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Resumo 


Neste trabalho estudamos a dependência. do calibre nos cálculos modelo do fator 

de forma. transverso elétrico para núcleos complexos. Foram consideradas as diferentes 

prescrições que procuram levar parctalmenteem consideração os efeitos da corrente de dois 

corpos, no cálculo do fator de forma transverso elétrico, através dos vínculos impostos 

pela equação da continuidade. Quando os estados nucleares satisfazem a equação de 

Schrõdinger e a corrente a. equaçào da continuidade as prescrições coincidem. Entretanto, 

em geral, essas condições não são satisfeitas, surgindo assim as diferenças entre elas, que 

pode ser interpretada como uma dependência do calibre no cálculo do fator de forma 

transverso elétrico, Nosso objetivo neste trabalho é mostrar a importância, em núcleos 

complexos) da dependência do calibre oriunda da violação da equação de Schrõdinger 

pelas funções de onda modelo. Nós fazemos uma análise para verificar sua origem e, para 

demonstrar sua h:nportâncla quantitativa, comparamos cálculos do fator de forma. na TDA 

e na RPA, para estados coletivos de paridade negativa no 160 e 40Ca. Esta comparação 

mostra uma considerável diminuição da dependência do calibre quando passamos da TDA 

para" RPA. 



/ 


Abstract 


In this work we study the gauge dependence of mode) calculations of transverse 

electric forro factors in complex Iludei. Vle consider the different prescriptions that try 

to take partially into account the effects af the two-body current, in the calculation of 

the transverse electric form fadar, througb the continuity equation constraints. When 

the nuclear states obey the Schrodinger equation and the current density the continuity 

equation, the prescriptions coincide. How-ever, in general, these tWQ conditions are Dot 

satisfied and therefore they differ which can be seen as a gauge dependence in the calcula

tion of the transversc electric form factor. Our rum is to show the importance1 in cornplex 

nuelei, of the gauge dependence that comes from the the violation oí the Schrôdinger 

equation by the madel wave functions. \Ve perform an analysjs to identífy its origin and, 

to give evidences of its quantitative importance, we compare TDA and RPA ealculations 

oi transverse electric form faciors for collective states of negative parity in 160 and 46Ca. 

Thls comparison shows that the gauge dependence diminishes considerably in RPA. 
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Capítulo 1 


Introdução 


o estudo dos processos de elétro-excitação e foto-excitação nuclear são de grande im

portância para o conhecimento da estrutura do núcleo. Em ambos processos a interação 

entre o feixe incidente (elétrons ou fótons) e o núcleo alvo é bem conhecida. Por exemplo, 

os elétrons interagem com as cargas e correntes do núcleo, e uma vez que esta interação 

é relativamente fraca podem ser feitas medidas no núcleo alvo sem grandes alterações em 

sua estrutura. N(} processo de foto-excitação) (} fóton excita o núcleo com uma energia 

transferida de nw e transfere um momento de 1iwfcj mas no processo de e1étro-excitação 

para cada energia transferida. de nw é possível variar o tri-momento transferido, ql para 

o núcleo, Assim, para o espalhamento de elétrons) podemos fazer um estudo quantita

tjvo do comportamento do elemento de matriz de transição para um dado nível, como 

função do momento transferidoJ levando assim a um tratamento de multipolos. Outra 

importante diferença em relação à foto-excitação é devido ao fato de níveis que estão 

praticamente ausentes ne5te processo) serem ohservados na elétro-excitação, pois neste 

caso é possível medir a probabilidade de transição para altos valores do momento trans

ferido. As excitações de um dado nível para alto valor do momento transferido fornece 

informações sobre os efeitos de curta distância das densidades de carga e corrente de 

transição, e portanto temos informações da função de onda. no interior do núcleo. 
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o valor da energia. transferida. ao núcleo caracteriza os tipos de espalhamento exis

tentes. Em uma. ordem de classificação crescente com a energia temos primeiro o es

palhamento elástico, onde é possível obter infomações da distribuição de carga no estado 

fundamental e da distribuição da corrente de magnetização; em seguida temos a excitação 

dos níveis discretos, que ocorre abaixo do limiar da emissão de partículas; com o aumento 

da energia transferida temos os níveis de ressonâncias gigantes, que ocorre na faixa do 

contÍnuoj o próximo é o espalhamento quase elástico, onde os elétrons são espalhados pelos 

núcleons como se estivessem livres, e finalmente temos a região onde ocorre a produção 

de piaDs, em que os efeitos mesômcos devem ser considerados c"-"Plicitamente[lJ. Neste 

trabalho iremos nos concentrar no espalhamento inelástico onde ocorrem as excitações 

dos níveis discretos: e na região das ressonâncias gigantes. 

A determinaçãO' experimental das distribuições de carga e corrente é dada pela medida 

da seção de choque, Para apresentar esta relação de um modo simples vamos considerar 

a aproximação de ondas planas (PWBA), que é válida para núcleos leves para os quais Z 

é pequeno de modo que podemos desprezar a distorção da função de onda do elétron pela 

carga Coulombiana do núcloo{21, 

A seção de choque diferencial para o espalhamento inelástico de elétrons não poIariza~ 

dos por um núcleo não orientado, na aproximação de ondas planas de Bom (PWBA)! é 

dada parl1] 

dOdu = (IM [(Q')'"71 - 2cf +19'20) ,Fi(q) +(Q' Fi-(q)] (U) 

onde (J'M é a expressão da seção de choque de Mott para o espalhamento de um elétron 

por uma carga puntiforme igua1 a Ze) QIi = (7tQ) = t(p" - p'P) é o quadrimomento 

transferido ao núcleo, r e p'JJ. são os quadrimomentos inicial e final do elétron] q:;;;;; !C!!, 
Q2 = ~ _ <l, e os coeficientes, FL(q), FT(q), são denominados fa.tores de forma, longi

tudinal e transverso respectivamente: e são expressos em termos do elemento de matriz 

reduzido dos operadores multipolares d. densidade de carga (FL(q» • da densidade de 
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corrente (FT(q», na seguinte forma 

FUq) = (4" , f 'i./ < iJ?,IIMJ(q)lIiJ?i >"'1' (1.2)
Ze) J=<J ";2Ji +1 

e 

Ff(q) = 4", f [I,n, < iJ?,IITY(q)II<j>, >'n' I' + I'n' < <j>,IITj""'(q)II<j>, >'nll'J . (1.3) 
(Ze) J~l y'2J i + I I .,;Ü; + 1 I 

Os operadores multipolares MJM(q), tJ!,,(q) e TJu'(q), são dados pelas seguintes ex

pressões 

MJM(q) = f ú(qr)YJM(r)p,.,(r) dr (1.4) 

Tí'k(q) = ~ fl'i1 x Ú(qr)YJJM(r)j· lin,(r) dr (1.5) 

e 

TJ"M"(q) = f jJ(qr)YJJM(r) ·jin,(r) dr (1.6) 

com Pint(r) ejint(r) iguais respectivamente a componente intrínseca. dos operadores den~ 

sidade de carga e corrente} e onde os harmônicos esféricos, YJM(t») harmônicos esféricos 

vetoriais l Y JJM(r), e elementos de matriz reduzidos são os definidos na referência [3]. 

Os operadores densidade de carga, Pmt(r), e densidadede corrente, .lint{r)l podem ser 

expandidos em têrmos dos seus multipolos[41 

_ () ,,_(i.,)( )Y' (-)
pint r = L.tPJM r JM r (1.7) 

JM 
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, () '" .f(;.,) ( )Y.Jint r =: L.t '-'JLM r JLM L=J,J±l (1.8)
JLM 

definindo assim os multipolos da densidade de carga, py~p(r)1 e os multipolos da. densidade 
,,(in')( )de corrente v JLM r . 

Pelas equações anteriores vemos que J'VrJM( q), Tjit(q) e Tn::?'(q) estão relacionados 

oorn às multipolOB da densidade de carga) p~;::)(r), e densidade de corrente, j;~;J(,,), 
respectivamente, na seguinte forma 

1I1JM(q) = f.~ ÍJ(qr)p~;':)(r)r2dr (1.9) 

'" ) . {'" [fT+l ( J '(in') ( '(in') (J] 'dn-,TJM(q ='Jo V'2TtJN - 1 qr :lU_IM rj-V2J+iJJ+1(qr):lJJ+IM r r r 

(1.10) 

e 

TJ'':''(q) =f jJ(qr)J):;JJ(r)r'dr (1.11) 

Pelas expressões acima vemos que a medida da seção de choque diferencial, equação 

(1.1), está diretamente relacionada com os fatores de forma que, por sua vez, fornece 

informações sobre a distribuição de carga e corrente do núcleo. As informações experi

mentais sobre a. distribuição de carga e corrente são comparadas com os cálculos teóricos e 

estes dependem diretamente das definições usadas para os operadores densidade de carga 

e corrente. 

Definir uma. forma. consistente para o operador densidade de corrente é lima tarefa ex

tremamente difícil, uma vez que este operador depende não só do movimento dos nudeons 
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mas também da. corrente mesônica que aparece devido ao efeito da. troca. de mésons que 

ocorre entre os nucleons. Por outro lado I,) operador densidade de carga. é mais preciso, pois 

os efeitos da troca de mésons aparecem na ordem (p/Mc)2 para o operador densidade de 

carga e na ordem (p/Me) para o operador densidade de corrente, no limite não relativis~ 

tico destes operadores 15J, Na verdade mesmo considerando o modelo mais simples para 

I,) operador densidade de carga l isto é\ I,) operador de uma carga puntjforme, a equação 

da continuidade impõe que o operador densidade de corrente tem necessáriamente uma 

corrente de dois corpost6l, 

As incertezas teóricas na definição do operador densidade de corrente, aliada a dificul

dade de se calcular os elementos de matriz deste operador, conduziram a idéia de usar os 

vínculos impostos pela equação da continuidade para levar parcialmente em consideração 

os efeitos da componente intrínseca da corrente de dois corpos, Sabemos que no U

mite de baixo momento transferido podemos exprimir o elemento de matriz do multipolo 

transverso elétrico que depende do operador densidade de corrente em termos do ope

rador densidade de carga. Esta propriedade é conhecida como teorema de Siegert(7J~ e 

nos mostra que levamos implicitamente em conta o efeito da corrente de dois corpos no 

termo dominante do multipolo transverso elétrico. Entretanto, no caso do espalhamento 

de elétrons medimos o fator de forma para um valor genérico de q, e por este motivo os 

trabalhos das referências [2, 8 j 9 j lO, 11J propoem uma extensão do teorema de Siegert 

para um valor genérico de q. As prescrições destas referências, são equivalentes caso duas 

condições sejam satisfeitas: 

i) O operador densidade de corrente satisfaça a equação da continuidade 

ii) As funções de onda dos estados nucleares satisfaçam a. equação de Schrodinger. 

Quando uma destas condições (ou ambas) não é satisfeita elas diferem entre si e 

isto pode ser entendido como uma dependência do calibre no cálculo do fa.tor de forma 

transverso elétrico. A importância quantitativa deste efeito foi investigada na fotodesin

tegração do deuteron{l21 e para os fatores de forma transverso elétrico em núcleos leves 

[13, 14) 
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Na referência [12] fa..z..se dois tipos de cálculo, e em ambos a condição li) é sa.tisfeita, Em 

um dos cálculos toma-se para a corrente modelo, a componente de um corpo do operador 

densidade de corrente, e a dependência. do calibre na seção de choque diferencial é no 

máximo da ordem de 20%. No outro cálculo adicionar-se à. corrente de um corpo a corrente 

de dois corpos proveniênte do termo de troca de um pion e neste caso a dependência do 

calibre é reduzida para na máximo da ordem de 3%, o que mostra que o uso dos vínculos 

impostos pela equação da continuidade incorporam quase que totalmente os efeitos da 

corrente de dois corpos que não provém da componente de troca de um piou. Observe) 

entretanto, que nos cálculos da referência [12J o máximo momento transferido é da ordem 

de 0.7 fm-l. 

Por outro lado, os cálculos das referências [13, 14] para o fator de forma. transverso 

elétrico em núcleos leves mostra uma expressiva dependência do calibre. A referência [13j 

calcula. o fator de forma transverso e~étrico dos estados com J1f = 2+, T=l e energia de 

excitação 16.11 MeV e J1r =2+, T=O e energia. de excitação 4.44 MeV no 12C, usando 

funções de onda. de oscilador harmônico para os estados de uma partícula, o modelo de 

camadas restrito à camada lp do oscilador e a componente de um corpo para o opera

dor densidade de corrente. Por construção as diferentes prescrições consideradas neste 

trabalho apresentam o mesmo comportamento para. baixos momentos tran5fer1dos~ no 

entanto os fa.tores de forma começam a ficar sensivelmente diferentes quando q cresce, 

principalmente para a prescrição de Friar e Fallieros(S, 9). 

A referencia [14] considera os mesmos estados da referência anterior para o 12C1 mas 

utiliza dois tipos de cálculo. Um deles é análogo ao da referência I13)~ modelo de camadas 

do oscilador harmônico restrito à camada lp (configurações 01iw) e apenas a corrente 

de um corpo. No outro acrescenta-se configurações com energia de excitação igual a 

21iw em relação as configurações Oliw, O que se observa é que a dependência do calibre 

embora sendo significativa, principalmente para a prescrição de Friar e Fallieros) diminui 

no segundo cálculo. Esta mesma referência considera também estados no 2°Ne, 24Mg e 

28Si. Por exemplo o fator de forma para o estado com Jr, = 2+, T=O e E~z :;:;: 1.37MeV no 

24Mg é calculado utilizando-se dois modelos, modelo de camadas do oscilador harmônico 

12 
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restrito á camada sd e PHF. Do mesmo moda que para o lZC, modelos mais precisos 

(PHF neste c ..o) diminuem a. dependência. do calibre. 

Os cálculos dos fatores de forma em núcleos leves utilizam modelos para os estados 

nucleares e modelos para. a densidade de corrente que violam as condições i) e li). Assim) 

ao contrário da fotodesintegração, temos neste caso duas causas para a dependência do 

calibre, Isto sugere que uma possível interpretação para o comportamento diferente nos 

dois casos é dizer que para. núcleos complexos a principal causa para a dependência. do 

calibre vem da violação da equação de Schrõdinger pelas funções de onda modelo. 

No nosso trabalho vamos investigar detalhadamente a dependência do calibre nos 

cálculos modelo do fator de forma transversa elétrico com o objetivo de apresenta.r 

evidências que indiquem que a dependência do calibre caUl;:ada pela violação da equação 

de Schrõdinger é Importante em núcleos complexos. Com respeito á Isto nota~se que! uma 

indicação que esta hipótese é correta já aparece nos cálculos da referência (14J. 

Este trabalho está organizado na seguinte forma.: no capítulo 2 serão apresentadas 

expressões para o fator de forma. transverso elétrico que procuram, a partir de uma trans

formação do calibre, levar parcialmente em conta os efeitos da corrente de dois corpos 

através dos vínculos impostos pela equação da. continuidade. Mostraremos que estas ex~ 

pressões podem ser escritas de tal modo que os efeitos quantitativos da dependência do 

calibre, que estão relacionadas com a violação da. equação de Schrõdinger e da equação 

da continuidade estão englobados numa função j denominada por este motivo, de função 

defeito. No capítulo.3 apresentaremos algumas propr1edades teóricas da co:rrente de RPA 

e mostraremos evidências da importância da dependência do calibre oriunda da vIolação 

da equação de Schrodinger comparando os cálculos de TDA e RPA dos fatores de forma 

transverso elétricos dos estados 1-, T=l com Et$=22.2 MeV e 3-, T=O com Ee:.e=6.13 

MeV no 160 e 3- com E==3.73 MeV no 4"Ca. Para descrever os estados nucleares, nas 

. aproximações de TDA e RPA, utilizamos 05 cálculos feitos por Gillet e seus colaboradores 

nas referências r15] e [16]. Finalmente no capítulo 4 apresentaremos as condusões deste 

trabalho. 
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Capítulo 2 

Dependência do calibre nos cálculos 

do fator de forma transverso elétrico 


Neste capítulo vamos estudar a dependência do calibre que aparece nos cálculos mo

delo do fator de forma transverso elétrico l e analisar as causas desta dependência. 

Serão apresentadas as expressões para as diferentes prescrições) que procuram levar 

parcialmente em consideração os efeitos da corrente de dois corpos, no cálculo deste fator 

de forma, através dos vínculos impostos pela equação da continuidade. 

Em cálculos exatos 1 onde a. equação da continuidade e a equação de Schrõdinger são 

satisfeitas! estas prescrições são equivalentes. Entretanto quando utllizamos modelos para 

os estados nucleares (violação da equação de Schrõdinger) ou modelos para a densidade .:I 
de corrente (violação da equação da continuidade) I o cálculo dos elementos de matriz do 

multípolo transverso elétrico, segundo as diversas prescrições, diferem entre si, originando 

assim uma dependência do calibre. 

No caso dos núcleos complexos usamos modelos para descrever os estados nucleares 

e para descrever o opera.dor densidade de corrente) de modo que temos os dois tipos de 

víolaçâo (violação da equação de Schrodinger e violação da equação da continuidade). 

Em nossa apresentação conseguimos identificar uma função que engloba todos os efeitos 

quantitativos responsáveis por esta dependência. 

14 




2.1 	 Thansformação do calibre do campo multipolar 
transverso elétrico 

Conforme vimos no capítulo anterior! os fatores de forma estão diretamente rela

donados com os elementos de matriz dos operadores densidade de carga e densidade de 

corrente, de onde extraimos informações sobre a estrutura interna nuclear, de modo que 

as propriedades dos estados nucleares dependem apenas dos graus de liberdade intrínsecos 

do núcleo, 

Segunda as equações (1.2) e (1.3), as fatares de forma longitudinal e transversa elétrico 

são expressos na seguinte forma 

P'( 4".;'" 1 • 	 ,
L q) = (Z )' L., in! < iJlfIlMJ(q)lIiJli >int 1 	 (2.1) 

e Je!Í} 

~'() 4"';"'1 " ,
rTE q = (Z )' L., in< < ijlfllTJ (q)lIiJli >i.' 1 	 (2.2) 

e J;;1 

onde o operador multlpolar da densidade de carga, MJM(q)\ e o multipolo transverso 

elétrico da densidade de corrente, Tjk(q), são dados, respectivamente, pel3$ seguintes 

expressões 

MJM(q) = i jJ(qr)Y.JM(r)pi.,(r) dr (2.3) 

e 

·" () 	 i A(") ( ) ,TJM q 	= JM qr .Jirt,(r) dr (2.4) 

sendo o campo de multipolo transverso elétrico, A:;Z(qr)) igual a 

A~~(qr) 	= ~'7 X ú(qr)YJJM(r) (2.5) 
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Vemos que o fator de forma longítudinal depende exclusivamente do operador densi

dade de carga) e o fator de forma transverso elétrico do operador densida.de de corrente. 

No entanto no limite para grandes comprimentos de onda.! ou seja, quando o momento 

transferido é muito pequeno (q~O) podemos escrever o elemento de matriz do operador 

multipolar transverso elétrico em termos do elemento de matriz do operador multípolar 

da densidade de carga, pois no limite para. q pequeno o campo de multipolo elétrico ! 

A~~}(qr), pode ser escrito na seguinte forma 

. J 1 1/' ()J
I· A(") ( ) 1 ( +) ~ qr Y (") 0[( )J+1] (2.6),'!JI, JM qr "" q -J- v (2J + 1)11 JM r + qr . 

Substituindo agora esta expressão na equação (2.4) temos 

• ",I "i (J+1)'/'f (qr)J
~~(,"'< 4>fITJM(qll4>i >,.,) = q -J- v (2J +1)!1YJM(r) . 

(,n'< "'1 Ú".,(r) 14>, >'n,)dr (2.7) 

Fazendo a integração por partes, usando a. equação da continuidade 

1 " •
nc[H'n', p'n,(r)] +v· i,",(r) = O (2.8) 

e a propriedade que os estados obedecem a equação de Schrõdinger 

Hintl~Q >int= eo !I)Q >int a = i1f. (2.9) 

onde Hird é a componente intrínseca da. hamiltoniana nuclear de muitos corpos: il J che

gamos a seguinte expressão 

"("') Eu (J +1)'1' " lim(,nt< 4>tITJM(q)l4>i >,.,) = -.- -J lim(,.,< ;ll,IMJM(qll!li, >'n') (2.10)
q-rO n.cq '1-+0 
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com Ee;; =tI - ei. Esta é a expressão que define () Teorema de Siegertf7l, 

Vemos que uma. das consequências da conservação da carga é o fato de que, no limite 

onde o momento transferido, ql vai a zero~ podemos exprimir o elemento de matriz do 

multipolo transverso elétrico, que depende do operador densidade de corrente, j;nt(r), 

apenas em termos do elemento de matriz do operador densidade de carga, Ptnt(r). Deste 

modo levamos implicitamente em conta o efeito da corrente de dOÍs corpos no termo 

dominante do elemento de matriz do operador multipolar transverso elétrico. 

Entretanto no espalhamento de elétrons, o multipolo transverso elétrico é medido 

para diversos valores do momento transferido, ou seja. não apenas no limite para. grandes 

comprimentos de onda, e isto coloca a questão de como generalizar o teorema de Siegert 

para qualquer valor de q. 

Na literatura, existem várias propostas para responder esta questão, e para apre

sentá-las de um modo unificado, faremos a seguinte transformação do calibre do campo 

transverso elétrico!:l 2J 

A~Z(qrl = ~'V~JM(qr) +B~lf(qr) . (2.11)
q 

A função escalar "'JM(qr) é escolhida de tal forma que o teorema de Siegerl é auto

maticamente satisfeito 

. .(J + 1)'12 (qr)J (2.12)~-26\ÓJM(qr) =, -J- (2J + I)!! YJM(r) 

Por uma. integração por partes e pela conservação da. corrente) encontramos a seguinte 

expressão para o elemento de matriz do multipolo transverso elétrico 

• (.1) I J . . (",< 'PJITJM(q)I'PI >1.,) = hcq "'JM(qr)('n'< 'PJIIHI,',P'n/(r»)I'PI >'nl)dr 

+ JB~~(qr). (1.,< 'Pftll.,(r)I'P, >,,,) dor • (2.13) 

17 



Assumindo que os estados nucleares obedecem a equação de Schrôdinger! equação 

(2.9), a expressão acima se reduz a 

('n'< oIi,IT.íJ.7(Q)loIi, >,,,) = ~; I q\JM(qr)('n.< oIi,I,ô'n.(r)JoIi, >'n.)dr 

+ I B~Z{qr)· (,..< oIi,U'n.(r)loIi, >'n') dr . (2.14) 

A transição da equação (2.4) para. a equação (2.14) corresponde a uma transformação 

do calibre do campo multipolar transverso elétrico, equação (2,11), e diferentes escolhas 

da função 4>JM(qr), dão origem as diferentes prescrições. Aquelas que vamos considerar 

neste tra.balho são 

I) Calibre de Heisenberg - Greiner (HG)i2. !lI 

IJ+1)1/2
q\JM(qr) =i l-J- jJ(qr)YJM(r) (2.15) 

lI) Calibre de Partovi (Pa)11Oi 

<PJM(qr) = i(J(J +1))-1/' ;qqiJ(qr)YJM(r) (2.16) 

IlI) Calibre de Friar - Fallieros (FF)18. 91 

<PJM(qr) = i(J(J +1»'/'1' d:;; }J(qrX)YJM(r) (2.17) 
o x 
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Toda!; estas prescrições seriam equivalentes se a seguintes condições fossem satisfeitas: 

i) o operador densidade de corrente satisfazer a equação da continuidade para a hamil

toniana nuclear, equação(2.8), 

H) os estados nucleares obedecerem a equação de Schrõdinger de muitos corpos, 

equação (2.9). 

Entretanto se apenas uma destas condições não forem satísfeitas as d.iferentes prescrições 

não serão mais equivalentes) fornecendo assim resultados distintos. Portanto os cálculos 

dos multipolos agora passam a depender da escolba feita para a função <PJM{qr), surgindo 

assim a dependência do calibre. 

Na próxima seção vamos fazer uma. análise detalbada desta dependência do calibre; 

com o objetivo de enfatizar que, para núcleos complexos, a dependência. do calibre tem 

duas causas, uma decorrente da. violação da equação da continuidade pela densidade de 

corrente modelo, outra decorrente da violação da equação de Schrõdinger pelos estados 

nucleares modelo. Neste estudo identificaremos uma função que engloba todos os efeitos 

quantitativos decorrentes desta violação. 

2.2 	 A origem da dependência do calibre em núcleos 
complexos 

Iremos agora estudar a quebra da invariância do calibre no cálculo modelo do multipolo 

transverso elétrico para núcleos complexos, ou seja, núcleos para os quais não podemos 

resolver exatamente a equação de Schrõdinger para a ha.miltoniana nuclear. 

Para a função de onda exata e para o operador densidade de çorrente nuclear exata ve

mos que a equação (2.14) é idêntica ao elemento de matriz da equação (1.5), por definição. 

No entanto quando adotamos um modelo para descrever os estados nucleares e o operador 
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densidade de corrente, estas equações tornam-se diferentes, pois agora os estados não são 

autoestados da hamiltoniana nuclear e a densidade de corrente não satisfaz a equação da 

continuidade para esta hamiltoniana. 

Calculando o elemento de matriz do multipolo transverso elétrico, equação (2.14), 

quando utilizamos modelos para descrever as funções de onda dos estados nucleares e o 

operador densidade de corrente1 obtemos a seguinte expressão 

(in,< g,i"IT;;7(q)I\!>i'''' >int) = i!; ! <PJM(qr)(in'< g,i""IPin,(r)Ig,}"" >i,,)dr 

!B(d) ( ) ( mm"I'rn'd( )Immol ) d (2.18)+ JM qr . int< '*'1 Jin/ r ':Vi >'nt r 1 

onde o super-índice mod é usado para diferenciar as quantidades que são descritas por 

um modeio das quantidades exatas, 

Considerando agora a equação (2.11) para o campo BYZ(qr) e fazendo uma integração 

por partes) vemos que o elemento de matriz para o operador multi polar transverso elétrÍCo 

para. as diferentes prescrições pode ser escrito como 

(in.< ~i"ITjtl(q)lg,iol >'n.) = ~! </>JM(qr)dif(r)ár +! A)"i).(qr) 

'(int< wjOdlj~f(r)lq,fod >int)dr (2.19) 

onde a expressão par. diJ{r) é dada por 

diAr) = í~~(in.< \!>i"lpint(r)l\!>i·od >i•• ) +\7. (i•• < \!>io'Úi.::'{r)lg,,"" >in') (2.20) 

Da equação (2.19) vemos que o elemento de matriz do operador multipolax transverso 

elétrico é dado pela soma de dois termos. O primeiro corresponde a integral do produto da 

função escalar rhM(qr), que define os diferentes calibres) com a função diJ(r). O segundo 
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é igual ao elemento de matriz do operador multípolar transverso elétrico, calculado com 

modelos para a o operador densidade de corrente e para a função de onda dos estados 

nucleares e nenhuma. transformação do calibre para. o campo multipolar transverso elétrico. 

Observamos que Q segundo termo da equação (2.19), é comum a. todas as prescrições l 

portanto a componente responsável pela diferença. entres elas está relacionada com o 

primeiro termo. Neste primeiro termo a função dif(r), que é definida pela equação (2.20») 

engloba os efeitos quantitativos responsáveis pela quebra da invariância do calibre, efeitos 

estes que são decorrentes da violação da equação da continuidade, pela escolha de um 

modelo para o operador densidade de corrente1 e da violação da equação de Schrõdinger 

causado pela escolha de um modelo para os estados nucleares. Note que, em particular, 

a função djJ(r) é diferente de zero se usarmos na equação (2.20}1 um modelo para a 

densidade de corrente e funções de onda exatas para descrever os estados nucleares, pois 

usando a equação de Schrõdlnger e a equação da continuidade temos 

.:4,(r) = ('n'< \li11" .j~:'(r) -" 'J'n,(r)I\li, >'n') (2.21) 

onde verifica-se que di/(r) ;éO, pois a corrente modelo difere da corrente exata (violação 

da. equação da continuidade). 

Do mesmo modo) drJ( r) é diferente de zero se usarmos na equação (2.20)~ a densidade 

de corrente exata e um modelo para. as funções de onda que descrevem os estados nucleares, 

pois usando a equação da continuidade temos 

d,Ar) = ~(.,,'< \liJ"IEuP,..(r) -IH'n<,p'n«rl]l\lii'''' >'n') (2.22) 

onde! também, verifica-se que dij(r) 'lO} pois os estados nucleares modelo nâo satisfazem 

a equação de Schrõdinger (violação da equação d. Schriídinger). 

Deste modo verificamos que se tivermos a violação da equação da continuidade e (ou) 

a violação da equação de Schrodinger j a função dif(r) será não nuial resultando em um 

cálculo dependente do calibre para. o fator de forma transversO' elétricO', Entretanto se 
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consideramos as expressões exatas para os estados nucleares e para o operador densidade 

de corrente, a equação da continuidade e a equaçâo de Schrõdínger são satisfeitas, a 

função dif(r) se anula e todas as prescrições coincidem. A função du(r) será denominada 

de Função Defeito, uma vez que nela se concentram os fatores quantitativos responsáveis 

pela quebra da invariância do calibre nos cálculos do multipolo transverso elétrico. 

Note que se calcularmos o elemento de matriz do muJtipolo transverso elétrico usando 

.. equação (2.13) ao invéz da equação (2.14), não teríamos a dependência do calibre 

ocasionada pelas funções de onda modelo. 

Realmente se calcularmos o elemento de matriz (2.13) usando funções de onda modelo 

e correntes modelo ele pode ser escrita CÔIIlO 

..mo'I"'(")( ll",m'd ) f A(d) ( ) ( ..mo'I'm,'( )I",m,' )d(il'lt< wJ1JM q 'Pi >int = JM qr . ini< '11/ Jint r '.1:', >int r 

+~f q,JM(qr) (;c (,..< i!>I"I[H1..,Plnt(r))li!>i·d >in') 

+\7. (inf< ipj<nllj:~d{r)liPi°rl >Ü1C)) dr 

(2.23) 

Se usarmos na. equação (2.23) a densidade de corrente exata e funções de onda modelo 

vemos facilmente que o termo que depende do calibre se anula e todas as prescrições coin

cidem. Desse modo vemos que introduzimos a dependência do calibre oriunda das funções 

de onda modelo quando passamos da equação (2.13) para a equação (2.14) supondo que 

os estados nucleares sa.tisfazem a equação de Schrodinger para. a hamiltoniana nuclear de 

muitos corpos. O erro que cometemos nesta suposição está quantitativarnente expresso 

pela. equação (2.22). Se para certas transições o lado direito da equação (2.22) se anular, 

a dependência do calibre provém sómente da violação da equação da continuidade pela 

corrente modelo. FjsÍçamen~e a condição acima significa que as densidades de transição 

de carga e corrente modelo satisfazem a equação da. continuidade, 
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Com este estudo ficou evidente que a dependência do calibre nos cálculos modelo 

do fator de fOIma transverso elétrico tem duas causas, a primeira esta relacionado com a 

escolha do modelo para descrever os estados nucleares envolvidos na transição e a segunda 

esta relacionado com a escolha do modelo paxa descrever a corrente nuclear. 
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Capítulo 3 

Cálculo do fator de forma 
transverso elétrico para estados no 
160 e 40Ca 

Nosso objetivo, neste capitulo, será estudar a dependência do calibre no cálculo do 

fator de forma transverso elétrico, rcladonada com a escolha do modelo que descreve 

a função de onda nuclear, onde mostraremos que esta dependência relacionada com a 

violação da equação de Schrôdinger é importante, Isto será feito comparando os cálculos 

do fator de forma transVerso elétríCô~ para as diferentes prescrições que foram apresen

tadas no capítulo 2, utilizando o modelo de partícula-buraco na TDA (Tamm-Dancoff 

Approximation) e na RPA (Random-Phase Approxlm.tion), para descrever os estados 

coletivos do núcleo. 

A RPA descreve melhor os estados coletivos nudeares l em comparação com a TDA, 

pois a RPA leva em consideração os efeitos das correlações que aparecem no estado fun

damental, que o método de. TDA não considerat2OJ, Portanto esperamos que o modelo 

da RPA nos forneça. melhores resultados diminuindo a dependência do calibre para os 

núcleos considerados. 

Neste trabalho utilizamos os cálculos feitos! na. TDA e na RPA, por GiUet e seus 

colaboradores pa.ra os estados com JT: = 1-, T=l e Eu =22.2 MeV e Y. = 3-! T=O e 

E",=6.13 MeV no "01151, e o estado com J" = 3- e E==3.73 MeV par. o ,oCaI1SI. 
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3.1 	 Relação entre os elementos de matriz 
intrínsecos e os elementos de matriz calculados 
em um referencial fixo 

Conforme foi visto no capítulo 21 as propriedades nucleares dependem apenas dos 

gra.us de liberdade intrínsecos. Por outro lado é mUlto mais simples fazer os cálculos em 

um referencial fixo cuja origem coincide com a origem do potencial de um corpo, pois 

neste caso as funções de onda modelo e os operadores têm expressões simples em termos 

dos graus de liberdade dos nucleons. 

Para extrairmos os elementos de matriz intrínsecos a partir dos elementos de matriz 

calculados em um referencial fixo precisamos achar a relação entre os operadores densi

dade de carga e corrente expressos em um referencial fixo com os respectivos operadores 

intrínsecos. Esta relação toma uma. forma mais simples quando escrita em termos da 

transformada de Fourier destes operadores. Chamando de íl(q) e J(q) a transformada de 

Fourier dos operadores densidade de carga e corrente expressos no referendal fixo: pode-se 

mostrar que{6i 

p(q) = h .. (q)e,q.tt 	 (3.I) 

](q) =]'nt(q)e;q·R +2A~C{P,e;q·R}p'nt(q) 	 (3.2) 

onde :â. e P são os operadores assocíados respectivamente à posição e o momento do 

centro de massa. 

Supondo que os estados modelos são não espúrios 
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I~:od >= I~:od >int ®IW~od >CM (3.3) 

onde Iwõod >CM é a função de onda que descreve o movimento do centro de massa, 

pode-se mostrar facilmente que 

(inl< if1;:"'IP<nl(q)Iif1:;'" >inl) ~ !CM(q)( < if1;:"'lp(q)Iif1:;'" » (3.4) 

(inl < if1;:,"llinl(q) 1if1:;'" >inl) ~ !CM(q)(< if1;:"'ll(q) 1if1:;'" > ) (3.5) 

onde fCM(q) é a correção devido ao movimento do centro de massa, que é dado pela 

seguinte expressão 

!CM(q) ~ (CM< w:;"'leiq.Rlw:;," >CM)-l (3.6) 

o segundo termo do lado direito da equação (3.2) não contribui devido ao fato da 

função Iwõod >CM ser par por inversão temporal. Estas relações deduzidas, em princípio, 

para o operador densidade de corrente exata, são igualmente válidas para o operador den

sidade de corrente modelo, pois supomos que seja verdadeira uma decomposição análoga 

á equação (3.2). Desse modo a partir de um cálculo em um referencial fixo determinamos 

os elementos de matriz da transformada de Fourier dos operadores densidade de carga 

e corrente intrínsecos. Fazendo a transformada de Fourier inversa, determinamos os ele

mentos de matriz dos operadores hnt(i-) e jint(:r) necessários para calcular os elementos 

de matriz do operador multipolar transverso elétrico, equação (2.4). 

No caso específico dos cálculos de TDA e RPA de Gillet e colaboradores vamos mostrar 

na próxima seção que os estados são não espúrios onde a função de onda do centro de 

massa é o estado fundamental de um oscilador harmônico. 
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Apesar de, no nosso caso específico) ser numericamente factível adotar o procedimento 

discutido acima) nos nossos cálculos consideramos um outro ponto de vista para. rela

cionar os elementos de matriz íntnnsecos com Os elementos de matriz calculados em um 

referendal fixo. 

Para mostrar de um modo sucinto qual o esquema. escolhido no nosso trabalho, 

tomamos estados não espúrios dados pelo produto dos estados intrínsecos exatos com 

uma função de onda do centro de massa 

loP. >= loP. >;" ®I\Ií'o >OM (3.7) 

Dada a relação entre os operadores densidade de carga e corrente e os respectivos 

operadores íntrinsecos, equações (3.1) e (3.2), pode:--se mostrar facilmente que as expressões 

exatas para os elementos de matriz dos operadores multlpolares (2.3) e (2.4}, se reduzem 

à 

(;nt< oP,IIl1JM(q)I<p; >;nt) = fcM(q) Jú(qr)YJM(r) < <p,lp(r)I<p; > dr (3.8) 

(;nt< <p,ITJ:\1(q)l<pi >'n') = !CM(q) JA~2(qr). < <p,U(r)I<p; > dr (3.9) 

onde os operadores de ca.rga e corrente per) e j(r) satisfazem a equação da continuidade 

, . . 
Ii}H,p(rl] + 'V.j(r) = O (3.10) 

e iI é a ha.miltoniana nudear 
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" p2 " 
(3.11)H= 2Am +H'nt 

Interpretando as densidades de carga e corrente per) e ler) como sendo de um nucleon 

puntiforme nós acrescentamos explicitamente a correção para o tamanho finito do nuc1eon, 

fN(q), e fazendo a transformação do calibre no campo mu1tipolar transverso elétrico temos) 

como mostrado no capítulo 2j 

.(./) ( , f .('n'< (ll,ITJM(q)I(ll, >'n') = fN(q)!cM(q) licq tPJM(qr) < (ll,IIH,p(r)JI(ll, > dr 

+ f B~~(qr). < g)/~(r)I(ll, > dr) (3.12) 

Para o elemento de matriz de [H:p(r)] contribui apenas o termô Êlint (novamente pelo 

fato de j-q;to >CM ser par por inversão temporal) e desse modo temos 

(;n'< g)JIi'J;7(Q)Ig), >'n') = fN(q)fcM(q) (i;; f tPJM(qr) < (ll,I,ô(r)Ig), > de 

+ f By'~(qr). < ;!l,li(r)I;!l, > dr) (3.13) 

Nos cálculos consideramos modelos para as funções de onda e para o operador densi

dade de corrente, tendo finalmente 

('n'< 'lií''''dli'J;7(q)l'lif''' >'n') = !N(q)!OM(q) Gf tPJM(qr)d,,(r)dr 

+f AY,'J(qr)' < 'lij"IJ""'(r)l(lllno' > dr) (3.14) 
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senoo agora a função defeito, di/ir), dada por 

di/ir) = i~; < ~i"lp(r)l~i"" > +V'. < ~í"Llm'd(r)l~i"" > (3.15) 

Assim vemos que, quando são considerados modelos para. as funções de onda, onde as 

exitações nucleares são decritas separadamente do movimento do centro de massa, a ex

pressão para o elemento de matriz intrínseco do multipolo transverso elétrico pode ser 

obtida. facilmente pelo produto do elemento de matriz no referencial fixo pelo termo de 

correção do centro de massa. 

3.2 Propriedades da corrente de transição de RPA 

No capítulo anterior concluimos que a. depêndencía do calibre nos cálculos do fator 

de forma transverso elétrico está diretamente relacionada com a violação da equação da 

rontinuidade e com a violação da equação de Schrõdinger decorrentes, respectivamente, 

da escolha de modelos para o operador densidade de corrente e para. os estados nucleares. 

Nesta seção vamos mostrar algumas propriedades das correntes de transição de RPA 

que nos permitem fazer algumas previsões sobre o çomportamento da dependência do 

calibre nos cálculos com este modelo. Para isto1 inicialmente vamos calcular o elemento 

de matriz da equação da continuidade entre os estados de RPA, que é dado por 

L< il!~RPA)I[H,p(r)ilil!~RPA) > +< ~SRPA)IV'.j(r)Iil!~RPA) >= O (3.16) 

onde çonsideramos o estado inicial como sendo o estado fundamental de um núcleo cozn 

J=O descrito pelo estado fundamental de RPA, 1il!&RPA) >. 
Supondo agora que a equação de RPA possa ser resolvida exatamente para a hamilto

mana de muitos corpos temos: pelo resultado obtido no apêndice Bl a seguinte expressão 
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para a equação (3.16) 

'E(1ll'A) • 
'':. < <l>SRPA)lp(r)l<l>bRPA) > +< <l»RPA)lv.j(r)I<l>~RPA) >= 0, (3.17) 

onde vemos que a çorrente de transição de RPA satisfaz a equação da. continuidade se 

identificarmos a energia de excitação com a energia. excitação de RPA, Ee:;: ;;;;: E1zRPA). 

Note que isso não ocorre no cálculo com a TDA. 

A partir deste resultado verificamos que, se o cálculo para o multipolo transverso 

elétrico) eq.(3.14), for feito utilizando os estados nucleares obtidos em um cálculo exato 

de RPA e substituindo a energia experimental pela energia de RPA (E~:A), a dependência 

do calibre estará. relacionada. apenas com a escolha do modelo da corrente nuclear, 

Outra. propriedade importante emerge se admitirmos que a hamiltoniana. de muitos 

corpos é consistente com a hipótese da corrente de dois corpos ser isovetorial. Esta 

hipótese é correta para o têrmo dominante da corrente de dois corpos, proveniente do 

termo de troca de um píon. Neste caso a equação da continuidade, equação (3.10)1 pode 

ser reescrita na forma1ô! 

;cIT,p[,1(rl] +vj(fJ(r) = O (3.18) 

;c[T +V, p{,í (r)] +v·(1{,l(r) +l(,]'(r) = O (3.19) 

Assim vemos que as transições isoescalares dependem apenas da corrente de um corpo 

j(l~(r)! pois a corrente isovetorial) que está associada a corrente de dois corpos, não con

tribui nestas transições. Logo, para as transições isoescalares a dependência do calibre no 

cálculo do fator de forma transverso elétrico depende a.penas do modelo escolhido para a 

função de onda, se considerarmos jmod(r) = Jfl1(r). 
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Portanto concluímos que, nos cálculos do fator de forma transverso elétrico, se usar~ 

mos as funções de onda modelo obtidas em um cálculo exato de RPA e identificarmos 

a energia de excitação com a energia de excitação de RPA, a dependência do calibre 

desaparece, nas transições ísoescalares, pois a função defeito se anula. Entretanto, na 

prática, os cálculos de RPA não satisfazem a condição da equação (3.17), pois devido a 

não trivialidade de um cálculo exato, em geral} as equações de RPA não são resolvidas 

exatamente. No entanto~ mesmo nestes casos, esperamos que os resultados encontrados 

com a RPA apresentem uma expressiva diminuição na dependência do calibre: comparado 

com os cálculos utilizando a TDA, para os estados coletivos cujas funções de onda de RPA 

e TDA difiram significativamente. 

8.8 	 Fatores de forma transverso elétricos para esta
dos no 160 e no 40Ca na TDA e na RPA 

Nesta seção apresentaremos os resultados dos cálculos feitos para o fator de forma 

tIansverso elétrico usando as expressões apresentadas no capítulo anterior para as d.ife

rentes prescrições, eqs.(2.15~2.17}. Iremos considerar os estados com J1r = 1- 1 T=l e 

Eu =22.2 MeV, e J'ff = 3-) T=O com E~.=6.13 MeV no 160 , e os estados com r' = a
com Ee:e=3.73 MeV no 'lOCa, onde 05 estados nucleares são os calculados por Gillet e seus 

colaboradoresl15, 16) na TDA e na RPA. 

Nos cálculos das referências 115, 161 as funções de onda de partícula independente são 

identificadas com funções de onda de osciJador harmônico onde o parâmetro de tamanho 

do oscHador\ To; é fixado de tal modo que o raio quadrático médio do estado fundamental 

do 160 e <tOCa na aproximação de partícula independente coincida com o seu valor experi

mentaL As energias de partícula independente são escolhidas para reproduúr as energias 

experimentais, quando possível: e os elementos de matriz de dois corpos são calculados 
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usando uma. interação efetiva. Estes cálculos são restritos à configurações com energia de 

excitação de oscilador igual a. lnw. Para. (# 16:0 o isospin é considerado um bom número 

quântico j mas no <lOCa foram lncluidos os efeitos do campo médio Coulombianô nas ener

gias de partícula independente} de modo que o isospin total não é mais um bom número 

quântico. 

Expandindo agora as densidades de carga e corrente em rnultipolos obtemos I para 

o elemento de matriz redu~ido do operador multipolar transverso elétrico, a seguinte 

expressão 

(;n.< 1li:;"'IIT;"I(q)IIII>ô'" >;nt! = fOM(q)fN(q)~ r~ 1>J(qr)r' dJ(r)dr
q 10 

+(;n.< 1li:;"'IIT;"I(q)IIIliô"d >;n,)(uO) (3.20) 

No primeiro termo do lado direito da equação (3.20) 1>J{qr) é a componente radial das 

funções do calibre 1>JM(qr), equações (2.15-2.17), e dJ(r) vem da expansão multipolar da 

função defe.ito 

dOJ(r) = EdJ(r)YjM(r) (3.21) 
M 

onde 

.E= ,..,n"ll' ( )11",m" íi+1 1 ti J+' mm"II;; ( )11",m"tiJ ()r = l fie < 't!J PJ T '*'0 > -V2T+Tr1+2 dr r < 'J!J vll]JJ+! r '1'0 > 

fJ J_l ti < IliT"II3j'jJJ_,{r)1I1I>8"''; > 
+y 2T+TT 

dr 1rJ

(3.22) 
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o :segundo termo é o elemento de matriz reduzido do operador ml,lltipo}ar transverso 

elétrico calculado utilizando-se a corrente de um corpo e nenhuma transformação do ca

libre, corrigido pelo movimento do centro de massa. e o tamanho finito do nudeon 

! 

('"'< <l>j"IIt'j"l(q)II<l>í)"; >,.,)(uCl = icM(q)fN(q) 10= r'dr [j; :1) iJ-1 (qr) 

< <l>j"II.:7rl!JJ-l(r)11\11:;'" > - j2/+ 1 jJ+1 (qr) < \IIj"II.:7r!JJJ+1 (r)II\II:;,'d >] 
(3.23) 

As funções fCM(q) e fN(q) são, respectivamente, as correções devido ao movimento 

do centro de massa e ao tamanho finito do nucleon. Como mencionamos anteriormente j 

e será mostrado na subseção 3.3.2, os .stados de TDA • RPA d ... referências [15J • [16[ 

são não espúrios onde a função de onda do centro de massa é o estado fundamental de 

um oscilador harmôníco com o parâmetro de tamanho igual à ~, Neste éáSO temos que 

.ai' 
fcM(q) =.'& (3.24) 

Para o fator de forma dO' nucleon usamos um modelo gaussiano[171 

fN(q) = .->1.:' (3.25) 

com bp=O.656 fm que fornece um raio-quadrátlco-médio para o próton igual a 0.8 fm. 
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3.3.1 Convenção de fase 

Como mencionado anteriormente j para a descrição dos estados nucleares do usO e 

40Ca usaremos os resultados obtidos por Gillet e seus colaboradores para os calculos na 

TDA e na RPA. 

A convenção de fase adotada. nestes trabalhos para as funt;Ões de onda difere da. con

venção de fase adotada. nesta tese (apêndice A). Por uma comparação feita entre as ex

pressões calculadas em nosso trabalho e na referência. [15], para o elemento de matriz 

de um operador de um corpo e para a probabilidade de transição, obtivemos a regra. de 

conversão. Para testá-la calculamos a probabilidade de transição e comparatnos com as 

taxas de transição relativa. calculadas nos trabalbos [15] e [16], conforme mootrado na 

tabela a seguir 

TDA 
Ea(MeV) [13fOJ)%)lTJ •[B(CJ)%t' 

13.6 0.031 0.03 ·••18.1 0.011 0.01 
19.6 0.020 0.02 
22.7 0.680 0.68 

0.25825.4 0.26 
• 

RPA 
E",,(MeV) lB(CJ)%)~ JBiOJL%JI7~ 

13.5 0.035 0.04 ·• 
0.01318.1 0.01 

19.6 0.024 0.02 .22.2 . 0.732 0.73 

• 25.2 0.196 0.20· 

Tabela 1: Cálculo das probabilidades de transição,B(CJ)(e:l fm2),para os estados J" = 1-, T=l 

do 150 descritos pela TDA e pela RPA,onde o índice [*] reprl!$enta os cálculos deste trabalho e o índice 

[tl representa os cálculos da referência [15) 
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TDA 

E.,,(MeV) [B(CJ)%]'"J I{B(CJ)'1'O]ffl 

7.47 0.679 0.67 
15.3 0.195 0.20 
20.3 0.126 0.13 

RPA 
Eu(MeV) I IBIG.I)%]I"J IIBIUJ)%pJ 

6.25 
15.1 
20.1 

0.784 
0.136 
0.080 

0.78 
0.14 
0.08 

Tabela 2: Cálculo das: probabilidades de tran$ição B(CJ)(e2fm6 ) para Q$ estados Jff = 3-, T=O 

do H·O descritos pela TDA e pela RPA, Adotamos fi, mesma convenção de índices da tabela 1 

E,AMeV) [B(CJ)rE,J/B(CJ)JE,J t' [B(CJ)'E,l/B(CJ)'E"I'" 
0.189 0.200E1 =5.55 TDA 

E,=7.26 
E1=3.84 0.064 

E,=7.15 


RPA 0.062 

Tabela 3: Cálcu)o das razões das probabilidades de transição para os é.íJtados J'" = a- do 40Ca 

descritos pela 'l'DA e pela RPAl onde o índice rJ representa os cálculos deste trabalho e {) índice [t] 

representa os eálculos da referência {16] 

A expressão para a probabilidade de transição utiHzada nos cálculos acima é dada 

po,E4] 

B(CJ; O-t J) = (Ze)' (2J; I)!!)' timFi(q) (3.26)
4rr q-+O 
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3.3.2 Fatores de forma transverso elétricos para estados no 160 

Vamos agora. apresentar os resultados obtidos para os cálculos dos fatores de forma 

transverso elétrico no 160 considerando a transição dipolar entre o estado fundamental 

com J1r = 0+ e T=O e o estado eidtado J1f = 1- e T=l com Eu =22.2 MeV, e a transição 

octupo1ar entre o estado fundamenta1 com J1r = 0+ e T=-O e o estado excitado Jt! ;:::; 3- e 

T=O com E",=6.13 MeV, para os diferente, calibre, apresentados no capítulo 2. 

Os estados nucleares descritos nas aproximações de TDA e RPA extraídos da referência 

[15L tem os seguintes valores para os coeficientes X e Y mostrados nas tabelas abaixo, 

com as fases ajustadas para a nossa definição 

I 
,,, 

TDA I RPA 
E",(MeV) 7,47 i 6.25 

X X Y 
ld~ (lPtt' 
ldf (lpf)-I 
ldA (lPl)-1, , 

0.284 0.351 -0.143 
-0.216 -0.286 0.157 
0,934 0.942 -0.215 

Tabela 4: Coeficientes de TDA e RPA pa.ra o esta.du J'f = 3- T=<J com Et .t'=6.13 MeV do 160 

TDA RPA 
E,,(MeV) 22.7 22,2 

X X Y 
ldt (lPt)-' -0,880 -0.898 -0,064 

2't (lPt)-1 -0,180 -0.198 -0,022 
lclf (lpf)-I -0.259 -0.184 +0.037 
2st (lpt)-I -0.088 -0.083 -0.010 
ld! (lp.)-I -0.345 -0.354 -0.068 

Tabela $; Coeficientes de TDA e RPA para o estado JI':::::: 1- T=l oom Et :=22.2 MeV do 1tO 
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Na seção 3.1 discutimos como relacionar os elementos de matriz intrínsecos com os 

elementos de matriz calculados em um referendal fixo. Expusemos duas possíveis atitudes 

que podem ser assumidas para estabelecer esta relação, uma delas sendo exata. A hipótese 

básica. nesta discussão era que os estados modelo eram não espúrios. Vamos mostrar isto 

no caso das funções de onda calculadas por Gillet e colaboradores, 

Para os estados de TDA é fácil mostrar que os estados de configuração lhw com 

JT> -/; 1- e T-/;O são não espúrios, pois 

Â.I\Ó(l>w) >= O (3.27) 

onde Âk é o operador de destruição de um quanta de oscilador do movimento do centro 

de massa na direção k, 

• 1 
A. = v'A 2: ã.(i) (3.28) 

• 

onde âk é o operador de destruição de um quanta do oscilador harmônico cujas a.uto

funções são as funções de onda de partícula independent.e. 

A equação (3.27) mostra que as funções de onda de TDA são não espúrias onde a 

função de onda do movimento do centro de massa é dada. pelo estado fundamental de um 

oscilador harmônico cujo parâmetro de tamanho é rO(OM) -~. Com isto as equações 

(3.4) e (3.5) são válidas. 

A demonstração no caso de RPA é mais indireta. Por exemplo, considere o elemento 

de matriz] 

< \Óf"AI,ô(q)I\Ó~A >::::< ~FIIÔ>,p(q)II\Ó~F > (3.29) 
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Note que os estados dados pela. ação de ôl e 6>.. em l~ffF > são uma combinação linear 

dos estados IqSft~~) > e desse modo são estados não espúrios. Com isto, e lembrando a 

equação (3,27), vemos que fatoramos a correção do centro de massa no elemento de matriz 

(3.29) e o termo que sobra. é a densidade de carga de transição. O mesmo acontece para 

o elemento de matriz da transformada de Fourier do operador densidade de corrente. 

Como mencionamos anteriormente, no nosso trabalho adotamos ó segundo esquema. 

exposto na seção 3.1 para calcular os elementos de matriz intrínsecos, que é menos rigoroso 

que o primeiro, .exato em princípio. Para mostrar que numericamente não é significativa 

a diferença comparamos o cá.lculo do fator de forma nos dois métodos mencionados para 

a prescrição de Friar~Fallleros que é onde a diferença é mais significativa. 
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Figura. 3.1: Fator de forma transverso elétrico para a prescrição de Friar-Fallieros para o 
estado 3- T=O no 1,60 calculado em RPA, onde temos a. curva sólida para o cálculo com 
o segundo método e a curva pontilhada para o cálculo com o primeiro método 
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Comparando 08 gráficos da figura 3.1 vemos que para o intervalo do momento transferido 

considerado no nosso trabalho a diferença não é expressiva e nos cálculos que apresentare

mos em seguida usamos a expressão dada pela equação (3.20) par. fazer os cálculos dos 

fatores de forma transverso elétricos. 

A seguir temos os gráficos obtidos para. a função defeito e para o fator de forma 

transverso elétrico considerando os diferentes calibres para os estados 1- T=l e 3- T=O 

DO "O na TDA e na RPA mostrados nas figuras 3.2 a 3.5 
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Figura 3.2: A função defeito para o estado 3- T=O no 1·0 calculado em TDA( curva 
sólida), RPA(curva tracejada) e RPA com E", = E:;;'A (curva pontilhada). Na nnssa 
convenção de fase li função defeIto é um número puramente imaginário 
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Figura 3.3: Fator de forma para o estado J< = 3- T=O com E==6.13 MeV no 1·0 em 
TDA (fig,a) e em RPA (fig.h), para as prescrições consideradas neste trabalho, Curva 
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Convenção idêntica. à figura. 3.2 
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Figura 3.5; Fator de forma para o estado J" = 1-, T=l com E,z=22.2 MeV no 1'0. 
Convenção idêntica à figura 3.3 
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Na.figura 3.2 nós apresentamos o gráiico da função defeito para o estado 3- T=O com 

E cZ'=6.13 MeV calculado na TDA e na RPA. Podemos observar que a. funçãú defeito1 que 

é responsável pela quebra da invariância do calibre, é bem menor na RPA. Nós também 

fizemos o gráfico da função defeito na. RPA usando a energia de excitação de RPA, onde 

verificamos que o cálculo do Gillet[151 e seus colaboradores não satizfaz as hipóteses da 

seção 3.2 ~ pois vemos que a função defeito neste caso não se anula, como esperado pela 

análise teórica feita nesta seção. 

Na figura 3.3 comparamos os fatores de forma transverso elétricos para as diferen

tes prescrições apresentadas no cá.pitulo 2. Fizemos os gráficos para o estado 3- T=O, 

E~:::=6.13 MeV, calculado na TDA e na RPAl onde constatamos que a dependência do 

calibre diminuiu significativamente. Naturalmente este resultado é uma consequência do 

diferente comportamento da função defeito calculada para os modelos TDA e RPA. 

Na figura 3.4 nós fizemos o gráfico da função defeito para o estado de dipolo, 1- T=l 

e Eez=22.2 MeV, calculado na TDA e na RPA. Neste caso vemos que, comparando com 

a. transição para. o estado 3-, não só a magnitude das funções defeito são maiores mas 

também a sua redução, quando passamos da TDA para a RPA, não é tão significatíva, 

Uma consequência deste resultado pode ser observado no gráfico 8.5 onde temos o cálculo 

do fator de forma transverso elétrico para as diversas prescrições. Devido a menor variação 

observada. no cálculo da função defeito l verificamos uma. pequena melhora na dependência 

do calibre do fator de forma transverso elétrico. Note que este comportamento está 

relacionado com o fato de que para o estado 1- T=l as funções de onda da TDA e RPA 

diferem pouco. 

Em ambos os casos observamos que a prescrição de FF ê: a que apresenta uma. de

pendência do calibre mais acentuada, conforme já foi observado nas referências [13, 14]. 

Na discussão teórica. da seção 3.2 concluimos que para uma transição isoescalar, num 

cálculo de RPA exato para os estados nucleares e considerando a energia de excitação

igual ao a energia de excitação de RP Al a. depêndencia do calibre desapareceria, pois a. 

função defeito se anularia. Entretanto num cálculo de RPA não exato a função defeito 

não se anula: mas esperávamos que mesmo neste caso, fosse verificada uma diminuição 
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expressiva da função defeito e como consequência uma diminuição na depêndencia do 

calibre para as transições isoescalares, cujas funções de onda de TDA e RPA diferissem 

nitidamente. Isto foi claramente observado nos resultados dos cálculos para o estado 3

T=O. 

Por outro lado, esta melhora não é tão significativa para o estado 1- T=1. Pela nossa 

discussão teórica na seção 3.2, num cálculo exato de RPA para transições isovetoriais a 

função defeito não se anula devido exclusivamente ao efeito da corrente de dois corpos. 

Mas como vimos no caso das transições isoescalares, um cálculo de RPA não exato acarreta 

um valor diferente de zero para a função defeito. Neste caso o fato da função defeito 

não ser pequena, pode ter duas causas, a função de onda modelo e a corrente de dois 

corpos. Se supusérmos que a dependência do calibre causada pela violação da equação 

da continuidade é pequena, como sugerem os cálculos de Arenhovel e colaboradores para 

a fotodesintegração do deuteron[121, podemos atribuir a causa da dependência do calibre 

basicamente as funções de onda modelo. Se isto é correto, chegamos à conclusão que a 

descrição do estado ressonante 1- T=1 e Ee.l:=22.2 Mev, pelas funções de onda de Gillet 

e colaboradores, é inferior à descrição do estado 3- T=O. A este respeito note que nos 

cálculos estamos descrevendo um estado no contínuio como se fosse um estado ligado. 

Desse modo os nossos cálculos mostraram que o modelo adotado para os estados 

nucleares é um fator importante no comportamento da dependência do calibre no cálculo 

do fator de forma transverso elétrico. 

3.3.3 Fatores de forma transverso elétrico para estados no 40Ca 

Vamos agora apresentar o cálculo do fator de forma transverso elétrico octupolar do 

estado exitado )1' = 3- com Eer=3.73 MeV no 40Ca. Neste cálculo serão consideradas as 

diferentes transformações do calibre, eqs. (2.15-2.17), analogamente ao caso anterior. 

Os estados nucleares descritos pelas TDA e RPA foram extraidos da referência [16] 
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cujos coeficientes X e Y se encontram na tabela abaixo, com as fases correspondentes 

a.justadas para a nossa definição. 

TDA RPA 
E",(MeV) 5.55 3.84 

X(T-O) X(T-1) X(T-O) Y(T-O) i X(T-1) Y(T-l) 
lf, (ld.)-', , 0.27 0.00 0.42 0.21 0.00 0.00 

2P! (ldí t ' 0.12 0.00 0.21 0.11 0.0 0.00 

1ft (ldjY' -0.10 0.00 -0.19 -0.11 0.00 0.00 

2p/; (ldít' -0.12 0.00 -0.21 -0.12 0.00 0.00 

1ff (28t)-' 0.44 -0.01 0.57 0.24 -0.01 0.00 
11. (251)-', , -0.17 0.00 -0.34 -0.21 0.00 0.00 
lEr (1d,)-l, , 0.68 -0.10 0.50 0.15 -0.03 0.00 

2pj (ldj)-I 0.38 -0.02 0.42 0.16 -0.02 0.00 

lf~ (ldl.)-' 0.20 0.00 0.31 .. 0.16 0.00 0.00 

Tabela 6: Coeficientes de TDA e RPA para o estado r = 3- com E==3.73 MeV do >WCa. 

Usando agora a equação (3.20)} para calcular o elemento de matriz reduzido do ope

rador multipolar transverso elétrico1 e a equação (3.22) para calcular a parte radial da 

função defeito, obtemos os gráficos mostrados nas figuras 3.6 e 3.7 
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Figura 3.6: A função defeito para o estado 3- no 40Ca calculada em TDA(curva sólida), 
RPA(curva tracejada) e RPA com E= = E~A (curva pontilhada) 
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Figura. 3.7: O fator deforma para0 estado J1f = 3- com Eu=3.73 MeV no '!lOCa em TDA 
(fig.•), e em RPA (fig.b), par. as prescrições consideradas neste trabalho. Curva sólida 
(UC), curva pontilhada (HG), curva tracej.da (P.) e curva com tracejado longo (FF) 
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Na figura 3.6 temos a CUIva da função defeito para o estado 3- com E==3.73 MeV 

na TDA e na RPA, Neste gráfico observamos que a função defeito calculada na RPA é 

multo menor do que a calculada na TDA, e uma vez que esta função é responsável pela 

quebra na invariâ.ncia do calibre, vemos que na RPA a dependência do calibre diminui 

consideravelmente. No entanto observamos também que a função defeito calculada na 

RPA, com energia de excitru;ão de RPA (E~AI), Dão se anula e fornece UID resultado 

levemente superior ao resultado obtido com a energia experimental (Ea=3.73 MeV). 

Com isto vemos que também neste caso os cálculos da referência (16) não satisfazem as 

hipóteses da seção 3.2 poís a função defeito não se anula para E~~Al. Pela análise do 

gráfico aparentemente houve um "excessoll de correção quando pa$samos da TDA para. a 

RPA. 

Na figura 3.7 apresentamos os gráficos do fator de forma transverso eletrico con~ 

siderando as diferentes prescrições obtidas no capítulo anterior, eqs.(2.15-2.17), usando 

os estados de RPA e TDA obtidos na. referência [16]. Nestes gráficos vemos que houve 

uma. diminuição significativa da dependência do calibre na RPA em relação aos cálculos 

na. TDA. Entretanto neste caso vemos que a diferença entre a prescrição de Frjar-Fallieros 

e as outras prescrições é bem mais acentuada para o 40Ca do que para o 160. 

Para transições isoescalares num cálculo exato de RPA com Eex = E~A)l a função 

defeito se anula. Porém como os cálculos de GHlet e colaboradores não são exatos e 

E= #: Ej,:PA), a função defeíto é não nula mas pequena, é portanto espera-se que o 

primeiro termo da equação (3.20) seja bem menor do que o segundo termo e com isto as 

prescrições convergeriam para o cálculo de um corpo. Vemos que isto ocorre nos cálculos 

exceto para a prescrição de Friar-Fallieros, sendo este comportamento bem mais marcante 

no 40Ca. 

Para entender este resultado vamos comparar a contribuição dada pelo primeíro termo 

da equação (3.20) com a contribuição do termo de um corpo, para cada prescrição. Fare

mos esta comparação para. os estados 3- no 160 e 4
0Ca, ambos descritos pela RPA. 
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Figura 3.8: Gráfico comparando o termo que depende do calibre para as diversas 
prescrições com o termo de um corpo para o estado J1f = 3- T=O com E~=6.13 MeV no 
1·0 (fig.a) e r = 3- com E==3,73 :X!eV no <OCa (fig,b), Usamos a mesma convenção da 
figura 3.6 
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Nestas figuras observamos que a prescrição de Friar-FalUeros coincide com as demais 

para q pequeno mas se destaca delas a medida que o momento transferido aumenta, se 

anulando mais lentamente. 

Quando comparamos a contribuição do termo que depende das prescrições com o 

termo de um corpo, vemos que para o 160 o termo de um corpo é dominante até q da 

ordem de 2.5 Jm-1 (exceto na região onde o termo de um corpo se anula) mas em torno 

de q~3.0 fm-1 os dois termos são da mesma ordem, com o primeiro termo da prescrição 

de Friax-Fallieros predominando para q!::::::3.3 Im- l . No caso do toCa observamos que o 

termo de um corpo é dominante até q~ 1.5 fm_1) mas quando q cresce vemos que a 

contribuição deste termo é da mesma ordem que a contribuição dada. pelo primeiro termo 

da prescrição de Friar-Fallieros t esta última. predominando quando q>2.7 fm-I. Para. as 

outras prescrições o termo de um çorpo é sempre dominante, 

Assim vemos que o fator de forma transverso elétrico calculado na prescrição de Friar

Fallieros tem um comportamento bem diferente das demais prescrições mesmo no cálculo 

na RPA, e a análise da figura 3.8 nos mostra porque este comportamento é muito mais 

acentuado para o >toCa.. 

Note que () fa.to do estado 3- no 40Ca não ter isospin bem definido\ não justifka esse 

comportamento porque a contribuição da parte lsovetoriaI é muito pequena, conforme 

verificamos. A este respeito note que os coeficientes X e Y para T::::l são pequenos. 

3.3.4 Análise da prescrição de Friar-Fallieros 

Os nossos cálculos mostraram que o fator de forma transverso elétrico calculado na 

prescrição de Friar-Fallieros concorda com o calculado nas outras prescrições para q pe

queno, mas difere consistentemente delas quando q cresce, em concordância com cálculos 

anterioresU3, 141, Pela equaçâo (3.20) vemos que o primeiro termo desta equação, que de

pende da função tPJ(qr)j é responsável pela diferença. entre as prescrições, Com o objetivo 

de entender os diferentes comportamentos verificados nos cálculos vamos fa2CI um gráfico 
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de <PJ(qr) para as àlferentes prescrições, equações (2.15), (2.16) e (2.17), que.ão dadas 

por 

i) PIescrição de Helsenberg-Greíner 

J <'-1)11'q,J(qr) = i ( -j- jJ(qr) (3.30) 

ii) Prescrição de Partovl 

q,J(qr) = i(J(J +1)t1/'«J + l)iJ(qr) - qrÚ+l(qr)) (3.31) 

iH) Prescrição de Friar-Fallieros[9J 

<Pl(qr) = ~(Si(qr) - jl(qr)) (3.32) 

çS,(qr) = i V; (Si(qr) - jl(qr) _lOj2~~r)) (3.33) 

onde Si( qr) é a função seno-integralt9J dada por 

Si(qr) = 1." sen(x) (3.34). " 
o. gráficos são mostrados nas figuras 3.9 e 3.10 
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Figura 3.9: Gráfico de 4>J(p) em função de p para as diferenles prescrições para J=I, onde 
temos a seguinte convençãn: linha pontilhada (HG), linha tra<:ejada (Pa) e linha com 
tracejado longo (FF) 
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Nestes gráftcos vemos que as funções <PJ(p) convergem quando P é pequeno mas diferem 

quando p cresce. Na prescrição de Heisenberg-Greiner a função <PJ(p) vai a zero como 

Ú(P) quando p tende a infinito. Na prescrição de Partovi a função <PJ(P) oscila em torno 

de zero com amplitude constante quando p tende a infinito. Este compottamento OCorre 

por causa do termo PÍJ+l(p), poistlS] 

r ' () {seop para J = ímpar (3.35)p~~PJJ+l p ex: cosp para J = par 

ao passo que a função de Bessel esférica :iJ (p) vai a zero quando p -t 00. Na prescrição 

de Friar-Fallieros a função <PJ(p) tende a um vaior constante igual" ;,,/2../2 par" J=l e 

i-./3,,/8 paxa J=3 quando Ptende a infinito, Pelas equações (3,32) e (3.33) verificamos 

que a função seno-integral, é responsá.vel por este comportamento, pois 

'Ir
tim 
~

S;(p) = '2 (3,36),... 

enquanto que as funções de Bessel esféricas se anulam quando p tende a infinito. Como a 

função '/>J(p) tende a um valor constante diferente de zero na prescrição de Friar-FalHeros 

vemos que, neste caso, quando q cresce o primeito termo é proporcional a ; Jo dJ(r)r2 dr. 

Nas outras prescrições o primeiro termo tende a se anular quando q cresce pois 

na prescrição de Partovl q;J(p) oscila rapidamente em torno de zero quando q cresce 

e na de Heisenberg-Greiner além do comportamento mencionado acima, a. amplitude 

de oscilação tende a zero. Como o segundo termo da equação (3.20) se anula como 

ICM(q)!N(q)qnmose-(31f)2, onde nma:r é um número finito, vemos que quando q Cresce o 

fator de forma. na prescrição de Friaz;.Fallieros é dominado pelo primeiro termo que se anula 

como foM(q)!N(q)/q Este comportamento é totalmente diferente das demais prescrições 

e explica o comportamento anômalo para ti grande do fator de forma transverso elétrico 

na prescrição de Friar-Fallieros. 
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3.3.5 Correntes de transição para cada prescrição 

Nas seções anteriores vimos que o elemento de :matriz do multipolo transverso elétrico 

calculado de acordo com as diversas prescrições diferem entre si. 

Para. cada prescrição é possível determinar um operador oorrente tal que, quando usado 

na expressão pata o elemento de matriz do multipolo transverso elétrico sem transformação 

de calibre, equação (2.4)J reproduz o seu valor calculado na. prescrição. Deste modo 

podemos interpretar que as diferentes prescrições originam diferentes expressões para o 

operador densidade de corrente e assim temos uma forma alternativa. de entender as 

diferenças entre as prescrições comparando as componentes multipolares das diferentes 

correntes. 

Uma vez que o elemento de matriz do multipolo transverso elétrico, equação (1.10), é 

dado pelos multipolos JJ:±:l da transformada de Fourier da corrente, nesta seção vamos 

calcular os multipolos JJ±l da transformada de Fourier da corrente, para cada prescrição. 

Para isto impomos que a corrente satisfaça a equação da continuidade e reproduza o 

elemento de matriz do multipolo transverso elétrico para cada prescrição, quando usado 

na equação (!.lO). 

A equação da continuidade escrita em termos dos multipolos da transformada de 

Fourier da carga e da corrente é dada. por 

(inl)( ) _ _ .,'L ( ~ ",(inl) () fJ+I ",(inl) ( )\ (3.37)I'J q - I qj V2J+T."'JJ-l q + V2J+T."JJ+l q ) 

e a expressão para o multipolo transverso elétrico) em termos dos multipolos da. transfor

mada de Fourier da corrente é dada na seguinte forma 
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('nt< <I1JIITJ'(q)II<I1o >int) = i (J~: 11 Jj~~l(q) - J2J~ 1Jj~",'l(q») (3.38) 

onde definimos os elementos de matriz reduzidos dos multipolos da transformada de 

Fourier das densidades de carga e correntes, pynt)(q) e jXnt)(q)) como 

l'ynt1(q) = Jh(qr)(int< ij\Jllp~nt)(r)llij\o >;nt)r'dr , (3.39) 

JJt')(q) = JjL(qr)(int< <I1JIIJJL'j(r)llij\o >'ntlr'dr para L = J ± 1 (3.40) 

e chamamos 

Eu 
(3.41)q, = lie 

Assim pelas relações (3.37) e (3.38) obtemo. as seguintes expressões para as compo

nente. JJ±l da corrente 

.1j~n~\(q)= I.!, , (~vJl'~ntl(q)-VJ+l('nt<<I1JIITJ'(q)II<I1o>'n,») (3.42) 

JJ~",'l(q) = i (~..jJ + lpyntl(q) + vJ(in.< MTJ'(q)II<I1o >'n.») (3.43) 
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Calculando os elementos de matriz reduzidos que aparecem nas equações (3.42) e 

(3.43) determinamos as correntes para cada prescrição. Porém é interessante nós acharmos 

um. expressão para as correntes definidas pelas equações (3.42) e (3.43) em termos dos 

multipolos d. transformada de Fourier da densidade de carga, per), e na densidade de 

=rente de um corpo, j[ll(r). 

Para isto observe que nos nossos cálculos o elemento de matriz do multipolo transverso 

elétrico é dado pela equação (3.13) e pode ser escrito como 

(,.,< !l>J!JI:tj~(q)I!I>o >,.,) = fcM(q)!N(q) [i~ f </JJ!J(qr) < <!>JMI,ô(r)I!I>o > dr 

+f (AYZ(qr) - ~v</JJM(qr») . < !l>JMIJ[ll(r)I!I>o > dr] (3.44) 

Usando agora as equaçães (2.15-2.17) • a seguinte rel.çãol$! 

~ViJ(qr)YJM(r) = J;:\iJ+1(q")YJJ+lM(r) +J2J~ 1iJ-l(qr)YJJ-1M{r) (3.45) 

obtemos as seguintes expressões para o elemento de matriz reduúdo do multipolo 

transverso elétrico em cada prescrição em termos de PJ(q) e .Jí'JJL(q), L=J±l: 
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A) Heisenoerg-Greiner 

'" ( qf [i+l. ./2J+1 )('fit< QbllTJ (q)lIiI>o >,.,)jHGj = faM(q)!N(q) --qV --Y--J-PJ(q) -. J J['jJJ+l(q) 

(3.46) 

B) Partovi 

('n'< 4íJIIT.í'(q)lI4ío >'n.)tp'j = !cU(q)!N(q) (-qf..; 1 : qPJ(q)
q J(J+I)vq 

i [ 1 (+v'2J +1 v'J+T (J -1) - qdqd) J[,jJJ-l(q) 

-), (J +2) +q ~) J['jJJ+1(q)]) (3.47) 

C) Friar-Fallieros 

(,•• < il>J IITj'(q)1 1<1>0 >,.')[FF] = !CM(q) !N(q) ( -j J (J + I) 

1.' dx [:~PJ(qX) +i/2J~ I J[']JJ-,(qx) +iJ~:IjJ[,jJJ+I(qX)] 

+iJ~:llJ[ljJJ-,(q) - i/2J~ 1J'{,]JJ+l(q») (3.48) 

Assim para cada prescrição temos as seguintes expressões para as correntes JJ±l 

definidas pelas equação (3.42) e (3.43) em termos dos multipolos da transformada de 

Fourier da densidade de carga e da densidade de corrente de um corpo 
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A) Heisenberg-Greiner 

(,q/ t fJ+l (3.49).1,,-,('nI)(HGJ (q) = faM (q)ft,,(q) 'q J 
J+lPJ(q) - V-Y--J-$tlIJJ+1(q)l' 

J'J~':'IIHGJ(q) = !OM(q)j,,(q)Ji'IJJ+,(q) (3,50) 

B) Partov; 

J'j~~{[P'I(q) = !OM(q) fN(q) ( V2~+1 q: ,1 (J PJ(q) + :q qpJCg) ) 

I 1 
L. ') [((J-l)-q:q) J'I'IJJ-,(q)-V'; ((J+2)+Q:q)J'[,IJJ+1(Q)]}3.51) 

.1J';:IIP'](q) = fOM(q)fN(q) C/2~+1 ~ 1 ((J+l)PJ(QJ- :q qPJ(q») 

,o,~ [J J ~ 1 ((J -1) - q;q) J'['IJJ-,(q) - ((J +2) +q;q) Jil]JJ+l(Q)])3.52) 
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C) Friar-Fallleros 

JJ~~\[FFJ(q) = lcM(q)fN(q) J2J~l (í ~ p;(q)+(J+l) 

f' [.qJ IJ fJ+T ]
1. d$ 'q;;:p;(qx) - V2Y+l.1[l]JJ-' (qx) - V 2Y+l.1['IJJH(QX) 

r:i+l [ fJ+T IJ ]) (3.53)-V~-J- -V2Y+l.1['JJJ-l(q) +V2J+l.1['JJJH(Q) 

J$~\\FFJ(q) = !CM(q) !N(q) J;:11 (i ~ PJ(q) - J 

(' [.q/ IJ fJ+T ]10 d$ 'qxPJ(qx) - V2Y+l.1WJ-,(qx) - V2J+l.1WJ+1(q,,)

J 
(3.54)+JJ: 1 [-J;:11.1['IJJ-l(q) + J2J + l.1[lIJJ+,(Ql]) 

Estes multipolos da corrente, ..1J~~i (q), foram caléuladós para. o u'Ü e 40Ca l com 

os modelos de TDA e RPA extraidos das referências [15] [16], cujos resultados estão 

apresentados nos seguintes gráficos 
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Figura 3.11: Multipolos das densidades de corrente de transição, .1]:;li(Q), para o estado 
J' = 1-, T=l e E..=22.2 MeV do 1·0 na TDA (fig. a,c) ena RPA (fig. b,d), onde temos 
eurva pontilhada (HG), curva tracejada (P) e curva com tracejado longo (FF) 
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Figura 3.13: Multipolos das densidades de corrente de transição, J'J~';,?,(q), na TDA (lig. 
a,c) e na RPA (fig. b,d), para a estado .r = 3- e E,,=3.73 MeV do 'OCa, com a mesma 
convenção da figura. 3,11 
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Pelos gráficos observamos que as correntes calculadas na RPA são muito mais próximas 

que as calculadas na TDA, indicando mais uma vez a diminuição da dependência do calibre 

quando passamos da TDA para a RPA. Em partícular note que no caso da transição 

dipolar esta melhora de comportamento foi menos evidente do que nos outros casos, 

análogo ao que ocorre com os fatores de forma. Novamente observamos que a corrente 

da prescrição de Friar-Fallíeros concorda. com as demais para q pequeno mas se distancia 

delas quando q cresce, indo a zero mais lentamente, 

Comparando as correntes calculadas na RPA vemos que elas coincidem para q pequeno 

mas diferem entre si para valores intermediários de q, convergindo novamente quando q 

cresce (exceto a prescrição de Friar-Fallieros como mencionamos acima), 

Assim vemos que, analisar as diferenças entre as prescrições através das correntes) é 

um outro modo de avaliar a dependência do calibre, pois como mostram nossos cálculos 

estas quantidades dependem sensivelmente do modelo para os estados nucleares. 

66 




• 


Capítulo 4 

Sumário e Conclusão 

Com o objetivo de encontrar uma forma alternativa para calcular o fator de forma 

transverso elétrico) devido a. grande dificuldade de levar explicitamente em conta o efeito 

da corrente de dois corpOSl vários autores propuzeram generalizações do teorema de 

Siegert1 que levam parcialmente em conta o efeito desta corrente. A expectativa é que 

pelo uso da equação da continuidade nós consigamos levar em conta. o efeito dominante 

da corrente de dois corpos, de modo que podemos desprezá.~la no termo que depende ex

plicitamente da corrente. Estas extensões correspondem a uma transformação de calibre 

para o campo de multipolo transverso elétrico, As generalizações do teorema de Siegert 

são equivalentes se : 

i) o operador corrente satisfizer a equação da continuidade 

li) as funções de onda a equação de Schorodinger pa.ra a hamiltoniana nuclear de muitos 

corpos. 

Quando uma destas condições nâo é satisfeita as diversas prescrições diferem entre si e isto 

pode ser entendido como o aparedmentode uma. dependência do calibre no cálculo do fator 

de forma transverso elétrico. Na. prática~ para núcleos complexos, usamos modelos para o 

operador densidade de corrente e para as funções de onda dos estados nucleares que violam 

as condições i) e ii). Em particular note que para núcleos complexos necessáriamente 
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teremos a vioiação da equação de Scbrodinger, Desse modo aparece uma dependência 

do calibre no cálculo do f.lor de forma transverso elétrico e as referências [5J, [131 • [14[ 

mostram que este efeito é quantitativarnente importante. 

Para compreender melhor j do ponto de vista teórico, o surgimento desta dependência 

fizemos uma análise minuciosa das propostas de generalização do teorema de Siegert. 

Nesta análise isolamos o termo responsável pela dependência do calibre, que depende 

de uma função por nós denominada de função defeito) que traduz quantítativamente a 

violação da equação da continuidade pelas densidades de transição da carga e da corrente 

modelo. Para as funções de onda e densidade de corrente exatas a função defeito se anula 

e desaparece a dependência do calibre. Por sua vez quando usamos um modelo para 

descrever as funções de onda e (ou) um modelo para descrever o operador densidade de 

corrente a função defeito é não nula e isto evidência as duas causas da dependência do 

calibre. 

No nosso trabalho de tese, apresentamos evidências que indicam que a depêndencia do 

calibre originada pela violação da equação de Schrõdinger, pelas funções de onda modelo) 

é importante. Fazemos isto de um modo simples l comparando cálculos do fator de forma 

transverso elétrico para estados coletivos de paridade negativa no 190 e ;'lOCa, na TDA e na 

RPA. É bem conhecido que para estados coletivos a RPA é superior á TDA e a. expectativa 

ê que modelos mais precisos levem á uma significativa diminuição da dependência do 

calibre. Uma vantagem da escolha da RPA está relacionada com a1gumas propriedades 

gerais das cargas e correntes de transição na. RPA, discutidas na seção 3.2, que nos auxiiia. 

na comprensão do comportamento da dependência do calibre em cálculos neste modelo, 

Vimos que em cálculos exatos da RPA a dependência do calibre vem apenas da violação da 

equação da continuidade pela escolba da corrente modelo quando fazemos Ee:z: ;;;;; E~A). 

De modo que a dependência do calibre nestes cálculos passa a ser uma medida direta dos 

efeitos da corrente de dois corpos, Outra propriedade que discutimos, é válida se supomos 

que a corrente de dois corpos é isovetorial, Neste caso, nas transições isoescalares não 

temos contribuição da corrente de dois corpos, de modo que a dependência do -calibre vem 

apenas da violaçâó da equação de Schrodinger pelas funções de onda modelo. Portanto, 
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para transições ísoescalares, um cálculo eXato de RPA mais a identificação Eez = E~~A) I 

anula a função defeito1 desaparecendo assim a dependência. de calibre. 

Na nossa tese utilizamos os cálculos de TDA e RPA~ de Gillet e colaboradores para 

os estados 3- T=O, Eu =6.13 MeVe r T=l, E@=22.2 MeV no 160115) e para o estado 

3~ no 40Ca(la], Verificamos uma melhora significativa da função defeito quando passamos 

da. aproximação de TDA para a RPA, sendo este efeito mais nítido para. as transições 

octupo!ares. Observamos também que na RPA a função defeito não se anula para as 

transições lsoescalares quando fazemos Ee;;: = E~PA) indicando que os cá.lculos de Gillet 

e colaboradores não satisfazem as hipóteses discutidas na seção 3.2. Os cálculos dos 

fatores de forma mostram uma tendência de convergência das diversas prescrições quando 

passamos da TDA para a RPA, este comportamento sendo mais nítido para as transições 

octupolares, que é naturalmente uma consequência imediata do comportamento da função 

defeito. 

Assim verificamos uma diminuição da dependência do calibre quando melhoramos o 

modelo para os estados nucleares, Porém é importante ressaltar o comportamento distinto 

da prescrição de Friar-Fallieros, que em princípio ê a mais consistente do ponto de vista 

teórico t8, 9, 19), que concorda com as demais para q pequeno mas claramente se destaca 

,, delas quando q cresce, 

! Uma forma alternativa de investigar a dependência de calibre é a de associar á cada 

prescrição uma densidade de corrente. Examinando o gráiico destas correntes calculadas 

na TDA e na RPA verificamos uma nítida tendência de convergência entre elas no cálculo 

com o modelo de RPA, e uma vez mais a prescrição de Friar-Fallieros se destacando das 

demais. 

Em resumo, nossos cálculos indicam que em núcleos complexos a dependência do 1 

calibre relacionada com a vIolação da equação se Schrõdinger é importante. Portanto 

antes de tentarmos incluir a componente dominante da corrente de dois corpos, devemos 

tentar minimizar o efeito decorrente da escolha de um modelo para a função de onda, Um 

modelo que serve comO' exemplo é a RPA, onde a transição de carga e corrente satisfazem 

a equação da continuidade para Eez = E~~A). Lembrando que a componente dominante 
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da. corrente de dois corpos é isovetorial, vemos que em transições isoe5calares teremos uma 

grande diminuição da. dependência do calibre quando utilizamos )lmodelos conservativos ll 

como o da RPA. 
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Apêndice A 

Os operadores densidade de carga e 
densidade de corrente em segunda 
quantização 

A.I 	 Base no espaço de vetores de estado de uma 
partícula 

Uma base no espaço de estados de uma partícula é cara.cterizada pelos números 

quânticos nljmtm1' quando o momento angular total, j, e o isospin, 'T = !, são bons 

números quânticos. A função de onda de estado Inljmirn.,. > é dada. por 

< rlnljm~m, >= Rn,j(r)Ylim(r)n~m, 	 (A.I) 

onde 

Y'jm(r) = I: Cm_'m. t..~y,m-m, (r)Xh 	 (A.2) 
m 

sendo Xtm~ e l1tm,. espirrares de duas componentes definidos respectivamente no espaço 

de spin e isospin. 
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No formalismo de segunda quantizaçãQ os estados no sistema de muitos corposl são 

dados pela ação no vácuo (estado que não contém partículas) dos operadores de criação 

de um nudeon no estado nljm-1 m.,.) a::,> 1 . Os operadores de criação l a+,., ,
2 rnJm~.m.. 11 J~mm.. 

e aniquilação, anljmim.. l de uma partícula no estado nljmtmYl obedecem as seguintes 

relações de anti<:omutação 

{at,at,}::;:: {av,a l1/} = O, {aV!a~} = 611111 (A.3) 

Em segunda quantização, os operadores são representados em termos dos operadores 

de criação e aniquilação de uma partícula. Para os operadores de um corpo temos a 

seguinte expressãol201 

'/'., ,1 '1"1 /. 1 > + a i (A.4)w= L L < n J m 2m.,. w n }m'2m,. an'ltj'm'tm~ nljm;{m.. 
n.'i'jl mfm~ 


nlj mm. 


Como os estados nucleares têm o momento angular total, J, e o lsospin , T) bem 

definidos l é conveniente acoplar os operadores a!'l'i'm'tm~ e anljmtm.. à. um momento an

gular total J e lsospln T bem definidos, para facilitar o cálculo dos elementos de matriz. 

Porém um cuidado especial deve ser tomado em acoplamentos que envolvem os operadores 

de destruição. O operador a+",., ,1 , se transforma por uma rotação como um tensor 
n J m ~m~ 

esférico de ordem j (.isto é, com D!nml)1 mas o operador a)\/jmtm .. se transforma com D;!'m" 

e portanto não é um tensor esférico. Todavia é bem conhecidot20J que o operador 

ã - (_l)'·+m+r+m.nljmím-r - atllj_m!_mr (A.5) 

se transforma. como um tensor de ordem j (as mesmas considerações são válidas para 

rotações no espaço de isospin). Deste modo o operador ãr.tJmtm-r agora se transforma como 
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um tensor, e a expressão para o operador W(r) em tennos dos operadores a+'I'"' ,~ , e 
n J m 2m.. 

aI1Jjffl~m.. acoplados é dada por 

~ ~ ~ (_l)i-m+t-m,c j' i J Ct ~ Tw= 	 .(...., L....,; L..,; rn'-m M m~-m..MT 
JM nlllj' m'm~ 
TMr ulJ m. m,. 

'/'" ,1 '1"1/' 1 (+ ~Il )< n J m -2mT" UI n Jm-2m'!" > a '11 'tl 1QI ui';l. JM (A.6) 
ti. 12 2 TMT 

Neste apêndice vamos achar as expressões dos operadores densidade de carga e cor

rente, em termos dos operadores de criaçâo e de aniquilaçào de uma partícula a+""'l , 
n J 2m

f 
mO' 

e (lnfjmím.,.1 respectivamente, acoplados a um momento angular total J e isospin T bem 

definidos. 

A.2 Operador densidade de carga 

o operador densidade de carga é um operador de um corpo dado pelo modelo de 

carga puntiforme 

A
per) =E5(r- r(;)(1+ 73(i» 	 (A.7)

i 	 2 I 

Dado o operador densidade de carga, podemos expandi-lo em termos de seus 

multipolosr4j 

fi(r) = EhM(r)YiM(r) (A.8) 
LM 
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onde pLAf(r) é dado pela seguinte expressão 

PLM(r)=I: I: (-I)i+I+I'+L+t(órIHro) j(2/'+I)(21+1)(2j'+I)(2i+ 1) 

T .'1',' ~ g .. (2L + I) 


ruj 

c ~ ~ t {f I, f} R.'/'i'(r)R.,;(r){a!"'i" ® a.'i!) LM (A.9) 
J'2 :l TO 

onde foram usadas a equação (A,6), e as relações entre os coeficientes de Clebsch-Gordan 

e os símbolos aj dadas pela referência [3). 

Considerando agora a seguinte identidade entre os coeficientes de Clebsch-Gordan e 

os .ímbolos 6i de Wignerl3J 

{ I I L} (_I)'·+i'+',+i, .,cr, 12 L 1 2 _ O" " L {A.10) 
o o o i, i, t - V{2ld 1)(2/,+ I) t-t o 

para 11 + 12 + L-número parI chegamos ao seguinte resultado para PLM(r) 

PLM(r) = I: I: (_I)i'+L-t (1 +(_I)"+I+L) ("Tt+ "TO) (2j +1)(2j' + 1) Ci' i L 

T n'll)' 2 \ 811'{2L + 1) t-t o 


nlj 

R,.."",(r)R,..'i(a~""d ® (i.tjL) LM (A.ll)
lã ::I TO 

Esta é então a expressão, no forma1ísmo de segunda quantização, para o operador 

densidade de carga escrito em termos dos operadores a+.,.,tl • , e uni,"m.Lm acoplados.n):mm.. :;1' 
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A.a Operador densidade de corrente 

o operador densidade de corrente escrito em termos dos seus multipolos é dado pela 

seguinte expressãof41 

j(r) = L jJLM(r)Yj"l(r) L=J,J±l (A.12) 
JLM 

Neste desenvolvimento consideraremos apenas a componente de um corpo do opera

dor densidade de corrente) dado pela soma de um termo de convecção e um termo de 

magnetizaçãO'. 

A.3.1 Corrente de convecção 

o operador densidade de corrente de convecção é dado por 

1 e A . 
J,(r) = 2mc L(p( i)ó(r - r(i)) +S(r - rei) )i>(í)) (I +~3(')) (A.13) , 

Substituindo esta expressão na equação (A.6), usando as relações para. os coeficientes 

de Clebsch~Gordan e os símbolos 6j encontrados na referência [3]1 obtemos a seguinte 

expressão 
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JJL,'.,(r) = ien. E E (_1)i+J+L-t(.To+<ÍT1),!(21 +1)(21'+ lj(2i+ 1)(2j' +1) 
2mc T n/I'il V 81T 

nlj 

E R,.'I,;-(r)R,,<;(r) dR,,'I'" dR" . }
{ I'''LJ r + Ji'I,LJ dr' (r)R,.,j(r) +1i,'I,LJ dr 'J (r)R,,'i'i,(r) 

J}
{ j

l' lI ~ (a!'i/Jlí ® GiiUi!) ~ (A.14) 

onde 

, 1 1'(21' -l) 1'-11 L{ 1'-1 I L}
eN;LJ = [((l + 1)~ 2/' + 1 C O O O J 1 I' 

, I (l' + 1)(21' +3l CI'+11 L{/'+1 I L})
+1, 21'+1 000 J 11' 

( 1)J+L (1+1) I(21-1)CI_11' L{ l-I I' L}
+- 21+1 O O O J 1 I 

,I (I +1}(21 +3)CI+11' L{ 1+1 I' L})] (A.15)+1~ 2/ + 1 O O O J 1 I 

11'(21' -1) 1'-1/ L{ 1'-1 I L}
11'I;LJ = (~ 2/' +1 C O O O J 1 I' 

I(I' + 1)(21' +3)CI'+l1 L{1'+1 I L}) (A.16)-~ 21' +1 O O O J 1 I' 

1-I/'/;LJ = (-l)J+L11I';LJ (A.17) 

com L=J,J±L 
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Usando a identidade da referência [3] para o produto de um coeficiente de Clebsch

Gordan com um símbolo 6j, chegamos as seguintes relações 

,, 


C,,+1 " L { 1, +1 I, L} = (1 + (_l),,+,,+>+L) 1 /2L + 1 

• •• J 1 L, 2 (2J + 1) V21, + 3 


~C L 1 JCll /2J _ II +1 CL 1J C'I llJ} 
 (A18)
{ Y~ o 1 1 10 1 21 + 1 o o o o o o 


1 


e 

C11-1 /2 L { - I, L} = (1 + (_l)"+I'+I+') 1 J2L + 1
II 1 

o o o J ,1 1 2 (2J+1) 21,-1 


2(1, + l)C L 1 JC" I,J + ~CL 1 JC" "J} (A,19){ 21 +1 o 1 1 1 o 1 V~ o o o o o o 

1 


Usando agora as equações (A.18) e (A.19) nas expressões para é,:F, 'H. temos que: 

(1 +(_1)"+1+1+L) VU +1C ~,'.' ( ,)21'{I' + l)C:' ri ;
é"';LJ = 2 (2J + 1) 

+(-1 )J+L ,)21(21 + 1)C,II•' 1J) (A,20) 

(1 + (_1)"+'+1+') VU +1C~.'riC~' ri ;i (A,21):n'I;LJ = 2 (2J + 1) 

e 

'Hl'l-LJ, = ,-:F/II'LJ (A,22) 
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Deste modo a expressão para o operador corrente de convecção é dada por 

ieli L: L: (-l)J+J+L-i(áTo +"T,)' f{2/ +1)(21' +1)(2j + 1)(2j' + 1)
jYLM(r) = 2mc T 

r'/{'j' y 8r. 
nl; 

SI'l-LJ 8.,,·I,;,(r)8.",,(r) +:Ff,,",J rd8."",;, (r)R.,tj(r) - dR.,d fi (r)8.,,',Ar)] } 
{ , r ' : dr r

• 

{ f l, {} (a!"'j'l ® ã.!jlJ JM (A.23)
JJlj 1: "TO 

Para L = J ± 1 temos que os coeficientes são diferentes de zero somente se 

[' + [ + J =número par e portanto podemos usar a. seguinte identidade{3J 

C" I, J _ (-I,(I,+I)+lt(ldl)+J(J+I))C" f, J (A.24) 
1 Dl - 2Jlt(ld I)J(J +1) o o o 

e os valores para 05 coeficientes de Clebsch-Gordan da tabela A.l 

!C".!J./.r L J+1 L J-1 L J 

{fM, = 0, M, = M = 1 J2(2f+3) 
J Jtl 

2(2J -I) 

M, =M,=M =0 V J.J.I 
- 2ÚS 1/ 211 

O 

Tabela A.l 

78 




para achar as seguintes expressões para os coeficientes é/'ljJ±lJ e F/I/ jJ±lJ 

(I + ( I)"+'+J) 1 cg ci g[I'(I' + I) -1(1 + I)] (A.25)
&"1;J+1J = 2 (2J + I)J(J + I) 

(I + (_I)"+I+J) 1 C" I J[I'(I' + I) -1(1 + I)]
éll/jJ-lJ = n , .... . ~, f7 o o o (A.26)

T 

(I + (_I)"+'+J) v'JTI C" I J 
F/I/;J+IJ = (A.27)

2 (2J+I) 000 

(1+ (I)"+'+J) "J 
FII/jJ-1J = - y.J C/' / J (A.28)

2 (2J+I) 000 

Usando agora a equação (A. lO), obtemos as seguintes expressões para os multipolos JJ±1 

da corrente de convecção: 

jJJ+lM(r)=-~:c2: 2: (-I)i'+J-t(ÓTO+ÓTl) I (2j+I)(2j'+I)Ci'iJ 
T n!/'i' ~ 871"(2J + 1) t-t o 

n/j 

(I +(_I)"+'+J) {[I(I + I) -1'(1' + I)] R"'I'i'(r)R,,lj(r) 

2 J(J+I)(2J+I) r 

dR"lj+ + 1 [dR"",i' (r)R"lj(r) - -d-(r)R"",;-(r)1 } 1lJ!;2J+I dr r 

(a~'/'j'l ® ã7llit) JM (A.29) 
, TO 

para L=J+I e 
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• ieli " 2: (-I)i'+J-t(óTo + óTl).1 (2j + 1)(2j' + 1) ai' i J .JJJ_IM(r) = - 2mc ~ 
n/f'}' ~ 811"(2J +1) t-t OT 
n/j 

(1 + (_I)"+'+J) {[I(I + 1) -1'(1' + 1)[ R,.'I'i,(r)R,.'i(r) 

2 ..jJ(2J +1) r 

{"J [dR,.'I'i' dR,.'i 1 } -V2.i+1 dr (r)R,.lj(r) - --;;;:-(r)R,."'j'(r) 

(a+'I"'L ® ãnliL) JM (A.3D)
fi), :I TO 

para L=J-1. Agora para a componente L=J temos a seguinte expressão 

• ieli ~,JJJM(r) = 2mc2: 2: (-I)H(ÓTO+ÓTl) (21+1)(21'+ 1)(2j + 1)(2j' + I) 

T n'l:i' 81r(2J + I) 


nl, 


(1 + (_I)"+I+J+1) {I~ I, {} [a rci {..jI'(I' + 1) + a:~ {..jl(l + 1)] 
~ J J '2 

R,.'I'j'(r)R,.lj(r)(a+ . ®ã I'L) JM (A.31)
n"'"l l'lJ2 r :I TO 

pois, neste caso, :Fl'f;JJ é nulo visto que Cb' Jg= O para [' +1+ J=número ímpar. 

Usando agora a seguinte relação válida para [' + 1+ J impar 

1,(1, + 1) a I, I, JC 11 /2J (A.32)101 = J(J +1) 1-1 o 

temos a seguinte expressão para o multipolo L=J da corrente de convecção 
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(21 + 1)(21' +1)(2j +1)(2j' +1)" ien", '13ÚM (r) = -2-,t..., 2: (-1)'-'(ÓTO+ÓT1) 
8l1'(2J + 1)me T 	 n'l'j' 

nlj 

(1 + (_I)"+'+J+1) "I J {I' / J } 2 .1'(/' +1)/(1 + 1) 14."'i,(r)14.,;(r) 
2 Cl-l O j j' ! \ J(J+l) r 

(a+",.,J. ® li"jÁ) JM (A,33) 
li. .1 li ~ To 

A,3.2 Corrente de magnetização 

A expressão para a corrente de magnetização é: 

, ( ) _ ~~~ ( (1 +f 3(i» (1- hei»~) (')J( _ 'C'»~ (A,34)Jm 	 r - 2rnc ~ , v X J.lp 2 + fJn 2 (]' ~ );' r ~ 

onde 1', = 2,79 e 1'. = -1.91. Usando a equação (A.6) e a expressão do símbolo 9j em 

termos 	dos coeficientes de Clebsch~Gordan .encontradas na referência [3], temos que 

,eh 	 V3(Jm(r) = 2mc 2: 2: (_I)' 2/ +1)(21' +1)(21+ 1)(2j' + 1) 
T 	 n'f'j1 4" 

nli 

I' 	 1 L}
(8ro(1', + ".) +"n("p -l'n))Go" ~ ~ { ! ~ 1 

j' j J 

'V 	x 14."'i,(r)14.,;(r)YjLM(r)«"'i.t ® iin'i!) f/: (A.35) 
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Calculando o rotacional da equação acima chegamos as seguintes expressões para os 

multipolos da corrente de magnetização 

"~ 

jJJ+1M(r) = - ien E E (-1)' 3(21 + 1)(21' + 1){2j+ 1)(2j' + I) 
2mc T n"'j' \ 4".(2J + I) 

nU 

I' I J}
(óro(lip +/'.) +62'1(1', -/'n))O/JJo {	 

t t 1 ,fJ 
j' j J 

( ; - ;) R,.'I'i'(r)R,.U(r)«"'i'l ® ã,.Ii") JM, (A.36) 
:I 1 TO 

para L=J+I 

jJJ_1M(r) = _ ieli E E (-I)' 13(21 + 1)(21' + 1)(2j + 1)(2]' + I) 
2mc T n'I'i' ~ 4".(2J + 1) .. 

nl) 	 J}
(8",(1', +1'.) +"2'1(1', -l'n))Oo" J'o 	

I'
t 

I
t 1 JJ+f{ j' j J 

(d 1+ I) 	 +_ (A.37),dr +-r- R,."'i'(r)R.,j(r)(an"'i't@anlit);:; 

para L=J-l, e 
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.:ÍjjM(r) = _ ieli L L (-1)1 • 3(21 + 1)(21' + i)(2j +1)(2j' + I) 
2mé T .'l'i' \ 4,,(2J +1) (8TO (/', + /ln) 

til; 

I'IJ+I} \ 
+<511(1', -,1.)) 

[
co"JJtl 

{ 
! t 1 Jj (~ + J + 2 1 

f j J • r, 
I' 1 J - 1 } 1+co"J Jõ' ~ ! 1 JjTI (~ _ J - 1 'I

{ j'jJ dr T, 
R,."'j,(r)R,.Ij(r)(a~'l'j,t ® Õn1i!-) 3M (A,3S) 

TO 

:\ 

para L=J. 

Usando agora a seguinte relação(31 

I' 
C I' I L 1 1! 1L} (-1 )i'+II+i 

o o o 2 j J J6(21' + 1)(21 + 1)(2L f,,(LU)Ci
' i J (i + (_i)I'+I+L){ + I) H o 2

J " 
(A,39) 

onde 

(k' +k - J) fIEI 
(2J+l) V J para L=J-I 

f,,(LiJ) = { (k' +k +J +1) J2J +3 (A.40)(2J +1) J + 1 paTa L = J + 1 

(11 - k) 
para L = J 

VJ(J +1) 
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sendo 

k' = (2j' + 1)(1' - j') 

k = (2j + 1)(1- j) , (A.4I) 

temos as seguintes expressões: 

. ieli""., o L ., . o
Jn+1M(r) =--2~ ~ (-1)'+ -'(óTo(!',+!'n)+ÓTl(!'p-!'n))CL'LO 

me T n'l'i' 1 ;I 

n/) 

(1+(-I)"+'+J) 1(21+1)(21'+1) (k-k') 

2 ~ 811'(2J+I) J(J+ 1)(2J+ I) 

(.:!..- J] R,."'i,(r)Rruj(r)(a+'I"" ®ãn'jl) OM (A.42)dr rI n)1' l TO 

~m ien ~ '" ·'.#.J_1 ., ' J
:JJJ-IM(r)=--2-~ k< (-I)" '(ÓTO(!',+!'n)+<ÍT1(l'p-!'n))Ci..',o 

me T nll/r ~ 2 

n/} 

(1+ (-1)"+'+0) I(Zj + 1)(2;' + 1) (k - k') 
2 '\ 81l'(2J+I) VJ(2J+l) 

(dd+ J + 1) R,.""i'(r)R,.,j(r)(a~'''i'" ® (in'j,) JM (A.43) 
rr :I: To 
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. iel!"" "+J ' " ' J:1JJM (r) = --2- L- L- (-1)' -,(",..(/.1, +/.I.) +"TI(I'F - ".))CL', o 
me T n'I'j' :t ? 

n/j 

(1 +(_1)"+'+'+1) ! (2j +1)(2j' +1) ( (k' +k) (~+!) + VJ(J +1)\ 

2 \ g .. (2J+l) VJ(J+l) dT T r) 


R,.",!,(r)R,.Ij(r)(a+'I' "'L ® <i.,,") JM (A.44)
n J? '.I 

To 

As expressões para. as componentes L=J±l da corrente de convecção e para com

ponentes L;::::::J)±l da corrente de magnetização estão em acordo com as expressôes da 

referência [21, 
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Apêndice B 

Densidade de carga e corrente de 
transição na TDA e na RPA 

,. , 

1\0 apêndice A vimos que os operadores multipolares da densidade de carga e corrente 

são dados pela soma de um operador isoescalar e um operador isovetorial que conserva 

a carga (MT =: O). Estes operadores multipolares1 que denotaremos genéricamente por 

WJM (r) tem á seguinte expressão em segunda quantização 
TMT 

w () '\' < '" :: WJT :: {3 > (t -) (B.!)
::: r =;p j(2J +l)(2T +1) a. li!) ap ::: 

onde Q (!3) representam o conjunto dos números quânticos nlj! (n/V/!)l e a notaçâo 

<:: ::> indíca. o elemento de matriz reduúdo no momento angular e no isospin. 

Comparando a equação (B.I) com as equações (A.ll), (A.29), (A.30), (A.33), (A.42), 

(A.43) e (A.44), nos extraímos a expressão do duplo elemento de matriz reduzido das 

componentes Ísoescalar e isovetorial dos multipolos da densidade de carga e densidade de 

corrente de convecção e magnetização. 

Como os estados da base nos modelos considerados no nõsso trabalhol TDA e RPA) são 

auto-estados do momento angular total e do isospin total para calcularmos as densidades 
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de transição da. carga e da corrente, precisamos achar a expressão dos elementos de matriz 

dos operadores tensoríais com respeito ao momento angular e ao isospin para as funções 

de onda calculadas na TDA e na RPA. 

B.I Elemento de matriz de transição na TDA 

Na TDA considera~se o estado fundamental como sendo o vácuo de partícula-buraco 

de Hartree--Fock, IW~HF) >, e os estados excitados são dados pela combinação linear de 

um conjunto finito de estados de partícula-buraco. Portanto os operadores de excitação 

sã.o representados por uma combinação linear de operadores de criação do par particula

buraco na seguinte fonnal201 

ota = EXcA(ô:)a~aA (B.2) 
A, 

de rnodo que 

ot.I<p~HF) >= 1<pl;DAl > e O.I<p~HF) >= O (B.3) 

onde as letras minúsculas latinas representam estados ocupados em l(PbHF
) > (estados de 

buraco) e as letras maiúsculas latinas representam os estados não ocupados em l4>bH 
F} > 

(estados de partícula). 

Quando o momento angular total, J l e o isospin, T, dos estados nucleares são bons 

números quânticos, podemos escrever o operador de excitação em termos dos operadores 

de partícula-buraco acoplados, na seguinte forma 
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ot oJM = EX,A(aJT)A\,A)JM (BA) 
T. !lA TO 

onde 

AI 
(IlA)JM = (a: ® ãA) JM (R5) 

TO TO 

Assim o estado excitado será: 

liJí
ITDA) >= 01 l",iHF) >o,J,\! aJM \1(0 (B.6) 

TO To 

o elemento de matriz do operador WJM (r), dado pela equação (B.1), entre o estado 
TO 

de Hartree-Fock, 14)~HF) >, e um estado excitado Iw(~~~ > é igual a 
TO 

< iJíl~~:llw JM (r)liJí~HE1 >=< iJí~HF)I[O .JM ,W JM (r)lliJí~HFl > (B.7) 
To TO TO TO 

Ne$te elemento de matriz de transição temos apenas a contribuição da componente 

que envolve o operador de partícula-buraco, que é dado por 

W'~M (r) = E < a :: wJT(r):: A >AI (B.B) 
TO ,A J(U +1)(2T +1) TO(,A)JM 

e portanto temos a seguinte expressão para o elemento de matriz de transição dado pela 

equação (B.7) 
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< <I\(TDA) IW (ll<l\(HF) _" < a :: WJT(r) :: A >X· ( JT) (B)
();JM JM t o >-~ .; !.IA <l' .9 
TO To .A (2J +l)(2T +1) 

Então o elemento de matriz redU2ido em momento angular) J1 é igual a [201 

< 4?(TDA)(r)IIW (r)II4?(HF) >= " < a :: wJT(r) :: A > X· ( JT) (B.IO)
.JTO JTO O L. ,f2T +1 •.'1 '" 

• .'1 

onde < 11 11 > indica o elemento de matriz reduzido em momento angular. Esta é então 

a expressão do elemento de matriz reduzido de um operador tensoríal de um corpo, entre 

estados descritos pelo formalismo de TDA. Em seguida vamos obter a expressão para 

estes elementos de matriz na RPA. 

B.2 Elemento de matriz de transição na RPA 

o método de RPA inclui os efeitos de correlações no estado fundamental 1 e por este 

motivo o operador de excitação é dado pela combinação dos operadores de criação e 

aniquilação do par partícula~buracol na seguinte forma 

01. = I:(X,A(,,)a~aA - Y,A(a)a1a,) (H.lI) 
A. 

onde o estado excitado é: 

OI.I~~RPA) >= I~~RPA) > (B.12) 
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e o estado fundamental, Icp~RPA) >, que indui OS efeitos de correlações: é tal que 

O.llIibRPA) >= O 	 (B.13) 

Uma vez que os estados nucleares tenham momento angular total, J, e isospin j TI bem 

definidos o operador de excitação deve ser um operador tensoria! em J e T j Ou seja 

ot o.JM = I:X,A ("JT)A\'A)JM - Y,A ("JT)Ã (,A)JM (B.14) 
TO aA TO To 

onde o operador At (aA)JM é dado pela equação (B.5) e 
TO 

Ã 	(aA)JM = (_l)J+M+T+MTA (aA}~~M = (_l)j..+iA+J +T +1(a!®ã ) JM (B.15)a 
TO TO 

Portanto agora o estado excitado é dado por 

IIi(RPAI >= ot IIIi(RPA) > 	 (B.16)I o.JM uJM o 
TO TO 

o elemento de matriz do operador de um corpo entre o estado fundamentallcp~RPA) > 
e o estado excitado dado pela equação (B.16)l é igual a 

< ~(RPA) IW" (r)I<lI(RPA) >_< .p(RPA)I[O (r)]I<lIbRPA
) >,'Jf 	 aJM JM o - o a;JM IW JM (B.17) 

TO To To To 
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No cálculo dos elementos de matriz de transição contribui apenas as componentes de 

partícula-buraco 

W,b (r) =" « a:: WJT(r):: A > AI + (_I);o+;A+J+T+1 
~': ;;. ,)(2J +1)(2T + I) ('AVaM 

< A:: wJT(r) :: a >Ã ) (B.IS)
,)(2J + 1)(2T + I) ('AVaM 

Os operadores multipolares de interesse no nosso trabalho satisfazem a seguinte 

condição de hermiticidade(20) 

(W JM (r))1 = (_I)MW J-M (r) (B.19) 
TO TO 

De modo que obtemos a seguinte relação 

< A:: WJT(r):: a >= (_I);A-;o < a:: wJT(r):: A >" (B.20) 

e portanto o operador W Pb pode ser escrito na seguinte forma{20j 

W'~M (r) = L: « a :: WJT(r) :: A > AI +(_I)J+T<a::WJT(r)::A>" - ) 
,)(2J +1)(2T + I) A (,A)JMTO ,A ,)(2J +1)(2T + I) ('A\:,:, TO 

(B.21) 

Com este resultado chegamos a seguinte expressão para o elemento de matriz de transição 

dado pela equação (B.IS) 
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< iI!(~:llw JM (r)liI!~RPA) >= L « a:: WJT(r) :: A > X;A(cdT) 
TO TO ,A )(2J + 1)(2T + 1) 

+(_1)J+T< a:: wJT(r):: A >" Y" (CXJT)) (B.22)
)(21+ 1)(2T +1) ,A 

Tomando agora o elemento de matriz reduzido teremos a seguinte expressão[20J 

< iI!(RPA)IIW ()lliI!(RPA) >_ " « a:: wJT(r) :: A >X" ( JT)
QJTO JTO r o - 7.t V2T + 1 aA a 

+(_1)J+T< a:: wJT(r):: A >" Y" (CXJT)) (B.23)
";2T +1 'A 

Esta é a expressão do elemento de matriz reduzido para um operador tensorial em J 

e T de um corpo, entre os estados descritos pelo formalismo da RPA. 

No nosso caso os elementos de matriz reduzidos de uma partícula, dos operadores 

multipolares são reais para os multipolos da densidade de carga e puramente imaginários 

para os multipolos da corrente. Assim vemos que os elementos de matriz (B.23) para cada 

operador, são dados por 

< iI!(RPA)II" (r)lliI!(RPA) >= " < a :: PJT(r) :: A > (X" (cxJT) + (_1)J+Ty" (aJT))
aJTO PJTO o L.t J2T + 1 nA aA 

,A 
(B.24) 

para os multipaIos da densidade de carga, e 
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(snr) 

(CU")':.'À.L+r(l-) -(,U,,)V:X) < V ::l(~f;~:: v >:1 ~< (Vdll~oJ>lI(..)OL7rçll(~loJ> > 



! .. 
Apêndice C 

Equação da continuidade em RPA 

o elemento de matriz da equação da continuidade entre o estado fundamental e o 

estado excitado, calculado na RPA é dado pela seguinte expressão 

;c < iI>\RPA)I[H,p(r)llil>~RPA) > +'V. < iI>\RPA)lj(r)liI>~RPA) >= O. (C.!) 

Lembrando, agora, que [20] 

liI>iRPA
) >= 01Ii1>~RPAl > (C.2) 

e 

O,liI>tRPA
) >= O (C.3) 

o primeiro termo da equação (C. I), pode ser escrito como 

;c < iI>&RPAl1IO" [H, ,â(r)lJliI>tRPA
) >"" ;c < \!lbHF)1I0" IH, p(r)]]l!pbHFl > . (C.4) 
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o operador densidade de carga é um operador de um corpo: e em segunda quantização 

é dado por 

fo(r) = j3"'(r) + flPP(r) +p"(r) 

2: < alp(r)IA > a;aA+ < AI,ô(r)la > a1a, 
,A 

+ 2: < alp(r)lb > a;ta, +2: < AI,ô(r)IB > a!aB, (C.5) 
IIb AB 

onde seguimos a mesma convenção do apêndice B, 

Como o operador de excitação, 01, na RPA é dado por!2oJ 

01 = 2:(X,A(.\)a;aA - Y,A(>,)a;a,), (C.5) 
,A 

vemos que o valor esperado no estado de HF do duplo comutador que aparece na equação 

(0.4) pode ser escrito como 

< 'li~HFllíeh, IH,,ô(r)JlI'li~HFI >= 2:x;.(.\) < 'li~HFllíala"[if,,ô(r)lJI'li~HFI > 
,A 

-Y,'A(.\) < 'liI,"'F1IlataA' [H,,ô(r)III'li~HF) >. (C.7) 

Primeiramente vamos mostrar que pFP(r) e fobb(r) não contribuem para o elemento de 

matriz acima. Para isto verifica-se facilmente que 

< 'li&HF)I[OA, [H,pPF(r)]]I'li~HF) >= -2: (X;A(À) < alp(r)lb >< 'li~HF)la!a,HI4í~HFI > 
oA' 

-Y:A(À) < blP(r) la >< 'li~HF)lifataAI'li~HFI » 
(C.8) 
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I 

e 

< 4'bHF1 nO" [H, ,;"(r)lllillbHF1 >= L (X;A(>') < BI,;(r)IA >< iIIbHFlla~a,Êli4'~HFI > 
,AB 

-y:.(>,) < AI,ô(r)IB >< 4'~HF)IHataBliII~HF) » 

(C.9) 

que são identicamente nulas pela condição de HFt201: 

(HF) I[H' + li (HF) {HF)I[' + li (HF) (C )<{PO lUàUA Çpo >=<4'0 H,aAaa Wo >=0 .10 

Deste modo o valor esperado do duplo comutador pode ser escrito na. seguinte forma 

< q;~HF)IIO>, [H, p(r)llI4'bHF
) >= 

= L (X:. (A)A,AbB < bl,;(rJIE > -X:.(A)B'A'B < EI,;(r)lb > 
,A 

'B 


+Y,Á(>,)B:A'B < bl,;(rlIB > -y":,(A)A;MB < BI,;(r)11> » = 

= (X , (À)Y'p.)) (AB)(pl")B'A' _pl'" (C.Jl) 

onde introduzimos as matrizes de RPA, A e Bt20j 

A,.'B =< 4'~HF)l[a!a., [H, ataBllI4'bHF) >= A'B•• (C.12) 

(HF)I[ + [H' + 111 (HF) BBaAbB = - < q,o aAa,o ,aBab «Pc >= bBaA (C.13) 
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e definimos 

t>" =< blp(r)IB > (C.14) 

Entretanto l das equações de RPA vemos que[2Oj 

( A B ) ( X(>') ) -li (RPA) ( X(À) 1 (C,15)\ B' A' Y(>') - w, -Y(À) ) , 

ou seja, 

(C.16) 

Assim, substituindo estes resultados na equação (C.ll), temos 

< \l>íHFlIIOÀ' [H,p(r)III\I>íHF
) >= IiwlRPA)(X"(À) - Y'(À» ( !;:.. )= 

= IiwiRPA
)í:(X;A(À) < alp(r)IA > +Y.'A(À) < AI,;(r)la » = 

.A 

Logo concluimo5! pela equação (C.I), que 

(C.18) 

Assim mostramos que as densidades de transição de carga e corrente na RPA satis

fazem a equação da continuidade} se identificarmos a energia de excitação do estado final 
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, 'r ~ 

r. 
. 1 

com o seu valor calculado na RPA. Observações que as densidades de carga e corrente 

de RPA satisfazem a equação (C.18) são mencionadas na literatura! veja por exemplo a 

referência [21]. 

No caso de TDA o operador 01 é dado por!20j 

01 = LX... (À)ataA (C.19) 
<>.4 

e portanto Y.A(..\)=O, de modo que, pela equação (C.ll) 

.~, 

" 

< ~~HF)I[O" !ir,p(r)II<1!~HF) >= IiwlTVA) < ~iTVA)lp(r)I~~HF) > 

- L X;A(..\)B••OB < BI,ô(r)lb > (C.20) 

OB 

Vemos então que as densidades de transição em TDA não satisfazem a equação da 

continuidade pois o segundo termo da equação é em geral não nulo. 
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