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Resumo 

o modelo de quarks constituintes, também conhecido como modelo de quarks não- 

relativístico, forneceu a base fenomenológica para a construção da Cromodinâmica Quân- 

tica (QCD) como a teoria das interações fortes. Apesar do conceito de quark constituinte 

ainda ser controverso na QCD, muitas propriedades hadrônicas tais como espectros e in- 

terações hádron-hádron têm sido descritas razoavelmente bem com modelos de quarks cons- 

tituintes quando aumentados com a inclusão da troca de um glúon motivada pela QCD. 

Nesta tese empregamos modelos de quarks constituintes para descrever propriedades de 

saturação da matéria nuclear simétrica e de nêutrons, a tempeartura zero e a tempera- 

tura finita. A representação Fock-Tani é empregada para obter a partir de um modelo de 

quarks microscópico um hamiltoniano efetivo para núcleons compostos. A representação 

Fock-Tani é um formalismo de mapeamento que permite redescrever partículas compostas 

como partículas elementares em um espaço de Fock estendido, de modo que os métodos 

tradicionais de teorias de campos podem ser diretamente aplicados a operadores de campo 

representando partículas compostas. O hamiltoniano efetivo de núcleons é usado no for- 

malismo das funções de Green termodinâmicas para calcular a auto-energia dos núcleons 

no meio nuclear e calcular as quantidades de interesse. Efeitos da troca de quarks entre 

núcleons na matéria nuclear foram avaliados empregando a aproximação de Hartree-Fock. 

Efeitos da estrutura interna dos núcleons sobre as propriedades de saturação da matéria 

nuclear foram investigados usando uma teoria efetiva quiral de quarks e glúons. 

Palavras Chave: Modelo de quarks constituintes, interação núcleon - núcleon, quarks e 

glúons na matéria nuclear. 

Área de conhcimento: 1.05.03.03-0, 1.05.04.00-1 



Abstract 

Constituent quark models, also known as nonrelativistic quark models, provided the 

phenomenological basis for the construction of Quantum Chromodynamics (QCD) as the 

theory of the strong interactions. Although the concept of a constituent quark is still 

controvertial within QCD, many hadronic properties including spectra and hadron-hadron 

interactions have been reasonably well described within constituent quark models when 

augmented with the one-gluon exchange interaction motivated from QCD. In this thesis we 

employ constituent quark models to describe saturation properties of symmetric nuclear 

matter and nêutron matter at zero and finite temperatures. The Fock-Tani representation is 

employed to derive from a microscopic quark model an eífective Hamiltonian for composite 

nucleons. The Fock-Tani representation is a mapping formalism that allows to redescribe 

composite particles as elementary particles in an extended Fock space, such that traditional 

field theoretic methods can be directly applied to field operators representing composite 

particles. The eífective nucleon Hamiltonian is used in the thermodynamic Green’s function 

formalism to derive the nucleon self-energy in nuclear matter and calculate quantities of 

interest. Effects of quark exchange between nucleons in nuclear matter have been evaluated 

employing the Hartree-Fock approximation. Effects of the internai structure of the nucleons 

on saturation properties of nuclear matter have been investigated using an eífective chiral 

field theory of quarks and gluons at tree levei. 

Keywords: constituent model, nucleon-nucleon interaction, quarks and gluons in nuclear 

matter 

PACS: 12.39.Jh, 13.75.Cs, 24.85.+p 
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Capítulo 1 

Introdução 

Basicamente, tudo o que se sabe teoricamente sobre as propriedades do núcleo atômico 

foi aprendido nos últimos 50 anos através do emprego da teoria de muitos corpos não- 

relativística [1] [2], Esta teoria descreve o núcleo com sendo um sistema formado por prótons 

e nêutrons, considerados como partículas puntiformes, cujos movimentos são descritos por 

equações que têm como base a equação de Schrõdinger, e que interagem entre si através de 

forças descritas por potenciais, em geral estáticos. São raras as propriedades nucleares que 

não podem ser descritas dentro deste arcabouço teórico. Uma das questões importantes 

que ainda não está suficientemente esclarecida é a compatibilidade entre as forças que 

descrevem as interações entre os núcleons no espaço livre e no meio nuclear. Esta questão 

é importante porque está diretamente relacionada ao mecanismo de saturação da matéria 

nuclear, ou seja, à estabilidade dos núcleos. Uma outra questão que a teoria convencional 

têm tido dificuldades refere-se às diferenças de massas de núcleos espelhos, a qual está 

relacionada à quebra de simetria de carga da interação forte, e é conhecida como anomalia 

de Nolen-Schiffer [3]. 

Novas perpectivas se abriram neste assunto com a introdução por Walecka [4] [5] de 

um mecanismo relativístico para a saturação nuclear. O modelo de Walecka está baseado 

numa teoria quântica de campos, em que os núcleons são descritos por campos fermiônicos 

de spin 1/2 que interagem entre si pela troca de mésons escalares e vetoriais. O mecanismo 

relativístico de saturação tem como base o fato de que os acoplamentos dos mésons aos 

núcleons dependem da densidade de formas diferentes. Enquanto os mésons escalares - 

que fornecem a atração -, acoplam-se com a densidade escalar, os mésons vetoriais - que 

3 
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fornecem a repulsão acoplam-se com a densidade bariônica. Isto tem como consequência 

um aumento da atração com a densidade nuclear mais lento do que para a repulsão e, 

portanto, para uma densidade suficientemente alta, a repulsão predomina em relação à 

atração e o sistema se estabiliza. 0 importante neste mecanismo é que a saturação acontece 

ao nível de aproximação de campo médio, ao passo que no mecanismo convencional, o 

balanço entre atração e repulsão somente é alcançado quando correlações entre os núcleons 

é considerada. 

Paralelamente aos desenvolvimentos na teoria de muitos corpos, houve um enorme 

avanço, desde a proposta original de Yukawa [6] há mais de 50 anos, na descrição da 

interação núcleon-núcleon (NN) através da troca de mésons [7]. Nesta descrição, a força 

nuclear é o resultado da troca de mésons entre os núcleons, da mesma maneira que a 

força eletromagnética tem origem na troca de fótons entre partículas com carga elétrica. A 

força eletromagnética é de longo alcance e a força nuclear é de curto alcance; qualitativa- 

mente, esta diferença vem do fato de que enquanto os fótons não têm massa, os mésons são 

massivos. Dentre os vários esforços ao longo dos anos na direção de obter uma descrição 

quantitativa da força nuclear com base numa teoria mesônica, destacam-se três escolas co- 

nhecidas como o potencial de Bonn [8], potencial de Paris [9] e o potencial de Nijmegen [10]. 

Todos estes potenciais descrevem a parte de longo alcance da força nuclear em termos da 

troca de mésons tt (píons) e diferem na descrição das outras partes da força. A parte de 

curto alcance nos potenciais de Bonn e de Nijmigen é atribuida à troca de mésons veto- 

riais, e no potencial de Paris é parametrizada fenomenologicamente. A região de alcance 

intermediário é descrita pela troca de dois píons tanto no potencial de Bonn, quanto no 

potencial de Paris e é descrita pela troca de um méson escalar-isoescalar (cr) no potencial 

de Nijmegen. O méson a também é empregado na versão de troca de um bóson do potencial 

de Bonn (OBE-BONN). Em todos os potenciais, há a necessidade de introduzir fatores de 

forma a curtas distâncias para evitar singularidades ultravioletas. Apesar destas diferenças, 

em princípio fundamentais, todos eles ajustam razoavelmente bem os dados experimentais 

do espalhamento NN para energias menores que 400 MeV (no sistema laboratório). Exis- 

tem várias controvérsias no que se refere aos fatores de forma, mecanismos da origem da 

força a curtas distâncias e valor das constantes de acoplamento méson-núcleon, de forma 
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que o estudo da interação NN através da troca de mésons ainda é um campo com muita 

atividade. 

Com o estabelecimento da cromodinâmica quântica (QCD) como candidata à teoria 

fundamental das interações fortes [11], há uma expectativa de que muitas das questões 

descritas acima, tanto no que se referem à matéria nuclear como à interação NN, sejam 

resolvidas com base nesta teoria. A QCD é uma teoria de calibre não-abeliana SU(3), cujos 

graus de liberdade fundamentais são os quarks (férmions de spin 1 /2) e os glúons (bósons 

de spin 1). Os hádrons (bárions e mésons) são estados ligados de quarks e glúons. 0 

estabelecimento da convicção de que a QCD seja a teoria fundamental das interações fortes 

vem do fato de esta teoria ser capaz de descrever processos hadrônicos envolvendo altas 

energias e grandes momentos transferidos. Neste regime, a QCD possui a propriedade de 

liberdade assintótica, a qual prediz que as interações entre os quarks e glúons torna-se mais 

fraca a medida que momentos transferidos ou distâncias pequenas estejam envolvidos. Esta 

propriedade permite o emprego da teoria de perturbações, de modo que cálculos precisos e 

sistemáticos podem ser efetuados. Até o momento não há nenhuma evidência experimental 

neste regime de energias em que a QCD tenha falhado. Por outro lado, processos a baixas 

energias e pequenos momentos transferidos que caracterizam o regime da física nuclear, 

devido ao acoplamento forte entre os quarks e glúons, não é possível empregar diretamente 

as equações da QCD, pois não existem métodos suficientemente precisos e sistemáticos em 

teoria quântica de campos para tratar sistemas fortemente acoplados. Há uma convição de 

que a formulação da teoria numa rede do espaço-tempo, conhecida como teoria de calibre 

na rede, seja capaz de resolver as equações da QCD com o emprego de super-computadores 

e ser capaz de esclarecer a natureza das interações da QCD no regime nuclear. No entanto, 

devido a limitações da tecnologia atual de super-computadores, os progressos nesta direção 

são relativamente lentos. 

No regime nuclear da QCD, há a expectativa de que dois fenômenos proeminentes 

aconteçam: o confinamento dos quarks e glúons e a quebra dinâmica da simetria quiral. 

0 primeiro é esperado devido ao fato de que até os dias de hoje não foram detectados 

quarks e glúons como estados assintóticos nos detetores dos mais energéticos colisores de 

partículas já construídos e, portanto, surgiu a hipótese de que a QCD possua a propriedade 
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de confinamento. Como não é possível usar métodos perturbativos usuais neste regime, 

não tem sido possível testar esta hipótese. É importante observar que mesmo que a teoria 

de calibre na rede algum dia venha a confirmar esta hipótese, é necessário que a natureza 

deste confinamento, i.e. os processos físicos que levam a este fenômeno, sejam entendidos. 

0 outro fenômeno proeminente que se espera que aconteça na QCD - a quebra dinâmica 

da simetria quiral -, têm como base toda uma fenomenologia das interações fortes pré- 

QCD, a qual está baseada na idéia de que a simetria quiral seja uma teoria fundamental da 

natureza, aproximadamente exata, e que seja realizada no modo de Nambu-Goldstone. Em 

particular, segue-se desta hipótese que o píon é o (quase-)bóson de Goldstone da quebra 

dinâmica desta simetria. Também, como no caso do confinamento, esta hipótese ainda não 

pode ser confirmada a partir das equações da QCD. 

Um conceito que ao longo dos anos vem se firmando é o de quarks constituintes. Este 

conceito vem relacionado ao modelo de quarks não-relativístico [12] pré-QCD, o qual trata 

os bárions e mésons como estados ligados de três quarks e um quark e antiquark, respec- 

tivamente. Estes quarks têm uma massa da ordem de um terço da massa de um núcleon, 

são confinados por um potencial confinante e o estado ligado é descrito pela equação de 

Schrõdinger. Para descrever o espectro, é necessário introduzir forças dependentes de spin, 

tais como spin-spin, spin-órbita e tensorial. Com o advento da idéia do glúon da QCD, de 

Rujula, Georgi e Glashow [13], foi introduzida uma revolução no modelo de quarks, atri- 

buindo a dependeência de spin do potencial entre os quarks à troca de um glúon a curtas 

distâncias. Apesar desta hipótese ter continuado polêmica ao longo dos anos, os resultados 

como um todo para a espectroscopia dos hádrons com base neste modelo está em excelente 

acordo com os dados experimentais, permanecendo algumas discrepâncias com relação aos 

desdobramentos entre estados hadrônicos que são atribuídos a forças do tipo spin-órbita. 

Por outro lado, como dito acima, uma boa parte da fenomenologia dos anos 60 das 

interações hadrônicas pode ser entendida supondo que as interações fortes possuam uma 

simetria quiral aproximada, que é a origem para as hipótes de PCAC (partial conservation of 

the axial current) e a identificação do píon como o bóson de Goldstone da quebra espontânea 

desta simetria. A construção da QCD está muito calcada nesta hipótese. Uma das suas 

conseqüências é que as as massas dos quarks que aparecem na lagrangiana da QCD têm um 
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valor tipicamente da ordem de meia dezena de MeV’s (para os quarks de sabor u e d) [14]. 

Este valor para as massas dos quarks difere em muito daquele para massas do modelo de 

quarks não-relativístico. 0 porquê desta diferença têm dado origem a uma grande variedade 

de trabalhos na literatura e os resultados mais encorajadores são os baseados precisamente 

no conceito da quebra dinâmica da simetria quiral. Suponhamos, por um momento, que 

as massas originais da QCD sejam nulas e, portanto, que a simetria quiral seja exata. As 

forças quark-glúon da QCD são tão fortes que desestabilizam o vácuo, criando condensados 

de quarks e glúons cujos valores são tipicamente da ordem de MeV’s, e os quarks originais 

da QCD são vestidos por nuvens de pares de quark-antiquarks e glúons, dando origem a um 

objeto pesado, chamado de quark constituinte, em contrapartida aos quarks de corrente da 

lagrangeana da QCD. A existência de um condensado de quarks quebra a simetria quiral 

original da lagrangiana da QCD e, como conseqüência, devem estar presentes no espectro 

da teoria bósons de massa zero (bósons de Goldstone), cujos números quânticos são os do 

gerador da simetria quebrada, que no presente caso têm os números quânticos dos píons. 

No mundo real, os quarks da lagrangeana da QCD não têm massa zero, portanto, a simetria 

quiral é apenas aproximada, e o píon é o quase-bóson de Goldstone. Neste sentido, há uma 

certa compatibilidade entre a QCD e o modelo de quarks não relativístico. 

Muito se espera aprender a respeito das interações hadrônicas na escala nuclear com 

a entrada em funcionamento dos aceleradores RHIC (Relativistic Heavy lons Collider) e 

CEBAF (Continuous Electron Beam Facility), especialmente designados para o estudo dos 

graus de liberdade de quarks e glúons dos hádrons e núcleos. Com a colisão de íons pesados 

a energias relativísticas, espera-se produzir estados da matéria hadrônica em que os quarks e 

glúons sejam liberados do interior dos hádrons - o chamado plasma de quarks e glúons. Com 

o CEBAF, espera-se estudar os estados excitados dos hádrons e as correlações de curtas 

distâncias entre os núcleons no meio nuclear. De imediato, coloca-se a questão muito 

interessante de como acontece a transição entre o regime em que hádrons predominam, 

como na matéria nuclear normal, e aquele em que os quarks e glúons predominam, como 

no plasma. Esta questão está intimamente relacionada à dinâmica de curtas distâncias 

da interação entre os hádrons. 0 que torna esta questão ainda mais interessante é que 

possivelmente esta mesma dinâmica seja a responsável pelas dificuldades encontradas pela 
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teoria de muitos corpos nuclear e o modelo de troca de mésons no âmbito da fisica nuclear 

tradicional descritas acima. Neste sentido, a introdução de graus de liberdade de quarks 

e glúons no estudo da matéria nuclear tradicional é imprescindível como o primeiro passo 

na direção do entendimento da transição hádron - quark-glúon. No entanto, como dito 

acima, não há dúvidas de que os efeitos destes graus de liberdade devem estar confinados 

às distâncias muitos curtas, pois os hádrons são os graus de liberdade que predominam na 

física dos núcleos. 

Nesta tese investigamos alguns aspectos da introdução de graus de liberdade de quarks 

e glúons na matéria nuclear normal. Em particular, nos detemos precisamente em duas 

questões que o modelo de troca de mésons e a teoria de muitos corpos nuclear tradicional 

têm tido dificuldades, a saber: a repulsão de curta distância da interação NN e o mecanismo 

de saturação da matéria nuclear. Partimos do pressuposto que os hádrons dominam a 

dinâmica do núcleo, e que a manifestação dos graus de liberdade de quarks e glúons está 

restrita à região de curtas distâncias entre os núcleons. 

Uma dificuldade imediata que se apresenta num estudo desta natureza é a presença 

simultânea no sistema de partículas compostas, os hádrons, e seus constituintes, os quarks e 

glúons. Como os hádrons dominam a dinâmica do sistema, é de se esperar que uma drástica 

redução de graus de liberdade, o que sempre é desejável e muitas vezes necessária, é obtida 

se os hádrons são descritos em termos de operadores de campo hadrônicos, ao invés de 

operadores de campo representando seus constituintes. 0 problema com isto é que a teoria 

de muitos corpos tradicional [1] [15] está baseada em operadores de campo que satisfazem 

regras de comutação ou anticomutação canônicas e, portanto, não diretamente aplicáveis 

aos operadores de campo de partículas compostas que, em geral, não são canônicos. 

Nesta tese, vamos empregar o formalismo da representação Fock-Tani (FT) para tra- 

tar das interações hádron-hádron com graus de liberdade de quarks e glúons, tanto no 

espaçplivre como na matéria nuclear. A representação Fock-Tani foi desenvolvida indepen- 

dentemente por Girardeau [16] [17] e Vorob’ev e Khomkin [18]. Trata-se de uma técnica 

de mapeamento, em que as partículas compostas são mapeadas através de um operador 

unitário em partículas elementares (ou ideais) num espaço de Fock estendido. A aplicação 

do operador unitário aplicado ao hamiltoniano microscópico e outros operadores escritos 
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em termos dos operadores dos constituintes, tais como correntes eletrofacas, dá origem a 

operadores que descrevem todos os possíveis processos envolvendo os compostos e seus cons- 

tituintes. Esta técnica tem similaridades com o mapeamento de Dyson [19] e com a idéia de 

modos redundantes de Bohm e Pines [20]. A representação Fock-Tani também compartilha 

algumas similaridades com o formalismo da quase-particula de Weinberg [21]. A vantagem 

mais marcante da representação Fock-Tani é que todos os operadores de campo, tanto os 

que representam os constituintes, quarks e glúons, quanto os que representam os compos- 

tos, os hádrons, satisfazem regras de comutação e/ou anticomutação canônicas e, portanto, 

as técnicas tradicionais da teoria de muitos corpos podem ser diretamente empregadas. 

Numa publicação recente [22], a representação de FT original da física atômica foi ge- 

neralizada para a física hadrônica. Vários aspectos da formulação original da física atômica 

tiveram que ser adaptados para a situação da física hadônica, tais como a inclusão de graus 

de liberdade internos e o entendimento de correções de ortogonalidade. Também foi feita 

uma aplicação ao espalhamento NN no espaço livre empregando a troca de um glúon en- 

tre quarks constituintes. Nesta tese, este formalismo generalizado será empregado para a 

obtenção de interações NN efetivas a partir de interações mais gerais entre quarks consti- 

tuintes, e estas interações efetivas serão utilizadas no estudo das propriedades de saturação 

da matéria nuclear. No capítulo 2, é feita uma breve revisão do formalismo [22] [23] [24]. . 

No capítulo 3, fazemos uma breve revisão do formalismo das funções de Green aplicado 

ao problema de muitos corpos. Este capítulo está fortemente baseado nos livro de Kadanoff 

e Baym [15] e de W.D. Kraeft, D. Kremp, W. Ebeling e G. Rõpke [25], e não tem a pretenção 

de apresentar material original. Colocamos este capitulo com o único objetivo de apresentar 

a dedução de fórmulas importantes que serão empregadas no transcorrer da tese, tornando 

a tese razoavelmente auto-suficiente no que se refere a este formalismo. 

O primeiro problema que investigamos é o do mecanismo de repulsão da interação NN e 

sua implicação no mecanismo tradicional de saturação da matéria nuclear. Tomamos como 

base o modelo de troca de mésons do potencial de Bonn. Como foi dito anteriormente, a 

repulsão de curta distância no potencial de Bonn é atribuida à troca do méson u. Uma 

das dificuldades com esta descrição está relacionada ao valor da constante de acoplamento 

Q^nnI^'^- ^ ajuste dos dados experimentais para as defasagens da interação NN resulta 
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num valor excessivamente alto em relação ao valor predito pelo modelo de quarks: enquanto 

o valor predito para pelo modelo SU(3) é um pouco maior que 5, o ajuste dos dados 

requer uma constante que varia entre 20 e 25. A idéia aqui é introduzir um mecanismo 

de troca de quarks e glúons a curtas distâncias, substituindo o mecanismo da troca do 

méson w do potencial de Bonn. Serão investigadas as consequências desta substituição na 

interação NN no espaço livre e na matéria nuclear. 

O nosso próximo passo está relacionado especificamente ao mecanismo de saturação 

da matéria nuclear com base na sub-estrutura de quarks dos núcleons. Tendo em vista 

as dificuldades com o mecanismo tradicional, a investigação de alternativas é importante 

e pode trazer indícios da relevância dos quarks para a física do núcleo. Especificamente, 

investigamos o mecanismo de saturação introduzido por Guichon [26] há aproximadamente 

oito anos, cuja base física é a mesma do mecanismo relativístico de Walecka. A diferença 

crucial é a introdução da sub-estrutura dos núcleons, que faz diminuir o papel da repulsão 

devida a interações vetoriais. O nosso objetivo neste capítulo é investigar o papel desempe- 

nhado pelos diversos mecanismos da for§,a NN no meio nuclear, como a anti-simetrização 

e a troca de quarks entre os núcleons. 

Finalmente, no capítulo 6, investigamos a questão da saturação da matéria nuclear no 

contexto de teorias quirais efetivas de quarks e glúons. Teorias de campos efetivas para 

a QCD têm despertado um grande interesse ultimamente na literatura [27]. Uma teoria 

efetiva difere de uma teoria fundamental em relação ao conceito de renormalizabilidade. 

Enquanto uma teoria fundamental tem o objetivo de descrever os fenômenos em todas as 

escalas de energias e é caracterizada por um número finito de parâmetros, uma teoria efetiva 

é construida para descrever processos abaixo de uma certa escala de energia, o número de 

parâmetros aumenta com o aumento da escala. Nesta tese, consideramos o uso conjunto das 

técnicas de teorias de campos efetivas e a representação Fock-Tani no problema da matéria 

nuclear [28] [29]. Este assunto nos parece bastante promissor, pois novas oportunidades se 

abrem com este uso conjunto de formalismos. A técnica de teorias de campos efetivas têm 

uma base teórica mais sólida do que modelos puramente fenomenológicos e a possibilidade 

de incluir a estrutura interna dos núcleons é necessária para fazer contato com os novos 

dados experimentais que estão para ser gerados com o RHIC e o CEBAF. Especificamente, 
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empregamos um modelo de quarks constituintes que realiza a quebra da simetria quiral 

no modo de Nambu-Goldstone e implementa o mecanismo de Guichon para a saturação. 

Investigamos as propriedades da matéria nuclear simétrica e de nêutrons a temperatura 

zero e a temperatura finita. Os resultados são comparados aos do modelo de Walecka. 

Nossas conclusões e perpectivas futuras aparecem no capítulo 7. 



Capítulo 2 

A Representação Fock-Tani para Bárions 

2.1 Motivação 

Métodos desenvolvidos no contexto da teoria quântica de campos têm se mostrado muito 

úteis no tratamento dos problemas de muitos corpos [15] [1]. As técnicas padrões , tais 

como as que envolvem funções de Green termodinâmicas, foram desenvolvidas para opera- 

dores de campo que satisfazem regras de comutação ou anticomutação canônicas. Portanto, 

tais técnicas não são diretamente aplicáveis para operadores de partículas compostas, pois 

em geral estes operadores de campo não satisfazem regras canônicas de comutação ou an- 

ticomutação. Um método interessante que foi desenvolvido no contexto da Física Atômica, 

conhecido como representação Fock-Tani[16] [17], parece particularmente adequado para 

tratar problemas de muitos corpos envolvendo partículas com estrutura interna. 

Consideremos o estado de um bárion no espaço de Fock, composto por três quarks 

constituintes. Os operadores de campo çji e de criação e aniquilação de quarks satisfazem 

regras de anticomutação canônicas: 

= {úí^çJ} = 0 

~ (2-1) 

onde os sub-índices fj,, v denotam conjuntamente os números quãnticos espaciais, spin-sabor 

e cor do quark. Sejam o momento do centro-de-massa (c.m.) P, projeção de spin Ms e 

projeção de isospin Mt, compactamente escritos com o rótulo a, os númers quãnticos que 

12 



Capítulo 2. A Representação Fock-Tani para Bárions 13 

caracterizam o estado de um bárion. Este estado pode ser escrito como: 

k) = 4l0), (2.2) 

onde Ba é o perador de criação do bárion, dado por: 

^ J J (2 ‘i) 

e |0) é o estado de vácuo, definido pela seguinte condição 

çjO) = 0. (2.4) 

é a amplitude no espaço de Fock do bárion, a qual é convenientemente tomada 

ortonormalizada: 

^ (2.5) 

Usando as regras de anticomutação para os quarks, eq.(2.1), e a condição the ortonor- 

malidade dada pela eq.(2.5), não é difícil mostrar que os operadores de bárions obedecem 

as seguintes relações de anticomutação : 

{Ba,Bp} = 0 

{Ba,Bp} = SafS — Aap , (2-6) 

onde 

^a/3 
^*ÍUM2M3vIr^l'^2í'3 t t (2.7) 

Note que estas equações evidenciam que os operadores de bárion não satisfazem relações 

de anticomutação canônicas. O operador apresenta explicitamente operadores de 

quarks, revelando que traz consigo informações acerca da estrutura interna dos bárions. 

Além disso, sua presença na relação de anticomutação introduz dificuldades ao tentarmos 

utilizar os métodos usuais da teoria de campos aplicada ao problema de muitos corpos, já 

que a relação de anticomutação deixa de ser canônica. Além das relações apresentadas, 

temos ainda as seguintes relações satisfeitas: 

{y#i5 Ba} = 0, 

= t t 
y 2 

(2.8) 
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Nesta última relação, em decorrência do fato de que os operadores não anticomutam, surge 

uma vez mais a influência da constituição interna do bárion, mostrando que há dependência 

cinemática entre o operador de bárion e o de quarks. 

A re-diagonalização das relações de anticomutação é a principal motivação para o 

método Fock-Tani. A simples troca de representação, em que os operadores associados 

às partículas compostas passam a ser representados em termos de novos operadores que 

satisfazem as relações canônicas de anticomutação em um espaço de Fock estendido, é a 

idéia principal do método. Estes novos operadores, por obedecerem relações canônicas, 

comportam-se como operadores de partículas elementares; por isto, é usual chamá-los 

de operadores ideais. A informação a respeito da estrutura interna dos bárions é então 

transferida dos operadores de campo na antiga representação para os elementos de matriz 

de operadores (ou produto de operadores) ideais envolvendo as amplitudes ^ bariônicas. 

Matematicamente, a representação Fock-Tani implementa através de uma transformação 

unitária a troca sÍ|0) —>• í>í|0), em que os operadores ideais obedecem a relação de antico- 

mutação 

{ba,bl} = 5ap. (2.9) 

Por definição, os operadores ideais são cinematicamente independentes dos operadores de 

quarks, isto é: 

{6„,çJ = 0. (2.10) 

Antes de apresentarmos a transformação de Fock-Tani, vamos fazer um exercício que 

nos dará insight na posterior construção da transformação. Então, observe o que acontece 

ao atuarmos o operador bliBa num estado de bárion composto: 

ÚBM = = òt - A„í) |0) 

= 4l0) ■ (2-11) 

Perceba que produzimos efetivamente um estado de bárion elementar a partir de um 

estado de bárion composto. Isto nos motiva a escrever uma transformação unitária im- 

plementada a partir do operador blBa com o auxílio de um parâmetro real e. Podemos 
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escrever a transformação como 

U{e) — exp{eF) , (2.12) 

em que o operador F é o gerador da transformação . 
/ 

E claro que a condição para que a transformação U{e) seja unitária com o parâmetro e 

real é que F seja um operador anti-hermitiano (F^ = —F). A construção de F a partir de 

baBa é extremamente simples, bastando escrever 

F = bÍB^-Blb, . (2.13) 

E fácil ver que a atuação do operador F sobre um estado de bárion composto também 

resulta em um estado de bárion elementar. Isto é traduzido matematicamente por 

m = 4i») 

fdio) = -m ■ (2-14) 

A atuação de U{e) sobre um estado composto é equivalente a aplicação da série de 

potências advinda da expansão da exponencial do operador F sobre este mesmo estado. 

Com as relações (2.14), podemos construir todas as potências de eF atuando sobre um 

estado de bárion composto e somar novamente as séries, conforme a apresentação abaixo; 

= (i + Í£*í’^+ÍcV-‘ + ...)b]|0) 

Para e = —tt/2, obtemos o estado de bárion ideal 

[/-■Bt|0)=6t|0) = |a). (2,16) 

.\gora que sabemos como transformar estados de bárions compostos em estados de 

bárions ideais, é natural que também façamos a conversão dos operadores para a repre- 

sentação Fock-Tani. A transformação abaixo é válida para um operador A qualquer 

Aft = U-^AU . (2.17) 
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Obviamente, como a transformação U{e) é unitária, ela preserva os produtos escalares e os 

elementos de matriz na troca de representação 

(a|a) = (a|a), 

{a\Á\o) = {a\AFT\oí) ■ (2.18) 

Vamos agora discutir brevemente os aspectos formais da transforamção. Denotamos 

por ÍF o espaço de Fock (espaço físico) construido por estados obtidos a partir de todas 

as combinações lineares de operadores de quarks çt atuando no estado de vácuo. Seja 

B o espaço gerado pelos estados criados pelos bárions ideais a partir do vácuo, o qual é 

completamente independente de F. Uma ampliação do espaço ideal é obtida fazendo o 

produto direto entre F e B: 

I = FxB. (2.19) 

0 espaço produto I é chamado de espaço de estados ideais. 

Em X reconhecemos um sub-espaço, 2q, o qual é isomórfico ao espaço de Fock original 

F, i.e. essencialmente o mesmo que F. A atuação do operador unitária nos estados do 

sub-espaço Xq dá origem ao sub-espaço Fft- Este mapeamento é análogo ao tratamento 

de Dyson dado ao modelo de Heisenberg[19]. Assim, seja |fl) um dado estado de Xq. Este 

deve satisfazer: 

= 0 . (2.20) 

Esta equação é chamada de condição subsidiária. Note que o subespaço Iq contém apenas 

os bárions ideais conhecidos como “modos redundantes” (isto é, totalmente desocupados), 

que torna o isomorfismo de 2o ao espaço físico F trivial e óbvio. Esta interpretação está 

em analogia à teoria de Bohm e Pines das oscilações em plasma[20]. 

O estado de vácuo de X é dado pelo produto direto dos vácuos de F e B 

|0) = |0)^ X |0)b. (2.21) 

Portanto, |0) é simultaneamente o vácuo dos graus de liberdade de quarks e de bárions 

ideais. 
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Note ainda que U transforma os estados |0), definidos em 2o, em estados |fí) do su- 

bespaço íFft- 

\n) = U-^\ü), (2.22) 

e, portanto, a garantia de que não haja dupla contagem de graus de liberdade é que a 

seguinte condição de vículo seja satisfeita em J-pT’- 

U-^b^\Ü) = 0, (2.23) 

a qual é a imagem da eq. (2.21) em J^ft- Por construção, todos os operadores de criação e 

aniquilação de bárions definidos em J-pT satisfazem relações canônicas de anticomutação. 

E importante notar que um estado de n bárions ideais, |o;i, • • • ,a„) é o resultado do 

mapeamento de um estado de n bárions compostos, |o:i, • ■ •, o:„), de acordo com: 

|q!i, ’' * , o^n) t U * ■ ', — [oíi, ■ * * , o;^) 

= (2.24) 

somente no limite em que não haja superposição entre os bárions compostos no sistema. Isto 

é, um estado de n bárions compostos somente é transformado em um estado de n bárions 

ideais no limite em que o sistema de bárions compostos é formado por pacotes de onda bem 

separados e sem superposição entre si. Fisicamente, a eq. (2.24) pode ser interpretada como 

o limite de densidade zero, no qual os estados ligados de quarks - os bárions - comportam-se 

como férmions elementares e um produto de estados de bárions físicos comportam-se como 

um produto de estados ortonormais de férmions elementares. Sem a introdução da trans- 

formação U, isto já é fisicamente óbvio. Mas a vantagem de usar tal transformação é que ela 

permite a introdução de variáveis dinâmicas de quarks em problemas envolvendo bárions 

em uma forma fisicamente consistente até em densidades realísticas, em que a estrutura 

interna e efeitos de troca de quarks são importantes. Por exemplo, num espalhamento, os 

estados assintóticos estão bem separados e a eq.(2.24) constitui uma boa aproximação para 

o estado. Todavia, quando U atua sobre um estado arbitrário com superposição de bárions, 

a eq.(2.24) deixa de ser uma boa aproximação. Isto significa que não podemos desprezar o 

termo que contém informações acerca da estrutura interna dos bárions, na expressão 

do anticomutador para os operadores de bárions compostos. 
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2.2 Construção da Transformação Fock-Tani 

Uma vez construído o operador unitário que implementa o mapeamento dos estados do 

sub-espaço 2q, isomórfico ao espaço de Fock original J-, ao sub-espaço de Fock-Tani íFfTi 

precisamos transformar também os operadores do modelo. Os operadores de maior interesse 

são o operador hamiltoniano e as correntes tais como as correntes eletrofracas, de isospin, 

etc., os quais são originalmente expressos em termos dos operadores de quarks. 

A transformação de um operador arbitrário O é efetuada através da expressão: 

Oft = U~^OU. (2.25) 

Esta transformação pode ser efetuada expandindo a exponencial da transformação unitária, 

recaindo em uma série de múltiplos comutadores envolvendo F e o operador O. Porém, 

até mesmo na aproximação em que tomamos = 0, isto dá origem a uma série infinita 

de multicomutadores. A situação piora se levarmos em conta que ^ 0, importante 

em densidades finitas, pois a série gerada pela expansão em múltiplos comutadores torna- 

se muito mais complicada, sendo difícil o reconhecimento dos termos gerais da série que 

são relevantes, havendo pouca esperança de efetuar a sua soma. Assim, é necessária a 

construção de um método consistente e eficiente na avaliação dos operadores transformados. 

Este método foi desenvolvido por Girardeau [16] [17] na década de 70, que o chamou de 

método das equações de movimento^ que de maneira iterativa constrói a transformação de 

Fock-Tani dos operadores. 

Esta técnica está baseada na seguinte observação. Se escrevermos a eq.(2.25) como: 

0{e) = U-\e)0U{e), (2.26) 

e derivarmos esta com relação ao parâmetro e, obtemos uma equação de movimento: 

^ = (/-■(£) 10, C] U(t) = [0(e), f (e)], (2.27) 

que tem a forma de uma equação de movimento do tipo da equação de Heisenberg para os 

operadores. De acordo com a definição da transformação de Fock-Tani, temos as seguintes 

condições de contorno 

0(0) = o 

0(-7r/2) = t/-'(-^/2)OU(-7r/2). 

(2.28) 

(2.29) 
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Como dito acima os operadores básicos de um dado modelo, como o operador hamilto- 

niano, envolvem os operadores de quarks. 0 operador de destruição de quarks obedece a 

seguinte equação de movimento: 

dq^{e) 

de 
(2.30) 

a qual envolve o operador b^{e). Precisamos, portanto, a equação de movimento para bp(e): 

dba{e) 

de 
= Ba{e). (2.31) 

Note que esta, por sua vez, envolve o operador de bárions compostos. Para fechar o sistema 

de equaçãoes, precisamos a equação de movimento para Ba{e): 

dBa{e) 

de 
— —ba{d) d- /S.a(s{t)bi3{e). (2.32) 

As eqs.(2.30), (2.31) e (2.32) constituem um sistema de equações diferenciais acopladas 

cuja solução é certamente muito complexa. No entanto, existe uma forma sistemática de 

resolvê-lo, que consiste em expandir os operadores transformados em série de potências nas 

amplitudes bariônicas ^ [16] [17]; 

OO 

t=0 
OO 

W = Eí>L‘>(í), 

OO 
(2.33) 

i=0 

onde o índice i identifica a potência da amplitude ^ na série. Estas expansões nas amplitu- 

des dos bárions pode ser interpretada como uma expansão no “grau de superposição entre 

os bárions no sistema”: em ordem zero, não há nenhum efeito de superposição e as ordens 

superiores são necessárias para descrever superposições de mais de dois bárions. Dito de 

outra forma, o termo ganha importância com o aumento da densidade e, portanto, 

aumentando o graus de superposição entre as partículas potências mais altas de A„/3 devem 

ser incluidas. 

Com (2.33), as equações de ordem zero são h 

éi°'(í) = -í>L"»(£). (2.34) 

^Adotamos a notação O para a derivada em relação a e de um operador O. 
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i>í%) = (2.35) 

= 0. (2.36) 

O termo que contém é de segunda ordem em e, naturalmente, não contribui em 

(2.34). A solução da eq.(2.36) é imediata 

= cte . (2.37) 

A constante é determinada pela condição inicial, eq.(2.28), 

9Í°’(í) = q, ■ (2.38) 

As duas equações (2.34) e (2.35) podem ser facilmente desacopladas. A solução de uma 

delas permite-nos obter a solução da outra. 

Uma das equações que obtemos é a seguinte 

+ = 0 . (2.39) 

A solução geral desta equação é 

= c sin e -f d cos e . (2.40) 

A relação entre as constantes operatoriais c e d é determinada pela condição inicial 

5<“>(0) = . (2.41) 

Obviamente, a solução geral da equação para B^°^(e), juntamente com sua condição inicial 

é que fixarão c e d. Assim, em ordem zero, podemos escrever a solução para cada um dos 

operadores 

i><“'(í) = B, sin e + ba cos e 

— Ba cos e — ba sm e . (2.42) 

Note a estrutura de rotação no espaço de operadores apresentada pela transformação. 

Por uma questão de consistência, não se contam as funções de onda contidas nos operadores 
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Agora, as equações de primeira ordem para os operadores de bárion conservam a forma, 

alterando apenas a equação para o operador de quark 

ái‘>(£) = -f>«(í) (2.43) 

(2.44) 

tf>(£) = -yf«r'“‘íJr(í)9l.‘”’(=)í>r(í) . (2.45) 

Como já fizemos uso das condições iniciais nas soluções de ordem zero, devemos impor as 

seguintes condições 

5«(o) = 6W(0) = qW(0) =0 para f > 1 . (2.46) 

Consequentemente, obtemos as soluções triviais para os operadores em primeira ordem 

= 0 . (2.47) 

A solução da eq.(2.45) é obtida utilizando os resultados de (2.38) e (2.40) 

'í«r“d9Í./Ae'6Í?'(£') 

ql^ql^[bnú’[ií + Bg(\ -cose)] . (2.48) 

As equações de segunda ordem são: 

= -ò(f)(c) + Ae,^(e)òW(c) (2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

A resolução deste sistema não apresenta grandes dificuldades e a solução para os operadores 

de bárions é a seguinte 

sr>(£) = sin e + bp[sm e + e cos e)] 

6P(e) = sin e + B^(sin e — e COS e)]. (2.52) 

Note o surgimento de termos proporcionais a e que estão fora dos senos e cossenos. 

Eles foram denominados por Girardeau e Straton [30] de termos seculares pela semelhança 
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formal com os termos seculares da Mecânica Celeste. Tais termos trazem a inconveniência 

de impedir a interpretação da transformação de Fock-Tani como uma rotação no espaço 

de operadores. Mais ainda, no trabalho da Ref. [30] Girardeau e Straton mostraram que a 

presença dos termos seculares implica na conhecida discrepância post-prior [31] na ampli- 
f 

tude de espalhamento. E possível eliminar os termos seculares introduzindo contra-termos 

no gerador da transformação de Fock-Tani. Isto significa que devemos redefinir a própria 

transformação de Fock-Tani, tornando-a mais geral. 

A construção de uma transformação de Fock-Tani generalizada que seja capaz de can- 

celar os termos seculares envolve a generalização do gerador F. Esta generalização requer 

a substituição de Ba por O a em F [30]: 

F^h\Oa-Olha, (2.53) 

tal que: 

{Oa,o\} = 5ap. (2.54) 

0 operador também é construído iterativamente como uma série de potências nas 

amplitudes bariônicas 

o, 3 OÍ> + OW + 0?> + oi") + ..., (2.55) 

a e a eq. (2.54) é imposta ordem a ordem na expasão. O ponto de partida da construção 

iterativa, ordem zero, é: 

= Ba. (2.56) 

A esta ordem, temos que a eq. (2.54) é satisfeita trivialmente: 

- A„e (2.57) 

pois o termo é de segunda ordem. 

O próximo passo consiste em adicionar um contra-termo a 0^^ tal que a eq. (2.54) seja 

satisfeita. Isto consiste em adicionar um termo de segunda ordem para cancelar o termo 

A^/? que aparece na eq. (2.57). Note que isto já implica que o contra-termo de primeira 
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ordem é igual a zero. Não é difícil mostrar que o operador O a até segunda ordem que 

satisfaz a eq. (2.54) é dado por: 

Oa = Ba + - Aa/J Bf}. (2.58) 

No cálculo explícito do anticomutador, recaimos na seguinte expressão 

{OaiOp} ~ Sap + - Ba] + [Bp, Aa'f]B.y'^ + . (2.59) 

Esta expressão é canônica até ordem dois, pois os termos entre parênteses são de terceira 

ordem em 

Prosseguindo iterativamente, para o cancelamento dos termos de terceira ordem, deve- 

mos acrescentar um outro contra-termo ao operador Oa- Novamente, não é difícil que o 

operador de terceira ordem: 

Oa = Ba + - Aap Bp — -B^ [A^7, Ba] B~/, (2.60) 

satisfaz a eq. (2.54). 

Podemos prosseguir sistematicamente a ordens mais altas. No entanto, verifica-se que 

é preciso desenvolver Oa até esta ordem para obter o gerador F adequado à dedução de 

um potencial efetivo bárion-bárion. Portanto, não vamos prosseguir a ordens mais altas. 

As equações de movimento para os diversos operadors possuem a mesma forma que 

anteriormente: 

Òa{e) = [Oa{e),F{e)], (2.61) 

ba{e) = [ô.(e),F(c)], (2.62) 

= [ÇM(e),-f'(e)]- (2-63) 

As duas primeiras equações deste sistema são dadas explicitamente por 

Óa{e) = -ba{e), (2.64) 

ba{e) = Oa{e), (2.65) 

e podem ser imediatamente resolvidas: 

Oai^) = Oa cose —ba sme (2.66) 

ba{e) — Oa sine +ba cose . (2.67) 
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Note que a transformação de Fock-Tani generalizada implementa rotações no espaço de ope- 

radores em todas as ordens em diferente da formulação restrita, em que o aparecimento 

dos termos seculares impedia esta interpretação. 

Agora, basta substituir ordem a ordem os operadores Oa e ba nas soluções escritas em 

(2.67) para obtermos as soluções na ordem de potências que desejarmos 

(^) = COS e — ba siu £ 

oW(í) = 0 

(2.68) 

sin e + ba cos e 

= 0 

Ba]BpSint . (2.69) 

A equação para o operador de quarks, aparentemente, não é tão simples quanto as 

equações para O a e ba- Veja, por exemplo, como é escrita a equação de movimento até 

terceira ordem para o operador de quarks 

b\ic)q^Á^)Of3{e) - 0\{e)q^^{e)b^{e) 

b\ic)qhe)qf,Ae)q^,{^)Op{e) 

iTi*M1íU2jU3 

2 

- 0\{e)ql{e)qp^{e)q^,{e)bf}{ 

+ 

- 3 

3 /!^;-i/^^/^3^-i.2.3^^.MM3j,t(e)0t(e)ç^^(,)ç^^(e)ç,,(£)q.3(£)0^(£) 

^*/HAí2M3 ^MlM2^3 I l^*íilM2M3 q;M/i2M3 \T/Ml 
^ 0 ' O "f P 0 

2 V 2 

's 
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\T/MM2i^3 iTiAÍ1‘'2A‘3 _ _iTl*Aíl Íi2 A»3 iT/Ml *^2 í^3 \Tt A‘í'2/23 

X o\{c)ql{e)ql{e)Op{e)bp{e) 

+ 3a 
\T/*M1;1í2/23 ^/ill/2l^3 _ ^*AÍ1/22A‘3\J;M1/2í'3^‘^1'^2M3 

1^7 P ^P 7 P P 

X 0l{t)ql{e)ql{t)ql^{e)qp^{e)0p{e)bp{t) . (2.70) 

A integração desta equação é trivial. O resultado, ordem a ordem, até a ordem 3 é [23], 

após colocar e = —tt/2: 

ç(3) 
'i/i 

/3 

2*0 
-^lT^T‘“qlql{h + Bg 

\[l*PlP2P3 \TlPlP2P 

___\U*PlP-2P'3 xUPl‘'2P 
2'^7 P 

b\qpsh + B\qp,Bp + 2B\qp,b, 

bUt^P2QP3h + BUl.qp^qp,B0 + 2B\ql^qp^qp^bp 

(2.71) 

(2.72) 

i\/5«r™ÍÍA70[-2B0 + M 

+ 

X 

3 3 

2 V 2 
PP2P3 

[B'.,ql<ií,BÁBq ~ h) + í>Í9t9:,(B, - K)h} 

+í>Í9lj9l,9!,fc(Bp - í>í)V} • (2.73) 

Apesar de parecer um resultado complicado e extenso, obtido de maneira trabalhosa, a 

prática nos mostra que é muito simples obter os resultados apresentados. O procedimento é 

inteiramente sistemático e, as integrações envolvidas, as mais complexas, envolvem simples 

produtos de senos e cossenos. Com isto, concluimos a dedução dos operadores de quarks 

transformados necessários para obtenção do hamiltoniano de Fock-Tani. 
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2.3 O Hamiltoniano na Representação Fock-Tani 

0 hamiltoniano na representação Fock-Tani é obtido aplicando a transformação de Fock- 

Tani sobre o hamiltoniano microscópico da interação quark-quark, Hg-, 

npT = U-^HgU . (2.74) 

Tendo em vista que os operadores de quarks são conhecidos ordem a ordem nas funções 

de onda dos bárions, a eq.(2.74) também será então calculado ordem a ordem. Para o 

hamiltoniano transformado até a uma dada ordem, basta substituir as soluções das equações 

de movimento dos operadores de quarks na expressão do hamiltoniano microscópico e usar 

o procedimento de contagem de potências em colocando a expressão resultante em 

ordenamento normal. Em outras palavras, a transformação de Fock-Tani do hamiltoniano 

microscópico é obtida indiretamente pela transformação de seus operadores de quarks. 

Neste ponto, precisamos nos comprometer com um hamiltoniano microscópico. Vamos 

tomar um hamiltoniano da seguinte forma: 

Hg = T{p)qlq^ + ^Vgg{pu-, (7^) (2.75) 

onde T{p) é a energia cinética e Vgg é uma interação quark-quark genérica. Convém sa- 

lientar que uma grande variedade de modelos de quarks que são frequentemente usados na 

literatura têm como base hamiltonianos que podem ser escritos desta forma. A equação de 

movimento para a amplitude de um bárion no espaço livre é dada por: 

(2.76) 

onde Sa é a energia total (c.m. mais interna) do bárion, e H{pu, ap) é a matrix Hamilto- 

niana: 

ap) = 3[ T{[p]) -h Vggipu-, ap) ]. (2.77) 

Nesta equação , e nas subsequentes, estamos usando a convenção de que não há soma sobre 

índices repetidos entre colchetes. 

Os termos resultantes do cálculo iterativo da transformação dada pela eq.(2.74) podem 

ser divididos em três classes: alguns possuem somente operadores de quarks (interação 
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quark-quark) , outros somente operadores de bárions (interação bárion-bárion) e outros 

misturam os operadores de quarks com os operadores de bárions (interação bárion-quark). 

A obtenção explícita do hamiltoniano foi discutida da Tese de Doutorado de Dimiter Had- 

jimichef [23] e aparece resumidamente na Ref. [22]. A estrutura geral do hamiltoniano 

transformado é da forma: 

HpT ^quark-quark T ^bárion-quark T ^bárion-bárion- (2.78) 

0 primeiro termo, apesar de representar as interações entre quarks, apresenta a carac- 

terística de que não forma os estados ligados bariônicos descritos pelas funções de onda ^ 

usados na transformação unitária. Em ordem mais baixa, a forma explícita deste termo é 

dada por [23]: 

Tfquark—quark — Hq T Hq (2.79) 

onde Hq tem a seguinte forma 

1 

= 6L 
A(í/iZ^2Í^3; Hq{pu] /U2/U3) + Hq{uiU2] <Tp) A{apU3\PlP2fJ-3) 

+ - A{uiU2U3\rpv) ap)A{aPT-, Pip2tí3) çJiÍ9/^2• 

(2.80) 

Não é difícil mostrar [23] que se as amplitudes ^ são auto-estados do hamiltoniano Hq, 

então o espectro do hamiltoniano "híquark-quark é positivo e semi-definido e, portanto, não 

possui estados ligados de três quarks. 

O segundo termo apresenta simultaneamente os operadores de bárions ideais e os ope- 

radores de quarks. Este termo é bastante interessante, pois inclui termos que representa 

processos de ionização e recombinação espontânea de bárions, processos de interações de 

bárions com quarks sem ocorrer desagregação, e processos em que ocorrem desagregação 

total dos compostos em seus constituintes. Percebe-se que é um termo muito rico e que 

pode ser interessante no estudo da matéria nuclear e de estrelas de nêutrons quentes, onde 

os processos de desagregação /recombinação podem ser importantes. 

Um exemplo de um termo contido em 'Hbárion-quark é o termo de auto-ionização do 

bárion: 

H auto—ioniz 
1 r 
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-H{pU- A{piP2tÍ3] /Ui^Ts) /í-í»í: (2.81) 

Se ^ é auto-estado de i/,, este termo se anula identicamente. Isto significa fisicamente 

que o bárion é estável frente a auto-ionização. Um termo da forma acima pode trazer 

informações importantes sobre a estabilidade de um bárion no interior de um meio quente 

e denso. Note que se deserjamos encontrar o equivalente a amplitude í' (talvez a palavra 

mais adequado neste caso seja função de correlação de três quarks) para um bárion num 

meio tal, é importante notar que neste caso a equação de movimento para ^ não é mais a 

equação de Schròdinger dada pela eq.(2.76), pois esta é valida para três quarks no espaço 

livre e não leva em conta a inflência das partículas do meio. E claro que ainda podemos 

usar í' no gerador da transformação U, mas não podemos usar no decorrer dos cálculos que 

esta satisfaz a equação de Schròdinger dada pela eq. (2.76). Uma maneira de encontrar a 

nova equação de movimento para ^ é usar o princípio variacional. 

0 terceiro termo é constituido de operadores de bárions ideais somente e, como con- 

sequência, obtemos automaticamente a interação efetiva bárion-bárion. A discussão deste 

termo é o assunto da próxima seção. 

2.4 O Hamiltoniano Efetivo de Bárions 

A forma geral do hamiltoniano que envolve apenas operadores de bárions ideais e que 

descreve a interação entre dois bárions ideais é a seguinte: 

H, = + Kí,, (2.82) 

onde é a parte de um único bárion: 

fí<°> = hlhs (2.83) 

Se é um auto-estado de ap), i.e., se a eq.(2.76) é satisfeita para 'f, então, usando 

a condição de ortonormalização dada pela eq.(2.5), temos que: 

Hi°^ = £ablba (2.84) 

A interação efetiva bárion-bárion potential é da forma geral: 

Vbb = ^ Vbb{(x(3-, úq) bl òj b^ bs, (2.85) 
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onde Vbb{oi(3', Sj) pode ser convenientemente escrita como uma soma de três termos: 

Vbb(a/3; Sj) = 5^) + Í7) + ^"‘(a/3; Í7), (2.86) 

onde 

Hf(a/3;Í7) 

Hr(“/3;Í7) 

Hr‘(a/3l Sl) 

9 V„(nv, ap) *;<■«»> 

V„(fiv, ap) (-36 

(2.87) 

<T/J21'3 
5 

_9 ^<7J/21/3 _|_ ^•'^11^2<^3 ^P^'2'^3 ‘^A‘3 

18 '5*'^^2P3 (2.88) 

-6 H{pU- (Xp) 

É importante notar que esta interação efetiva é o resultado de um processo iterativo 

da transformação unitária eq.(2.74). Os termos de ordem mais alta em ^ levam a forças 

efetivas de mais de dois bárions e também introduzem correções de ortogonalidade. A esta 

altura do estudo das propriedades da matéria nuclear empregando forças efetivas derivadas 

a partir de modelos de quarks, a não consideração de forças de mais de dois bárions nos 

parece uma atitude correta. Pois, em estudos desta natureza é natural procurar entender as 

propriedades das forças entre dois bárions em primeiro lugar, como tem sido feito historica- 

mente na Física Nuclear empregando graus de liberdade de bárions e mésons somente. As 

correções de ortogonalidade podem ser availiadas comparando-se os resultados obtidos com 

o RGM para o espalhamento entre duas partículas compostas. Isto foi feito na Ref. [23]. 

Deste estudo conclui-se que as correções de ortogonalidade na representação Fock-Tani têm 

a mesma origem que a “renormalização ” da funcção de onda pela raiz quadrada do “kernel 

de normalização ” do RGM. A raiz quadrada do kernel de normalização pode ser expandida 

numa série de potências nas amplitudes T', de maneira análoga à expansão usada no cálculo 

iterativo da transformação unitária do formalismo Fock-Tani. Ao se reter a primeira ordem 

não trivial desta expansão , o efeito introduzido pela renormalização é o de enfraquecer o 

termo intra do da interação efetiva bárion-bárion. Ainda mais, no caso de 'F ser auto-estado 

do hamiltoniano microcópico de quarks, há o cancelamento exato destes termos. Os termos 

de ordem mais alta foram avaliados na Ref. [23], donde se concluiu que estas introduzem 
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correções pequenas, após o cancelamento dos termos intra, o termo V®”* da eq.(2.89). Para 

aplicações práticas, pode-se então usar para o seguinte potencial efetivo bárion-bárion: 

Vib{aí3-, dq) = dq) + dq), (2.90) 

o qual inclui as correções de ortogonalidade dominantes. 

Para prosseguir, é necessário sermos mais específicos quanto à forma da interação quark- 

quark no que se refere às dependências com as coordenadas espacial, spin, sabor e cor. 

Também precisamos das amplitudes ^ dos bárions. 

Vamos agora explicitar o potencial efetivo NN para interações quark-quark que podem 

ser escritas de maneira genérica como: 

99 = y 

1 f dkidk2dk3d\í4 

{2nY 
d(ki + k2 - k3 - k4) V(k3-ki) 

onde V(k3 — ki) é o “potencial” quark-quark, A e P são respectivamente as matrizes de 

cor e spin-sabor. Para a parte espacial para a função de onda í' dos bárions vamos usar 

uma função variacional da forma gaussiana. A escolha de uma função tal é quase que 

imperativa, pois é a única que permite separar exatamente os efeitos do centro-de-massa 

do sistema de três quarks, como também permite efetuar a maioria das integrais em doze 

dimensões na expressão do potencial bárion-bárion efetivo. No espaço das coordenadas, a 

função ansatz pode ser escrita como: 

í^espacial(R, P, A) = ^ $(p. A), (2.92) 

onde R, p, A são as coordenadas do c.m. e relativas usuais e P é o momentum do c.m. A 

esta devemos agregar as funções de onda de cor e spin-sabor. No que segue, vamos nos 

deter em núcleons, mas deve ficar claro que esta não é uma limitação do formalismo, apenas 

estamos começando a nos restringir a estes graus de liberdade pois é com estes que vamos 

fazer o estudo da matéria nuclear. Graus de liberdade de estranheza, como também A’s 

e outras ressonâncias do núcleon podem ser tratadas de maneira inteiramente análoga ao 

que segue. 

Na notação em segunda quantização , o estado de um núcleon pode ser escrito como 

na eq.(2.2), onde a denota conjuntamente {P,Ms,Mt}i onde Ms e Mt são as projeções 
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de spin e isospin, e p, - • • denotam conjuntamente momentum, cor, spin e sabor dos quarks 

{p,c, s,/}. Explicitando todas as dependências nas diversas coordenadas, o perador de 

criação de um núcleon pode ser escrito como: 

B t (P) ^Af(P) I <ik,<ÍMk3Í{P-k, -k2-k3)0(ki),#.(kj)0{k3) 

^C(MsMr|s,/„83/2,53/3) 

X9Í./.(l‘.)9ll(k3)d.'?,(k3), (2.93) 

onde ^ símbolo de totalmente anti-simétrico de Levi-Civita, C{MsMT\sifi, S2/2,53/3) 

é o coeficiente de Clebsch-Gordon de 5'Í7(4) de spin-sabor, cujas formas explícitas podem 

ser encontradas na Ref. [32], e as ç!)(k)’s são dadas explicitamente por: 

(2.94) 

e N{P) por: 

W(P) = (2.95) 

0 fator de forma do núcleon, calculado a partir da expressão acima é dado por 

F(q^) = (2.96) 

de onde se deduz que o raio quadrático médio do núcleon é: 

(2.97) 

Substituindo a forma explícita da amplitude Eq.(2.93) na expressão do hamiltoniano 

efetivo de bárions da eqs. (2.83-2.88) podemos escrever o hamiltoniano NN como: 

Hn = + Vnn, (2.98) 

onde 

fj(o) (^Mn + ò|(p)Òa(p), (2.99) 
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onde Mat é a massa (energia interna) do núcleon e 

VnN = ^ /^Pl • • ■<^P4 <^(Pl + P2 - P3 - P4) (A3A4|]/7VAr(<T,r,pi 

1" t 
X ^A4(P4)%(P3)^Ax(Pi)?>A2(P2), 

onde A = (M5, Mt) e 

5 

VnnÍct, -t, Pi • • ■ P4) = XI T-)ni(pi • • • P4). 
! = 1 

P4)|A2Ai) 

(2.100) 

(2.101) 

Nesta expressão, Oj(<r,r) é resultado do produto de fatores combinatórios C{i) por pro- 

dutos de somas sobre os índices de cor Sc(í) e de spin e isospin Ssy(í) dos quarks. cr e r 

são as matrizes de Pauli de spin e isospin dos núcleons, e u,(pi • • • P4) é o resultado das in- 

tegrais sobre os momentos dos quarks. Todos estes termos serão discutidos separadamente 

a seguir. 

Os fatores combinatórios podem ser lidos diretamente das Eqs. (2.88-2.88): 

(7(1) = -(7(3) = 9 (7(2) = -36 (7(4) = -C(5) = 18. 

As somas sobre os índice de cor dos quarks sào dadas por: 

1 

(2.102) 

Ec(l) = — 

Sc(2) ^Pl'2^3 

Sc(3) = 
oo 

Sc(4) = ^Pt'2i^3 ,Í^1<^P3 
36 

1 
Sc(5) = 

00 
(2.103) 

O resultado desta soma depende do tipo das matrizes de cor A“^ que entra na expressão 

para a interação quark-quark. Nos próximos capítulos, quando interações específicas forem 

empregadas, o resultado será então calculado. 

As somas sobre os índices de spin e isospin dos quarks são dadas por: 



Capítulo 2. A Representação Fock-Tani para Bárions 33 

Sst(2) = ^P^ri,xr‘“xT‘xT‘“xr‘“ 

Sst(3) = ~r^K,xr‘‘'xP‘“xT“’xr‘“ 

Est(4) = r'^J‘„xr’x7‘^‘'‘x'‘^‘^xí“'‘“ 

Sst(5) = ^r„r„xT'“xT’“x''-;‘^‘“xT‘', (2.104) 

onde denotamos por Xa*""" ° coeficiente de Clebsh-Gordon ^(MsMtIsi/i,S2/2,-Ss/s) com 

a = [MsMt) e p = {sf}. Estas somas podem ser mais facilmente calculadas se reconhe- 

cermos que estas nada mais são do que os seguintes elementos de matriz: 

Est(1) = iXAXBlIí^milXAXB) 

Sst(2) = (XyiXsi-Pserir^IxAXfi) 

Sst(3) = (xAXBl^seEarglxAXs) 

Sst(4) = (xAXs|-f36r2re|x.AXB) 

Sst(5) = (xAXBl^36r^r“|x^xB), (2.105) 

onde os números 1,2, •• • que aparecem como sub-índices nas matrizes F indicam quarks, 

A, B,... indicam os núcleons, e P36 é o operador de permutação dos quarks 3 e 6, que pode 

ser representado como: 

fte = ^ (1 +'T3-'r6)(l + «Ta-o-e), (2.106) 

onde cr e r são as matrizes de Pauli de spin e isospin dos quarks. Uma vez reconhecidos 

estes elementos de matriz, pode-se usar as “regras de substituição ” desenvolvidas por 

K. Holinde na Ref. [33] para expressá-los em termos de elementos de matriz dos operadores 

de spin e isospin cr e t dos núcleons. Novamente, para efetuar explicitamente estas somas, 

precisamos saber a interação explicitamente, o que será discutido nos capítulos posteriores. 

Por último, as funções u,(pi • • • P4), para o caso de núcleons no estado fundamental 

(estado-s), podem ser escritas como: 

t^i(pi---p4) = E(q^)Kc(q)F(q^), (2.107) 

Í3b^ \ 
Wí(Pi • • • P4) = [ A^(pi • • • P4) 4(pi • • • P4), (2.108) 



Capítulo 2. A Representação Fock-Tani para Bárions 34 

onde q = p3 - Pi = P2 - P4 é o momento transferido e F(q^) é o fator de forma do núcleon, 

dado pela eq.(2.96), e A^(pi • • • P4) é a função : 

^(Pi • • • P4) = exp 

e /,(pi • ■ • P4), i = 2, - ■■ ,5 são as integrais: 

,01^2 ^2'^ 7^1 1 1 
i 2^^ + 4P3 + I2P2 ~ ~ ^ 3P4-P3 (^.109) 

/2(Pi • • • P4) = I dq Vqq(q) exp [-6^ (q^ - q • (pj - P2)) 

í r 1 
/3(Pi • • • P4) = J dq K,q(q) exp |^-6^ í^-q^ + ~q ■ (pa - P2 

/II 
/4(P4 • ■ • P4) = I dq K,q(q) exp -6^ (^_q2 + q . (ip^ + ipg _ Ip^) 

- q • (|P4 - iP3 - ÍP2) -^5(Pi • • • P4) = dq Vqq(q) exp 

(2.110) 

(2.111) 

(2.112) 

(2.113) 

e V(,q(q) é a parte espacial da interação quark-quark. 

Para uso futuro, vamos considerar um potencial confinante do tipo oscilador harmônico: 

1 
l/(r) = -U, (2.114) 

onde U é uma constante para ajustar o limite inferior do espectro e ÍF^ — 1/2A“, onde A“ 

são as matrizes de Gell-Mann. No espaço de momentum, este potencial é dado por: 

1 
Kr^ = (2 (2-115) 

Agora, se a amplitude for do tipo gaussiana como acima, a constante da eq. (2.99) 

é dada por: 

3 
Mn = 

2m,ò2 
+ 3k¥ -U. (2.116) 

Exigindo que Mn seja estacionária com relação a variações de ò, obtemos que: 

3 
3kb^ = 

2m,ò2 
(2.117) 



Capítulo 3 

Método das Funções de Green para o Problema de 

Muitos Corpos 

Na representação de Fock-Tani, todos os campos correspondentes a partículas elementa- 

res ou compostas satisfazem regras de comutação ou anticomutação canônicas. Portanto, 

as técnicas usuais da teoria quântica de campos podem ser imediatamente empregadas 

para a descrição matemática de sistemas de muitas partículas, tanto elementares quanto 

compostas. 

A prática tem demonstrado que o formalismo das funções de Green é muito útil para 

a descrição teórica de sistemas de muitas partículas. Este capítulo está destinado a apre- 

sentar este formalismo a temperatura finita, válido tanto para férmions quanto para bósons, 

explorando principalmente os canais partícula-partícula dos diagramas de Feynmann. Es- 

taremos fortemente baseados nas refs. [15], [25]. Não é nosso objetivo sermos originais, 

simplesmente queremos deixar registrado a obtenção de fórmulas importantes que serão 

usadas nos próximos capítulos desta tese. 

3.1 Resultados Básicos 

Trataremos de sistemas quânticos de muitas partículas idênticas, que são convenientemente 

descritos em termos dos operadores da segunda quantização, isto é, operadores de criação 

e aniquilação de partículas, definidos na representação de Heisenberg, no espaço de Fock- 

Tani. 0 operador de criação, ^t(r, í), adiciona uma partícula no ponto r e no tempo 

t ao estado que representa o sistema; já o operador de aniquilação, '0(r, í), remove uma 

35 
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partícula desse mesmo estado no ponto r, t. Em termos dos operadores de criação no espaço 

de momentos, ip^{r,t) é dado como 

, (3.1) 

em que u(p) é uma função do momento e a^(p) é o operador de criação de uma partícula 

com momento p. Note que na representação de Fock-Tani, a^(p) pode representar tanto 

partículas elementares, como quarks e glúons, quanto também partículas compostas, como 

os hádrons. 

Como estamos seguindo a ref. [15], os índices de simetria interna em geral não serão 

mostrados explicitamente. Também, tomaremos h = 1. 

A equação de evolução temporal de qualquer operador 0{t) é dada pela equação de 

Heisenberg 

.^ = [0(i),í/(i)l . (3.2) 

Se o hamiltoniano H não é explicitamente dependente do tempo, a solução da eq.(3.2) pode 

ser escrita na seguinte forma 

0(í) = . (3.3) 

A seguir, vamos introduzir os operadores de criação e aniquilação de partículas, pois 

uma das principais vantagens do formalismo da segunda quantização é que os requerimentos 

de simetria da função de onda das partículas são representados de maneira muito simples 

em relações de comutação e anticomutação desses operadores de criação e aniquilação para 

tempos iguais. Estas relações de comutação são 

[V’'^(r,í),?/>t(r',t)]^ = 0 

= 5{r-r') , (3.4) 

em que o sinal negativo é empregado para os bósons e o positivo para os férmions. É fato 

conhecido que bósons e férmions obedecem estatísticas diferentes e, consequentemente, a- 

presentam fenômenos diferentes. 0 princípio de exclusão impede que dois férmions ocupem 
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o mesmo estado e, com isto, a interpretação de “partículas” e “buracos” sendo criados ou 

destruidos dentro do mar de Fermi advem; já para os bósons, não há tal impedimento, 

podendo ocorrer então a chamada condensação bosônica, em que um estado quântico ma- 

croscópico é criado, culminando com todas as partículas do sistema evoluindo neste mesmo 

estado. 

Agora, a fim de tratar estatisticamente o problema quântico de muitas partículas, pode- 

mos começar com a pergunta: Como podemos introduzir a temperatura no comportamento 

de um sistema de muitas partículas? A resposta depende da forma como tomaremos os 

valores esperados dos operadores relevantes do sistema. Estes valores esperados devem 

representar médias termodinâmicas que trazem consigo a possível troca de energia e de 

partículas que o sistema pode fazer. Para um sistema em equilíbrio termodinâmico que 

pode trocar energia e partículas com o meio, o valor esperado de qualquer operador O pode 

ser calculado usando-se o ensemble macrocanônico da mecânica estatística. Assim 

{i\0\í) 
(0) = (3.5) Q-P(Ei-nNi) 

Aqui, |í) representa um estado do sistema com número de partículas Ai, normalizado a 

um, com energia Ei . A soma percorre todos os estados do sistema com todos os números 

possíveis de partículas. Uma forma mais compacta de escrever a média (3.5) é 

ir 
(0) = (3.6) 

tr > 

em que tr denota o traço do operador que aparece entre os colchetes. 0 operador para o 

número total de partículas é dado por 

N{t) = j dr V’^(r,í)í/’(r,í) . (3.7) 

Similarmente, a energia total de um sistema de partículas de massa m interagindo 

através de um potencial instantâneo de dois corpos, U(r), é definida por 

H{t) = ^y'drVí/^'^(r,t).VV’(r,t) 

+ iy'drdr>'^(r,í)^t(r',t)y(|r-r'|)V’(r',t)^(r,í) . (3.8) 

Dessa forma, o estado termodinâmico do sistema fica definido pelos parâmetros p, o 

potencial químico, e /3, o inverso da temperatura, medida em unidades de energia; isto é. 
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(3 = IjksT, onde fcg é a constante de Boltzmann. A temperatura zero, ou /3 -> oo, descreve 

o estado fundamental do sistema, de forma que podemos substituir o valor esperado, dado 

pela eq.(3.5), pelo simples valor esperado no estado fundamental. 

As funções de Green - que formarão a base de nossa discussão acerca de sistemas de 

muitas partículas são médias termodinâmicas de produtos de operadores í/>(1) e 

Assim, definiremos a função de Green de uma partícula por 

Gi(l,l') = imV.(l)V't(l')l). (3.9) 

enquanto a função de Green de duas partículas tem a seguinte definição 

G,(12,l'2') = 4(r[</’(l)V>(2)V't(2')</>t(l')l) . (3.10) 
X 

Nestas funções de Green, T representa a operação de ordenamento temporal de Wick. 

Quando o operador T é aplicado ao produto de operadores, ele os arranja cronologicamente, 

com o tempo inicial aparecendo à direita e o tempo final à esquerda. Assim, por exemplo, 

r[?/>(l)V’^(l')] = para G > íi/ 

para ti < tii . 

Tal como na eq.(3.4), o sinal superior refere-se a bósons e o sinal inferior refere-se a 

férmions. Devemos usar esta convenção de sinais em todo este trabalho. 

A função de Green de uma partícula, Gi(l, 1'), tem uma interpretação física direta. Ela 

descreve a propagação de perturbações nas quais uma partícula é adicionada ou removida de 

um sistema de muitas partículas em equilíbrio. Como esta propagação encontra-se dentro 

de um processo de média estatística, a função de Green determina a média da interação 

entre as partículas do sistema e, portanto, a equação de estado. Assim, por exemplo, a 

energia de partícula única, os estados de partícula única e o tempo de vida desses estados 

decorrem do conhecimento da função de Green. 

Em conexão com a interpretação física da função de Green, torna-se útil a introdução 

da notação de gráficos. Representaremos a função de Green de uma partícula, Gi(l, T), por 

uma linha orientada que vai de T a 1 e denota a propagação de uma partícula adicionada 

ao meio em T e removida em 1; 
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1 

Note que esta linha representa a propagação através do meio e não a propagação de 

partícula livre. 

Similarmente, a função de Green de duas partículas descreve, para vários ordenamen- 

tos de tempo, perturbações produzidas pela adição ou remoção de duas partículas. A 

representação diagramática de G2 é apresentada na figura abaixo 

1'. 

G2(12; 1'2') = 

2'. 

G2 

1 

2 

Ela descreve a propagação de duas partículas adicionadas ao meio em 1' e 2' e removidas 

em 1 e 2. Em geral, o movimento das partículas é correlacionado, pois as partículas 

adicionadas interagem mutuamente de maneira direta ou através da intermediação das 

outras partículas do sistema. 

Além da função de Green de uma partícula, definiremos ainda as funções de correlação 

G>(U') = iwillítll')) 

A notação > e < serve para lembrar que, para ti > ti>, G\ = Gf, enquanto que para 

íi < ti>, Gi = Gf. As funções de correlação seguem da definição da função de Green de 

uma partícula e da definição do operador de ordenamento temporal. Com isso, a função de 

Green de uma partícula pode ser escrita em termos das funções de correlação da seguinte 

forma 

Gi(l, 1') = 0{h - GOGf (1,1') + 9{tv - h)G<{l, 1') . (3.12) 
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0 operador de evolução temporal traz consigo uma forte semelhança formal ao 

fator peso que aparece na média no ensemble macrocanônico. Se t = —i/?, os dois 

são iguais. Pode-se explorar esta similaridade matemática para descobrir identidades obe- 

decidas pelas funções de Green. Em particular, uma relação fundamental entre e Gf 

foi obtida por Martin e Schwinger[34], hoje conhecida como condição KMS. 

Uma forma de obter a condição KMS é usar a solução da equação de Heisenberg para 

ijj e , dada pela eq.(3.3), para definir os operadores de criação e aniquilação ao longo 

do tempo e, com isto, definir Gf e Gf com valores complexos dos argumentos temporais. 

Mais ainda, usando a invariância cíclica do traço e a relação [H, A^] = 0 (conservação do 

número de partículas), podemos mostrar que Gf e Gf são funções apenas da diferença de 

tempos. Isto é válido também para a função de Green Gi(l, 1'): 

Gf^<\Ct') = Gf^<\t-C), Gi(t,í') = Gi(í-U) . (3.13) 

Com isto, pode-se mostrar que a condição KMS é dada por[25] 

G<(1, l')|q=0 = ±e^"G>(l, l')|q=-.75 • (3.14) 

Esta relação é crucial para toda a nossa análise e é também conhecida como condição 

de contorno para Gi, pois ela conecta a função de Green no contorno da região [0, —i(3]. A 

condição KMS é automaticamente satisfeita se expandirmos Gi em uma série de Fourier 

em t e t' na região [0, —í/5]. Para isto, é necessário estender a função de Green em listras 

paralelas ao eixo imaginário. Faremos isto logo adiante, na seção sobre a aproximação de 

Hartree e de Hartree-Fock. 

A função Gf, que pode ser escrita como 

I tr 0)e“*b'^l 

é uma função analítica para valores complexos dos argumentos temporais na região 

0 > Im{ti — G') > analiticidade segue diretamente da suposição que o fator 

^-p{H-nN) ^ suficiente para garantir a convergência absoluta do traço para tempo real 

(G — G') > 0 e Im (G — U') = 0)- Na verdade, todas as exponenciais nessa região são 

amortecidas. Similarmente, Gf (1, P) é uma função analítica na região 0 < /m(G-G') < /?, 

com Re (G — G') > 0 e Im (G ~ U') = 0- 
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Por essas considerações, concluimos que a banda compreendida entre —íí/9 e i/3 do eixo 

imaginário desempenha um papel importante, pois nela podemos estender a definição de 

ordenamento temporal para tempos imaginários. Vamos definir, conforme (3.14), que ti 

é ulterior a ti> se Im ii >Im ín. Assim, para facilitar a comparação, podemos estender 

a definição do símbolo de ordenamento temporal T para indicar um ordenamento “í x t” 

para os tempos imaginários. 

Vamos restringir as variáveis temporais aos valores imaginários dentro do intervalo 

[0, —í/?]; então, t = 0 está relacionado ao início da “contagem dos tempos” e t = —i/3 ao 

término desta contagem. Como, para 0 < iti' < (3, temos 

Gi(l, P)|íi=o = Cf{l, P)k=o ) pois 0 = iti < iti>, para todo ti> 

e 

Gi(l, l')|í,=_i/3 = Gf (1, , pois (3 = iti> íti/, para todo íi/, 

a condição KMS, eq.(3.14), pode ser reescrita como uma relação entre os valores de Gi(l, 1') 

nos contornos do domínio de tempo imaginário 

. (3.15) 

Podemos fazer uma análise para G2 inteiramente similar a análise feita para Gi, pro- 

vando um conjunto de relações similares a (3.14). Entretanto, esta análise é muito com- 

plicada, pois G2 é composta de muitos pedaços analíticos diferentes, que correspondem a 

todos os possíveis ordenamentos temporais diferentes para suas quatro variáveis temporais, 

ou seja, a 4! ordenamentos distintos. Mas, é possível mostrar que G2 obedece a condição 

KMS para quaisquer valores dos argumentos temporais definidos sobre o eixo imaginário 

G2(12,l'2')k=o = ±e^^G2(12,P2')k=-,7? (3.16) 

e também 

G2(12, l'2')|q,=o = ± G2(12, l'2')|q,=_i/3 . (3.17) 

Estas condições de contorno sobre G\ e G2 serão usadas muitas vezes nas análises 

subsequentes. 
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Se tivermos invariância translacional e rotacional da hamiltoniana (3.8) no espaço, e 

invariância translacional no tempo, Gf e Gf dependerão apenas de |ri — ri/| e de ti — tii. 

Quando quisermos enfatizar que estas funções dependem apenas das diferenças de variáveis, 

escreveremos - 1') ou -ri/|,ti -ín)- Em termos das variáveis relativas, 

a condição de contorno (3.14) pode ser escrita como 

G<(r,í) = ±e^"G'>(r,í-^/3) . 

Agora, introduziremos a transformada de Fourier de Gf e de Gf, definidas por 

G>ip,uj) = z ídr r°°díe-'P-’^+'‘"*G>(r,í) , (3.18) 
J J —OO 

G<(p,u;) = ±ijdr y’^°°dfe-P-''+‘‘^‘G<(r,f) . (3.19) 

Note os fatores explícitos i e ±i que incluimos aqui para tornar Gf{p,u) e ^^(p,^^) 

quantidades não-negativas reais. A condição de contorno, dada pela eq.(3.14), torna-se 

agora, no espaço dos momentos, uma relação bastante simples 

Gfíp.o,) = . (3.20) 

Vamos introduzir a função espectral A(p,a;), definida por 

^(P)^) ~ d-^^) • (3.21) 

Usando a função espectral, a condição de contorno sobre Gi pode ser representada da 

seguinte maneira 

CrÍP^í^) = [1 ±/(^)]^(P>^) > (3.22) 

Gf{p,oj) = f{u)A{p,üj), (3.23) 

em que 

/(“) = ) T 1 ■ 

O termo f pode ser reconhecido como o número de ocupação médio no ensemble ma- 

crocanônico no modo de energia u>. 
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Das definições de Gf e de Gf e das relações canônicas de (anti)comutação, segue que 

A satisfaz a regra da soma 

I = J drS{r) = l . (3.25) 

Vamos calcular (p,u;) explicitamente, introduzindo somas sobre os estados. Então, 

A{p,u) [l±f{u)] 

iujt 

-L 

= 

+ 0O g 
dt (#(p)e 

í) " ír 

E,] 

Í.J tr 
(3.26) 

Fica claro que os valores de u para os quais A(p,u;) não se anula são justamente as 

possíveis diferenças de energia que resultam da adição de uma única partícula de momento 

p ao sistema. Quase sempre o espectro de energia do sistema é suficientemente complexo 

para que .A(p,o;) não seja representada por funções delta e sim por funções contínuas de 

oü. Contudo, há frequentemente picos em A. Esses picos representam excitações coerentes 

e de longa duração que se comportam algumas vezes como partículas livres ou fracamente 

interagentes. Essas excitações são usualmente chamadas de quase-partículas. Quando 

investigamos os efeitos das colisões sobre a função espectral, percebemos que os termos 

responsáveis pela correlação entre as quase-partículas dão origem ao alargamento da função 

espectral. 

Notemos, da eq.(3.26), que G'^(p,o;) é proporcional a probabilidade de transição média 

para processos em que uma partícula extra com momento p, quando adicionada ao sistema, 

aumenta a energia do sistema de ui. Essa probabilidade de transição mostra que G{"(p,o;) 

mede a densidade de estados disponíveis para uma partícula adicionada. 

Analogamente, (p,a;) envolve a remoção de uma partícula com momento p, condu- 

zindo a um decréscimo da energia do sistema de lo. Então, vemos que Gf (p, u>) é justamente 

a medida da densidade de partículas com momento p e energia u. 

Assim, a função de Green está relacionada à adição ou remoção de partículas de um 

sistema. Tal sistema permite também a troca de energia com o meio. Logo, para um sistema 
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de muitas partículas, faremos o tratamento estatístico através do ensemble macrocanônico, 

que é o mais adequado quando se tem troca de partículas e de energia com o meio. 

Podemos escrever a energia total, isto é, o valor esperado da hamiltoniana (3.8), em 

termos de Gf. Para isto, devemos usar as equações de movimento para 'tp e Usando a 

equação de movimento (3.2) e as relações de comutação (3.4), vemos que 

V’(r,í) = / dry(r-r)i/>^(r,í)^(f,í)?/)(r,í) (3.27) 

e 

( . d V'2\ 
?/j'^(r', t') = ■0^(r', t') j dr'U(r'— r') 0^(r',í')^(r',í') . (3.28) 

Daí, segue que a energia total do sistema é dada por 

(H) = 

= 

, dt dt' m , 
(V>t(r',í')V’(r,í)) 

r'=r,í'=í 

dr 
dt * dt' m 

* — - í — H 1 Gf{rt,r't') 
r'=r,í'=í 

dp dui 

(27t)^ 27T 

u + (p^/2m) 
/(w)A(p,o;), (3.29) 

em que D é o volume do sistema. A eq.(3.29) é muito útil na avaliação da energia de 

estado fundamental, calor específico, etc., e de grande importância na dedução da equação 

de estado para a matéria nuclear (ou de nêutrons). 

Toda a informação estatística sobre o sistema pode ser obtida a partir da função de 

macropartição 

Z, - ir (3.30) 

Pode-se mostrar que é possível encontrar Zg a partir de (?i[15]. Isto significa que a 

função de Green G\ contém toda a informação estatística presente em Zg. Consequentemente, 

conhecendo Gi, pode-se determinar as principais grandezas termodinâmicas relativas ao 

sistema. 
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3.2 Aproximação de Hartree-Fock 

A função de Green obedece uma equação de movimento que é deduzida a partir da equação 

de movimento (3.27) para Da eq.(3.27) segue que 

\ dti 2m j 
I dv2 l/(ri - r2)(r(V>(l)V^(2)^t(2+)^t(i')))|^^^^^ 

±i j dr2 V"(ri — r2)G2(12,1'2‘*‘) . (3.31) 

A notação 2^ indica que o argumento temporal de V’'(2) é infinitesimalmente maior 

que os argumentos temporais dos outros a fim de que o ordenamento temporal em G2 

reproduza a ordem dos fatores que aparecem em (3.27). 

Para converter a eq.(3.31) numa equação para Gi, devemos tomar as derivadas tempo- 

rais fora do símbolo de ordenamento temporal T. As derivadas espaciais comutam com a 

operação de ordenamento temporal, mas a derivada temporal não. Uma vez que T muda o 

ordenamento temporal quando U = U/, podemos usar as relações de (anti)comutação (3.4) 

no primeiro termo do lado esquerdo da equação acima, obtendo 

(T ÍAv-íljV-tl'))) = - Í(1 - 1') . 

Desta forma, a eq.(3.31) torna-se uma equação de movimento para Gi 

1') = ^(1 - 1') ± /^^2 U(n - F2)G2(12, U2+)|,,=,, . (3.32) 

De maneira similar, podemos também escrever uma equação de movimento para G2 

envolvendo G3, uma para G3 envolvendo G4, e assim por diante. Como não precisaremos 

destas equações, não as escreveremos. 

Partindo da equação de movimento para pode-se deduzir também a equação 

adjunta 

Gi(l, 1') = é(l - P) ± z I dv2 G2(12-; P2) U(r2 - r^) . (3.33) 

As eqs.(3.32) e (3.33) são igualmente válidas para as funções de Green de tempo real e 

de tempo imaginário. A única diferença entre os dois casos é que, para tempos imaginários, 

tem-se de interpretar a função delta no tempo como sendo definida em relação as integrações 

ao longo do eixo temporal imaginário. 
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As eqs.(3.32) e (3.33) determinam Gi em termos de G2. Podemos determinar Gi fazendo 

aproximações para G2 nas equações de movimento. Entretanto, somente com a condição 

de contorno KMS é que fixaremos a solução de forma precisa 

Gi(l,l')k=o = ±e^"Gi(l,l')k=-^ ■ 

Se as partes imaginárias de í e de t' estiverem definidas dentro do intervalo [0, —i/3], 

podemos escrever G\ como uma série de Fourier no espaço dos momentos 

G. (P, f - í') = kí E Gi (p, . 
1/ 

(3.34) 

em que + p são as chamadas frequências de Matsubara. A soma é tomada sobre 

todos os inteiros pares para os bósons e todos os inteiros ímpares para os férmions, a fim 

de reproduzir corretamente o ± na condição de contorno. 

Pode-se mostrar que a eq.(3.34) leva em conta automaticamente a condição KMS. 

Queremos determinar a função peso espectral A. Para relacionar G\ a A, inverteremos 

a série de Fourier (3.34), encontrando o coeficiente de Fourier 

du A(p,u;) 
Gi(p,^k = / 27T z^, — ui 

Este coeficiente de Fourier é justamente a função analítica 

du A(p,u;) 

(3.35) 

Gi(p, ^) — j 
2tc z — u 

(3.36) 

avaliada em z = z^ = ^ + p- 

Agora, podemos encontrar A a partir dos coeficientes de Fourier meramente fazendo 

uma continuação analítica destes coeficientes definidos em p para uma função 

analítica de todos os z’s complexos. Se usarmos a identidade 

 = P ÍtvSÍu — u') , 
u — u' + le u — u' 

em que P denota o valor principal da integral e e é um número positivo infinitesimal, na 

expressão (3.36), obtemos que a função espectral A(p,o;) é dada pela descontinuidade de 

Gi(p,z) ao cruzar o eixo real 

A{p,u) = i[Gi{p,u + it) - Gi(p,tJ - íe)j . (3.37) 
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Em resumo, é usualmente mais simples calcular as funções de Green ao longo do eixo 

temporal imaginário. Usando-se a condição KMS e a equação de movimento, o coeficiente 

Gi{z^) pode ser determinado e, por continuação analítica, Gi{z). A função espectral A 

segue da eq.(3.37). De posse da função A, podemos determinar as funções de correlação a 

tempo real usando as representações espectrais dadas pelas eqs.(3.22) e (3.23). 

Os três conceitos - equações de movimento, condições de contorno e continuações 

analíticas - formam a base matemática de toda a técnica para determinar as funções de 

Green de sistemas de muitos corpos. 

Vamos ilustrar o método considerando algumas aproximações muito simples para G. 0 

exemplo trivial é o da partícula livre. Uma vez que U = 0, a equação de movimento (3.32) 

é simplesmente 

Fazendo a transformada de Fourier nas coordenadas espaciais e temporais, obtemos 

uma equação algébrica para o coeficiente de Fourier 

cuja continuação analítica da solução é 

Gi(p,z) = 
1 

ipy2m) 
(3.39) 

Esta continuação analítica é simplesmente a substituição de -t- p pela variável com- 

plexa geral 2. Vemos diretamente de (3.37) e (3.39) que 

Ao(p,w) = 27ré[u; — (p^/2m)] . 

Este resultado exprime o fato de que uma partícula livre com momento p pode somente 

ter energia Novamente, uma vez que sabemos A, sabemos G^ e Gf também. 

Para determinar G\ quando U 7^ 0, devemos fazer uma aproximação na função G2 que 

aparece na equação de movimento (3.32). Aproximações em G2 podem ser fisicamente 

motivadas pela interpretação do propagador de Gi(l,l') e ^2(12; 1'2'). Em geral, o movi- 

mento das partículas é correlacionado; entretanto, como primeira aproximação, podemos 
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desprezar esta correlação e assumir que as partículas adicionadas se propagam através do 

meio de maneira completamente independente umas das outras. Esta constitui a chamada 

aproximação de Hartree-Fock e, com o auxílio de diagramas, podemos representá-la da 

seguinte forma 

1'. 

G2(12;1'2') = 

2'. 

G2 

1 

2 

= Gi(1,1')Gi(2,2')± Gi(l,2')Gi(2,lO . (3.40) 

O primeiro termo é chamado termo direto e o segundo é o termo de troca, que surge 

do fato que, para partículas idênticas, os processos em que a partícula adicionada em 1’ 

aparece em 1 não podem ser distinguidos dos processos em que a partícula adicionada em 

1’ aparece em 2. 

Se desprezarmos o termo de troca na aproximação de Hartree-Fock, ficamos na apro- 

ximação de Hartree, isto é, com apenas o primeiro termo da eq.(3.40). Nesta aproximação, 

se substituirmos a eq.(3.40) na equação de movimento (3.32), obtemos a equação aproxi- 

mada para Gi 

í A + ^ T i 1*2 V{v, - n) G.(2,2+) 
oti 2m J 

d 

= Í(1 - 1') . (3.41) 



Capítulo 3. Método das Funções de Green para o Problema de Muitos Corpos 49 

A equação (3.41) é a equação de movimento escrita na aproximação de Hartree em 

termos da função de Green. E a mesma equação que obteríamos se tivéssemos considerado 

um conjunto de partículas independentes movendo-se através do campo 

V(ri) = y dr2 V(ri - r2)(n(r2)) . (3.42) 

0 campo (3.42), chamado de campo autoconsistente de Hartree, é o campo médio 

gerado por todas as outras partículas do sistema. Assim, note que a aproximação de 

Hartree descreve um sistema de muitas partículas como se fosse um conjunto de partículas 

independentes; no entanto, cada partícula move-se através de um campo médio produzido 

por todas as outras partículas. 

Para um sistema translacionalmente invariante, a eq.(3.41) é bem simples. Uma vez 

que (n(r2)) é independente da posição r2, o campo médio é também constante. Fazendo 

V = f drV{r), podemos escrever 

V = nV . 

Assim, pelo mesmo procedimento como no caso da partícula livre, encontramos a solução 

7 2 /o i t7 ’ 
2 — [p^ I2m) — nV 

de modo que na aproximação de Hartree, a função espectral para um sistema translacio- 

nalmente invariante é 

A[p,Lü) = 2tt5[u: - {p^I2m) - nV] . (3.44) 

A interpretação desse resultado diz que as partículas movem-se como partículas livres, 

exceto que cada uma delas tem uma energia adicional nV. 

Se incluirmos o termo de troca, a equação aproximada para G\ resultante da substituição 

da eq.(3.40) na eq.(3.32) toma a forma 

(tA + S)G.(U')-/*2(ri|V|r2>G.(2,l')k,. =i(I-l') , (3.45) 

em que 

(ri|V|r2> = í(ri - rz) j*3 V'(ri - rs) (n(rs)) +iV(ri- rj) G<(1,2)|,,=,, (3.46) 
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tem novamente a interpretação de um campo médio autoconsistente através do qual a 

partícula se move. Entretanto, com a inclusão da troca, o potencial torna-se não-local no 

espaço. 

No caso de um sistema translacionalmente invariante, podemos fazer a transformada de 

Fourier espacial de (3.45) e (3.46), obtendo 

e 

em que 

y(p) = y dr y(r), (3.49) 

é a transformada de Fourier do potencial V(r). E como antes, a função espectral é dada 

por 

i4(p,a;) = 27rí(u; — F(p)) , (3.50) 

Gi{p-,ti ~ ^1') — ^(^1 ~ ^1') (3.47) 

de modo que a densidade no espaço de momentos fica escrita como 

("(P)> - /I^(P)1 gí)(E(p)-,| ^ 1 ■ (3.51) 

A energia de Hartree-Fock de partícula única, F(p), deve então ser obtida como solução 

da equação integral autoconsistente formada a partir das eqs.(3.48) e (3.51). Uma 

conhecida a solução, a densidade de energia, conforme a eq.(3.29), é dada por 

vez 

_ (ff) _ r dp duj 

^ " iT"y 

LO + {p^ f2m) 

(27T)3 27r _ 

2m 

/(u;)A(p,cu) 
2 

flE(p)] 
- 7 (2?F[2m"^2'" ^27 (2i)3 ,/j . i 

A última linha acima evidencia que a energia de Hartree Fock e exatamente i . X m I i-\T» v-k-»» y-J 

por iiiikIs/CÍg dc voIuitig do opcrâ-dor Hâimltoinâiio no Gst3.do dc muitâ-s pârticulcis c^ug 

obGdGCG ou à Gstatística do Bosg (sinal 4*) ou à dc Fcrmi (sinal —). 
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É usual expressar os efeitos do meio sobre as partículas em termos da auto-energia. 

Este conceito pode ser introduzido da seguinte maneira. Vamos partir da eq.(3.32), que 

será reproduzida na seguinte forma 

(iJ^ + V)c;,(l,l') = í(l-l')±i/<i2y(l-2)G2(12,l'2+) , (3.53) 

em que 

V(1-2) = í(íi-Í2)V(ri-rz) , t+ = h + 0. (3.54) 

A auto-energia E é definida pela seguinte equação 

|dTS(l,T)Gi(T,l') = ±í/d2V(l-2)G2(12,1'2+) . (3.55) 

Com esta definição, a equação de movimento torna-se a conhecida equação de Dyson 

■A Yl 
dti 2m 

válida para t\ e t\i pertencentes ao intervalo [0, —í/?]. 

É possível converter a equação de Dyson em uma equação integral se definirmos a 

inversa da função de Green por 

j = . (3.57) 

G-í{li E) — í 
Jo 

-if3 
dfidriS(l,í)Gi(l,l') = Í(1 - E) (3.56) 

A inversa da função de Green para a partícula única de sistemas não-interagentes é 

calculada através da equação de Dyson fazendo E = 0: 

Gr\hi') 
•A Yl 

^ dti 2m 
d(l - E) . (3.58) 

Multiplicando à esquerda da equação de movimento (3.56) por integrando sobre a 

variável externa e ainda substituindo a expressão de Gj , obtemos a equação de Dyson 

na forma integral 

Gi(l, E) = G?(l, E) + dld2 G?(1,T) E(T, 2) Gi(2, E) , (3.59) 

em que a região de integração do tempo segue da condição de contorno KMS. 
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Efetuando as transformadas de Fourier de maneira usual, a equação integral de Dyson 

pode ser escrita como 

Gi(,z^) = Gi{p,z^) + Gi{p, z^) Gi{p, z^), 

a qual é uma equação algébrica. Esta equação tem como solução explícita 

Gi{,z^) = \G°{p,z^)-'^ -E{p,z^)] 

z^ — p^/2m - Il{p,Zi,) 
-1 

(3.60) 

(3.61) 

Na aproximação de Hartree-Fock, temos então que 

E(p,z^) = s(p,f;(p)) 

= 5/(^lv'(o)±y(p,p')i/[í:(p')i. (3.62) 

Portanto, a auto-energia na aproximação de Hartree-Fock é o valor esperado por unidade 

de volume da interação no estado de muitas partículas que obedece ou à estatística de Bose 

(sinal -[-) ou à de Fermi (sinal —). 

Note que as derivações efetuadas até o presente estágio foram feitas sob a suposição 

de que o potencial de interação entre as partículas é local, i.e., a interação só depende da 

coordenada relativa dos dois núcleons, ou do momento transferido, no espaço dos momentos. 

No entanto, não é difícil mostrar [35] que para uma interação não-local no espaço dos 

momentos com a seguinte forma geral: 

xH(p4P3; P2P1) a^(P4) at(p3) a(pi) a(p2) (3.63) 

(suprimimos por conveniência os índices que correspondem aos números quânticos internos) 

a expressão da auto-energia na aproximação Hartree-Fock é dada por 

Y;{p,z^) = S(p, E(p)) 

= \j-^y[y(PP'^PP')±yiPP',P'p)]f[E{p% ' (3.64) 

Note que ambas as aproximações de Hartree e de Hartree-Fock descrevem as partículas 

movendo-se independentemente através de um campo médio. Não há correlações entre o 
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movimento das duas partículas adicionadas ao meio. Assim, as partículas encontram-se 

em estados de partícula única perfeitamente estáveis. Não há possibilidade de colisões e, 

portanto, nenhum mecanismo que faça com que as partículas passem de um estado de 

partícula única para outro é levado em conta. 

Para finalizar, temos então que a expressão da densidade de energia na aproximação de 

Hartree-Fock pode ser escrita em termos da auto-energia como 

^ 

em que F(p), por sua vez, é determinada autoconsistemente a partir de 

Uma observação final: note que nas expressões acima não foram levados em conta os 

graus de liberdade internos, tal como o isospin. A inclusão destes é trivial, como será visto 

em capítulos posteriores. 

3.3 Equação de Bethe-Goldstone 

0 uso da aproximação de Born para as colisões é interessante, pois a partir dela podemos 

entender com facilidade o significado físico das diversas grandezas que são introduzidas no 

formalismo ao levarmos em conta os termos que estão além da aproximação de Hartree- 

Fock; porém, ela pode não ser uma boa aproximação para determinados processos que 

exijam maior rigor no nível de aproximação. Nesta perspectiva, a inclusão de uma fórmula 

que leva em consideração todas as ordens em relação ao potencial é um complemento 

indispensável para a comparação entre os vários níveis aproximativos. Desta forma, a 

apresentação a seguir será orientada no sentido de fornecer uma base para a dedução de tal 

fórmula, a assim chamada equação de Bethe-Goldstone. Nosso objetivo de apresentar esta 

derivação aqui é meramente por completeza de apresentação, e não tem o objetivo, como 

já salientado em outra oportunidade neste capítulo, de apresentar algo original. Esta seção 

está fortemente baseada no livro de Kadanoff e Baym [15]. 

Como uma ferramenta puramente formal, definiremos uma generalização para a função 
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de Green de uma partícula no intervalo de tempo imaginário [0, —i/3] como 

1 (r[gy.(i)ítt(i-)]) 

i (r[5]) 
(3.67) 

T é o operador de ordenação de tempos imaginários e o operador S é dado em termos de 

um potencial externo não-local Í7(l,2) de acordo com a seguinte equação 

S — exp -i í '^dld2í7(l,2)i/>t(T)^(2) 
JQ 

(3.68) 

Dessa maneira, o efeito do potencial de interação V é descrito em termos do comporta- 

mento do sistema na presença de um potencial externo de partícula única U. Assim, pode- 

mos considerar Gi(l, 1'; U) a função de Green de uma partícula escrita na representação da 

interação para um sistema que evolui em tempos imaginários sujeito a um potencial escalar 

U. O potencial U é representado pela adição de um termo J drU{r,t)n{r,t) ao hamilto- 

niano. Na representação da interação, toda a dependência em relação a U está explícita no 

fator S, mas os operadores de campo não sofrem variação em relação a situação de ausência 

de potencial externo. 

Usando-se a definição (3.67) e a invariância cíclica do traço, pode-se mostrar que é 

possível obter a condição KMS para Gi na mesma forma que na situação de equilíbrio, a 

saber 

Gi(l, 1'; U)k=o = ±e^"Gi(l, 1'; U)\t,=-if3 . (3.69) 

Obtemos também as mesmas equações de movimento. A função de Green de duas partículas 

na presença de um potencial externo é definida por 

(r[5y.(i),i.(2)v,t(2>),/,t(r)i) 

{r[5]> 
G2(12,1'2';í/)= fi'” (3.70) 

Agora, a fim de obter as funções de Green de ordens superiores, faremos a derivação 

funcional em relação ao potencial externo U. A fim de facilitar o cálculo, sem perda da 

generalidade, vamos supor que o potencial U seja local. Primeiramente, vamos considerar 

uma variação em Gi{U) resultante da variação infinitesimal em U, 

U{2) ^ U{2) + SU{2) . (3.71) 
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Assim, temos 

SGy{l,l'-,U) 
fi(r[5V.(i)V.t(i')])] 

c (riíl) I 

1 (r[^sy.(i)v.t(r)]) _ 

i (T[5i) (ri5]> i (r[5]> 

Quando SS aparece dentro do produto cronológico, podemos calculá-lo da seguinte forma, 

tomando o limite para U{1 —> 2) 

SS = íjexp ‘^dld2í7(l,2)^t(i)^(2) 

= S[-i d2 6U{2)i;^2W^] . 
Jo 

(3.73) 

Substituindo a eq.(3.73) na eq.(3.72), temos 

áG'i(l,l';t/) = ± í d2[G2Í12,l'2+-,U) - Gi{l,l';U)Gi{2,2+-,U)]SU{2) . (3.74) 
Jo 

Esse cálculo para SGi é uma generalização do método para a obtenção de uma derivada 

ordinária. Assim, podemos chamar o coeficiente de 5U{2) na eq.(3.74) de derivada funcional 

de 6*1(1,1'; Í7) em relação aU{2)e denotá-lo por áGi(l, 1'; U)fSU{2). De forma ligeiramente 

mais geral, se tomarmos o ponto 2' distante da vizinhança do ponto 2, podemos escrever a 

derivada funcional como 

= ±[G2(12, 1'2'; U) - Gi(1, 1'; U)G^{2, 2'; U)]u=o 
u=o 

= ±L{12,1'2') , (3.75) 

onde L é conhecido como função flutuação de densidade [15]. 

Tomar U — 0 significa colocar o sistema em equilíbrio. Logo, todo o método consiste 

em colocar um potencial externo que leva o sistema para fora do equilíbrio, trabalhar com 

este sistema fora do equilíbrio, mas no final, restabelecer o equilíbrio ao colocar U = 0. 

Agora, podemos expressar a equação de movimento com G2 escrito em termos da deri- 

vada funcional de Gi. Desta maneira, ficamos com 

(^Gi(l,T;G) 

SUi2',2) 

[i4- + ^ - U{l)TÍ í dv2V{ri,Y2] [ oti 2m J 

= S{l-l'). 

Gi(r2Íi,r2Íi+;G) ^ 
éG(r2,G+). 

Gi(l,T;G) 

(3.76) 
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A função de Green agora pode ser determinada por uma simples equação diferencial 

funcional. Infelizmente, não há uma maneira prática para resolver tal equação diferencial 

funcional de forma exata. No entanto, a eq.(3.76) pode ser usada para gerar equações 

aproximadas para G\. 

Vamos apresentar a equação de Dyson para um sistema sujeito ao potencial externo U 

Gr‘(l, 1'; U) = Gr‘(l, 1') - t/(l, 1') - S(l, 1'; U) . (3.77) 

A fim de obter uma equação para a auto-energia, vamos antes expressar G2 pela derivada 

funcional de Gi, mas desta vez, vamos partir da relação Gi-G^^ = 1, que define a inversa 

de Gi, multiplicando-a à direita por Gi 

Gi(l,l') = /d3d4Gi(l,3)G7i(3,4)Gi(4,l') . (3.78) 

Diferenciando a equação que define a inversa de Gi, temos 

SGi.Gi -|- GiSGy ^ = 0 , 

resultando em 

5Gi = -Gi SG~^ Gi . (3.79) 

Por conseguinte, a derivada funcional de Gi em relação a U fica escrita em termos da 

derivada funcional de sua inversa 

SG,{l,V-,U) 

5U{2',2) 
J d3d4Gi(l,3) SGt\3,4) 

5U{2',2) 
Gi(4,l') . (3.80) 

Agora, vamos substituir a eq.(3.80) na eq.(3.75), resultando em 

G,(12.1'2';£/) = Gi(1,1';í/)G,(2,2';í7)=f / rf3d4Gi(l,3)^l^^^G,(4,l') . (3.81) 

Introduzindo a equação de Dyson, eq.(3.77), na eq.(3.81), obtemos 

G2(12,1'2';[/) = Gi(l,l';t/)Gi(2,2';G)__ 

y’d3d4Gi(l,3) ^ <^G(3,4) T 5U{2',2) 

áE(3,4;G) 

5U{2\2) 
Gi(4,P) (3.82) 
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E claro que 

§|| = í(3-2')í(4-2) (3.83) 

e, consequentemente, podemos escrever a equação para em termos da derivada funcional 

da auto-energia E 

G2(12,l'2';t/) = Gi(l,l';C/)Gi(2,2';^)_±Gi(l,2';[/)Gi(2,l';[/) 

(3.84) 

Para determinar S(t/), vamos multiplicar matricialmente à direita a eq.(3.76) por G 

e obter 

r-il3 

-1 

G^,-\l,l'-,U)i^i í ’ d2Vil,2)G,{2X-,U)5{l-l') 
Jo 

dl d2V{l, 2) 
5G^{C1-,U) 

SU{2) 

Na dedução, fizemos uso da conhecida relação para 

Gr\í,i'-,u)^ 

G:[\1,V;U) = GT\1,1'-,U) . (3.85) 

-1 

.|_ + |Í_£,(T)],(T-r) . (3.86) 

Substituindo a equação de Dyson na eq.(3.85), obtemos a equação para E 

E(l,l';t/) = ±i í~'^ d2V( 1,2) Gi{% 2^-, U) 6(1 - 1') 
Jo 

+i j dl d2y(l,2) 
6G,{1,1-,U) 

5U{2) 
G7\1,1'-,U) . (3.87) 

Mais uma vez, usando a equação 5G.G ^ + GSG ^ = 0, temos 

dl 
dgi(l,l;f/) 

SU{2) 
GT\l, l'; U) = - j''” d\ G.(l, 1; U)j^ [Gr'(l. 1'; U}] 

= - ^'VGiÍI.T; C;)^[Gr‘(T, 1'; U) - E(T, l'i í/)l . (3.88) 

A função é dada pela eq.(3.86), que ao ser introduzida na eq.(3.88), leva-nos à seguinte 

equação 

(i,i;t^) 
dt/(2) 

= Gi(l,2)d(2-l') + ^ ’^dlGi(l,l;t/) 
6^{1G';U) 

SU{2) 
(3.89) 
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Assim, retomando a eq.(3.87), podemos escrever a auto-energia em forma final 

E(l, 1'; U) = d(l - l')(±0 d2 1/(1,2) Gi(2,^; U) + ÍV{1, l') Gi(l, l'; U) 
Jo 

+il<ã<ãV{l,2)GAU-,U). (3.90) 

Com a eq.(3.90) e a equação de Dyson, (3.77), é possível determinar as funções de Green 

para uma ordem arbitrária. Contudo, na prática, quase sempre é mais conveniente usar a 

equação de movimento diretamente para G2- 

Retornando à eq.(3.84), podemos reescrevê-la de modo a dar uma equação integral 

para G2, conhecida como equação de Bethe-Salpeter no canal partícula-partícula (canal s). 

Podemos escrevê-la então da seguinte forma 

G2(12,1'2') = G°(12,1'2') + j d3d3d4d4Gi(l,3)Gi(2,4) A"(34,34)G2(34,1'2') .(3.91) 

A(34,3 4) é um potencial efetivo de duas partículas. Na linguagem de diagramas, K é 

a soma de diagramas irredutíveis no canal partícula-partícula. O núcleo K é definido 

analiticamente pela equação 

±/d3<i4G,(l,3)í^0i^G,(4,l') = I d3d3did4G,(í,3)G,(2,i) 

X A'(34,34)G2(34,1'2') . (3.92) 

A matriz T termodinâmica é definida pela seguinte equação ; 

<i2'i2'G,(3,2)T(r2.1'2')Gi(2',4) . (3.93) 

A conexão com a função de Green G2 é proporcionada pela eq.(3.84) 

G2(12,1'2') = G^(12,1'2') + I dTd2d3d4Gi(l,T)Gi(2,2) x 

XT(T2, 34) Gi (3,1') Gi (4,2') . (3.94) 

Esta equação mostra que a responsabilidade pelas correlações que afetam a função de Green 

de duas partículas é atribuida a T. Portanto, todas as propriedades do sistema podem ser 

determinadas com a ajuda da matriz T. Por exemplo, usando as eqs.(3.90) e (3.93), podemos 

escrever a auto-energia como 

S(l,l') = Shf(1,1')±* j dTd2d3dÃV{lJ) Gi(l,2) Gi(T, 3) T(2 3,1'4) Gi(4,T+) .(3.95) 
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Em correspondência a G2, é possível determinar T a partir de duas equações de mo- 

vimento equivalentes nos canais seu. Para o canal s, a equação de movimento usada é 

conhecida como equação de Bethe-Salpeter para o canal partícula-partícula, eq.(3.91), que 

pode ser escrita em termos da matriz T na seguinte forma 

T(12,1'2') = A"{12,l'2') + í |d3d4d5d6A^(12,3 4)Gi(3,5)Gi(4,6)T(5 6,l'2') . (3.96) 

Há uma dificuldade natural na determinação do potencial efetivo entre duas partículas 

dentro do meio. Portanto, encontrar uma versão aproximada para esse potencial é a melhor 

saída encontrada para abordar tal problema. Uma aproximação simples usada, porém útil, 

é a aproximação da colisão binária (ou aproximação em escada). A idéia básica é fazer 

interagir apenas duas partículas do sistema simultaneamente. Uma vez que o potencial 

nuclear é diferente de zero apenas se as duas partículas estiverem a uma distância finita 

entre si, podemos usar a aproximação em escada para este potencial. Em outras palavras, 

devemos manter a correlação entre a partícula 1 e a partícula 3 na formação do par (1,3), 

mas desprezaremos as correlações entre o par (1, 3) e a partícula 2. Usaremos a aproximação 

da colisão binária para a matriz T. Vamos considerar a matriz T em uma situação especial 

em que t^ = Í2 = t e tv = Í2' = t' 

(12|r|2'U) = (ri,r2|T(íi - U')|r2', ri') <^(U - t2)é{tv - Í2') • (3.97) 

A condição de contorno KMS é válida também para T e é escrita na forma 

(ri,r2ir(íi - íi')k2',ri')lí,=o = (ri,r2|T(U - U-)|r2',. (3.98) 

Esta condição fica automaticamente satisfeita se escrevermos a matriz T como uma série 

de Fourier 

T(t - Í') = :^ E r(zi2) , (3.99) 
Z12 

em que 

•^12 = —^ + fJ'i+P2 , 1^12 = 0, ±2, ±4,... . (3.100) 
-i(3 

A aproximação da colisão binária seguirá se usarmos 

A'(12,1'2') = U(l, 2) 5{1 - 1') S{2 - 2') (3.101) 
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na equação de Bethe-Salpeter (3.96), resultando na seguinte equação 

(12|r|2'l') = V{C2)8{l-l')S{2-2') 

+ zy’dTd2(12ir|2T)Gi(T,l')Gi(2,2')V(l',2'). (3.102) 

Vamos integrar em t^ e ao mesmo tempo explorar a invariância translacional das funções 

de Green, obtendo assim um fator comum 5[ti — Í2) <^(^i' ~ ^2') <ine pode ser suprimido da 

equação de Bethe-Salpeter. Por conseguinte, ficamos com a seguinte equação 

(ri, r2lT(íi - íi')k2',ri/) = V(ri,r2) í(ri - rr) á(r2 - r2') 5{ti - tv) 

+i J ãi dfi dT2(ri,r2|T(íi - íj-)lr2, rY)Gi(fi - rv,tj-tv) x 

xGi(f2 - r2',íi - tiOV^(ri',r2') . (3.103) 

Vamos definir o seguinte elemento de matriz 

(ri, 1-21^2 (^1 - = íGi(ri - ri/,G - íi<)Gi(r2 - r2',U - tv) . (3.104) 

Usando a transformada de Fourier para a matriz T, eq.(3.99), e uma expresão análoga para 

G2, podemos escrever a equação de Bethe-Salpeter como 

(ri,r2|T(2ri2)|r2',ri/) = V(ri, r2) <^(ri - ri/)á(r2 - r2<) 

+i j díi dri dr2 (ri,r2|r(2ri2)|r2,fi) (ri,r2|^2 (^i2)|r2',ri/) V(ri/,r2') .(3.105) 

Agora podemos fazer a transformada de Fourier em relação às variáveis de centro de 

massa, o que nos leva à conhecida equação de Bethe-Goldstone: 

(p|r(P,Zi2)|p') = U(p-p') + J ^^^^^p-(p|r(P,2:i2)|p)(plé?2(P>^12)|p')U(p'-p') . 

(3.106) 

Aqui, p representa o momento de uma das partículas iniciais no sistema de centro de 

massa, p' é o momento desta partícula após o espalhamento, P é o momento de centro 

de massa e (plT(P, 2:i2)|p') é a amplitude de espalhamento de tal processo. A equação de 

Bethe-Goldstone também pode ser posta na seguinte forma: 

(Pir(p, z,,)|p'> = '"(p - p') + / ^ (^ ^'(p - p) (pie,°(p, í'n)ip') (rinp, ^i2)[p'). 

(3.107) 
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Não é difícil mostrar que (pi ^i2ÍP2) = ^12) pode ser escrita como: 

Í'2(P1>P2.2i2) 
1 - flEjpi)] - f[E{p2)] 

Z12 - E{pi) - E{p2) 
(3.108) 

em que 

f[zi2 - E{P2)] 
1 

g/37rí/i2/-t/? Q0[lJ-i+fi2-E{p2)-^i] _j_ 

g/3[E(P2)-íi2 

1 + g/?[£(P2)-M] + “ 1) 

l-f[E{p2)]. (3.109) 

Note o fator 1 — / — / que aparece no propagador de duas partículas. Este fator é o res- 

ponsável pelo bloqueamento de Pauli, que proibe o espalhamento para estados finais ocupa- 

dos pelas partículas presentes na matéria em torno da colisão. De fundamental importância 

na formação de estados ligados e de estados de espalhamento quase-ligados no interior da 

matéria rarefeita com temperatura finita, o bloqueamento de Pauli para os núcleons perde 

sua importância na situação de temperatura e densidade altas. Na realidade, a densidade 

alta para a formação de estados ligados - como o dêuteron, por exemplo -, pode não ser 

tão alta em número absoluto: para a matéria nuclear na densidade normal, 0.17 fm~^, a 

formação de estados ligados já ultrapassou seu limite em aproximadamente 100 vezes no 

valor da densidade. A explicação para tal fato reside no efeito de Mott [25], que afirma 

a supressão de estados ligados dentro da matéria acima de uma densidade limite ditada 

pelo bloqueamento de Pauli. Em altas densidades e temperaturas, o efeito dominante para 

a matéria nuclear reside na aproximação de massa efetiva. Contudo, o bloqueamento de 

Pauli, ao ser considerado ao nível microscópico dos quarks, adquire importância na desa- 

gregação dos núcleons em estados intermediários de quarks livres no interior da matéria 

em condições extremas de densidade e formação de matéria de quarks (plasma de quarks e 

glúons). 

Em cálculos de matéria nuclear, é comum empregar-se o formalismo de Brueckner. 

Neste formalismo, ao invés da matriz termodinâmica T, o elemento básico é a matriz de 

reação G. A temperatura zero, situação que estaremos interessados no próximo capítulo, 

a conexão entre os dois formalismos está feita no livro de Fetter e Walecka [1], o qual usa 

o formalismo de Galitskii, que é equivalente ao formalismo da matriz T termodinâmica. 
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A matriz de reação de Brueckner satisfaz a equação de Bethe-Goldstone da forma da 

eq. (3.107) acima: 

(piP2|G(fcF,^)|PlP2) = (PiP2ÍV'|p'iP2) 

+ E (P-P^I^IP.^) . '(3.110) 
Pi.Pj ^ ~ “ ^iPii 

com a energia de partícula independente dada por 

£{Pm) = t{Pm) + C(pm) (3.111) 

com 

í^(Pm)= XI (PmPniG(pF,-2 = e(Pm) + e(Pn))|PmPn - PnPm) • (3.112) 
|Pn|<A:p 

A energia por partícula pode ser escrita explicitamente na representação dos momentos 

como 

[£IA]{kF) = ^ X (pNp) 
^ \p\<kF 

+ ^ X (PiP2|G'(pF,2; = £(pi) + e(p2))|piP2-P2Pi) .(3.113) 
|PlMP2|<-tF 

Os detalhes da equivalência dos dois formalismos não são apresentados aqui porque 

iriam nos desviar muito dos objetivos da tese; ela pode ser encontrada no livro de Fetter e 

Walecka [1]. A solução numérica da equação de Bethe-Goldstone será discutida no próximo 

capítulo. 



Capítulo 4 

Matéria Nuclear com Potenciais Realísticos e a 

Banda de Coester 

4.1 Introdução 

A experiência acumulada nos últimos 50 anos na física nuclear trouxe a convicção generali- 

zada que a matéria nuclear submetida a baixas densidades e baixas temperaturas pode 

ser descrita supondo que ela seja integrada por hádrons sem estrutura, cujos graus de li- 

berdade relevantes são os bárions e mésons. Quando a densidade de energia é aumentada 

por um acréscimo de temperatura e/ou densidade, há a expectativa de que um estado da 

matéria pode ser atingido em que quarks e glúons são desconfinados. Estimativas feitas 

com o formalismo da QCD na rede [36] mostraram que a temperatura de desconfinamento 

é r ~ 200 ± 50 MeV na situação de densidade média zero dos bárions do sistema. À 

temperatura zero, a transição de fase surge em densidades que são 5 a 10 vezes maiores 

que a densidade normal da matéria nuclear, uq = 0.17 fm“^. Contudo, não se conhecem 

ainda com precisão quais as condições de temperatura e densidade em que os processos 

intermediários de desconfinamento - isto é, processos em que ocorrem ionizações e recom- 

binações de quarks - possam contribuir ativamente para as grandezas relevantes da matéria 

nuclear. 

Como foi discutido na Introdução, o estudos da matéria nuclear em condições extremas 

de temperatura e densidade exige um bom entendimento da matéria nuclear em condições 

normais. Entre outros, é necessário o entendimento do mecanismo de saturação da matéria 

nuclear. A saturação é o resultado do balanço entre a repulsão e a atração entre os núcleons 

63 
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no meio nuclear. No espaço livre, a repulsão é de curto alcance e a atração é de médio 

e longo alcances. Neste sentido, o entendimento da saturação nuclear está intimamente 

ligado ao entendimento dos mecanismos que levam à repulsão e à atração da força nuclear. 

As evidências empíricas indicam que a atração é devida a troca de píons numa distância 

entre 1 a 2 fm entre os núcleons. Por outro lado, não há consenso sobre o mecanismo que 

leva à repulsão entre os núcleons a curtas distâncias. Há descrições baseadas em trocas 

de mésons mais pesados que os píons, como os mésons e p, outras em parametrizações 

puramente fenomenológicas, e ainda outras baseadas em mecanismos de troca de quarks e 

glúons. 

Uma atitude que tem sido perseguida há muito tempo é a descrição das propriedades da 

matéria nuclear com potenciais núcleon-núcleon que descrevem os dados experimentais do 

espalhamento no espaço livre. Um dos mais bem sucedidos formalismos para a interação 

núcleon-núcleon foi desenvolvido na Alemanha e é conhecido como potencial de Bonn [8]. 

Ele ajusta com boa precisão os deslocamentos de fase de espalhamento para uma ampla 

faixa de energia e as propriedades do dêuteron. Contudo, para que os resultados pudessem 

ser ajustados com esta precisão, foi necessário introduzir uma constante de acoplamento 

para o méson uj excessivamente alta em relação ao valor predito pelo modelo de quarks^ 

do SU(3)[37], a fim de suprir a repulsão necessária ao ajuste. Porém, apesar da excelente 

qualidade de ajustes assim obtida, o ponto de mínimo da curva de saturação para a matéria 

nuclear não recaiu na banda empírica, mas na conhecida banda de Coesíer[38]. Até o 

presente, nenhum potencial “realístico” ou fenomenológico não-relativistico deixou de situar 

o ponto de saturação fora da banda de Coester. 

Neste capítulo, vamos fazer um estudo exploratório na direção de modificar a repulsão 

de curto alcance do potencial de Bonn através da introdução de mecanismos de troca de 

quarks e glúons a curtas distâncias. Nosso intuito aqui é mais no sentido de ilustração 

do “drama” da Física Nuclear com relação ao mecanismo de saturação tradicional, sem 

o objetivo de efetuar o estudo mais completo da questão. Especificamente, a idéia a ser 

explorada consiste em substituir parte da repulsão que foi artificialmente introduzida pela 

^Para se ter uma idéia, a constante de acoplamento escolhida para o méson lü está entre 20 e 25, 

enquanto o valor predito pelo SU(3) é um pouco maior que 5. 
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constante de acoplamento do méson u> do potencial de Bonn por uma repulsão advinda da 

troca de um glúon entre quarks e com troca de quarks entre núcleons. Em suma, a idéia 

é diminuir a constante de acoplamento do méson uj de um dos conjuntos de parâmetros 

utilizado no potencial de Bonn [8] e introduzir o potencial de Fock-Tani de troca de um 

glúon. 

Nosso passo inicial é escolher um conjunto de parâmetros do genuíno potencial de Bonn, 

na versão de troca de um bóson, que ajuste os deslocamentos de fase para diversas ondas 

presentes no espalhamento NN. A seguir, vamos mostrar que o potencial de Bonn com este 

conjunto de parâmetros tem o ponto de saturação da matéria nuclear situado na banda de 

Coester, portanto, fora da região empírica. Após, faremos uma tentativa de deslocar o ponto 

de saturação introduzindo o potencial de Fock-Tani de troca de um glúon e diminuindo 

o valor da constante de acoplamento do méson to para próximo do valor predito pelo 

SU(3). Obviamente, ao fazermos isto, estamos abrindo mão do procedimento costumeiro 

de ajustar os deslocamentos de fase no espaço livre para só então tentar ajustar a matéria 

nuclear[39]. No entanto, se tentássemos manter o valor predito pelo SU(3)[37] para a 

constante de acoplamento do méson to só com o potencial de Bonn (sem o potencial de troca 

de glúons), torna-se-ia necessário alterar drasticamente as outras constantes de acoplamento 

para obtermos uma curva de saturação interessante, além da perda completa dos bons 

ajustes alcançados para os deslocamentos de fase. Para evitarmos estas alterações drásticas, 

achamos natural introduzir o potencial de Fock-Tani neste estágio, sem a necessidade de 

modificações nas outras constantes de acoplamento além da que foi feita para o méson ui. 

4.2 Descrição da Interação NN com o Potencial de Bonn 

Na situação de baixas energias, os mésons que contribuem de maneira importante para a 

interação NN no potencial de Bonn são: tt, ct, w, p, 77 e 6. Estes podem ser classificados 

aos pares: os pseudo-escalares, 7t(138) e rj{o50)] os escalares, it(550) e ú(983) e os vetoriais, 

p(769) e ü;(783). Vamos discutir a importância quantitativa de cada méson mais adiante; no 

momento, vamos discutir a descrição teórica da interação na linguagem da teoria quântica 

de campos. 
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Os acoplamentos dos vários mésons ao núcleon são descritos pelas seguintes densidades 

lagrangeanas de interação: 

Cps = , (4.1) 

Cs = (4.2) 

= -9. >Ã7'‘V> (4.3) 

em que if) denota o campo do núcleon, cj) denota os campos de mésons (os superíndices 

nos campos mesônicos identificam o tipo de campo: pseudo-escalar, escalar, etc.) e M é a 

massa do núcleon. 

Além dos acoplamentos ps para os mésons pseudo-escalares, há também o assim cha- 

mado acoplamento pseudovetorial [pv] para o núcleon, muitas vezes considerado como um 

acoplamento efetivo para a simetria quiral: 

C pv 
m ps 

(4.4) 

Os acoplamentos ps e pv comportam-se de forma bastante diferentes quando os núcleons 

estão na camada de massa ou fora dela. Se estiverem fora da camada de massa, as contri- 

buições de antipartícula serão suprimidas pelo acoplamento pseudovetorial, porém, para o 

acoplamento pseudo-escalar, serão muito grandes. Sobre a camada de massa, as constantes 

de acoplamento serão equivalentes, caso obedeçam a relação fps = {mpj2M)gps. 

Note que os acoplamentos pv e t são não-renormalizáveis. No entanto, na prática, isto 

não têm muita importância, pois esses acoplamentos serão modificados por um fator de 

forma de vértice, isto é, cada vértice méson-núcleon é multiplicado por 

, A2 + k2 (4.5) 

com Ua = 2 (k = q' — q denota a transferência de trimomento). A massa de corte é 

Aa = 1.85 GeV. Isto está em boa concordância com os ajustes do fator de forma do 

núcleon, para o qual o dipolo é preferido e do qual um valor da massa de corte da ordem 

de 2 GeV é obtido. 

As contribuições de troca de um bóson foram apresentadas em detalhe por Machleidt [7] 

e por serem muito longas e conhecidas, não as apresentaremos aqui. Na tabela 4.1, adaptada 
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Acoplamento 

/ = 0 

[1] 

/ = 1 Central 

[1] 

Spin-Spin Tensorial 

[-S'12] 

Spin-Órbita 

[L.S1 

ps V 

[Fraca] 

7T 

[Forte] 

Fraca, Forte 

coerente com n, t 

a 

[Forte] 

5 

[Fraca] 

Forte, 

atrativa 

Coerente 

com V 

U) 

[Forte] 

P 

[Fraca] 

Forte, 

repulsiva 

Fraca, 

coerente com ps 

Oposta 

a ps 

Forte, 

coerente com s 

u 

[Fraca] 

P 

[Forte] 

Fraca, 

coerente com ps 

Oposta 

a ps 

Tabela 4.1: Os vários acoplamentos méson-núcleon e suas contribuições à força nuclear 

obtidas da troca de um bóson. 

da ref. [7], apresentamos um panorama geral a respeito das caraterísticas dos diversos 

mésons e suas contribuições para a interação NN. 

Uma das características empíricas da força nuclear é a possibilidade de associar mésons 

diferentes aos vários aspectos da interação NN. Desses aspectos, podemos enumerar os 

cincos principais, a saber: 

• 1 - A força nuclear é de alcance finito (curto alcance); 

• 2 - E atrativa em alcances intermediários; 

• 3 - Em curtíssimo alcance, a força nuclear é fortemente repulsiva; 

• 4 - 0 carater da interação é em parte tensorial; 

• 5 - Há uma força de spin-órbita. 

Em cada estado de spin-isospin, a força nuclear possui a seguinte estrutura de operadores 

V{r) = Vc{r) + Vr{r)Si2 + Vls^-S , (4.6) 

onde aparecem no lado direito respectivamente a força central, a tensorial e a de spin- 

órbita. 0 operador S = 5(0-, -1- «Tj) é o spin total e F12 é o operador tensorial no espaço 

de coordenadas; o isospin total do sistema de dois núcleons é denotado por T. A força de 
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spin-spin é incluída no termo central. 

A prática tem demonstrado que para energias não muito altas, Tiab < 400 MeV, uma 

redução não-relativística das amplitudes de troca de um bóson fornece uma descrição muito 

boa dos dados experimentais para os deslocamentos de fase NN elásticos . Apesar de uma 

redução não-relativística não trazer grande vantagem computacional para o cálculo dos 

deslocamentos de fase, no entanto, ela simplifica enormemente os cálculos de propriedades 

da matéria nuclear. Nesta aproximação, os deslocamentos de fase podem ser calculados 

resolvendo a equação de Lipmann-Schwinger 

T(q. q') = V(q. q') + / V(q. k) ^ T(k. q') , (4.7) 

em que o potencial V"(q, q') é dado pela soma das contribuições de cada méson trocado na 

interação, e q e q' são respectivamente os momentos inicial e final dos núcleons no sistema 

do centro de massa. As contribuições dos diversos mésons para o potencial V(q, q') são 

dados a seguir (ao invés dos momentos q e q', é usual escrever estes potenciais em termos 

dos momentos p = l/2(q -f q') e k = q' — q ); 

►Mésons pseudo-escalares: 

Vps{k,p) = 

• Mésons vetoriais: 

K(k,p) = 

+ 

k^ + ml 
9I 1 + 

qIs (q-i-k)(o-2.k) 

4M^ k^ -f ml ps 

3p2 k^ 3Í , k2 
 ^ TTTTxSqkXp) — <7i-CT2 

1 

4M2 

_! 

M 

(<TVk)(<T2-k) 

3Af2 8M2 

9vfv 

2M2 

+ 
2M 

P J V 
4M2 

k^ 4i 

4M2 

k^ 

+ —(<^rk)(<T2-k) + + {tTvk){(T2-k)\ 

em que S = 1/2(cti + cr^)- 

• Mésons escalares: 

K(k,p) = 
9t 

k2 -|- m2 ^ 
1 - + 

k^ 
S-(kxp) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
2Af2 8M2 2M* 

Para o cálculo daa defasagens, o grupo de Bonn usa o formalismo de helicidade. Uma dis- 

cussão sucinta sobre este formalismo e bem adequada a esta tese encontra-se no Apêndice C 
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da tese de Dimiter Hadjimichef [23]. Aqui vamos simplesmente dizer que neste formalismo, 

os espinores de Dirac que entram nos campos das eqs. (4.3) são dados por: 

u(q,Ai) = 

u(-q,A2) = 

I Eg 4-m 

2m 

lEq + m 

2m 

( 1 
\ 

^ 2Ai.q/(E, + m) y 

/ ^ 

^ 2\2.(\l{Eg + m) ^ 

|Ai 

lAj (4.11) 

onde ç = |q| e E', = + m?. Escolhendo q ao longo do eixo z e q' no plano xz temos 

lAi) = Ta, , IA2) = T_a, 

|A'i) = exp Ta; , jAj) = exp Ta; (4.12) 

em que d é o ângulo de espalhamento e T o espinor de Pauli. A equação de Lippmann- 

Schwinger, eq. (4.7), também deve ser colocada nesta base, e após, deve ser relacionada 

à base de momento angular. Não vamos nos deter mais no assunto de como calcular os 

deslocamentos de fase; vamos apenas citar as referências originais do potencial de Bonn, 

bem como a ref. [23]. Para a obtenção dos resultados numéricos, utilizamos o programa de 

computador empregado pelo grupo de Jülich [40]. Uma versão parecida com a que estamos 

utilizando aparece publicada na ref. [41]. 

Com o intuito de ilustrar a qualidade dos ajustes dos dados experimentais das defa- 

sagens, apresentamos na figura a seguir os ajustes para as ondas parciais mais baixas. O 

ajuste dos dados confina a maioria dos parâmetros (constantes de acoplamento e massas de 

corte) a uma faixa bastante estreita. Isto é verdade, em particular, para os mésons vetoriais 

w e p. Excetuando os deslocamentos de fase da onda ^5*0 - que dão caráter repulsivo em 

altas energias -, o cj é mais importante para o tripleto de onda P. Isto é compreensível, 

uma vez que o méson o; é o grande responsável pela força L5, que é crucial para o desdo- 

bramento das componentes de tais ondas P. Portanto, as ondas P representam o vínculo 

importante para a constante de acoplamento do méson o; (e para a massa de corte). O 

méson p tem mais influência em ^Pq e ^T>i, podendo fazer decrescer o desvio de fase de ^Pq 

e fazer crescer o de ^Di- Há também alguma influência do p em ^^2- Assim, em particular, 

estas três ondas parciais fixam o acoplamento p (e a massa de corte). 
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E|ab E|ai,[MeV] 

Figura 4.1 Apresentação das defasagens para as ondas mais baixas em função da energia 

de laboratório para o potencial de Bonn de troca de um bóson. 
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Figura 4.1 (Continuação) 
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Vamos agora discutir a importância quantitativa de cada méson na interação NN. 

No par pseudo-escalar, a contribuição do méson tt domina em relação a contribuição do 

isoescalar p por duas razões: a constante de acoplamento do 77 é pequena (ver tabela 4.2) 

e sua massa é cerca de 3 vezes maior que a massa do píon. Perceba que a magnitude das 

contribuições de troca de um méson é aproximadamente proporcional a eq. (4.3). 

As principais contribuições do méson 77 no espalhamento NN são em relação às ondas P, já 

que ele abaixa os deslocamentos de fase de ^Pi e aumenta os da onda ^Pq. Ele também reduz 

ligeiramente a força tensorial ^Si-^Di. Por ter massa maior, o t7'(958) é menos importante 

que o 77 e, em geral, não é levado em conta em modelos de troca de bóson. 

No par escalar, o á(983) (isovetorial), também fornece contribuição pequena por ter 

massa grande e pequena constante de acoplamento, embora sua força central dependente 

de isospin possa ser usada para ajustar as duas ondas S. 0 méson a (isoescalar) tem 

importância crucial no modelo de troca de um bóson: ele fornece a atração de alcance 

intermediário gerada pela troca de 27t numa ressonância de onda S. Contudo, apesar de 

fortes indicações experimentais, a prova da existência de tal bóson ainda não é conclusiva. 

Finalmente, no par vetorial, o u (isoescalar) tem um forte acoplamento vetorial ao 

nucleon, fornecendo uma intensa repulsão de curto alcance e é responsável em grande parte 

pela interação de spin-órbita. 0 méson p (isovetorial) tem um forte acoplamento tensorial 

ao núcleon. 

Em suma, o píon, como a partícula mais leve, é responsável pela interação de longo 

alcance e, devido a sua natureza pseudo-escalar, é o grande responsável pela força tensorial. 

Porém, o méson p atua nesta força a curtas distâncias, reduzindo-lhe a intensidade. Perceba 

que tanto tt quanto p têm isospin 1 e como ambos os potenciais gerados por estes mésons 

possuem um fator Ti.Ts, há uma forte dependência do isospin para esses potenciais. O 

^ cria uma repulsão de curto alcance e cria também a força de spin-órbita, enquanto 

o CT fornece atração em distâncias intermediárias. Assim, estes quatro mésons explicam 

âs características importantes da força nuclear; os demais mésons participam apenas em 

ajustes finos de uma ou outra grandeza. 

Em relação aos outros mésons mais pesados, há os que têm massa em torno de 1 GeV, 

a saber, o çí>(1020) e o 5'*(975). Estes mésons são quase que puramente ss e, portanto, não 
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Tabela 4.2; Parâmetros mesônicos utilizados no potencial de troca de um bóson. Notação: 

spin—)■ J; paridade—)■ P; isospin-> /; G-paridade-> G. 

se acoplam ao núcleon. Há muitos mésons com massa maior que 1 GeV - por exemplo, o 

/(1274) e o Ai(1275) - que, no entanto, são descartados, já que, em uma certa extensão, 

pela forte repulsão de curto alcance originada da troca de w, a atuação destes mésons é 

mascarada. Além disso, não faz sentido levar em conta a troca de méson seriamente na 

região em que a estrutura extensa dos hádrons entra em ação. 

4.3 Propriedades da Matéria Nuclear com o Potencial de Bonn 

De maneira geral, as energias de ligação nucleares são bem parametrizadas pela fórmula 

de massa semi-empírica. O termo de volume desta fórmula prediz que a energia de ligação 

por núcleon na matéria nuclear simétrica é 

16±lMeV . (4.13) 

Medidas da densidade no centro de núcleos pesados apresentam o ponto de saturação 

situado na densidade 

po 0.17 ±0.02 fm"^ , (4.14) 

denominada densidade normal de saturação, que corresponde ao momento de Fermi 

^ 1.35 ±0.05 fm-^ . (4.15) 
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Embora seja difícil separar sem ambiguidade os efeitos de superfície dos efeitos do 

interior de núcleos, as observações de excitações de modos de respiração em energias de 

excitação de 12-25 MeV em núcleos atômicos indicam que o módulo de incompressibilidade 

da matéria nuclear é dado por 

K = 
dHIA 

~ 210 ± 30 MeV. (4.16) 

Uma vez conhecida a interação NN, como discutido no capítulo 3, a densidade de 

energia da matéria nuclear é obtida a partir na solução da equação de Bethe-Goldstone 

para a matriz de reação G. Para tal, empregamos o programa de computador empregado 

pelo grupo de Jülich [42]. O método numérico empregado neste programa está descrito nas 

refs. ([43], [44]). 

Na figura 4.2, nota-se que o potencial de Bonn não-relativístico satura a matéria nuclear 

na banda de Coester. Isto significa que a repulsão - que antes fora apropriadamente 

calibrada para fornecer um bom ajuste para as defasagens no espaço livre -, assume um 

carater diferente no interior da matéria. Para o potencial de Bonn, falta repulsão, pois 

o ponto de saturação encontra-se com momento de Fermi kp maior que o valor normal 

empírico 1.35 fm~^, isto é, encontra-se em uma densidade maior que a densidade normal. 

Este resultado sugere que efeitos que ocorrem no interior da matéria não estão sendo 

levados devidamente em conta pelo potencial de Bonn. Uma gama de fatores que pudessem 

influir no mecanismo de saturação da matéria nuclear foi sugerida com o transcorrer das 

pesquisas [39], [7], em que podemos destacar: forças de três corpos; a inclusão de efeitos do 

meio no propagador dos mésons; a inclusão de excitação de núcleons formando isóbaros; 

a ocorrência de trocas mais complexas que vão além da troca de um bóson; a inclusão da 

estrutura do núcleon através da introdução explícita do modelo de quarks no potencial, 

cuja troca de mésons ocorre diretamente entre os quarks constituintes dos núcleons; e, por 

último, a introdução de correções relativísticas no potencial. Dentre estas, com a elaboração 

do potencial de Fock-Tani, escolhemos primeiramente apenas incluir o modelo de quarks 

com a introdução do potencial de troca de um glúon entre os quarks constituintes e os 

efeitos de troca de quarks idênticos no potencial. 



E
/
A

-
M

k
| 

[
M

e
V

]
 

Capítulo 4. Matéria Nuclear com Potenciais Realísticos e a Banda de Coester 75 

Figura 4.2 Energia por partícula na matéria nuclear com potencial OBE-BONN. 
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4.4 A Matéria Nuclear com a Inclusão do Modelo de Quarks 

no Potencial de Bonn 

Na última seção, ficou claro que não é possível, pela simples escolha de um conjunto de 

parâmetros do potencial de Bonn que ajuste bem as defasagens, situar o ponto de sa- 

turação dentro da região empírica. 0 modelo utilizado para o potencial de Bonn atribui 

grande parte da intensa repulsão apresentada na região de curtíssimo alcance à troca de 

um méson tu efetivo entre os núcleons. Este u efetivo possui uma constante de acoplamento 

extremamente elevada em relação ao valor estimado por argumentos utilizando o modelo 

SU(3)[37], já que tem incorporado no valor da constante de acoplamento a repulsão advinda 

da troca de quarks e glúons. Assim, é natural tentar incluir efeitos da estrutura de quarks 

dos núcleons no potencial de Bonn para evitar o uso de uma constante de acoplamento 

artificialmente elevada para o méson u>. 

O potencial de troca de quarks e glúons que adicionamos ao potencial de Bonn é dedu- 

zido a partir do formalismo de Fock-Tani, discutido no capítulo 2. Para a interação entre 

quarks, empregamos a parte dominante da troca de um glúon do modelo de de Rújula, 

Georgi e Glashow [13], a saber a componente spin-spin: 

K,q(p) =-A:,, S,-• S,-. (4.17) 

onde kgs = Snas/3m^{2n)^, jAir é a constante de estrutura fina quark-glúon e ruq é 

a massa dos quarks constituintes. 

Para esta interação, as integrais sobre as variáveis dos quarks podem ser efetuadas 

analiticamente. O resultado final para o potencial NN efetivo pode ser escrito como 

Vkn = ^ J dQdQ'dpdp'S{Q-Q'){C2(,lVKNÍP,p')K3a} 

X 4(P + Q/2) òl(-p + Q/2) 6{.(-p' + Q'/2) 6(,(p' + Q72) (4.18) 

onde Q é o momento total de centro de massa, ( = (m^, rut), 

5 

Vnn{p,p') = (4.19) 
í=i 

e 
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vi(p,p') 

í^2(P,P') 

í^3(p,p') 

Í^4(P,P') 

U5(P,P') 

kss exp 
!\2 

(p - p') 

3\3/2 

.4 

í^l(p,p') 

t;4(p',p) . 

exp 
9 

P^ + P'^) 

exp 

(4.20) 

Os termos Ui são o resultado da soma sobre os índices de cor, spin e isospin, e são dados 

por [23]: 

CJi 

LÜ2 

0^3 

U>4 

(^5 

0 

J. 

T2 l 
3 ■ 

4 . 
1 ■ 

4 . 

1 

1 + ^ta•Tb 

3 
1 

1 

1 
1 + t:Ta • t-b + - 1 + -Ta -tb] (Ta-o-b 

9 

. 25 
1 + -TB]crA-trB 

1 - • Ts - - 1 - -Ta ■Tb]<Ta-<Tb 

CJ4 . (4.21) 

Para adicionar o potencial acima ao potencial de Bonn, calcular as defasagens do es- 

palhamento NN e então resolver a equação de Bethe-Goldstone para a matéria nuclear, é 

necessário expressar este potencial na base de helicidade. Para tal, o potencial da troca de 

quarks e glúons é reescrito explicitando os operadores de spin e isospin como 

^Afiv(p,p') = K(p,p') + • Tb K(p,p') + • o-B 14(p,p') 

+ a-A ■ a-B Ta-Tb V^r{p,p') (4.22) 

em que 

Pc = 

K = 

v; = 

14. = 

1 3 1, 
— V2 + -V3+-[V4 + V5) , 

158+ ’ 

1 25 5 , 
^ ^2 - 7r?T7 ^3 + (U4 + U5) • 

324 324 
(4.23) 
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Na base de helicidade, temos então que 

(q'A;A;|VAT;v|qAxA2) - (A;A'2|AiA2) Vc{p,p') + ta-tb (A;a;|AiA2)V;(p,p') 

+ • «tbIAiAí) K(p,p') 

+ ta-tb {\\\'2\(Ta • o-slAiAí) Kr(p, p') • (4.24) 

Os elementos de matriz necessários são os seguintes: 

(Aí A2IA1A2) = {|AÍ + AlI COS -d + (A( — Al) sin -i?}{|AÍ + A2I cos —d — (A^ — A2) sin -i?} 

(AÍAÍ|BONN<ti-(J2|AiA2) 

= —{(Aí + Al) sin + |AÍ — Ai| cos |d}{(A'2 + A2) sin — |AÍ — A2I cos 

— {[Aí + Ai| sin — (Aí — Al) cos |í?}{|A'2 + A2I sin — (A^ — A2) cos 

— {(Aí + Al) cos |í9 — |AÍ — Ai| sin |í?}{(A'2 + A2) cos + |AÍ — A2I sin |d}. (4.25) 

Estamos preparados para discutir os resultados numéricos. Usamos o mesmo con- 

junto de parâmetros da tabela 4.2 para os mésons, com exceção do méson u para o qual 

empregamos o valor = 5.7. Para os parâmetros do modelo de quarks tomamos 

a, = 1.44 X 10“^ e rrig = 313 MeV. O valor do parâmetro b é escolhido de tal maneira 

a trazer o ponto de saturação o mais próximo possível da banda empírica. Este valor é 

b = 0.581 fm. O resultado obtido para este conjunto de parâmetros para a matéria nuclear 

é mostrado na figura 4.3 a seguir. 

Observa-se que a curva de saturação, tal como no caso do genuino potencial de Bonn, 

não localizou o ponto de saturação no interior da banda empírica, mostrando que ainda falta 

repulsão para o potencial no interior da matéria. É obvio que o resultado é insatisfatório; no 

entanto, não é catastrófico. Sob o nosso ponto de vista, este resultado nos parece promissor, 

no sentido que a repulsão advinda da troca de quarks e glúons pode, se implementada com 

maior detalhamento do que feito aqui, substituir a problemática descrição da interação NN 

pela troca do méson u. Também é confortante ver que a diminuição do valor da constante 

de acoplamento do méson u para próximo do valor predito pelo SU(3) não acarreta no 

colapso da matéria nuclear (repulsão insuficiente), ou na desagregação da matéria nuclear 

(repulsão excessiva). 
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Figura 4.3 Energia por partícula na matéria nuclear com a inclusão do potencial de troca 

de quarks e glúons. 
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E|3b[MeV] 
E|ab [MeV] 

ElabfMeV] E|ab[MeV] 

E|ab[MeV] 

Figura 4.4 Defasagens NN com a inclusão do potencial da troca de quarks e glúons. 
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Como curiosidade, apresentamos as defasagens NN decorrentes do conjunto de parâmetros 

empregados no estudo anterior. Os resultados estão mostrados na figura 4.4 da página an- 

terior. Não apresentamos os resultados para os tripletos, pois estamos incluindo apenas a 

contribuição dominante da troca de um glúon: a interação spin-spin. 0 desdobramento 

das ondas P, por exemplo, vem da interação de spin-órbita. Em princípio, a interação 

spin-órbita da troca de um glúon pode ser incluida. Nota-se que os ajustes foram sensi- 

velmente afetados principalmente para as ondas mais baixas, que refletem a dinâmica a 

curtas distâncias da interação NN. Enquanto que para as ondas mais altas - que não 

são extremamente dependentes da dinâmica de curtas distâncias -, não foram afetadas de 

forma sensível. 

Nos próximos capítulos, vamos investigar o mecanismo de saturação introduzido por 

Guichon [26], o qual tem origem relativística. A saturação, neste tipo de mecanismo, 

acontece já ao nível de campo médio. É claro que a decisão sobre a importância deste 

mecanismo, em comparação com o tradicional, deve envolver um estudo que vá além do 

campo médio para que se avalie a importância das correlações na saturação - por exemplo, 

através de uma equação do tipo Bethe-Goldstone. 



Capítulo 5 

Modelo com Acoplamento Quark-Méson para a 

Matéria Nuclear 

5.1 Introdução 

Não existem dúvidas de que os graus de liberdade dominantes na física do núcleo são os 

núcleons, conforme discutido anteriormente. Por outro lado, também não existem dúvidas 

de que os núcleons não são partículas elementares. Os núcleons têm uma estrutura interna 

de quarks e glúons e têm um tamanho que é comparável à distância média entre os núcleons 

no meio nuclear. Neste sentido, surge muito naturalmente a questão da relevância dos 

graus de liberdade internos dos núcleons para a dinâmica do núcleo. Conforme viemos 

discutindo nesta tese, esta relevância deve estar confinada às curtas distâncias que, por 

sua vez desempenha papel importantíssimo na saturação nuclear. Uma das estratégias de 

investigação da relevância de quarks e glúons na saturação, e outras propriedades nucleares, 

que têm recibo grande atenção recentemente está baseada num modelo introduzido por 

Guichon [26] em 1988, e conhecido como Quark-meson coupUng model (QMC). 

No modelo de Guichon, os quarks estão confinados no interior de sacolas do tipo MIT 

que não se superpõem e a interação entre as sacolas ocorre através de campos bosônicos 

efetivos que se acoplam diretamente aos quarks. Cada quark é descrito por uma equação 

de Dirac sujeita às condições de contorno usuais do modelo de sacola do MIT [49]. Os 

núcleons no meio nuclear também são descritos por uma equação de Dirac na presença 

dos campos bosônicos efetivos escalar-iso-escalar e vetorial-iso-escalar médios (constantes), 

cujas fontes são os quarks no interior das sacolas. O mecanismo de saturação da matéria 

82 
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nuclear envolve a competição dependente da densidade entre a atração fornecida pelo méson 

escalar e a repulsão advinda do méson vetorial. Devido às naturezas diferentes dos campos 

escalar e vetorial sob transformações de Lorentz, estes se acoplam de maneira distinta com 

os quarks: campos escalares acoplam-se com densidade escalar ps = tpxj;, cujo efeito é 

o de fornecer uma “massa negativa” para os quarks, e campos vetoriais acoplam-se com 

densidade vetorial (densidade bariônica) py = que afeta a energia dos quarks. 

denota os campos de quarks. E interessante saber que enquanto pa envolve a diferença 

entre os quadrados das componentes superior e inferior do espinor de Dirac, py envolve 

a soma destes, sendo, portanto, linear em relação à densidade. Como consequência, a 

atração fornecida pelo méson escalar aumenta com a densidade mais lentamente que o 

aumento linear da repulsão fornecida pelo méson vetorial. Portanto, para uma densidade 

suficientemente alta, a repulsão predomina frente a atração e o sistema se estabiliza. 

O modelo de Guichon foi subseqüentemente melhorado de maneira a incluir o movimento 

das sacolas no meio nuclear [45]. Esta melhora permitiu o emprego do modelo para estudar 

mudanças nos tamanhos das sacolas no meio nuclear, o cálculo de funções de estrutura dos 

núcleons no meio nuclear, e o estudo da matéria nuclear assimétrica, com N ^ Z. Uma lista 

extensa de aplicações deste modelo pode ser encontrada na ref. [46]. Versões alternativas 

do modelo de Guichon foram desenvolvidas. Aqui no Barsil, por exemplo, Frederico, Rego, 

Tomio e colaboradores [47] usaram um modelo de potencial - em vez da sacola de MIT 

-, para o confinamento dos quarks, enquanto Naar e Birse [48] empregaram o modelo de 

sóliton cromodielétrico para tal. 

0 grande atrativo implícito nos modelos que incorporam o mecanismo de saturação 

como exposto acima é que a saturação é conseguida na aproximação de campo médio, 

como no caso do modelo de Walecka [4]. Isto é, as propriedades globais da matéria nuclear 

são obtidas sem o emprego do mecanismo como o de Bethe-Goldstone, conforme descrito 

anteriormente. No presente estudo, pela experiência já obtida com o potencial de Bonn e 

o modelo de Walecka, fica claro que a descrição simultânea dos dados de espalhamento no 

espaço livre e as propriedades da matéria nuclear ultimamente deva envolver um cálculo 

mais elaborado que os cálculos de campo médio. No entanto, é de se esperar que muito 

pode ser aprendido sobre as propriedades globais da matéria nuclear ao nível microscópico 
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de quarks se as propriedades de saturação são obtidas já ao nível da aproximação de campo 

médio. Em particular, propriedades como a restauração da simetria quiral no meio nuclear 

podem ser entendidas na aproximação de campo médio [50]. 

Uma característica de todos os modelos to tipo QMC, sem excessão, é a ausência de 

superposição entre as estruturas de quarks de diferentes núcleons no meio nuclear. Uma das 

conseqüências óbvias da superposição é a possibilidade de troca de quarks entre diferentes 

núcleons. Como foi discutido anteriormente, a troca concomitante de quarks e glúons entre 

núcleons é responsável pela repulsão de curto alcance na interação NN em modelos de 

quarks constituintes. Neste sentido, a avaliação da importância deste efeito no interior 

da matéria nuclear é importante. E claro que este é um problema muito complicado, 

haja visto que nenhum cálculo nesta direção aparece na literatura. No entanto, como será 

discutido a seguir, é possível avaliar tal efeito num modelo simplificado, o qual incorpora 

as características principais do modelo de Guichon. 

Nosso modelo esquemático consiste no seguinte: vamos usar um modelo de quarks 

constituintes, em que os quarks interagem entre si pela troca de “mésons” escalares e 

vetoriais. O mecanismo de saturação do modelo de Guichon é incorporado atribuindo 

uma dependência com a densidade para a constante de acoplamento do méson escalar. O 

acoplamento do méson vetorial, por outro lado, será tomado independente da densidade. 

Deve ficar claro a esta altura que, apesar de a dependência com a densidade do potencial 

quark-quark não ser gerada auto-consistentemente, como será feito no próximo capítulo, 

para os fins específicos de avaliar a ordem de magnitude dos diversos efeitos da interação 

NN no meio nuclear, esta ausência de auto-consistência é completamente irrelevante. 

O nosso objetivo é obter a densidade de energia da matéria nuclear, cuja expressão geral 

é dada pela eq. (3.65). Para uma interação NN do tipo dada pelas eqs. (2.98-2.101), à 

temperatura zero se reduz a 

^ + Is)^ - IpD’ 

onde Mn aparece na eq. (2.99), kp é o momento de Eermi, o fator 4 é devido à dege- 

nerescência de isospin e S(p) é a auto-energia do núcleon no meio nuclear, dada pela 
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eq. (3.64). Para temperatura zero, S(p) é dada por 

S(p,2^) = S(p) 

(5.2) 

5.2 Potencial Núcleon-Núcleon 

Para obtermos a equação de estado da matéria nuclear, necessitamos calcular a auto-energia 

dos núcleons no meio. Precisamos, então, da interação núcleon-núcleon, que por sua vez 

requer o conhecimento da interação quark-quark. A interação quark-quark pode ser escrita 

como a soma de dois termos da forma dada na eq.(2.91), a qual repetiremos por comodidade 

Vgq = ^ J dkidk2dk3dk4 á(ki + k2 - ka - k4) l/(k3 - ki) 

X q]± (k,)(k,),:;,. (k.) (k,), (5.3) 

em que, para o méson escalar 

A=/o , 

Ts = IsT, 

e para o méson vetorial 

K(q) = ^ /.(q) . 

A = Ic , 

= ísTi 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

em que /m(q)? m = s^v é uma função com dimensão de [comprimento]^, Ic e Ist são as 

matrizes identidade no espaço de cor e spin-isospin, respectivamente. Como foi discutido 

na seção anterior, para imitar o mecanismo de saturação de Guichon, somente o potencial 

do “méson” escalar é dependente da densidade. 

0 próximo passo na obtenção do potencial núcleon-núcleon é calcular as somas sobre 

os índices de cor e spin-isospin Sc e E5T dos quarks, eqs.(2.103-2.105). 
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• Cálculo dos Fatores de Cor, Sc(i): 

Para ambos os mésons, temos 

A 

Fazendo uso da identidade 

_ 2S^‘' 

obtemos facilmente: 

Sc7(l) = ^ = 1 
36 

Sc(2) = =1 
36 3 

Sc(3) = = 1 
36 3 

Sc(4) = = _i 
36 3 

Sc(5) = = ]- . 
36 3 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

•Cálculo dos Fatores de Spin-Isospin, T,st- 

Para ambos os mésons, temos 

P;,. = . (5.13) 

Portanto, os elementos de matriz EsrC*), i = 1, • • •, 5 são dados por 

2sr(l) = {xaXb\I\xaXb) , (5.14) 

Sst(0 = (xaXbIPssIxaXb), i = 2, •••,5. (5.15) 

Usando as regras de substituição derivados por Holinde [33], obtemos: 

Ust(1) 

S5t(0 
1 1 

+ gr^-ra + - 
25 

O"A • f^B 

(5.16) 

! = 2,...,5. (5.17) 
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• Cálculo da Parte Espacial: 

Para o cálculo da auto-energia, precisamos dos termos diretos t^i(pp',pp') 

termos de troca Ui(pp',p'p) = vf. A partir das eqs.(2.107-2.113), temos 

•Termos diretos: 

com 

47T V 47T y 

3/2 

exp I D 
i 1 

tD 

•'3 

^4 

tD 

j c?q/m(q) exp (-è^q^) , 

j dqfm{q) 

j dqf^{q) 

exp 

exp 

~ “ P') 

~ - P') 

/4, 

em que o sub-índice m = s,v identifica o tipo de méson. 

•Termos de troca: 

uP e dos 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

com 

vf = [(p - p')^] /„(p - p') f[(p - p')^]. 

3/2 
E 9Í (36^ \ 

■J{p-p')^ /f 

tE 
^2 

tE 
■'3 

If 

J dqfmiq) exp [-ò^ (q2 _ q.(p _ 

J dqfmiq) ^ exp q^ 

J dqfmiq) 

I4 . 

exp -tí^ í -q' 
16^ 

1 
q-(p - p') 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

Note que, em geral, a integral sobre os ângulos pode ser feita analiticamente e a integral 

sobre o módulo de q deve ser feita numericamente. Para os nossos proprósitos de obtenção 
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de uma estimativa dos efeitos, vamos tomar para as funções /m(c() uma forma que nos 

permita efetuar todas as integrais analiticamente. Para tal, é necessário usarmos uma 

forma gaussiana 

/m(q) = /omfi , (5.30) 

em que fom é uma constante com dimensão de [comprimento]^. Note que se fizermos uma 

conexão com potenciais do tipo de Yukawa 

1 
(5.31) 

(5.32) 

47t + pi, 47T 

em que é a massa do méson m, podemos fazer as seguintes identificações: 

f -J- JOm — — o 

Esta identificação é útil para fixarmos os parâmetros mais adiante no cálculo numérico das 

quantidades de interesse. 

Usando a forma gaussiana para a parte radial do potencial quark-quark, obtemos para 

os potenciais NN direto e de troca as seguintes expressões: 

iForma explícita dos potenciais vf e vf: 

V? = 

vP = 

u? = 

Vd — 

r 
47T ’ 

/( 

fon 

V? = V D 
4 ) 

36^ 1 3/2 

47T 

JTn r 
47T 

4a^ + 4Ò2 

4a^ + 3ò^ 

1262 

16a2 + 1162 

exp 
12 (P - P 

/\2 

3/2 

exp 

3/2 

exp 

^12a2 + 962 

2 í 2a2 + 62 

’3 \ 16a2 + 1162 

b\p - pT 

62(p - p')^ 

(5.33) 

(5.34) 

(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

vP = 

47T 

r 

fom exp - a + ^1 (p-pT 

362 

4fl2 + 46^ 

3/2 

exp 
' 4a2 + 62 ' 

12a2 + 1262 
62(p-p0 /^2 

(5.38) 

(5.39) 
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E 9m r 
^3 - 

3Í)2 
1 3/2 

E ym 
~ 47T 

vf = vf 

for. 

4a2 + 3Ò2 

1262 

16a2 + 1162 

exp 

13/2 

exp 

■|(p-pT 

8 / 2a2 + 62 /\2 
3 Vl6a2 + 1162 

b\p - P') 

(5.40) 

(5.41) 

(5.42) 

Estamos preparados para calcular a auto-energia, eq.(5.2), o que será discutido na 

próxima seção . 

5.3 Auto-Energia do Núcleon na Matéria Nuclear 

Uma vez conhecida a interação núcleon-núcleon, para calcular a auto-energia necessitamos 

do seguinte elemento de matriz 

<^(P>P') = I] (^i^2| [U(pp',pp') - U(pp',p'p)] IA2A1) . (5.43) 
Ai,A2 

Pela eq.(2.101), temos que este elemento de matriz pode ser fatorado como 

^(P, pO = E {•^D ^f) ^ (5-44) 
t=l 

onde os lü}) e u>'g são dados por: 

uh = C{i)^c{i) E(^i^2|Sst(0|AiA2) (5.45) 
Ai,A2 

uh = C{i)i:c{i) E(^i^2|Sst(0|A2Ai), (5.46) 
Ai,A2 

e os (7(2)’s são dados na eq. (2.102) e os Sc(0’s e S57'(i)’s são dadas pelas eqs.(5.12,5.17). 

Abaixo apresentamos os resultados do cálculo destas quantidades. 

• Cálculo dos Termos Diretos: L!ai,A2('^1'^2|Esx(0I'^1'^2) 

Como estamos tratando de matéria nuclear simétrica, os termos ta ■ Tb e (ta • não 

contribuem para uh-, os quais caracterizam processos diretos. O único termo não nulo é o 

que envolve o 1 e, portanto, temos: 

^ (A1A2IIIA1A2) = 4x4 = 16, 
Ai,A2 

(A1A2I11A2A1) = 
Ai,A2 

4. (5.47) 
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• Cálculo dos Termos de Troca: Eai,A2('^1'^2|S5t(j!)|A2Ai) 

• Termo 1: 

^ (A1A2I1IA2A1) - (spin|spin) ^ (isospin|isospin) 
Ai,A2 diagonais diagonais 

= 2x2 = 4. (5.48) 

• Termo • rs: 

Temos um fator 2 proveniente dos termos diagonais de spin, de forma que 

^ E ('^1-^2|ta-TbIA2A1) = 2xi[(++|TA-rB| + +) + (+-|rA-TB 
Ai,A2 

+ (- +• tbI+ -) + (--|r^-tbI --)] 

2 r .4 
= 9f'+2 + 2+« = 3- 

em que usamos o fato que: 

rA-TB\ + -) = -| + -) + 2|-+) (5.50) 

A ■ t~b I —h) = 2 I H—) ~ I —!■)• (5.51) 

• Termo | ct^-o-b: 

Este termo é idêntico ao anterior e, portanto, podemos escrever 

1 4 
-cta - <tb ^ (5.52) 

• Termo |f (r^-rB)(<TA-o-B): 

Podemos usar os dois resultados anteriores. Obviamente, devemos suprimir de cada termo 

um fator 2 proveniente dos termos diagonais de spin e isospin 

25, ,, ,^^22 100 
^ (ta ■ tb){(Ta • o-b) 25 X - X - = — . 

Reunindo então todos os termos calculados, podemos escrever o elemento de matriz da 

-+) 

(5.49) 

eq.(5.43) como 
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TERMOS DIRETOS TERMOS DE TROCA 

a,- <^0i OCi 

1 

2 

3 

4 

5 

144 - 36 
3/2 3/2" 

-48 
362 

4a2+462 
11 
12 

'sJT 

160 
3 

362 
4a2-|-462 

( 4g2+62 \ T 2 
Vi2o2+126V ^ 

-12 362 
4a^+36^ 

(- 

3jr 
V12a2+962 ) ) 9 42 

3 
362 

4a2+362 
li 
3 

-24 
1262 

16a2+1162 
2 / 2g2+62 \ 
3 Vl6a2+ll62 ) 

80 
3 

1262 
16a2+ll62 

TJT 8 / 2g2+62 \ 7 2 
3 Vl6g2+ll62 ) ^ 

-24 1262 
16g2+1162 

2 / 2g2+62 \ 7 2 
3 Vl6g2-)-1162 ) ^ 10 80 

3 
1262 3/2 

16g2+ll62 
8 / 2g2+62 \ 7 2 
3 Vl6g2+1162 ) ^ 

Tabela 5.1: Valores das constantes oqí divididas por ^/om e a, para os termos diretos e 

de troca. 

o-(P,pO = I] (A1A2I [V(pp',pp') - V(pp',p'p)] IA2A1) = ^ 
Ai,A2 t=l 

= 9 

+ 

16 nf - 4 nf - ( y uf + ^ uf + 2 X ^ nf 

160 40 80 E ^2 + ^3 + 2 X — U4 
27 2 27 ^ 27 ^ 

(5.53) 

em que as expressões para vf^ e vf são dadas pelas eqs. (5.34-5.42), e o número 9 na 

Eq. (5.53) foi fatorado por conveniência posterior. 

Note que, devido às expressões para uf* e vf, dadas pelas eqs. (5.34-5.42), dependerem 

somente do quadrado da diferença p — p', a qual segue da invariância translacional da 

matéria nuclear infinita, temos que: 

Í^(P,P') = <^(P - P') = “Ap P')f (5.54) 

em que a soma em i é sobre todos os termos diretos e de troca dados pelas eqs. (5.34-5.42), 

e os valores das constantes ctoí e a, estão dados na tabela abaixo. 

Assim, a expressão da auto-energia do núcleon na matéria nuclear é, então, dada por 

1 f dp' 

(27t) 

^ 
^ a; 

f dp'— e sinh(o:,pp') . 
JO p 

(5.55) 
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Com isto, podemos passar agora para o cálculo da densidade de energia da matéria 

nuclear e estudar as diversas contribuições a ela. 

5.4 Cálculo da Energia de Hartree-Fock para a Matéria Nuclear 

A densidade de energia da matéria nuclear é obtida substituindo a eq. (5.55) na eq. (5.1), 

o que nos leva ao seguinte: 

" = + S Ipl) 

+ í dppe~°‘'’P^ f dp'p'smh.{aipp’) . (5.56) 
27T^ ott^ • ai Jo Jo t 

Ao invés da densidade de energia, é usual considerar a energia por partícula na matéria 

nuclear, a qual é dada por 

E 

Ã fip p’ 
(5.57) 

em que p é a densidade da matéria nuclear, que é dada em termos do momento de Fermi 

kp como 

_2_ 
P ~ (5.58) 

Usando a expressão da densidade de energia, eq. (5.56), na expressão para a energia por 

partícula e fazendo uso da eq. (5.58), obtemos 

— — Mm — - 
3 kp 

A 5 sinh(W). (5.59) 

As duas integrais sobre o mar de Fermi devem ser efetuadas numericamente. 

Para a análise dos resultados, vamos separar as diversas contribuições para a E/A como 

— — Mm — - 7-^ + Ef{{kF) + Epikp) + EqEDikp) + EqETikp), (5.60) 
O ^TTtq 

onde os sub-iíndices H, F, QED e QET identificam respectivamente as contribuições de 

Hartree, Fock, Quark Exchange Direto e de Troca. 

Na discussão acima foi implicitamente assumido que a amplitude ^ dos núcleons é a 

mesma que no espaço livre. No entanto, podemos permitir que estas amplitudes mudem no 
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meio nuclear. Vamos tomar para 'í ainda uma forma gaussiana, mas o parâmtero b desta 

será determinado variacionalmente. 

Para incluir o efeito desta mudança das amplitudes ^ no meio, precisamos incluir expli- 

citamente o termo Mn da eq. (2.99). No espaço livre, para uma interação do tipo oscilador 

harmônico, o termo Mn é dado pela eq. (2.116). No meio, esta passa a ser dada por: 

3 (p = o|hr,|p = o) 

(P - 0|P = 0) 2mqb'^ 
+ 3 fc />*" - V, (5.61) 

onde ò* é a largura da gaussiana no meio nuclear. 

Com isto, a energia por partícula passa a ser dada por: 

E 
— Mn = M'^ — Mn + r 

3 kl 

5 6m, 
+ Enikp) + EFikp) + EqEDikp) -f EQErikp) 

1*2 
-2 

2m,ò^ y 6^ 

3 
+ g + EnikE) + EFikp) + EqEoikF) + EqErikF) (5.62) 

onde usamos a eq. (2.117), e as quantidades EnikF), £'f(^f), EqEuikF) e EqExikF) são 

calculadas como anteriormente, mas com b —)■ b*. 

Por fim, b* é determinado a partir de 

õíEIA-Mn) 

db* 
0. (5.63) 

5.5 Resultados Numéricos 

O próximo passo é a escolha dos parâmetros do modelo. Em primeiro lugar, escrevemos a 

dependência com a densidade da constante de acoplamento Çs como: 

9^sÍP) 
4f 

fos 
9^, 

m 
1 — a 

i. 
(5.64) 

onde e e Q são parâmetros livres para ajustar o ponto de saturação empírico da matéria 

nuclear, e a razão gljva\ será mantida fixa. Para a potência p serão escolhidos dois valores, 

p = lep = 2/3. A escolha de dois valores diferentes para p nos permitirá avaliar a 

sensitividade dos resultados quanto à escolha da dependência com a densidade da constante 

de acoplamento. A escolha p = 1 é uma escolha motivada pelo modelo de Nambu-Jona- 

Lasinio [51]; enquanto que a escolha p = 2/3 é motivada pelo modelo de Walecka [4]. O fator 
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9 é introduzido por conveniência, pois é um fator combinatório que aparece naturalmente 

nos potenciais NN efetivos. 

A constante de acoplamento do méson vetorial é escrita como: 

d f JOv — '^v 2 ’ (5.65) 
47T ‘ ml 

onde Cy é um parâmetro livre e a razão gUml é mantida fixa. 

Com o objetivo de encontrar a faixa de parâmetros adequada para a obtenção aproxi- 

mada do ponto de saturação, consideramos inicialmente a largura da função gaussiana fixa, 

no valor: 

òo = 0.5 fm. (5.66) 

Também fixamos os valores para Çy, e m^, em: 

^ = 8.2797 m, = 550 MeV, (5.67) 
47T 
9(7^ 
^ = 10.0 my = 780 MeV. (5.68) 
47T 

Com isto encontramos os valores de Cg, a e ty que levam à saturação. Após encontrados 

este valores, permitimos b ^ b* e refitamos tg , a e ty. 

Antes de passarmos à análise dos resultados numéricos, frisamos que apesar de termos à 

nossa disposição muitos parâmetros para ajustar a curva de saturação da matéria nuclear, a 

prática nos mostra que a localização do mínimo de E/A — como função kp é fortemente 

vinculada: a localiza{cão em kp é sensível ao parâmetro a e a profundidade é sensível aos 

parâmetros e e„. No limite de a = 0, obtemos o resultado usual do colapso da matéria 

nuclear [1]. 

• Dependência p = l: 

Uma vez obtidos os parâmetros que ajustam o ponto empírico da saturação, variamos a 

largura, b ^ b*, e obtemos: 

a = 0.01588 , Ca = -0.6359 , e,, = 1.0631, (5.69) 

e 

ò* = 0.513 fm , (5.70) 
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A figura 5.1 mostra claramente o mínimo da energia como função da largura da função 

de onda do núcleon. A figura 5.2 mostra a energia como função de A;^’. 

b [fm] 

Figura 5.1 Energia por núcleon em função de b para p = 1. 
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Figura Õ.2 Energia por núcleon para p = 1. 
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Contribuições Escalar Vetorial E+V 

Hartree -35827.3 36541.2 713.9 

Fock 5937.5 -6854.4 -916.9 

H+F -29889.8 29686.8 -203 

Quark Direto 11449.1 -16220.3 -4771.2 

Quark Troca 

QD+QT 

-11537.7 

-88.6 

16470.4 

250.1 

4932.7 

161.5 

Tabela 5.2: As diversas contribuições em MeV para a energia de saturação 

EjA — Mjv = —16.2 MeV no ponto kp = 1.3541 fm”^ para uma dependência com a 

densidade p = 1. 

Conforme mostra a figura 5.1, o tamanho do núcleon é maior no meio nuclear do que 

no espaço livre. Este aumento é menos de 3%. Isto está de acordo com o resultado 

obtido por Oka e Amado [52] que mostraram de maneira independente de modelo que uma 

partícula composta sob a ação de um campo médio atrativo (repulsivo) aumenta (diminui) 

efetivamente de tamanho. Este resultado tem relevância para o efeito EMC [46], o qual está 

relacionado com a mudança no interior do núcleo das funcções de estrutura do espalhamento 

profundamente inelástico de léptons por núcleos. 

No ponto de saturação, as diversas contribuições para a energia de saturação são apre- 

sentadas na tabela 5.2. 

A análise dos números desta tabela mostram, de imediato, que as contribuição de Har- 

tree, Ehi para cada méson são amplamente dominantes, em relação às respectivas constri- 

buições de Fock, Ep, e de troca de quarks, Eqed e Eqet- No caso das constribuições de 

troca de quarks, à primeira vista, são completamente desprezíveis. No entanto, a soma das 

contribuições escalar e vetorial de Hartree é menor que a correspondente soma de Fock. A 

tabela mostra ainda que a soma das contribuições de Hartree e de Fock dominam os termos 

de troca de quarks. 

Uma mensagem muito importante desta tabela é que apesar das contribuições das trocas 
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de quarks serem, à primeira vista, insignificantes, frente às contribuições de Hartre e de 

Fock, quando somadas, estas não são de maneira alguma completamente desprezíveis. 

• Dependência p = 2/3; 

o procedimento para a obtenção da curva de saturação é o mesmo que o acima. 0 resultado 

está apresentado no gráfico 5.3. 

b [fm] 

Figura 0.3 Energia por núcleon em função de b para p = 3/2. 
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Do gráfico, obtemos a largura adequada ao ponto de saturação : 

b* = 0.5141 fm. (5.71) 

Os parâmetros são dados por: 

«2/3 = 0.0239 = 0.6422 = 1.0649 . (5.72) 

Neste caso, o tamanho do núcleon aumenta um pouco mais que no caso anterior, mas este 

aumento ainda é menor do que 3 %. A curva de saturação para este caso aparece na fig. 5.4. 

A tabela 5.3 apresenta as diversas contribuições para a energia de saturação. Comparando- 

a com a tabela da dependência linear, percebe-se que não há alterações drásticas de uma 

tabela em relação à outra. Isto nos traz confiança de que as conclusões com relação às 

diversas contribuições são robustas. 

Contribuições Escalar Vetorial E+V 

Hartree -35565.5 36269.3 703.8 

Fock 5904.5 -6810.9 -906.4 

H-bF -29661.0 29458.4 -202.6 

Quark Direto 11394.1 -16125.4 -4731.3 

Quark Troca -11485.0 16377.3 4892.3 

QD-|-QT -90.9 251.9 161.0 

Tabela 5.3: As diversas contribuições em MeV para a energia de saturação 

EIA — Mn = —15.9 MeV no ponto kp = 1.35 fm“'^ para uma dependência com a densidade 

p = 2/3. 

Como conclusão, mostramos que as contribuições de troca de quarks entre os núcleons 

na interação NN no interior da matéria nuclear não é desprezível no cálculo da densidade de 

energia. Um aspecto interessante deste resultado é que apesar das constribuições individuais 

escalar e vetorial de Hartree dominarem as outras contribuições individuais, na soma final 

há grandes cancelamentos. Isto mostra que qualquer estudo de matéria nuclear baseado 
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em interações derivadas de modelos de quarks é imcompleto quando contribuições de troca 

de quarks não forem levadas em conta. Neste sentido, seria muito importante incluir estes 

efeitos num cálculo em modelos do tipo Saito e Thomas [46]. 

Figura 5.4 Energia por núcleon para p = 2/3. 



Capítulo 6 

Propriedades da Matéria Nuclear em Teorias 

Efetivas Quirais 

6.1 Introdução 

Nos últimos anos, está havendo um grande interesse no desenvolvimento de teorias de 

campos efetivas para a QCD a baixas energias [27]. Uma teoria efetiva difere de uma 

fundamental no aspecto da renormalizabilidade. 0 paradigma atual para uma teoria fun- 

damental é que ela seja descrita por uma densidade lagrangeana que contenha operadores 

com dimensão de comprimento menor que quatro (em unidades em que hc = 1), como é o 

caso da eletrodinâmica quântica (QED), do modelo de Weinberg-Salam e da QCD. Estas 

teorias de campos são caracterizadas por um número finito de constantes que devem ser 

obtidas experimentalmente. Exemplos são a massa e a carga do elétron no caso da QED. 

Por outro lado, a dimensionalidade dos operadores da densidade lagrangeana de uma teoria 

de campos efetiva não está restrita a quatro, o que implica que ela não é uma teoria renor- 

malizável no sentido usual. No entanto, ela pode ser renormalizável num sentido mais geral 

{moderno, nas palavras de Weinberg). Inicialmente, a expansão perturbativa é organizada 

em uma expansão em energia (ou momento), tal que a cada ordem desta expansão um 

número finito de operadores contribui. A cada ordem as divergências ultravioletas que sur- 

gem de diagramas loop podem ser absorvidas por contratermos de dimensionalidade maior 

em nível árvore, e as constantes de renormalização são então determinadas experimental- 

mente. Obviamente, uma teoria efetiva só faz sentido ser usada abaixo de uma dada escala, 

pois o número de constantes a serem ajustadas é então finito. 

101 
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A energias muito abaixo da escala de confinamento da QCD, Aqcd ~ 200 — 250 MeV, 

Weinberg [53, 54] argumenta que a interação hádron-hádron pode ser estudada com uma 

teoria de campos efetiva quiral, em que os graus de liberdade de quarks e glúons são inte- 

grados em favor de graus de liberdade hadrônicos. O argumento de Weinberg está apoiado 

no fato que, como todo o conteúdo de uma teoria de campos está baseado em princípios (ou 

preconceitos) bastante gerais, tais como unitaridade, analiticidade, causalidade e simetrias, 

então qualquer densidade lagrangiana que satisfizer estes princípios deve ser igualmente ca- 

paz de descrever a física em questão como qualquer outra que satisfaça os mesmos princípios. 

Neste sentido, as interações fortes a baixas energias podem ser estudadas através de uma 

densidade lagrangiana mais geral possível envolvendo graus de liberdade hadrônicos que 

seja invariante sob transformações de Lorentz, seja invariante sob CPT e isospin e realize 

PCAC. A renormalizabilidade da teoria é assegurada, no sentido moderno, se for possível 

organizar a série perturbativa numa série de potências em energia ou momento. 

Muito recentemente, o programa advocado por Weinberg foi implementado para a in- 

teração NN por Odoíies, Ray e van Kolck[55j. Estes autores usaram uma densidade la- 

grangeana quiral não-linear, com graus de liberdade correspondentes ao núcleon, a delta e 

aos píons. Os resultados obtidos por estes autores para os delocamentos de fase estão em 

acordo razoável com os dados experimentais para energias menores de Eiab = 100 MeV, 

apresentando algumas discrepâncias para energias mais altas. 

Agora, para energias mais altas, acima da escala de confinamento, é bem provável que 

os graus de liberdade de quarks e glúons devam ser considerados explicitamente, e uma 

teoria efetiva envolvendo este graus de liberdade deve ser empregada. Para energias acima 

da escala de confinamento, mas abaixo da escala da quebra espontânea da simetria quiral, 

A^ ~ 1 GeV, há uma idéia que está sendo considerada muito seriamente ultimamente, que 

os graus de liberdade relevantes da QCD sejam quarks e glúons constituintes e os bósons 

de Goldstone remanescentes da quebra de simetria. 

Os quarks constituintes diferem em muito dos quarks da lagrangeana da QCD, os cha- 

mados quarks de corrente. Em primeiro lugar, como conseqüência da quebra dinâmica da 

simetria quiral, os fortes campos de cor desestabilizam o vácuo criando um condensado de 

quarks, e os quarks de corrente neste condensado adquirem uma massa da ordem de um 
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terço da massa do núcleon. Também, como consequência da quebra de simetria, as fortes 

forças de cor originais entre os quarks tornam-se enfraquecidas, e o que resta são forças 

residuais^ fracas, entre os quarks constituintes. Estas forças residuais incluem as trocas de 

glúons e bósons de Goldstone, os píons no caso de S'í7(2)sabor- Estes últimos devem estar 

presentes no espectro de partículas, pois eles resultam da quebra dinâmica de simetria. 

As forças entre os quarks constituintes tornam-se fortes novamente para distâncias de se- 

paração grandes, da ordem de Kqcd ~ 1 fiH) onde as forças de confinamento começam a 

se manifestar. 

Este cenário de quarks constituintes que interagem fracamente foi recentemente em- 

pregado para interpretar resultados de cálculos de teoria de calibre na rede no estudo da 

transição de fase quiral da QCD [57]. Manohar e Georgi [58] apresentam os termos de 

mais baixa dimensionalidade da densidade lagrangiana de uma teoria efetiva quiral como 

a descrita acima. Muitas das propriedades do modelo de quarks não-relativístico podem 

ser entendidas dentro deste contexto. Para o cálculo de elementos de matriz de corren- 

tes eletrofracas entre estados hadrônicos, tais como momentos magnéticos bariônicos e a 

razão Ga/Gv do decaimento j3, são empregadas as funções de onda do modelo de quarks 

não-relativístico para os hádrons. As funções de onda são obtidas resolvendo a equação de 

Schrõdinger para três quarks (bárions) ou um par quark-antiquark (mésons) usando uma 

interação de confinamento fenomenológica, em geral do tipo oscilador harmônico. Recen- 

temente, De Rafael e colaboradores [59] mostraram que um modelo do tipo de Manohar e 

Georgi podem ser obtidos de modelos da QCD do tipo Nambu-Jona-Lasinio e cálculos de 

ações efetivas da QCD. 

0 emprego de uma teoria de campos quiral efetiva envolvendo graus de liberdade de 

quarks e glúons para o estudo das interações entre os hádrons e as propriedades da matéria 

hadrônica parece, portanto, muito interessante e novas oportunidades se abrem. No en- 

tanto, a situação torna-se muito mais complicada do que no caso puramente hadrônico, pois 

enquanto os estados assintóticos são hádrons - que são estados ligados de quarks e glúons 

permanentemente confinados -, os graus de liberdade fundamentais da teoria, que apare- 

cem na lagrangeana que define a teoria, são os quarks e glúons que não aparecem como 

estados assintóticos. No entanto, como argumenta G. Krein [28] [29], a implementação 
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de um programa do tipo de teoria efetiva pode ser muito facilitado se conjugado com a 

representação Fock-Tani, pois tanto compostos e constituintes são tratados como sendo 

partículas elementares. 

A implementação de um programa tal prossegue da seguinte maneira [28] [29]. Partimos 

dos estados ligados hadrônicos obtidos resolvendo-se uma equação de Schrõdinger para uma 

dada interação de coníinamento. Em geral, seguindo a prática de cálculos da interação NN 

usando modelos de quarks constituintes, usamos uma força do tipo: 

=ZTtT;V{r,-Vj), (6.1) 
i>j 

em que as 7"“, a = 1, • • • 8 são as matrizes de Gell-Mann de S'í7(3)cor e V(ri — rj) é um 

potencial linear ou oscilador harmônico. Conforme discutido no capítulo 2, uma interação 

desta forma contribui minimamente para a interação NN efetiva. Quando o potencial for 

do tipo oscilador harmônico, não há nenhuma contribuição. Então, partir da densidade 

lagrageana de uma teoria efetiva quiral com graus de liberdade de quarks e glúons, válida 

entre as escalas Aqcd e A^, obtemos a uma certa ordem da perturbação quiral uma in- 

teração quark-quark. Implementamos então a transformação de Fock-Tani sobre a interação 

quark-quark, empregando os estados hadrônicos obtidos com a interação de coníinamento, 

dada pela eq. (6.1), para construir o operador unitário U. Com isto, obtemos o hamilto- 

niano efetivo envolvendo todas as possíveis interaçéos entre hádrons e seus constituintes. 

Podemos então empregar as interações efetivas na representação Fock-Tani, as quais agora 

incluem os efeitos da lagrangeana quiral, para calcular perturbativamente correções (ou 

renormalizações) advindas dos termos quirais. Exemplos de quantidades físicas que se es- 

pera que recebam contribuições importantes, sob o ponto de vista da simetria quiral, são 

os fatores de forma, massas e polarizabilidades. 

Neste tipo de modelo, ou teoria efetiva, a densidade lagrangiana é dada genericamente 

como 

£ = Cconf + ^f^QCD ’ (6-2) 

em que Cconf representa a interação de confinamento e representa a dinâmica dos 

quarks, glúons e bósons de Goldstone entre as escalas de confinamento Aqcd e a de que- 

bra espontânea da simetria quiral A^. Como os quarks são massivos, estes se movem 
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relativamente de maneira lenta no interior dos hádrons [56] e, portanto, uma redução não- 

relativística para as amplitudes de interação é apropriada. Foi dentro desta ótica que a 

sugestão original de de Rujula, Georgi e Glashow [13] de empregar uma redução de Fermi- 

Breit da amplitude da troca de um glúon entre quarks constituintes deu origem ao mais 

bem sucedido modelo para a espectroscopia de hadrônica: ao modelo de Isgur e Karl [63]. 

Baseado precisamente neste sucesso que G. Krein [60] sugere o emprego da redução de 

Fermi-Breit das amplitudes de interação da teoria de Manohar e Georgi para o estudos das 

interações entre hádrons. 

Há uma outra vantagem, de carater técnico, que torna este programa particularmente 

interessante [28] [29]. Esta vantagem se refere ao fato de que numa teoria efetiva com graus 

de liberdade de hádrons [54] [55], há a necessidade de regularizar e renormalizar a equação 

de Lippmann-Schwinger para o espalhamento NN, além da regularização e renormalização 

dos potenciais quando loops são considerados. No presente caso, os potenciais ainda devem 

ser regularizados e renormalizados ao nível dos quarks, mas como após a transformação de 

Fock-Tani, a estrutura interna dos mícleons fornece fatores de forma que refletem a extensão 

destes, a integral sobre os estados intermediários que aparece na equação de Lippmann- 

Schwinger é automaticamente finita. No cálculo original de Odones, Ray e van Kolck [55], 

a equação de Lippmann-Schwinger foi regularizada usando fatores de forma ad hoc. 

Uma vez conhecida a interação efetiva NN na representação Fock-Tani, podemos ime- 

diatamente estudar propriedades da metéria nuclear. Neste capítulo vamos estudar as pro- 

priedades de saturação da matéria nuclear no contexto de teorias efetivas quirais, usando 

o programa descrito acima. Um dos principais objetivos dos estudos desta natureza, con- 

forme já salientado no capítulo anterior, é o entendimento do mecanismo de saturação da 

matéria nuclear ao nível da sub-estrutura dos mícleons. Em particular, vamos estudar o 

mecanismo de saturação proposto por Guichon [26] no contexto de uma teoria efetiva qui- 

ral, em que os graus de liberdade fundamentais são quarks constituintes. Vamos empregar 

o modelo de quarks constituintes de Manohar e Georgi ao nível dos operadores de mais 

baixa dimensionalidade, empregando a aproximação de Hartree para o cálculo das quanti- 

dades relevantes para a matéria nuclear. Termos de Eock e de troca de constituintes entre 

mícleons serão desprezados. 
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Conforme visto no capítulo anterior, os termos de Hartree são dominantes, apesar de 

os termos de Fock e de troca de constituintes terem uma certa importância. Na prática, 

contudo, quando num estudo mais completo em que estes últimos termos são incluidos, 

certamente os parâmetros da teoria efetiva que foram fixados ao nível de Hartree sofrerão 

mudanças. Uma outra razão para nos restringir ao nível de Hartree, é que o número de 

parâmetros livres da lagrangeana efetiva quiral cresce muito quando estes outros termos são 

incluidos e, portanto, haveria uma certa dificuldade para serem fixados na matéria nuclear 

somente. Seria necessário o estudo de núcleos finitos, onde outras propriedades, tais como 

desdobramentos spin-órbita, diferenças de energias de ligação de núcleos espelhos, etc., for- 

neceríam uma variedade de dados que poderiam ser usados para fixar os parâmetros livres. 

A mesma observação serve para a restrição aos operadores de mais baixa dimensionalidade, 

pois operadores de dimensionalidade mais altas introduzem novas constantes arbitrárias. 

Mais ainda, o estudo da interação NN no espaço livre certamente vai trazer fortes restrições 

aos valores das constantes. No entanto, muito dificilmente qualquer cálculo das proprie- 

dades da interação NN no espaço livre será bem sucedido se não forem considerados ope- 

radores de dimensão maior do que a que estamos considerando aqui. Esta observação nos 

parece particularmente importante para a descrição da parte de alcance intermediário da 

interação NN, onde se espera que a troca de dois píons deva ser importantíssima. A troca 

de dois píons envolve loops que devem ser regularizados e renormalizados por operadores 

de dimensionalidade superior, os quais introduzem novas contantes arbitrárias. 

Vamos comparar nossos resultados com os do modelo de Walecka [5] ao nível da apro- 

ximação de Hartree, tanto à temperatura T = 0 como também kT ^ 0. Esta comparação é 

importante porque foi precisamente com modelo de Walecka que o mecanismo relativístico 

da saturação da matéria nuclear ao nível hadrônico foi introduzido. Como será visto, a 

introdução dos graus de liberdade internos dos núcleons introduz modificações substanciais 

neste mecanismo, agora operando ao nível dos quarks (mecanismo de Guichon), principal- 

mente no que se refere à repulsão de curto alcance da interação NN. 

Vamos também tomar uma atitude um pouco diferente da de G. Krein [29] quanto à 

aproximação não-relativística. Em vez de implementarmos a redução de Fermi-Breit desde 

o início dos cálculos, i.e. a partir da obtenção do hamiltoniano efetivo dos quarks, vamos 
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empregar as amplitudes relativísticas até o momento de se obter os resultados numéricos. 

Isto nos permite checar vários aspectos da aproximação não-relativística, a qual desem- 

penha papel importante no mecanismo de saturação da matéria nuclear. Em particular, 

se fosse efetuada uma aproximação não-relativística extrema, em que todos os efeitos da 

componente pequena do espinor de Dirac fossem desprezados, o mecanismo de saturação 

de Guichon simplesmente não existiria. 

6.2 Teoria Efetiva de Manohar e Georgi 

A densidade lagrangiana do modelo de Manohar e Georgi é dada pela seguinte expressão: 

£ = + + + (6.3) 

em que e são respectivamente as correntes vetorial e axial de 5'17(3)sabor: 

V, = + (6.4) 

(6.5) A, = 5i(da„{-ça,çt) , 

e (f é a matriz dos bsons de Goldstone: 

Í = e i-^/}tt (6.6) 

com 

7T TT~ 

K- 

7T^ K+ 

K° 

-^0 

O campo S é dado em termos do campo G 

E = = ((. 

D é a. derivada covariante envolvendo o campo de glúons G^, 

(6.7) 

(6.8) 

D{i — “h , (6.9) 

e Gnu é o tensor do campo gluônico: 

Gnu = dnGu — duGn + ig[Gn^ Gu] , (6.10) 
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sendo o campo gluônico normalizado de acordo com 

Tr7^aj.6 ^ ^ (6.11) 

em que T“,a — l,---,8 são os geradores SU{3)cot- A densidade lagrangiana de quatro 

férmions jC^-q é dada explicitamente por 

A-, = , (6.12) 

em que representa o seguinte conjunto de combinações de matrizes de Dirac: 1, 75, 

7/15 7/175 e = 1/2(7^,7^]. rriq é a massa do quark constituinte e / é a constante de 

decaimento dos bósons de Goldstone, sendo = 93 MeV. 

Os detalhes sobre as propriedades de invariância da densidade lagrangeana da eq. (6.3) 

frente ao grupo quiral SU{3) x SU{3) podem ser encontradas no livro de H. Georgi [56] e 

não serão discutidas aqui. Vamos apenas salientar que esta lagrangeana realiza a simetria 

quiral não-linearmente, como pode ser visto pela exponenciação dos campos de bósons de 

Goldstone. A exponencial dos campos transforma linearmente frente a SU{3) x SU{3), isto 

implica que a transformação dos campos (que aparecem na exponencial) é não-linear. Note 

que esta invariância frente a transformações não-lineares leva a uma expansão em derivadas 

dos campos de Goldstone, o que naturalmente fornece uma expansão em momento, e indica 

que o acoplamento entre estes é fraco para baixos momentos. 

Para o cálculo da densidade de energia da matéria nuclear na aproximação de Hartree, 

todos os termos que envolvem o píon, 75 e não contribuem. Além destes, para o 

termo que envolve 7^, somente a componente com ^ = 0 contribui. Portanto, a densidade 

lagrangiana relevante para o cálculo da energia de Hartree é 

C-H = + í/’(í'7/i^''- + ^(^7V)(^7V)- (6.13) 

0 sub-índice H aqui e nas expressões a seguir significa que a quantidade em questão deve 

ser usada no contexto da aproximação de Hartree. 

Para obtermos a interação NN na representação FT, necessitamos do hamiltoniano 

correspondente à lagrangiana acima. Este é dado por 

H,= j d^xT^(x) , (6.14) 
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em que T“ é a componente 00 do tensor energia-momento T^''. A definição de em 

termos da densidade lagrangeana da eq. (6.13) é 

T^‘' = , (6.15) 

em que g^'' é o tensor métrico. O operador hamiltoniano é então dado por 

iíg = Hconf + j dyixí>^x){a-p + (3mq)'ií}{x) 

+ 9±. 
VI 

j dx [^{x)i>{x)f + ^ j dx ‘4)^x)ií}{x) 
VI 

(6.16) 

Além da densidade de energia, uma outra quantidade de interesse para a equação de 

estado da matéria nuclear é a densidade de pressão. O operador pressão P, está relacionado 

ao tensor energia-momento através de 

p. (6.17) 

onde há uma soma implícita de 1 a 3 sobre os índices i. Usando a definição de 

eq. (6.15), obtemos para o operador pressão: 

1 íJ 
P, = - y dx^p^x)a^p^p{x) -f ixjj^x) —ipix) - Hq , (6.18) 

em que Hq é o operador hamiltoniano dado pela eq. (6.16). 

Para prosseguir na implementação da representação Fock-Tani para os operadores Hq 

e Pq, é necessário usar uma expansão dos operadores de campo dos quarks V’ em termos 

dos operadores de criação e aniquilação de quarks e antiquarks q e q na base de 

momento, pois, como foi visto no capítulo 2, são estes operadores que definem os estados 

ligados hadrônicos. Para tal, escrevemos então a seguinte expansão: 

^ ^ + u.(p)e'P‘ ’'^çl(p) , 

dp 

^ ^s(p)e ”'’'^’''''7l(p) + ys(p)e‘'’‘ ’-^q.(p) 

(6.19) 

(6.20) 

em que Us(p) e Us(p) são espinores genéricosde quatro componentes. Note que nas expo- 

nenciais temos um produto de quadrivetores: 

—(P) (6.21) 
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em que são as energias correspondentes do quark e antiquark (em interação). A 

obtenção exata dos espinores Us(p) e UjIp)? bem como das energias é tão compli- 

cada quanto resolver o problema diretamente para í/>. Vamos então procurar uma solução 

variacional para estas quantidades. Isto será discutido logo abaixo. 

Substituindo estas expressões na eq. (6.16), obtemos, para a parte que descreve os 

quarks em Hg, o seguinte: 

Hg = 

+ 

X 

+ 

X 

Hconf + 
csf '' 

dk (k) (a-k -I- mgj3)us{\í) 

E E E 
Cl'”C4 S1--S4 

í a 

dkidk2dk3dk4 , , , , , 
 ^ á(ki + k2 - kg - k4) 

(27T) 

[ü,,(k4)us2(k2)] [ÜS3(ka)^,,(ki)] 

44(k4)u.2(k2) u (k3)u3j(ki 
a 

L 

C].(k4)9á.(k3)?:;/,(k.),5/,(k,). (6.22) 

A partir deste hamiltoniano de quarks, podemos obter o hamiltoniano efetivo de núcleons 

na representação Fock-Tani. Uma vez obtido o hamiltoniano de núcleons, estamos prepa- 

rados para calcular a auto-energia do núcleon na matéria nuclear. Na aproximação de 

Hartree, conforme a eq. (3.65), temos que a densidade de energia é dada por 

ÍH = / r(p) f\E(p)] + / ^ S»(P, Ê(P)) /[£(P)1 , (6.23) 

em que T(p) é o termo cinético, o qual será especificado mais tarde, e a auto-energia na 

aproximação de Hartree U//(p, F(p)) é dada por 

Sjí(p,Ê(p)) = i/j^V(pp',pp')/[£(p')l. (6.24) 

e Em{p) é energia de partícula única na aproximação de Hartree, 

E(p) = r(p) + 2 / (^ Sff(p', B(p')) /[£(p')l . (6.25) 

Necessitamos do elemento de matriz V(pp', pp') da interação NN, a qual recebe as con- 

tribuições das interações de confinamento, escalar e vetorial, 

V"(PP',PP') = Vcon/(PP',PP') + Vs(pp',Pp') + K(PP',PP') . (6.26) 
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A interação de confinamento não contribui na aproximação de Hartree, devido às matrizes 

A“. Fisicamente, não contribui porque não há interação de cor entre singletos de cor. Não 

é difícil mostrar [61] que as contribuições das interações escalar e vetorial para 14(pp', pp') 

e Kl(pp^pp0 dadas em termos das amplitudes çi(p) que formam o estado ligado de 

núcleons, eq. (2.93), como 

K(PP',PP') = 

K(pp',ppO = 

9(7, 

2/7T^ 

9a 

2/7t2 

/ [í^(q)«(q)] l^(q)IV(p + q) p(p' + q), 

j dq ut(q)u(q) |0(q)|V(p + q) p(p'+ q) , 

(6.27) 

(6.28) 

em que 

p{p) = l^(p)r / dk |(/>(k)|2 \4>{k + p)|2 . (6.29) 

0 termo cinético é dado por 

T{p)=Jdq J{q){a-q + mg(3)u{q) |çi(q)l >(p + q) (6.30) 

Note que, por simplicidade de notação, nas eqs. (6.28-6.30) acima foram suprimidos todos 

os índices de spin e isospin. 

Seguindo essencialmente os mesmos passos que na obtenção do hamiltoniano efetivo na 

representação Fock-Tani, obtemos a densidade de pressão na aproximação de Flartree [61]: 

= I ^(P) /[^(P)] + / B{p) f[E{p)] - £h , (6.31) 

em que 

P{P) = J dq ut(q) |^_Q;.q + e(+)(p)j |(/)(q)| V(P + q) • (6.32) 

Para prosseguir, precisamos dos espinores variacionais Us(p). A prática usual em 

cálculos variacionais é usar como ansatz variacional soluções de um problema “suficien- 

temente parecido” com o que estamos querendo resolver, mas deixando os parâmetros que 

caracterizam a solução livres para serem variados, tais que, por exemplo, minimizem a ener- 

gia do sistema. Neste trabalho, usamos como problema “mais parecido” com o problema 

em questão aquele em que quarks que se movem em campos uniformes. No problema em 

questão, em que a densidade lagrangiana, eq. 6.13, descreve interações escalar e (quarta 
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componente) vetorial, a equação de Dirac para um quark se movendo em campos uniformes 

gerados por estas interações fornece como solução para ^^(p) e Us(p) [5] o seguinte: 

^ís(p) = 
E*{p) + m* 

2E*{p) 

1/2 / 1 \ 

V B*(p)+mJ / 
Xs (6.33) 

Vs(p) = 
E*{p) + m; 

2E*{p) 

1/2 í P \ 
£*(p)+m* 

V 1 
(6.34) 

em que £"*(p) = yp^ + e m* estão relacionados com a interação escalar: 

m* = m, - 2 ^ (i/ii/)), (6.35) 

e as energias estão relacionadas á interação vetorial e escalar: 

eW=±£:'(p)-2^(V.t0). (6.36) 
7T 

Portanto, nosso ansatz para o campo de quarks está baseado nas soluções acima, onde o 

parâmetro m* será obtido variacionalmente, tal que a densidade de energia do sistema seja 

minimizada com relação a m*. 

Note que m*, determinado da maneira descrita acima, passará a depender da estrutura 

interna do núcleon, pois a densidade de energia dependerá explicitamente dos parâmetros 

das amplitudes <?!>(p), as quais entram na determinação da interação efetiva NN. 

Com este ansatz para os espinores Us(p), podemos calcular facilmente os termos que 

envolvem estes espinores que contribuem para o termo cinético T e os potenciais Vs e Vy. 

Os termos relevantes são: 

ut(q) (a-q 4- m,/3)u(q) - 

2 
ut(q)a.qíx(q) = 

ü(q)n(q) = 

ut(q)u(q) = 1. 

q^ + m, m* 

£*(q) 
(6.37) 

(6.38) 

(6.39) 

(6.40) 

Estamos agora preparados para calcular as densidades de energia e pressão. Isto será 

visto nos próximas seções para as situações de matéria nuclear fria (T — 0) e quente (T ^ 0). 
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6.3 Matéria Nuclear a T = 0 

À temperatura T = 0, a distribuição de Fermi-Dirac f[E{p)] colapsa para 

f[E{p)]—(6.41) 

Tendo isto em conta, usando a eq. (3.65) para a densidade de energia, a eq. (3.66) para a 

auto-energia e as eqs. (6.26 - 6.28), temos que a densidade de energia a T = 0 pode ser 

escrita como 

Sh = 7 í 
Jo 

dp 

{2ny 
h{p) + ^con f ’ (6.42) 

em que Sconf é a contribuição da interação de confinamento Vconj para o termo de partícula 

única do hamiltoniano efetivo de núcleons, 

i-kp dp 
'conf = 7/ 

(27t)= 
(plKon/lp) (6.43) 

7 f 
'•F dp 

1 2 

(27t)' 
t^5(p) 

9C. 

2/2 
7 
l 

^F dp T 2 

(27t)- 
■ iü. 'v(p) (6.44) 

/i(p) é a contribuição do termo cinético, e ^^(p) e u;t,(p) são as contribuições das interações 

escalar e vetorial. 

h{p) 

t^s(p) 

^v(p) 

= 3 j dc\ 

= j 

+ ruq m* 

F*(q) 
l<^(q)Pp(p + q), 

;^;:^l/'(q)lV(p + q), 

f ííq|/(q)lV(p + q) = 1 • 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 

em que 7 é a degenerecência de spin-isospin, tal que 7 = 4 (2) para a matéria nuclear (de 

nêutrons). 

A densidade de pressão fica sendo dada por 

dp ^ 
PH 

L 

- 

^F dp 
7/ 

kp dp 

(2^) 
) + 7^ 

kF dp , . r) 
k{p) - 2 

(27t)= 2/2 
7 
/ (27t)' 

OJy{p) 

(27t)= 
^(p) 5 (6.48) 
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em que 

2 

^p(p) = / cíq^g^l<^(q)iV(p + q), (6.49) 

«(P) = ^ j dqE*{q)\(j){q)\'^ p{p + q) . (6.50) 

Note que, diferentemente do trabalho original de G. Krein [29], neste ponto ainda não 

foi feita a aproximação não-relativística, ou de Fermi-Breit. Esta será feita somente ao 

final. Nosso objetivo, como salientado anteriormente, em não fazer a aproximação não- 

relativítica a esta altura é observar a dependência dos resultados finais da sequência de 

aproximações. 

Precisamos nos decidir pela interação de confinamento. Vamos tomar uma interação 

tal que não dependa da massa efetiva dos quarks no meio nuclear. E claro que não preci- 

saríamos impor tal restrição; ela é feita simplesmente para não introduzir uma arbitrarie- 

dade a mais. Como discutido anteriormente, o mecanismo de confinamento é um dos pontos 

mais obscuros da QCD, sua modelagem ainda está envolvida em grandes incertezas e, por- 

tanto, uma atitude que pensamos razoável é manter nossos cálculos o mais simples possível 

com relação ao confinamento, de tal maneira que nossos resultados não sejam mascarados 

por estas arbitrariedades com relação ao confinamento. Esta atitude está de acordo com a 

filosofia do modelo de Manohar e Georgi, a qual trata o confinamento fenomenologicamente. 

O parâmetro variacional é obtido através da equação 

õSh 

dm* 
= 0 . (6.51) 

A obtenção da equação para m* que segue deste princípio variacional é um pouco elaborada 

e, portanto, vamos apresentar alguns detalhes [61] de sua obtenção. 

A derivada de h(p) é dada por 

^^(P) 
dm 

^ = 3(m,-m;) I dq|^^^^|<^(q)iV(P + q) , (6.52) 

e a de a;s(p) por 

5c^p) 

dm 
El./., 

mq)Y 
l<^(q)lV(p + q) • (6.53) 
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Note que a derivada de u;t,(p) é identicamente nula. A soma destas equações nos leva ao 

seguinte: 

dSn 

dm* 
= 7/ 

dp dh{p) 2 9C5 

(27t)^ dm* 2fl 

= 0 . 

/„ 

kp dp 

dp 
li 7 

L 

(P) 7 

dp ^u;a(p) 

(27t)^ dm* 

rkp dp ■ 

/o 

(6.54) 

Desta equação segue-se, então, que m* obedece á seguinte equação transcendental: 

9Cs f^F dp . , 
3m„ — 3ma - 2-:^'y I ■ (6.55) 

2/2 ' Jo (27t)3 

Note que até a esta altura não foi feita nenhuma redução não-relativística. 

Podemos reescrever a equação da densidade de energia usando a equação transcendental 

para m*. No termo h{p) substituímos m, em favor de m*, o que nos leva a 

f^F dp fK 
£h = 1 

Jo (27t) 
3 ^ (P ) ^con / 

+ 
9Cs 

m 
7 
í 

dp 

W' 

9C, 
7 
l 

dp 

2/M ^0 (27t)3 
(6.56) 

Note que usamos o fato que oj.„(p) = 1 e note também o sinal -|-, em contra-partida do 

sinal — original na eq. (6.44), do termo proporcional a u;s(p). 

Ainda mais, usando novamente a equação transcedental para a massa efetiva, temos 

que 

r^F dp 
IM 
2 9Cs 

/■«F dp , , i zj; ^ 
(6.57) 

a qual substituída na eq. (6.56), leva-nos à seguinte expressão para a densidade de energia: 

dp 
= 7 / 

Jo 

+ 

0 (27t)3 

1 

^(p) ^conj 

2 9Cy 
(3m — 3m 

4 9Cs^^" ' ' 2/2 

Seguindo os mesmos passos usando a equação para m*, obtemos para a densidade de 

pressão a seguinte expressão: 

7 f 

dp 

(27t)3 
(6.58) 

PH 
= 

dp r \ ^ 2/^ , o «\2 
í 

^F dp 1 2 

(2^)= 
. (6.59) 
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Neste ponto, dentro do espírito do modelo de Manohar e Georgi, vamos fazer a apro- 

ximação não-relativística. Esta consiste em expandir, como no caso da aproximação de 

Fermi-Breit empregada por G. Krein na ref. [29], os integrandos do termo cinético h{p) e 

da interação escalar ct;s(p) até a ordem Itv?. Temos então: 

^2 
E*(q) = m* + 

2m*' 

1 1 

E*(q) m* 2m;\ 

ml 

E*(q) 
= 1 - 

2mf 

(6.60) 

(6.61) 

(6.62) 

Para as amplitudes 0(q) tomamos uma forma gaussiana. Esta escolha nos permite fazer 

todas as integrais sobre os momentos dos quarks analiticamente. Como no capítulo anterior, 

no que segue vamos permitir que a largura das amplitudes (f) tornem-se variacionais, i.e., 

vamos tomar b ^ b* nas <?!)(q)’s e b* será determinado minimizando a densidade de energia. 

Especificamente, tomamos para <?í>(q) a forma dada pela eq. (2.94). Com isto, obtemos para 

p(p) a seguinte expressão: 

P(P) = 2n) 

3/2 
,-b*2pV2 

Usando as eqs. (6.61),(6.63) na eq. (6.50), obtemos para /í(p) o seguinte: 

k(p) = 3 m! + 
2m*ò*^ 

+ 
18m* 

Da mesma forma, usando as eqs. (6.62),(6.63) na eq. (6.46), obtemos para Ws(p): 

(6.63) 

(6.64) 

cj^íp) = 1 - 

Para Wp(p), obtemos: 

tjp(p) = 3m* 

2m* ^6*2 18m* ^ 

+ 
(3m*) 

Para a equação da massa efetiva m* obtemos: 

3 m* = 3 m„ -f 2 
kp 

2/2 " 2m* 252 5 2(3m*)2 

(6.65) 

(6.66) 

(6.67) 
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em que p é a densidade da matéria nuclear, 

7 (6.68) 

Note que o termo entre colchetes na eq. (6.67) mostra que efetivamente tudo se passa 

como se a constante de acoplamento da interação escalar fosse dependente da densidade. 

Esta dependência é proporcional a (p/po)^'^^, como no modelo de Walecka [4]. A ausência 

do termo entre colchetes leva ao colapso (se Cg > Cy), ou explosão (se Cg < Cy) da 

matéria nuclear [1]. 

Para o confinamento, como é usual em modelos de quarks constituintes, vamos empregar 

uma interação do tipo oscilador harmônico, da forma dada pela eq. (2.115). Uma interação 

tal leva para £conf o seguinte: 

k*2 
'conf U (6.69) 

Finalmente, a densidade de energia fica dada na forma 

'H 
^ m* b*^ 

+ u 
3 kl 

^ 5 6m* 

X 1 2/.^ (‘X ^ -V 2 

2/^ 4 9C, 

e a densidade de pressão como 

_ 1 2/í („ , ,.,2 9CJ , 1 

(6.70) 

Ph 
3 

+ T 
5 (3m*)2 

p.(6.71) 

Uma quantidade de interesse é a energia por núcleon na matéria nuclear 

Eh 

A 
Mh 

'6*2 

^'™:-"‘4 + i;;rí,2u= 
+ 

m„ 62 

m* 6*^ 
2) 
/ 5 6m* 

+ 
1 ^ 
4 9a 

i^rriq - 3m*) 
2 1 

(6.72) 

A obtenção da curva de saturação envolve a solução autoconsistente da equação para 

m*, eq. (6.67). Os parâmetros livres são Cg/pir, Cy/pir, ruq e 6. No entanto, h e ruq 

não podem ser variados “à vontade” como Cg/P e Cyjp, pois estes em geral estão fixos 

respectivamente em torno de 6 ~ 0.45 — 0.6 fm e rriq ~ 300 — 500 AleV. 
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A curva continua da figura 6.1 mostra a energia por nucleon em função de kp. Os 

parâmetros foram fixados nos seguintes valores [29]: 

= 350 MeV 

- = 8.09 

b = 0.6 fm 

0.56. 

(6.73) 

(6.74) 

Figura 6.1 Energia por núcleon na matéria nuclear (7 = 4) em função de kp. A curva 

contínua (tracejada) corresponde ao resultado do modelo quiral de quarks (de Walecka). 
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Nesta mesma figura comparamos nosso resultado com o do modelo de Walecka^, onde 

os parâmetros deste último foram reajustados de forma a obter o mesmo valor para o ponto 

de saturação que o obtido com o nosso modelo. 

0 primeiro fato que notamos é que a densidade de energia do modelo quiral leva a 

uma compressibilidade da matéria nuclear muito menor que a do modelo de Walecka. 

Enquanto que no modelo de Walecka esta é de K~^ ~ 540 MeV, no modelo quiral é K~^ ~ 

160 MeV. O valor empírico está por volta de K~^ ~ 220 MeV. Este abaixamento do valor 

da compressibilidade é um fato desejável, pois no modelo de Walecka ela é exageradamente 

alta. 

A diminuição da compressibilidade está diretamente relacionada às mudanças do ta- 

manho do núcleon e da massa dos quarks no interior da matéria [61]. Enquanto que a 

contribuição da mudança do tamanho do núcleon ao termo de confinamento na eq. (6.72 

^*2 

2mqb'^ Y 
1 

fornece numa atração efetiva, a mudança do termo de energia cinética, 

2moò^ \ mf / 

(6.75) 

(6.76) 

contribui muito mais para uma repulsão efetiva, pois a massa diminui com a densidade 

mais rapidamente que o tamanho do núcleon. 

A minimização da densidade de energia com relação ao parâmetro b* leva a um aumento 

do tamanho do núcleon no meio nuclear. Este aumento é tal que: 

b* 
— ~ 1.05. 
b 

(6.77) 

Como dito do capítulo anterior, um aumento do tamanho do núcleon está de acordo com 

o resultado independentemente de modelo de Oka e Amado [52]. 

A figura 6.2 mostra a razão M*jM como função de kp para a matéria nuclear (7 = 

4). A curva contínua representa m*lmg do modelo quiral e a curva tracejada representa 

M^IMn do modelo de Walecka, em que representa a massa do núcleon. Nota-se que 

a variação com a densidade da massa é muito mais lenta no modelo quiral que no modelo 

de Walecka. Esta mudança mais lenta da massa efetiva, além de levar a uma diminuição 

^As correspondentes equações para o modelo de Walecka podem ser encontradas na ref. [5] 



M
 

/M
 

Capítulo 6. Propriedades da Matéria Nuclear em Teorias Efetivas Quirais 120 

kp [fm-"'] 

Figura 6.2 Razão entre as massas na matéria nuclear (7 = 4) como função de kp para o 

modelo quiral de quarks (m^/m,, linha contínua) e o modelo de Walecka {M^/Mn, linha 

tracejada). 
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da compressibilidade da matéria nuclear em comparação com o modelo de Walecka, também 

é desejável, pois uma renormalização brutal da massa no interior da matéria, da ordem de 

40 % como acontece com o modelo de Walecka, não parece fisicamente razoável. 

A equação de estado, pxS, está mostrada na figura 6.3 para a matéria nuclear. Também 

é feita uma comparação com a equação de estado predita pelo modelo de Walecka (linha 

tracejada). Notamos que o modelo quiral não prediz uma transição de fase (pressão nega- 

tiva) do tipo gás-líquido, como prediz o modelo de Walecka. Esta ausência de transição de 

fase é devida à estrutura interna do núcleon, a qual fornece através do termo 

1 
(6.78) 

uma repulsão extra. 

Estudamos também as predições do modelo para a matéria de nêutrons (7 = 4). Este 

tem relevância para o estudo da estrutura de estrelas de nêutrons e possíveis transições 

para estrelas de quarks. A figura 6.4 mostra a energia por nêutron como função de kp. 

Novamente é feita uma comparação como o modelo de Walecka. Notamos que o modelo 

quiral de quarks prediz que a matéria de nêutrons é ligada, com uma energia de ligação da 

ordem de 3 MeV. 

A minimização da densidade de energia com relação a b* indica um aumento do tamanho 

do núcleon da ordem de 3 %. Note que o mínimo da densidade de energia foi deslocado um 

pouco à direita, em comparação com o modelo de Walecka. Este deslocamento tem a ver 

com uma aumento menor do núcleon na matéria de nêutrons do que na matéria nuclear. 

As figuras 6.5, 6.6 mostram respectivamente as razões entre as massas como função de kp 

e a equação de estado da matéria de nêutrons (7 = 2). Novamente são feitas comparações 

com o modelo de Walecka (linhas tracejadas). 

Notamos que a massa dos quarks não sofre renormalizações tão acentuadas como a 

massa dos núcleons no modelo de Walecka. Nota-se também a ausência de transição de 

fase na matéria de nêutrons. 
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Figure 6.3 Equação de estado da matéria nuclear (7 = 4). A linha contínua (tracejada) 

representa a predição do modelo quiral de quarks (de Walecka). 
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Figure 6.4 Energia por núcleon na matéria de nêutrons (7 = 2) em função de kp. A curva 

contínua (tracejada) corresponde ao resultado do modelo quiral de quarks (de Walecka). 
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kp [fm-1] 

Figura 6.5 Razão entre as massas na matéria de nêutrons (7 = 2) como função de kp para 

o modelo quiral de quarks {m*/mq, linha contínua) e o modelo de Walecka linha 

tracejada). 
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log^O 

Figura 6.6 Equação de estado da matéria de nêutrons (7 = 2). A linha contínua (tracejada) 

representa a predição do modelo quiral de quarks (de Walecka). 



Capítulo 6. Propriedades da Matéria Nuclear em Teorias Efetivas Quirais 126 

6.4 Matéria Nuclear a T / 0 

Uma questão que devemos manter em mente é que estamos restritos a temperaturas rela- 

tivamente baixas, menores que a escala de confinamento. Isto é devido ao fato de que a 

interação efetiva que estamos usando descreve processos que não levam em conta as possíveis 

quebras de tiádrons em constituintes e recombinações de constituintes em hádrons. À tem- 

peraturas da ordem e maiores que Aqcd, estes processos certamente desempenharão papel 

importante e devem, portanto, ser explicitamente considerados. 

Quando a temperatura é diferente de zero, necessitamos incluir as distribuições de 

Fermi-Dirac nas expressões para a auto-energia e para as densidades de energia e pressão. 

Um detalhe que deve ser levado em conta é que numa teoria que tem origens relativísticas, 

como é a presente, há a possibilidade, em princípio, de excitar antinúcleons e, portanto, isto 

deve ser levado em conta. ’E claro que, na prática, a presença de antinúcleons no sistema 

é bastante reduzida em temperaturas muito menores que a massa de um núcleon. 

Quando temos antinúcleons, tudo o que foi feito até o momento em termos da repre- 

sentação Fock-Tani e a aproximação de Hartree continua válido, pois os antinúcleons podem 

ser tratados como sendo partículas distintas dos núcleons, sendo estados ligados de anti- 

quarks. Outro detalhe que deve ser notado é que o número bariônico dos antinúcleons é 

de sinal contrário ao dos núcleons e, portanto, o potencial químico para antinúcleons tem 

sinal contrário ao do potencial químico para núcleons. Ainda mais, devido ao fato de que 

o número bariônico é uma quantidade conservada, temos jü = —p. 

Com estas observações, não é difícil mostrar, usando o material do capítulo 3, que a 

expressão para a densidade de energia é dada por 

[/[í;(p)) + /lE(p))] + í’w(r) + £xm, (6.79) 

em que a contribuição da interação de confinamento para o termo de partícula única é 

agora dado por 

S„nAT) (pIVwIp) (/[«(p)I + /|£(p)]) . (6.80) 

enquanto que as contribuições das interações quirais são modificadas para 

= -^|7/(|Í5-.(p)(/[b(p)1 + /1£(p)I)}' 
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- (e.si) 

e as funções /i(p), u?s(p) e o;„(p) são as mesmas das eqs. (6.45 - 6.46. As distribuições de 

Fermi-Dirac para núcleons /[£'(p)] e para antinúcleons f[E{p)] são 

f{E{p)] = 

f[E{p)] = 

(6.82) 

(6.83) 

1 
g^[E(+)(p)-A.] + 1’ 

1 
g/3[E(-)(p)+fx] ^ I ’ 

em que a energia de partícula única é dada por 

£W(p) = A(p) + £„»/(P) + 2 7/j^‘>',(p') (/[-B(p')] + /[í;(p')|) 

7 / 7^‘".(P') (/[«(p')l -/[í;(p')]) 
(27T) 

(6.84) 

6 Econ f ® 

Econf — (p|^on/|p) • (6.85) 

De maneira análoga, a expressão para a densidade de pressão é modificada para 

Ph{T) = ij {f[E(p)] +f[E(p)])+7 j {f[E(p)] +f[E{p))) 

~ (/[£^(P)]-/[^(P)])| -Eh{T), (6.86) 

em que ü;p(p) e /í(p) continuam sendo dadas respectivamente pelas eqs. (6.66, 6.64). 

Notamos nas equações acima que enquanto os termos proporcionais a Cy vêm multipli- 

cados pela diferença f — f, as outras vêm multiplicadas pela soma / + /. Isto simplesmente 

reflete que o fato de que a interação vetorial se acopla com a densidade bariônica, a qual é 

dada como 

PB = 7 / 7^ (/lB(p)] - /[£(P)]) . (6.87) 

A equação transcendental para m* é agora dada por 

3 m; = 3 m, - 2 ^ 7 / ^^(p) (/[^(P)l + f[E{p))) • (6.88) 
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Como no caso a T = 0, empregamos esta equação em outras de interesse. Seguindo 

os mesmos passos que anteriormente, obtemos para a densidades de energia a seguinte 

expressão: 

£h{t) = 

+ T 
1 2/, 

+ U 
3 kl 

^ 5 6m* 
Pb 

4 9C, 

e, para a densidade de pressão 

[3m,-3m^) - ^ P% (6.89) 

Ph{T) = “7 (3"^9 - 3m*y 
9C?. 

4 9C, 

+ 

2/í 

V 2 
Pb 

+ 
kl 

Pb (6.90) 
3m2^ò*^ 5 {3m*y 

E, finalmente, usando a equação transcendental para m* na expressão para £'('^)(p), eq. (6.84), 

obtemos uma expressão extremamente simples para esta 

E{p) = K{p) + Econf{p)±2^PB . (6.91) 

Vamos agora apresentar os resultados numéricos para as diversas quantidades. Aqui 

vamos considerar o limite de densidade bariônica total, a soma da desidade bariônica de 

núcleons e da densidade bariônica de antinúcleons, igual a zero. Uma situação tal pode ser 

relevante para os estágios finais da expansão do gás de hádrons resultantes de uma colisão 

de íons pesados relativísticos. Como estamos restritos a temperaturas relativamente baixas, 

a densidade de antinúcleons é muito baixa e, portanto, no limite de densidade bariônica 

total nula, a densidade de núcleons também é baixa, como se espera que seja a situação nos 

estágios finais de uma colisão de íons pesados relativísticos [64]. Também não procuramos 

um novo valor para o tamanho do núcleon pois, como será visto, os efeitos da temperatura 

são muito pequenos. Também, vamos apresentar somente os resultados para matéria de 

nêutrons (7 = 2), pois os de matéria nuclear (7 = 4) são muito similares. 

Na figura 6.7, mostramos as razões das massas para o modelo de quarks (linha contínua) 

e para o modelo de Walecka (linha tracejada). Notamos que o efeito da temperatura no 

modelo de quarks é muito pequeno, comparado ao efeito predito pelo modelo de Walecka. 

Para uma temperatura por volta de 215 MeV, a massa efetiva no modelo de Walecka 
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cai para 50% de seu valor no espaço livre. A origem deste efeito reduzido no modelo de 

quarks é a estrutura interna dos núcleons, que fornece uma repulsão extra, como no caso 

de temperatura T = 0, 

6.7 Razão entre as massas na matéria de nêutrons (7 = 2) como função de kp para o 

modelo quiral de quarks {m^jrrig, linha contínua) e o modelo de Walecka (M^/Mn, linha 

tracejada). 
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£ [MeV/fm^] 

Figura 6.8 Densidade de pressão versus densidade de energia para densidade bariônica 

total igual a zero para a matéria de nêutrons (7 2) no intervalo de temperatura de 

100 — 250 MeV. A linha contínua (tracejada) representa a predição do modelo quiral de 

quarks (de Walecka). A flecha sobre a linha tracejada indica que o ponto final desta vai 

além dos limites da figura (ver texto). 
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A figura 6.8 da página anterior mostra px £ para densidade bariônica total igual a zero 

respectivamente para o modelo de quarks (linha contínua) e o modelo de Walecka (linha 

tracejada) no intervalo de temperatura de 100 — 250 MeV. A flecha sobre a curva tracejada 

indica que o final da curva vai além dos limites da figura; as coordenadas do ponto finai 

são £ = 561.82 MeV/fm^ e p = 63.86 MeV7fni^- Notamos que o efeito da temperatura no 

modelo de Walecka é brutal, indicando mais uma vez que a estrutura interna dos núcleons 

também desempenha papel importante na equação de estado. 

A conclusão contundente deste capítulo é que a estrutura interna do núcleon têm im- 

plicações marcantes no mecanismo de saturação da matéria nuclear. Esta conclusão tem 

aparecido no contexto de outros estudos empregando modelos fenomenológicos, como o de 

Saito e Thomas [46], e aqui esta foi enriquecida com a inclusão da simetria quiral. É im- 

portante notar que a inclusão da simetria quiral ao nível de Hartree não é algo trivial, pois 

a razão fundamental para que se use uma lagrangeana do tipo dada pela eq. (6.13) é sua 
/ 

invariância sob o grupo quiral SU{3) x SU{3). E claro que a inclusão explícita dos píons, 

a qual aparece somente ao nível de Eock, é interessante e deve ser implementada a seguir. 

No entanto, com base nos resultados obtidos com a inclusão dos píons no modelo de Wale- 

cka [5], é de se espear que o píon não modifique drasticamente os resultados obtidos aqui; 

no entanto, espera-se um reajuste nas constantes fixadas ao nível de Hartree. Certamente, 

para núcleos finitos, o papel dos píons pode ser de maior importância que para a matéria 

nuclear. 

Um outro aspecto que deve ser investigado, mas que não deve mudar muito os resultados 

obtidos aqui, é a mudança da forma da amplitude do núcleon no espaço de Fock. Uma forma 

gaussiana tem a vantagem imbatível de permitir a separação exata do centro de massa dos 

quarks e também de permitir efetuar uma grande quantidade de integrais sobre as variáveis 

de quarks analiticamente. No entanto, uma forma gaussiana tem a desvantagem de fornecer 

um fator de forma para os núcleons que decai muito rapidamente, em comparção com uma 

forma dipolar, que é favorecida pelos dados experimentais. Uma maneira de empregar 

outras formas de amplitudes, e ainda obter a separação do centro de massa é usar uma 

expansão destas em gaussianas. 

A inclusão dos termos de Fock, que além do píon, introduz outros acoplamentos, também 
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é interessante e pode ser implementada sem enorme esforço. É claro que precisamos de mais 

dados experimentais para fixar os novos parâmetros. Uma solução para isto é o estudo de 

núcleos finitos. 

Por fim, a inclusão dos termos de troca de quarks, os quais são siginificativos, conforme 

mostrado no capítulo anterior, pode ser implementada com algum esforço. Apesar de ser 

uma tarefa difícil, ela é enormemente facilitada com o emprego da representação Fock-Tani. 



Capítulo 7 

Conclusões e Perspectivas Futuras 

0 conceito de quark constituinte, apesar de ser um tanto controverso no contexto da QCD, 

forneceu a base fenomenológica para sua construção e tem sido extremamente útil na análise 

de uma grande variedade de fenômenos hadrônicos, incluindo a espectroscopia, decaimentos 

e processos de espalhamento. Sua base na QCD não está estabelecida, mas há uma convição 

de que esta esteja no fenômeno da quebra dinâmica da simetria quiral. Ao longo desta 

tese, modelos de quarks constituintes foram empregados num contexto não muito explorado 

ainda na literatura, a saber, no estudo das propriedades da matéria nuclear. Em particular, 

nesta tese, especial atenção foi devotada ao mecanismo de saturação. 

Inicialmente, com o intuito maior de demonstrar o “drama” da física nuclear tradicional, 

qual seja, a dificuldade de obter com potenciais que ajustam os dados do espalhamento NN 

no espaço livre os valores empíricos da energia de ligação e da densidade de saturação da 

matéria nuclear, investigamos a modificação da interação vinda da troca de mésons u. Não 

era o nosso objetivo apresentar o cálculo estado-da-arte da energia de ligação, mas sim 

demonstrar com um cálculo suficientemente elaborado, através do emprego da equação de 

Bethe-Goldstone com o potencial de Bonn, o problema em questão. Melhoramentos na 

teoria de muitos corpos, tais como inclusão de correlações de mais de dois corpos induzidas 

por forças de três corpos, não muda significativamente a situação. Nossa contribuição neste 

assunto foi a de explorar a substituição da repulsão de curto alcance atribuida ao méson lü 

no potencial de Bonn por um mecanismo de troca de quarks e glúons. Apesar de termos 

empreendido um grande esforço na tentativa de procurar parâmetros adequados da parte do 

potencial NN advinda do modelo de quarks, permaneceu a dificuldade de obter os valores 
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empíricos da saturação nuclear. 

Os potenciais NN com base em modelos de quarks foi obtido usando o formalismo da 

representação Fock-Tani. Este formalismo tem como base uma técnica de mapeamento 

de partículas compostas em partículas elementares através de uma transformação unitária 

num espaço de Hilbert estendido. 0 formalismo emprega técnicas da teoria quântica de 

campos, e têm a vantagem de permitir o emprego da teoria de muitos corpos tradicional 

para tratar sistemas contendo simultaneamente compostos (núcleons) e seus constituintes 

(quarks). Interações efetivas NN foram contruidas com base em modelos de quarks consti- 

tuintes e foram empregadas nos diversos capítulos da tese para estudar diferentes aspectos 

relacionados ao mecanismo de saturação da matéria nuclear. 

Nossos próximos passos na tese, que compreendem os capítulos 5 e 6, envolveram um 

mecanismo relavístico para a saturação nuclear, o qual difere do convencional baseado nas 

correlações de dois corpos. 0 mecanismo relativístico de saturação ao nível dos quarks foi 

introduzido por Guichon no contexto do modelo de sacola do MIT. Este tem a mesma base 

física do mecanismo do modelo puramente hadrônico de Walecka. Um aspecto importante 

que investigamos é a contribuição da troca de quarks entre núcleons no meio nuclear. Este 

é o primeiro estudo que estimou este efeito. Este estudo foi facilitado com o emprego do 

formalismo Eock-Tani. Concluimos que o efeito não é desprezível, e deve ser incluido em 

um estudo mais completo das propriedades da matéria nuclear no contexto de modelos de 

quarks constituintes. Mais ainda, ficou claro que apesar das contribuições individuais, que 

vêm dos potenciais atrativo e repulsivo para o termo de Hartree, dominarem completamente 

as correspondentes contribuições para os termos de troca de quarks, o resultado líquido da 

soma de efeitos leva a uma contribuição importante dos termos de troca de quarks. 

No capítulo 7 usamos conjuntamente as idéias da teoria de campos efetivas quirais 

e a representação Eock-Tani. A literatura recente tem registrado um grande interesse 

no emprego de teorias efetivas quirais no estudo das interações hadrônicas. No entanto, 

este interesse tem sido focalizado no emprego de modelos hadrônicos, i.e., modelos que 

empregam graus de liberdade de mésons e bárions. Nesta tese empregamos as idéias de 

teorias efetivas ao nível da estrutura interna dos núcleons. Usamos a teoria efetiva quiral 

de Manohar e Georgi no estudo das propriedades de saturação da matéria nuclear simétrica 
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e de nêutrons à temperatura zero e à temperatura finita. Partindo do nível de árvore desta 

teoria, empregamos a representação Fock-Tani para obter uma interação efetiva NN^ a qual 

foi empregada no formalismo das funcções de Green para obter, na aproximação de Hartree, 

as quantidades de interesse, tais como as densidades de energia e pressão. A saturação da 

matéria nuclear tem como base o mecanismo de Guichon, que é similar ao mecanismo do 

modelo relativístico de Walecka. Este mecanismo está associado ao acoplamento com a 

densidade escalar, que envolve a diferença entre os quadrados das componentes superior e 

inferior do espinor de Dirac dos quarks. No limite em que a componente inferior do espinor 

de Dirac é desprezada, não é possível obter uma solucação estável para a densidade de 

energia da matéria nuclear na aproximação de Hartree-Fock. 

Nosso estudo mostrou que o efeito da estrutura interna do núcleon tem uma influência 

brutal nas propriedades de saturação nuclear. Em particular, o papel desempenhado pela 

interação vetorial, que fornece repulsão, é diminuido, e a energia cinética dos quarks no 

interior dos núcleons fornece efetivamente uma repulsão. A estrutura interna também 

afeta diretamente a massa efetiva dos quarks no meio nuclear, que depende somente do 

acoplamento escalar. A estrutura interna dos núcleons fornece efetivamente uma repulsão, 

cancelando em parte a atração e, por conseguinte, diminuindo a renormalização da massa. 

Este efeito reduzido sobre a massa efetiva dos quarks afeta diretamente as densidades de 

energia e pressão, as quais dependem fortemente da diferença entre os valores das massas 

no espaço livre e no meio. Comparando os nossos resultados com os respectivos resultados 

do modelo de Walecka, pudemos verificar muito facilmente os efeitos da estrutura interna 

dos núcleons nas diversas quantidades de interesse. Também verificamos que o efeito da 

temperatura sobre a massa efetiva dos quarks e sobre as densidades de energia e pressão é 

muito menor no modelo de quarks que no modelo de Walecka. 

Para o futuro, as oportunidades oferecidas pelo uso conjunto de teorias efetivas quirais e 

da representação Fock-Tani são bastante amplas. Como dito anteriormente, teorias efetivas 

têm uma melhor fundamentação teórica que modelos puramente fenomenológicos, tais como 

modelos de sacola, e podem oferecer um arcabouço mais amplo para o entendimento do 

regime não-perturbativo da QCD. Em particular, o emprego conjunto destes formalismos 

pode ser muito útil no estudo da interação NN no espaço livre, onde teorias efetivas ao 



nível hadrônico têm demonstrado um relativo sucesso. Também, a inclusão de processos de 

quebra e recombinação de hádrons no meio nuclear certamente fornecerá elementos para um 

melhor entendimento da transição entre os regime em que graus de liberdade hadrônicos 

dominam e aquele em que os quarks e glúons dominam. Outro aspecto importante é a 

inclusão de loops na interação efetiva quarks-quark, a partir da qual se obtem a interação 

efetiva NN. 

No futuro imediato, os cálculos desta tese podem ser estendidos, sem um esforço de- 

masiadamente grande, na direção de incluir os termos de Fock e de troca de quarks na 

interação efetiva NN no meio nuclear, tanto para o estudo das propriedades da matéria 

nuclear infinita quanto de núcleos finitos. Também um outro estudo que pode ser feito de 

imediato, talvez com um esforço um pouco maior, é a inclusão da troca de dois píons entre 

os quarks. Esta inclusão é particularmente importante para a obtenção da parte de alcance 

intermediário da interação NN. 
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