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(PPGF-UFPA) como parte dos requisitos necessários para
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i

Resumo

Campos quânticos sujeitos a condições de contorno dependentes do tempo podem re-

sultar na criação de part́ıculas reais a partir do vácuo. Este fenômeno é conhecido como

efeito Casimir dinâmico (ECD) e tem sido alvo de muito interesse desde os trabalhos pio-

neiros de Moore [J. Math. Phys. 11, 2679 (1970)], DeWitt [Phys. Rep. 19, 295 (1975)],

Fulling e Davies [Proc. Roy. Soc. A 348, 393 (1976)] . Neste trabalho, estudamos três

aspectos fundamentais relacionados a este fenômeno: a força de radiação quântica sobre

espelhos em movimento; o efeito de criação de part́ıculas a partir do vácuo; o comporta-

mento da densidade de energia de campos quânticos em cavidades. Consideraremos ao

longo de todo o trabalho um campo escalar real não massivo, em 1+1 dimensões, intera-

gindo com um ou dois espelhos que imporão diversas condições de contorno sobre este

campo. Primeiramente, considerando a chamada condição de contorno de Robin, inves-

tigaremos o ECD em duas situações: um espelho realizando um movimento de pequenas

amplitudes e não relativ́ıstico em um banho térmico; um espelho estático, porém com

parâmetro de Robin variando no tempo. Em ambos os casos mostramos haver criação

de part́ıculas, e na primeira situação analisamos ainda a força de radiação quântica sobre

o espelho. Feito isso, passaremos nossa atenção ao ECD em cavidades com um espe-

lho estático, e o outro executando uma lei de movimento arbitrária, confinando o campo

através das condições de contorno de Dirichlet e Neumann. Supondo um estado inicial

arbitrário do campo, obtemos a fórmula exata para força de radiação sobre o espelho em

movimento, bem como para a densidade de energia na cavidade. Investigamos, ainda, os

casos particulares em que o estado inicial do campo é o estado de vácuo, térmico ou coe-

rente. Por fim, analisamos com detalhes o comportamento exato da densidade de energia

do campo em uma cavidade que impõe condição de contorno de Dirichlet e um estado

inicial térmico do campo, na importante situação em que um dos espelhos executa um

movimento oscilatório ressonante, mostrando que para pequenas amplitudes ocorre uma

excelente concordância entre nossas fórmulas exatas e as aproximadas encontradas na

literatura. Entretanto, para amplitudes maiores, discrepâncias significativas aparecem,

revelando limitações nas fórmulas perturbativas da literatura (válidas para amplitudes

pequenas), bem como resultados fora do alcance das mesmas.
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Abstract

The interaction between quantum fields and time dependent boundary conditions re-

sults in the creation of real particles from vacuum. This phenomenon known as dynamical

Casimir effect (DCE) has been target of great interest since the pioneering works by Mo-

ore [J. Math. Phys. 11, 2679 (1970)], DeWitt [Phys. Rep. 19, 295 (1975)], Fulling

and Davies [Proc. Roy. Soc. A 348, 393 (1976)]. In this work we study three of the

fundamental aspects related to this phenomenon, namely: the quantum radiation force

on moving mirrors; analysis of the effect of particle creation from vacuum; the behavior

of the energy density of quantum fields in cavities. We suppose throughout this work a

real massless scalar field, in 1+1 dimensions, interacting with one or two mirrors which

will impose several boundary conditions on this field. Firstly, considering the so-called

Robin boundary condition, we investigate the DCE in two situations: a mirror executing

a movement with small amplitude and non-relativistic velocity in a thermal bath and also

a static mirror, imposing Robin boundary conditions with time-dependent Robin para-

meter. Both cases are shown to lead to particle creation and in the first situation the

quantum radiation force is analysed as well. Next, we move our attention to the DCE in

cavities. We start supposing a cavity formed by two mirrors, one of them static and the

other allowed to execute an arbitrary law of motion, confining the field through Dirichlet

and Neumann boundary conditions. Supposing an arbitrary initial field state, we calcu-

late exactly the radiation force on the moving mirror. We also investigate the particular

cases of vacuum, thermal and coherent initial field states. Last, we analyze with details

the behavior of the energy density of the field in a cavity imposing Dirichlet boundary

conditions and a thermal bath as initial state, in the important case where one of the

mirrors executes a ressonant oscillatory law of motion, showing that for small amplitudes

of oscillations there is an excellent agreement between our exact formulas and the appro-

ximate ones found in literature. However, for larger amplitudes, significant discrepancies

appear, revealing limitations on the pertubative formulas found in the literature (valid

only for small amplitudes).
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I Aspectos históricos e a teoria do efeito Casimir dinâmico 14
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Capı́tulo 1

Introdução

Espelhos1 em movimento no vácuo quântico podem sofrer a ação de uma força dissi-

pativa. A energia dissipada do espelho é convertida na criação de part́ıculas reais a partir

do vácuo quântico, garantindo a conservação da energia do sistema espelho + campo

quântico. Este fenômeno é conhecido pelo nome de efeito Casimir dinâmico (ECD) -

denominação introduzida por Yablonovitch [1] (1989) e Schwinger [2] (1992). Engloba-se

ainda sob esta nomenclatura a geração de part́ıculas reais por materiais cujas proprieda-

des variam no tempo [3]. A palavra “dinâmico”é usada para distinguir o ECD de outro

fenômeno de origem no vácuo quântico com consequências macroscópicas: o efeito Ca-

simir estático [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] - em que espelhos em repouso se atraem/repelem

unicamente devido às alterações na energia de vácuo de um dado campo quântico por

causa da presença destes espelhos.

Os primeiros trabalhos investigando o ECD surgiram na década de 1970 (ver Caṕıtulo

2). Em seu trabalho pioneiro, Moore [12] analisou o ECD para um campo escalar real não

massivo em 1+1 dimensões confinado em uma cavidade cujas paredes impunham condições

de contorno de Dirichlet no campo. Mostrou-se que, embora esta configuração implique

1Denominaremos de espelho, ao longo desta dissertação, a qualquer objeto que imponha algum tipo de

condição de contorno a um certo campo quântico. Nesta dissertação trabalharemos unicamente em 1+1

dimensões, desta forma são pontos que impõem as condições de contorno. Para dimensões mais altas,

obviamente, entra em questão a geometria do espelho.

9



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 10

no interessante fenômeno de criação de part́ıculas reais, o número de part́ıculas criadas é

diminuto, o que dificulta a observação experimental deste efeito. De fato, até hoje não há

a confirmação experimental do ECD. Contudo dadas as recentes e promissoras propostas

experimentais para detecção do ECD (algumas serão brevemente discutidas no Caṕıtulo

4), pode-se esperar que nos próximos anos que a existência deste efeito seja confirmada.

Motivado por problemas contextualizados na então recém nascida Teoria Quântica de

Campos em Espaços Curvos, DeWitt [13] publicou, cinco anos após o trabalho de Moore,

artigo no qual descreve o ECD no caso de um único espelho em movimento no vácuo,

esclarecendo em seu artigo que somente após a conclusão do mesmo foi que ele tomou

conhecimento do trabalho de Moore (vide detalhes na Seção 2.2.4). As investigações sobre

o ECD seguiram com a publicação de um artigo de Fulling e Davies em 1976 [14] e de

vários outros trabalhos publicados ainda na década de 70 (por exemplo [15, 16, 17, 18]).

Desde então várias técnicas foram desenvolvidas para analisar o ECD, condições de

contorno diferentes das de Dirichlet (mais realistas) foram consideradas, o efeito de outros

estados iniciais - do campo quântico - diferentes do vácuo foram analisados, problemas em

dimensões mais altas, bem como várias outras geometrias tais como por exemplo esferas

com raio variável.

O objetivo desta dissertação é analisar três aspectos do ECD:

• a força de radiação sobre espelhos móveis;

• o fenômeno de criação de part́ıculas;

• a dinâmica da densidade de energia em cavidades oscilantes.

A primeira parte desta dissertação tem como objetivo apresentar ao leitor uma breve

revisão história e o estado de arte do ECD. No Caṕıtulo 2, faremos uma descrição das

origens do ECD, analisando os trabalhos pioneiros de Moore [12], DeWitt [13] e Fulling

e Davies [14], bem como as motivações por trás desses artigos. No Caṕıtulo 3, apresen-

taremos uma revisão dos diversos aspectos teóricos do ECD. Nossa intenção é oferecer ao

leitor um panorama geral sobre o ECD, apontando o que, quando e por quem foi feito

cada trabalho ao longo destes quarenta anos de história. Esperamos que este caṕıtulo

10



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 11

possa ser útil para servir não só como referência, mas também de ponto de partida para

que jovens estudantes possam se situar nesta área de pesquisa e eventualmente formulem

seus próprios problemas de pesquisa. Dedicamos, por fim, o Caṕıtulo 4 para um rápida

discussão sobre o aspectos experimentais do ECD. Faremos uma descrição das diversas

propostas para a realização do ECD em laboratório. Esta primeira parte da dissertação

é complementada pelo Apêndice B, na qual fornecemos para consulta uma tabela de

soluções anaĺıticas da chamada equação de Moore que, como veremos, é fundamental no

ECD para cavidades em 1+1 dimensões.

Feita essa revisão histórica, a dissertação segue dividindo-se em duas partes nas quais

apre-

sentaremos as contribuições originais deste trabalho: a primeira (Caṕıtulos 5 e 6) tratará

do ECD para um único espelho móvel através da abordagem perturbativa proposta por

Ford e Vilenkin [19]; a segunda parte (Caṕıtulos 7 e 8) analisará o ECD para cavidades,

considerando a abordagem exata proposta por Cole e Schieve [20, 21].

Mais precisamente, no Caṕıtulo 5, estudaremos o ECD para um espelho impondo uma

condição de contorno pouqúıssimo explorada na literatura - as condições de contorno de

Robin. Calcularemos as correções térmicas, tanto à força de radiação sobre o espelho bem

quanto na criação de part́ıculas. Desta forma, generalizamos resultados encontrados nas

Refs. [22, 23] onde somente o estado de vácuo foi investigado. O artigo correspondente a

esta pesquisa está sendo finalizado e em breve será submetido à publicação [24].

No Caṕıtulo 6, proporemos um modelo bastante simplificado para analisar o ECD com

espelho estático com propriedades dependentes do tempo utilizando a condição de contorno

de Robin. Mostraremos haver a criação de part́ıculas em nosso modelo e estudaremos tal

geração de part́ıculas. O artigo correspondente a esta pesquisa foi submetido à publicação

[25].

No Caṕıtulo 7 passaremos ao caso do ECD em cavidades. Consideraremos uma ca-

vidade constitúıda de um espelho estático e outro com lei de movimento arbitrária. Su-

poremos que estes espelhos imponham condições de contorno de Dirichlet ou Neumann

sobre o campo. Supondo um estado inicial arbitrário do campo, calcularemos de maneira

exata a força de radiação sobre o espelho. Resultados da pesquisa relacionada com esse

11



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 12

caṕıtulo foram publicados em [26, 27].

Finalmente no Caṕıtulo 8, aplicaremos as fórmulas gerais obtidas no caṕıtulo anterior

para estudar o comportamento da densidade de energia na cavidade. Mostraremos ainda

existir, no domı́nio não relativ́ıstico e de pequenas oscilações, uma bela equivalência entre

nossos resultados e os obtidos através de método perturbativo [28]. Resultados da pesquisa

relacionada com esse caṕıtulo foram publicados em [29].

No Caṕıtulo 9 fazemos um resumo de todos os resultados aqui apresentados, enfati-

zando conclusões e dando perspectivas para prosseguimento da pesquisa.

Para o leitor casual que lerá somente um ou outro caṕıtulo deste trabalho, adicionamos

seções de introdução e conclusão em cada um dos caṕıtulos. Desta forma, este trabalho

pode ser lido na ordem que for mais conveniente ao leitor.

12



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 13

Notação e convenção

Durante as partes II e III desta dissertação consideraremos o campo escalar real não

massivo em 1+1 dimensões. Durante toda a dissertação as seguintes convenções serão

adotadas:

• O campo será denotado pela letra φ.

• A dependência das funções em suas variáveis será omitida ou explicitada quando

necessário, e.g. usaremos f ou f(x) alternadamente durante o trabalho.

• Derivadas parciais serão escritas como ∂f(x, t)/∂x ou ∂xf(x, t). O mesmo vale para

derivadas de ordem superior, por exemplo, usaremos: ∂2f(x, t)/∂x2 ou ∂xxf(x, t)

• A transformada de Fourier de uma função será denotada pela versão maiúscula da

letra correspondente a essa função. Por exemplo, F (ω) é a transformada de Fourier

de f(t).

• O śımbolo 〈A〉 denotará o valor esperado do operador A em relação ao ket | 〉.

• O comutador entre dois operadoresA eB será denotado por [A,B] e o anticomutador

por {A,B}.

• Vetores serão indicados por letras em negrito e.g. x.

• O operador d’Alembertiano será representado por � ou ∂2.

• Uilizaremos também o sistema de unidades naturais no qual ~ = c = G = kB = 1.

Em algumas expressões estas constantes serão recuperadas a fim de dar uma idéia

da ordem de grandeza do observável em questão.

13
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Aspectos históricos e a teoria do

efeito Casimir dinâmico
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Capı́tulo 2

Origens do efeito Casimir dinâmico

2.1 Definição do fenômeno e um pouco de nomencla-

tura

Definiremos como efeito Casimir dinâmico (ECD), o efeito de criação de part́ıculas

reais a partir do vácuo pela existência de um campo quântico sujeito a condições de

contorno dependentes do tempo. Tais condições de contorno dependentes do tempo po-

dem ser geradas por alterações na topologia (e.g. uma dimensão compactificada em um

ćırculo cujo raio vaia), na geometria do sistema (e.g. uma cavidade cujas dimensões sejam

variáveis) ou pela variação temporal das propriedades f́ısicas de um espelho interagindo

com o campo (e.g. propriedades permissividade elétrica de um dielétrico). Embora traga

o nome do f́ısico holandês H. B. G. Casimir (1909-2000), o próprio Casimir nunca versou

sobre o assunto. A associação com Casimir ocorre em referência ao famoso efeito Ca-

simir estático, que em sua versão original (campo eletromagnético em 3+1 dimensões)

se refere à atração, com uma força Fcas inversamente proporcional à quarta potência da

distância, entre duas placas metálicas perfeitamente condutoras, em repouso e descar-

regadas no vácuo, devido unicamente às alterações na energia de ponto zero do campo

15



2.1 Definição do fenômeno e um pouco de nomenclatura 16

eletromagnético provocadas pela presença das placas [4]

Fcas = −~cSπ2

240a4
, (2.1)

onde a é a distância entre as placas e S é a área da superf́ıcie de cada placa.

Veremos no Caṕıtulo 3 que, embora a força do vácuo quântico sobre um único espelho

estático no vácuo seja zero, esta força apresenta flutuações. Pode-se usar então o teo-

rema flutuação-dissipação para encontrar a resposta mecânica linear do vácuo quântico

caso o espelho realizasse movimentos de pequena amplitude em torno de sua posição de

equiĺıbrio [30] (veja também as Refs. citadas na Seção 3.4). Mostra-se que a força sobre

o espelho sempre terá uma componente dissipativa atuando no sentido contrário de mo-

vimento. O surgimento de uma força dissipativa agindo sobre o espelho é acompanhado

pelo fenômeno de criação de part́ıculas, garantindo a conservação da energia do sistema

espelho + campo. Pelo prinćıpio de conservação da energia, a magnitude do trabalho re-

alizado por essa força dissipativa é igual a energia das part́ıculas criadas, a qual pode ser

calculada, por sua vez, integrando-se sobre todas as frequências o espectro das part́ıculas

criadas. Entretanto, a criação de part́ıculas é muito pequena. Por exemplo, uma pessoa

oscilando com seu próprio braço uma placa de pequena área de forma que possamos ima-

giná-la como unidimensional, com amplitude de 1 m e frequência de 1 Hz, induz uma taxa

de criação de fótons de mı́seros 10−18 fótons por segundo [31]. Mesmo aparatos mecânicos

que, no limite da tecnologia atual, permitiriam oscilar espelhos na frequência de GHz e

amplitude de 10−9 m produziriam 10−9 fótons por segundo.

Historicamente a denominação “efeito Casimir dinâmico”1 aparece pela primeira vez

no trabalho de Yablonovitch [1]:

“[...] estamos considerando as bruscas mudanças não adiabáticas que têm o efeito de

causar transições reais e impulsionar as flutuações quânticas em part́ıculas reais. Neste

sentido esse processo pode ser chamado de efeito Casimir dinâmico ou não adiabático.”

1O autor particularmente acredita ser mais justo denominar esse fenômeno de efeito Moore-DeWitt.

Por ser a nomenclatura mais popular, utilizaremos o nome efeito Casimir dinâmico ao longo desta dis-

sertação.
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2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 17

Nota-se, contudo, que embora sugira o nome “efeito Casimir dinâmico”, Yablonovitch

utiliza a nomenclatura “efeito Casimir não adiabático” no t́ıtulo2 de seu artigo.

O nome “efeito Casimir dinâmico” é popularizado no ińıcio da década de 90 por

Schwinger [2] (veja também [32]). Atráıdo pela possibilidade de descrever o fenômeno da

sonoluminscência3 como resultado da criação de fótons reais do vácuo quântico, Schwinger

escreve:

“[...] eu interpreto como um efeito Casimir dinâmico onde um meio dielétrico é

acelerado e emite luz [...]”

Aparentemente a fama associada a Schwinger fez com que outros nomes existentes até

então para o efeito Casimir dinâmico entrassem em desuso. Duas nomenclaturas bastante

populares outrora são efeito Casimir não estacionário [34, 35] e radiação induzida por

movimento [36, 37]. Mencionamos ainda as nomenclaturas luz de Casimir [2, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44] usada para denominar a radiação criada pelo espelho em movimento, teoria

de Fulling-Davies [45, 46], efeito Fulling e Davies [47] e efeito Moore [48, 49, 50] . Jaekel

e Reynaud [51], no contexto de espelhos móveis, usam a denominação força de Casimir

dinâmica, para a força dissipativa no espelho.

2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico

Faremos nesta seção um breve resumo das origens do ECD. Usamos a palavra “ori-

gens”, pois o ECD foi descoberto independentemente em duas ocasiões e com motivações

muito distintas: primeiro por Moore em 1970 e depois por DeWitt em 1975. Antes de

entrarmos na discussão de cada um desses dois trabalhos faremos um resumo do então

estado da arte das áreas que levaram Moore (em 1970) e DeWitt (em 1975) a descobrirem

o ECD durante a década de 70.

2Que é “Accelerating reference frame for electromagnetic waves in rapidly growing plasmas: Unruh-

Davies-Fulling-DeWitt radiation and nonadiabatic Casimir effect”.
3A sonoluminescência se refere à emissão de luz viśıvel por bolhas de ar colapsantes imersas em um

fluido. Para uma revisão sobre o assunto sugerimos a Ref. [33].
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2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 18

2.2.1 Teoria de campos clássicos com fronteiras móveis

Começaremos nossa história descrevendo trabalhos relacionados com a teoria de cam-

pos clássicos em espaços com fronteiras móveis4. Como veremos, alguns resultados obtidos

no contexto de campos clássicos possuem análogos no contexto da TQC. Esta área foi a

motivação de Moore para considerar campos quânticos em cavidades de comprimento

variável, o que culminou na primeira descoberta do ECD em 1970.

O problema básico é resolver a equação de onda

�φ(t, x) = j(t, x), (2.2)

em um domı́nio dependente do tempo 0 ≤ x ≤ L(t), onde L(t) é a lei de movimento da

fronteira da direita e j(t, x) é uma fonte externa de pertubação ao sistema. Fisicamente5

podemos pensar tais problemas como os usuais problemas de cordas vibrantes, porém com

uma das extremidades da corda executando uma lei de movimetno L(t) (veja a Figura

2.1). Além da corda oscilante presa nas extremidades, adicionamos um anteparo móvel

com um estreito furo. Assim, podemos modular o comprimento efetivo da corda vibrante.

Aparentemente os primeiros artigos tratando da solução da Eq. (2.2), para o caso

unidimensional, com condições de contorno móveis remontam à década de 1920. Nicolai

[56] em 1921 obteve a solução da Eq. (2.2) para condições de contorno de Dirichlet

φ(t, 0) = φ[t, L(t)] = 0, (2.3)

no caso da lei de movimento L(t) = L0(1 + αt), onde L0 e α são respectivamente a

posição inicial e a velocidade da extremidade da direita da corda. A extensão para o

campo eletromagnético foi feita pelo próprio Nicolai em [57]. Esse tipo de problema

também foi estudado por Havelock [58].

L(t)

Figura 2.1: Corda vibrante com comprimento variável.

O anteparo permite variar o comprimento L(t) da

corda. A figura foi elaborada a partir da encontrada

na Ref. [55].

Uma onda de interesse por

essa área surgiu nos anos 1960

motivada pela f́ısica de plasmas e

de lasers [52]. Alguns trabalhos

4Esta seção é baseada nas Ref. [52, 53].
5Este problema é denominado na Ref. [54] como o “problema do espaguete”.

18



2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 19

importantes deste peŕıodo serão

mencionados a seguir6. Em 1961,

Balasz [59] revisita o problema

da corda estudado por Nicolai

e Havelock obtendo uma solução

exata para a lei de movimento

L(t) =
√
t2 + 1, além de propor

um método gráfico para obtenção da solução para qualquer movimento L(t). Em 1962,

Askar’yan [60] estudou a influência de uma superf́ıcie oscilante no campo eletromagnético

em cavidade de laser ressonante. Um resultado bastante notável obtido neste trabalho é

a amplificação do campo na situação de oscilação paramétrica [61], na qual a superf́ıcie

vibra com o dobro de uma autofrequência do campo. Como veremos, um efeito análogo

ocorre na teoria do ECD, na qual a criação de part́ıculas é bastante amplificada quando

um espelho de uma cavidade realiza uma oscilação paramétrica. Vale citar também o

trabalho de Grinberg [62], em 1967, no qual a solução da equação da onda é escrita de

modo a satisfazer as condições de contorno instantaneamente para cada posição do espe-

lho móvel. Este método passaria a ser conhecido como método das bases instantâneas e

como veremos adiante passou a ser uma forte ferramenta no estudo do ECD a partir dos

trabalhos de Law [63, 64], na primeira metade da década de 1990.

Uma série de importantes trabalhos foram os de Vesnitskii no peŕıodo de 1969 a 1971.

Em 1969, motivado pela falta de modelos exatamente solúveis de cavidades ressonantes

com comprimento variável em mais dimensões (até então apenas soluções aproximadas

existiam [66, 67]), Vesnitskii [65] discute o caso de 2+1 dimensões, onde a secção transver-

sal do guia de onda é permitida se mover com velocidade uniforme. Em 1971, Vesnitskii

apresenta um método aproximado para encontrar soluções da equação da onda em cavida-

des resonantes em 1+1 dimensões com as seguintes condições de contorno não homogêneas

[68]

φ(x = 0, t) = 0, φ[t, x = L(t)] = 2b0, (2.4)

onde b0 é uma constante positiva. Escrevendo a solução geral do problema como φ(t, x) =

6Para uma lista mais ampla de referências desse peŕıodo cf. Ref. [52].
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2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 20

f(t + x) + h(t − x), temos, usando a primeira das condições de contorno em (2.4), que

f(t) = −h(t) e f [t+ L(t)]− f [t− L(t)] = 2b0. Ele então mostra que a solução se reduz a

determinar f(z), que pode ser expandida como

f(z) = b0g(z) +

∞∑

n=1

fn(z), (2.5)

onde fn(z) = an cos[nπg(z)] + bn sen[nπg(z)] e com a função g(z) satisfazendo

g[t+ L(t)]− g[t− L(t)] = 2, (2.6)

que é exatamente a famosa equação de Moore [12], como veremos adiante. Contudo,

ao analisar o resultado de Vesnitskii, devemos ter em mente que o problema que Moore

enfrentou em 1970 envolvia condições de contorno homogêneas, i.e. φ(t, x = 0) = 0 e

φ(t, x = L(t)) = 0. De qualquer maneira, não deixa de ser interessante que a mesma

equação tenha aparecido em problemas semelhantes, porém diferentes.

Ainda 1971, Vesnitskii generaliza seus resultados obtidos para a equação da onda uni-

dimensional para o caso de haver fontes (i.e. soluções da equação de onda não homogênea).

Resultados são obtidos para leis de movimento lineares e hiperbólicas da fronteira [69].

Finalmente, nesse mesmo ano, o problema inverso, ou seja, qual deve ser a lei movimento

para gerar um certo tipo de modo do campo7, também foi estudado [70].

Barsukov e Grigoryan [71, 72] obtêm em 1976 soluções para o campo eletromagnético

em um guia de ondas retangular no qual uma das dimensões transversais varia no tempo,

foram obtidas para leis de movimento não uniformes, a saber: L(t) =
√
a2 + 2avt e

L(t) =
√
a2 + v2t2, onde a é a posição inicial do espelho e v sua velocidade caracteŕıstica.

Para outros trabalhos envolvendo a equação de onda clássica referimos ao leitor as

excelentes Refs. [52, 53].

2.2.2 O artigo de Moore (1970)

O ińıcio do artigo de Moore, “Quantum theory of the electromagnetic field in a variable-

length cavity” [12], é bastante objetivo e grande parte do trabalho pode ser apreciada ainda

7Vesnitskii escreve “[...] é posśıvel considerar o enunciado inverso do problema no qual é requerido

encontrar a lei de variação das dimensões do ressonador, garantindo a estipulada dependência nas fases

dos modos naturais da onda [...]”.
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na primeira página. Ele introduz o artigo escrevendo

“Nós descrevemos neste artigo a mecânica quântica da luz propagando-se em

uma cavidade unidimensional formada por dois espelhos ideais, infinitos, para-

lelos e planos que se movem com trajetórias tipo-tempo x = q1(t) e x = q2(t),

arbitrárias e externamente prescritas.”

Por espelhos ideais, ele se refere a espelhos perfeitamente condutores. Para tal, ele

basicamente mapeia o problema de uma campo eletromagnético polarizado linearmente

na direção z em um problema unidimensional envolvendo um campo escalar não massivo

φ(t, x) em 1+1 dimensões.

Como motivação ao trabalho, ele aponta que sua teoria pode ser “[...] relevante para

o entendimento da operação de lasers com espelhos móveis, um assunto que tem atráıdo

algum interesse na literatura.” É interessante observar que esta é a única frase ao longo

de todo o artigo apontando alguma motivação ao trabalho proposto.

Em seguida ele aponta os três principais resultados do trabalho. Primeiramente, ele

mostra não existir hamiltoniana para descrever a evolução no tempo do campo, e portanto

não há um quadro de Schrödinger para o sistema. A segunda e mais notável conclusão

é que “fótons podem ser criados a partir do vácuo pelo efeito de excitação que os espe-

lhos móveis têm sobre a energia de ponto zero do campo.”. Por último, mas não menos

importante, ele aponta que “ os usuais modos de ondas estacionárias caracteŕısticas de

uma cavidade fixa podem ser generalizadas de um modo natural para uma cavidade com

espelhos móveis por um meio de transformações automórficas da equação de onda. Isso

nada mais é que o enunciado da solução geral do campo em cavidade de comprimento

variável em termos das funções R que satisfazem a agora famosa equação de Moore

R[t− q(t)] = R[t + q(t)]− 2, (2.7)

onde q(t) é a lei de movimento de um dos espelhos da cavidade8.

A seguir vamos apresentar em linhas gerais os argumentos de Moore para cada uma

das três conclusões anteriormente.

8Para deduzir esta equação, Moore considera que o outro espelho encontra-se em repouso.
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(I) Sobre a não existência de um quadro de Schrödinger

A conclusão é obtida via prova por absurdo. Suponha que exista uma hamiltoniana

para o sistema. Isto implica a existência de um operador evolução temporal U(t, t0) tal

que:

φ(t, x) = U †(t, t0)φ(x, t0)U(t, t0), (2.8)

mas supusermos que o ponto (t0, x) esteja sobre a linha de mundo do espelho φ(t0, x),

pelas condições de contorno temos φ(t0, x) = 0 e portanto sempre teremos φ(t, x) = 0.

Assim é “[...] é imposśıvel obter um valor não nulo para φ(t, x) por uma transformação

unitária”. Não havendo uma hamiltoniana não há um quadro de Schrödinger9. Observe

que esse argumento independe do campo ser livre ou interagente dentro da cavidade.

(II) Sobre a criação de part́ıculas

O resultado mais notável do trabalho resulta da busca de Moore para uma definição

do operador número N na cavidade. Vejamos a linha de racioćınio de Moore. O primeiro

passo foi introduzir uma base relacionada aos operadores qn e pn que o permitiu definir

operadores de criação an e aniquilação a†n, através das relações

qn = (an + a†n)/
√
2, (2.9)

pn = −i(an − a†n)/
√
2. (2.10)

Pode-se definir o estado de vácuo |0〉, como sendo aquele tal que an|0〉 = 0. Define-se

então o operador número nesta base por

N =
∑

n

a†nan. (2.11)

Moore, então, procede para obter a dependência na base escolhida do operador N . A

partir disto ele propõe o seguinte exemplo do qual ele conclui haver criação de part́ıculas

na cavidade. Considere uma cavidade, na qual vamos supor que suas extremidades estejam

em repouso, no intervalo de tempo −∞ < t < t1 (região I) e também separadas por uma

9Veremos mais na frente que pode-se construir hamiltonianas efetivas para o campo na cavidade em

situações particulares.

22



2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 23

distância fixa L1. Depois as extremidades se movem arbitrariamente (região II) até um

certo instante t2 na qual elas voltam ao repouso e assim permanecem, mantendo uma

distância fixa, digamos, L2 (região III). Na região I podemos definir uma base na qual

o operador número NI é definido. O mesmo pode ser feito na região III, onde podemos

definir NIII. A questão é, como Moore aponta: “[...] essas duas funções10 não têm

que ser necessariamente iguais.” Logo, os operadores número usados nas regiões I e III

geralmente não são iguais. Desta forma, o estado de vácuo definido na região I, |0I〉, não
será necessariamente um estado de vácuo na região III, mas “[...] terá uma probabilidade

de conter fótons reais carregadores de energia.” Na região II, a própria noção de part́ıcula

se torna complicada, pois não é posśıvel definir um operador número N invariante sob

translações temporais, do qual definimos as noções de vácuo e de part́ıculas.

Infelizmente, após estimar o número de fótons criados, Moore verificou que o fenômeno

de criação de part́ıculas é “ [...]muito pequeno para ser medido experimentalmente” e que

para aplicações práticas “ [...]a criação de fótons da energia de ponto zero é completamente

negligenciável”. Entretanto, como veremos na Caṕıtulo 4, vários experimentos estão sendo

propostos e a expectativa é que em breve o ECD tenha uma confirmação experimental.

Neste ponto, é interessante traçar um paralelo entre esses comentários feitos por Moore

[12] e aquele feito por Casimir em seu artigo de 1948 [4] sobre a atração entre placas devido

à pressão de ponto zero das ondas eletromagnéticas: “Embora o efeito seja pequeno, uma

confirmação experimental não parece infact́ıvel e pode ser de algum interesse”. Ambos

enfatizaram a pequenez dos efeitos em estudo e suas dif́ıceis verificações experimentais.

Hoje temos o efeito Casimir medido com grande precisão e aplicações deste efeito estão

em vários ramos da F́ısica (veja por exemplo o recente livro [11]). Acreditamos que, em

breve, algo similar ocorrerá com o ECD.

10Neste ponto Moore aqui se refere a uma função definida como D(i) que explicita a dependência na

escolha de base do operador N , cf. as Eqs. (34) e (35) de [12].
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(III) Sobre a solução geral do campo na cavidade e a equação de Moore

A fim de obter os modos do campo na cavidade, Moore propôs as seguintes trans-

formações de variáveis

t− x = f(u− s), (2.12)

t + x = g(u+ s), (2.13)

que mapeiam a equação de onda nela mesma, isto é:

∂ttφ = ∂xxφ⇔ ∂uuφ = ∂ssφ. (2.14)

Impondo que apenas um dos espelhos se mova com trajetória L(t) e o outro espelho

mantenha-se estático em x = 0 (e seja mapeado em s = 0), temos f = g. Supondo que o

modos fn do campo sejam dados por

fn(t, x) = exp [−iπnR(t + x)]− exp [−iπnR(t− x)] , n ∈ N (2.15)

(f ∗
n(t, x) também é solução), onde a função R é a transformação inversa de f , i.e. R = f−1,

Moore conclui que R deve obedecer à equação

R(t− L(t)) = R(t + L(t))− 2, (2.16)

a fim de que o campo satisfaça as condições de contorno11. A Eq. (2.16) é conhecida

como equação de Moore e não possui uma técnica geral de solução. Desta maneira, o

problema de obter as soluções do campo em uma cavidade de comprimento variável se

reduz a obter soluções da Eq. (2.16). A solução trivial da equação de Moore é obtida

quando nenhum movimento ocorre, ou seja L(t) = L0. Neste caso R(z) = z/L0 onde z

representa t+x ou t−x. Outras soluções são apresentadas por Moore. Veremos ao longo

11Como vemos, Moore toma como ansatz a Eq. (2.15) e obtém a Eq. (2.16) como necessidade para

que o campo satisfaça as condições de contorno. Podemos contudo obter a equação de Moore de outra

maneira, analisando unicamente as mudanças de variáveis (2.12), (2.13) e considerando que as linhas

de mundo dos espelhos, nas coordenadas t e x, sejam mapeadas em linhas de mundo de espelhos em

repouso em s = 0 e s = 1. Nessa linha de racioćınio a equação de Moore surge única e exclusivamente

da invariância conforme da eq. de Klein-Gordon não massiva em 1+1 dimensões e das mudanças de

variáveis, sem necessidade de mencionar as condições de contorno aplicadas ao campo.
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do caṕıtulo seguinte que vários outros f́ısicos obtiveram soluções para a Eq. (2.16). Uma

lista de soluções da Eq. (2.16) é apresentada no Apêndice B.

Na Figura 2.2 exibimos o número de citações por década ao artigo de Moore de 1970.

Observamos que revistas como a Proceedings of Royal Society of London, na qual alguns

artigos sobre ECD foram publicados na década de 70 não fazem parte da base de dados

mencionada. Assim o número real de citações, nessa década, deve ser maior.
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Figura 2.2: Citações ao artigo de Moore [12]. Número de citações por década de acordo

com a base de dados ISI Web of Knowledge. Houve 11 citações ao artigo de Moore no

ano de 2010.

2.2.3 Teoria quântica de campos em espaços curvos

A motivação de DeWitt para descobrir o ECD, independentemente de Moore, em

1975 [13] veio da teoria quântica de campos em espaços curvos (TQCEC) [73] (também

conhecida como gravitação semiclássi-

ca [50]). Embora tenha sido publicado depois do trabalho de Moore, grande parte do

interesse inicial no ECD surgiu devido ao trabalho de DeWitt, como veremos. A motivação

pelo estudo do ECD por parte da TQCEC fica bastante clara ao observarmos que grande

parte dos trabalhos iniciais envolvendo o ECD, foi feita por f́ısicos como por exemplo

Davies, Fulling, Ford e Vilenkin, nomes bastante conhecidos na TQCEC.
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Sabe-se que ainda não há uma teoria satisfatória e completa para a gravitação quântica.

Mesmo que não tenhamos acesso a essa teoria, o seguinte caminho poderá ser adotado:

analisaremos quais efeitos novos podem ser previstos quando campos quantizados estive-

rem definidos no sobre o espaço-tempo clássico da teoria da relatividade geral. Embora

não seja uma teoria final, a TQCEC prevê vários fenômenos novos que deverão ser obtidos

numa futura teoria da gravitação quântica. Apenas para mencionar alguns, há a radiação

Hawking (ver Seção 3.3.1) e o mecanismo de Penrose12 [50].

Sobre a TQCEC, Birrel e Davies [73] escrevem:

“Na ausência de uma teoria viável da gravitação quântica, pode-se dizer al-

guma coisa sobre a influência do campo gravitacional em fenômenos quânticos?

Nos primeiros dias da mecânica quântica, muitos cálculos eram empreendidos

onde o campo eletromagnético era considerado um campo de fundo clássico

interagindo com a matéria quantizada. Tal aproximação semiclássica nos leva

a alguns resultados em total acordo com a teoria completa da eletrodinâmica

quântica [...]. Pode-se esperar então que um regime similar exista para os as-

pectos quânticos da gravitação, no qual o campo gravitacional é mantido como

clássico, enquanto os campos de matéria são quantizados na maneira usual.”

E concluem:

“Adotando a teoria de Eistein da relatividade geral como descrição da gra-

vitação, se é levado ao tema da teoria quântica de campos em espaços curvos”

Basicamente, devemos então tratar de uma teoria quântica de campos acoplada a um

potencial externo - nesse caso o campo gravitacional. Nesse contexto, já era conhecido

12O mecanismo de (ou efeito) Penrose se refere a possibilidade de extração de energia de buracos negros

com rotação. Um buraco negro com rotação possui uma região, exterior ao horizonte de eventos, chamada

ergosfera, na qual, mesmo a luz, necessariamente passar a girar no sentido de rotação do buraco negro.

Contudo, isto não implica que a part́ıcula irá passar pelo horizonte de eventos. Em uma situação, na

qual, uma part́ıcula, ao adentrar na ergosfera, decáısse em duas, sendo que uma atravessasse o horizonte

de eventos e outra escapasse da ergosfera, carregando parte da energia de rotação do buraco negro, seria

posśıvel extrair energia do buraco negro. Este é o mecanismo de Penrose.
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desde a década de 1960 que havia processos em que um universo com métrica depen-

dente do tempo levava ao fenômeno de criação de part́ıculas (para um modelo bastante

simples desse efeito veja [73, 74]). Vale aqui salientar que já era conhecido que campos

eletromagnéticos externos intensos também produziam o efeito de criação de part́ıculas, o

chamado mecanismo de Schwinger [75]. Sobre o caso de métricas dependentes do tempo,

em particular, ressaltamos os trabalhos de Parker [76, 77, 78]. Parker [77] realiza a quan-

tização canônica de um campo bosônico (o caso fermiônico é tratado em [78]) sobre uma

métrica

ds2 = −dt2 +R(t)2
(
dx2 + dy2 + dz2

)
, (2.17)

onde R(t) é uma função positiva de t. Ele então mostra que esta métrica implica na criação

de part́ıculas a partir do vácuo. As part́ıculas são criadas aos pares por conservação do

momento. Isto implica que para qualquer instante de tempo tanto o número de part́ıculas

no modo −k quanto no modo +k são iguais. Um resultado bastante curioso obtido por

Parker é que a probabilidade de encontrar dois pares de part́ıculas no mesmo modo é

geralmente maior que o quadrado da probabilidade de encontrar apenas um par neste

modo. Isto sugere que, de alguma forma, a presença de um par favorece a criação de

outro par no mesmo modo. Ressaltamos também a observação que a presença inicial de

bósons no espaço-tempo intensifica a criação de part́ıculas. O efeito contrário ocorre no

caso de férmions [78]. No atual estado de expansão do universo em que Ṙ/R ≈ H , onde

H é a constante de Hubble, a criação de part́ıculas é muito pequena [76].

2.2.4 O artigo de DeWitt (1975)

Faremos agora um breve resumo dos aspectos importantes para a história do ECD13,

contidos no artigo de DeWitt, co-descobridor do ECD, de 1975 [13]. DeWitt comenta que

não tinha conhecimento do trabalho de Moore ao concluir as idéias de seu artigo, como

pode ser lido na seguinte afirmação em (cf. página 312):

“Depois deste artigo ser escrito minha atenção foi chamada para um valioso

artigo de Moore [...] sobre a teoria quântica do campo eletromagnético em

13Dizemos isso pois o artigo de DeWitt trata de uma grande gama de tópicos relacionados a TQCEC.

27



2.2 As duas origens do efeito Casimir dinâmico 28

uma cavidade unidimensional de comprimento variável.”

O objetivo do artigo era, embora uma teoria quântica da gravidade não existisse, apre-

sentar “exemplos de processos f́ısicos que envolvam a estrutura da variedade do espaço-

tempo de uma forma essencial”. DeWitt resolve trilhar o caminho de uma teoria semiclás-

sica para a gravitação. Como vimos, esta é uma teoria de campos interagentes na qual

campos quânticos interagem com o campo gravitacional clássico. A descrição das in-

terações entre campos se dá por correntes. No caso do campo gravitacional a corrente é

constrúıda com as componentes do tensor T µν . A importância do conhecimento de T µν

é bastante enfatizada por DeWitt, ao ponto de dizer que este é o problema central no

desenvolvimento de uma teoria quântica de campo em espaços curvos.

Da teoria quântica de campos no espaço-tempo de Minkowski sabemos que T µν é

problemático pois em geral é divergente e precisamos de prescrições de renormalização e

técnicas de regularização para tratar das divergências. No espaço-tempo de Minkowski

isso é normalmente feito usando estado de vácuo do campo. O problema de estender essa

idéia para espaços curvos é a dificuldade de uma escolha bem definida de vácuo.

Como primeiro exemplo de como se deve proceder na renormalização do tensor energia-

momento, DeWitt considera o efeito Casimir estático, que “[...] a primeira vista não tem

nada a ver com curvatura”. Porém, ele observa que “Contudo, assim como a curvatura

pode ser considerada como um desordenamento do espaço-tempo com solavancos, o apa-

rato de Casimir pode ser considerado como um desordenamento do espaço-tempo com

condutores neutros.”

Em 1971 Ford [79] calcula as componentes 〈T µν〉 para a configuração proposta por

Casimir em 1948 (veja também Brown e Maclay [80]). Interessa-nos particularmente o

resultado finito 〈T µν〉renvac, portanto renormalizado, obtido após uma subtração 〈T µν〉renvac =

〈T µν〉vac, com placas − 〈T µν〉vac, sem placas (situação de espaço livre menos a situação com a

presença das placas paralelas no vácuo), dado por:

〈T µν〉renvac = +
π2

720a4




−1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 −3




(2.18)
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onde a é distância entre as placas. Este resultado nos dá uma demonstração de algumas

caracteŕısticas estranhas do vácuo quântico: as componentes 〈T 00〉vac e 〈T 33〉renvac possuem

a mesma razão e dependência na distância a que um gás confinado entre as placas teria,

mas esse gás ainda teria densidade de energia negativa, uma pressão negativa na direção

z (perpendicular às placas), uma pressão positiva nas direções x e y (paralelas às placas)

e satisfaria, mesmo assim, a equação

dE = TdS − pdV, (2.19)

da termodinâmica [13]. Assim, se distanciássemos as placas uma da outra lentamente

(dS = 0), o trabalho seria realizado contra essa pressão negativa na direção z, aumentando

a energia do vácuo.

Uma pergunta natural a se fazer seria: o que aconteceria em uma situação não

adiabática? DeWitt responde “ se eu as acelerasse [as placas] sensivelmente elas emiti-

riam fótons e a entropia na região entre as placas aumentaria ”14. Como exemplo desse

efeito, DeWitt supõe um modelo unidimensional com um campo escalar real não massivo

interagindo através de condições de contorno de Dirichlet com um ponto (espelho). Esse

espelho encontra-se em x = 0 para −∞ < t < 0, depois entra em movimento de acordo

com uma lei de movimento prescrita e suave z(t), com |ż(t)| < 1, até o instante t = T , a

partir do qual ele mantém uma velocidade uniforme.

Nas regiões I, II e II’ (vide Fig. 2.3) a base natural é (lembrando que o campo deve

se anular sobre o espelho)

u(x, t|ω) = 1√
πω

sen(ωx)exp(−iωt), 0 < ω <∞. (2.20)

Nas regiões II’, III e IV podemos escolher como base

ū(x, t|ω̄) = u(x̄, t̄|ω̄) = 1√
πω̄

sen(ω̄x̄)exp(−iω̄t̄). (2.21)

As coordenadas (x̄, t̄) e (t, x) são relacionadas entre si pelas transformações de Lorentz

x̄ = (1− v2)−1/2 [x− z(T )− v(t− T )] , (2.22)

t̄ = (1− v2)−1/2 [t− T − v(x− z(T ))] , (2.23)

14Vemos então o papel fundamental dos resultados de Ford no trabalho de DeWitt.
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T

I

II

III

II’

IV

t

x

x

t

Figura 2.3: Diagrama do espaço-tempo do exemplo de DeWitt. A curva representa a

linha de mundo do espelho em movimento. Sua lei de movimento tem três fases: para

−∞ < t < 0, o espelho permanece em repouso em x = 0; para 0 < t < T o espelho

se move com certa lei de movimento; e para t > T passa a se mover com velocidade

constante. As setas tracejadas representam o fótons criados durante o processo.

onde v = ż(T ).

Vamos escrever de uma maneira geral

u(t, x|ω) = fω(x− t) + gω(x+ t), (2.24)

onde fω representa uma onda que se propaga para a direita e gω para a esquerda. Fi-

nalmente na região (x → +∞), na qual o campo não sente a perturbação causada pelo

espelho em movimento, temos simplesmente:

gω(x) = − 1

2i
√
πω

exp(−iωx). (2.25)

Por outro lado, a função fω só é determinada nas regiões I, II e II’ (nas quais ela se propaga

após refletir no espelho estático). Usando a condição de contorno u(t|ω, z(t)) = 0, obtemos

que:

fω[z(t)− t] =
1

2i
√
πω

exp [iω (z(t) + t)] . (2.26)

Suponha agora que o estado inicial seja o estado de vácuo (para a base u definida na

região I), que satisfaz a(ω)|in,vac〉 = 0, onde a(ω) é o operador de aniquilação do campo,

quando escrito na base u. Este estado de vácuo não corresponde necessariamente a um
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estado de vácuo para o campo (nas regiões II’, III e IV) escrito em termos da base ū.

A relação entre as bases é feita através de uma transformação de Bogoliubov [73]. Tal

relação permite escrever o operador número nas regiões II’, III e IV, e obter um valor para

〈Nout〉in,vac 6= 0 nestas regiões, caracterizando a criação de part́ıculas. Na região III as

frequências positivas e negativas se misturam e sendo, portanto, responsáveis pela criação

de part́ıculas. Na região IV, um novo vácuo |out,vac〉 pode ser definido e agora os modos

do campo são aqueles vindos da esquerda com frequência ω e aqueles que foram refletidos

pelo espelho e tiveram a frequência alterada por interação com o espelho.

2.2.5 O artigo de Fulling e Davies (1976)

O importante trabalho de 1976 de Fulling e Davies [14] segue a proposta de DeWitt

de ganhar entendimentos sobre TQC em variedades não triviais através de problemas no

espaço de Minkowski em 1+1 dimensões com fronteiras. Um importante resultado é o

seguinte: a solução do campo em modelos unidimensionais envolvendo o campo escalar

não massivo, com condições de contorno razoáveis sobre o espelho em movimento, pode

ser obtida através de um mapeamento conforme, na qual as linhas de mundo dos espelhos

são mapeadas em linhas de mundo de espelhos em repouso. Para acelerações não triviais o

espelho irradia energia e part́ıculas reais são criadas onde puderem ser definidas. Fórmulas

para o tensor energia momento Tµν são obtidas tanto para o caso de um espelho quanto

para a situação de cavidades.

A análise deste resultado será feita em duas partes.

Parte I - Sobre o mapeamento conforme do problema de espelhos móveis em

um problema de espelhos estacionários

Como usual, Fulling e Davies iniciam considerando um campo escalar não massivo

que obedece a equação de Klein-Gordon (∂tt − ∂xx)φ(t, x) = 0, na região à direita de um

espelho que impõe condições de contorno de Dirichlet sobre o campo: φ[t, x = z(t)], onde

z(t) é a lei de movimento do espelho.

A fim de facilitar a construção da teoria quântica do campo nesta configuração, eles

seguem o procedimento de Moore [12] e introduzem as transformações t − x = f(w − s)
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e t+ x = g(w + s) sob as quais a métrica de Minkowski toma a forma

dt2 − dx2 = f ′(w − s)g′(w + s)(dw2 − ds2). (2.27)

Como a equação de Klein-Gordon para um campo escalar não massivo é conformalmente

invariante

gµν → C(t, x)gµν , (2.28)

a equação da Klein-Gordon escrita em termos da novas variáveis w e s preserva sua forma

(∂ww − ∂ss)φ(w, s) = 0.

Impõe-se ainda que f e g sejam tais que a linha de mundo x = z(t) coincida com a

curva s = 0. Desta maneira a condição de contorno de Dirichlet imposta pelo espelho em

movimento seja mapeada em φ(0, w) = 0. Se supusermos ainda que z(t) = 0 para t < 0,

pode-se escrver, resolvendo o problema nas variáveis w e s e tomando a transformação

inversa para x e t, um modo do campo como:

φω =
i√
4πω

{exp(−iωv)− exp [−iω(2τu − u)]} , (2.29)

onde v = t + x, u = t − x e τu definida por τu − z(τu) = u, se relaciona com a função f

(como já vimos, no caso de um espelho móvel f = g) através de

2τu − u = f−1(τu) = p(u), (2.30)

onde introduzimos as função p(u).

A solução completa do campo em termos dessa base é (ω > 0):

φ(t, x) =

∫ ∞

0

dω
[
aωφω + a†ωφ

∗
ω

]
. (2.31)

Para reobter a solução de Moore para o campo no caso de uma cavidade com um

espelho móvel, Fulling e Davies usaram procedimento similar. Supondo que a curva

x = 0 seja mapeada em s = 0 e a curva x = z(t) seja mapeada em s = 1, temos da

primeira hipótese f(w) = g(w) = R−1(w). Escrevendo as transformações inversas

w − s = f−1(t− x) w + s = g−1(t + x), (2.32)

e usando a segunda hipótese e a função R temos

w − 1 = R[t− z(t)] w + 1 = R[t + z(t)]. (2.33)
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Subtraindo as equações anteriores obtemos a equação de Moore R[t+z(t)] = R[t−z(t)]+2.

Como a solução da equação de Klein-Gordon nas variáveis w e s satisfazendo as

condições de contorno φ(s = 0, w) = φ(s = 1, w) = 0 é

φn(s, w) =
i√
4πω

{exp [−inπ(w − s)]− exp [−inπ(w + s)]} , (2.34)

temos usando a definição das transformadas inversas

φn(t, x) =
i√
4πω

{exp [−inπR(t − x)]− exp [−inπR(t + x)]} , (2.35)

onde as funções R satisfazem a equação de Moore e n é um número inteiro positivo. A

solução completa do campo pode ser então escrita como:

φ(t, x) =

∞∑

n=1

[
anφn + a†nφ

∗
n

]
. (2.36)

Parte II - Sobre o tensor energia-momento regularizado

Fulling e Davies também obtêm expressões regularizadas para os valores esperados

das componentes do tensor energia-momento do campo escalar em relação ao vácuo. O

tensor energia-momento para o campo escalar não massivo em 1+1 dimensões (definido

no contexto do teorema de Noether) é dado por:

Tµν =
1

2


 (∂tφ)

2 + (∂xφ)
2 ∂xφ∂tφ+ ∂tφ∂xφ

∂tφ∂xφ+ ∂xφ∂tφ (∂tφ)
2 + (∂xφ)

2


 . (2.37)

No cálculo de 〈Tµν〉 podem aparecer integrais divergentes, e uma técnica de regulari-

zação é necessária. Fulling e Davies adotam a técnica de separação de pontos15. Como as

divergências ocorrem pelo produto de operadores de campo no mesmo ponto do espaço-

tempo, a idéia é inserir um parâmetro complexo pequeno ǫ de parte imaginária positiva

nos modos φ∗
ω do campo (t → t + ǫ). No final do cálculo, realizamos uma expansão em

série de Laurent em torno de ǫ = 0. Este procedimento nos leva a

〈T00〉 = 〈T11〉 = − 1

2πǫ2
− 〈T01〉, (2.38)

15Point-splitting em inglês.
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com

〈T10〉 = 〈T01〉 =
1

24π

[
p′′′

p′
− 3

2

(
p′′

p′

)2
]
+O(ǫ), (2.39)

onde as linhas ′ se referem às derivadas de p em relação ao seu argumento u. O termo

(2πǫ2)−1 é o mesmo que seria obtido se realizássemos o mesmo cálculo no espaço livre de

fronteiras, ou com a fronteira em repouso e pode ser removido (renormalização), uma vez

que estamos interessados apenas em obter alterações no valor médio das componentes do

tensor geradas pelo movimento das fronteiras. No limite ǫ → 0 os termos lineares com

ǫ vão a zero e temos um resultado finito, livre de divergências, para as componentes do

tensor energia-momento.

Aproveitamos para fazer um parênteses aqui para notar um fato curioso. Podemos

observar que a densidade de energia 〈T00〉 nada mais é que a derivada Schwarziana de

p(u):

〈T00〉 = − 1

24π
S [p(u)] (2.40)

A derivada Schwarziana [81, 82] surge em diversas áreas da matemática, tais como análise

complexa, equações diferenciais, sistemas dinâmicos unidimensionais e teoria de mapas

circulares. Em [83], o problema de um campo em uma cavidade unidimensional é analisado

do ponto de vista da teoria de mapas circulares, reobtendo vários resultados conhecidos

de ECD. Isto sugere que o resultado de Fulling e Davies, para a densidade de energia

do campo, ser escrita em termos da derivada Schwarziana pode não ser simplesmente

uma coincidência e uma profunda relação entre ECD em 1+1 dimensões e esta área da

matemática pode existir. Ressaltamos ainda que alguns importantes teoremas desta área

da matemática fazem uso da derivada Schwarziana em sua demonstração (veja e.g. as

referências citadas em [84]).

Continuando nosso comentário sobre a derivada Schwarziana, a seguir vamos obter

uma interessante propriedade: de acordo com Ref. [81], as derivadas Schwarzianas de

duas funções f e g são iguais, isto é

S[f(x)] = S[g(x)], (2.41)

se e somente se

g(x) =
af(x) + b

cf(x) + d
, (2.42)
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onde a, b, c e d são constantes reais ou complexas satisfazendo ad− bc 6= 0.

Estamos investigando (a pesquisa está em andamento [85]) que resultados interessantes

essa propriedade poderia trazer no contexto do ECD. No momento, o que podemos dizer

é que, mudando as variáveis x → u = t− x, renomeando g(u) = p(1)(u) e f(u) = p(2)(u),

substituindo a definição de τu na Eq. (2.30), a saber

p(i)(u) = τ (i)u + z(τ (i)u ), (2.43)

onde i = 1, 2, temos da igualdade (2.42) que se duas leis de movimento z(1)(t) e z(2)(t)

forem tais que

z(1)(τ (1)u ) = τ (1)u +
a
[
τ
(2)
u + z(2)(τ

(2)
u )
]
+ b

c
[
τ
(2)
u + z(2)(τ

(2)
u )
]
+ d

, (2.44)

onde τ
(i)
u é solução da equação u = τ 1u − zi(τ iu) (i = 1, 2), então a radiação emitida pelo

espelho será a mesma.

Fulling e Davies também realizaram um procedimento análogo para um campo na

cavidade. O resultado obtido é:

〈T00〉 = 〈T11〉 = − 1

2πǫ2
− [f(v) + f(u)], (2.45)

〈T10〉 = 〈T01〉 = f(u)− f(v), (2.46)

onde a função f é dada por

f =
1

24π

[
R′′′

R′
− 3

2

(
R′′

R′

)2

+
π2

2
(R′)2

]
, (2.47)

em que as linhas denotam derivadas em relação ao argumento da função R.

Note que a expressão para f é formalmente idêntica ao resultado que surge para o

caso de um espelho a menos do termo com primeira derivada de R. Quando os espelhos

estão em repouso, e portanto a equação de Moore tem como solução trivial R(z) = z/L0,

este termo é o único diferente de zero e origina a densidade de energia de Casimir estática

〈T00〉 = −π/(24L2
0).
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2.3 Conclusões

Neste primeiro caṕıtulo apresentamos as origens do ECD. Vimos que este fenômeno

foi descoberto independentemente por Moore [12] e DeWitt [13], com motivações bastante

distintas. Moore tinha como motivação os avanços na área de f́ısica de lasers e plasmas que

atráıam grande interesse na década de 1960. Essas pesquisas estão intimamente ligadas

com problemas de campos clássicos em domı́nios dependentes do tempo (intensamente

pesquisada em páıses na Europa oriental, como a Rússia), sendo que o grande triunfo de

Moore foi ter analisado pela primeira vez este problema do ponto de vista de uma teoria

quântica de campos. Nessa situação somos levadas naturalmente ao fenômeno de criação

de part́ıculas.

DeWitt, por sua vez, sugere que o estudo da teoria quântica de campos em espaços

planos com fronteiras, poderia servir como modelo para ganharmos um melhor entendi-

mento sobre os fenômenos f́ısicos que ocorrem quando o espaço deixa de ser plano e passa

a ser curvo. Considerando um modelo simples no qual um espelho em movimento interage

com o vácuo de um campo quântico em 1+1 dimensões, ele também descobre o processo

de criação de part́ıculas do vácuo. O modelo de DeWitt é investigado com mais detalhes

no ano seguinte por Fulling e Davies, que analisam adicionalmente o caso de cavidades.

Para ambos os modelos, um único espelho em movimento e uma cavidade com um espelho

em movimento, fórmulas para a densidade de energia do campo são obtidas.
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Capı́tulo 3

Desenvolvimentos da teoria do efeito Casimir

dinâmico

3.1 Introdução

No Caṕıtulo 2 vimos as origens do ECD. Neste caṕıtulo faremos uma breve revisão da

literatura relacionada com o ECD. Convenientemente separamos o caṕıtulo por tópicos.

Em cada uma dessas seções temáticas forneceremos ao leitor referências importantes rela-

cionadas a cada tópico. Claro, dado o grande volume de trabalhos, não poderemos entrar

em detalhes em cada um deles (embora fosse nosso desejo), contudo alguma ênfase será

dada a alguns trabalhos que julgamos fundamentais no desenvolvimento desta área de pes-

quisa e que mereçam um comentário mais extenso. Portanto, a ideia é que este caṕıtulo

dê ao leitor uma visão geral e uma lista básica de referências para diversos aspectos do

ECD.

3.2 Modelos unidimensionais: por que estudá-los?

O modelo de um campo escalar real sem massa em um espaço-tempo bidimensional,

tal como considerado por Moore, DeWitt, Fulling e Davies [12, 13, 14], tem sido adotado
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em muitos outros artigos e tem provido o mais simples laboratório teórico para o estudo

do ECD (ver, por exemplo, [52]). Eis algumas razões que motivam o estudo desse modelo:

• Apesar de ser o modelo mais simples posśıvel para tratar o ECD, problemas im-

portantes e de dif́ıcil solução aparecem, tais como, por exemplo, as soluções da

equação da onda com fronteiras variando no tempo (soluções anaĺıticas aproxima-

das, anaĺıticas exatas e numéricas)1, a criação de part́ıculas, efeito Unruh [73], a

compressão dos estados quânticos, emaranhamento e descoerência.

• Servem como laboratório teórico para o desenvolvimento de novas técnicas de cálculo.

Vários métodos de cálculo desenvolvidos para campos escalares em 1+1 dimensões

têm sido estendidos para outros campos e dimensões mais altas. Por exemplo, a

técnica para obter a solução do campo em uma cavidade unidimensional através da

expansão do campo em bases instantâneas [63, 64, 86, 87] tem sido aplicada para ana-

lisar o problema da criação de fótons em cavidades tri-dimensionais oscilantes [88]; o

formalismo usado para calcular numericamente a produção de part́ıculas sem massa,

a partir do vácuo, em uma cavidade dinâmica unidimensional [89, 90, 91] pode ser

usado para investigar a criação de fótons com polarização transverso-elétrica (TE)

em uma cavidade tridimensional perfeitamente condutora [92].

• O modelo possui conexão direta com alguns problemas realistas importantes:

– Recentemente, uma das propostas experimentais promissoras para medir o

ECD foi matematicamente descrita por esse modelo [31, 93].

– O modelo pode ser realizado fisicamente pelos modos TEM em um guia de

ondas ciĺındrico coaxial [55].

– Se consideramos em um modelo em 3+1 dimensões estados iniciais do campo

apresentando somente part́ıculas reais com direção de propagação perpendicu-

lar ao espelho móvel, é esperado que (a menos dos termos de vácuo) esse

problema seja equivalente a um problema em 1+1 dimensões.

1Note que a solução para cavidades é escrita em termos da equação de Moore, que por sua vez não

tem um método geral de solução anaĺıtica.
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• Com uma escolha apropriada para a lei de movimento do espelho é posśıvel simular

o problema do colapso de uma estrela, resultando em radiação produzida no for-

mato de um banho térmico, tendo-se assim um laboratório teórico para investigar a

radiação Hawking [94]. Aparentemente esta foi uma das primeiras motivações para

se estudar o referido modelo no contexto do ECD (ver Seção 3.3.1). Note que as

soluções de modelos em 3+1 dimensões estão restritas a movimentos de pequenas

amplitudes e não relativ́ısticos o que, dadas as caracteŕısticas da lei de movimento

necessária para que se simule o colapso estelar, os deixam em desvantagem em

relação ao modelo em 1+1 D para produzir um laboratório teórico para investigar

efeitos como a radiação Hawking [95, 96].

• O modelo é relevante para, segundo Moore [12], “[...] o entendimento da operação

de lasers com espelhos móveis [...]”..

3.3 Trabalhos relacionados com a presença de um

único espelho

3.3.1 Simulando a radiação Hawking

A conexão entre o ECD e efeito Hawking aparentemente foi observada primeiro2 por

Davies e Fulling [18] em 1977. Consideremos uma lei de movimento assintoticamente tipo

luz [94]

x = −t−A exp(2κt) +B quando t→ ∞, (3.1)

onde A, B e κ são constantes reais e positivas. Com esta trajetória o espelho se move à

esquerda com acelerações cada vez maiores se aproximando da velocidade da luz. Há um

ponto important́ıssimo a ser ressaltado para esta lei de movimento. Ao incidir sobre o

espelho, os raios luminosos serão refletidos sofrendo, por efeito Doppler, um desvio para

o vermelho3. Esse desvio para o vermelho cresce exponencialmente com o parâmetro

2Recomendamos ao leitor o artigo de revisão de Davies de 1978 [94]. Particularmente a seção 2, que

adotaremos como referência na discussão que se segue.
3Em inglês, red shift.
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κ. A partir de um certo ponto os raios não serão mais refletidos (veja Figura 3.1).

Antecipando um pouco a discussão, isso corresponde a um análogo do chamado horizonte

de eventos de um buraco negro. Ao calcular o espectro das part́ıculas criadas para esta lei

de movimento, Davies e Fulling [18] obtêm um espectro planckiano com temperatura T =

κ/(2π). Naturalmente, como o espelho continua acelerando indefinidamente o número

total de part́ıculas criadas é infinito [94].

x

t

0

Figura 3.1: Análogo do efeito Hawking em ECD [94]. A linha tracejada representa uma

linha nula x = B. Raios de luz incidentes além dessa linha nula não são mais refletidos

pelo espelho (veja a seta). Existe, portanto, uma região de não retorno, simulando um

horizonte de eventos de um buraco negro. Como o espelho permanece em movimento há

uma criação cont́ınua de part́ıculas. O espectro das part́ıculas criadas é uma planckiana

com temperatura T = κ/(2π).

Vejamos agora o caso de um colapso estelar. Quando ocorre o colapso estelar, uma

onda luminosa incidente na estrela ao passar por ela sofrerá também um desvio para o

vermelho, que cresce exponencialmente com um tempo proporcional a gravidade superfi-

cial κ da estrela. Haverá também um instante no qual a onda incidirá sobre o sistema e

não retornará jamais. Isso ocorre quando o buraco negro é formado e o raio de luz passa

pelo horizonte de eventos, não retornando mais. Isso completa a analogia entre esses dois

sistemas. A predição de que buracos negros4 emitem radiação com um espectro térmico,

4Sugerimos ao leitor a Ref. [97] para uma introdução histórica sobre buracos negros e também sobre
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com temperatura T = (~c3)/(8πkBGM), onde M é a massa do buraco negro, foi feita por

Hawking [98, 99] durante a década de 70. Este resultado é um dos grandes triunfos da

teoria quântica de campos em espaço curvos e é a única expressão conhecida a envolver

as quatro constantes fundamentais kB, ~, G e c, revelando uma profunda conexão entre

termodinâmica, mecânica quântica, gravitação e relatividade.

Seguindo o modelo de Davies e Fulling [18], diversos outros trabalhos estudaram esta

analogia entre espelhos em movimento e radiação Hawking. Embora seja um assunto

fascinante, entrar em detalhes está fora do escopo desta dissertação. Contudo, indicamos

ao leitor algumas referências a seguir. Avanços e desdobramentos no modelo de Davies e

Fulling [14, 18] foram feitos durante a década de 80, e.g., por Walker e Davies5 [100], Cas-

taningno e Ferraro [103], Walker [104], Carlitz e Willey [105]. Veja também os trabalhos

de Calogeracos [106, 107]. Estes trabalhos iniciais consideravam espelhos perfeitamente

refletores. Espelhos semi-transparentes foram considerados e.g. por Obadia e Parentani

[108] usando uma matriz para descrever a transmissão e reflexão do campo incidente so-

bre o espelho ou simulando o espelho como um potencial delta de Dirac em movimento,

procedimento usado por Nicolaevici em [109, 110, 111]. Veja ainda os trabalhos de Barton

e Calogeracos [112] e Haro e Elizalde [113, 114].

3.3.2 O método perturbativo de Ford-Vilenkin

Em 1982, Ford e Vilenkin [19] apresentam um método perturbativo, que hoje leva seus

nomes, para tratar do ECD. A idéia central da técnica é supor que o campo φ possa ser

escrito como

φ = φ0 + δφ, (3.2)

onde φ0 satisfaz uma certa condição de contorno imposta por um espelho em repouso e δφ

é uma perturbação causada à φ0, provocada por um movimento q(t) de pequena amplitude

e não relativ́ıstico do espelho. Embora tenha essa limitação, é importante ressaltar que o

método de Ford-Vilenkin é facilmente generalizado para qualquer número de dimensões,

d + 1, do espaço-tempo. Isto é um grande avanço em comparação com as técnicas para

a termodinâmica destes.
5Veja também as Refs. [101, 102].
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obter soluções exatas do campo em 1+1 dimensões que são baseadas em transformações

conformes e portanto restritas a essa baixa dimensionalidade. O método de Ford-Vilenkin

também pode ser aplicado para campos massivos (que não podem ser analisados via

transformações conformes em 1+1 dimensões, pela não invariância da equação de Klein-

Gordon para campos massivos), para espelhos de forma arbitrária e também campos com

spins mais altos, embora em [19] apenas o campo escalar real não massivo tenha sido

investigado. Historicamente a técnica de Ford e Vilenkin é a primeira a abrir esse grande

leque de possibilidades de investigação.

Utilizando esta técnica6 Ford e Vilenkin obtêm a seguinte fórmula para a força de

radiação sobre o espelho em 1+1 dimensões, impondo a condição de contorno de Dirichlet

sobre o campo

Fd=1(t) =
1

6π

d3

dt3
q(t), (3.3)

onde q(t) é a lei de movimento deste espelho. Este resultado corresponde ao limite não

relativ́ıstico do resultado de Fulling e Davies de 1976 [14]. No caso de 3+1 dimensões a

força passa a ser proporcional à quinta derivada de q(t)

Fd=3(t) = − 1

360π2

d5

dt5
q(t). (3.4)

Calculando a energia total irradiada pelo espelho através da fórmula

E =

∫ +∞

−∞

F (t)q̇(t) dt, (3.5)

e supondo uma lei oscilatória para q(t), eles estimaram menos de 10−4 o número de fótons

por oscilação por área l2 onde l é a amplitude de oscilação.

Trabalhos posteriores ao de Ford e Vilenkin recaem basicamente em duas categorias:

os que tratam da analogia do ECD com a efeito Hawking (já mencionados) e aqueles

que tratam ou com condições de contorno diferentes ou em dimensões mais altas (que

discutiremos mais adiante). Observamos também que o método proposto por Ford e

Vilenkin também pode ser aplicado ao problema de campo em cavidades.

6Que será revista no Caṕıtulo 5 quando aplicada a condição de contorno de Robin.
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3.4 Teorema da flutuação-dissipação, espelhos semi-

transparentes e estados comprimidos

Uma interpretação muito bonita do ECD, pode ser obtida pensando em termos do

teorema flutuação-dissipação. Vejamos como se chegou a tal interpretação. Em 1991, em

dois artigos, Barton [115, 116] mostra que embora a força de Casimir sobre um único

espelho perfeitamente condutor no vácuo do campo eletromagnético seja nula, ela apre-

senta flutuações. Tais flutuações também ocorrem no caso de espelhos paralelos entre si.

As flutuações da força de Casimir foram calculadas em espelhos com geometrias esféricas,

hemisféricas, esferoidais e de disco de raio finito, logo em seguida aos trabalhos de Barton,

por Eberlein em [117, 118]. Sabe-se, porém, que flutuações de uma grandeza f́ısica em uma

configuração de equiĺıbrio são relacionadas com dissipação de energia deste mesmo sistema

em uma situação fora do equiĺıbrio. Este é o chamado teorema flutuação-dissipação7. De

acordo com Pathria [122] “a mais marcante caracteŕıstica deste teorema é que ele relaci-

ona, de uma maneira fundamental, as flutuações de uma grandeza f́ısica pertencentes ao

estado de equiĺıbrio do dado sistema a um processo dissipativo que, na prática, é realizado

somente quando o sistema é sujeito a uma força externa que leva o sistema para fora do

equiĺıbrio”.

Desta maneira, sob a luz do teorema de flutuação-dissipação surge uma explicação

bastante natural ao ECD8. Esta nova maneira de tratar o ECD foi discutida primeiramente

em 1991 por Braginsky e Khalili [124] e em 1992 por Jaekel e Reynaud [125]. Foi nesse

contexto que Maia Neto e Reynaud que calcularam a força dissipativa sobre uma esfera

que se move no vácuo [126].

O artigo de Jaekel e Reynaud [125] é particularmente importante por introduzir uma

7Veja e.g. os trabalhos de Nyquist (1928) [119], Callen e Welton (1951) [120], a revisão feita por Kubo

(1966) [121], o caṕıtulo 14 do livro de Pathria [122] e a revisão feita por Azevedo [211].
8Sabemos que a história é feita a partir de fatos concretos que aconteceram. Contudo é interessante

observar um fato curioso. O efeito Casimir estático foi descoberto em 1948 e o teorema flutuação-

dissipação foi desenvolvido nos anos 50 e 60. Se as flutuações da força de Casimir tivessem sido descobertas

antes dos anos 1970, um sagaz f́ısico sabendo deste fato e tendo domı́nio do teorema flutuação-dissipação

poderia ter previsto o ECD antes - por uma rota totalmente diferente - de Moore e DeWitt!
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série de novidades no estudo do ECD9. Eles consideram, por simplicidade, o vácuo de

um campo escalar de massa nula, em um espaço-tempo bidimensional, interagindo com

um espelho semitransparente. Por semitransparência queremos dizer que parte do campo

incidente sobre o espelho é transmitida e outra é refletida. Isso pode ser modelo definindo

adequedamente os coeficientes de transmissão e reflexão do espelho. A semitransparência

do espelho é importante por oferecer um modelo mais realista para espelhos - afinal espera-

se que espelhos reais se tornem transparentes para altas frequências do campo. Como

vimos, a força de radiação sobre um espelho em movimento não relativ́ıstico impondo

condições de contorno ideais de Dirichlet sobre o vácuo de um campo escalar é proporcional

à derivada da aceleração do espelho [19]. Desta maneira ao montar uma equação de

movimento para o espelho

mẍ(t) = Fext +
1

6π

...
x (t), (3.6)

onde m é a massa do espelho, Fext é a força externa que mantém o espelho em movimento

e o último termo corresponde a força de reação à radiação emitida pelo espelho. Temos

portanto uma equação similar à famosa equação de Lorentz10 da eletrodinâmica clássica

[127, 128],

mẍ = FL +
2

3
e2
...
x (3.7)

onde FL é a força de Lorentz. Sabe-se que a Eq. (3.7) apresenta problemas (veja a Ref.

[127] para uma discussão detalhada). Por exemplo, a equação de Lorentz apresenta uma

solução “fugitiva”11 em que a velocidade de uma carga elétrica aumenta exponencialmente

mesmo não havendo uma força externa atuando na mesma. Pode-se eliminar esse proble-

ma impondo certas condições de contorno sobre a carga, porém outro problema surge:

ocorre um efeito de pré-aceleração, onde a carga acelera antes mesmo de a força externa

ser aplicada e portanto violando a causalidade. Este ponto, no contexto de ECD, é

9O caso do efeito Casimir estático com dois espelhos semitransparentes foi tratada por Jaekel e Rey-

naud em [123].
10Seguiremos a nomenclatura usada por Rohrlich em [127], na qual o nome mais famoso de equação

de Abraham-Lorentz-Dirac é reservado para o caso relativ́ıstico da equação de Lorentz. Uma equação

relativ́ıstica para a força de radiação sobre o espelho é obtida a partir da expressão exata de 〈T µν〉
encontrada em [14], no artigo de Ford e Vilenkin [19]. Veja a Eq. (3.16) do referido artigo.

11“Runaway”em inglês.
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discutido em detalhes por Jaekel e Reynaud em [129]. Nesse trabalho (veja também o caso

de temperatura finita em [123]), eles concluem, supondo um espelho semitransparente,

que o sistema espelho + vácuo é um sistema estável, ou seja, sem soluções “fugitivas”.

Também concluem que para espelhos de massa realista o vácuo não pode fornecer energia

ao espelho e portanto provocar o movimento do mesmo, eliminando assim problemas de

pré-aceleração.

Embora a dependência na derivada da aceleração seja não trivial e esteja relacionada

com o número de dimensões espaciais do problema [19] um argumento pode ser dado para

explicar por que a força de reação à radiação sobre o espelho é nula para movimentos

uniformes e aceleração constante do espelho [123]. Como o estado de vácuo é um invariante

de Lorentz, esperamos que a força dissipativa deve ser nula para movimento uniformes.

Quando o espelho se encontra em movimento com aceleração constante, ele experimenta

as mesmas flutuações caso estivesse em repouso em um banho térmico e portanto a força

de reação à radiação também é nula.

Outra questão é que em cálculos envolvendo espelhos semitransparentes os resultados

são naturalmente finitos, em contraste com os cálculos usuais da densidade de energia

do campo que envolvem processos de regularização - através de separação de pontos, por

exemplo - e renormalização. Essa novidade já havia sido introduzida em 1991 no modelo

introduzido por Jaekel e Reynaud em [130] para a configuração de Casimir de dois espelhos

estáticos.

Utilizando a teoria da resposta linear [121], a força média no espaço das frequências

pode ser escrita como

〈δF(ω)〉 = χ(ω)δQ(ω), (3.8)

onde δF é a transformada de Fourier da força de radiação sobre o espelho, χ é chamada

susceptibilidade e δQ é a transformada de Fourier da lei de movimento prescrita do espelho.

Observe que há uma relação linear entre o efeito (força) e a causa (movimento do espelho).

No caso de um estado inicial de vácuo do campo a susceptibilidade é dada por

χvac(ω) = i

∫ ∞

0

dω′

2π
ω′(ω − ω′)α(ω′, ω − ω′), (3.9)

onde a função α depende dos coeficientes de reflexão e transmissão do espelho. No limite
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de espelho ideal, χvac(ω) = iω3/(6π) e da Eq. (3.8) reobtemos o resultado de Ford e

Vilenkin [19]. Notamos assim que o limite de validade da técnica introduzida por Jaekel

e Reynaud corresponde ao regime de velocidades não relativ́ısticas do espelho.

Vale ainda ressaltar que escrevendo a hamiltoniana do problema comoH = H0+δH(t),

onde H0 é a hamiltoniana livre do campo e sendo δH(t) = −F (t)δq(t) uma perturbação

causada pelo movimento do espelho, Jaekel e Reynaud mostram que δH tem a mesma

forma que um operador de compressão. Isto estabelece uma conexão entre dissipação

de energia do espelho - causada pela interação com o vácuo - e a geração de estados

comprimidos do campo quântico. De fato, Dodonov, Man’ko e Klimov haviam mostrado

em 1990 [35] que dado um estado coerente de um campo dentro de uma cavidade o efeito

do movimento de uma das fronteiras é gerar um estado comprimido deste campo.

O efeito de compressão pode ser entendido usando um modelo simples envolvendo o

oscilador harmônico quântico com equação de movimento, no quadro de Heisenberg, dada

por

ẍ+ ω2(t)x = 0, (3.10)

onde a frequência ω(t) é uma certa função do tempo [131]. Vamos supor que ω(t) seja

assintoticamente constante nos limite de t→ ±∞. Denotaremos esses valores constantes

para t = −∞ e t = +∞, respectivamente como ωin e ωout. Podemos nos perguntar o

seguinte: dado que o campo esteja inicialmente em um estado de vácuo |0〉in, ele continuará
em um estado de vácuo esteja no futuro distante t→ +∞, onde o oscilador é caracterizado

por uma frequência ωout? Introduzindo transformações de Bogoliubov, podemos escrever

o operador de aniquilação aout como

aout = αain − β∗a†in. (3.11)

No caso de uma mudança súbita na frequência do oscilador ωin → ωout, as funções α

e β são dadas por

α =
1

2

(√
ωin

ωout

+

√
ωout

ωin

)
, β =

1

2

(√
ωin

ωout

−
√
ωout

ωin

)
. (3.12)

Das relações acima fica evidente que o valor esperado 〈0in|a†outain|0out〉, onde |0in〉 é

o estado fundamental do oscilador harmônico quando sua frequência era dada por ωin,
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é diferente de zero. Assim, conclúımos que uma alteração da frequência do oscilador

harmônico o excita, fazendo com que ele saia do seu estado fundamental.

Vejamos a relação com os estados comprimidos12. Definimos o operador de compressão

[132, 133, 136, 137] como:

S = exp

[
z(a†)2

2
− z∗(a)2

2

]
, (3.13)

onde z é um número complexo. Atuando-o sobre o operador de aniquilação a, temos

que S†aS = a cosh |z| + a†(z/|z|) sinh |z|. Esta relação é idêntica a Eq. (3.11), para a

transformação de Bogoliubov entre os operadores ain e aout, caso façamos as identificações

α = cosh |z| e β = (z/|z|) sinh |z|. Usando o fato que ain|0in〉 = 0 e S†S = 1, pode-se

mostrar que |0out〉 = S|0in〉. Ou seja, o estado final é comprimido.

Esta compressão do campo demanda que energia e momento linear sejam trocados

entre o espelho e o campo. Podemos então, interpretar a força de reação à radição sobre

o espelho como uma consequência mecânica desta compressão.

3.5 Modelos unidimensionais envolvendo cavidades

com um dos espelhos em movimento

Em 1987, Mazzitelli, Paz e Castagnino [138], são os primeiros a considerar o campo

de Dirac entre cavidades com espelhos que confinam o campo através das condições de

contorno do MIT13 (ou de sacola) [139]. Tal investigação é feita baseado no mesmo

procedimento das transformações conformes introduzidas Fulling e Davies [14]. Os autores

12Estados comprimidos, assim como os estado coerentes, são estados de incerteza mı́nima, i.e.

(∆x)2(∆p)2 = 1/4 (estamos usando a notação de Sakurai [134]). A diferença entre esses dois esta-

dos quânticos é que para o estado coerente (∆x)2 = (∆p)2 = 1/2, enquanto para o estado comprimido

essa igualdade entre (∆x)2 e (∆p)2 não é necessária - basta que seu produto seja igual a 1/4. Caso

representássemos no espaço de fase a região de incerteza para um estado coerente teŕıamos uma região

circular de área 1/4. O estado comprimido é representado, por sua vez, por uma região eĺıptica também

com área 1/4. Dáı vem o nome estado comprimido. Para maiores detalhes, recomendamos ao leitor as

Refs. [135, 136], de agradável leitura. Estados comprimidos são exemplos de estados não clássicos da luz.

Para uma excelente revisão sobre este tema recomendamos a Ref. [137].
13Em referência ao Massachussets Institute of Technology.
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mostram que o processo de bosonização é válido mesmo para o campo fermiônico em

cavidades em movimento. Assim, o ECD para o campo de Dirac em 1+1 dimensões é

equivalente ao de um campo escalar.

Em 1989, Dodonov, Klimov e Man’ko [34] investigam as correções à força de Casimir

estática ocasionadas por um movimento de pequena velocidade de um dos espelhos da

cavidade. Tal correção é pequena e proporcional a (v/c)2, onde v é a velocidade da

placa. Uma conjectura é lançada para a correção à força no caso mais interessante de

3+1 dimensões. De acordo com os autores teŕıamos (recuperando ~ e c):

F = − A~cS

[z(t)]d+1

[
1 + α

(
ż

c

)2

+ β
zz̈

c2

]
, (3.14)

onde A, α e β são constantes numéricas e S é a superf́ıcie do espelho. Se supusermos que

o espelho oscile em torno de z = a, sendo a a distância entre as placas, pode-se definir

uma força média de Casimir substituindo z(t) → a.

Um resultado semelhante a Eq. (3.14) havia sido antecipado por Bordag, Petrov e

Robashik em 1984 [140], para o caso de um movimento uniforme do espelho. No limite de

baixas velocidades do espelho v ≪ c, para um campo escalar não massivo, estes autores

obtiveram

F = −π
2
~cS

480a4

[
1 +

8

3

(v
c

)2
+ · · ·

]
. (3.15)

Apenas para não perdermos a oportunidade, um cálculo semelhante aos mencionados

acima foi feito por Bordag, Dittes e Robashik [141] em 1986. Considerando o campo

eletromagnético, a primeira correção à força de Casimir é dada por

F = −π
2
~cS

240a4

[
1 +

(
2

3
+

10

π2

)(v
c

)2
+ · · ·

]
. (3.16)

Alguns trabalhos tentaram dar uma formulação hamiltoniana ao ECD. Por exemplo,

em 1985, Razavy e Terning [86] conseguem analisar a criação de part́ıculas através de

uma hamiltoniana efetiva. Tal idéia havia sido utilizada por Razavy [142], dois anos

antes, para analisar o caso do campo não relativ́ıstico de Schrödinger entre espelhos em

movimento. Nessa situação ele mostra que não há criação de part́ıculas e que o ECD é

portanto um efeito quântico e relativ́ıstico14. Contudo, o número de part́ıculas em ńıveis

14O mesmo ocorre com o efeito Casimir estático [143].
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de energia não é constante e transições de part́ıculas entre diferentes ńıveis de energia

ocorrem induzidas pelo movimento do espelho.

Um passo mais concreto nessa linha foi obtido por Johnston e Sarkar [144]. Eles

mostraram que com mudanças de coordenadas apropriadas, uma teoria hamiltoniana

pode ser criada para o ECD, no modelo original de Moore [12]. Vale comentar, que o

campo quântico em uma cavidade dinâmica, é um exemplo de quando a hamiltonia do

sistema não é equivalente à energia do sistema [91].

A energia E do campo é dada pela soma da energia de cada um dos modos do campo,

descritos como osciladores harmônicos

E =
1

2

∑

n

[
p2n + ωn(t)q

2
n

]
, (3.17)

onde ωn(t) = nπ/L(t) e L(t) é o comprimento variável da cavidade. Por outro lado, na

hamiltoniana H do campo surge um termo adicional responsável pelo acoplamento dos

diversos modos do campo devido à interação com o espelho em movimento e portanto

E 6= H . Para detalhes de cálculo veja a Ref. [91].

Uma outra maneira de realizar cálculos em ECD é através do chamado método das

bases instântaneas. A idéia desta técnica introduzida por Razavy e Terning [86] e Law

[64], consiste em introduzir um conjunto de coordenadas generalizadas {Qk}, de modo que

possamos escrever uma solução do campo quântico φ(x, t) que satisfaça automaticamente,

para todos os instantes de tempo, tanto a equação de Klein-Gordon quanto as condições

de contorno, digamos de Dirichlet, em cada espelho. Desta maneira, a solução do campo

na cavidade pode ser escrita como

φ(x, t) =
∞∑

n=1

√
2L0

n

[
anφ

(n)(x, t) + h.c.
]
, (3.18)

onde os modos φ(n) são dados por

φ(n)(x, t) =

∞∑

k=1

Q
(n)
k (t)

√
2

L(t)
sen

(
kπx

L(t)

)
. (3.19)

Substituindo a expansão do campo acima na equação de Klein-Gordon, pode-se obter

49



3.5 Modelos unidimensionais envolvendo cavidades com um dos espelhos em
movimento 50

um conjunto infinito de equações diferenciais acopladas

Q̈
(n)
k + ω2

k(t)Q
(n)
k = 2λ(t)

∑

j

gkjQ̇
(n)
j − λ̇(t)

∑

j

gkjQ
(n)
j (t)

+λ2(t)
∑

jl

gjkgjlQ
(n)
l (t), (3.20)

onde definimos ωk = (kπ)/L(t) e λ(t) = L̇(t)/L(t). O coeficiente gkj é dado por

gkj =





0, j = k

(−1)k+j 2kj
j2−k2

, j 6= k.

(3.21)

Os operadores de criação e aniquilação podem ser obtidos resolvendo a equação diferen-

cial (3.20) e definidos como

ak(t) =

√
1

2ωk
[ωk(t)Qk + iPk] , e a†k(t) =

√
1

2ωk
[ωk(t)Qk − iPk] , (3.22)

de onde obtemos informações como o número de part́ıculas criadas para uma lei de mo-

vimento prescrita L(t).

Para uma lei de movimento qualquer, tal tarefa é hercúlea, porém em 1996, no ano

seguinte ao trabalho de Law [64], Dodonov e Klimov [145] mostram que as Eqs. (3.20) são

simplificadas no caso de uma lei de movimento ressonante do espelho. Mais importante

ainda, nesta situação, as Eqs. (3.20) podem ser resolvidas exatamente nesta situação.

Para calcular o número de part́ıculas introduzindo as transformações de Bogoliubov,

estes autores assumiram que o movimento oscilatório ocorre apenas durante um intervalo

finito de tempo

L(t) =






L0, t ≤ 0

L0

[
1 + ǫ sen

(
2πt
L0

)]
, 0 < t < T

L0, t ≥ 0.

(3.23)

Dodonov e Klimov [145] mostram 15 que as part́ıculas são criadas apenas nos modos

ı́mpares do campo e o número destas part́ıculas cresce para tempos grandes quadrati-

camente no tempo. A respeito da energia na cavidade, esta cresce exponencialmente e

15Uma boa revisão deste famoso trabalho de Dodonov e Klimov pode ser encontrada no trabalho de

Granhen [146].
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mais rapidamente que o número total de part́ıculas na cavidade, e é dada pela seguinte

expressão, bastante famosa na literatura de ECD:

E =
π

4L0

sinh2

(
ǫπt

L0

)
, (3.24)

onde ǫ ≪ 1 é a amplitude de movimento do espelho. Este é o resultado que motiva o

estudo do ECD em cavidades ressonantes: mesmo com velocidades não relativ́ısticas do

movimento do espelho, os efeitos da ressonância do espelho com um modo do campo se

acumulam gradualmente na cavidade, podendo resultar em um número significativo de

fótons. Isso pode soar contraditório com a nossa afirmação anterior que o ECD é um

efeito quântico e relativ́ıstico, mas o requerimento de ser relativ́ıstico é imposta sobre o

campo quântico e não sobre a lei de movimento do espelho. Assim é posśıvel haver criação

de part́ıculas mesmo para espelhos com velocidades não relativ́ısticas.

Extensões desse trabalho de Dodonov e Klimov incluem por exemplo a investigação

das fórmulas anaĺıticas para a densidade de energia na cavidade feita por Andreata e

Dodonov [28].

Seguindo o processo de mapeamento conforme, diversas soluções da equação de Moore

foram encontradas. Embora soluções desta equação existam para diversas leis de movi-

mento (veja Apêndice B), a seguir nos concentraremos naquelas soluções obtidas para leis

de movimento ressonantes, que experimentalmente são mais interessantes.

Soluções da equação de Moore para leis de movimento ressonantes de pequena am-

plitude válidas para tempos curtos e grandes foram obtidas em [35, 263, 264, 148]. Em

um importante trabalho, Law [147] obtém uma solução exata da equação de Moore para

o caso de uma cavidade onde um dos espelhos realiza um movimento oscilatório em res-

sonância com um dos modos do campo quântico16. Supondo a seguinte lei de movimento

para o espelho

q(t) = L0 +
L0

2π

{
sen−1

[
senθ cos

(
2πt

L0

)]
− θ

}
t ≥ 0, (3.25)

16Na realidade, usando uma definição mais precisa de ressonância (veja discussão mais adiante), isso

não é bem verdade e no limite ǫ/L0 ≪ 1 o movimento do espelho é levemente fora de ressonância com o

modo fundamental do campo.
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a solução encontrada por Law para R(z) é:

R(2nL0 + ξ) = 2n+
1

2
− 1

π
tan−1

[
cot

(
ξπ

L0

)
− 2nǫπ

L0

]
, (3.26)

onde L0 é o comprimento inicial da cavidade, ǫ é a amplitude de oscilação, n ≥ 1 é

um número natural, ξ ∈ (−L0, L0] é uma variável com dimensão de comprimento e θ =

tan−1(ǫπ/L0). Quando ǫ/L0 ≪ 1, a Eq. (3.25) toma a seguinte forma

q(t) = L0 − ǫ sen2

(
πt

L0

)
, (3.27)

e o caráter oscilatório da lei de movimento fica mais evidente. Ressaltamos que a Eq.

(3.26) é válida para qualquer instante t. Como vimos, no caso da lei de movimento

ressonante, somente soluções da equação de Moore válidas para instantes de tempo curtos

ou longos existiam.

Utilizando tal solução, Law investiga o comportamento da densidade de energia na

cavidade fazendo uso da Eq. (2.47), obtida originalmente por Fulling e Davies [14]. A

expressão para a densidade de energia é dada por três termos: a densidade de energia

estática de Casimir, um termo não trivial dependente da frequência de oscilação do espelho

e um terceiro proporcional a uma delta de Dirac. A origem deste último termo se da pelo

brusco ińıcio do movimento do espelho no instante t = 0. Contudo, este termo tem

pequeno efeito na densidade de energia e também independe da frequência de oscilação

do espelho, sendo portanto irrelevante para a análise do efeito de ressonância na evolução

do campo. Law mostra que há a formação de dois pacotes de energia dentro da cavidade

se propagando com a velocidade da luz. À medida que o tempo passa, os pacotes de

energia se tornam mais altos e estreitos. O estudo de Law para a densidade de energia

também nos dá uma imagem clara do por que a força de Casimir pode ser intensificada

quando um dos espelhos da cavidade executa um movimento ressonante, fato observado

por Jaekel e Reynaud [123] e Dodonov, Klimov e Nikonov [148]. Isso ocorre pela série de

forças impulsivas sobre os espelhos ocasionadas pela colisão dos pacotes de energia nas

extremidades da cavidade.

Law também observa a existência de regiões, distantes dos pacotes de energia, em que a

densidade de energia na cavidade é menor que a densidade de energia de Casimir estática
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〈T00〉cas = −π/(24L2
0), com valor assintótico para um número grande de oscilações do

espelho dada por 〈T00〉 ≈ −π/(6L2
0). Se nos recordarmos que o valor de 〈T00〉 é um reflexo

das flutuações do campo17, segundo Law, vemos que um menor valor de 〈T00〉 “ implica

haver menores flutuações [...]. Portanto o espelho vibrante de alguma forma redistribui

as flutuações quânticas do campo de tal forma que as flutuações sejam mais concentradas

dentro dos pacotes de onda (energia) e menos em outras regiões”. Law também observa

que, quando os pacotes de energia se encontram distantes do espelho em movimento, a

força de Casimir pode ser intensificada em até 4 vezes.

A solução da equação de Moore obtida por Law, foi generalizada em 1999 por Wu et

al. [149] (ver Apêndice B). Estes autores supuseram que a lei de movimento q(t) para o

espelho fosse

qm(t) = L0 +
L0

2π

{
sen−1

[
senθ cos

(
mπt

L0

)]
− θ

}
t ≥ 0, (3.28)

≈ L0 − ǫ sen2

(
mπt

2L0

)
ǫ/L0 ≪ 1, (3.29)

da qual se obtém a Eq. (3.25) tomando m = 2 (m é um número natural qualquer). Desta

lei de movimento, eles obtiveram a seguinte função R(z)

R[(2n− 1)L0 + z] = 2n− 1 +
2

mπ
cot−1

[
cot

(
mzπ

2L0

)
− 2n tan θm

]
, (3.30)

onde θm = tan−1[(ǫπ)/L0] e os outros parâmetros têm os mesmos significados que na Eq.

(3.26).

Há dois resultados marcantes em [149]. Primeiro, ao calcular a densidade de energia

na cavidade o termo de dependência não trivial na oscilação do espelho é linearmente

proporcional a m2 − 1. Desta forma, para m = 1, desprezando o termo proporcional a

uma delta de Dirac e à densidade de energia estática de Casimir, que não varia com o

tempo, não há formação de pacotes de energia para esta situação. Wu et al., mostram

também que nas regiões em que a densidade de energia do campo, é menor que a densidade

de energia estática de Casimir, temos 〈T00〉 ≈ −m2π/(24L2
0). Novamente, para m = 1,

temos a densidade de energia do sistema não é perturbada pelo movimento do espelho. Isto

reforça, citando Wu et al., uma “[...] relutância do vácuo a responder a uma perturbação

17〈T00〉 é quadrático nas derivadas do campo.
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de ressonância fundamental”. Segundo, para m ≥ 2, o número de pacotes de energia

é igual a m. Tais pacotes aumentam de tamanho em um ritmo proporcional a m4 e se

estreitam em uma taxa inversamente proporcional a m2. Desta maneira, quanto maior

m, mais dramático é o efeito de formação de pacotes de energia na cavidade. Sobre a

questão da não criação de part́ıculas no modo fundamental veja também o trabalho de

Wȩgrzyn [150].

Leis de movimento oscilatórias mais gerais dadas por

L(t) = L0 {1 + ǫ sen [ωn (1 + δ)]} (3.31)

com frequência de ressonância ωn = nω1 = nπ/L0 (n ∈ N), e onde δ ≪ 1 determina

o quanto o movimento do espelho está fora de ressonância com o modo fundamental do

campo, também foram consideradas.

Ji et al. [151], supondo a lei de movimento (3.31) para δ = 0, calcularam o número de

part́ıculas criadas no k-ésimo modo do campo em uma cavidade unidimensional:

Nk =
1

4
(n− k)k(ǫω1T )

2, k < n e T ≪ 1, (3.32)

que cresce quadraticamente com o tempo T, e Nk = 0 para k > n. Esse resultado é

válido para intervalos de tempos curtos. Este resultado também foi obtido por Dodonov

em [152], onde uma expressão válida para longos intervalos de tempo, para o número total

de part́ıculas criadas também foi obtida

N =
8n3

π2
T 2, T ≫ 1, (3.33)

e a energia total na cavidade cresce exponencialmente no tempo.

Em [152] o caso δ 6= 0 também foi estudado. Nessa situação, três casos podem ser

considerados. Para δ < 1, a energia na cavidade ainda cresce exponencialmente. Para

δ = 1, a energia passa a crescer quadraticamente. O caso mais curioso ocorre quando

δ > 1, onde a energia oscila:

E =

(
n2 − 1

12ã2

)
sen2(nãτ), (3.34)

com peŕıodo π/nã, onde ã =
√
γ2 − 1. Desta forma, o movimento fora de ressonância

cria e aniquila continuamente part́ıculas. Situações deste tipo, em que o número de
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part́ıculas criadas oscila no tempo, também ocorrem no caso de campos externos clássicos

dependentes do tempo interagindo com o vácuo quântico [91].

Geralmente se considera que o ECD para as leis de movimento (3.27) e (3.31) seja igual.

Contudo, Ruser [91, 90], ao considerar a lei de movimento (3.27), mostra numericamente18

[89] que o número de part́ıculas evolui no tempo de maneira idêntica ao da lei (3.31) com

δ 6= 0. Esta equivalência19 se deve ao fato de termos de definir a condição de ressonância

mais cuidadosamente. Tomando como exemplo o caso de ressonância paramétrica, na qual

a frequência de oscilação do espelho ω = 2π/L0, devemos definir que a ressonância exata

ocorre quando ω = (2nπ)/〈L〉, onde 〈L〉 é a posição média do espelho. Nesta definição, a

lei de movimento (3.31) tem posição média L0, enquanto a lei de movimento (3.27) tem

posição média L0 + ǫ e portanto descreve, na realidade, uma lei de movimento oscilante

fora de ressonância.

Uma outra maneira de atacar o ECD foi proposta por Cole e Schieve [20, 21]. A idéia

central é determinar a função R de Moore recursivamente traçando linhas nulas de um

certo ponto (t, x), até o momento em que uma linha entra em uma região do espaço-

tempo não perturbada pelo movimento da fronteira. Nesta região, chamada de estática,

temos a solução trivial R(z) = z/L0. Conhecendo R(z), podemos determinar exatamente

o campo φ para qualquer ponto do espaço-tempo. Esta informação nos permite, por

sua vez, analisar por exemplo a densidade de energia em uma cavidade não estacionária.

Não entraremos em muitos detalhes a respeito desta técnica agora, uma vez que ela será

discutida e largamente utilizada na terceira parte desta dissertação.

3.6 Modelos unidimensionais envolvendo cavidades

com dois espelhos em movimento

Como vimos, há duas maneiras populares para escrever a solução do campo em uma

cavidade móvel com espelhos ideais: seguindo o método de transformações conformes uti-

lizado por Moore [12] e Fulling e Davies [14] ou utilizando o método das bases instantâneas

18O ECD em cavidades também foi investigado numericamente por Antunes [153].
19Seguiremos a explicação dada em [91], pag. 42.
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introduzido por Razavy e Terning [86] e Law [63, 64].

Embora a receita para a obtenção da solução do campo, via transformações conformes,

para o caso de uma cavidade unidimensional em que ambos os espelhos se encontram

em movimento fosse dada já no artigo de Moore [12], somente em 1999 esse resultado

foi obtido. Dalvit e Mazzitelli [154] mostraram que no caso de duas fronteiras móveis

impondo condições de contorno de Dirichlet sobre o campo, os modos deste podem ser

escritos como

φn(x, t) =
i√
4πn

{exp [−iπnG(t + x)] + exp [−iπnF (t− x)]} (3.35)

onde as funções F e G satisfazem as chamadas equações de Moore generalizadas

G[t+ L(t)]− F [t− L(t)] = 0, (3.36)

G[t +R(t)]− F [t− R(t)] = 2, (3.37)

onde L(t) (R(t)) representa a lei de movimento do espelho da esquerda (direita). No caso

L(t) = 0 recuperamos a equação de Moore usual. Nesse trabalho a densidade de energia

do vácuo foi obtida e, também, soluções para as equações de Moore generalizadas válidas

para tempos pequenos e grandes foram obtidas (ver Apêndice B), para as seguintes leis

de movimento

L(t) = ǫAL sen

(
nπt

L0

)
, (3.38)

R(t) = L0 + ǫAR sen

(
nπt

L0

)
. (3.39)

onde ǫAL e ǫAR são as amplitudes dos movimentos, q ∈ N, L0 é o comprimento inicial da

cavidade e ǫ ≪ 1. A solução para tempos pequenos é obtida fazendo uma expansão em

potências de ǫ. A solução assintótica para tempos grandes é calculada através de uma

técnica de grupo de renormalização introduzida para o estudo de equações diferenciais

em [155, 156]. Tal técnica permite remover os chamados termos seculares, que são termos

na solução pertubativa proporcionais ao tempo t e que portanto invalidam o método

perturbativo para tempos grandes.

Como é t́ıpico de sistemas com dois espelhos oscilantes, dependendo da fase entre as

oscilações dos espelhos a criação de part́ıculas pode ser intensificada ou suprimida. Este
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interessante fato foi observado inicialmente por Lambrecht, Jaekel e Reynaud [37] em 1996

e depois por Ji, Jung e Soh [157] em 1998, para campos escalares em 1+1 dimensões.

Na Ref. [37], os autores consideram os casos em que os espelhos oscilam simetrica-

mente em relação ao centro da cavidade e quando eles oscilam mantendo o comprimento

da cavidade constante. Esses tipos de movimento dos espelhos são conhecidos também,

respectivamente, por breathing e translation modes. Em [157] (veja também [158] para o

caso de uma cavidade em 3+1 dimensões), uma situação mais geral é considerada, onde

as amplitudes, as fases e frequências dos movimentos oscilatórios dos espelhos não são ne-

cessariamente iguais. Utilizando o método de bases instantâneas e uma técnica inspirada

na teoria de perturbação dependente do tempo introduzida por eles em [151], mostrou-

se que na situação em que os espelhos oscilam com mesma frequência o número total

de part́ıculas criadas é composto de três termos, a saber: um correspondente aos fótons

criados se somente o espelho da esquerda se movesse e o da direita se encontrasse em

repouso; um outro que representa os fótons criados se somente o espelho da direita se

movesse e o da esquerda se encontrasse em repouso e um termo de interferência proporci-

onal ao cosseno da diferença de fase de oscilação dos espelhos20. Caso as frequências das

oscilações dos espelhos sejam diferentes entre si, o termo de interferência desaparece e o

número de part́ıculas criadas se resume à soma dos dois primeiros termos mencionados

anteriormente.

O campo eletromagnético entre duas placas paralelas perfeitamente condutoras com

velocidades não relativ́ısticas foi estudado por Mundarain e Maia Neto [159]. A influência

da energia do vácuo na inércia de uma cavidade em movimento foi considerada por Ma-

chado e Maia Neto em [160]. Em [161] o caso de dois espelhos semitransparentes em

movimento foi analisado.

Apenas em 2002, o método de Cole-Schieve foi aplicado - por Li e Li - para resolver as

equações de Moore generalizadas [162, 163]. Em sequência, no caso de pequenas oscilações

dos espelhos, a densidade de energia na cavidade foi analisada pelos mesmos autores em

[164]. Em [165] (veja também [166]), Alves, Granhen e Pires utilizam o método de Cole-

Schieve para obter fórmulas válidas para leis arbitrárias de movimento, tanto para a

20Cf. Eq. (31) da Ref. [157]
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força sobre os espelhos quanto para a densidade de energia na cavidade. O caso de uma

cavidade, em 3+1 dimensões, que oscila como um todo na direção perpendicular a uma

de suas faces (“translation mode”), que impõe condições de contorno de Dirichlet, foi

estudado em [167].

3.7 Efeito Casimir dinâmico em dimensões mais altas

Diversos trabalhos, além dos já citados oportunamente ao longo deste caṕıtulo, inves-

tigaram o ECD em espaços com número de dimensões espaciais maiores que um. Natural-

mente, uma das motivações destes modelos é poder analisar situações mais próximas do

mundo real. Trabalhar com dimensões superiores também permite estudar o ECD para

o campo eletromagnético. Finalmente, ainda temos a possibilidade de estudar diferentes

geometrias de espelho.

O primeiro trabalho calculando a força dissipativa sobre um espelho plano perfeita-

mente condutor em movimento não relativ́ıstico interagindo com o campo eletromagnético

foi feito por Maia Neto em 1994 [168]. Supondo que os campos E′ eB′, para um referencial

co-móvel com o espelho, satisfaçam sobre o espelho

x̂× E′ = 0, x̂ ·B′ = 0, (3.40)

onde x̂ é o vetor unitário perpendicular à superf́ıcie do espelho e realizando uma trans-

formação de Lorentz para o referencial de laboratório e separando o campo eletromagnético

em componentes nas quais o campo elétrico é paralelo (modos TM) ou perpendicular

(modos TE) ao plano de incidência, pode-se mostrar, escolhendo um potencial conveni-

ente, que o problema recai em dois problemas envolvendo campos escalares satisfazendo

condições ora de Dirichlet, ora de Neumann sobre o espelho. Utilizando um método per-

turbativo, Maia Neto pode calcular uma força sobre o espelho. As correções térmicas a

este modelo foram feitas por Machado, Maia Neto e Farina [169]

O estudo da criação de part́ıculas nesta configuração foi feita por Maia Neto e Machado

[170]. Estes autores mostraram que o número de fótons com polarização TM é onze vezes

maior que aqueles criados com polarização TE e a distribuição angular destes fótons
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criados também foi obtida. Em [171] o caso de espelhos parcialmente refletores (por

exemplo, um espelho supercondutor) foi estudado.

3.7.1 Efeito Casimir dinâmico em diversas geometrias

Além da configuração de placas paralelas, o ECD também já foi estudado em diver-

sas configurações geométricas. Destacamos os trabalhos envolvendo cavidades fechadas,

esferas, cilindros e membranas deformáveis.

Uma motivação geral por trás destes estudo é o papel fundamental da geometria em

efeitos envolvendo o vácuo quântico. Vejamos por exemplo o caso da geometria esférica.

Logo após seu trabalho sobre a atração de placas paralelas unicamente devido a alterações

na energia de ponto zero do campo eletromagnético, Casimir [172] em 1953 propôs um

modelo semiclássico para o elétron levando em conta a força de Casimir. O idéia do f́ısico

holandês era que para uma casca esférica, a força de Casimir também seria atrativa. As-

sim, poder-se-ia sugerir um modelo estável para o elétron. Neste modelo, o elétron era

uma casca esférica a qual se mantinha estável através do equiĺıbrio entre a repulsão ele-

trostática das cargas distribúıdas sobre a casca e a atração resultante da força de Casimir.

Contudo, em 1968, Boyer [173] efetua o cálculo da energia de Casimir para uma casca

esférica perfeitamente condutora. Para sua surpresa, seus resultados levavam a conclusão

que a força de Casimir, nesta geometria, é repulsiva, inviabilizando a consistência do mo-

delo proposto por Casimir para o elétron. Este resultado importante obtido por Boyer,

ilustra a relevância não somente das condições de contorno, mas também da geometria na

determinação do sinal da força de Casimir. O fato de não sabermos determinar a prori o

sinal desta força qualitativamente, isto é, de só sabermos se a força de Casimir para uma

dada configuração é atrativa ou repulsiva após laboriosos cálculos, constitui o chamado

“mistério de Casimir”.

Vejamos agora alguns trabalhos sobre o ECD em diferentes geometrias. O campo

eletromagnético em um guia de ondas no qual duas de suas faces oscilam, foi tratado de

maneira perturbativa por Ji et al. em [158]. Um guia de ondas ciĺındrico foi estudado

por Crocce et al. [174]. Guias de ondas ciĺındrico, retangular e cascas esféricas foram

estudados por Dalvit, Mazzitelli e Orsi Millán [55]. Uma cavidade cúbica em que todas as
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faces oscilam, variando portanto o tamanho da superf́ıcie da cavidade, foi analisada por

Setare em [175] através do método de bases instantâneas. Neste artigo a situação de um

cilindro de comprimento e raios dependentes do tempo também foi estudada. Utilizando

teoria de perturbação, Maia Neto [176] estudou a criação de fótons em um guia de ondas

ciĺındrico coaxial. O cilindro interno tem raio fixo, enquanto o cilindro externo possui um

raio que oscila com pequenas amplitudes. Essa geometria é interessante pois os fótons

criados se propagam ao longo do cilindro se portanto não se dispersam em todas as direções

como ocorre no caso de um espelho plano.

Os primeiros trabalhos tratando da geometria esférica no contexto do ECD remontam

a Frolov e Serebriany [177, 178] e Frolov e Singh [179], para cascas esféricas se expandindo

com aceleração uniforme no vácuo. Em [180], Setare e Saharian consideram uma casca

esférica impondo condições de contorno de Dirichlet sobre um campo escalar utilizando

o método das bases instantâneas. O número de part́ıculas criadas foi calculado para

o caso de variações adiabáticas no raio e para uma expansão suave da casca esférica.

Hadasz, Sadzikowski e Wȩgrzyn em [181] estudam a densidade de energia e o fluxo radial

de momento na aproximação de onda s para um espelho esférico de Dirichlet com raio

dependente do tempo21.

O caso mais interessante onde o raio oscila em ressonância paramétrica com o modo

fundamental do campo foi analisado por Setare e Saharian [182] e por Mazzitelli e Orsi

Milllán [183]. Sabemos do eletromagnetismo clássico que uma casca esférica pulsante não

emite radiação. Assim, não é óbvio no contexto da teoria quântica, se ocorrerá criação de

part́ıculas com uma casca esférica pulsante22. Utilizando o método das bases instantâneas,

Mazzitelli e Orsi Millán mostram haver criação de part́ıculas e que o número de part́ıculas

criadas cresce exponencialmente. Os resultados obtidos para o campo escalar são então

utilizados para estudar o ECD para o campo eletromagnético para uma casca esférica

21Ao escrevermos a solução do campo como uma expansão em harmônicos esféricos φ(t, r) =
∑∞

l=0

∑m=+l

m=−l Clmφl(t, r)Ylm(θ, ϕ) + c.c., a aproximação de onda s significa tomar l = 0. Neste caso,

toda a dependência angular do campo desaparece, de forma que φ(t, r) → φ(t, r).
22Na verdade, tendo em mente o teorema flutuação-dissipação o leitor certamente poderia antecipar

esta criação de part́ıculas. Contudo, isso não diminui o valor didático do belo argumento dado por

Mazzitelli e Orsi Millán.
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perfeitamente condutora.

Para ajudar a entender o por que de existir criação de part́ıculas, no contexto de

espelhos esféricos, vejamos um análogo mecânico do ECD proposto em [55]. Considere

uma corda vibrante presa em suas extremidades (condições de contorno de Dirichlet).

Coloca-se uma placa móvel com um furo estreito de forma que ao mover a placa altera-se

o comprimento da corda (veja a Figura 2.1). Ondas transversais podem ser excitadas

na corda somente se já existir uma onda se propagando na corda. Nesta situação a

amplitude da onda, por exemplo, pode ser amplificada via ressonância paramétrica. No

caso quântico, as condições iniciais do campo são não triviais devido ao prinćıpio de

incerteza de Heisenberg e assim podemos provocar o campo mesmo que este esteja em seu

estado fundamental. Assim, para a casca esférica, a existência de flutuações dos modos

do campo permite que haja a criação de part́ıculas.

Trabalhos com duas esferas concêntricas foram feitos por Pascoal et al [184] para

condições de contorno de Dirichlet e em [185] para condições de contorno mistas.

O ECD para um espelho deformável foi analisado pela primeira vez em [186, 187]

por Golestanian e Kardar (veja também a revisão [30]). Neste modelo, o espelho se

comporta como uma membrana vibrante esticada sobre os eixos x e y e onde a amplitude

de vibração hz(x, y, t) depende do tempo. Essa geometria foi explorada também por Miri

e Golestanian [188] e por Montazeri e Miri [189, 190].

3.8 O papel das condições de contorno

Sabemos que o tipo de condição de contorno imposta ao campo desempenha um papel

fundamental no efeito Casimir estático. Basta lembrar ao leitor, por exemplo, que se ao

invés de considerarmos duas placas perfeitamente condutoras e sim uma placa perfeita-

mente condutora e outra infinitamente permeável23, obteremos uma força repulsiva entre

as placas dada por

F (a) = −7

8
Fcas(a) = +

7

8

π2

720a4
. (3.41)

23Esta configuração é chamada de condição de contorno mista (e.g. [191, 193]), de Zaremba (e.g. [194])

ou ainda h́ıbrida (e.g. [195]).
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calculada por Boyer em 1974 [196] e Fcas é definida pela Eq. (2.1)

No caso do campo escalar, as condições de contorno equivalentes seriam as de Dirichlet

e Neumann e o resultado acima seria divido por dois, devido às duas polarizações posśıveis

do fóton. Veja por exemplo as Refs. [191, 192]. Curiosamente, para duas placas perfei-

tamente condutoras, a força de Casimir é idêntica ao caso de duas placas infinitamente

permeáveis.

Notamos também que átomos são influenciados pela presença de espelhos perfeita-

mente permeáveis [197, 198, 199]. Desta maneira é bastante razoável que novidades

surjam na teoria do ECD, quando condições de contorno diferentes da de Dirichlet (usada

nos artigos iniciais em ECD [12, 13, 14, 19]) foram levadas em consideração.

Vejamos alguns trabalhos que estudam condições de contorno diferentes de Dirichlet

sobre o campo a seguir.

3.8.1 Condições de contorno de Neumann e Mistas

Aparentemente, Candelas e Deutsch [200] foram os primeiros a considerar espelhos em

movimento com condições de contorno de Neumann

∂xφ(x, t)|x=L(t) = 0. (3.42)

O problema de Neumann foi revisitado décadas depois por Alves, Farina e Maia Neto

[199, 201]. Considerando um espelho executando um movimento de pequena amplitude

e velocidades não relativ́ısticas, em 1+1 dimensões, eles calcularam a força de radiação

sobre o espelho. Curiosamente, para um espelho se movendo no vácuo, o resultado é

idêntico ao de Dirichlet (em dimensões mais altas isso não é verdade e a força de reação

a radiação no caso de um espelho de Neumann é maior que em um espelho de Dirichlet

[202, 169]). Isto sugere que o espectro e taxa de criação de part́ıculas a partir do vácuo

também sejam os mesmos. Este resultado foi generalizado para um espelho executando

um movimento arbitrário em [203, 204]. Correções à força, devido ao estado inicial do

campo não ser o vácuo foram obtidas nos os trabalhos [201, 203, 204]. Para o caso de um

único espelho em movimento o ECD entre espelhos de Dirichlet e Neumann continuam

iguais se o estado inicial do campo é invariante sobre translações temporais, como e.g.
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os estados de vácuo e térmico. Para estados iniciais do campo os quais quebram essa

simetria, e.g. estados coerentes e comprimidos, a força de reação à radiação passa a ser

diferente.

O problema de duas placas paralelas, em 3+1 dimensões, em que os dois espelhos

imponham condições de contorno de Neumann no campo escalar, foi considerado por

Crocce, Dalvit e Mazzitelli em [205]. Mostrou-se que a criação de part́ıculas é intensificada

em comparação ao caso de um espelho com condições de contorno de Dirichlet [88].

Já o caso de condições de contorno mistas em 1+1 dimensões, isto é, um espelho

impondo condições de contorno de Dirichlet e o outro de Neumann, foi feito por Alves,

Farina e Granhen [206, 146] onde o número de part́ıculas criadas, a taxa de criação e a

energia total na cavidade foram calculadas utilizando o método de bases instantâneas.

Considerou-se o caso de ressonância paramétrica, na qual a frequência de oscilação do

espelho é duas vezes a frequência fundamental da cavidade. Nesta situação, em contraste

com o caso de uma cavidade com condições de contorno de Dirichlet [145] onde somente os

modos ı́mpares do campo são excitados, aqui há criação de part́ıculas em todos os modos

do campo.

Cavidade ωpermitidos ωcriados

DD (2n+ 1)/(4L0) (2n+ 1)/(4L0)

ND n/2L0 (2n+ 1)/(2L0)

Figura 3.2: Modos permitidos e nos quais as part́ıculas

são criadas [206].

Uma posśıvel explicação qua-

litativa para este resultado é a se-

guinte [206]. Em uma cavidade

com condições de contorno de Di-

richlet, a diferença de energia en-

tre dois ńıveis adjacentes na cavi-

dade estática é igual à frequência

de ressonância paramétrica do es-

pelho. Assim, haverá uma res-

sonância indireta entre todos os

modos que diferem do modo fundamental por um número inteiro (ver Figura 3.2). No

caso de uma cavidade com condições mistas, a frequência de ressonância paramétrica

ω = 1/(2L0) é exatamente a diferença entre dois ńıveis adjacentes de energia e portanto

todos os modos do campo são excitados.
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O problema de cavidades mistas foi reinvestigado em [207]. Neste artigo a função f

(Eq. (2.47)) correspondente ao caso de uma cavidade constitúıda de espelhos de Dirichlet

(estático) e Neumann (em movimento) foi obtida e a energia na cavidade foi analisada,

para uma lei oscilatória de movimento, usando a solução da equação de Moore obtida por

Dalvit e Mazzitelli [208] e o método de Cole-Schieve [20, 21]. Mostrou-se haver um bom

acordo numérico para a energia na cavidade calculada através das duas técnicas.

O problema de dois espelhos paralelos com condições mistas em 3+1 dimensões foi

estudado por Sarabadani e Miri em [209], generalizando as Refs. [206, 207, 146]. Fórmulas

foram obtidas para a distribuição angular de fótons criados bem como para a taxa de

criação destes.

Utilizando o método de Cole-Schieve [20, 21], o problema de cavidades em 1+1 di-

mensões foi analisado em [26], onde a força de radiação sobre o espelho móvel foi calculada

de maneira exata para leis arbitrárias de movimento do espelho. Esse trabalho será dis-

cutido no Caṕıtulo 7 desta dissertação.

3.8.2 Condições de contorno de Robin

No contexto do ECD , os trabalhos de Mintz et al. [22, 23, 202] foram os primeiros a

considerar a condição de contorno de Robin sobre o campo (veja a Seção 5.2 para maiores

detalhes, por exemplo, da interpretação f́ısica desta condição de contorno):

γ[∂xφ(x, t)]x=L(t) − φ(x = L(t), t) = 0. (3.43)

Nos limites de γ = 0 e γ = ∞ a condição de contorno de Robin recai nas de Dirichlet

e Neumann, respectivamente, sendo portanto uma condição de contorno mais geral. O

ECD com estas condições de contorno no caso de um espelho será amplamente discutido

no Caṕıtulo 5 desta dissertação. Ressaltamos dois resultados dos trabalhos de Mintz et

al.: primeiro, mostrou-se que, ao contrário das situações de Dirichlet e Neumann, onde

a força é somente dissipativa, no caso de Robin surge uma componente dispersiva. Este

termo não realiza trabalho total sobre o espelho e é interpretado como sendo responsável

por uma troca cont́ınua de energia entre o espelho e o vácuo. Segundo, mostrou-se que

para certas frequências de oscilação do espelho, tanto a força quanto a taxa de criação de
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part́ıculas podem ser praticamente suprimidas. Nesta situação praticamente se desacopla

a interação do espelho com o campo.

Diferente de Mintz et al que usaram método perturbativo, Alves, Granhen e Rego

retomaram a abordagem de DeWitt [13] e encontraram uma solução exata do campo para

o problema em 1+1 dimensões com uma única fronteira com condição de Robin, estando

a fronteira executando movimento relativ́ıstico arbitrário [102, 210].

O problema de um espelho de Robin também foi estudado no caso de um número

qualquer d dimensões espaciais em [202].

A configuração de dois espelhos paralelos com condições de contorno de Robin e Diri-

chlet, na qual o espelho de Dirichlet se movimenta, foi analisada em 1+1 e 3+1 dimensões

em [211] e [212], respectivamente. Em [211] o modelo discutido em [22, 23, 202] é revisi-

tado usando o teorema flutuação-dissipação.

3.9 Conclusões

Vimos neste caṕıtulo diversos aspectos do ECD e discutimos este fenômeno em diversas

situações. Observamos que o ECD para um tipo especial de lei de movimento serve como

um modelo para a radiação Hawking. Não seria errado afirmar que muito do interesse

pelo ECD nas décadas de 70 e 80 se deu por essa analogia. O cenário passa a mudar

durante os anos 90. A descoberta da possibilidade de um grande número de fótons ser

criado através da ressonância paramétrica em cavidades, atraiu grande interesse para o

fenômeno. Vimos ainda que o ECD admite uma interpretação bastante natural sob a luz

do teorema flutuação-dissipação. Discutimos ainda o papel das condições de contorno e

da geometria dos espelhos no ECD. Finalmente, mas não menos importante, vimos alguns

trabalhos que trataram do ECD para o campo eletromagnético.
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Capı́tulo 4

O santo Graal: A verificação experimental

4.1 Introdução

Desde os primeiros trabalhos sobre ECD havia ficada claro a dificuldade que seria

detectar esse fenômeno experimentalmente. A força de reação a radiação, e.g. não é

nada fácil de se medir. Como ilustração disto, em [34], Dodonov, Klimov e Man’ko em

calcularam a força sobre uma das faces oscilantes de uma cavidade em 1+1 dimensões.

Para velocidades não relativ́ısticas e oscilações em torno de um ponto z0 a força dissipativa

é proporcional a (~Sq̇2)/(cz40), onde S é a área e q̇ é a velocidade do espelho. Desta forma,

a força é diminuta e dif́ıcil de ser medida.

As esperanças recaem portanto na detecção dos fótons criados a partir do vácuo. Neste

sentido, uma das principais dificuldades experimentais encontra-se em obter experimen-

talmente frequências mecânicas de oscilações grandes o suficiente para excitar parametri-

camente um modo do campo. Por exemplo, para uma cavidade com comprimento L0 ≈ 1

cm, a frequência de oscilação do espelho deve ser da ordem de GHz [213]. Parte desta

dificuldade se deve ao fato de que para altas frequências, deformações ocorrem na estru-

tura do espelho destruindo-o [53]. Assim, somos levados, como já vimos, a considerar

cavidades em que uma das faces oscile em ressonância com um modo do campo. A idéia

é acumular ao longo do tempo o efeito de criação de part́ıculas até atingir um ponto em
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que o número de fótons seja detectável.

Um posśıvel caminho seria encontrar sistemas análogos nos quais o movimento de

espelhos fosse simulado. É seguindo essa idéia que duas das mais promissoras sugestões

experimentais para confirmação do ECD são propostas.

4.2 O experimento MIR

O chamado experimento MIR1 em andamento na Universidade de Pádua, Itália, se

baseia em rápidas variações na refletividade de um semicondutor para simular um espelho

em movimento [214, 215, 216, 217].

Parede

de Nb
Camada semicondutora

Cavidade supercondutora

de Nb

Fibra ótica

Pulsos de lasers

L
L-D

Antena

Figura 4.1: Esquema do experimento MIR [217]. O laser incide sobre a camada semicon-

dutora alterando suas propriedades de reflexão e formando um movimento efetivo de um

espelho.

O aparato experimental (veja a Figura 4.1) consiste de uma cavidade supercondutora

de nióbio (Nb) de alto fator de qualidade Q. Em uma das extremidades da cavidade

encontra-se uma superf́ıcie semicondutora de arsenato de gálio (GaAs). Incidindo sobre o

semicondutor uma sequência de alguns milhares de pulsos (cada um com duração da ordem

de alguns picosegundos e energia de uma centena de microjoules) de laser, com energia

igual a diferença de energia entre as bandas de condução e de valência, o semicondutor

1Iniciais de Motion Induced Radiation.
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passa de completamente transparente (quando não excita pelo laser) para totalmente

refletor (quando excitado pelo laser). Desta maneira há a formação de um espelho efetivo

que oscila entre a superf́ıcie supercondutora da cavidade (L) e a superf́ıcie semicondutora

(L−d) com frequência da ordem de GHz e amplitude da ordem miĺımetros. Naturalmente

o intervalo de tempo entre cada pulso de laser deve ser suficiente para que os elétrons

excitados, na banda condutora, retornem a banda de valência, para que possam novamente

serem excitados. De acordo com Braggio et al.:

“[...] esse movimento efetivo é muito mais conveniente que um movimento

mecânico, uma vez que em um espelho de metal somente os elétrons de

condução refletem as ondas eletromagnéticas, considerando que uma grande

quantidade de potência seria desperdiçada acelerando os núcleos muito mais

pesados”

Caso este espelho efetivo oscile com frequência duas vezes a frequência própria da cavi-

dade, teremos o efeito de ressonância paramétrica e a criação de fótons é intensificada.

Em [215] estima-se um número de fótons produzidos da ordem de 104. Número suficiente

para ser detectado por uma antena dentro da cavidade supercondutora.

Segundo [215] algumas perguntas haviam de ser respondidas a fim de verificar se o

aparato experimental é efetivo para geração e detecção de fótons. Uma primeira pergunta

é: o espelho criado em L−D é tão bom quanto o criado em L? Colocando uma camada de

material semicondutor em um guia de ondas se mediu a potência refletida e transmitida

pelo semicondutor sob a ação de um laser. Mostrou-se que o semicondutor reflete radiação

na faixa de microondas tão bem quanto o cobre. Outra questão é: seria realmente posśıvel

criar um espelho efetivo com frequência da ordem de GHz? Isso é fact́ıvel, uma vez que os

elétrons são excitados para L−D em um intervalo de tempo da ordem de femtosegundos e

o tempo de recombinação (no qual os elétrons voltam ao seu estado inicial) é da ordem de

picosegundos. Assim, o intervalo entre os pulsos de laser deve ser menos que picosegundos

e portanto a frequência pode ser da ordem de GHz. Pode-se perguntar ainda se a presença

do semicondutor na cavidade altera seu fator de qualidade Q. Testes experimentais foram

feitos e nenhuma alteração em Q foi observada. Testes também foram feitos no sentido

de verificar se a antena usada no experimento é senśıvel para a detecção dos fótons.
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Figura 4.2: Cavidade ressonante. Foto da cavidade ressonante ciĺındrica em uso atual-

mente no experimento MIR na Universidade de Pádua, Itália. Foto gentilmente cedida

por V. V. Dodonov.

Experimentos mostraram que a antena, dentro da cavidade supercondutora, detecta o

sinal mı́nimo de 0.1 eV, o que corresponde a 104 fótons com frequência de microondas (2.5

GHz). Conseguiu-se ainda reduzir a sensiblidade para detectar 103 fótons. Finalmente,

será que os sinais dos fótons criados a partir do vácuo seriam suprimidos pela presença do

fótons térmicos? Como a temperatura em que o experimento acontece é controlável, pode-

se realizar diversas medidas em diferentes temperaturas e assim inferir o sinal dos fótons

criados a partir do vácuo. Para a situação atual do experimento veja as Refs. [3, 216, 217].

Para modelos teóricos para cavidades com semicondutores com propriedades dependentes

do tempo e diversos tópicos relacionados ao experimento veja as Refs. [218, 219, 220, 221,

222, 223].

4.3 A proposta de Johansson et al.

Uma outra proposta promissora para detecção do ECD foi sugerida por Johansson et

al. em 2009 [93].
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out
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ext

EJ,1 CJ,1

EJ,2 CJ,2

Guia de onda coplanar

Linha de transmissão

fluxo de fótons nu

out

= 0 Leff

Leffd

Espelho

efetivo
Leff

0

SQUID

Figura 4.3: Esquema do experimento proposto por Johansson et al. em [93]. O sistema e-

bido acima é equivalente a um campo escalar não massivo em 1+1 dimensões interagindo

com um espelho móvel.

O sistema (veja Figura 4.3) consiste de um guia de ondas coplanar (GOC) supercondu-

tor com um SQUID2 na extremidade em x = 0. Um fluxo magnético externo dependente

do tempo Φext(t) através do SQUID altera sua indutância levando a uma condição de

contorno variável sobre o campo de fase Φ =
∫ t
dt′E(x, t′) - a integral do campo elétrico.

O sistema envolvendo o GOC é equivalente a uma linha de transmissão com compri-

mento variável L0
eff e desta forma a condição de contorno variável simula a interação de

Φ(x, t) com um espelho dinâmico. O campo de fase Φ(x, t) satisfaz a equação de Klein-

Gordon não massiva. Como não há espelhos em movimento envolvidos, o espelho efetivo

pode atingir velocidades relativ́ısticas e portanto havendo, possivelmente, uma criação

apreciável de fótons.

O GOC supercondutor possui uma capacitância caracteŕıstica C0 e indutância L0 por

unidade de comprimento. Utilizando a teoria quântica de circuitos [224], pode-se mostrar

2Superconducting Quantum Interference Device.
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que a condição de contorno satisfeita por Φ(x, t) em x = 0 é

(2π)2

Φ2
0

EJ(t)Φ(x = 0, t) +
1

L0

[
∂Φ(x, t)

∂x

]

x=0

+ C

[
∂2Φ(x, t)

∂t2

]

x=0

= 0 (4.1)

onde Φ0 = 1/2e, EJ (t) é a energia de Josephson e depende do fluxo magnético externo Φext.

Esta condição de contorno é válida quando (2e)2/2C ≪ EJ (t), quando as flutuações da

fase no SQUID são pequenas. Para uma lenta dinâmica de Φ(x, t) em relação à frequência

de plasma do circuito ωP (t) =
√

[(2π)2EJ(t)]/(CΦ
2
0) o último termo, do lado direito, da

condição de contorno pode ser desprezada e obtemos uma condição de contorno sobre o

campo Φ [93].

Definindo campos in e out e supondo uma lei de movimento oscilatória no comprimento

efetivo da linha de transmissão (ver Fig. 4.3), L(t)eff = L(t)0eff + δLeff cos(ωdt), pode-

se calcular a transformação de Bogoliubov entre os operadores in e out. Uma análise

do espectro de part́ıculas criadas revela que no regime quântico T ≪ ωd (onde T é a

temperatura - da ordem de uma dezena de milikelvins), há dois termos de origem clássica:

um relacionado a fótons térmicos elasticamente refletidos no espelho efetivo e um outro

correspondente àqueles fótons térmicos que tiveram sua frequência alterada. Há ainda

um termo puramente quântico originário do vácuo quântico. Tal porção do espectro tem

uma forma parabólica, idêntica à de um espelho móvel no regime não relativ́ıstico [37].

É particularmente relevante observar que para frequências ωd ≤ ω ≤ ωd o espectro das

part́ıculas criadas a partir do vácuo é maior que a parcela clássica relacionada aos fótons

térmicos na linha de transmissão. Estima-se que com a tecnologia atual seja posśıvel

verificar o ECD neste tipo de sistema.

A teoria do ECD em circuitos supercondutores é desenvolvida com mais detalhes pelos

autores em [31]. Em [225], os autores afirmam terem detectado fótons. Contudo o aparato

experimental não permitiu diferenciar se os fótons foram de fato criados a partir do vácuo

quântico ou de uma amplificação de flutuações térmicas, embora o experimento ocorra a

baixas temperaturas (cerca de 20 mK), existentes no aparato experimental. De qualquer

modo, este artigo apresenta o primeiro passo definitivamente concreto na detecção do

ECD.
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4.4 Outras propostas

Vejamos agora outras propostas experimentais para verificar o ECD. Uma proposta

em caminho contrário ao uso de espelhos análogos foi sugerida em 2006 por Kim, Bronwell

e Onofrio [226, 227]. A idéia deste experimento é utilizar um FBAR (film bulk acoustic

resonator) de nitreto de alumı́nio para gerar frequências mecânicas de até 3 GHz. Estima-

se que a potência dos fótons criados através do ECD seja da ordem de 10−22 W. Embora

seja um valor muito pequeno para detecção direta, esta pequena potência pode ser am-

plificada através do fenômeno de superradiância. Considere átomos frios com população

invertida de estados hiperfinos com frequência de transição igual à frequência fundamen-

tal da cavidade. Ao serem postos na cavidade, os fótons criados por ECD provocarão a

emissão estimulada dos átomos, aumentando a potência dos fótons na cavidade de 10−22

W para 10−13 W. Ressaltamos que nesta proposta a detecção do ECD é indireta, através

da superradiância. Outra sugestão experimental nessa linha foi feita por Sarkisyan et al.

[228]. De acordo com estes autores, os fótons criados via ECD podem afetar a energia

cinética de elétrons que estejam atravessando a cavidade oscilante. Analisando os valores

médios e a variância destes elétrons poder-se-ia em prinćıpio detectar indiretamente o

ECD.

Outras propostas envolvendo análogos de espelhos em movimento incluem por exemplo

a de Uhlmann et al. [229]. Neste trabalho se considerou o campo eletromagnético em

uma cavidade contendo uma fina camada dielétrica, cuja permissividade é dependente

do tempo. Trabalhos semelhantes, onde a camada dielérica é simulada por um potencial

delta de Dirac foram feitas por Crocce et al.[230]. O caso eletromangético foi feito por

Naylor et al. [231]. Uma idéia baseada na interação de pulsos de laser em um cristal não

linear posta dentro de uma cavidade foi sugerida recentemente por Dezael e Lambrecht

[232].

4.5 Conclusões

Dado o desenvolvimento do entendimento do ECD e os avanços experimentais, nos

parece que em um futuro próximo, enfim, teremos a verificação experimental do ECD.
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Esta confirmação experimental do fenômeno seria important́ıssima para a área e poderia

provocar um boom de interesse no ECD, tal como ocorreu com o efeito Casimir estático,

após sua verificação experimental precisa na segunda métade dos anos 90 [213]. Podemos

imaginar um futuro não distante onde podeŕıamos “[...] assistir um show de ‘mágica

quântica’, quando algum ‘mágico quântico’ pega uma caixa vazia, então a sacode bem,

abre e uma platéia atônita veria um número grande de fótons que apareceriam ‘do nada’,

devido ao efeito Casimir não estacionário” [52].
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Capı́tulo 5

Espelho móvel impondo condição de contorno

de Robin

5.1 Introdução

Neste caṕıtulo abordaremos o ECD para um único espelho executando um movimento

não relativ́ıstico de pequena amplitude em um banho térmico. Suporemos que o espe-

lho imponha a chamada condição de contorno de Robin sobre o campo escalar real não

massivo. Como visto na Seção 3.8.2, o ECD com condições de contorno de Robin foi

primeiramente investigado nos trabalhos de Mintz et al. [22, 23, 202] para um espelho se

movendo no vácuo. Em comparação com os casos de condições de contorno de Dirichlet e

Neumann várias diferenças interessantes surgem. Vejamos algumas. Em [22] se investigou

a força de radiação sobre o espelho. Em contraste com os casos de Dirichlet e Neumann

(cujo ECD é idêntico no caso de 1+1 dimensões para estados iniciais diagonais do campo

[201, 203]), para o caso de Robin a força não é apenas puramente dissipativa, mas também

surge um termo dispersivo. Este novo termo é interpretado como uma troca cont́ınua e

reverśıvel de energia entre o espelho e o campo. Quanto à parte dissipativa, para certas

frequências ω0 de oscilação do espelho podemos tornar quase nulo o efeito de dissipação

de energia do espelho. Em [23] o fenômeno de criação de part́ıculas foi analisado. Como
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esperado pelo dito anteriormente, também há uma frequência ω0 de oscilação do espelho

na qual a taxa de criação de part́ıculas é bastante suprimida.

O objetivo deste caṕıtulo é revisitar as Refs. [22, 23] levando em conta efeitos de

temperatura finita [24]. Em particular queremos estudar como a correção de temperatura

afeta o efeito de supressão tanto na dissipação de energia do espelho bem como na taxa

de criação de part́ıculas.

Como a condição de Robin é um tanto incomum na literatura geral de f́ısica, na seção

a seguir faremos uma breve exposição sobre esta condição de contorno e apresentaremos

algumas situações em que ela ocorre na f́ısica1.

5.2 A condição de contorno de Robin

Definimos a condição de contorno de Robin2 para um função f(x, t) como:

f(x = a, t)− γ

[
∂f(x, t)

∂x

]

x=a

= 0, (5.1)

onde γ é um número real com dimensão de comprimento e a é o ponto no qual a função

satisfaz tal condição de contorno. Chamaremos γ de parâmetro de Robin.

A primeira caracteŕıstica marcante desta condição de contorno é que ela interpola

continuamente as condições de contorno de Dirichlet

f(x = a, t) = 0, (5.2)

e Neumann [
∂f(x, t)

∂x

]

x=a

= 0, (5.3)

através do parâmetro de Robin γ. De fato, para γ → 0, recuperamos a condição de

contorno de Dirichlet e para γ → ∞ obtemos a condição de contorno de Neumann.

Embora menos famosa do que as condições de contorno de Dirichlet e Neumann, a

condição de contorno de Robin aparece em diversos domı́nios da f́ısica. Apresentaremos

alguns exemplos ao longo desta seção.

1O leitor familiarizado com esta condição de contorno pode prosseguir para a Seção 5.3 onde efetiva-

mente começaremos a tratar do problema de ECD com condição de contorno de Robin.
2A intrincada história desta condição de contorno e uma biografia de Victor G. Robin (1855-1897)

podem ser encontradas nos artigos de Gustafson e Abe [233, 234].
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Como primeiro exemplo, vejamos um caso da Mecânica Clássica discutida nas Refs.

[22, 23]. Considere uma corda vibrante presa por dois anéis sem massa que podem deslizar

sem atrito em hastes verticais. Estes anéis, por sua vez, estão acoplados às molas com

constantes elásticas k1 e k2 (veja Figura 5.1).

T T

k1 k2
l0

x

O a

Jeferson Danilo
14/01/11

Figura 5.1: Modelo mecânico para as condições de contorno de Robin. As molas em x = 0

e x = a originam, no limite de pequenos deslocamentos da corda, as condições de contorno

de Robin. Na figura, T é a tensão sobre a corda, l0 o comprimento natural da mola e κ1

e κ2 são as constantes elásticas das molas.

No regime de pequenas inclinações da corda (| ∂y
∂x
| ≪ 1) pode-se, usando a segunda

lei de Newton, mostrar que as condições de contorno obedecidas pelas extremidades da

corda vibrante são

y(x = 0, t) =
T

k1

[
∂y(x, t)

∂x

]

x=0

e y(x = a, t) = − T

k2

[
∂y(x, t)

∂x

]

x=a

, (5.4)

em que os parâmetros de Robin associados a cada extremidade seriam γ1 = T/k1 e

γ2 = −T/k2, onde T é a tensão na corda.

Em termos de balanço de energia, embora a energia do sistema corda+mola seja

constante, a energia somente da corda não o é [202]. Desta forma podemos afirmar que

há uma continua troca de energia entre a corda e a fronteira, com a qual esta corda

interage, representado neste modelo mecânico pela mola. Recomendamos ainda ao leitor

a Ref. [235], onde também se discute a solução da equação de onda em 1+1 dimensões

com condições de contorno de Robin em ambas as extremidades.
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No contexto do Eletromagnetismo Clássico, a condição de contorno de Robin surge

em modelos fenomenológicos para descrever a penetrabilidade de campos em superf́ıcies.

Ondas incidentes com frequência ω muito menor que a frequência de plasma ωP, satisfazem

a condição de contorno de Robin na superf́ıcie do material. Nesta situação, o parâmetro

de Robin é dado pelo comprimento de onda de plasma do material λP = 1/ωP. Como se

trata de um cálculo breve, mostraremos isso a seguir tomando como base a Ref. [202].

Considere, por exemplo, uma onda monocromática φ de frequência ω e número de

onda k, incidindo sobre um espelho que se estende de −∞ < x ≤ 0, impondo condições

de contorno de Robin sobre esta onda. Na região x > 0 podemos escrever

φ(x, t) = A exp [−i(kx− ωt)] +B exp [+i(kx− ωt)] . (5.5)

Impondo a condição de contorno de Robin em x = 0, o coeficiente de reflexão RR = B/A

é dado por

RR = −1 + iγω

1 − iγω
= exp[iϕ(ω)], (5.6)

com a fase ϕ(ω) dada por ϕ(ω) = 2 arctan(γω) (veja Fig. 5.2). Observe que |R|2 = 1 e

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 0  1  2  3  4  5

φ

ω γ

Defasagem

Figura 5.2: Defasagem na onda refletida em função da variável adimensional ωγ. A

onda refletiva adquire uma fase não trivial. Contudo, nos limites apropriados a fase é 0

(Neumann) ou π (Dirichlet).
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portanto toda a onda incidente sobre o espelho é refletida. No limite ω ≪ γ−1 obtemos

RR ≈ −exp(2iγω). (5.7)

Por outro lado, lembremos que no contexto do modelo de plasma para metais reais, a

permissividade elétrica é dada por

ǫ(ω) = 1−
(ωP

ω

)2
. (5.8)

Para ω < ωP o coeficiente de reflexão é:

RP =
n− 1

n+ 1
=

√
ǫ(ω)− 1√
ǫ(ω) + 1

. (5.9)

Substiuindo a Eq. (5.8) na equação acima e tomando o limite ω ≪ ωP encontramos

RP ≈ −exp

(
2i
ω

ωP

)
. (5.10)

Comparando as Eqs. (5.7) e (5.10) temos, para as frequências ω ≪ ωP, ωP = γ−1

e portanto nesse regime a interação do campo com o espelho (no caso um metal real)

pode ser descrita usando a condição de contorno de Robin. Essa capacidade de simular

modelos mais realistas para espelhos é que nos motiva a considerar o ECD com condições

de contorno de Robin nesta dissertação.

Na Mecânica Quântica não-relativ́ıstica, a condição de contorno de Robin surge como

aquela condição de contorno mais geral imposta por uma barreira de potencial que confine

uma part́ıcula no semi-eixo, garantindo que a hamiltoniana seja hermitiana e também

garantindo um fluxo nulo de probabilidade através do potencial [236, 237, 238, 239].

A condição de contorno de Robin também foi investigada no contexto do efeito Casimir

estático. Mostepanenko e Trunov [240] investigaram a energia de Casimir entre dois

espelhos paralelos, um impondo condições de contorno de Dirichlet e o outro condições

de contorno de Robin [241]. Ainda no caso de duas placas paralelas, Romeo e Saharian

[242] estudaram3 a situação em que ambas as placas impunham condições de contorno

de Robin sobre o campo escalar. Naquele trabalho, eles mostraram que dependendo dos

valores escolhidos para os parâmetros de Robin de cada placa, a força de Casimir pode

3Veja também as Ref. [241, 244].
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ser atrativa ou repulsiva. Essa transição entre atração e repulsão é suave e portanto passa

por uma situação em que a força de Casimir entre as placas é nula. A influência da

temperatura e de dimensões extras no efeito Casimir estático com condições de contorno

de Robin, bem como o caso de pistões de Casimir [243, 245], foi investigada por diversos

autores, por exemplo, nas Refs. [246, 247, 248].

5.3 O método de Ford-Vilenkin

Começaremos impondo que para um referêncial co-móvel em relação ao espelho, o

campo escalar real não massivo obedeça a condição de contorno de Robin

γ

[
∂φ(x′, t′)

∂x′

]

x′=δq(t′)

− φ[q(t′), t′] = 0 (5.11)

onde δq(t′) é a lei de movimento do espelho. Suporemos, para adotar um método pertur-

bativo para tratar o problema, que |δq̇(t)| ≪ 1 e |δq(t)| ≪ 1/ω0 onde ω0 é a frequência

t́ıpica de oscilação do espelho. Realizando uma transformação de Lorentz para o referen-

cial de laboratório - desprezando termos de ordem [O(δq̇)]2 - temos a seguinte condição

de contorno para φ(x, t):
[
∂

∂x
+ δq̇(t)

∂

∂t

]
φ(x, t)|x=δq(t) =

1

γ
φ(x, t)|x=δq(t) (5.12)

A idéia por trás do método de Ford-Vilenkin [19] é a seguinte: supomos que o campo

total φ(x, t) possa ser escrito como a soma de um campo não perturbado φ0(x, t) que

satisfaz a condição de contorno de Robin imposta por um espelho estático em x = 0,
[
∂φ0(x, t)

∂x

]

x=0

− φ0(0, t) = 0, (5.13)

mais uma pertubação δφ(x, t) provocada pelo movimento do espelho, ou seja:

φ(x, t) = φ0(x, t) + δφ(x, t). (5.14)

A fim de encontrar uma condição de contorno para δφ(x, t) vamos substituir o ansatz

dado pela Eq. (5.14) na Eq. (5.12) e realizar uma expansão de Taylor em torno de x = 0.

Feito isso encontramos
[
∂δφ(x, t)

∂x

]

x=0

− 1

γ
δφ(0, t) = δq(t)

{[
1

γ

∂φ0(x, t)

∂x

]

x=0

− ∂2φ0(x, t)

∂x2
|x=0

}
− δq̇(t)

∂φ0(x, t)

∂t
.

(5.15)
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A equação acima será útil, como veremos a seguir, pois permite escrever a perturbação

δφ(x, t) em termos do campo não pertubado φ0(x, t) que é conhecido [22, 23]. O campo

φ0(x, t) pode ser obtido resolvendo a equação de Klein-Gordon e impondo a condição de

contorno dada pela Eq. (5.13):

φ0(x, t) =

∫ ∞

0

dω
1√

ωπ(1 + ω2γ2)
[ sen(ωx) + ωγ cos(ωx)]

[
a(ω)e−iωt + a†(ω)e+iωt

]
.

(5.16)

Com estas informações em mãos podemos calcular tanto a força de radiação sobre o

espelho quanto o efeito de criação de part́ıculas em nosso modelo. Começaremos pela

força.

5.4 A força de radiação sobre o espelho

A força sobre o espelho é definida como:

δF (t) = 〈T11(δq+(t), t)− T11(δq
−(t), t)〉 (5.17)

onde T11(x, t) é elemento do tensor energia-momento do campo escalar em 1+1 dimensões

[14] e dado por:

T11(x, t) =
1

2

{[
∂φ(x, t)

∂x

]2
+

[
∂φ(x, t)

∂t

]2}
. (5.18)

O superscrito + (−) significa calcular o valor de T11(x, t) no lado direito (esquerdo)

do espelho. O śımbolo 〈...〉 indica que tomaremos o valor esperado de T11(δq
+(t), t) −

T11(δq
−(t), t) em relação a um banho térmico.

Substituindo a Eq. (5.14) na expressão para a força (5.17) encontramos4:

δF (t) = −1

2

〈{
∂φ0(x, t)

∂x
,
∂δφ0(x, t)

∂x

}
+

{
∂φ0(x, t)

∂x
,
∂δφ0(x, t)

∂x

}〉

x=δq+(t)

. (5.19)

onde {... , ...} denota o anticomutador.

Finalmente como supusemos que δq(t) é pequeno, podemos fazer uma expansão em

Taylor em torno de x = 0+ na equação anterior, obtendo:

δF (t) = −1

2

〈{
∂φ0(x, t)

∂x
,
∂δφ(x, t)

∂x

}
+

{
∂φ0(x, t)

∂x
,
∂δφ(x, t)

∂x

}〉

x=0+
. (5.20)

4De agora em diante consideraremos somente o lado direito do espelho - o lado esquerdo contribui

com a mesma intensidade para a força. O por que disso ficará claro mais adiante.
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A partir de agora é conveniente usarmos transformadas de Fourier no tempo. Desta

forma, definimos

Φ(x, ω) =

∫
dt φ(x, t) eiωt ; Φ0(x, ω) =

∫
dt φ0(x, t) e

iωt ;

δΦ(x, ω) =

∫
dt δφ(x, t) eiωt ; δQ(ω) =

∫
dt δq(t) eiωt , (5.21)

e consequentemente a Eq. (5.20) se torna

δF (t) = −1

2

∫
dω′

2π

{〈[
∂Φ0(x, ω − ω′)

∂x

]

x=0

,

[
∂δΦ(x, ω′)

∂x

]

x=0

〉

−(ω − ω′)ω′ 〈Φ0(0, ω − ω′) , δΦ(0, ω′)〉} . (5.22)

Até o momento temos a força δF (t) escrita em termos de um campo conhecido Φ0(x, ω)

(transformada de Fourier no tempo da Eq. (5.16)) e do campo desconhecido δΦ(x, ω) e

sua derivada em relação a x. Nosso objetivo agora é obter δΦ(x, ω) em termos de Φ0(x, ω).

Desta forma teremos uma expressão para δF (t) dada unicamente em função de Φ0(x, ω).

No espaço de Fourier, δΦ(x, ω) satisfaz a equação de Helmholtz

(
∂2

∂x2
+ ω2

)
δΦ(x, ω) = 0, (5.23)

com a seguinte condição de contorno

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

− 1

γ
δΦ(0, ω) =

∫
dω′

2π

{
1

γ

[
∂δΦ(x, ω′)

∂x

]

x=0

+ ωω′Φ0(0, ω
′)

}
δQ(ω − ω′),

(5.24)

obtida tomando a transformada de Fourier no tempo da Eq. (5.15).

Uma outra condição a ser imposta sobre a solução da Eq. (5.23) é de que ela resulte,

por causalidade, em uma pertubação que se propague para longe do espelho e não em

direção ao espelho [22]. Desta forma, temos

δΦ(x, ω) =
sgn(x)

iω

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

exp(iω|x|), (5.25)

que nos dá uma relação entre Φ e ∂xδΦ, a saber,

δΦ(0±, ω) = ± 1

iω

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

. (5.26)
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O sinal de menos na equação acima para o lado esquerdo (x < 0) do espelho garante que

a contribuição total à força seja duas as vezes a força de um dos lados do espelho, cf. Eqs.

(5.17) e (5.18).

Agora, substituindo a Eq. (5.26) na Eq. (5.22) temos a seguinte expressão para a

força

δF (t) = −1

2

∫
dω′

2π

{〈[
∂Φ0(x, ω − ω′)

∂x

]

x=0

,

[
∂δΦ(x, ω′)

∂x

]

x=0

〉

+(ω − ω′)

〈
Φ0(0, ω − ω′) ,

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

〉}
, (5.27)

que infelizmente ainda não é muito útil, pois não conhecemos ∂xδΦ. Contudo, utilizando

a Eq. (5.26) podemos escrever a seguinte identidade:

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

=

(
1 +

i

γω

)−1{[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

− 1

γ
δΦ(ω, 0)

}
. (5.28)

Note que o termo entre chaves é exatamente o mesmo que o lado esquerdo da Eq. (5.24).

Desta maneira, podemos substituir a Eq. (5.24) na Eq. (5.28) e obter uma relação entre

∂xδΦ e Φ0. Lembremos que Φ0 não é nada mais que a transformada de Fourier da Eq.

(5.16), e portanto conhecida

Φ0(x, ω) = N(ω) [ sen(ωx) + γω cos(ωx)]
[
Θ(ω)a(ω)−Θ(−ω)a†(−ω)

]
, (5.29)

onde N(ω) é o fator de normalização

N(ω) =

√
4π

|ω|(1 + γ2ω2)
. (5.30)

Assim, após alguma álgebra, podemos reescrever a Eq. (5.27) como

δF(ω) = −
∫

dω′

2π

βω′(βω′ − i)

(1 + β2ω′2)

∫
dω′′

2π
δQ(ω′ − ω′′)

[
1

β3
+
ω′ω′′

β

+ i
(ω − ω′)

β2
+ i(ω − ω′)ω′ω′′

]
C(ω − ω′, ω′′), (5.31)

onde definimos o correlator

C(ω1, ω2) = 〈{Φ0(ω1),Φ0(ω2)}〉, (5.32)

onde o valor esperado será tomado em relação ao estado térmico.
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Fazendo uso das seguintes relações envolvendo o estado térmico [201]

〈
a(ω)a†(−ω′)

〉
= [1 + n̄(ω)] δ(ω + ω′) e

〈
a†(−ω)a(ω′)

〉
= n̄(ω′)δ(ω + ω′), (5.33)

obtemos a seguinte expressão para o correlator definido na Eq. (5.32)

C(ω1, ω2) =
4π|ω1|γ2
1 + γ2ω2

1

[1 + 2n̄(ω1)] δ(ω1 + ω2), (5.34)

onde

n̄(ω) =
1

exp (|ω|/T )− 1
. (5.35)

Substituindo a Eq. (5.34) em (5.31), podemos escrever a força como uma contribuição

do vácuo e uma do banho térmico:

δF(ω) = δFvac(ω) + δFT(ω), (5.36)

onde δFvac(ω) = χvac(ω)δQ(ω) e as partes real (dispersiva) e imaginária (dissipativa) da

susceptibilidade χ(ω) são dadas pelas equações abaixo [22]

Reχvac(ω) = −ωγ
π

∫ ∞

−∞

dω′ ω
′|ω′ − ω| [1 + γ2ω′(ω′ − ω)]

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
, (5.37)

e

Imχvac(ω) =
1

π

∫ ∞

−∞

dω′ ω
′|ω′ − ω|

[
1 + 2γ2ω′(ω′ − ω) + γ4ω′2(ω′ − ω)2

]

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
. (5.38)

Por outro lado, para δFT (ω) = χT(ω)δQ(ω) temos as seguintes expressões para as partes

real e imaginária de χT:

ReχT(ω) = −2ωγ

π

∫ ∞

−∞

dω′ ω
′|ω′ − ω|n̄(ω′ − ω) [1 + γ2ω′(ω′ − ω)]

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
, (5.39)

e

ImχT(ω) =
2

π

∫ ∞

−∞

dω′ ω
′|ω′ − ω|n̄(ω′ − ω)

[
1 + 2γ2ω′(ω′ − ω) + γ4ω′2(ω′ − ω)2

]

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
. (5.40)

Vamos separar a análise da força de radiação em duas seções: a primeira (Seção 5.4.1)

tratando do caso de temperatura nula T = 0, obtida e discutida na Ref. [22]. Na segunda

(Seção 5.4.2) mostremos como a temperatura T 6= 0 altera a força sobre o espelho.
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5.4.1 Caso de temperatura nula T = 0

Como sabemos, a condição de contorno de Robin interpola as de Dirichlet (γ → 0) e

de Neumann (γ → ∞). Tomando estes limites nas partes real e imaginária de χvac, Eqs.

(5.37) e (5.38), encontramos

Reχvac(ω) = 0, (5.41)

e

Imχvac(ω) =
i

π

∫ ∞

−∞

dω′ ω′|ω − ω′|. (5.42)

O fato de os limites serem os mesmos, tanto para γ → 0 quanto para γ → ∞, confirma

o resultado de [201, 203] que o ECD para um espelho, em 1+1 dimensões, no vácuo,

com condições de contorno de Dirichlet ou Neumann é o mesmo. Como Reχvac(ω) é nulo

neste caso, vemos ainda que a força de radiação sobre espelho nestes limites é puramente

dissipativa [22, 201].

Como pode-se observar, a Eq. (5.42) não é bem definida e precisamos de uma prescri-

ção de regularização para extrair um resultado finito para a força dissipativa agindo sobre

o espelho em movimento. Uma maneira de fazer a regularização é separando a integral

em (5.42) da seguinte maneira:
∫ ∞

−∞

dω′ ω′|ω − ω′| = lim
L→∞

(∫ 0

−L

+

∫ ω

0

+

∫ ω+L

ω

)
dω′ ω′|ω − ω′|. (5.43)

Desta forma, a primeira e a terceira integral se cancelam (veja Fig. 5.3) e obtemos o

seguinte resultado [22, 201]:

Imχvac(ω) =
i

6π
ω3. (5.44)

Substituindo esse resultado e tomando a transformada de Fourier inversa de δFvac(ω),

a força dissipativa sobre o espelho nos casos de Dirichlet e Neumann é proporcional à

terceira derivada temporal da lei de movimento:

F (t) =
1

6π

d3

dt3
δq(t), (5.45)

ou seja, o espelho só sentirá uma força dissipativa do vácuo caso execute movimentos

com aceleração não uniforme. A Eq. (5.45) corresponde ao limite não relativ́ıstico da

expressão para a força de reação a radiação obtida por Fulling e Davies em [14, 19].
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u u + L

- L
u’

u u u| |-’ ’

Figura 5.3: Procedimento de regularização. A primeira e terceira integrais da Eq. (5.43)

se cancelam.

A mesma prescrição de regularização adotada nos limites de Dirichlet e Neumann pode

ser usada nas Eqs. (5.37) e (5.38). Integrando, obtemos [22]:

Reχvac(ω) =

(
ω

γ2π

)
γ3ω3 + 4γω − 2(2 + γ2ω2) arctan(γω)− γω log(1 + γ2ω2)

4 + γ2ω2
, (5.46)

e

Imχvac(ω) =

(
ω

6γ2π

)
γ4ω4 + 4γ2ω2 + 12γω arctan(γω)− 6(2 + γ2ω2)γω log(1 + γ2ω2)

4 + γ2ω2
.

(5.47)

Note que a susceptibilidade χvac agora apresenta uma parte real o que não ocorre nos

casos de Dirichlet e Neumann. Este termo, de acordo com a teoria de resposta linear,

esta relacionado com uma componente dispersiva da força de radiação sobre o espelho.

Este termo representa uma troca cont́ınua de energia entre o espelho e o vácuo quântico e

portanto não realiza trabalho. De fato, pode-se mostrar que o trabalho realizado durante

o movimento do espelho é5

W = −1

π

∫ +∞

−∞

dω ω Imχ(ω)|δQ(ω)|2, (5.48)

e portanto somente a parte imaginária da susceptibilidade contribui para a realização de

trabalho sobre o espelho.

5Veja o Apêndice A para a demonstração.
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Das Eqs. (5.46) e (5.47), podemos calcular as primeiras correções de γ nas expressões

da susceptibilidade nos casos de Dirichlet e Neumann [22]. Para γω ≪ 1 (primeiras

correções de penetrabilidade no espelho de Dirichlet), encontramos para a parte real da

susceptibilidade:

Reχvac(ω) = −ω
4

6π
γ +

2ω6

15π
γ3 +O(γ5), (5.49)

e

Imχvac(ω) = +
ω3

6π
− ω5

6π
+O(γ4). (5.50)

Por outro lado, no caso γω ≫ 1 que corresponde a Neumann, obtemos

Reχvac(ω) = −ω
2

π

1

γ
− ω

γ2
+O(γ−3), (5.51)

e

Imχvac(ω) = +
ω3

6π
− 2ω

π

log(γω)

γ2
+O(γ−4). (5.52)

No caso γω ≪ 1 observe que a primeira correção de γ é dada pela parte real da

susceptibilidade, correspondendo a um termo dissipativo que não realiza trabalho sobre o

espelho:

δF (t) =
1

6π

[
d3

dt3
δq(t)− γ

d4

dt4
δq(t)

]
+O(γ2), (5.53)

No outro limite, γω ≫ 1, a primeira correção de γ é proporcional à segunda derivada

do lei de movimento δq(t)

δF (t) =
1

π

[
1

6

d3

dt3
δq(t)− 1

γ

d2

dt2
δq(t)

]
+O(γ−3), (5.54)

e interpretada [202] como uma renormalização na massa do espelho, indicando que a

interação do espelho com o vácuo altera sua inércia.

Para o caso geral, de qualquer valor de γ, é conveniente normalizar as susceptibilidades

do caso de Robin pela de Dirichlet (ou Neumann). Assim, introduzindo as funções

ρ(ω) =
Im
[
χR
vac(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

, (5.55)

e

τ(ω) =
Re
[
χR
vac(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

, (5.56)
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Figura 5.4: Gráfico das funções ρ(ω) e τ(ω) em função de γω.

onde os superscritos se referem a Robin (R) e Dirichlet (D). Lembremos ainda que

Im
[
χD
vac(ω)

]
= ω3/(6π). O gráfico destas funções encontra-se nas Fig. 5.4.

Observe a existência de um ponto (ω ≈ 2.2) no qual tanto ρ(ω) quanto τ(ω) se tornam

quase nulos. Assim, caso δQ(ω) tenha um pico em torno de ω0, o que ocorre por exemplo

em uma lei de movimento oscilatória com frequência natural de vibração ω0, pode-se

escolher ω0 de forma a praticamente desaclopar o espelho do campo. Nesta situação o

espelho se moveria sem sentir a ação do vácuo.

5.4.2 Caso de temperatura finita T 6= 0

Agora iremos considerar as correções térmicas na força sobre o espelho. Embora as

integrais nas Eqs. (5.39) e (5.40) não possam ser resolvidas analiticamente, pode-se obter

valores para elas numericamente uma vez fixados valores para γ e T . Tal como feito na

seção anterior, definiremos duas funções

σ(ω) =
Im
[
χR(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

=
Im
[
χR
vac(ω)

]
+ Im

[
χR
T(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

, (5.57)

e

κ(ω) =
Re
[
χR(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

=
Re
[
χR
vac(ω)

]
+ Re

[
χR
T(ω)

]

Im [χD
vac(ω)]

, (5.58)

a fim de analisar o efeito da temperatura na força. Observe inicialmente que a existência

do termo extra, dependente da temperatura, indica que a força de radiação sobre o espelho
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será mais intensa. Resultado bastante natural uma vez que esperamos que a presença de

fótons térmicos no espaço colaborem em dissipar a energia do espelho. Isso pode ser

observado na Fig. 5.5.

para diferentes valores de temperatura

(a) κ(ω)

para diferentes valores de temperatura

(b) σ(ω)

Figura 5.5: As funções κ(ω) e σ(ω) como função de ω para valores crescentes de tempe-

ratura T e γ = 1. (5.5a): A função κ(ω). (5.5b): A função σ(ω).

A medida que aumentamos a temperatura os mı́nimos locais antes existentes no caso

T = 0 tendem a desaparecer. Desta maneira, não só a força sobre a fronteira se torna

maior (ver Fig. 5.5a), como também a troca de energia entre espelho e campo (ver Fig.

5.5b) se torna mais intensa.

Podemos ainda calcular as primeiras correções de γ pequeno para a força térmica sobre

o espelho no caso de Dirichlet [201, 249], resultado bastante famoso na literatura:

χD
T (ω) =

2πT 2

3
ω, (5.59)

e portanto

δF (t) = ζ(T )δq̇(t), (5.60)

onde definimos o coeficiente de viscosidade ζ(T ) = (2πT 2)/3. Notando das Eqs. (5.39) e

(5.40) que toda a dependência em γ encontra-se nos fatores:

Σ(γ) =
1 + 2γ2ω′(ω′ − ω) + γ4ω′2(ω′ − ω)2

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
, (5.61)
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Ξ(γ) =
γ [1 + γ2ω′(ω′ − ω)]

[γ2(ω′ − ω)2 + 1] (γ2ω′2 + 1)
, (5.62)

podemos, usando a expansão binomial nos denominadores de (5.61) e (5.62), mostrar que,

para γ ≪ 1,

Σ(γ) ≈ 1− γ2ω2, (5.63)

Ξ(γ) ≈ γ − γ3
(
ω′2 − ω′ω + ω2

)
. (5.64)

Substituindo (5.63) em (5.40) temos:

ImχT (ω) ≈
2

π

∫ ∞

−∞

dω′ ω′|ω′ − ω|n̄(ω′ − ω)
(
1− β2ω2

)
. (5.65)

Fazendo a mudança de variáveis ω′−ω = ω′′ temos (já reescrevendo a variável muda como

ω′):

ImχT (ω) =
2

π

∫ ∞

−∞

dω′ (ω′ + ω)|ω′|n̄(ω′)− 2γ2ω2

π

∫ ∞

−∞

dω′ (ω′ + ω)|ω′|n̄(ω′)

= ζ(T )ω
(
1− γ2ω2

)
, (5.66)

Um cálculo análogo pode ser feito para ReχT (ω), de onde obtemos:

ReχT (ω) =
ζ(T )

2
ω2. (5.67)

Assim, no limite de Dirichlet podemos escrever a força total sobre o espelho como

δF (t) = ζ(T )δq̇(t) +

[
1

6π
− ζ(T )γ2

]
d3

dt3
δq(t)− γ

6π

d4

dt4
δq(t). (5.68)

Nas Figs. 5.6 e 5.7 seguintes analisamos a dependência de κ(ω) e σ(ω), definidas nas

Eqs. (5.57) e (5.58), em função de γ para temperaturas de T = 0.5 e T = 1.5.

Observamos que a ação de variar γ é induzir mais rapidamente que ambos κ(ω) e σ(ω)

tendam aos seus respectivos valores assintóticos.

5.5 Fenômeno de criação de part́ıculas

Nosso objetivo agora é analisar a criação de part́ıculas no caso de um espelho impondo

condições de contorno de Robin se movendo em um banho térmico. Como vimos na seção

anterior, a presença do banho térmico intensifica a força de radiação sobre o espelho e
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Figura 5.6: A função κ(ω) para diferentes valores de γ: (5.6a) para T = 0.5 e (5.6b) para

T = 1.5.
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Figura 5.7: A função σ(ω) para diferentes valores de γ: (5.7a) para T = 0.5 e (5.7b) para

T = 1.5.

consequentemente mais energia é dissipada do mesmo. Assim, é bastante razoável supor

que o efeito de criação de part́ıculas também seja intensificada. Saber como um banho

térmico intensifica o fenômeno de criação de part́ıculas e como ele altera o espectro das

part́ıculas criadas é de fundamental importância para qualquer futuro experimento para

verificação o ECD.

Nesta seção trabalharemos na representação de Heisenberg, onde os operadores quânticos

evoluem no tempo enquanto o estado quântico não. A técnica para obter a criação de

part́ıculas é a seguinte: suporemos que no passado remoto, o campo, que denotaremos por
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φin e chamaremos de campo in, seja dado em termos de operadores de criação e aniquilação

a†in e ain. O estado inicial do campo |in〉 será um banho térmico. Em um intervalo finito de

tempo, imporemos uma lei de movimento sobre o espelho, após o qual o espelho retorna

ao repouso. Este campo, no chamado futuro distante, denotado por φout é escrito em

termos de operadores de aniquilação e criação aout e a
†
out. Por estarmos na representação

de Heisenberg, o estado final permanece sendo |in〉. Nosso objetivo central é calcular

〈in|a†outaout|in〉 que nos dará o número médio de part́ıculas criadas pelo movimento do

espelho. Para isso, deveremos que encontrar uma relação entre os operadores out e in, a

denominada transformação de Bogoliubov.

5.5.1 A tranformação de Bogoliubov

A fim de encontrar a transformação de Bogoliubov, obteremos primeiro uma relação

entre o campo φ no passado remoto (φin) e no futuro distante (φout). Seguiremos a

dedução apresentada em [202].

Considere o campo δΦ(x, ω) que satisfaz a equação de Helmholtz

(
∂2xx + ω2

)
δΦ(x, ω) = 0, (5.69)

e a função de Green g(x, x′, ω) correspondente

(
∂2xx + ω2

)
g(x, x′, ω) = δ(x− x′). (5.70)

Usando ambas as equações acima na chamada segunda identidade de Green, válida

para funções C1, integráveis e que se anulem no infinito [159, 199, 202]

∂x [(∂xδΦ) g − δΦ (∂xg)] = (∂xxδΦ)− δΦ (∂xxg) , (5.71)

encontramos ao integrarmos desde x = 0 a x = +∞

δΦ(x′, ω) = g(0, x′, ω) [∂xδΦ(x, ω)]x=0 − δΦ(0, ω)∂x [g(x, x
′, ω)] . (5.72)

Agora, escolheremos a função de Green relevante. Como nosso problema envolve a

condição de contorno de Robin, introduzimos a função de Green de Robin GR, isto é

g → GR, onde GR deve satisfazer:

γ∂x
[
GR(x, x′, ω)

]
x=0

−GR(0, x′, ω) = 0. (5.73)
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Substituindo a equação anterior na Eq. (5.72) e lembrando que no método perturbativo

supomos Φ = Φ0 + δΦ, encontramos

Φ(x′, ω) = Φ0(x
′, ω) +GR(0, x′, ω)

{
∂x [δΦ(x, ω)]x=0 −

1

γ
δΦ(0, ω)

}
. (5.74)

Note que a expressão envolvendo δΦ entre colchetes é exatamente o lado direito da

Eq. (5.15).

Caso substitúıssemos a função de Green de Robin retardada GR
ret

GR
ret(0, x

′, ω) =
γ

1− γω
exp(+iωx′), (5.75)

na Eq. (5.74), o campo Φ0(x
′, ω) seria o próprio campo in, isto é:

Φ(x′, ω) = Φin(x
′, ω) +GR

ret(0, x
′, ω)

{
∂x [δΦ(x, ω)]x=0 −

1

γ
δΦ(0, ω)

}
. (5.76)

Caso substitúıssemos a função de Green de Robin avançada GR
adv

GR
adv(0, x

′, ω) =
γ

1 + γω
exp(−iωx′), (5.77)

na Eq. (5.74), o campo Φ0(x
′, ω) seria o campo out, ou seja:

Φ(x′, ω) = Φout(x
′, ω) +GR

adv(0, x
′, ω)

{
∂x [δΦ(x, ω)]x=0 −

1

γ
δΦ(0, ω)

}
. (5.78)

Subtraindo as Eqs. (5.76) e (5.78) encontramos uma relação entre os campos out e in:

Φout(x
′, ω) = Φin(x

′, ω) +
[
GR

ret(0, x
′, ω)−GR

adv(0, x
′, ω)

]{
∂x [δΦ(x, ω)]x=0 −

1

γ
δΦ(0, ω)

}
.

(5.79)

A equação acima é particularmente importante e também será utilizada no Caṕıtulo 6.

Ressaltamos que, fisicamente, os únicos ingredientes usados para deduzi-la são que o

campo Φ satisfaz a condição de contorno de Robin, sem qualquer dependência temporal,

em x = 0 e que o campo Φ pode ser escrito como Φ0 mais uma pequena pertubação

δΦ. Isso permite utilizar esta mesma fórmula em uma situação onde o espelho de Robin

é estático, porém com o parâmetro de Robin dependente do tempo. Este cenário será

explorado no próximo caṕıtulo.

Voltando à nossa discussão, substituindo a Eq. (5.15) na Eq. (5.79), obtemos

Φout(x, ω) = Φin(x, ω) +

{
2i

1 + γ2ω2
[ sen(ωx) + γω cos(ωx)]

}
×

×
∫

ω′

2π
{∂x [Φ0(x, ω)] + γωω′Φ0(x, ω)} δQ(ω − ω′). (5.80)
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Como supusemos que a lei de movimento δq(t) do espelho fosse zero no passado remoto

e futuro distante (limt→±∞ δq(t) = 0), é razoável supor que a forma dos campos Φout(x, ω)

e Φin(x, ω) seja a mesma do campo satisfazendo a condição de contorno de Robin para

um espelho estático, Φ0(x, ω), isto é (veja a Eq. (5.29)):

Φ0(x, ω) = N(ω) [ sen(ωx) + γω cos(ωx)]
[
Θ(ω)a(ω)−Θ(−ω)a†(−ω)

]
.

Naturalmente, ao substituirmos a equação acima nos campos Φout(x, ω) e Φin(x, ω), na

Eq. (5.80), devemos escrever os operadores de criação e aniquilação com as identificações

out e in. Desta maneira, encontramos a transformação de Bogoliubov que relaciona os

operadores de criação e aniquilação dos campos out e in. Esta relação é dada por:

aout(ω) = ain(ω) +
2i
√
ω√

1 + γ2ω2

∫
dω′

2π

1 + γ2ωω′
√
|ω′|√

1 + γ2ω′2
×

×
[
Θ(ω′)ain(ω

′)−Θ(−ω′)a†in(−ω′)
]
δQ(ω − ω′). (5.81)

Note que o operador aout é escrito em termos tanto de ain quanto de a
†
in. Desta maneira,

ao calcularmos médias do tipo

〈0|a†outaout|0〉in (5.82)

onde |0〉in é um estado de vácuo para Φin, teremos um valor diferentes de zero, o que é in-

terpretado como ocorrência de criação de part́ıculas. Observe também que para δq(t) = 0,

isto é, um espelho estático, aout(ω) = ain(ω) e, portanto, não haverá criação de part́ıculas.

Conclúımos então que a criação de part́ıculas ocorre pelo movimento do espelho.

5.5.2 Espectro e taxa de criação de part́ıculas

De agora em diante estaremos interessados em calcular o espectro das part́ıculas que

foram criadas pela interação do espelho com o vácuo. Para isso, defiremos o número de

part́ıculas criadas com frequências entre ω e ω + dω (ω ≥ 0) como6

dN(ω)

dω
dω =

1

2π
〈in|a†out(ω)aout(ω)|in〉. (5.83)

Separaremos nosso estudo em dois casos. Primeiramente reobteremos os resultados

encontrados por Mintz et al. em [23], válidos para um estado inicial de vácuo do campo

6O (2π)−1 se deve ao fato de utilizarmos a regra de comutação [a(ω), a†(ω′)] = 2πδ(ω − ω′).
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e em seguida faremos as correções térmicas e veremos a influência da temperatura na

criação de part́ıculas.

Caso de temperatura nula T = 0

Começemos analisando o caso de um estado de vácuo como estado inicial do campo,

isto é |in〉 = |0〉in. Calculando a média em (6.14), obtemos:

dN(ω)

dω
=

2ω

π (1 + γ2ω2)

∫ ∞

0

dω′

2π

ω′ [1− γ2ωω′]
2

1 + γ2ω′2
|δQ(ω + ω′)|2. (5.84)

Vamos supor uma lei especif́ıca de movimento δq(t) para o espelho. Por exemplo, uma

lei oscilatória de pequenas amplitudes

δq(t) = δq0 cos(ω0t)exp

(
−|t|

Γ

)
, (5.85)

com ω0Γ ≫ 1 e δq0ω0 ≪ 1. No caso de ω0Γ ≫ 1, a transformada de Fourier δQ(ω) da

lei de movimento apresenta dois picos bastantes estreitos em torno de ω = ±ω0 de modo

que podemos aproximar a transformada de Fourier como:

|δQ(ω)|2 ≈ π

2
δq20Γ [δ(ω − ω0) + δ(ω + ω0)] . (5.86)

Encontramos a seguinte distribuição espectral para as part́ıculas criadas (ver Fig. 5.8)

dN(ω)

dω
=
δq20Γ

2π
ω(ω0 − ω)

[1− γ2ω (ω0 − ω)]
2

(1 + γ2ω2)
[
1 + γ2 (ω0 − ω)2

]Θ(ω0 − ω). (5.87)

O espectro, para valores pequenos de γ, tem forma bastante semelhante ao espectro

correspondente a condição de contorno de Dirichlet. A medida que aumentamos o valor

de γ, o espectro tem seu pico bastante reduzido e sua forma é alterada, chegando inclu-

sive a haver a formação de dois picos, como pode ser visto em γ = 2.0. Depois dessa

dramática redução no espectro, este volta a aumentar como pode ser observado na curva

correspondente a γ = 10.0, de forma que o espectro seja o mesmo nos limites de Dirichlet

(γ → 0) e Neumann (γ → ∞).

Observe ainda que o espectro é nulo para ω > ω0, ou seja, nenhuma part́ıcula é

criada com frequência maior que a frequência mecânica de vibração do espelho. Note

também que o espectro é simétrico em relação a ω = ω0/2 e portanto invariante sob a
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Figura 5.8: A distribuição espectral [dN(ω)/dω] em função de ω/ω0 para diferentes valores

de γ.

troca ω → ω0 − ω. Esta simetria pode ser interpretada como consequência da criação

aos pares das part́ıculas. Esses pares de part́ıculas são criados com frequências ω1 = ω0 e

ω2 = ω0 − ω tal que ω1 + ω2 = ω0.

Podemos ainda tomar os limites de Dirichlet e Neumann na expressão do espectro

(5.87). Ambos os limites são iguais e dados por

dND,N(ω)

dω
=
δq20Γ

2π
ω(ω0 − ω)Θ(ω0 − ω). (5.88)

Este resultado reforça a equivalência do ECD para condições de contorno de Dirichlet

e Neumann em 1+1 dimensões no vácuo [201, 203]. O espectro correspondente à Eq.

(5.88) pode ser visto na Fig. 5.8 na curva correspondente a γ = 0.0.

Comparando as Eqs. (5.87) e (5.88), encontramos que, para uma valor qualquer de γ,

o espectro no caso de Robin é igual aos casos de Dirichlet e Neumann vezes um fator de

redução η(γ, ω, ω0)
dN(ω)

dω
= η(γ, ω, ω0)

dND,N(ω)

dω
, (5.89)

onde η(γ, ω, ω0) é dado por (veja a Fig. 5.9)

η(γ, ω, ω0) =
[1− γ2ω (ω0 − ω)]

2

(1 + γ2ω2)
[
1 + γ2 (ω0 − ω)2

] . (5.90)

Podemos também calcular o número total de part́ıculas criadas integrando a distribuição
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Figura 5.9: O fator de redução η(γ, ω, ω0) para ω0 = 1 e diferentes valores de γ em função

de ω.

espectral na frequência, ou seja

N =

∫ ∞

0

dN(ω)

dω
dω. (5.91)

Realizando a integral encontramos:

N =
δq20Γ

2π
ω3
0F (γω0), (5.92)

onde definimos a função F (ξ) como se segue

F (ξ) =
ξ [4ξ + ξ3 + 12 arctan(ξ)]− 6 (2 + ξ2) log(1 + ξ2)

6ξ2(4 + ξ2)
. (5.93)

Note que o número total de part́ıculas é proporcional ao tempo Γ, como esperado para

o caso de uma geometria aberta [23]. Assim, é interessante definir a taxa de criação de

part́ıculas dada por R = N/Γ:

R =
δq20
2π

ω3
0F (γω0). (5.94)

No limite das condições de Dirichlet e Neumann encontramos (usando que F = 1/6

nestes limites):

RD,N =

(
δq20ω

3
0

12π

)
. (5.95)

Naturalmente, a taxa de criação de particulas é nula quando desligamos o movimento

da fronteira (δq0 = 0). Na Fig. 5.10 temos o gráfico da taxa de criação no caso de Robin,
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5.5 Fenômeno de criação de part́ıculas 98

normalizada pela situação de Dirichlet ou Neumann, isto é:

Π =
RR

RD,N
(5.96)
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Figura 5.10: A taxa de criação normalizada Π(γω0).

Note que para x ≈ 2.2, temos Π ≈ 0, o que é interpretado como uma grande redução

na taxa de criação de part́ıculas. Neste ponto a taxa de criação de part́ıculas é 1.3 %

daquele no caso de condição de contorno de Dirichlet [23, 202]. Uma vez que a condição

de contorno de Robin simula penetração do campo no espelho, é bastante razoável que

haja essa diminuição da taxa de criação em comparação ao caso dos espelhos ideais de

Dirichlet e Neumann. Essa redução pode ser compreendida através da Fig. 5.2 [23, 202].

Quando ω0 ≪ 1/γ, os modos do campo são refletidos de modo similar ao de um espelho

com condições de contorno de Dirichlet, dáı a curva começar em 1. A medida que o ω0

aumenta entramos na parte não trivial da defasagem, conforme mostrado na Fig. 5.2.

Nesta região há a simulação da penetração no espelho e portanto a criação de part́ıculas

é mais diferente dos casos de Dirichlet e Neumann, dáı a redução na taxa de criação de

part́ıculas. A medida que ω0/γ se aproxima de 2, temos a região em que a defasagem é

mais intensa em comparação com os casos de Dirichlet e Neumann, o que é refletido no

mı́nimo local na Fig. 5.10. Quando ω0 ≫ 1/γ nos aproximamos do limite de Neumann e

assim a curva de Π volta a se aproximar de 1.
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Caso de temperatura finita T 6= 0

Uma vez visto caso de temperatura nula T = 0, vejamos que alterações ocorrem na

criação de part́ıculas quando o estado inicial do campo é um banho térmico.

Como sabemos que para um estado térmico 〈a†a†〉 = 〈aa〉 = 0 (por ser um estado

diagonal na base de Fock [28]), levaremos em conta somente os termos de aa† e de a†a

do produto a†out(ω)aout(ω) na eq. (5.82). São cinco termos no total. Eles estão listados

abaixo (entendam o “=”como sendo somente os termos que darão médias não nulas em

relação ao estado térmico):

a†out(ω)aout(ω) = a†in(ω)ain(ω) +

+
2i
√
ω√

1 + β2ω2

∫
dω′

2π

1 + β2ωω′

√
1 + β2ω′2

√
|ω′|θ(ω′)a†in(ω)ain(ω

′)δQ(ω − ω′) +

− 2i
√
ω√

1 + β2ω2

∫
dω′

2π

1 + β2ωω′

√
1 + β2ω′2

√
|ω′|θ(ω′)a†in(ω

′)ain(ω)δQ
∗(ω − ω′) +

+
4ω

1 + β2ω2

∫
dω′ dω′′

(2π)2
(1 + β2ωω′) (1 + β2ωω′′)√

1 + β2ω′2
√

1 + β2ω′′2

√
|ω′||ω′′|θ(ω′)θ(ω′′)×

× a†in(ω
′)ain(ω

′′)δQ∗(ω − ω′)δQ(ω − ω′′)

+
4ω

1 + β2ω2

∫
dω′ dω′′

(2π)2
(1 + β2ωω′) (1 + β2ωω′′)√

1 + β2ω′2
√

1 + β2ω′′2

√
|ω′||ω′′|θ(−ω′)θ(−ω′′)×

× ain(−ω′)a†in(−ω′′)δQ∗(ω − ω′)δQ(ω − ω′′).

(5.97)

Ao tomar a média, o primeiro termo:

I = a†in(ω)ain(ω), (5.98)

corresponde às part́ıculas que já estavam no espaço no passado distante t→ −∞, ou seja

n̄(ω).

O segundo e terceiro termos se anularão como mostraremos a seguir. Usando o fato

de que [201]

〈a†(ω1)a(−ω2)〉 = n̄(ω2)δ(ω1 + ω2), (5.99)

é imediato mostrar que a soma de desses dois termos é

II + III =
2i
√
ω√

1 + β2ω2

{
1

2π

√
1 + β2ω2

√
|ω|n̄(ω)θ(ω) [δQ(0)− δQ∗(0)]

}
. (5.100)
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Como δq(t) é uma função real, sua transformada de Fourier δQ(ω) satisfaz δQ∗(ω) =

δQ(−ω) e portanto δQ∗(0) = δQ(0). Em resumo, os três primeiros termos de (5.97) não

são relevantes para a análise do espectro de part́ıculas criadas.

Vejamos agora os dois últimos. O quarto termo é dado por

IV =
4ω

1 + β2ω2

∫
dω′ dω′′

(2π)2
(1 + β2ωω′) (1 + β2ωω′′)√

1 + β2ω′2
√
1 + β2ω′′2

√
|ω′||ω′′|θ(ω′)θ(ω′′)×

× a†in(ω
′)ain(ω

′′)δQ∗(ω − ω′)δQ(ω − ω′′). (5.101)

Usando (5.99), temos após eliminar uma das integrais com a delta de Dirac,

IV =
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

(1 + β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
|ω′|θ(ω′)n̄(ω′)|δQ(ω − ω′)|2. (5.102)

Vamos guardar esta equação por um momento e considerar o quinto termo de (5.97):

V =
4ω

1 + β2ω2

∫
dω′ dω′′

(2π)2
(1 + β2ωω′) (1 + β2ωω′′)√

1 + β2ω′2
√

1 + β2ω′′2

√
|ω′||ω′′|θ(−ω′)θ(−ω′′)×

× a†in(−ω′)ain(−ω′′)δQ∗(ω − ω′)δQ(ω − ω′′).

(5.103)

Usando desta vez [201]

〈a(ω1)a
†(−ω2)〉 = [n̄(ω1) + 1] δ(ω1 + ω2), (5.104)

temos dois termos (já integrando em dω′′). O primeiro é o resultado encontrado na seção

anterior [23]
[
dN(ω)

dω

]

vac

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ ∞

0

dω′

2π

ω′ (1− β2ωω′)

1 + β2ω′2
|δQ(ω + ω′)|2, (5.105)

e o segundo é

2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

(1 + β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
|ω′|θ(−ω′)n̄(ω′)|δQ(ω − ω′)|2. (5.106)

Somando a Eq. acima com a Eq. (5.102) temos a contribuição do banho térmico na

criação de part́ıculas:
[
dN(ω)

dω

]

T

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

(1 + β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
|ω′| [θ(ω′) + θ(−ω′)] n̄(ω′)|δQ(ω − ω′)|2

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

(1 + β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
|ω′|n̄(ω′)|δQ(ω − ω′)|2

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

|ω′| (1− β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
n̄(ω′)|δQ(ω + ω′)|2, (5.107)
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onde fizemos ω′ → −ω′ e usamos a relação n̄(ω) = n̄(−ω).
Assim, podemos escrever o espectro total de part́ıculas como

dN(ω)

dω
= n̄(ω) +

[
dN(ω)

dω

]

vac

+

[
dN(ω)

dω

]

T

, (5.108)

onde
[
dN(ω)

dω

]

vac

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ ∞

0

dω′

2π

ω′ (1− β2ωω′)

1 + β2ω′2
|δQ(ω + ω′)|2, (5.109)

e
[
dN(ω)

dω

]

T

=
2ω

π(1 + β2ω2)

∫ +∞

−∞

dω′

2π

|ω′| (1− β2ωω′)
2

1 + β2ω′2
n̄(ω′)|δQ(ω + ω′)|2. (5.110)

Assim como fizemos no caso em que T = 0, consideraremos o caso de pequenas os-

cilações do espelho. Como já sabemos o resultado do termo [dN(ω)/dω)]vac, obtido na

subseção anterior, nos concentraremos no termo [dN(ω)/dω)]T. Substituindo a Eq. (5.86)

na Eq. (5.110), obtemos

[
dN(ω)

dω

]

T

=
δq0

2Γ

2π

ω

(1 + β2ω2)

{
[1− βω(ω0 − ω)]2

[1 + β2(ω0 − ω)2]2
|ω0 − ω|n̄(ω0 − ω)

+
[1− βω(ω0 + ω)]2

[1 + β2(ω0 + ω)2]2
|ω0 + ω|n̄(ω0 + ω)

}
. (5.111)

No regime quântico T ≪ ω0, particularmente interessante do ponto de vista experimental

(veja por exemplo [93]), podemos desprezar o segundo termo entre chaves na equação

acima e ficar com
[
dN(ω)

dω

]

T

=
δq0

2Γ

2π

ω

(1 + β2ω2)

[1− βω(ω0 − ω)]2

[1 + β2(ω0 − ω)2]2
|ω0 − ω|n̄(ω0 − ω). (5.112)

O resultado anterior é exatamente o mesmo que os encontrados para as condições

de contornode de Dirichlet e Neumann [201] multiplicado pelo mesmo fator de redução

η(γ, ω, ω0) surgido no caso de temperatura nula, dado pela Eq. (5.90). Assim, podemos

escrever (ver Fig. (5.11))
[
dN(ω)

dω

]

T

= η(γ, ω, ω0)

[
dND,N(ω)

dω

]

T

, (5.113)

onde [
dND,N(ω)

dω

]

T

=
δq0

2Γ

2π
ω|ω0 − ω|n̄(ω0 − ω). (5.114)
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5.5 Fenômeno de criação de part́ıculas 102

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 0  2  4  6  8  10

[d
N

/dω
] T

ω

Distribuiçªo espectral

γ=0.0
γ=4.0
γ=8.0

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 0  2  4  6  8  10

[d
N

/dω
] T

ω

Distribuiçªo espectral

γ=0.0
γ=4.0
γ=8.0

Figura 5.11: Distribuição espectral [dN/dω]T em função de ω para diferentes valores de γ

e ω0 = T = 1. Observe que em contraste com [dN/dω]vac, vemos que [dN/dω]T 6= 0 para

ω > ω0.

Usando a Eq. (5.89) chegamos ao nosso resultado final:

dN(ω)

dω
= n̄(ω) + η(γ, ω, ω0)

{[
dND,N(ω)

dω

]

vac

+

[
dND,N(ω)

dω

]

T

}
. (5.115)

Cada um dos termos da Eq. (5.115) tem uma interpretação bastante clara. O termo

n̄(ω) representa os fótons já existentes no espaço e que foram elasticamente refletidos

pelo espelho [93]. O termo proporcional a n̄(ω0 − ω) (ver Eq. (5.114)) é a contribuição

dos fótons térmicos que tiveram sua frequência alterada por interação com o espelho em

movimento. O termo restante representa aqueles fótons que foram criados à partir do

vácuo.

Observe que o espectro [dN/dω]T é bastante diferente de [dN/dω]vac, mesmo nos limites

de Dirichlet e Neumann (ver Fig. 5.8). Isto é particularmente interessante do ponto de

vista experimental [93], pois permite uma fácil diferenciação dos fótons criados a partir

do vácuo daqueles fótons térmicos espalhados pelo espelho. Para valores grandes de γ,

o pico na distribuição espectral entre 0 ≤ ω ≤ 1 cresce, de forma que no limite γ → ∞
(limite de Neumann) reobtemos a curva correspondente a γ = 0.0 (limite de Dirichlet).
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5.6 A conservação de energia no sistema

Nesta última seção, utilizaremos os resultados obtidos nas Seções 5.4 e 5.5 para inves-

tigar a conservação de energia no sistema. Isto é, nosso objetivo é mostrar que a energia

total das part́ıculas criadas no ECD é igual a menos o trabalho realizado pela força de

radiação do vácuo sobre o espelho. Vamos começar analisando o caso de temperatura

nula.

Começamos escrevendo a energia total das part́ıculas criadas como:

E =

∫ ω0

0

dω ω

[
dN(ω)

dω

]
. (5.116)

Fazendo uma mudança de variáveis ω = ν + ω0/2 obtemos:

E =

∫ +ω0/2

−ω0/2

dν
(
ν +

ω0

2

) dN(ν + ω0/2)

dν

=

∫ +ω0/2

−ω0/2

dν ν

[
dN(ν + ω0/2)

dν

]
+
ω0

2

∫ +ω0/2

−ω0/2

dν ν

[
dN(ν + ω0/2)

dν

]
. (5.117)

Usando o fato de que o espectro é simétrico em torno de ω = ω0/2, vemos que a primeira

integral é ı́mpar e portando nula. Assim:

E =
ω0

2
N

=
δq20Γ

4π
ω4
0F (γω0), (5.118)

onde fizemos uso da Eq. (5.92).

Agora calcularemos o trabalho realizado sobre o espelho usando a Eq. (5.48) 7

W = −1

2

[
1

π

∫ +∞

−∞

dω ω Imχ(ω)|δQ(ω)|2
]
.

Utilizando a Eq. (5.86) obtemos imediatamente

W = −δq
2
0Γ

2
ω0Imξ(ω0), (5.119)

7O fator de 1/2 é posto porque estamos considerando aqui somente a força realizada em um dos lados

do espelho. Isso por que calculamos o número de part́ıculas criadas somente em um dos lados do espelhos.

Como a f́ısica nos dois lados do espelho é idêntica, pod́ıamos também ter multiplicado o número total de

part́ıculas por dois e continuado com expressão para o trabalho W escrita em (5.48).
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ou

W = −δq
2
0Γ

4π
ω4
0F (γω0). (5.120)

e portanto E = −W , como queŕıamos demonstrar.

No caso de temperatura finita, esta igualdade é mais dif́ıcil de ser mostrada devido a

Imξ(ω) ser mais complicada e o espectro das part́ıculas criadas não ser mais simétrico.

Contudo uma verificação numérica pode confirmar este resultado.

5.7 Conclusões

Neste caṕıtulo nos propusemos a estudar o ECD para um espelho móvel em um banho

térmico impondo condições de contorno de Robin no campo, estendendo os trabalhos

pioneiros nesta linha feitos por Mintz et al. [22, 23] onde o estado de vácuo foi considerado.

Inicialmente demos algumas motivações para o estudo desta condição de contorno,

bem como alguma de suas aplicações em diversas áreas da f́ısica. Em particular, vimos

que o parâmetro de Robin γ pode ser interpretado como o comprimento de onda de plasma

de um metal, λP, para frequências do campo muito menores que a frequência de plasma

do metal ω ≪ ωP. Assim, conclúımos que a condição de contorno de Robin pode ser

útil para uma descrição de penetrabilidade em espelhos e portanto fornecendo um modelo

mais realista para o ECD do que naqueles espelhos nos quais condições de contorno de

Dirichlet e Neumann são impostas.

Partimos então para o estudo do ECD. Começamos revisando o método perturbativo

de Ford-Vilenkin [19] e vimos como aplicá-lo para o cálculo da força de radiação sobre

o espelho. No caso de temperatura nula, vimos que para certas frequências de oscilação

do espelho a força de radiação é drasticamente reduzida. Neste regime o espelho é pra-

ticamente desaclopado do campo. Vimos também que, diferentemente das condições de

contorno de Dirichlet e Neumann, no caso de Robin, a força adquire uma componente

dispersiva. Este termo, que não realiza trabalho, é interpretado como uma troca cont́ınua

de energia entre o campo e o espelho. As primeiras correções de γ à força nos resultados

conhecidos de Dirichlet e Neumann também foram obtidas. Seguimos então para o cálculo

das correções térmicas. Vimos que a temperatura influencia na força de radiação sobre
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o espelho de forma a aumenta-lá. Em especial, a medida que a temperatura aumenta, o

regime em que a força de radiação sobre o espelho quase desaparecia, deixa de existir.

Na segunda parte deste caṕıtulo nos dedicamos ao estudo da fenomenologia do processo

de criação de part́ıculas a partir do vácuo. Partindo de uma expressão bastante conve-

niente relacionando campos in e out obtivemos a transformação de Bogoliubov entre os

operadores de criação e aniquilação in e out. Calculamos então o espectro das part́ıculas

criadas considerando um banho térmico. Vimos que, além do termo já conhecido do caso

de temperatura nula [23], surgem dois novos termos. Estes termos foram interpretados

como associados aos fótons térmicos já existentes na cavidade que foram elasticamente

refletidos pelo espelho e associados aos fótons que tiveram sua frequência alterada ao in-

teragir com o espelho em movimento. Em particular, vimos que o espectro das part́ıculas

neste segundo termo é bastante distinto daquele relacionado às particulas criadas a partir

do vácuo, um resultado bastante interessante do ponto de vista experimental.

Ao longo de todo o caṕıtulo, os limites de Dirichlet (γ → 0) e Neumann (γ → ∞)

foram tomados em nossas expressões e os resultados já conhecidos na literatura para estes

casos foram recuperados.
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Capı́tulo 6

Espelho estático com parâmetro de Robin

dependente do tempo

6.1 Introdução

Analisamos no Caṕıtulo 5 o ECD para um espelho impondo condição de contorno

de Robin, φ(t, x′ = q(t)) = γ[∂xφ(t, x)]x′=q(t), num campo escalar real não massivo, na

posição instantânea do espelho dada em função do tempo pela lei de movimento q(t).

Tendo em vista que a condição de contorno de Robin possui um parâmetro livre γ, é

razoável nos perguntarmos o seguinte: dado um espelho estático, porém com o parâmetro

de Robin dependente do tempo, i.e. γ = γ(t), o que ocorre com o campo quântico?

Vale lembrar que as condições de contorno de Robin são úteis em modelos para simular

metais reais. Sob certas situações esta condição de contorno é usada no contexto do modelo

de plasma [240], conforme vimos na Seção 5.2. Nestes casos, para frequências ω muito

menores que a frequência de plasma ωP, o parâmetro de Robin γ pode ser identificado

como o comprimento de onda de plasma do metal λP. Como simular o movimento de um

espelho refletor é equivalente a considerar um metal real com comprimento de onda de

plasma dependente do tempo, a interpretação dada a γ naturalmente nos leva a supor o

parâmetro de Robin dependente do tempo.

De maneira mais espećıfica, revisitaremos o modelo do Caṕıtulo 5 porém considerando

o espelho, antes móvel, agora estático porém com parâmetro de Robin dependente do
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tempo. Mostraremos que nesta situação também há criação de part́ıculas e este efeito será

analisado em detalhes neste caṕıtulo. Na Seção 6.2, apresentamos nossas hipóteses para

tratar o problema de maneira perturbativa e calcularemos os coeficientes de Bogoliubov

entre os campos in e out. Na Seção 6.3, calcularemos o espectro das part́ıculas criadas e

um caso particular de γ(t) é estudado. Na Seção 6.4 calculamos a taxa total de criação

de part́ıculas. Finalmente, na Seção 6.5, resumimos os resultados apresentados neste

caṕıtulo.

6.2 Hipóteses do modelo e cálculo da transformação

de Bogoliubov

Começaremos considerando um campo escalar real não massivo φ em 1+1 dimensões

que satisfaz a equação de Klein-Gordon, ∂2φ = 0, e está sujeito a condição de contorno

de Robin em um espelho em repouso na origem x = 0, ou seja

γ(t)

[
∂φ(x, t)

∂x

]

x=0

− φ(0, t) = 0. (6.1)

Por simplicidade, suporemos que γ(t) defira somente um pouco da constante positiva γ0,

de forma que possamos escrever

γ(t) = γ0 + δγ(t), (6.2)

onde δγ(t) é uma função dependente do tempo satisfazendo a condição max |δγ(t)| ≪ γ0,

para todo instante de tempo t. Sob estas hipóteses, no limite γ0 → ∞ recuperamos a

condição de contorno de Neumann. Por outro lado, para reobter a condição de contorno

de Dirichlet (γ0 → 0), pelo fato de max |δγ(t)| ≪ γ0, devemos também tomar δγ(t) → 0.

Se considerarmos somente δγ(t) = 0 obtemos a condição de contorno de Robin estática.

Imporemos ainda que δγ(t) → 0 para t → ±∞ e que δγ(t) seja uma função suave e bem

comportada.

Dada estas hipóteses, a condição de contorno a ser obedecida pelo campo φ(t) é

γ0

[
∂φ(x, t)

∂x

]

x=0

− φ(0, t) + δγ(t)

[
∂φ(x, t)

∂x

]

x=0

= 0 . (6.3)
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Para tratar o campo, novamente faremos uso do método de Ford-Vilenkin [19] (veja a

Seção 5.3). Escrevemos o campo como:

φ(x, t) = φ0(x, t) + δφ(x, t) , (6.4)

onde por hipótese, φ0 satisfaz a equação de Klein-Gordon, ∂2φ0 = 0, e a condição de

contorno de Robin independente do tempo,

γ0

[
∂φ0(x, t)

∂x

]

x=0

− φ0(0, t) = 0 . (6.5)

A pequena pertubação δφ leva em conta a contribuição ao campo completo φ causada pela

dependência temporal do parâmetro de Robin γ, descrita pela função δγ(t). Como ambos

φ e φ0 satisfazem a equação de Klein-Gordon, δφ também a obedecerá, i.e. ∂2δφ = 0.

A condição de contorno obedecida por δφ é obtida, em primeira ordem de perturbação,

substituindo o ansatz (6.4) na Eq. (6.3), o que nos leva a

γ0

[
∂δφ(x, t)

∂x

]

x=0

− δφ(0, t) = −δγ(t)
[
∂φ0(x, t)

∂x

]

x=0

, (6.6)

onde fizemos uso da Eq. (6.5). De agora em diante será novamente útil trabalhar no

espaço de Fourier, tal que

Φ(x, ω) =

∫
dt φ(x, t) eiωt ; Φ0(x, ω) =

∫
dt φ0(x, t) e

iωt ;

δΦ(x, ω) =

∫
dt δφ(x, t) eiωt ; δΓ(ω) =

∫
dt δγ(t) eiωt . (6.7)

Vale enfatizar neste momento que, por hipótese, δγ é uma função prescrita de t, de forma

que δΓ(ω) em prinćıpio seja conhecida. Uma vez que φ0(x, t) é solução da equação de

Klein-Gordon para condição de contorno de Robin independente do tempo, este termo já

é conhecido e sua transformada de Fourier (para x > 0) é conhecida e dada por,

Φ0(x, ω) =

√
4π

|ω|(1 + γ20ω
2)

[
sen(ωx) + γ0ω cos(ωx)

][
Θ(ω)a(ω)−Θ(−ω)a†(−ω)

]
, (6.8)

onde Θ(ω) é a função teta de Heaviside. Os operadores a(ω) e a†(ω) satisfazem a regra

de comutação [a(ω), a†(ω′)] = 2πδ(ω − ω′).
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A fim de obter Φ(x.ω) = Φ0(x, ω)+δΦ(x, ω) devemos calcular δΦ(x, ω), que, no espaço

de Fourier, satisfaz a equação de Helmholtz,

(
∂2x + ω2

)
δΦ(x, ω) = 0 , (6.9)

e também a condição de contorno

γ0

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

− δΦ(0, ω) = −
∫
dω′

2π

[
∂Φ0(x, ω

′)

∂x

]

x=0

δΓ(ω − ω′), (6.10)

que nada mais é do que a transformada de Fourier da Eq. (6.6).

Outra solução a ser imposta sobre a solução da Eq. (6.9) para x > 0 é que ela resultará

em uma pertubação δφ(x, t) que se afasta do espelho, uma vez que δφ(x, t) deve descrever

uma pertubação vinda do espelho. Esta solução pode ser escrita em termos de funções de

Green. Relembremos que no Caṕıtulo 5 encontramos uma relação entre os campos Φin e

Φout, que satisfazem a condição de contorno de Robin na origem x = 0 (ver Eq. (5.79)):

Φout(x, ω) = Φin(x, ω) +
1

γ0

[
Gret
R (0, x, ω)−Gav

R (0, x, ω)
]

×
{
γ0

[
∂δΦ(x, ω)

∂x

]

x=0

− δΦ(0, ω)

}
, (6.11)

onde Gret
R (0, x, ω) (Gav

R (0, x, ω)) é a função de Green de Robin retardada (avançada), que

satisfaz a condição de contorno de Robin independente do tempo em x = 0. Essas funções

de Green são dadas, respectivamente, por

Gret
R (0, x, ω) =

(
γ0

1− iγ0ω

)
eiωx e Gav

R (0, x, ω) =

(
γ0

1 + iγ0ω

)
e−iωx. (6.12)

Substituindo as Eqs. (6.8) (reescritas como Φout e Φin), (6.10), e (6.12) na Eq. (6.11),

após algum trabalho algébrico, obtemos a transformação de Bogoliubov entre aout, ain e

seu hermitiano conjugado, a†in:

aout(ω) = ain(ω)− 2i

√
ω

1 + γ20ω
2

∫ +∞

−∞

dω′

2π

√
ω′

1 + γ20ω
′2

×
[
Θ(ω′)ain(ω

′)−Θ(−ω′)a†in(−ω
′)
]
δΓ(ω − ω′). (6.13)

Notando que o operador de aniquilação out, aout(ω), é dado em termos dos operadores

de aniquilação e criação in, ain(ω) e a†in(ω), respectivamente, conclúımos que o estado
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de vácuo in |0in〉 não é aniquilado por aout(ω). Consequentemente, podemos concluir

que part́ıculas reais foram criadas a partir de um estado de vácuo inicial somente pela

dependência temporal de δγ(t) na condição de contorno (6.3) imposta pelo campo por

um espelho estático. No caso particular δγ(t) = 0 para todo instante de tempo t, que

corresponde a um espelho estático impondo condições de contorno de Robin independentes

do tempo, temos aout = ain e que portanto não haverá o fenômeno de criação de part́ıculas,

como esperado.

Nas seções seguintes analisaremos a criação de part́ıculas para um caso especial de

γ(t) com o intuito de obter explicitamente a taxa de criação de part́ıculas, bem como o

espectro das part́ıculas criadas.

6.3 Distribuição espectral das part́ıculas criadas

Começamos definindo a distribuição espectral das part́ıculas criadas como

dN(ω)

dω
dω = 〈in|a†out(ω)aout(ω)|in〉. (6.14)

onde dN(ω)/dω é o número de part́ıculas criadas com frequências entre ω e ω+dω (ω ≥ 0)

por unidade de frequência. Desta definição para dN(ω)/dω, é imediato que o número total

de part́ıculas criadas de t = −∞ a t = +∞ é dado por

N =

∫ ∞

0

dN(ω)

dω
dω . (6.15)

Da Eq. (6.13) e seu hermitiano conjugado a†out, é fácil mostrar que

dN(ω)

dω
=

2

π

(
ω

1 + γ20ω
2

)∫ ∞

−∞

dω′

2π

ω′

1 + γ20ω
′2
|δΓ(ω − ω′)|2Θ(ω′). (6.16)

No que se segue, analisaremos a criação de part́ıculas em um caso particular de δΓ(ω).

Vamos considerar a seguinte definição para δγ(t)

δγ(t) = ǫ0 cos(ω0t) exp

(
−|t|
T

)
, (6.17)

com ω0T ≫ 1. Esta escolha de δγ(t) pode simular, por exemplo, a variação de campo

magnético em um SQUID fixo no extremo de uma linha de transmissão unidimensional,
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como discutido na Ref. [93], onde uma condição de contorno tipo Robin surge natural-

mente quando a teoria quântica de redes é aplicada ao sistema em estudo.

A expressão para δΓ(ω), como já vimos na Secão 5.5, obtida tomando a transformada

de Fourier da Eq. (6.17), contém no limite de ω0T ≫ 1, dois picos concentrados em torno

de ω = ±ω0, que nos permite aproximá-los por funções delta de Dirac de forma que

|δΓ(ω)|2 ≈ π

2
ǫ20T
[
δ(ω − ω0) + δ(ω + ω0)

]
. (6.18)

Substituindo o resultado acima na Eq. (6.16), obtemos a distribuição espectral desejada

dN(ω)

dω
=

(
ǫ20T

2π

)
ω (ω0 − ω)

(1 + γ20ω
2) [1 + γ20(ω0 − ω)2]

Θ(ω0 − ω), (6.19)

para este caso particular. Na Fig. 6.1, fazemos o gráfico da distribuição espectral das

part́ıculas criadas pela dependência temporal do parâmetro γ(t) dada pela Eq. (6.17).

Note a simetria por reflexão em torno de ω/ω0 = 0.5: assinatura do fato das part́ıculas

serem criadas aos pares.
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Figura 6.1: A distribuição espectral escalonada das part́ıculas criadas

[(2π)/(δβ2
0 T )] dN/dω em função de ω/ω0 para vários valores de γ0. A linha cheia

corresponde a γ0 = 1; a tracejada a γ0 = 5 e 20× [(2π)/(δβ2
0 T )] dN/dω; e a pontilhada a

γ0 = 10 e 100× [(2π)/(δβ2
0 T )] dN/dω.

Primeiramente observamos que dN(ω)/dω desaparece para ω > ω0, o que significa que

não há criação de part́ıculas com frequência maior que ω0 − a frequência caracteŕıstica da

nossa condição de contorno dependente do tempo. Note ainda que o espectro é invariante
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sob a troca ω → ω0 − ω. Isto é uma consequência do fato de que as part́ıculas são

criadas aos pares: para cada part́ıcula criada com frequência ω haverá uma part́ıcula

gêmea criada com frequência ω0 − ω. No limite das condições de contorno de Neumann

(γ0 → ∞), Dirichlet (γ0 → 0) e Robin independente do tempo (ǫ0 → 0) o espectro tende

a zero como esperado. Recordamos que no caso de Dirichlet, devemos tomar além de

γ0 → 0, ǫ0 → 0 a fim de manter válido nosso método perturbativo.

6.4 Taxa de criação de part́ıculas

O número total de part́ıculas N pode ser obtida substituindo a Eq. (6.19) na Eq.

(6.15),

N =

(
ǫ20T

2π

)∫ ∞

0

ω (ω0 − ω)

(1 + γ20ω
2) [1 + γ20(ω0 − ω)2]

Θ(ω0 − ω) dω

=

(
ǫ20ω

3
0T

2π

)
F (ξ). (6.20)

onde ξ = γ0ω0 e a função F (ξ) é dada por:

F (ξ) =
(2 + ξ2) ln(1 + ξ2)− 2ξ arctan(ξ)

ξ4(4 + ξ2)
, (6.21)

Assim, escrevemos a taxa total de criação de part́ıculas como

R =

(
ǫ20ω

3
0

2π

)
F (ξ) . (6.22)

Como N é proporcional a T - como esperado de uma cavidade aberta - a quantidade

f́ısica relevante é a taxa de criação de part́ıculas definida por R = N/T . Nos limites

γ0ω0 ≪ 1 e γ0ω0 ≫ 1 a taxa de criação de part́ıculas é aproximadamente dada pelas

seguintes expressões:

R ≈
(
ǫ20ω

3
0

12π

)
para γ0ω0 ≪ 1, R ≈

(
ǫ20ω

3
0

2π

)
2 ln(ξ)

ξ4
para γ0ω0 ≫ 1. (6.23)

Para efeito de comparação com a Eq. (6.22), abaixo reproduzimos as taxas totais de

criação de part́ıculas para os casos de espelhos em movimento com condições de contorno

de Dirichlet [251] (ou equivalentemente para Neumann [201])

RD/N =
δq20ω

3
0

12π
, (6.24)
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e para um espelho em movimento com condições de contorno de Robin independentes do

tempo (it-R) [23]

Rit-R =

(
δq20ω

3
0

2π

)
G(γ0ω0), (6.25)

onde

G(ξ) =
ξ [4ξ + ξ3 + 12 arctan(ξ)]− 6 (2 + ξ2) ln (1 + ξ2)

6ξ2 (4 + ξ2)
. (6.26)

As fórmulas anteriores foram obtidas supondo ummovimento oscilatório não-relativ́ıstico

de pequena amplitude para o espelho. Para ambos os casos δq0 é a amplitude e ω0 a

frequência de oscilação. Observamos que para γ0ω0 ≪ 1, a nossa taxa de criação de

part́ıculas é exatamente a mesma obtida por Lambrecht, Jaekel e Reynaud [251] para

condições de contorno de Dirichlet onde ǫ0 faz o papel da amplitude de oscilação do espe-

lho. Este resultado reforça a possibilidade de simular espelhos em movimento através de

um espelho estático porém com condições de contorno de Robin dependentes do tempo.

As três taxas de criação são comparadas na Fig. 6.2.
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Figura 6.2: As taxas totais de criação de part́ıculas em função de ω0. Comparamos as

Eqs. (6.22), (6.24) e (6.25). A linha cheia corresponde à taxa de criação escalonada 10×
[(2πγ30) / (ǫ

2
0)] R. A linha tracejada corresponde a 10× [(2πγ30) / (δq

2
0)] Rti-R. Finalmente,

a linha pontilhada representa [(2π) / (δq20)] RD/N.

A seguir, na Fig. 6.3, fazemos o gráfico da taxa total de criação de part́ıculas aqui

obtida (ver Eq. (6.22)) para valores maiores de ω0. É digno de nota que na Fig. 6.3 a taxa
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Figura 6.3: Acima mostramos o comportamento da Eq. (6.22) para um domı́nio maior de

valores de ω0. A taxa total de criação de part́ıculas se aproxima monotonicamente de zero

quando ω0 → ∞. O ponto de máximo ocorre para ω0 ≈ 4.5. Isso não acontece nas outras

situações mostradas na Fig. 6.2: para espelhos em movimento a taxa total de criação de

part́ıculas cresce indefinidamente quando ω0 aumenta.

total de criação de part́ıculas cresce com ω0 até atingir um valor máximo após o que decai e

se aproxima suavemente de zero para ω0 → ∞. Esse comportamento pode ser comparado

ao caso em que o campo está sujeito à condição de contorno de Robin independente do

tempo, onde a taxa total de criação de part́ıculas após passar por um ponto de máximo e

um de mı́nimo cresce indefinidamente a medida que ω0 tende a infinito (veja a Ref. [23]).

Ingenuamente, esperaŕıamos comportamentos similares para ambos os problemas, afinal, a

dependência temporal do parâmetro de Robin deveria simular, em prinćıpio, um espelho

em movimento de forma que altas frequências de oscilação de γ(t) devesse representar

altas frequências de oscilação de um espelho. Contudo, a interpretação do parâmetro de

Robin γ como uma estimativa da penetrabilidade em um espelho material é rigorosamente

provada somente para espelhos estáticos. Mesmo nesse caso, essa identificação é válida

somente para modos do campo cujas frequências sejam muito menores que a frequência

de plasma (mas essa condição pode ser facilmente obedecida uma vez que a frequência de

plasma é muito maior que a frequência mecânica que queremos simular). É posśıvel que
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a interpretação do parâmetro de Robin como comprimento de onda de plasma seja válida

para variações lentas de γ(t), mas não para altas frequências de variação γ(t). De fato,

nosso resultado mostra que tal interpretação para γ(t) falha para altas frequências ω0.

Para finalizar, o leitor atento deve se lembrar, que no Caṕıtulo 2 mostramos que a

energia das part́ıculas criadas era igual a menos o trabalho realizado pelo campo sobre o

espelho em movimento. Ou seja, a energia dissipada do espelho pelo campo era conver-

tida na energia das part́ıculas criadas. Aqui, contudo estamos considerando um espelho

estático e portanto pela relação δF (t) = χ(t)δq(t) temos δF (t) = 0. Assim somos levados

a pergunta: então de onde vem a energia para a criação das part́ıculas? A resposta é

simples: da fonte externa que altera as propriedades do espelho. A energia gasta nesse

processo é transferida ao campo no processo de reflexão do campo sobre o espelho.

6.5 Conclusões

Neste caṕıtulo demos prosseguimento ao estudo do ECD com condições de contorno

de Robin, iniciada no Caṕıtulo 5. Motivados por experimentos que simulam espelhos em

movimento através de sistemas estáticos com propriedades f́ısicas dependentes do tempo,

consideramos um espelho estático com parâmetro de Robin ao qual é permitido permitido

variar no tempo.

Analisando o problema de maneira perturbativa, vimos ser posśıvel haver criação de

part́ıculas neste modelo. Primeiramente calculamos a transformação de Bogoliubov entre

os operadores de criação e aniquilação in e out. Obtivemos a seguir o espectro das

part́ıculas criadas. Como esperado, nas situações de espelhos estáticos com condições

de contorno de Dirichlet, Neumann e Robin sem dependência temporal no parâmetro γ

o espectro é nulo e portanto não há criação de part́ıculas. Supondo uma dependência

oscilatória em γ(t), calculamos também a taxa de criação de part́ıculas. Aqui destacamos

o limite de Dirichlet γ0 → 0, no qual a taxa de criação de part́ıculas é idêntica àquela

obtida para espelhos móveis impondo condições de contorno de Dirichlet e Neumann. Este

resultado reforça a idéia que o sistema aqui proposto é capaz de simular o movimento de

um espelho. Outro resultado marcante, é que a taxa de criação não cresce indefinidamente,
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como nas situações envolvendo um espelho em movimento, a medida que aumentamos ω0.

Embora isso possa parecer ruim do ponto de vista prático, vimos haver uma frequência

“ótima” ,como vimos para ω0 ≈ 4.5, na qual a taxa de criação tem um máximo. Assim,

não se faz necessário aumentar a frequência ω0 indefinidamente para obter uma máxima

taxa de criação de part́ıculas. Este resultado pode ser de alguma relevância experimental.
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Capı́tulo 7

Cálculo exato da força de reação à radiação

sobre um espelho móvel de uma cavidade

7.1 Introdução

Neste caṕıtulo iniciaremos a terceira parte desta dissertação e estudaremos o ECD

em cavidades. Particularmente neste caṕıtulo, consideraremos uma cavidade, em 1+1

dimensões, de comprimento (quando seus espelhos se encontram em repouso) L0, que

consiste de espelhos localizados inicialmente em x = 0 e x = L0. Por simplicidade,

imporemos que somente localizado inicialmente em x = L0 obedecerá uma lei arbitrária

de movimento L(t), com a condição de que para t ≤ 0 temos L(t ≤ 0) = L0. Suporemos

então um campo escalar real não massivo confinado nesta cavidade satisfazendo condições

de contorno de Dirichlet ou de Neumann impostas pelos espelhos. Considerando um

estado inicial arbitrário do campo, nosso objetivo é analisar a força de radiação sobre

o espelho em movimento. Expressões particulares para a força nos casos de estados de

vácuo, térmico e coerente serão apresentados. Este caṕıtulo é uma generalização das Refs.

[201, 203, 250] onde o mesmo problema foi analisado para o caso de um único espelho

móvel e das Refs. [20, 21]. Embora nosso enfoque seja na força de radiação sobre o

espelho, alguns resultados gerais sobre a densidade de energia na cavidade também serão

apresentados.
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7.2 O modelo e a solução do campo

Como dito acima, consideraremos uma cavidade, em 1+1 dimensões, de comprimento

inicial L0, que consiste de espelhos localizados inicialmente em x = 0 e x = L0. Suporemos

que somente o espelho da direita se mova obedecendo uma lei de movimento L(t) com

a condição L(t ≤ 0) = L0. Suporemos que os espelhos possam impor condições de

contorno de Dirichlet ou Neumann sobre o campo. Desta maneira temos quatro situações

posśıveis (o primeiro nome se refere a condição de contorno imposta pelo espelho da

esquerda): Dirichlet-Dirichlet (DD), Neumann-Neumann (NN), Dirichlet-Neumann (DN)

e Neumann-Dirichlet (ND). Usaremos ao longo do caṕıtulo a nomenclatura “cavidades

não mistas” para os casos DD e NN; e “cavidades mistas” para os casos DN e ND.

Especificamente, as condições de contorno obedecidas são as seguintes:

• Na situação DN a condição de Neumann é tomada em relação a um referencial

co-móvel com o espelho da direita:

∂x′ψ′(t′, x′)|espelho = 0. (7.1)

Fazendo uma transformação de Lorentz para o referencial de laboratório encontra-

mos [(
L̇(t)∂t + ∂x

)
ψ (t, x)

]
|x=L(t) = 0. (7.2)

O espelho da direita impõe ψ′(x′, t′) = ψ(x, t) = 0.

• No caso NN, novamente aplicando uma transformação de Lorentz, tal qual no caso

DN, as condições de contorno impostas ao campo para o referêncial de laboratório

são:

[∂xψ (t, x)] |x=0 =
[(
L̇(t)∂t + ∂x

)
ψ (t, x)

]
x=L(t)

= 0. (7.3)

• No caso ND temos

[∂xψ (t, x)] |x=0 = ψ(x, L(t)) = 0. (7.4)

• Finalmente na situação DD temos:

ψ (t, 0) = ψ (t, L(t)) = 0. (7.5)
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Fazendo uso da invariância conforme da equação de Klein-Gordon em (1+1) dimensões

[12, 14], mapeamos o problema de uma cavidade com um espelho móvel em um problema

de uma cavidade com espelhos estáticos (veja discussão na Seção 2.2.5). Utilizando esta

técnica podemos escrever a solução do campo como:

ψ̂(t, x) = λ[Â+ B̂ψ(0) (t, x)] +

∞∑

n=1−2β

[ânψn (t, x) + h.c.] , (7.6)

onde

ψ(0) = [R(v) +R(u)] /2, (7.7)

é o chamado modo nulo [55], e os outros modos do campo ψn(t, x) são dados por:

ψn(t, x) =
1√

4(n+ β)π

[
γ ϕ(β)

n (v) + γ∗ ϕ(β)
n (u)

]
, (7.8)

com ϕ
(β)
n (z) = exp [−i(n + β)πR(z)], u = t − x, v = t + x. As funções R satisfazem a

equação de Moore:

R[t + L(t)]−R[t− L(t)] = 2. (7.9)

Os operadores Â e B̂ obedecem as seguintes regras de comutação [55]

[
Â, B̂

]
= i, (7.10)

[
Â, ân

]
=
[
B̂, ân

]
= 0. (7.11)

Nas Eqs. (8.1) e (8.2) introduzimos uma notação conveniente, que nos permite por em uma

única fórmula as soluções do campo para as quatro situações que estamos considerando

neste caṕıtulo. Nessa notação, para λ = γ = 1 e β = 0, as Eqs. (8.1) e (8.2) nos

dão a solução da situação NN. As outras três possibilidades de cavidade são recuperadas

tomando λ = 0 e: β = 0 e γ = i para o caso DD; β = 1/2 e γ = i para a situação DN;

β = 1/2 e γ = 1 para o caso ND.

Com a solução do campo em mãos podemos calcular a densidade de energia na cavi-

dade.
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7.3 A densidade de energia na cavidade

De agora em diante trabalharemos na representação de Heisenberg e calcularemos a

média do operador densidade de energia T = 〈T̂00(t, x)〉, com [14]

T̂00(t, x) =
1

2




(
∂ψ̂

∂t

)2

+

(
∂ψ̂

∂x

)2


 , (7.12)

sendo a média 〈...〉 tomada em relação a um estado quântico qualquer do campo com a

condição de este ser anulado pelo operador B̂.

Pode-se, com alguma álgebra1, mostrar que a densidade de energia T pode ser separada

em duas parcelas, a saber

T = Tvac + Tnon-vac, (7.13)

onde

T vac =
π|γ|2
4

∞∑

n=1−2β

(n+ β)
[
R′2(v) +R′2(u)

]
(7.14)

e

T non-vac = T〈â†â〉 + T〈ââ〉, (7.15)

com

T〈â†â〉 = g1(v) + g1(u),

T〈ââ〉 = g2(v) + g2(u),

g1(z) =
π |γ|2
2

∞∑

n,n′=1−2β

√
(n + β) (n′ + β)Re

{
ei(n−n′)πR(z) [R′ (z)]

2 〈
â†nân′

〉}
, (7.16)

g2(z) = −πγ
2

2

∞∑

n,n′=1−2β

√
(n + β) (n′ + β)Re

{
e−i(n+n′+2β)πR(z) [R′ (z)]

2 〈ânân′〉
}
. (7.17)

O termo T vac é a parcela da densidade de energia associada ao estado de vácuo do

campo. Este termo escrito na forma na Eq. (7.14) é divergente. Seguiremos o procedi-

mento apresentado na Ref. [14] e usaremos a regularização de separação de pontos2 a fim

de obter uma expressão finita para T vac. Assim, encontramos

T vac = −f(v)− f(u), (7.18)

1Ao leitor interessado ver Ref. [204].
2Point-splitting em inglês.
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onde

f =
|γ|2
24π

{
R′′′

R′
− 3

2

(
R′′

R′

)2

+ π2

[
1

2
− 3(β − β2)

]
R′2

}
. (7.19)

Na equação acima as linhas ′ denotam derivadas em relação ao argumento das funções R.

Por sua vez, o termo T non-vac, que é relacionado às part́ıculas reais inicialmente (t ≤ 0)

existentes na cavidade, é finito e não necessita de regularização. Este termo também pode

ser escrito de uma maneira análoga à Eq. (7.18)

T non-vac = −g(v)− g(u), (7.20)

onde

g = −g1 − g2. (7.21)

Note que T vac e T〈â†â〉 dependem de |γ|2, que possui o mesmo valor para todas as situações

de cavidades diferentes discutidas neste caṕıtulo. Por outro lado, T〈ââ〉 depende de γ2,

que pode resultar em uma diferença de sinal entre os diversos tipos de cavidade .

Por fim, será conveniente escrever a densidade de energia T como:

T = −h(v)− h(u), (7.22)

onde

h = f + g. (7.23)

Ressaltamos que a Eq. (7.22) generaliza a fórmula correspondente ao caso de um

estado de vácuo e cavidade DD obtida por Fulling e Davies [14] em 1976.

Antes de partirmos para analisar a força de radiação sobre o espelho móvel, discu-

tiremos a densidade de energia na cavidade estática. Alguns resultados bastante gerais

serão obtidos e, como veremos mais adiante, o conhecimento da densidade de energia na

cavidade estática é fundamental para o método de Cole-Schieve (ver Seção 7.4).

7.3.1 A densidade de energia na cavidade estática

Na situação estática (t ≤ 0), isto é, quando o espelho móvel encontra-se em repouso,

as funções R se reduzem a [12]

R(z) = z/L0. (7.24)
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Desta forma, as funções f , g, g1 e g2, renomeadas respectivamente por f (s), g(s), g
(s)
1 e

g
(s)
2 , são dadas por:

f (s) =
|γ|2π
24L2

0

[
1

2
− 3(β − β2)

]
, (7.25)

e

g(s) = −(g
(s)
1 + g

(s)
2 ), (7.26)

com as funções g
(s)
1 e g

(s)
2 dadas pelas equações abaixo

g
(s)
1 (z) =

π |γ|2
2L2

0

∞∑

n,n′=1−2β

√
(n+ β) (n′ + β)Re

{
ei(n−n′)πz/L0

〈
â†nân′

〉}
, (7.27)

g
(s)
2 (z) = −πγ

2

2L2
0

∞∑

n,n′=1−2β

√
(n+ β) (n′ + β)Re

{
e−i(n+n′+2β)πz/L0 〈ânân′〉

}
. (7.28)

Observe que, como esperado, pela isotropia do vácuo na cavidade, f (s) é constante e

T vac (neste caso a própria densidade de energia de Casimir T cas) é tal que [55, 252]:

T DD
cas = T NN

cas = − π

24L2
0

, T DN
cas = T ND

cas =
π

48L2
0

, (7.29)

onde os superscritos DD, NN, DN e ND se referem ao tipo de condição de contorno

utilizada. Note também que para as cavidades mistas, DN e ND, a densidade de energia

de Casimir é positiva, implicando em uma força de Casimir repulsiva [252, 196].

Por outro lado, g(s) em geral depende de t e x, o que faz com que T〈â†â〉 e T〈ââ〉, na

situação estática, renomeados por T (s)

〈â†â〉 e T
(s)
〈ââ〉, também sejam em geral funções de t e x.

Embora T (s)

〈â†â〉 e T (s)
〈ââ〉 dependam do tempo, a energia é conservada na situação estática.

De fato, a integração das Eqs. (7.27) e (7.28) resulta em:

∫ L0

0

T (s)

〈â†â〉 dx =
∞∑

n=1−2β

ωnNn,

∫ L0

0

T (s)
〈ââ〉 dx = 0, (7.30)

onde ωn = π(n+ β)/L0 e Nn =
〈
â†nân

〉
é o número médio de part́ıculas no n-ésimo modo

do campo. Conclúımos então que para a cavidade estática, a função T (s)
〈ââ〉 pode dar origem

a uma contribuição dependente de x e t para a densidade de energia T (renomeada, no

caso de cavidade estática como T (s)), mas não para a energia total na cavidade.
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A energia total na situação estática E (s) =
∫ L0

0
T (s)dx pode ser escrita como

E (s) = Ecas +
∑

n

ωnNn, (7.31)

onde Ecas =
∫ L0

0
T cas dx = L0T cas é a energia estática de Casimir. Observe que, para uma

cavidade estática, para qualquer estado inicial do campo, temos as seguintes igualdades:

E (s)ND = E (s)DN e E (s)DD = E (s)NN. (7.32)

Para estados iniciais do campo tais que a matriz densidade seja diagonal na base

de Fock, tal que 〈ânân′〉 = 0 e
〈
â†nân′

〉
= Nnδnn′ [28], encontramos imediatamente as

seguintes propriedades das funções gsi (i = 1, 2):

g
(s)
2 (z) = 0, ∂z[g

(s)
1 (z)] = 0, ∂z[h

(s)(z)] = 0, g(s) ≤ 0. (7.33)

Isto resulta em uma densidade de energia uniforme na situação estática que permanece

invariante sob translações espaciais. Destas propriedades obtemos:

T (s) DD = T (s) NN, T (s) DN = T (s) ND, (7.34)

que generalizam as igualdades T DD
cas = T NN

cas e T DD
cas = T NN

cas , mostradas nas Eqs. (7.29),

do estado de vácuo para qualquer outro estado diagonal do campo.

Para estados iniciais do campo cujas matrizes densidade tenham elementos não dia-

gonais [28], temos 〈ânân′〉 6= 0 e as funções g
(s)
i podem apresentar dependência em t e x,

resultando em uma densidade de energia não invariante sob translações temporais. Para

duas cavidades com condições de contorno diferentes, mas com o mesmo comprimento L0

e mesmos valores para
〈
â†nân′

〉
temos:

T (s) DD

〈â†â〉 = T (s) NN

〈â†â〉 , T (s) DN

〈â†â〉 = T (s) ND

〈â†â〉 . (7.35)

Por outro lado para T (s)
〈ââ〉 encontramos:

T (s) DD
〈ââ〉 = −T (s) NN

〈ââ〉 , T (s) DN
〈ââ〉 = −T (s) ND

〈ââ〉 . (7.36)

Contudo, como veremos mais adiante, para escolhas convenientes de 〈ânân′〉, digamos

〈ânân′〉1 e 〈ânân′〉2, podemos obter

T (s) DD
〈ââ〉1

= T (s) NN
〈ââ〉2

, T (s) DN
〈ââ〉1

= T (s) ND
〈ââ〉2

. (7.37)
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7.4 O método de Cole-Schieve e as fórmulas gerais

para a força

De agora em diante estudaremos o campo na cavidade não estacionária (t > 0). A

fim de calcular a força de radiação sobre o espelho móvel em um dado ponto (x, t) do

espaço-tempo, faremos uso do chamado método de Cole-Schieve [20, 21] que discutiremos

nesta seção. Este método permite calcular T (t, x) em qualquer ponto do espaço-tempo e

para uma lei de movimento arbitrária do espelho de maneira recursiva. Vejamos como.

Figura 7.1: Diagrama de espaço-tempo para o ECD em uma cavidade. As linhas cheias

representam as linhas de mundo dos espelhos. As linhas tracejadas são linhas nulas que

separam o espaço-tempo em três regiões I, II e III.

Os modos do campo na Eq. (7.6) são formados por partes que se propagam para a

direita e para a esquerda. Por causalidade, o campo na região I (v ≤ L0) (veja a Fig. 7.1)

ainda não foi afetado pelo movimento do espelho. Neste sentido, dizemos que esta região

é uma “zona estática”, onde valem todos os resultados apresentados na seção anterior.

Na região II (v > L0 e u ≤ L0), a parte dos modos do campo que se propaga à direita

permanece inalterada pelo movimento do espelho. Assim, a região II também é uma zona

estática para estes modos do campo. Por outro lado, a parte dos modos do campo que

se propaga à esquerda já foi afetada pelo movimento do espelho. Finalmente, na região
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III (u > L0), ambas as partes que se propagam para a direita e esquerda foram alteradas

e portanto o campo, como um todo, foi perturbado pelo movimento do espelho. Em

resumo, as funções correspondentes às partes que se propagam à direita e à esquerda dos

modos do campo estão na região estática se z (z simbolizando v ou u) é tal que z ≤ L0.

Reforçamos que as Eqs. (7.24), (7.25), (7.27) e (7.28) são válidas não somente para a

cavidade estática (t ≤ 0) mas também na zona estática (região I; t± x ≤ L0).

Definidas estas regiões, vejamos agora como, utilizando a equação de Moore, obter a

densidade de energia de maneira recursiva. Considere um certo ponto do espaço-tempo

(t̃, x̃). O campo ψ̂(t̃, x̃) será conhecido se suas partes propagantes à direita e à esquerda,

tomadas respectivamente sobre as linhas nulas v = z1 = t̃ + x̃ e u = z2 = t̃ − x̃ forem

conhecidas. Em outras palavras, ψ̂(t̃, x̃) é conhecido se R(v)|v=z1 e R(u)|u=z2 os forem. A

idéia central do método de Cole-Schieve [20] é obter as funções R de maneira recursiva,

traçando uma série de linhas de um dado ponto do espaço-tempo até a região I (ver

Fig. 7.1) onde as funções R são conhecidas (ver Eq. (7.24)). Vamos começar supondo3

que o ponto (t̃, x̃) pertença à região III, e que a linha nula v = z1 intercepte a linha de

mundo do espelho móvel no ponto [t1, L(t1)]. Sob esta linha de mundo temos R(v)|v=z1 =

R[t1 + L(t1)]. Usando a equação de Moore (7.9), temos R(v)|v=z1 = R(u)|u=t1−L(t1) + 2,

de forma que, como observado por Cole e Schieve, “o valor da função R aumenta em 2

toda vez em que haja uma reflexão no espelho móvel”[20]. A propósito a utilização da

equação de Moore para a obtenção recursiva a função R e consequentemente do campo e

dos observáveis f́ısicos de interesse, já havia sido apontada em 1976 por Fulling e Davies4

[14].

Agora, se t1−L(t1) ≤ L0, a linha nula u = t1−L(t1) já se encontra na região estática,

de forma que podemos escrever R(u)|u=t1−L(t1) = [t1 − L(t1)]/L0 ou ainda R(v)|v=z1 =

[t1 − L(t1)]/L0 + 2 e assim terminando o processo recurssivo. Por outro lado, se t1 −
L(t1) > L0, traçamos outra linha nula v = t1 − L(t1) interceptando o espelho estático

no ponto [t1 − L(t1), 0]. Assim encontramos R(u)|u=t1−L(t1) = R(v)|v=t1−L(t1), e podemos

escrever R(v)|v=z1 = R(v)|v=t1−L(t1) + 2. Considerando que a linha nula v = t1 − L(t1)

3A discussão pode ser mais facilmente compreendida se o leitor acompanhá-la munido de lápis e papel.
4Eles escrevem “[...] a equação (7.2) (a equação de Moore) determina consistentemente R(t) em

qualquer lugar por recursão ”
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intercepte a linha de mundo da fronteira móvel, novamente, no ponto [t2, L(t2)], temos

t2 +L(t2) = t1 −L(t1) e podemos escrever: R(v)|v=z1 = R(v)|v=t2+L(t2)+2. Este processo

continua, até que uma linha nula entre na região estática onde as funções R são conhecidas.

Resumindo, podemos escrever [20]

R(z̃) = 2n +
1

L0

[
z̃ − 2

n∑

i=1

L(ti)

]
, (7.38)

onde n é o número de reflexões na linha de mundo do espelho móvel necessárias para

conectar a linha nula v = z̃ (ou u = z̃) a uma linha nula na região estática.

Um processo idêntico, que pode ser usado para determinar R(z̃), será usado na den-

sidade de energia T . Em 2001, Cole e Schieve [21] propuseram a seguinte equação para

descrever o comportamento da densidade de energia, em uma cavidade, sendo o vácuo o

estado inicial do campo

f [t + L (t)] = f [t− L (t)]A(t) + B(t), (7.39)

onde

A(t) =

[
1− L′ (t)

1 + L′ (t)

]2
, (7.40)

e

B(t) = − 1

12π

L′′′ (t)

[1 + L′ (t)]3 [1− L′ (t)]
− 1

4π

L′′2 (t)L′ (t)

[1 + L′ (t)]4 [1− L′ (t)]2
. (7.41)

Observe que a Eq. (7.39) possui a mesma estrutura da equação de Moore (7.9) e por-

tanto pasśıvel de aplicarmos o mesmo procedimento recursivo, explicado anteriormente.

O método é idêntico e da mesma forma como terminava quando uma linha nula entrava

na região estática, onde as funções R eram conhecidas, agora terminará quando uma linha

nula entrar na região estática onde f (s) é conhecida (ver Eq. (7.25)).

Como vimos, para o caso de um estado inicial arbitrário do campo, a densidade de

energia na cavidade é escrita em termos de duas funções. A função f (relacionada à

contribuição do vácuo) e uma nova função g (relacionada às das part́ıculas reais existen-

tes inicialmente na cavidade). Para esta última, das Eqs. (7.9), (8.9) e (7.17) pode-se

facilmente obter a seguinte equação:

g [t+ L (t)] = g [t− L (t)]A(t), (7.42)
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que nos permite determinar g(z) e portanto T non-vac, recursivamente em termos de seu

valor na região estática g(z) = g(s)(z). Para uma análise completa da densidade de energia

na cavidade escrevemos a função h (Eq. (7.22)) como se segue:

h [t + L (t)] = h [t− L (t)]A(t) + B(t). (7.43)

A Eq. (7.43) generaliza a Eq. (7.39), obtida por Cole e Schieve em [21]. O procedimento

para determinar h(z), resolvendo recursivamente a Eq. (7.43), começa com uma certa

linha nula v = t1 + L (t1). Da Eq. (7.43), após a primeira reflexão na linha de mundo

do espelho móvel obtemos a seguinte relação h(z) = h [t1 − L (t1)]A(t1) + B(t1). Agora,

como explicado acima, escrevemos t1 − L (t1) = t2 + L (t2), e após uma segunda reflexão

na linha de mundo do espelho móvel chegamos a:

h(z) = h [t2 − L (t2)]A(t2)A(t1) + B(t2)A(t1) + B(t1).

O processo continua até que uma linha nula entre na região estática onde h = h(s) =

f (s) + g(s) é conhecida. Ao fim deste processo encontramos:

h(z) = h(s)(z)Ã(z) + B̃(z), (7.44)

onde:

h(s)(z) = f (s) + g(s)[z̃(z)], (7.45)

Ã(z) =

n(z)∏

i=1

A[ti(z)], (7.46)

B̃(z) =
n(z)∑

j=1

B[tj(z)]
j−1∏

i=1

A[ti(z)], (7.47)

z̃(z) = tn(z)− L[tn(z)]. (7.48)

Note que o número n de reflexões e a sequência de instantes t1, ...tn dependem de z.

Salientamos que na Eq. (7.44), as funções Ã e B̃ dependem unicamente da lei de movi-

mento do espelho. Observamos ainda a importante conclusão de que toda a dependência

nas condições de contorno consideradas neste caṕıtulo e no estado inicial do campo são

carregadas na função h(s)(z).
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Notamos ainda que para uma lei arbitrária de movimento, Ã e B̃ são funções diferentes,

com as seguintes propriedades que podem ser facilmente verificadas das Eqs. (7.40) e

(7.41)

Ã(z) > 0 ∀ z, Ã(z < L0) = 1, B̃(z < L0) = 0. (7.49)

A densidade de energia T continua sendo dada pela Eq. (7.13), porém com os termos

Tvac e Tnon-vac reescritos em termos das funções Ã e B̃ como:

Tvac = −f (s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
− B̃(u)− B̃(v), (7.50)

Tnon-vac = −g(s)[z̃(u)]Ã(u)− g(s)[z̃(v)]Ã(v). (7.51)

A força instantânea sobre o espelho F é dada por T (t, L(t)). Definimos as contri-

buições à força associadas ao vácuo e às part́ıculas reais iniciais na cavidade por:

Fvac = Tvac(t, L(t)), (7.52)

e

Fnon-vac = Tnon-vac(t, L(t)). (7.53)

Antes de analisarmos a força de radiação sobre o espelho, vejamos uma última con-

clusão sobre a densidade de energia. Das Eqs. (7.22), (7.50) e (7.51) vemos que duas

cavidades com condições de contorno distintas e mesmo comprimento inicial L0, pos-

suindo inicialmente a mesma densidade de energia T (s) na região estática, possuirão uma

evolução idêntica para a densidade de energia para uma lei de movimento L(t) comum às

duas cavidades.

7.5 Situações e limites particulares

A partir de agora faremos uma análise detalhada da força de radiação sobre o espelho

móvel. Começaremos considerando estados iniciais diagonais e em seguida veremos o caso

de estados iniciais não diagonais.
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7.5.1 Estados diagonais

Vamos considerar primeiro o vácuo como sendo o estado inicial do campo. A força

total atuando sobre o espelho móvel neste caso é dada por

Fvac = F (−)
vac + F (+)(u)

vac , (7.54)

onde

F (−)
vac(t) = −f (s)

{
Ã[t− L(t)] + Ã[t + L(t)]

}

−B̃[t− L(t)]− B̃[t + L(t)], (7.55)

é a força atuando no lado esquerdo do espelho e

F (+)(u)
vac (t) = − 1

12π

L′′′(t)

[1 + L′(t)] [1− L′(t)]3
− 1

4π

L′(t) [L′′(t)]2

[1 + L′(t)]2 [1− L′(t)]4
, (7.56)

representa a força atuando no lado direito do espelho e corresponde à força de radiação

do vácuo no caso de um único espelho móvel [14, 203].

Na região II (veja a Fig. 7.1) temos (cf. Eqs. (8.14) e (8.15)):

Ã[t− L(t)] = 1, Ã[t + L(t)] = A(t), (7.57)

B̃[t− L(t)] = 0, B̃[t+ L(t)] = B(t).

A força F (−)
vac, agora representada por F (−)(II)

vac nesta região, é portanto dada por:

F (−)(II)
vac (t) = −2f (s) ×

[
1 + L′(t)2

[1 + L′(t)]2

]
+ F (−)(u)

vac (t), (7.58)

onde F (−)(u)
vac é idêntica a força de radiação do vácuo atuando em um espelho móvel.

[14, 203]. Considerando o limite de um único espelho, L0 → ∞, recuperamos a fórmula:

lim
L0→∞

F (−)(II)
vac (t) = F (−)(u)

vac (t), (7.59)

e tal como como vimos no caso de um espelho com condições de contorno de Robin no

Caṕıtulo 2 a força total será duas vezes a força atuando em um dos lados deste.

No limite estático recuperamos a força de Casimir Fcas usual:

F (−)(II)
vac (t)|L(t)=L0

= −2f (s) = Fcas = − π

24L2
0

. (7.60)
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Antes de partirmos para a análise da força na região III, vejamos alguns resultados

válidos para um estado inicial diagonal qualquer do campo. Encrevendo:

Tnon-vac = −g(s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
, (7.61)

onde g(s) é um fator constante. Das Eqs. (7.50) e (7.61) vemos que toda a dependência

em x e t da densidade de energia T está contida em Ã e em B̃. Temos ainda as igualdades:

T DD = T NN, T DN = T ND, (7.62)

que generalizam as igualdades apresentadas na Eq. (7.34), válidas para cavidades estáticas.

Como a Eq. (7.62) é válida para qualquer estado diagonal e qualquer lei de movimento,

esta equação generaliza a igualdade correspondente obtida em Ref. [207], onde se consi-

derou somente o caso de vácuo como estado inicial do campo.

Agora consideraremos o caso particular do estado térmico. Para este estado valem as

seguintes propriedades: 〈â†nân′〉 = δnn′n(n, β) e 〈ânân′〉 = 〈â†nâ†n′〉 = 0, onde

n (n, β) =
1

exp
[
(n+β)π
L0T

]
− 1

. (7.63)

Assim, para um estado térmico, a densidade de energia T non-vac, agora renomeada

como TT , é dada por:

TT = G(T, β, L0)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
, (7.64)

onde

G(T, β, L0) =
π|γ|2
2L2

0

∞∑

n=1−2β

[
(n + β)/(e(n+β)π/(L0T ) − 1)

]
. (7.65)

Como G(T, 1/2, L0) > G(T, 0, L0) (veja a Fig. 7.2), e Ã(z) > 0 ∀ z, para T > 0 encontra-

mos:

TT
misto > TT

não misto ⇒ F (−) misto
T > F (−) não misto

T .

A força total térmica FT agindo sobre o espelho móvel, supondo haver um banho

térmico fora da cavidade, é dada por:

FT = F (−)
T + F (+)(u)

T , (7.66)
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Figura 7.2: A linha sólida corresponde a G(1, 1/2, L0), a tracejada representa G(1, 0, L0)

enquanto a linha pontilhada denota σ(1)/8.

onde

F (−)
T (t) = G(T, β, L0)

{
Ã[t− L(t)] + Ã[t+ L(t)]

}
, (7.67)

é a força à esquerda do espelho e

F (+)(u)
T (t) = −σ(T )

4

{
1 + L′(t)2

[1− L′(t)]2

}
, (7.68)

corresponde à força à direita do espelho e σ(T ) = 2|γ|2πT 2/3 é chamado de coeficiente de

viscosidade. O termo F (+)(u)
T (t) é a mesma força que atua no caso de um único espelho

móvel e foi determinada na Ref. [203]. Assim, generalizamos para o caso de uma cavidade

o resultado obtido em [203].

Na região II (veja Fig. 7.1), considerando as relações dadas em (7.57), a força FT

nesta região, agora denotada por F (II)
T , é dada por:

F (II)
T = 2G(T, β, L0)

{
1 + L′(t)2

[1 + L′(t)]2

}
− σ(T )

4

{
1 + L′(t)2

[1− L′(t)]2

}
. (7.69)

Para obter o limite de um único espelho, fazemos ωn = (n + β)π/L0 e ∆ωn = π/L0

na Eq. (7.65), e tomamos o limite L0 → ∞:

lim
L0→∞

[G(T, β, L0)] =
|γ|2
2π

lim
L0→∞

∞∑

n=1−2β

∆ω

[
ωn

(eωn/T − 1)

]

=
|γ|2
2π

∫ ∞

0

dω
ω

e ω/T − 1
,
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e identificando a integral com uma integral de Debye, temos fazendo uma mudança de

variáveis ω = χT :

lim
L0→∞

[G(T, β, L0)] =
|γ|2T 2

2π

∫ ∞

0

dξ
ξ

e ξ − 1

=
|γ|2T 2

2π
Γ(2)ζR(2) =

π|γ|2T 2

12

= σ(T )/8, (7.70)

Obtemos então:

lim
L0→∞

[F (II)
T ] = −σ(T )

{
L′(t)

1 + L′(t)2

[1− L′(t)2]2

}

= −σ(T )
∞∑

n=0

(2n+ 1)[L′(t)]2n+1, (7.71)

que é a fórmula encontrada na Ref. [203]. Assim como no caso do vácuo como estado

inicial, a força total sobre o espelho neste limite é duas vezes o resultado acima. Agora,

considerando o limite não relativ́ıstico

F (II)
T ≈ 2G(T, β, L0)− σ(T )/4

− [4G(T, β, L0) + σ(T )/2]L′(t), (7.72)

que é uma generalização da fórmula aproximada obtida por Jaekel e Reynaud [250].

Para o caso da região III, em geral, é bastante dif́ıcil encontrar fórmulas anaĺıticas para

a força de radiação sobre o espelho F = Fvac+FT . Contudo, o método apresentado neste

caṕıtulo permite investigá-la numericamente. Embora do ponto de vista experimental o

caso de uma lei de movimento oscilante seja mais interessante, a fim de mostrar a eficiência

da técnica de Cole-Schieve, aqui generalizada, analisaremos a seguinte lei de movimento

não trivial proposta por Haro [253].

L(t) =





L0 se t ≤ 0

L0 + κ ln cosh(t) se t ∈ [0, tF ]

L0 + κ1(t− tF ) + κ ln cosh(tF ) se t ≥ tF ,

(7.73)
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Figura 7.3: A força F (−) atuando sobre o espelho móvel supondo haver um banho térmico

inicial na cavidade. O espelho móvel da cavidade obedece a lei de movimento (7.73), com

κ = 0.1, tF = 10, L0 = 1 e T = 1. Consideramos ainda uma cavidade com condições de

contorno mistas. As descontinuidades da força ocorrem aproximadamente nos instantes

t1 ≈ 2.15, t2 ≈ 4.70 e t3 ≈ 7.80.

onde κ1 = κ tanh(tf ). Considerando κ = 0.1, tF = 10 e L0 = 1 temos uma cavidade

cujo comprimento se expande com velocidades relativ́ısticas. Na Fig. 7.3 usando (8.18),

(8.19), (7.55) e (7.67), exibimos o caso de uma cavidade mista e a força F (−) = F (−)
vac+F (−)

T

atuando sobre o espelho móvel. Note as descontinuidades na força. Elas ocorrem sempre

que o pacote de energia gerado na cavidade pela expansão da cavidade se encontra com

o espelho móvel5. Este pacote de energia se propaga na cavidade com a velocidade da

luz e é continuamente refletido hora no espelho da esquerda e hora no espelho da direita,

momento no qual surge a descontinuidade na força. Como a cavidade se expande, estes

instantes tornam-se cada vez mais espaçados, como se observa na Fig. 7.3.

7.5.2 Estados não-diagonais

Agora o caso de um estado inicial não-diagonal do campo. Como já foi dito, poderá

haver diferença em T entre as cavidades DD e NN (e também entre DN e ND). Como

5A dinâmica da densidade de energia em cavidades será analisada com detalhes no Caṕıtulo 8. A Fig.

8.7 ilustra bem a geração de pacotes de energia na cavidade não estacionária.
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exemplos destes estados, consideraremos dois estados quânticos bastante comuns da Ótica

Quântica: o estado coerente e o estado de gato de Schrödinger6. O estado coerente é

definido como autoestado do operador de aniquilação

ân |α〉 = αn0δnn0 |α〉 (7.74)

onde α = |α|exp(iθ) e n0 denota o modo do campo excitado [254, 255].

Por sua vez, o estado de gato [256, 257, 258] é definido como uma superposição de

estados coerentes

|Ψ〉 = N
(
|α〉+ eiφ |−α〉

)
, (7.75)

onde |−α〉 possui a mesma amplitude que |α〉 mas uma diferença de fase de π em relação

a |α〉, e a constante de normalização N é dada por N = (2 + 2e−2|α|2 cosφ)−1/2.

Usando as definições destes estados podemos facilmente calcular a densidade de energia

T non-vac (agora denotada por Tζ), dada por:

Tζ = T〈â†â〉
ζ

+ T〈ââ〉ζ
, (7.76)

onde

T〈â†â〉
ζ

= g
(s)
1

[
Ã(u) + Ã(v)

]
, (7.77)

T〈ââ〉ζ
= g

(s)
2 [z̃(u)]Ã(u) + g

(s)
2 [z̃(v)]Ã(v), (7.78)

com

g
(s)
1 =

|γ|2|α|2π
2L2

0

(n0 + β)C(φ, |α|)η, (7.79)

g
(s)
2 (z) = −|α|2γ2π

2L2
0

(n0 + β) cos

[
2π(n0 + β)z

L0
− 2θ

]
, (7.80)

onde

C(φ, |α|) = 1− e−2|α|2 cosφ

1 + e−2|α|2 cosφ
. (7.81)

Para η = 0 temos o caso de um estado coerente, enquanto para η = 1 temos a expressão

correspondente ao estado de gato (ver Fig. 7.4). Observe que g
(s)
1 é constante na região

estática, enquanto que por outro lado, g
(s)
2 depende de x e t. Das Eqs. (7.61) e (7.77)

6Que aqui chamaremos apenas de estado de gato.
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Figura 7.4: A função C(φ, |α|) em função de |α| para diversos valores da fase φ.

vemos que T〈â†â〉
ζ

possui a mesma estrutura de Tnon-vac para um estado diagonal. Um

resultado interessante ocorre quando consideramos um estado de gato com φ = 0 (o

chamado estado de gato ı́mpar) e tomarmos o limite de |α| → 0 (que resulta no estado

de uma única part́ıcula [259]) na Eq. (7.76). Nesta situação

g(s) =
ω0

L0

=
π (n0 + β)

2L2
0

, (7.82)

e T〈ââ〉ζ
= 0. Isso significa que o estado de gato ı́mpar no limite |α| → 0 possui densidade

de energia com as mesmas caracteŕısticas de um estado diagonal de uma part́ıcula.

Para diferentes tipos de cavidades, as mesmas configurações para a densidade de ener-

gia podem ser obtidas considerando valores espećıficos de θ. Por exemplo, sob a mudança

de fase θ → θ + π
2
temos as seguintes simetrias:

T (s) DD
ζ |θ = T (s) NN

ζ |θ+π
2
, T (s) DN

ζ (z)|θ = T (s) ND
ζ |θ+π

2
. (7.83)

Em outras palavras, sob essa diferença de fase as densidades de energia para cavidades

do tipo DN e ND (e também para DD e NN) na região estática são as mesmas. Portanto,

conclúımos que a densidade de energia para qualquer instante de tempo t, e consequen-

temente a contribuição destes estados para a força sobre o espelho móvel, satisfaz:

T DD
ζ |θ = T NN

ζ |θ+π
2
, T DN

ζ |θ = T ND
ζ |θ+π

2
. (7.84)
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Finalmente, definiremos a força sobre o espelho, no caso particular do estado coerente

como, Fα e escreveremos a força total sobre o espelho móvel como:

Fα = F (−)
α + F (+)(u)

α , (7.85)

onde as forças atuando no lado esquerdo e direito do espelho móvel são respectivamente

dadas por:

F (−)
α = F〈â†â〉

α

+ F〈ââ〉α
, (7.86)

F (+)(u)
α =

|α|2ω0

π

{
1 + L′(t)2

[1− L′(t)]2

}

×
{
1− γ2 cos [2ω0[t+ L(t)]− 2θ]

}
, (7.87)

onde:

F〈â†â〉
α

=
|γ|2|α|2π

2L2
0

(n0 + β)
{
Ã[t− L(t)] + Ã[t+ L(t)]

}
, (7.88)

e

F〈ââ〉α = g
(s)
2 {z̃[t− L(t)]} Ã[t− L(t)]

+ g
(s)
2 {z̃[t+ L(t)]}Ã[t + L(t)]. (7.89)

O termo F (+)(u)
α , corresponde à força de radiação de um único espelho móvel interagindo

com um estado coerente no campo e foi obtido na Ref. [203].

O limite de um único espelho (L0 → ∞) pode ser recuperado tal como mostrado

nos casos de estados de vácuo e térmico. Porém há uma sutileza. Como g
(s)
1 e g

(s)
2 são

proporcionais a 1/L2
0, o limite mencionado, tomado de forma descuidada, geraria uma

força nula. Para recuperarmos o resultado obtido em [203], devemos manter constante

a densidade de part́ıculas no lado esquerdo do espelho móvel, isto é, a densidade de

part́ıculas dentro da cavidade deve ser mantido constante.

7.6 Conclusões

As fórmulas obtidas neste caṕıtulo nos permitem encontrar resultados numéricos exa-

tos para a força de radiação sobre um espelho móvel de uma cavidade e também para

a densidade de energia dentro desta cavidade7. Nossas fórmulas são válidas para leis de

7Assunto que será tema do Caṕıtulo 8.
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movimento e estados iniciais arbitrários do campo, em grande contraste com a literatura

de ECD, onde, em grande maioria, métodos perturbativos e aproximados são adotados.

Nos casos particulares do estado inicial do campo sendo o vácuo, condições de contorno

de Dirichlet, velocidades não relativ́ısticas e cavidades de grande comprimento (limite de

um único espelho móvel), nossos resultados para a força sobre o espelho recaem naqueles

encontrados na literatura [14, 250, 203, 201, 21].

Mostramos que a densidade de energia em qualquer instante e posição, durante o

movimento da cavidade, é completamente determinada pela densidade de energia na região

estática e naturalmente, pela lei de movimento. Desta forma, cavidades com condições

de contorno diferentes, porém com as mesmas densidade de energia iniciais e leis de

movimento para o espelho, apresentarão a mesma evolução temporal tanto para a força

quanto para a densidade de energia na cavidade.

Vimos também, no caso de estados iniciais diagonais do campo, que o ECD em uma

cavidade é equivalente entre as situações DD e NN (e também DN e ND). Este resultado

generaliza a conclusão correspondente válida unicamente para a cavidade DD encontrada

em [207]. No limite de um único espelho móvel (L0 → ∞), esta conclusão estende para

cavidade o resultado que a força sobre o espelho é invariante sob a troca Dirichlet →
Neumann encontradas em [201, 203].

Finalmente, no caso de estados iniciais não diagonais do campo, vimos que o ECD

é diferente entre as situações DD e NN (e também ND e DN) quebrando a simetria

encontrada no caso de estados diagonais. No limite de L0 → ∞ reobtivemos os resultados

para o estado coerente encontrados nas Refs. [201, 203].
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Capı́tulo 8

Análise exata da densidade de energia à

temperatura finita em uma cavidade oscilante

8.1 Introdução

Neste caṕıtulo continuaremos a estudar o ECD em cavidades. Como aplicação das

fórmulas gerais obtidas no Caṕıtulo 7, agora analisaremos o comportamento da densidade

de energia dentro da cavidade não estacionária. Suporemos o mesmo modelo do caṕıtulo

anterior, porém nos restringiremos, por simplicidade, ao caso mais interessante de uma

cavidade DD e o estado inicial do campo como sendo um banho térmico. Por completeza,

começaremos revisando na Seção 8.2 algumas fórmulas e idéias apresentadas no Caṕıtulo

7. Em seguida, na Seção 8.3, tendo em mente que o método de Cole-Schieve nos permite

obter fórmulas exatas para a densidade de energia, compararemos nossas fórmulas com as

existentes na literatura [28] obtidas via método anaĺıtico aproximado. De fato, mostrare-

mos haver uma equivalência entre ambas abordagens ao problema. Finalmente na Seção

8.4, faremos algumas análises a respeito da densidade de energia e uma comparação será

feita com os resultados da Ref. [28].
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8.2 Revisão e fórmulas exatas para a densidade de

energia

Consideraremos um campo escalar real não massivo satisfazendo a equação de Klein-

Gordon ∂2ψ = 0 e obedecendo condições de contorno de Dirichlet em um espelho estático

localizado em x = 0 e noutro, móvel, em x = L(t). Isto é: ψ (0, t) = ψ (L(t), t) = 0, onde

L(t) é uma lei de movimento prescrita para o espelho com a condição L(t ≤ 0) = L0,

onde L0 é o comprimento inicial da cavidade.

A solução do campo, como mostrado no Caṕıtulo 3, pode ser obtida através da in-

variância conforme da equação de Klein-Gordon não massiva [12, 14] e é dada para uma

cavidade DD por:

ψ̂(t, x) =

∞∑

n=1

[ânψn (t, x) + h.c.] , (8.1)

onde os modos do campo ψn(t, x) são dados por:

ψn(t, x) =
1√
4nπ

[ ϕn(v) + ϕn(u)] , (8.2)

com ϕn(z) = exp[−inπR(z)], u = t− x, v = t+ x. Como já vimos, a função R satisfaz a

equação de Moore [12]:

R[t + L(t)]−R[t− L(t)] = 2. (8.3)

O valor esperado da densidade de energia é definido como T = 〈T̂00(x, t)〉, onde [14]:

T̂00(t, x) =
1

2



(
∂ψ̂

∂t

)2

+

(
∂ψ̂

∂x

)2

 . (8.4)

Tomaremos o valor esperado em relação a um estado térmico em que 〈â†nân′〉 =

δnn′n̄n(T ) e 〈ânân′〉 = 〈â†nâ†n′〉 = 0, onde

n̄n (T ) = {exp[nπ/ (L0T )]− 1}−1 (8.5)

e T é a temperatura.

Assim, pode-se separar a densidade de energia renormalizada T como se segue [26]:

T = Tvac + Tnon-vac, (8.6)
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onde

T vac = −f(v)− f(u), (8.7)

T non-vac = −g(v)− g(u), (8.8)

em que as funções g(z) e f(z) são dadas por

g(z) = −π
2

∞∑

n=1

n [R′ (z)]
2
ξn(T ), (8.9)

f(z) =
1

24π

{
R′′′(z)

R′(z)
− 3

2

[
R′′(z)

R′(z)

]2
+
π2

2
R′(z)

2

}
.

Nas Eqs. (8.9) e (8.10) as derivadas, denotadas pelas linhas, são calculadas em relação

ao argumento da função R.

Por conveniência, introduziremos uma função h(z), tal que h(z)+g(z)+g(z) e portanto:

T = −h(v)− h(u). (8.10)

Na situação em que a cavidade encontra-se estática t ≤ 0, conforme vimos no Caṕıtulo

3, a função R é dada pela solução trivial R(z) = z/L0. Assim, encontramos das Eqs. (8.9)

e (8.10) - renomeando-as como f (s) e g(s)

f (s) =
π

48L2
0

, (8.11)

g(s) = − π

2L2
0

∞∑

n=1

n ξn(T ). (8.12)

Como esperado a Eq. (8.11), ao ser substitúıda na Eq. (8.7), resulta na conhecida

densidade de energia de Casimir Tcas = −π/(24L2
0).

No Caṕıtulo 3 vimos que a densidade de energia dentro da cavidade pode ser deter-

minada através da função h, que obedece a seguinte relação de recorrência:

h [t + L (t)] = h [t− L (t)]A(t) + B(t). (8.13)

onde as funções A(t) e B(t), são respectivamente dadas por:

A(t) =

[
1− L′ (t)

1 + L′ (t)

]2
, (8.14)
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e

B(t) = − 1

12π

L′′′ (t)

[1 + L′ (t)]3 [1− L′ (t)]

− 1

4π

L′′2 (t)L′ (t)

[1 + L′ (t)]4 [1− L′ (t)]2
. (8.15)

A Eq. (8.13) nos permite obter o valor de h(z) recursivamente e por conseguinte a

densidade de energia T (8.10), em termos do valor da função h(z) na região estática (ver

Caṕıtulo 3):

h(s) = f (s) + g(s). (8.16)

Realizando o processo recursivo, feito em detalhes no Caṕıtulo 3, podemos escrever

h(z) da seguinte maneira

h(z) = h(s)Ã(z) + B̃(z), (8.17)

onde:

Ã(z) =

n(z)∏

i=1

A[ti(z)], (8.18)

B̃(z) =
n(z)∑

j=1

B[tj(z)]
j−1∏

i=1

A[ti(z)], (8.19)

z = t1 + L(t1), (8.20)

ti+1 + L(ti+1) = ti − L(ti), i = 1, 2, 3... (8.21)

Nas equações acima, n é o número de reflexões das linhas nulas na linha de mundo

do espelho móvel durante o processo recursivo. Relembramos e enfatizamos que na Eq.

(8.17), as funções Ã e B̃ dependem unicamente da lei de movimento do espelho móvel,

enquanto toda a dependência no estado inicial do campo é carregada em h(s) - o valor

na região estática da função h(z). Recordemos ainda que para uma lei de movimento

genérica, Ã e B̃ são funções diferentes, com as seguintes propriedades [26]:

Ã(z) > 0 ∀ z, Ã(z < L0) = 1, B̃(z < L0) = 0.

Feito esse processo recursivo, as densidades de energia Tvac e Tnon-vac (Eqs. (8.7) e

(8.8)) podem agora ser reescritas como:

Tvac = −f (s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
− B̃(u)− B̃(v), (8.22)
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8.3 Mapeamento entre as fórmulas exatas e aproximadas para pequenas
amplitudes 143

Tnon-vac = −g(s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
. (8.23)

Das Eqs. (8.6), (8.22) e (8.23) temos que a fórmula exata para a densidade de energia

total T é agora dada por:

T = −h(s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
− B̃(u)− B̃(v). (8.24)

Feita essa breve revisão de alguns do resultados do Caṕıtulo 3, nós estamos agora aptos

para investigar o comportamento, de um ponto de vista exato, da densidade de energia

dentro da cavidade. Faremos primeiro, na próxima seção, uma comparação entre nossas

fórmulas e aquelas encontradas por Andreata e Dodonov [28] uma abordagem anaĺıtica e

aproximada.

8.3 Mapeamento entre as fórmulas exatas e aproxi-

madas para pequenas amplitudes

Das Eqs. (8.14), (8.15), (8.18) e (8.19) observamos que as funções Ã e B̃ são diferentes

uma da outra para uma lei de movimento qualquer. Desta maneira, podemos concluir

que Tvac e Tnon-vac (dadas pelas Eqs. (8.22) e (8.23)) consequentemente possuem, em

geral, estruturas diferentes. Deste ponto em diante, nos referiremos à palavra estrutura

da seguinte maneira: dois gráficos têm a mesma estrutura se eles tem o mesmo número de

pontos de máximo e mı́nimo e tais pontos estão nas mesmas posições nos dois gráficos.

A primeira vista, nossa conclusão é antagônica com a relação apresentada na Ref. [28],

a qual afirma que Tvac e Tnon-vac exibem a mesma estrutura qualquer que seja o estado

inicial - diagonal - do campo (lembremos que o estado térmico é um estado diagonal na

base de Fock). O objetivo desta seção é investigar essa questão.

Vamos começar supondo a seguinte lei de movimento L(t) para o espelho móvel:

L(t) = L0

[
1 + ǫ sen

(
pπt

L0

)]
, (8.25)

onde L0 = 1, p = 1, 2, ..., e ǫ é um parâmetro adimensional. Esta lei de movimento

oscilatória é amplamente estudada na literatura de ECD [28, 148]. Em particular, na Ref.

[28], Andreata e Dodonov, considerando o limite de pequenas oscilações |ǫ| ≪ 1 através

143
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de métodos anaĺıticos aproximados, mostram que nessa situação a densidade de energia

na cavidade é dada aproximadamente por T ≈ T (a), com

T (a) = −(h(s) − p2f (s))[s(u) + s(v)]− 2p2f (s), (8.26)

onde:

s(z) =
(1− κ2)2

[1 + κ2 + 2(−1)pκ cos(pπz)]2
,

κ =
sinh(pτ)√

1 + sinh2(pτ)
,

τ =
1

2L0
ǫπt,

onde se definiu t = N/p e N é um número inteiro não negativo. A densidade de energia

T (a) na Eq. (8.26) também pode ser escrita em termos de contribuições do vácuo e do

banho térmico inicial como T (a) = T (a)
vac + T (a)

non-vac, onde:

T (a)
vac = (p2 − 1)f (s)[s(u) + s(v)]− 2p2f (s), (8.27)

T (a)
non-vac = −g(s)[s(u) + s(v)]. (8.28)

Observe que na Eq. (8.27), para p = 1 a contribuição do vácuo é a própria densidade

de energia estática de Casimir - fato que pode ser interpretado como a não criação de

part́ıculas no modo fundamental de oscilação do espelho [28]. Assim, vamos nos concen-

trar, de agora em diante, no caso p > 1.

Nesta situação, como (p2 − 1)f (s) > 0 e −g(s) > 0, as Eqs. (8.27) e (8.28) nos dizem

que T (a)
vac e T (a)

non-vac possuem a mesma estrutura [28]. Esta afirmação contrasta com o dito

no ińıcio desta seção, onde conclúımos que Tvac e Tnon-vac possuem estruturas diferentes,

em geral. A fim de conciliar ambas as conclusões, da Ref. [28] e a nossa, vamos agora

mostrar que para uma classe de leis de movimento de fato podemos obter que Tvac e

Tnon-vac possuem a mesma estrutura. Mostraremos ainda que a lei de movimento (8.25)

faz parte dessa classe. Vejamos como.

Primeiro, lembremos que Ã e B̃ dependem exclusivamente da lei de movimento do

espelho móvel. Dito isso, vamos supor que Ã e B̃ se relacionam linearmente da seguinte

forma:

B̃(z) = k1Ã(z) + k2, (8.29)
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onde k1 e k2 são constantes reais. Usando as propriedades apresentadas na Eq. (8.22),

encontramos que k1 = −k2, resultando em:

B̃(z) = k1

[
Ã(z)− 1

]
. (8.30)

Desta forma, temos respectivamente das Eqs. (8.22), (8.23) e (8.30), as seguintes

expressões:

Tvac = −
(
f (s) + k1

) [
Ã(u) + Ã(v)

]
+ 2k1, (8.31)

Tnon-vac = −g(s)
[
Ã(u) + Ã(v)

]
, (8.32)

T = −
(
h(s) + k1

) [
Ã(u) + Ã(v)

]
+ 2k1. (8.33)

Ou seja, supondo a hipótese (8.29), o quão mais próximo de uma constante a razão

σ(z) =
B̃(z)

Ã(z)− 1
, (8.34)

for, mais Tvac e Tnon-vac se tornarão similares, apresentando a mesma estrutura, tal como

afirmado em [28]. Observe que se os fatores multiplicando Ã(u) + Ã(v), nas Eqs. (8.31)

e (8.32), tiverem o mesmo sinal, Tvac e Tnon-vac terão pontos de mı́nimo e máximo nos

mesmo pontos. Caso haja uma diferença de sinal, onde houver um ponto de mı́nimo em

um, haverá um ponto de máximo no outro e vice-versa.

Agora, note que a Eq. (8.33) possui a mesma forma que a Eq. (8.26), obtida con-

siderando a lei de movimento (8.25). Assim, conclúımos que a lei de movimento (8.25)

pertence à classe de movimentos que implica na igualdade das estruturas de Tvac e Tnon-vac,
desde que a condição de σ(z) se aproximar de uma constante k1 seja obedecida. Veremos a

seguir que isso ocorre quando supormos pequenas amplitudes de oscilação, isto é |ǫ| ≪ 1.

Na Fig. 8.1, usando as Eqs. (8.18) e (8.19), plotamos a razão σ (Eq. (8.34)) para

p = 2, considerando três valores de amplitudes de oscilação: ǫ = 10−3, ǫ = 10−2 e ǫ = 10−1.

Observe que σ se aproxima mais do valor constante −4f (s) para ǫ = 10−3 do que para

ǫ = 10−1.

Na Fig. 8.2, exibimos os gráficos de σ para p = 3. Note que a medida que ǫ se torna

menor, mais σ tende ao valor −9f (s). Conclúımos que no limite ǫ→ 0 nós obtemos:

σ → k1 = −p2f (s). (8.35)
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Figura 8.1: A razão σ(z) = B̃(z)/
[
Ã(z)− 1

]
para a lei de movimento dada pela Eq.

(8.25) com p = 2. Utilizamos diferentes escalas para σ(z) em cada caso. A linha cheia

corresponde a ǫ = 10−1. A linha tracejada corresponde ao caso ǫ = 10−2, onde exibimos

40× [σ(z)+4f (s)]−4f (s). A linha traço-ponto corresponde à situação ǫ = 10−3, e exibimos

no gráficos 200× [σ(z) + 4f (s)]− 4f (s). Finalmente, a linha pontilhada representa o caso

ǫ = 0. No limite ǫ→ 0 temos σ(z) → −4f (s) para p = 2.

Figura 8.2: A razão σ(z) = B̃(z)/
[
Ã(z)− 1

]
para a lei de movimento dada pela Eq.

(8.25) com p = 3. Utilizamos diferentes escalas para σ(z) em cada caso. A linha cheia

corresponde a ǫ = 10−1. A linha tracejada representa ǫ = 10−2, onde mostramos na figura

40× [σ(z) + 9f (s)]− 9f (s). A linha traço-ponto corresponde ao caso ǫ = 10−3 e exibimos

300 × [σ(z) + 9f (s)] − 9f (s). A linha pontilhada corresponde a ǫ = 0. No limite ǫ → 0

temos σ(z) → −9f (s) para p = 3.
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Na Fig. 8.3, plotamos a razão λ(z) = Ã(z)/s(z) para p = 2, para os seguintes valores

de ǫ: ǫ = 10−4, ǫ = 10−3, ǫ = 10−2 e ǫ = 10−1. Observe que no limite em que ǫ → 0

obtemos λ(z) → 1, que significa:

Ã(z) → s(z). (8.36)

As Eqs. (8.35) e (8.36) completam de maneira bastante satisfatória a equivalência

das Eqs. (8.33) e (8.26), demonstrando uma notável concordância entre fórmulas obtidas

através de técnicas tão distintas.

Figura 8.3: A razão λ(z) = Ã(z)/s(z) para a lei de movimento dada pela Eq. (8.25)

no caso p = 2. Usamos diferentes escalas para λ(z) em cada situação. A linha cheia

corresponde ao caso ǫ = 10−1, onde mostramos na figura 1/6 × [λ(z) − 1] + 1. A linha

tracejada representa ǫ = 10−2. A linha traço-ponto corresponde ao caso ǫ = 10−3, onde

exibimos na figura 1/5 × λ(z), enquanto que a linha pontilhada representa ǫ = 10−4 e

exibimos na figura 20× λ(z). No limite ǫ→ 0 encontramos λ(z) → 1.
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8.4 Análise numérica da densidade de energia

Agora, partiremos para o estudo da dinâmica da densidade de energia. Vimos, na

seção anterior, que quanto menor o valor do parâmetro ǫ, mais nossas expressões exatas

se aproximam das conhecidas na literatura. Como nossas expressões valem para qualquer

valor de ǫ é interessante ver o que ocorre para valores maiores deste parâmetro. Desta

forma, podemos pela primeira vez na literatura, investigar a densidade de energia dentro

de uma cavidade oscilante fora do regime de pequenas amplitudes. Esta e outras questões

serão investigadas numericamente, a partir das Eqs. (8.18), (8.19), (8.22) e (8.23), ao

longo desta seção.

Antes, contudo, vale a pena um comentário sobre a validade numérica dos nossos

resultados. Embora as Eqs. (8.18), (8.19), (8.22) e (8.23) sejam formalmente exatas, para

extrair valores numéricos para Tvac e Tnon-vac devemos calcular as funções ti(z), dadas

pelas Eqs. (8.20) e (8.21). Para a lei de movimento (8.25) (e em geral para qualquer lei

de movimento) conseguimos apenas resultados numéricos para (8.20) e (8.21). Para um

dado valor de z, a Eq. (8.20) pode ser resolvida numericamente e o resultado para t1

naturalmente tem uma precisão limitada. Quando t1 é usada na Eq. (8.21) para calcular

t2, a solução de t2+L(t2) = t1−L(t1) pode dar um resultado menos preciso que o resultado

obtido previamente para t1, e assim, sucessivos cálculos de ti através da Eq. (8.21) (para

i = 2, 3, 4...) podem gerar um resultado para tn com uma péssima precisão, se comparado

com a precisão inicial para t1. E mais ainda: quando inserimos os valores numéricos para

ti nas Eqs. (8.18), (8.19), (8.22) e (8.23), os valores finais para Tvac e Tnon-vac podem ter

uma precisão menor ainda.

Para lidar com essa questão e controlar a precisão de nossos resultados, realizamos

os cálculos numéricos no sistema de computação algébrico Maple [260], que nos permite

controlar o número de d́ıgitos usados quando os cálculos são feitos com pontos flutuantes.

Para calcular Tvac ou Tnon-vac, utilizamos as rotinas computacionais desenvolvidas, em

Maple, por Alves e Granhen [96]. Realizamos uma série de cálculos, considerando de 3 a

100 digitos, permitindo assim verificar quais os d́ıgitos exatos dos nossos resultados. Na

Tabela 8.1 mostramos o valor de Tvac(t, x) calculado no ponto x = 0.5 no instante de
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tempo t = 20 com diferentes número de d́ıgitos.

Tabela 8.1: Tvac(t, x) para L0 e p = 2 calculados numericamente para diferentes números

de d́ıgitos.

Número de d́ıgitos Tvac(10, 0.5)

3 0.856

4 0.8638

5 0.86364

6 0.863704

10 0.8637005768

20 0.86370057587773139184

Analisando a convergência até 100 d́ıgitos, podemos obter resultados confiáveis com

até 10 casas decimais, mas aqui será suficiente considerar até a terceira casa decimal, por

exemplo, tomar Tvac(10, 0.5) ≈ 0.864, onde os dois primeiros d́ıgitos podem ser conside-

rados exatos. Daqui em diante, qualquer valor númerico será considerado exato até a

penúltima casa decimal.

Na Fig. 8.4, usando as Eqs. (8.22) e (8.23) mostramos o perfil das densidades de ener-

gia Tvac e Tnon-vac para p = 2, T = 1, ǫ = 10−2 no instante t = 20.2. Vemos que ambas

possuem dois picos (com pontos de máximo localizados em x = 0.30 e x = 0.70, com valo-

res Tvac(20.2, 0.30) = Tvac(20.2, 0.70) ≈ 1.94 e Tnon-vac(20.2, 0.30) = Tnon-vac(20.2, 0.70)≈
23.3), ambas também possuem três pontos de mı́nimo (localizados em x = 0, x = 0.50, x =

1.01, com os valores Tvac(20.2, 0)≈ −0.453, Tvac(20.2, 0.5) ≈ −0.322, Tvac(20.2, 1.01)≈
−0.461, Tnon-vac(20.2, 0)≈ 0.647, Tnon-vac(20.2, 0.5) ≈ 1.9, Tnon-vac(20.2, 1.01) ≈ 0.579),

tal que Tvac e Tnon-vac possuem a mesma estrutura, como previsto pela Eqs. (8.27) e

(8.28) [28], que são baseadas na hipótese |ǫ| ≪ 1. Observamos que x ≈ 1.01 corresponde

à posição do espelho da direita no instante t = 20.2 (L(20.2) ≈ 1.01).

Vamos agora considerar a situação ǫ = 10−1. Neste caso ambos Tvac(20.2, x) e

Tnon-vac(20.2, x) apresentam picos concentrados com pontos de máximo, localizados em
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Figura 8.4: Densidade de energia Tvac (linha tracejada) e Tnon-vac (linha cheia) no instante
t = 20.2 com T = 1, plotada através das fórmulas exatas (8.22) e (8.23). Consideramos a

lei de movimento (8.25) com p = 2 e ǫ = 10−2.

x = 0.30 e x = 0.70 respectivamente (similar ao caso da Fig. 8.4, mas com Tvac(20.2, 0.30) =
Tvac(20.2, 0.70) ≈ 0.249× 1013, Tnon-vac(20.2, 0.30) = Tnon-vac(20.2, 0.70) ≈ 0.126× 1014).

Temos ainda que nesta situação, ǫ = 10−1, Tvac(20.2, x) possui uma série de outros

máximos e mı́nimos em relação a Fig. 8.4.

Na Fig. 8.5 mostramos o comportamento de Tvac no caso ǫ = 10−1 para a região

0.2 < x < 0.3. Podemos observar picos nos seguinte pontos: x ≈ 0.250 e x ≈ 0.289; há

também pontos de mı́nimo em x ≈ 0.230, x ≈ 0.28 e x ≈ 0.295.

Na Fig. 8.6 mostramos o comportamento de Tnon-vac (para ǫ = 10−1 e T = 1), na

mesma região da Fig. 8.5. Observe não haver pontos de máximo e mı́nimo. Verificamos

assim, que quando consideramos ǫ = 10−2 e ǫ = 10−1, como o primeiro valor está em

melhor acordo com a condição |ǫ| ≪ 1 e σ ≈ −p2f (s) = −4π, nenhuma diferença entre as

estruturas de Tvac e Tnon-vac é percebida. No caso ǫ = 10−1, as diferenças nas estruturas

entre Tvac (Fig. 8.6) e Tnon-vac (Fig. 8.5) se tornam mais evidentes, como previstos pelas

Eqs. (8.22) e (8.23).

Vamos agora analisar graficamente a dinâmica dos pacotes de energia que se formam

na cavidade oscilante. Na Fig. 8.7 mostramos o surgimento dos pacotes de energia dentro
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(a) (b)

Figura 8.5: Em (a) o detalhe da densidade de energia Tnon-vac para o instante t = 20.2,

na região 0.2 < x < 0.3, para a lei de movimento (8.25) com p = 2 e ǫ = 10−1. O

gráfico foi feito através da fórmula exata (8.23). Em (b) mostramos Tnon-vac na sub-

região 0.26 < x < 0.28. O espaçamento entre os pontos do gráfico é da ordem de 10−4.

(a) (b)

Figura 8.6: Em (a) o detalhe da densidade de energia Tvac para o instante t = 20.2, na

região 0.2 < x < 0.3, para a lei de movimento (8.25) com p = 2, T = 1 e ǫ = 10−1. O

gráfico foi feito através da fórmula exata (8.22). Em (b) mostramos Tvac na sub-região

0.26 < x < 0.28. O espaçamento entre os pontos do gráfico é da ordem de 10−4.

da cavidade. A descontinuidade na densidade de energia é provocada pelo súbito ińıcio

do movimento do espelho da direita. Observando sua propagação pelos quadros (quadros

de t = 0.0 a t = 1.0), vemos facilmente que a informação de que o espelho da direita
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começou a se mover chega no espelho da esquerda em um intervalo de tempo t = L0/c,

respeitando a causalidade.

Figura 8.7: O surgimento dos pacotes de energia na cavidade oscilante. A série de quadros

mostra a formação dos pacotes de energia entre os instante t = 0.0 e t = 2.4 a cada 0.2

unidades de tempo. A linha pontilhada é a energia estática (energia de Casimir) para

uma cavidade DD e a linha cheia corresponde a Tvac.

Na Fig. 8.8 exibimos o perfil da densidade de energia na cavidade para a lei de

movimento (8.25) com p = 2 e T = 1. Como esperado no caso p = 2 [28], observamos a

existência de dois pacotes de energia se propagando na cavidade. Observe a simetria entre

os pacotes no intervalo de t = 10.0 a t = 10.4. Em t = 10.5 o pacote da direita interage

com o espelho móvel e consequentemente é refletido (veja o instante t = 10.7) com energia

maior. Por outro lado o pacote da direita, ao incidir no espelho estático, é refletido com

a mesma energia. Isso é facilmente visto comparando o pacote da esquerda nos instantes
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t = 10.3 e t = 10.7. Se fizéssemos mais gráficos a fim de exibir o comportamento da

densidade de energia em um intervalo de tempo maior, por exemplo até t = 12, veŕıamos

o pacote menos energético passando a interagir com o espelho da direita e se tornando

simétrico ao outro pacote existente na cavidade.

Figura 8.8: A dinâmica da densidade de energia Ttot (linha cheia), Tvac (linha tracejada)

e Tvac (linha pontilhada) para a lei de movimento (8.25) com p = 2 e T = 1. Cada quadro

registra a evolução da densidade de energia entre os instantes t = 10.0 e t = 11.0, com

intervalos de tempo de t = 0.1.

Como vimos anteriormente, no caso p = 2, a densidade de energia tem seu valor

máximo nos instantes t = N e no centro da cavidade 0.5 (lembre que estamos considerando

L0 = 1), onde N é um número inteiro. Exatamente, temos

T max
vac = Tvac(N, 0.5), (8.37)
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T max
non-vac = Tnon-vac(N, 0.5). (8.38)

De acordo com a Ref. [28], T max
vac e T max

non-vac são dados aproximadamente por

T (a)max
vac = 6f (s)(e8τ − 1)− 2f (s), (8.39)

T (a)max
non-vac = −2g(s)

(1 + κ)2

(1− κ)2
. (8.40)

Na Fig. 8.9, mostramos o valor máximo da densidade de energia para a lei de movimento

(8.25) com p = 2 e ǫ = 10−2. Como esperado das discussões já apresentadas, o crescimento

dos picos no tempo previsto pela fórmula aproximada (8.39) e o previsto pela fórmula exata

(8.37) estão em excelente acordo. Na Tabela 8.2, consideramos novamente ǫ = 10−2, e

comparamos T max
vac com T (a)max

vac para tempos grandes.
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Figura 8.9: A densidade de energia T max
vac (linha sólida), dada pela Eq. (8.37) e con-

cordância com a previsão feita pela Eq. (8.39), no caso ǫ = 10−2.

Na Tabela 8.3 comparamos T max
non-vac com T (a)max

non-vac. Notamos como o erro entre as

fórmulas aproximadas e as fórmulas exatas é maior e cresce rapidamente.

Na Fig. 8.10 examinamos o caso discutido na Fig. 8.9, porém com valor maior de ǫ:

ǫ = 10−1. Agora, fica evidente o desacordo, esperado, entre o valor máximo da densidade

de energia (8.37) e seu crescimento no tempo previsto pela fórmula (8.39). Na Tabela 8.4

e 8.5, vemos o rápido crescimento nos erros percentuais nessa situação.

Por outro lado, considerando valores muito pequenos de ǫ, por exemplo ǫ = 10−8, en-

contramos um excelente acordo numérico entre os métodos aproximados e numéricos, seja
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Tabela 8.2: T max
vac calculado via método exato e numérico (coluna 2), via método anaĺıtico

aproximado (coluna 3), com L0 = 1, ǫ = 10−2 e p = 2. O erro percentual (T max
vac −

T (a)max
vac )/T max

vac × 100 é mostrado na coluna 4.

t T max
vac T (a)max

vac Erro percentual

10 0.864 0.856 0.870

102 115 113 2.16

5× 102 0.832× 1027 0.761× 1027 8.44

103 0.175× 1055 0.148× 1055 15.7

Tabela 8.3: T max
non-vac (para T = 1) calculado via método exato e numérico (coluna 2), via

método anaĺıtico aproximado (coluna 3), com L0 = 1, ǫ = 10−2 e p = 2. O erro percentual

(T max
non-vac − T (a)max

non-vac)/T max
non-vac × 100 é mostrado na coluna 4.

t T max
non-vac T (a)max

non-vac Erro percentual

10 13.12 13.1 0.17

102 109× 104 107× 104 1.64

5× 102 0.785× 1028 0.723× 1028 7.95

103 0.165× 1056 0.149× 1042 99.9

para tempos curtos ou longos. Por exemplo, encontramos: T max
vac (4× 104) ≈ T (a)max

vac (4×
104) ≈ −0.129; T max

non-vac(4× 104) ≈ T (a)max
non-vac(4× 104) ≈ 3.75.
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Figura 8.10: A densidade de energia T max
vac (linha cheia), dada pela Eq. (8.37) e seu

crescimento no tempo previsto pela Eq. (8.39). Consideramos ǫ = 10−1.

Tabela 8.4: T max
vac calculado via método exato e numérico (coluna 2) e via método anaĺıtico

aproximado (coluna 3), com L0 = 1, ǫ = 10−1 e p = 2. O erro percentual (T max
vac −

T (a)max
vac )/T max

vac × 100 é mostrado na coluna 4.

t T max
vac T (a)max

vac Erro percentual

10 191× 104 113× 103 94.1

40 0.338× 1026 0.266× 1022 99.9

Tabela 8.5: T max
non-vac (para T = 1) calculado via método exato e numérico (coluna 2) e via

método anaĺıtico aproximado (coluna 3), com L0 = 1, ǫ = 10−1 e p = 2. O erro percentual

(T max
non-vac − T (a)max

non-vac)/T max
non-vac × 100 é mostrado na coluna 4.

t T max
non-vac T (a)max

non-vac Erro percentual

10 971× 104 107× 104 88.9

40 0.171× 1027 0.252× 1023 99.9
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8.5 Conclusões

Em resumo, consideramos uma cavidade com um espelho móvel a temperatura finita

e fizemos a análise do comportamento da densidade de energia dentro da cavidade. No

regime de pequenas amplitudes (ǫ ≪ 1), onde valem os métodos aproximados usuais

da literatura, encontramos excelente concordância entre nossos resultados, obtidos via

método exato e numérico, com os apresentados na Ref. [28]. Esta concordância reforça a

validade de ambos os métodos e também do método apresentado por nós na Ref. [26] e

discutido no Caṕıtulo 3. Ainda neste limite mostramos que nossas, complicadas fórmulas

recursivas recaem naquelas apresentadas em [28]. Fora do regime de pequenas oscilações,

como esperado, surgem diferenças de resultados entre os métodos. Como nosso método é

exato, podemos dizer que aqui estudamos o ECD para espelhos oscilantes fora do regime

de pequenas oscilações pela primeira vez. A densidade de energia também foi analisada

graficamente ao longo do caṕıtulo e aspectos de sua dinâmica foram discutidos.
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Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho investigamos diversos aspectos do ECD em 1+1 dimensões. Sempre

considerando um campo escalar real não massivo investigamos os seguintes três tópicos: I-

a força de radiação sobre espelhos móveis (Caṕıtulos 5 e 7); II- o fenômeno de criação de

part́ıculas (Caṕıtulos 5 e 6); e III- a dinâmica da densidade de energia em cavidades osci-

lantes (Caṕıtulo 8). Apresentamos, ainda, na primeira parte desta dissertação (Caṕıtulos

2, 3 e 4) uma tentativa de fazer uma revisão histórica do ECD, desde sua origem na

década de 70 até os dias atuais e discutimos algumas das propostas experimentais para a

confirmação experimental deste fenômeno.

Embora tenhamos adicionado seções de conclusão em cada um dos caṕıtulos menci-

onados acima, abaixo faremos um pequeno resumo dos principais resultados obtidos em

cada caṕıtulo. Proporemos ainda algumas sugestões de cálculo que podem ser feitas como

prosseguimento natural das investigações aqui feitas.

No Caṕıtulo 5 estudamos o ECD com condições de contorno de Robin, impostas no

campo por um espelho realizando um movimento de pequenas amplitudes e velocidades

não relativ́ısticas. Supondo que o espelho se mova em um banho térmico, generalizamos

os trabalhos de Mintz et al. [22, 23]. Primeiro analisamos as correções de temperatura

sobre a força de radiação sobre o espelho. Vimos que tanto as componentes dispersivas

quanto dissipativas da força se tornam mais intensas.

Na sequência, no Caṕıtulo 6, revisitamos o problema do caṕıtulo anterior, porém

agora considerando um espelho estático e o parâmetro de Robin dependendo do tempo.
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Adotando um tratamento perturbativo, vimos que mesmo nesta situação há a criação de

part́ıculas a partir do vácuo. Fórmulas gerais para o espectro das part́ıculas criadas e para

a taxa de criação de part́ıculas foram obtidas. Podeŕıamos afirmar que os dois resultados

mais relevantes deste caṕıtulo são os seguintes:

• No limite γ0 ≪ 1 a taxa de criação de part́ıculas é exatamente aquele de um espelho

de Dirichlet em movimento. Isso mostra que o modelo proposto, neste regime,

é fact́ıvel de simular espelhos móveis utilizando apenas variando o parâmetro de

Robin.

• Provavelmente o resultado mais interessante é que a taxa de criação de part́ıculas

possui um ponto de máximo e não cresce indefinidamente. Esse resultado contrasta

fortemente com aqueles para espelhos móveis impondo, sejam condições de contorno

de Dirichlet, Neumann ou Robin. Assim, vemos que não é necessário, experimen-

talmente, alterar as propriedades do espelho com frequências arbitrariamente altas.

Há um ponto “ótimo”no qual a taxa de criação de part́ıculas é máxima. Esperamos

que este resultado possa ter alguma importância em experimentos para a detecção

do ECD, como aqueles de Johansson et al. [93].

Uma vez entendido esse modelo mais simples, para condições de contorno de Robin

com parâmetro de Robin dependente do tempo, podemos vislumbrar outros cenários para

investigações. Abaixo listamos alguns:

• Realizar o cálculo em d+1 dimensões, com atenção especial ao caso de 3+1 di-

mensões;

• Estudar a decoerência quântica em cavidades envolvendo condições de contorno de

Robin com o parâmetro γ dependendo do tempo;

• Analisar outros estados iniciais do campo, e.g. banho térmico;

• Investigar o problema de cavidades Robin-Robin com parâmetros γ1(t) e γ2(t).

Como vimos na nossa revisão histórica, sabemos que no problema de dois espelhos

móveis, quando estes oscilam em ressonância, a criação de part́ıculas é intensifi-

cada. Isso ocorrerá para dois espelhos estáticos com propriedades dependentes do
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tempo? Este problema é particularmente empolgante, tendo em vista sua posśıvel

realização experimental nos moldes do experimento de Johansson et al. [93]. Um

passo intermediário, mas não menos interessante, é investigar o problema de Robin-

Dirichlet. O caso de um espelho de Robin estático e o espelho de Dirichlet móvel

foi investigado em [211];

• No caso de uma cavidade Robin-Dirichlet, analisar a geração de estados comprimidos

do campo, através da dependência temporal do parâmetro de Robin. Este problema

é inspirado na Ref. [35] na qual considerando uma cavidade Dirichlet-Dirichlet e

supondo um estado inicial coerente para o campo, mostrou-se que após a oscilação

de um dos espelhos da cavidade, um estado comprimido do campo é gerado. Como

condições de contorno de Robin servem com um modelo mais realista para espelhos,

seria muito interessante revisitar esse problema.

Os dois últimos itens mencionados acima estão em investigação pelo autor e encontram-se

ainda em estado inicial.

No Caṕıtulo 7 passamos a estudar o ECD em cavidades. Supomos uma cavidade

formada por dois espelhos, impondo condições de contorno de Dirichlet ou Neumann no

campo, um dos quais realiza um movimento arbitrário. Vimos que a densidade de energia

e portanto a força de radiação sobre o espelho pode ser calculada através do método

recursivo proposto por Cole e Schieve [20, 21]. Os resultados apresentados por eles foram

aqui generalizados a fim de levar em conta a condição de contorno de Neumann e estados

arbitrários do campo. No limite de um único espelho (L0 → ∞) recuperamos o resultado

encontrado na Ref. [203]. Deste caṕıtulo destacamos:

• Obtivemos fórmulas gerais (estados iniciais do campo e lei de movimento arbitrários

para o espelho) para a força de radiação sobre o espelho móvel da cavidade;

• Analisamos o comportamento da força nos casos particulares de estados diagonais e

não diagonais do campo. Vimos que para estados diagonais (e.g. estados de vácuo

e térmico), o ECD em cavidades é idêntico nas situações DD e NN (e DN e ND).

O caso de estados não-diagonais (e.g. estados coerente e de gato de Schrödinger)

essas simetrias são quebradas;
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• A conclusão mais profunda obtida é a de que, tirando o fato óbvio de depender da

lei de movimento, toda a fenomenologia do ECD é determinada pela configuração

inicial da densidade de energia na cavidade.

Finalmente no Caṕıtulo 8, usando os resultados obtidos no Caṕıtulo 7, analisamos

o comportamento da densidade de energia em uma cavidade DD a temperatura finita.

Nos concentramos na situação em que o espelho móvel obedece uma lei de movimento

oscilatória. Sobre esse sistema obtivemos os seguintes resultados:

• No regime de pequenas oscilações (ǫ ≪ 1) nossas fórmulas recursivas, embora bas-

tante complicadas, recaem naquelas obtidas via método perturbativo por Andreata

e Dodonov [28]. Isto dá uma robustez maior às conclusões obtidas tanto nas Refs.

[26] quanto na Ref. [28]. Observamos que essa equivalência é particularmente em-

polgante, pois este artigo é o primeira a obter fórmulas anaĺıticas para a densidade

de energia no ECD com cavidades oscilantes;

• Como nossos resultados valem para leis arbitrárias de movimento, analisamos também

o caso de oscilações com grande amplitude. Vimos, como esperado, que divergências

entre nossos resultados e aqueles obtidos em [28] passam a surgir. Neste regime,

a energia na cavidade aumenta muito mais rapidamente, como pode ser inferido

do cálculo da densidade da energia no centro da cavidade x = 0.5L0, onde L0 é o

comprimento da cavidade estacionária;

• Por fim analisamos graficamente a dinâmica dos pacotes de energia dentro da cavi-

dade.
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Apêndice A

Fórmula do trabalho realizado pela força

sobre um espelho

Vimos que a força sobre o espelho F , no regime perturbativo de leis de movimento de

pequenas amplitudes e não relativ́ısticos Q(t), pode ser escrita em termos da susceptibili-

dade χ(ω) como

δF(ω) = χ(ω)δQ(ω). (A.1)

Vamos começar escrevendo o trabalho1 realizado por essa força durante toda a duração

do movimento do espelho como

W =

∫ +∞

−∞

dtδF (t)δq̇(t). (A.2)

Agora, escrevendo δF (t) e δq̇ em termos de suas transformadas de Fourier obtemos

W =

∫ +∞

−∞

dt

∫ +∞

−∞

dω

2π
exp(−iωt)δF(ω)

d

dt

∫ +∞

−∞

dω′

2π
exp(−iω′t)δQ(ω′). (A.3)

Usando a Eq. (A.1) temos:

W =

∫ +∞

−∞

dt

∫ +∞

−∞

dω

2π
exp(−iωt)χ(ω)δQ(ω)

∫ +∞

−∞

dω′

2π
(−iω′)exp(−iω′t)δQ(ω′)

=
i

2π

∫ +∞

−∞

dω

∫ +∞

−∞

dω′ω′χ(ω)δQ(ω)δQ(ω′)δ(ω − ω′). (A.4)

1Seguiremos basicamente a demonstração apresentada em [199].

162
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Por serem grandezas reais, δF (t), δq(t) e consequentemente χ(t), suas transformadas

de Fourier obedecem

δF(ω) = δF∗(−ω), δQ(ω) = δQ∗(−ω), δχ(ω) = δχ∗(ω), (A.5)

respectivamente. Da propriedade acima para δχ(ω) temos ainda

Reχ(ω) = Reχ(−ω) e Imχ(ω) = −Imχ(−ω). (A.6)

Assim:

W =
i

2π

∫ +∞

−∞

dω ωχ(ω)|δQ(ω)|2, (A.7)

e finalmente usando as propriedades dadas na Eq. (A.6) obtemos

W = −1

π

∫ +∞

−∞

dω ω Imχ(ω)|δQ(ω)|2. (A.8)

Observe, portanto, que apenas a parte imaginária da susceptibilidade contribui para

o trabalho realizado pelo campo quântico sobre o espelho. Pode-se mostrar no contexto

do teorema flutuação-dissipação [202], que Imχ(ω) ≥ 0 e portanto o trabalho é negativo,

resultado necessariamente na dissipação de energia do espelho.

Podemos ainda mostrar que a força (A.1) possui uma componente contrária a veloci-

dade do espelho δv(t). Escrevendo δQ(ω) = (i/ω)δV (ω), onde δV (ω) é a transformada

de Fourier de δq̇(t), temos

δF(ω) =
i

ω
χ(ω)δV (ω). (A.9)

Novamente usando o fato de que Imχ(ω) ≥ 0 o espelho sempre sentirá uma força

como sentido contrário a sua velocidade. Este termo é interpretado como a componente

dissipativa da força.

Conclúımos, deste apêndice, que a interação do espelho com o campo quântico sempre

resultará em uma componente dissipativa, de forma que a energia do espelho sempre será

diminúıda.
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Apêndice B

Relação de soluções da equação de Moore

Conforme vimos no Caṕıtulo 1, parte da história do ECD se refere à obtenção de

soluções anaĺıticas da equação de Moore [12]

R[t+ q(t)]−R[t− q(t)] = 2, (B.1)

que permitem obter a dinâmica do campo quântico em uma cavidade unidimensional. A

Eq. (B.1) admite um número infinito de soluções, inclusive para trajetórias não f́ısicas de

espelhos (e.g. trajetórias superluminais q̇(t) > 1). Nas tabelas a seguir nos concentrare-

mos apenas em soluções que representem situações fisicamente aceitáveis. O mesmo será

considerado na tabela referente a soluções das equações generalizadas de Moore

G[t+ L(t)]− F [t− L(t)] = 0, (B.2)

G[t +R(t)]− F [t− R(t)] = 2, (B.3)

onde L (R) é a lei de movimento do espelho da esquerda (direita).

A menos que seja dito o contrário, L0 representa o comprimento inicial da cavidade;

ǫ e δ a amplitude de movimento do espelho; t o tempo e n um número natural.
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Soluções de R[t+ q(t)]−R[t− q(t)] = 2

Lei de movimento q(t) Função R Técnica usada Limite de validade Referência(s)

q(t) = L0 R(z) = z/L0 Solução trivial ∀ t Moore [12]

q(t) = L0 + vt R(z) = 2 ln
∣

∣

∣
1 + vz

L0

∣

∣

∣
/ ln

(

1 + v
1−v

)

Solução direta ∀ t Baranov et al. [261]

q(t) = L0/(1 + vt) R(z) =
(

z + vz2/2
)

/L0 Método perturbativo q̇(t) ≪ 1 Dodonov et al. [148]

q(t) = tanh (t/2δ) R(t) = 2δ ln t Solução direta ∀ t Moore [12]

q(t) = L0 [1 + ǫ sen(ωnt)] R(z) = (−1)n−1
(

ǫz
L0

)

sen(ωnz) Método perturbativo nǫ/L0 ≪ 1 e Dodonov et al. [35]

onde ωn = πn/L0 e |ǫ| ≪ 1 +ǫ2
[

ωn

4L0
sen(2ωnz) +

z
L0

sen2(ωnz)
]

ǫt ≪ 1 Klimov et al. [263]

q(t) = L0 [1 + ǫ sen(ωnt)] R(z) = z − 2/(πn)

onde ωn = πn/L0 e |ǫ| ≪ 1 ×Im {ln[1 + ξ + (1− ξ)exp(iπnz/L0)]} Expansão ǫt ≫ 1 Dodonov et al.

onde ξ = exp(2πǫz/L0) assintótica [264, 148]

qm(t) = L0 + L0

mπ

{

sen−1
[

senθm cos
(

mπt
L0

)]

− θm
}

R[(2n− 1)L0 + z] = 2n− 1 Law [147] (m = 2)

onde θm = tan−1[(ǫπ)/L0] + 2
mπ

cot−1
[

cot
(

mzπ
2L0

)

− 2n tan θm
]

Não especificada ∀ t | t ≥ 0 Wu et al. [149]

(∀ m ∈ N)

q(t) = 1
1+λ

, , t′ ≤ 0

= 1+λt′

1+λ
+Q(t′), t′ ≤ 0 R(z) = (1 + λ)z, z ≤ 0

= 1, t′ ≥ 0 = z + λ
nπ

sen(nπz), Problema inverso ∀ t Fu et al. [262]

onde Q(t′) = − λ
nπ(2+λ)

sen[2nπt′ + nπQ(t′)] z > 0

e t′ = [(1 + λ)t + 1]/(2 + λ)
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Soluções de R[t + q(t)]−R[t− q(t)] = 2 (continuação)

Lei de movimento q(t) Função R Técnica usada Limite de validade Referência(s)

q(t) = 1 t < 0, R(z) = z, z < 1 Problema ∀ t Fulling et al.

= 1 + ǫt, 0 < t < β =
(

1−α
1+α

)

z + 2α
1+α

z > 1 inverso [14]

= 1 + αβ t > β

Para qualquer R(z) = 2n+ 1
L0

[

z −
∑n

i=1 q(ti)
]

Solução recursiva ∀ t Cole et al.

lei de movimento q(t) onde da equação de Moore [20]

n é o número de reflexões no espelho da direita

e ti é determinada a partir de

z = ti + q(ti)
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Soluções de G[t+ L(t)]− F [t− L(t)] = 0 e G[t +R(t)]− F [t−R(t)] = 2

Leis de movimento L(t) e R(t) Funções G e R Técnica usada Limite de validade Referência(s)

L(t) = ǫAL sen
(

nπt
L0

)

, G(z) = z
L0

+ ǫAL

L0

z−h−L0

L0
sen(qπt/L0) Método perturbativo ǫt/L0 ≪ 1 Dalvit et al.

R(t) = L0 + ǫAR sen
(

nπz
L0

+ φ
)

+ ǫAR

L0

z−j
L0

sen
[

senφ+ (−1)q+1 sen(qπz/L0 + φ)
]

, [154]

F (z) = G(z) + 2ǫAL

L0
sen(qπz/L0),

onde L0 ≤ (h, j) ≥ L0

L(t) = ǫAL sen
(

nπt
L0

)

, G(z) = z
L0

− 2
πq

Im ln [1 + ξ + (1 − ξ)exp(iqπt/L0)] Técnica de grupo de ǫt/L0 ≫ 1 Dalvit et al.

+ǫ [g1(z) + g2(z)], renormalização [154]

R(t) = L0 + ǫAR sen
(

nπz
L0

+ φ
)

, F (z) = G(z) + 2ǫAL

L0

×2ξ sen(qπz/L0)
[

1 + ξ2 + (1− ξ2) cos(qπz/L0)
]−1

,

onde

g1(z) = −AL(h+L0)

L2
0

2ξ sen(qπz/L0)
[

1 + ξ2 + (1− ξ2) cos(qπz/L0)
]−1

,

g2(z) = ∓(−1)q+1 ARω

L2

0

2ξ sen(qπz/L0)
[

1 + ξ2 + (1− ξ2) cos(qπz/L0)
]−1

,

− → φ = 0, + → φ = π, ξ = exp(2πǫz/L0).

Para qualquer (i) G(z) = F (z) = 2n+ 1
L0

{

z − 2
[

∑n
i=1 R(t2i−1)−

∑n−1
i=0 L(t2i)

]}

Solução recursiva ∀ t Li et al.

lei de movimento L(t) e R(t) (ii) G(z) = F (z) = 2n+ 1
L0

{

z − 2
[
∑n

i=1 R(t2i−1)−
∑n

i=0 L(t2i)
]}

da eq. [163]

(i) se a última reflexão é no espelho da direita generalizada de Moore

(ii) se a última reflexão é no espelho da esquerda

e ti−1 −R(ti−1) = ti − L(ti) e ti + L(ti) = ti+1 +R(ti+1)
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