
Ir ̂  »

/

SPINS GENERALIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

NIHAIL NELNIKOFF

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO

INSTITUTO ĐE PLSICA TEÖRICA

DE SXO PAULO PARA OBTEHÇÃO

DO TÍTULO DE DOUTOR EM

CIÊNCIAS.

SÃO PAOLO
1978



INSTITUTO DE FlSICA TEÖRICA

SPINS GENERALIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

NIHAIL NELNIKQFF

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO

INSTITUTO DE FÍSICA TEÖRICA

DE SÃO PAULO PARA OBTENÇÃO

DO TÍTULO DE DOUTOR EM

CIÊNCIAS.

SÃO PAULO
1978



1

Ã memória de

Wiktor Wajnta'i

•J
,J



AGRADECIMENTOS

Agradeço

- ao Prof. Abraham Hirsz Zimencan, o qual estimo e admiro muito ,

pela dedicada e eficiente orientação;

- ao Prof. Sérgio de Godoy Andrade pela participação direta nos

primeiros estágios desta pesquisa;

- ã minha esposa Prof- Selma S. Shiraizu Melnikoff pelo apoio e

compreensão;

- ao Prof. Pierre Kaufmann que, na fase mais critica da elabora-

ção da tese, com sua compreensão, tornou possível a sua conclu-

são;

- aos Professores Silvestre Ragusa, Roberto Vergara Caffarelli e

Isidoro Kimel pelas discussões elucidativas;

- ao Prof. Paulo Leal Ferreira pela hospitalidade no Instituto de

Física Teórica;

- ao Tenente Moacyr A. dos Santos, bibliotecário do I.F.T., pela

inestimável ajuda prestada;

- aos colegas e amigos que direta ou indiretamente colaboraram com

o presente trabalho;

- ã Sra. Neusa Maria Luccas Martin pela cuidadosa datilografia;

- ao Sr. Silvio Lopes pelo esmerado serviço de gráfica;

- a todo o pessoal técnico que colaborou na edição deste texto ,

bem como contribuiu para criar o ambiente em que se realizou o

presente trabalho.

Esta ?ese foi financiada pela Fundação de Amparo ã Pesquisa do

Estado de São Paulo (FAPES?).

à



I N D I C E

I . INTRODUÇÃO i-

II. CONVENÇÕES USADAS 8.

III. LISTA DE ABREVIAÇÕES 12.

iv. ALGEBRA DE CORRENTES 13.

IV - 1. Introdução 13.

IV - 2. Algebra de Correntes no Plano Chato 18.

IV - 3. Algebra de Correntes no Plano Nulo 25.

V. SPIN E GRUPOS DE CLASSIFICAÇÃO 33.

VI. SPIN DOS GRUPOS DE CLASSIFICAÇÃO. HADRONS. 37.

VIX. DIFERENTES TIPOS DE SPIN 40.

VIII. REPRESENTAÇÕES FUNDAMENTAIS E REPRESENTAÇÕES SUPE-

RIORES. SPIN CONSTITUINTE E SPIN DE CORRENTES. 48.

IX. "CONDIÇÃO ANGULAR" E O CONCEITO DA "INDEPENDÊNCIA

DA MEDIDA DE SPIN EH RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA PAR-

TÍCULA" 57.

X. REPRESENTAÇÕES DE QUARKS DE CORRENTES E A REPRESEN-

TAÇÕES DE QUARKS CONSTITUINTES. 63.

XI. PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH 77.

XII. EXISTÊNCIA DE HÃDRONS COMO REPRESENTAÇÕES IRREDU-

TÍVEIS DO GRUPO DE POINCARË 82.

XIII. PLANO NULO E A SEGUNDA TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH 85.

XIV. SU(6) ESTÁTICO DO FORMALISMO DE PLANO CHATO E O

Sü<6>« en.a«M/. DO FORMALTSMO DE PLANO NULO 88.

XV. O QUE Ê O FORMALISMO DE FLANO NULO ? 92.

XV - 1. Primeira Quantização 92.

XV - 2. Segunda Quantização 101.

XVI. "LIMITE ESTÁTICO" NO FORMALISMO DE PLANO NULO 104.

XVII. ROTAÇÕES E POTENCIAIS EXTERNOS. INTRODUÇÃO. 111.



XVIII SPIN CONSERVADO NO FORMALISM) DE PIANO CHATO PARA 117.

H = a.p + raß + + ß) + n(r)o.x

XIX. HAMILTONIANA DE PIANO NULO PARA A INTERAÇÃO DADA

POR

H = a.p + mß + «od + ß) + íl(r)a.x

XX. GERADORES DE ROTAÇÕES NO PIANO NULO PARA O CASO:

H = a.p + mg + u(l + ß) + fl(r)a.x

XXI. SPIN CONSERVADO E A TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH EXATA

NO FORMALISMO DE PIANO NULO PARA O CASO:

H = a.p + mß + aid + ß) + íHr)o.x

122.

132.

141.

REFERÊNCIAS 144.



R E S U M O

Analisa-se a correlação entre o grupo SO(6)H S T B O N G
 c o~

lineaj, de classificação, construído por Melosh em 1974 dentro do

formalismo de Plano Nulo, e o clássico grupo SU(6) Estático đe

Classificação, do formalismo de Flano Chato e que é um sub-çrupo

da álgebra Sü(6) x SU(6) Chiral de Feynman-Gell-Mann-Zweig- Mos-

tra-se- que ê possível definir o "limite ostãtico", no sentido fra-

co, para o grupo SU(6)„ STRONG•r*"lfeste "-AIUÍUÍ eatático" os—dois

uma correlação slmptes.

-Além disso, procuram-se simetrias rotacionais da Hamil-

toniana

H = a.p + m8 + w(x) (1 +8) + Q(r)a.x . ~Í

No formalismo de Plano Chato é possível definir um spin conserva-

do, mas que não se relaciona com o spin canônico por nenhuma

transformação unitária. No formalismo de Plano Nulo, na sua ver-

são "não ortogonal", acha-se o operador generalizado de momento

angular total que ê conservado. Também acha-se um spin generali-

zado, conservado, obtido através de uma transformação de Melosh

exata, apropriada para o caso.
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I . INTRODUÇÃO

& teoria đe Dirac prevê que as partículas elementares por

ela descritas devem ter um número quãntico intrínsico chasiaão spin,

o qual tem a dimensão đe momento angular. As pareicuias de que

estamos falando têm o spin 1/2 e são chamadas fermions.

Se analisarmos as propriedades deste spin, verificaremos

que se trata de uma quantidade extremamente vulnerável em muitos

aspectos. A projeção do spin de uma partícula sobre algum eixo

escolhido, em geral, não é conservada e nem é invariante por boosts.

Não obstante a sua fragilidade, a própria Natureza, atra-

vés de evidências experimentais, assegura que é reservado ao spin

um papel muito importante na classi ficação de partículas elementa-

res.

Or», a própria idéia de classificação está intimamente li-

gada ã imagem de algo sólido, imutável. Classificar um objeto sig-

nifica descrevê-lo de uma maneirít mais característica, maneira es-

ta que, d»; preferência, fosse indiferente ao estado de movimento

em que se encontra este objeto.

Para tal tarefa o spin canônico não poderia servir. Isto

de?-, ncadeou a procura de outros spins quo. pudessem satisfazer as

exigências impostas pelos grupos de classificação.

Feita esta introdução sobre o spin, devemos dizer que o

présenta trabalhe, apesar de sempre enfocai" os problemas spinoriais,

pode ser dividido, a grosso modo, em duas partes. A primeira do-
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Ias < ompreende os Capítulos que vão desde o IV até o XVI, onde

abordamos o problema de classificação de partículas elementares. O

esquema adotado é o proposto por Gell-Mann, onde os hádrons são

constituídos por quarks livres de spin 1/2, e que são classificados

pelo grupo SU(3) não quabrado . Apesar de estarmos cientes da e-

xistência de outros esquemas de classificação dos quarks, optamos

pelo nais simples pois, como já dissemos, a nossa meta principal é

a solução dos múltiplos problemas relacionados com o spin.

Nesta parte do texto, a construção dos hãdrons a partir

dos quarks é abordada tanto do ponto de vista da Algebra de Corren-

tes (segunda quantização), quanto do ponto de vista das represen-

tações irredutíveis do Grupo de Poincarê(primeira quantização).

A segunda parte deste trabalho, que está exposta nos Ca-

pítulas que vão do XVII até o XXI, estuda o spin nos problemas que

envolvem interações dadas por potenciais externos. Todos os cálcu-

los são realizados no nível da primeira quantização.

Os resultados obtidos nesta segunda parte do trabalho não

podem ser diretamente estendidos aos problemas dos grupos de clas-

sificação de partículas elementares. Mas, se os potenciais exter-

nos fossem encarados como sendo potenciais médios entre os quarks,

poderíamos eventualmente aplicar estes métodos aos modelos onde os

quarks não são mais partículas livres. A tarefa de extensão, en-

tretanto, não é trivial e por si sõ seria uma obra trabalhosa.

O assunto que estamos abordando na primeira parte deste

trabalho foi bastante estudado e, na nossa opinião, quase todos os

problemas bãsico-conceituais jâ foram resolvidos. Em 1974 Helosh1,
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sob £ influência direta das idéias de Gell-Mann, dentro do forma-

lisme de Plano Nulo, conseguiu construir um operaâor de spin ix> ní-

vel će Algebra de Correntes, que satisfez tocas **£-. *•;:; íências đc

spin de um grupo de class!ficação. Antes deste trabaüo haviam si-

do obtidos inúmeros sucessos, mas no nível fenomenolõgico, enquan-

to que ao Melosh-Gell—Mann coube a tarefa de lançar uma base teó-

rica simples e sólida que possibilitou a construy&o •• u us spin de

classificação. A idéia fundamental era que havia dua; representa-

ções. A representação de "correntes" - onde o spin era o spin ca-

nõnico, e a representação "constituinte" cujo spin servia para a

classificação de partículas elementares. As duas representações,se-

gundo as idéias de Melosh-Gell-Mann deveriam, po_- >Xe' -ração, serem

correlacionadas por uma transformação unitária.

Repetimos, entretanto, que o grupo de classificação que o

Melosa conseguiu construir só existe dentro áo formalisme de Plano

Nulo.

Por outro lado, em 1976, Caldi e Pagels2 publicaram ura

trabalho muito relevante onde era posta em discussão a natureza

goldstônica de todo o 35 - pleto dos mesons pseudo-as o.ïlares e me-

sons vetoriais.

O problema por eles levantado era de uma gra/e importân-

cia, pois tocava na questão da própria "gênese" dos raisons. Se o

vácuo era espontaneamente quebrado, então os mesons true menciona-

mos "nasciam" com massa nula, adquirindo-a pelo processo de suces-

sivas quebras explicitas de simetria. Se, porém, o vácuo não era

espontaneamente quebrado, os mesons já "nasciara" com í̂ assa não nu-

la, e a quebra explícita de simetria encarregava~sa acenas da que-

bra da degenerescência no espectro de massa deste 35-oleto.
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Fazendo algumas hipóteses grupísticas, os autores chega-

ram ã conclusão de que prevaleciam as evidências de que todo o 35-

-pleto dos referidos mésons tinha uma natureza goldstônica. Entre-

tanto todo o trabalho deles era realizado dentro do formalismo de

Plano Chato, utilizando-se ainda o "limite estático".

Queremos deixar claro que a razão pela qual estamos ci-

tando o artigo de Caldi e Pagels deve-se ã importância conceituai

que este trabalho teve em si, e pela conseqüente importância que o

SU(6) estático de classificação ganhou, através do referido traba-

lho. Na nossa opinião surgiu a necessidade de se confrontar este

grupo đe classificação com o grupo colinear definido no Plano Nulo,

através da Transformação de Ntelosh.

Alguns dos termos que aqui usamos podem nSo ser familia-

res a um leitor não especializado no assunto, porém, o que quere-

mos que fique claro da nossa exposição é o seguinte. Por um lado

temos o grupo de classificação construído por Melosh dentro do for-

malismo de Plano Nulo. Este grupo é o Sü(6)w STRONG colinear de

quarks "constituintes" que classifica hãdrons e, em particular, o

35-pleto dos mêsons pseudoescalares e mésons vetoriais.

Por outro lado, temos o grupo de classificação do forma-

lismo de Plano Chato que ê o Sü(6) estático de classificação. Este

grupo só funciona no limite estático, quando todos os quarks que

compõem os hãdrons estão quase em repouso. Ë justamente este gru-

po que foi usado por Caldi e Pagels para analAsar a natureza do vá-

cuo, bem como para classificar o mesmo 35-pleto dos mésons pseudo-

escalares e mêsons vetoriais.
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Ã primeira vista há um abismo entre estas duas classifi-

cações . pois o primeiro dos grupos é constrtido no formalist» de

Plano Mulo, que inevitavelmente leiú-ra o lirit p . O segundo

é construído no formalismo de Piano Chato, t e.nd_ ra.s- - no limi-

te estático, quando todos os quarks ficam quase parados.

Após uma análise mais profunda do forir-alisjï-c de Plano

Nulo, percebemos que esta interpretação - se ela ;u.̂ .r.se ocorrer

a alquém — não passaria de um equívoco.

~1

Nos Capítulos XIV, XV e XVI tratar-os deste -ssunto, e

concluímos que as duas classificações poder s--' s r : --.tificadas,

se aplicarmos o "limite estático" ac grupo colune r £.•,£},

de Melosh - definido no Plano Nulo.

, STRONG

Muito provavelmente, as coisas que inostrane^ aos ir.encio-

nados capítulos nunca chegaram a ser snot*'"̂  de dv i.a?3 para muitos

pesquisadores. Porém, como estas idéias, aparentemsr.te, não foram

formuladas na literatura da maneira pela qual o fizemos, achamos

que a matéria contida nestes capítulos poderia ser considerada co-

mo nossa modesta contribuição para a compreensão 5^ r. lacionamento

entre os grupos de classificação daf iaidos r.o Plane C -ato e os

grupos de classificação definidos no Plano Hulo.

Os Capítulos que vão desđa o IV até o XIIX não nos dão

nenhum mérito especial, pois tratam de problemas já há muito com-

preendidos. São interessantes, porém, sob ponto de vista didático,

pois colocam a questão dos grupos de classificação envolvendo o

spin em contraposição com a necessidade de identificar as repre-

sentações irredutíveis destes grupos com partículas f\sicas, ca-
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racte izadas pelos números guânticos đo Grupo de Poincaré. Este

confronto é feito tanto no nível da primeira quantização quanto no

nível da segunda guantização.

A segunda parte do trabalho que, como já dissemos, com-

prsenie os Capítulos que vão desde o XVII até o XXI, trata de múl-

tiplos aspectos de spin nos probieraas com potenciais externos.

Bell e Ruegg3, bent como Eyre e Osborn", trataram o pro-

blema para a Haiailtoniana dada por:

H a.p + mß + u(x)(1 + 6)

Nossa contribuição consistiu en estender os resultados

destes autores para uma Hamiltoniana que, além dos termos descri-

tos acima, incluía também o termo Í2(r)a.x . Este termo fisicamente

generaliza a interação do momento magnético anômalo de uma partí-

cula de spin 1/2 com o campo do tipo coulombiano.

Adotando então a Haoiiltcniana

H = a.p + mß + «(I + ß) + ß(r)a.x

estudamos suas simetrias rotacionais.

No formalisme» de Plano Chato, conseguimos5 definir um

spin generalizado conservado, mas que não se relaciona com o spin

canônico por nenhuma transformação unitária.

Mo formalisme de Plano Nulo, na sua versão não ortogonal

(onde a evolução dinâmica dos estados é realizada no sentido dos
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tempos, e as transformações cinemáticas, realizadas sobre os pla-

nos nulos) conseguimos8 deduzir o operador de momento angular to-

tal que comuta com a Hamiltoniana de Plano Nulo. Além disso, con-

seguimos construir um spin generalizado também conservado, que foi

obtido por uma transformação unitária exata, do tipo de uma trans-

formação de Melosh.

Por fim, gostaríamos de dizer que o Capitulo " Introdução",

pela maneira como foi escrito, bem poderia servir para o Capítulo

intitulado "Conclusões". Esta é a razão pela qual não incluímos

tal capítulo no nosso trabalho.

Ï
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II. CONVENÇÕES USADAS

RELAÇÃO DE ASSUNTOS:

- Métricas adotadas

- Formalismo de "Plano Chato"

- Formalismo de "Plano Nulo" na sua versão '"ortogonal"

- Formalismo de "Plano Nulo" na sua versão "não ortogonal'

-"Representação Boa" das matrizes y de Dirac

- "Boosts"

- "Grupos Colineares"

- Capítulos

- Seções

- Numeração das fórmulas

1 i

No presente trabalho, por razões práticas, adotamos duas

métricas diferentes. Nos Capítulos que vão do IV até o XVI, e que

são mais ligados aos grupos de classificação de partículas elemen-

tares, adotamos a métrica do livro do Gasiorowicz7:

oo

= 0 para u j* v

(II-l)

Além da métrica, praticamente todas as convenções for-

mais empregadas nestes capítulos são tiradas do mesmo livro. No

decorrer do texto tentamos, sempre que possível, definir as quan-

tidades envolvidas nos cálculos; porém, se em alguma parte tivemos

o descuido de omitir a definição necessária, pedimos ao leitor que

consulte o já mencionado texto.
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Nos Capítulos que vão đo XVII até o XXI usamos a métrica

dada por:

11

9yv

22 33
g = 1

u * V

com

= IA .
0

(II-2),

(II-3) -

Nesta parte đo texto, a posição do Indice de Lorentz é imaterial.

Ele pode ser escrito tanto em cima da variável quanto ao pé da mes-

ma.

A razão desta aparente complicação do texto, resultante da

adoção de dues métricas diferentes, deve-se ao desejo de sermos mais

compatíveis com a literatura publicada. Esta medida possibilitará ao

leitor comparar nossos resultados com os resultados dos trabalhos

feitos por outros, que foram mencionados nas nossas reteréncias, sem

a necessidade de efetuar a "tradução" entre os formalismes caracte-

rizados por métricas diferentes.

Outra coisa que queremos esclarecer são os termos "forma-

lismo de Plano Chato" e o "formalismo de Plano Nulo".

í.

O none "Plano Chato" foi tirado do inglês "Plat Space".

Este formalismo se caracteriza pelo fato de que a evolução dinâmica

da teoria se realiza na direção dos tempos., e o hiperplano das

transformações cinemãticas ê o tri-espaço definido para um tempo

constante.

O nome "Plano Nulo" também foi tirado do equivalente nome

inglês "Null-Plane". A característica principal deste tipo de for-
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inalisiro é gue o hiperplano das transformações cinemáticas é defini-

do pela eguação

T .x+ - -i- (x» + x»)
•2

Entretanto, a evolução dinâmica da teoria pode ser de dois tipos. O

primeiro tipo, mais comum, corresponde ao "formalisrao de Plano Nu-

lo" na sua versão "ortogonal", onde o tempo da teoria ê o próprio

x . O segundo tipo de evolução dinâmica corresponde ao "formalismo

de Plano Nulo" n; sua versão "não ortogonal", onde o terapo da teo-

ria é o usual x°.

Nos formalismo de Plano Nulo costuma-se usar ana repre-

sentação especial para as matrizes Y đe Dirac, que na literatura ë

denominada por "representação boa". Há várias "representações boas",

mas usamos uma, que nos é mais conveniente, e que está explicita-

mente apresentada no Capitulo XIX, Eq.(XIX-20).

Maiores detalhes acerca do formalismo de Plano Nulo se-

rão dados no próprio texto.

Uma palavra que será freqüentemente usada no texto na sua

grafia inglesa é a palavra "boost". Por desencargo de consciência

lembraremos ao leitor que "boost" significa uma transformação de

Lorentz que não envolve rotações, mas uma mudança de referencial que

se move com uma velocidade não nula era relação ao referencial origi-

nal.

~l

Um outro conceito que será exaustivamente usado neste

trabalho é o do "Grupo Colinear". Este conceito será bem explicado

no capítulo em que for introduzido; porém,para facilitar algum lei-
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tor liais apressado que porventura não tiver oportunidade de 1er

aguel« capítulo, diremos que um "Grupo Colinear" é um grupo gerado

por operadores (cargas) invariantes por boosts, apenas numa única

direção escolhida.

Por fim, diremos algumas palavras sobre a estrutura do

texto jor nós adotada. O trabalho é dividido em capítulos especifi-

cados pelos números romanos, os quais, por sua vez, subdividem-se ãs

vezes em seções, especificadas por números arábicos.

A numeração das fórmulas obedece tão somente ã seqüência

dos capítulos, não sendo afetada pela eventual subdivisão dos mesmos

em seções.
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III . LISTA DE ABREVIAÇÕES

Incluímos, na lista a seguir, o numero đo capítulo ou

da secão em que a abreviação aparece pela primeira vez.

1) " independência đo spin... " =

= " independência do spin em relação ao movimento da

partícula "

(Capítulo VIII)

2) " independência da medida de spin..." =

= independência da medida de spin em relação ao movimen-

to da partícula"

(Capítulo VIII)

3) ORP = Ordinary Reference Frame

(Sistema de Referência Ordinário. Coincide com o sistema de "La-

boratório")

(Seção XV-1)

4) LRí = Limiting Reference Frame

(Sistema de Referência Limite )

(Seção XV-1)

5) F-G-Z = Feynman-Gell-Mann-Zweig

(Seção IV-2)
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IV. A..GEBRA DE CORRENTES

IV-1. Introdução

Não é nossa intenção apresentar neste trabalho uma intro-

dução ã teoria đa Algebra de Correntes pois, apesar de desempenhar

um dos principais papéis no presente trabalho, sua apresentação sis-

temática nos levaria longe demais dos nossos propósitos principais .

Por isso limJ.tar-nos-emos a apresentar apenas um resumo sucinto dos

resultados da Algebra de Correntes mais ligados com o presente texto.

Desta maneira seremos forçados f. tratar ne»L~ capítulo de

assuntos e conceitos que sõ serão introduzidos nos capítulos poste-

riores, como é, por exemplo, o caso do formalismo de Plano Nulo. Mes-

mo assim, e justamente para evitar de cair num texto de estrutura

muito pesada, optamos por estes inevitáveis anacronismos, que espe-

ramos não serem muito prejudiciais ao leitor.

A Algebra de Correntes tem múltiplas aplicações e se de-

senvolveu em direções igualmente distintas. Acreditamos por isso que

cada físico poderia dar sua própria definição desta matéria, em con-

formidade com o campo era que ele a aplica. Portanto, apesar de não

ser necessário, gostaríamos de dar a nossa "definição" da Algebra đe

Correntes, não com o intuito de tentar defini-la melhor do que já

foi feito, mas com a intenção de transmitir o que ela representa pa-

ra o nosso trabalho.

Em primeiro lugar, a Algebra de Correntes é uma técnica

da Teoria Quântica de Campos.



14.

Seu aspecto principal é lidar com as transformações,

transi armações estas de tipos mais variados possíveis e obviamente

- no nível de campos. Neste contexto, os campos, e por conseguinte

os estados físicos representados por estes campos, são transforma-

dos por operaãores convenientes que serão chamados de gerado.- ~s ou

cargas.

Estas cargas geralmente obedecem a uma álgebra definida,

ou seja, têm relações de comutação bem definidas.

Numa primeira aproximação poderemos dizer que, se estas

cargas são conservadas, ou seja, se estes operadores fornecem núme-

ros quânticos conservados, então, além da álgebra defiaida por es-

tas cargas, temos também ura grupo físico. Infelizmente esta última

definição mostrar-se-á incompleta quando aplicada a grupos de clas-

sificação das partículas elementares - um dos principais assuntos

do presente trabalho. A razão disso ê a incompatibilidade desta de-

finição com a necessidade de associar representações irredutíveis

dos grupos de classificação com partículas físicas, cujas proprie-

dades sob as transformações do Grupo de Poincaré são rigidamente de-

finidas. Isto, entretanto, será tratado extensamente nos próximos

capítulos.

Voltemos, porém, ã Álgebra de Correntes. As transfor-

mações de que ela se ocupa são as mais diversas possíveis, mas po-

dem ser divididas basicamente em duas classes distintas. Uma está

ligada com as transformações no espaço-tempo e são as transforma-

ções do Grupo de Poincaré. Ainda dentro desta classe poderíamos ci-

tar o Grupo Conforme (dilatações e as transformações "conformes-es-

peciais"), mas isto fugiria completamente dos nossos interesses.
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A outra classe das transformações lida com estados de

carga (entendida de uma maneira genérica) e compreende o spin iso-

tópico. estranheza, charme, cor e. tuc^. <_« que poderá ainda vir a ser

descoberto. Os números quãvit^cu- cU&^AS 6üraefcí\ias, quando conser-

vados, não dependem das transformações espaço-temporais.

A Álgebra de Corrences, C\JUO ji. di&seiaos, se ocupa des-

tas transformações todas nu nxve£ de CdOiföS OjuafrtiZđđos, ou seja,

no nível da segunda quantização.

Como se trata de transformações físicas, elas existem

tanto 10 nível de primeira quctn-o 7\o u& oi^u^L» quantização.

No nível da primeira quanuizaçao estas transformações são

efetuadas por operadores diferenciais e/ou matriciais que atuam

funções de onda.

em

No nível da segunda quvjií.i.zaç&o estas mesmas transfor-

mações são efetuadas pelos operadores ãe campo que, devido ao Teo-

rema de Noether e ao Postulado de Schwinger, são cargas - integrais

de correntes, integrais estas eifetuâúaa subre aiperplanos convenien-

tes.

A álgebra satisfeita pelas cargas é a mesma satisfeita

pelos operadores da primeira quantxzação.

A escolha particular dt- uia hiperplcino para a integração

das correntes determina, em gerai, o tempo da teoria. Neste con-

texto, o tempo deve ser entendido no sentido mais geral, como sendo

a variável que determina a evolução cUnamica dos estados físicos.
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Portanto, a escolha de um hiperplano, determinando o tem-

po, d« termina também o tipo de relações de comutação (ou de anti-

comutação) canõnicas dos campos da teoria.

No nosso estudo, dois casos particulares vão ris inte-

ressai . Em primeiro lugar, as clássicas algebras definidas sobre o

"Plane Chato" (em inglês: "Flat Space"). Estas algebras são defi-

nidas por cargas integradas :no tri-espaço, tomando-se o tempo como

uma constante. Estas são as chamadas algebras a tempos iguais. Nes-

tas teorias as relações de comutação canõnicas dos campos são tam-

bém tomadas a tempos iguais.

Em segundo lugar, abordaremos as algebras definidas so-

bre o Plano Nulo - hiperplano tangente ao Cone de Luz, o qual con-

tém ot eixos x e y (não contendo os eixos z e t ) .

As teorias formuladas no Plano Nulo intuitivamente não

possuem um significado físico tão direto quanto as teorias formu-

ladas no tão familiar Plar-o Chato. Por isso, dedicaremos alguns

capítulos, ao decorrer deste trabalho, para elucidar o seu signi-

ficado.

Assim como a escolha do hiperplano de integração deter-

mina, em geral, o tempo (variável dinâmica) da teoria, a escolha

đas correntes a serem integradas determina uma álgebra particular.

Para finalizar esta seção, citaremos a forma dos ge-

radores do Grupo de Poincaré no contexto da Algebra de Correntes

(segunda quantização), os quais são expressos na forma covariante,

e que são dados por (veja o artigo de Eichten, Feinberg e WLllemsen8) :
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if d*x Ô(nx°)q(x) n v° — q(x)
3x

(IV-l.)

^ - J
(IV-2)

Esta forma covariante serve imediatamente tanto para o

formalismo de Plano Chato quanto paira o formalismo de Plano Nulo .

A escolha particular depende da nor. ; ;i, n , ao liperplano escolhi-

do.

Quanto às cargas que gera:.i diversos grupos de classifica-

ção, elas também podem ser dadas na forma covariante (com a normal

explicitamente figurando na definição). Em vez iisso, para uma mes-

ma álgebra, as cargas de Plano Chato e as cargas de Plano Nulo po-

dem ser relacionadas através de uma operação formal (não física)

de um boost infinito na direção z.

Para evitar uma desnecessária complicação do texto, in-

troduziremos as respectivas cargas definidas desde o início no hi-

perplano escolhido.



I'-"-2. AI gebra de Correntes no Plano Chato.

:.. Plano Chato, ou melhor - o Hiperplano Chato„ e c f .-

-tst-;^3 definido para um tempo const?-*-e.

Usando aqui as convenções do livro de Gasiorowicz7, cs

can.pcs canôr.icos dinamicamente independentes, de uma teoria livre

i 1

(2ir)3/2 r j E /M

. ja(r) (p) u(r)(p) <p) v v i ' e - ^
(p)

q (x) =
(271)'' r

b (p) v " (p)e y + a (p) u (p;<

cao :

tstes campos obedecem a seguintes relações de anticorauti-

{qa(x), qg(y)} = iq*(x), qj( (IV-5;
x =y
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íqa(x), q£C (IV-63
t 3

Nes=*-° formalismo, a i» ?.- ? - n, - a Plano Chato é da-

da por:

n° = 1

n = 0
(IV-7)

Neste caso, os geradores cio Grupo de Poincarê, dados na

seção anterior pelas Equações (IV-1) e (IV-2), tomam o seguinte

aspecto:

Pu = ax a+(x) ~ (IV-8)

(IV-9)

O operador evolução dinâmica no formalismo de Plano Cha-

to é j P°. Usando a Equação de Dirac no Plano Chato, podemos es-

crever:

P° = i / d 3 x q (x) q(x) = / d3x q+(x) (a.j

(IV-10)

Este é o operador Harni 1-torsiano do formalismo de Plano

Chato que atua no nível da segunda quantizaçãc.

O operador momento angulai total 5 õado por:



Ji -
1
2 imn

de or.de concluímos que

3 1Jz = M

J3 = M12

Além disso, para a métrica adotada temos

onde

\

Desse modo.

20.

(IV-11}

iïv-12;

(ÏV-13)

(IV-I4)

J1 = / d3x q+(x) | ojq(x)

J2 = / d3x q+(x) ix3i-i

J3 = / d3

- X -

x q+ ( x ) pi-i-L-l "*
2 - T T +^

»••]" "

(IV-15)

No espaço de Fock, os operadores J1, J2 e J3 possueir;

uma forma especialmente simples - expressa em função de spinores em

repouso. Tomando i, j e k na ordem cíclica, tentos:

đ3x qn

( r ) T( P) a<
s )

2

a.
(0) -^

í s ) ( r )(p) v ( r ) +- b í s ) ( p ) b ( r )(p) v ( r )(0) - (IV-16?
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(onde todas as convenções usadas são as do livro de Gasiorowicz).

Em seguida, vamos esl.i ar o cpc ractor de boosts (aque-

le qut muda a velocidade do sir e; . de re-í rência) . Este operador

é dado por:

Ki = Mip

= /d3x q (x) - XoXo (-1 qíx) (IV-17)

Para i = 3, temos:

K3 = /d
3x q+(x) Íx3(i_L^ _ x.(-i-J..

3x° ', i. '
+ \ ia3lq(x)

Visando as aplicações posteriores, ë oportuno dizer que

o spin usual, na forma de operador de campo, comuta com a parte es-

paço- temporal do operador de boos4 s . O iier;Eio irá acontecer com os

spins de Melosh (tanto no forma li;.no de Pi.mo Nulo quanto no forma-

lismo de Plano Chato) pois estes spins seiáo obtidos a partir do

spin W de Lipkin e Meshkov9, por meio de ui.ia transformação unitária.

Em ambos os casos, estas transfornações dependerão do momento trans-

versai dos quarks e não do mome.it', na dire ;ãc z (direção x ) . Por-

tanto, a parte espaço-temporal io peradoa de boosts na direção x ,

dada pela Eq. (IV-18) comutará con. as duas transformações de Melosh

(uma do formalismo de Plano Chaco e a outra do formalisroo de Plano

Nulo). Weste contexto, estudando -s propriedades das cargas cons-



22.

~l
tltuiites obtidas por intermédio đe uma transformação âe Melosh ,

em redação ã ação dos boosts na direção z (direção x ) , deveremos

utilizar apenas o operador

K3 = í d
3x q+(x) | o 3 q(x) (IV-19)

Quanto ãs algebras eventualmente ligadas a grupos fí-

sicos de classificação de partículas elementares, a nós, em par-

ticular, dentro ãz. lormalismo de Plano Chato, vão interessar duas

delas: a álgebra Sü(6)¥1 colinear e o grupo SU(6) estático de clas-
w

sificação que é sub-grupo da álgebra SU(6) x SU(6) Chiral de

Feynman-Oell-Mann-Zweig. A razão do nosso interesse particular

nestas duas algebras foi apresentada no Capítulo I (Introdução) e

será ainda discutida nos capítulos seguintes. Resumiremos aqui

apenas os resultados básicos.

Vamos chamar a atenção neste ponto ao fato de que es-

tamos falando em algebras e não nos grupos de classificação, pois

o problema das representações constituintes ainda não foi aborda-

do . os operadores que serão aqui relacionados estão expressos na

representação de "correntes" ou na representação dos estados ca-

nônicos.

Seguindo a tese de doutoramento do Melosh , os gera-

dores do SU(6)
W

W. =

de quarks de correntes, são dados por:

d3x q+(x) jl q(x)

= /d3x q+(x) ^

/d3x q+(x) I|i *Í
(IV-20)

Wf /d3x q+(x) q(x)
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com i = 0,1, 8.

A parte em A. fecha a álgebra SU(3) de Gell-Mann, er.-

quanto que a parte spinorial, representada pelo spin W de Lipkin

e Meshkov9, fecha a álgebra SX3Í2) de spin.

Os W s dados pela 2q. ÍIV-20) são ivariantes por boosts

finJLcos na direção z, mas não são conservados.

A álgebra Sü(ó) x SU(5) Chiral de Feynman, Gell-Mann

e Zv^-711 (neste texto eventualmente denotada por álgebra de F-G-Z)

é gerada pelas seguintes cargas integradas no Plano Chato:

= /d3:< Vf

ÍIV-21)

= /d3x Af

onde

V = q y Aj- q

, a

(IV-22)

Esta álgebra tem vári.is sub-álgebras fisicamente bas-

tante interessantes. Uma é a álgebra SU(3) x SU(3) Chiral, gerada

pelas cargas

± s Q a (IV-23)

e que é espontaneamente quebrada até o SU(3) de classificação. Este
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fato a responsável pela natureza goldstônica do ir, bem como de

todo 3 octeto de mésons pseudoescalares.

A outra é a álgebra Sü(6) "estática de classificação*

gerada por:

(IV-24)

e que no "limite estático", realizado no sentido fraco, isto é -

quando as cargas atuam em estados constituídos de quarks quase pa

rados, define um grupo de classificação, cujos resultados coinci-

dem com os resultados do Sü(6) "ingênuo" de classificação.

Como discutiremos no Capítulo XIV, Caldi e Pagels2 ,

usando certas hipóteses grupísticas relativas aos mêsons pseudo-

escalares e vetoriais, conseguiram estender a natureza goldstôni-

ca a todo o 35 - pleto do SU(6) estático de classificação, asando

o esquema de Sü(6) x Sü(6) Chiral de F-G-Z espontaneamente que-

brado até o mencionado SU(6). Achando, pessoalmente, que este

trabalho lança uma nova importância ao SU(6) estático de classi-

ficação, resolvemos estudar sua conexão com os grupos colineares.
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IV-3. Algebra đe Correntes no Plano Nulo

A titulo đe complétera faremos uma pequena introdução

ao farmalismo đe Plano Nulo.

A métrica por nós utilizada nos primeiros dezesseis

capítulos (a partir do Capítulo XVII usamos outra métrica) é;

Define-se

L

1 0

-1

-1

-1

A+ « A (A° + A3)
/2

(IV-25)

1

A~ = — (A° - A 3)
/Z

A, = (A1, A2)

Daqui concluímos que:

3A 3A3J

(IV-26)

3A" /J 3A3

Além úisso, para a nossa métrica temos:

UV-27)
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3x°

3

3x°

3x° 3x

(» - a-,
3x? 3x

Para os operadores quãnticos temos:

26.

(IV-28)

P+ =
3x° 3x3 3x

P" = ̂ - (P° - P3) = —
V2 3x° 3x3 3x

(IV-29)

O produto escalar de dois quadri-vetores é dado por:

A.B = A°B° - O = A+B~ + A~B+ - A^. (IV-30)

Há duas escolhas para um Plano Nulo. Unia é definida por

x = 0 e outra por x~ = 0. Adotaremos a primeira alternativa. Nes-

te caso, a variávex que desempenhará o papel de tempo (nesta ver-

são do formalismo de Plano Nulo "ortogonal") será x .

Fazendo-se esta escolha, o campo de Dirac pode ser de-

composto em componente "boa" e componente "má".

A componente "boa" é definida por

q+(x> = \ (1 + <xs) q(x) (IV-31)

e a componente "má" por



r
q_(x) - i (1 - Œj>
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(IV-32)

Observe que ^(1 + as) e ^(1 - a$) são projetores.

No formalismo đe Plano Nulo, só a componente "boa" é

dinamicamente independente e é ela que descreve completamente um

sistema físico. A componente "má" ë determinada a partir da "boa"

por uma equação de vinculo.

Em seguida daremos a equação de movimento da componen-

te "boa" do campo de Dirac.

A Equação de Dirac livre, na sua forma covariante

- m)q = 0

pode ser desmembrada em duas equações acopladas:

(IV-33)

P+ q(x) - (a . p + mß) q(x) = 0 (IV-

q(x) - (aj. • PA + mß) q_(x) = 0 (Iv-35)

Sogue daqui que, para o caso livre, a componente "boa'

do campo (dinamicamente independente) obedece ã seguinte equação:

p" q íx) = i (p2 + ma) \ q.(x) (IV-36)

Tendo feito esta introdução sumária, podemos passar a

tratar das questões ligadas com a Álgebra de Correntes do formalis-

mo de Plano Nulo:
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Os campos q+(x) e q+(x), definidos anteriormente, obe-

decem ãs seguintes relações canõnicas de anticomutação :

íq+íx) , q (y)} = _L. (
+ + x+=y 2/2

+ a ) 6(x - y ) S2(x -

(IV-37)

+
x =y

+
x =y

(IV-38)

Pnra o Plano Nulo definido por

x+ = 0 (IV-39)

a normal a este Hiperplano é dada pelas seguintes equações:

n~ = 1

n + = 0

n = 0 (IV-40)

Neste caso

o +nox = x e = (IV-41)

e a expressão de Pv e de MV1V dadas na S<-''.'ão IV-1 pelas Equações

(IV-1) e (IV-2) respectivamente, tomarão a forma que veremos a se-

guir:
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Pw = if d*x Ô(x+)q+(x)Y°Y® — q(x) -
i Oxv

= 71 if d*x 6(x+) q+(x) i (1 + o3) — q (x ) =

= 71 if d*x 6(x+) q +(x) -?•{*.•<• a i - 1 i- a ) 2 —
J ; 3 J 3 9x

q(x)

Usando a definição dada pela Eq. (ÏV-31) , temos:

if d%x 6(x+) qX (IV-42)

Na notação de operadores quant CO:J temos:

3x
= h 1_ , _ i L^

<• 3x° 3x
(IV-43)

/2 f d^x 6(x+) q*(x) Py q+(x) (IV-44)

A Harailtoniana de Plano Nulo - aquela que determina a

evolução dinâmica da componente "boa" do campo, como se deduz da

Eq. (IV-36), se define como sendo:

P" = — (P° - P3) =
/2

= /2 f d"x 6(x+) q+(x) p~ q+(x) =

= _L f d%x Ô(x+) q*(x) (p* + m2) -i q,.(x)

(IV-45)
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Do mesmc «iode,

•- i S(nox°) i

9x

= /2 if d*x 6(x+) q+(x) i (1 +a ) . fxy I - xv ^—| q(x) +

/2 if đ*x 6(x+) q*(x) | ,YVl q(x)

6(x+)

+ /2 if d"x 6{x+) \

.1V-46)

Daqui podemos notar q je os geradores do Grupo de Lorentz,

no formalismo de Plano Nulo, não são tão simples como eram os res-

pectivos geradores .3o inewmo grupe no formslismo de Plano Chato.

Porém, no Espaço de Fock, os geradores de rotação J1 ,

definidos como sendo

Jl -. A23

J2 = Msl (IV-47)



r
mesmo no formalismo de Plano Nule, i:omam unia forma extremamente

simples, que é idêntica ã forma - ; íe^peccivos operadores no for-

malismo de Plano Chato. Temos assim:

J 1 -
rs ' E

(0)

(IV-48)

onde os operadores de criação e destruição são os mesmos do forma-

lismo de Plano Chato.

O operador de boosts é ainda:

Ki = M Í O
 = - M

1C

-JI i f d-x 6(x+) qt(x) fx1 —

fí if d-x 6(x+) q^(x) | (1 + o3) -2- i a± q(x)

SI f d-x 6(x+) qt(x) f x° [- iâ_l - x 1 ^ Í -

v^ f dSc 6(x+) q^(x) | (1 + CO | a± q(x)

Para i = 3 , temos :

(IV-49)
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K •-• S2 fd'x 6íx +) q""(x) fx c'-3 / I •

+ /5 |d*x 6(x ) q*ix) -2- q
+ 2 H

- x3fi

(IV-50)

Como já dissemos na Seção IV-2, o operador que será

relevante para testar as propriedades das cargas (geradoras de

diferentes algebras i em re.lî ão crans for nu ção de boosts na di-

reção z, é o operaco;; que cc jtéri .. matriz a e não aquele que

contém o operador diferencial.

Alfm ão <;rujio de POÍ :arê, no formalismo de Plano Nu-

lo vão nos ainda interessar os grupos colineares SU(6) . Dm ë o

grupo dos quarks de "correntes" e outro é o grupo dos quarks

"constituintes". Dsi:o foi j -ec: j.iente o assunto do clássico

tranalho de Melosh . Como este t apitulo é apenas introdutório

e não trata das representações constituintes, daremos apenas a

forma dos geradores do SU(6) „v de quarks de "correntes", ou

quarks expressos pulos estados cnônicos. Segundo Melosh, temos:

_ r „ + -,- i

/2 d x <S<x ) q.(.(x) ̂  X̂ ^ q+(x)

•? d*x «{j.') c. x) 8 § ^ -j- q+(x)

F? =

kx 6(x+)

.«/-.. c. .x)
X.

q+(x)

(IV-51)
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V. SPIN E GRUPOS DE CLASSIFICA«;..'>

A idéia de grupos de classificação aplicados a par-

tículas elementares, é uma idéia antiga e o seu aparecimento po-

deria ser associado ã introd' .c ..; ,/i Isotópico por W.

Heisenberg em 1932.

A simetria SU(2) .?<- ̂ pin petorico está associada

ãs propriedades de carga das :J : .1 Talai , e 3 uma simetria in-

terna que se descreve por meio <3e certas rotações ou transfor-

mações no espaço matemático, de -.vincuLaêo do espaço-tempo físi-

co.

Um passo significativo para frente foi realizado por

E.P. Wigner que, em 1937, obsei .-ou a existência de uma simetria

maior na física nuclear. Est •• .,i ;.:_•:• ;r. a reunia em si tanto

as transformações de spin isotô^ico quanto as do spin usual,fun-

di ndo-as numa nova simetria que 5 o SU{4).

As propriedades do ypin isotópico, sob as transfor-

mações do Grupo de Poincarë, sic extremamente simples pois a

carga é um invariante deste ara x>.

O mesmo, entretanto, não acontece com o spin usual

que nem ê conservado (suas projeções sobre algum eixo escolhido)

e nem é invariante por boosts.

Na física nuclear, a não conservação de spin não ê

muito pronunciada, de modo que ?. possível falar de um grupo de

classificação aproximado, envo,. jrião o -pin usual que # aproxi-
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maíamente conservado.

O desenvolvimento da física ãe partículas elementa-

re? levou a uma nova compreensão da estrutura íntima das partí-

culas. Apareceram númerosqtiãn*icos novos, tais como estranheza,

charme e cor.

Quanto ã própria composição das partículas - os hã-

drons - acređ., xri • ( sereia cia: :oiapostas <\& partículas sub-mi-

croscõpicas - os

Estes quarks foram enquadrados nos nais diversos es-

quemas de car^a, ». s;.ra'h&zi.. c} i~:rae e cor, mas no presente tra-

balho estes aspectos não são de vital importância. Admitimos pa-

ra os nossos cálculos o esquema mais simples - o SU(3) ainda in-

troduzido por Gell-Mann, e cuj? álgebra é realizada por oito

matrizes que levam o nome deste fxaico.

O que vai prender a nossa atenção é o outro aspecto

dos grupos de cla.-sificação. C - icentrar-nos-emos sobre o spin

usual. Acredita-se que os quarks sejam partículas de spin meio,

e que o spin dos hãdrons seja constituído da soma destes spins

elementares.

Ora, enquanto que na teoria SU(4) de Wigner o spin

era uma quantidade aproximadamente conservada, o spin dos quarks

- estes com movimento relativir Lco - longe está de ser conser-

vado, comprometendo assim a possibilidade de definir trivialmen-

te um grupo SU(6) de classificação.
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Entretanto, não fa.'.-,-.\r\ evidC-nciaj <v:pcrintentais so-

brs a existência deste grupo q -, :-)n; .; ;I I. ... :xv as iname-

raõ partículas elementares ev. .. .r.-.iplet';; >iein comportados. Hais

ainda, um outro número quãntic - o de Momento angular orbital-

aparece como o parâmetro de . . ÍS.-.~ .-i : ••-.?. iltima pode

ser quebrada nos modelos que p •* '<=e.n um. i.^erajäo antre os quarte.

Por fim, as excitações radiais aão levadas em consideração, con-

seguindo assim uma razoável explicação do espectro dos hádrons,

incluindo partículas estáveis e r JSÍ;O.-Í-U icî .s .

Do exposto acima peroaoenios ama dificuldade. Por um

lado existe una estrutura de gr. . • cie .. i ,-olve o S.JÍJI, que ë ob-

servada na natureza. Por ou::; ~iío -.-, ; )i•: usaai (spin canôni-

co) não se presta para definir ,_;tjos đe classificação.

O principal objett •••» c;e.i-i:e <ra. ̂ lho consiste na so-

lução dos múltiplos aspectos do problena svinorial.

Na primeira parte f.. íte te:: .o cae oonproenđe a ma-

téria contida nos primeiros der .sreli- cč.pxt.u3os, e que básica -

mente trata dos problemas da Aly^hra de Correntes, não conside-

raremos modelos que envolvem q-^rks eir. •• iteração. Estaremos se-

guindo a abordagem de Gell-Ma-; - d- -.,•• ;. . egu.dores (caao ftelosh,

por exemplo) onde se consider li-Iiron.? co.;sti;;rCdo:3 de quarks

livres, de uma mesma massa e:e;.-ra. h i pó te-~e esta adotada para

evitar a quebra explícita do S ,3) a a. con.-equente não conserva-

ção de correntes vetoriais. Nr-te xntextj, a massa efetiva

dos quarks resulta de uma interação raedta que se caracteriza pela

própria massa efetiva e pelo mosrito ão.< quarks no seu movimen-

to "livre".
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i.

No CapT tulo XVII e .•osteriores estudaremos o spin

de uma partícula nos problemas com uma interação externa. A

abordagem daquela matéria será feita no nível da primeira quan-

ti zação.
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VI SPIN DOS GRUPOS DE CLASSIFICAÇÃO. HÄDRONS.

No capítulo anterior f̂ l.imos ãs -pin nos grupos de clas-

sificação. Na teoria de par^ícu-as elementares, os hãdrons se-

riara compostos de quarks, e o . ;-• -ÏJ ons seria - a grosso

modo - a soma dos spins de CĆU... .;.-• nos quaiks. Dis=amos também

que, nos problemas não relativiscicos, o spin usual poderia ser

considerado como sendo um bom rtúiooro quãntico, mas que no caso

relativistico - como acontece cr i os quarks que compõem os hãdrons -

o spin usual deixaria de satisfy -,er as exigências inpostas por um

grupo de classificação.

Entretanto, a tarefa r'.- '. -••.?':•. ni r xatainente as qualidades

do spin de um grupo de classií. < -.ïo näc é trivial.

Nos primeiros trabalher -- vc:ja por exemplo » tese de dou-

toramento de Melosh1° - acreditóva-se que a qualidade do spin de

um grupo de classificação era a s-ua conservação, junto com a in-

variança por boosts pelo menos r.-jna direção escolhida.

Posteriormente viu-se que. estas exigências r.ão eram su-

ficientes. Neste capítulo e nes três seguintes, pretendemos es-

clarecer esta questão. O vslc; " stes c pículos é apenas didá-

tico, já que a questão era si, '- i c-nent: , es rã bem compreendida.

No caso dos hãdrons for^^dos a partir dos quarks — que

são representações fundamentais £o çrupo - devemos tomar bastan-

te cuidado na hora de definir qualidades de um spin de classifi-

cação. Estas exigências podem s = x~ feit&s no nível dos quarks

(representações fundamentais) e ofíerr. ser feitas no nível de hã-
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dr ins (representações maiores do grupo em questão). De um modo

geral, não ë õbv. c que estaií e>"-.gências devam ser as mesmas

para ambos os casos.

No nível dos quarks - representações fundamentais do

grjpo - as propriedades do spii. ie um grupo de classificação

não são tão evidentes.

Entretanto, no nível, dorf hádrons, certas exigências são

praticamente óbvias, já que se trata de grupos de classificação

aplicados a partículas físicas. Estas exigências são a conser-

vação do spin (de algum spin c<-ieralizado) e sua invariança

por boosts - pelo menos em algu:na direção escolhida.

Na física de partículas elementares usa-se a teoria de

grupos para classificar estados físicos. O fato de existir

uma estrutura de grupo faz com que se atribua certos números

característicos - os números quânticos - a estes estados. Fi-

sicamente os portadores destes números quânticos são as partí-

culas elementares, cujas características são por eles repre-

sentadas. Como uma determinada partícula - enquanto preserva

sua identidade - tem características físicas definidas, os nú-

meros quânticos que traduzem ta-, s características devem ser

conservados.

Outra qualidade desejável para os números quânticos de

um grupo de classificação é a sua invariança por boosts. Um dos

aspectos muito importantes da física de partículas elementares

é o estudo das transformações que compreendem reações e decai-

mentos. A utilidade dos grupos de classificação nesta área con-
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s. ste na possibilidade de comparar os números quânticos de um

sssterna antes da transformação e os números quânticos depois

de ocorrida a transformação. Se o processo em questão não vio-

la um determinado número quântico, podem-se estabelecer regras

de seleção, desde que este número não dependa do estado de mo-

vimento de seus portadores - as partículas envolvidas no pro-

cesso. Isto acontece se os números quânticos em questão são

invariantes por boosts.

Se uma invariança total não é possível, procura-se a

irvariança numa única direção escolhida do espaço. Este caso

corresponde aos grupos de classificação "colineares".

O raciocínio que apresentamos serviu para estabelecer

as propriedades de conservação e de invariança por boosts, do

spin de classificação no nível dos hádrons.

Como o operador de spin dos hãdrons é a soma dos ope-

radores dos spins dos quarks - cada qual atuando num espaço

diferente - vemos que a conservação do spin hadrõnico implica

na conservação do spin de cada um dos quarks. O mesmo se es-

tende ãs propriedades por boosts.

Estas condições que acabamos de definir, podem ser clas-

sificadas como condições necessárias. Porém, mais adiante ve-

remos que elas não são ainda suficientes.
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VII. DIFERENTES TIPOS DE SPIN

No capítulo anterior estabelecemos duas condições ne-

cess irias que devem ser satisfeitas pelo spin de um grupe de clas-

sifixação. Antes de terminar a análise do problema, estabelecen-

do também a condição suficience, . servemos que o spin usual não

satisfaz nenhuma das propriedades até agora estabelecidas. O spin

usual (sua projeção sobre algum eixo escolhido) nem é conservado

e nem é invariante por boosts.

Neste capítulo pretendemos fazer uma ilustração dos ti-

pos de spin que se podem construir, tentando obter um {ou alguns)

que pudesse satisfazar as condições necessárias.

Deve-se,então, procurar um novo spin, relacionado ao

spin antigo de alguma forma, que ^osse conservado, bem como in-
O

variante por boosts - pelo menos <•- i alguma direção escolhida. Sem

dúvida alguma, o novo spin deve também obedecer ã álgebra de SU(2).

A construção de novos spins- conservados e invariantes

por boosts - pode seguir dois caminhos distintos.

o

No primeiro, o spin usual é relacionado com o novo spin

através de uma transformação unitária. Ê o caso do spin de Foldy-

-Wouthuysen e do spin de Melosh.

0 segundo caminho engleba todos os que não pertencem

ao primeiro.
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Abordaremos aqui, em primeiro lugar, os spins deste

últino grupo numa explanação superficial, suficiente apenas pa-

ra colocar o problema.

O primeiro a ser discutido será o Vetor de Thomas -

que i o gerador de "Little Group", e que ê obtido do operador

de Pauli-Lubanski. O Vetor de Thomas ê conservado, mas não é

invariante por boosts, a menos que se imponha condições super

particulares, onde se considera o Vetor de Thomas de uma partí-

cula que se movimenta rigorosamente na direção Z. Neste caso, e

somente neste caso, o Vetor de Thomas é invariante por boosts

na mesma direção. Este é o caso do operador %• de Melosh1 que

ele usa para estabelecer a "Condição Angular". Além đas pro-

priedades mencionadas, aquele cf é ainda invariante por transla-

ções espaciais na direção Z, de modo que comuta com P~= ̂r-(P°-P3)

que é a Hamiltoniana do Plano Nulo. Entretanto, para partículas

de momento qualquer, a invariança por boosts, mesmo numa única

direção escolhida, não acontece. Fisicamente isto ocorre por-

que o Vetor de Thomas é o próprio spin usual, compatibilizado

com o estado de movimento da partícula - portadora de spin. Des-

te modo, para partículas em repouso, o Vetor de Thomas coincide

com o spin usual.

Analisaremos em seguida o spin W de Lipkin e Meshkov.

Em 1965 Lipkin e Meshkov9 publicaram um trabalho onde introdu-

ziram uma alternativa ao spin usual de Pauli. Este novo spin,

além de obedecer ã álgebra de SU(2), possui outros atrativos

muito interessantes.

A fim de simplificar a nossa exposição, introduzire-

mos este spin dentro do espaço de partículas. No caso de anti-
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part* cuias, ocorrem apenas algumas trocas de sinal. Suas compo-

nentes são:

(VII-1)

Wz

wx

w
y

" T

= e

= s

°x
T

z.

»" ' l!

A Hamiltoniana de uma partícula livre de Dirac,

se movimenta na direção do eixo z ë dada por:

Hz = az (VII-2)

Daqui vemos que nestas circunstâncias todas as com-

ponentes do spin W são conservadas.

Além disso, todas as componentes deste spin comutam

com az - gerador de boosts na direção z.

Deste forma observamos que o spin W de Lipkin e Msshkov

satisfaz as condições necessárias deduzidas no Capítulo VI. En-

tretanto, é possível perceber que este spin não serve para ser o

spin de um grupo de classificação pois, para que todas aquelas

qualidades existissem, seria necessário que todos os quarks que

compõem um hádron estivessem se movimentando na direção z. Isto,

além de ser pouco plausível, implicaria em momento angular orbi-

tal relativo - do sistema de quarks - indefinido, e por conse-

guinte em J (momento angular total do hãdron) também indefinido.

Apesar deste fracasso, adiantaremos que o spin W de

Lipkin e Meshkov será usado futuramente em conjunção com certas
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í;

tran?formações unitárias (as transformações de Melosh) a fim de

obter grupos colineares de classificação.

Ainda dentro do espírito de spins generalizados, não

relacionados com spin usual, por -transformações unitárias,, pode-

mos citar os spins conservados construídos para problemas envol-

vendo certos potenciais externos. Este assunto foi tratado por

vários autores e pode inclusive sar encontrado em algumas das

nossas próprias contribuições. Mas isso vai ser apresentado de

uma forma sistemática a partir do Capítulo XVII.

Por se tratar de ^robleiras com potenciais externos ,

os resultados então obtidos não pođem ser aproveitados direta-

mente para os grupos de classificação de partículas elementares.

Porém, se o potencial externo for encarado como sendo.o potenci-

al relativo entre os quar'--j, então podemos pensar na extensão

desses resultados para a classificação de partículas. O problema

de extensão, entretanto, envolveria o estudo mais critico da se-

paração entre as coordenadas internas e externas do problema. Is-

to não é um problema trivial, e não será feito no presente texto.

Para finalizar este capítulo, discorreremos rapidamen-

te sobre os spins generalizados obtidos a partir do spin usual -

ou a partir do spin w de Lipkin e Meshkov - através de uma trans-

formação unitária.

Esta parte será particularmente sucinta,/ pois preten-

demos voltar a este assunto nos Capítulos XI e XXII, onde trata-

remos das duas transformações de Melosh.
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Neste estágio, entretanto, uma coisa de concreto já é

poss 'vel de ser percebida. Dm spin de classificação - se ele

existir - terã que ser construíde por meio de alguma transforma-

ção initária aplicada a algum spin apropriado. Mais tarde vere-

mos que este "spin apropriado" será o spin W de Lipkin e Meshkov

devido ãs suas propriedades relativas aos boosts na direção z .

Em 1950, Foldy e Wouthuysen12 publicaram um trabalho

sobre o limite não relativistico na teoria de Dirac. Uma das coi-

sas que se derivava no decorrer do trabalho era um novo spin -

relacionado com o spin canônico por meio de uma transformação

unitária - que era conservado. Como a preocupação do nosso tra-

balho reside no spin, formularemos o procedimento de Foldy e

Woutnuysen enfocando precisamente o problema spinorial.

A Hamiltoniana livre de Dirac é dada por:

H = ct.p + ßm = p a.p + mp5

onde usamos a notação do livro de Gasiorowicz7.

(VII. 3)

O termo desta Hamiltoniana que não comuta com o ope-

rador de spin, a/2, é justamente o termo a.p = p a.p . Podemos

então procurar uma transformação unitária tal que (se ela exis-

tir) pudesse transformar a Hamiltoniana original em uma nova, cu-

ja característica principal ë a ausência do termo a.p. Monta-se

então uma equação:

H1 U H U
-l

onde

E = / m*

(VII-4)

(VII-5)
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í; A solução da Eg. (VII-']) realmente existe e é dada por:

ü
m + E + 8a.p

/2E(E + m)
(VII-6)

Neste caso temos uma sj.raetria de spin, pois

JH', cl = 0 (VII-7)

Invertendo as coisas, pode-se definir um novo spin:

E

que comuta com a Hamiltoniana antiga:

p x (cr x p)

Ep{Ep + m)
(VTI-8)

(VTI-9)

Este novo spin obedece ã álgebra de SU(2). Ë conser-

vado, mas infelizmente não é invariante por boosts em nenhuma

direção, não satisfazendo portanto as condições necessárias es-

tabelecidas no Capítulo VI.

Muito tempo depois, em 1973, Nelosh10 - discípulo de

Gell-Mann - na sua clássica tese de doutorar-.&nto, por sugestão

do seu mestre, usou os mesmos princípios que geraram a transfor-

mação de Foldy-Wouthuysen (com enfoque no spin). Porém, para ga-

rantir a invariança do novo spin por boosts, pelo menos numa di-

reção escolhida, ele tomou o spin W de Lipkin e Meshkov ao qual

aplicou uma transformação unitária apropriada. Como resultado.
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conseguiu construir um spin tanto conservado quanto invariante

por boosts na direção z. Este trabalho foi por ele realizado

dentro do formalismo de Plano Chato. O novo spin, portanto,

obedecia ãs condições necessárias que estabelecemos no Capítu-

lo M.

I

No entanto, como veremos no capitulo seguinte, as

condições necessárias por nós estabelecidas não são ainda su-

ficientes. Este fato levou os físicos ã uma triste conclusão

de que no formalismo de Plano Ch.ato não havia possibilidade de

se construir um grupo de classificação que envolvesse opin (do

Apesar disso, o leitor não deve pensar que este fa-

to impede a existência dos hádrons - como partículas físicas -

no formalismo de Plano Chato. Ars partículas físicas exiptem

apesar da não existência do grupo de classificação, pois como

mostraremos no Capítulo XII, sempre é possível definir repre-

sentações irredutíveis do Grupo de Poincaré, cujos membros são

identificáveis com partículas físicas. A razão disso é que a

condição da existência das representações irredutíveis do Gru-

po de Poincaré é mais fraca do que a condição da existência de

um grupo de classificação en-.̂ Iv-endo spin.

Quanto ao grupo de classificação envolvendo o spin,

o próprio Melosh1, num trabalho publicado em 1974, conseguiu

construí-lo - dentro do formalismo de Plano Nulo, através da

chamada segunda transformação de Melosh.
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A titulo de completeza faremos, mais adiante, um pe-

quen> resumo dos dois trabalhos de Melosh. Sua primeira trans-

formação,, realizada no formalisme de Plano Chato, será abordada

no Capitulo XI, e a sua segunda transformação, realizada no for-

malismo de Plano Nulo, será exposta no Capitulo XIII.

^WMU«|

Nos dois capítulos que se seguem concluiremos o tra-

balho de estabelecer as características necessárias e suficientes

que o spin de um grupo de classificação deve satisfazer.
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VIi: . REPRESHNTACÕES FUNDAMENTAIS E REPRESENTAÇÕES SUPERIORES.

SPIN CONSTITUINTE E SPIN DE COKRENTES.

Neste capítulo e no capitulo seguinte iremos finalmen-

te estabelecer as condições necessárias e suficientes para que um

spin generalizado possa ser usado num grupo de classificação.

O caminho que escolhemos para tal tarefa não foi o mais

curto, mas julgamos que a opção escolhida tem algumas vantagens

particulares.

Para evitar que o leitor se perca nas nossas longas ar-

gumentações, daremos aqui um brevíssimo resumo que pudesse servir

de bússola durante a leitura do texto propriamente dito.

Como já vimos no Capítulo VI, o spin generalizado dos

quarks de um grupo de classificação deve ser conservado e invari-

ante por boosts pelo menos numa única direção escolhida. Estes

mesmos quarks, porém, devem formar sistemas compostos identificá-

veis com hádrons. Isto implica numa série de restrições ao tipo

de movimento que estes quarks pudessem ter dentro dos hãdrons. Os

dois conjuntos de exigências nem sempre são compatíveis, como vi-

mos no caso de spin W de Lipkin e Meshkov, no Capítulo VII. No

capítulo seguinte chegaremos ao conceito da "Condição Angular" que

englobará tanto as condições necessárias quanto as suficientes ,

no nível da segunda quantização.

A peculiaridade dos grupos de classificação das partí-

culas ê que ãs suas representações são associadas partículas ele-
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mentjres que são portadoras de números quãnticos definidos pelo

grup3. Neste caso, obter representações maiores do jrupo a par-

tir de representações mais fundamentais aqui/ale a somar partí-

culas, ou seja, considerar sistemas complexos compostos de par-

tículas mais fundamentais.

Neste capítulo pretendemos abordar um problema que é

de fundamental importância. Quando se aplica algum grupo na cias

sificação de partículas elementares, o próprio grupo - por si só •

apresenta-nos uma série de exigências a serem cumpridas. O fato

de que as representações deste grupo devem ser associadas a par-

tículas elementares, com características de partículas, este fa-

to, por outro lado, apresenta uma outra :iério de exigências. Os

dois conjuntos de exigências, em geral, são distintos e às vezes

até contraditórios.

Deste modo, tomando como o exemplo o SU(6) de classi-

ficação, podemos dizer que não é difícil construir tal grupo, cem

números quânticos conservados e invariantes por boosts (veja o

spin W de Lipkin e Meshkov, bem como o prxmeiro spin de Meloshdo

formalismo de Plano Chato). Mas, para que as representações des-

te grupo pudessem ser associadas a partículas físicas, somos le-

vados a considerar outras restrições. Mais tarde veremos que ,

devido a todas estas exigências, não será possível construir um

grupo de classificação dentro do formalismo de Plano Chato. Isto,

entretanto, não nos impossibilita de definir partículas físicas

como representações irredutíveis do Grupo de Poincaré no forma-

lismo de Plano Chato.

Felizmente, no formalismo de Plano Nulo, a construção

de um grupo de classificação de partículas elementares, envolven-

do o spin, será possível.
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Neste capítulo abordaremos brevemente a ccwpatibili-

đađe đas condições impostas pela estrutura de grupo e đas con-

dições impostas pela natureza das partículas.

Nas simetrias do tipo SU(6), que envolvera tanto o

spir unitário quanto o spin usual, o problema da "compatibili-

: dade das condições " está ligado ao estado de movimento dos por-

tadores dos números quânticos do grupo - os quarks, movimento

este que estará afetando os próprios números quãnticos em ques-

tão.

*. , Tecnicamente falando, se existe uma estrutura de gru-

po, então deve haver a possibilidade de se obter representa-

ções irredutíveis maiores dete grupo a partir de representações

irredutíveis menores, usando-se para isso a lei de formação des-

te grupo, que é representada pelos respectivos coeficientes de

Clebsh-Gordan.

Em se tratando de simetrias unitárias (simetrias re-

lacionadas com cargas), cujo exemplo clássico é o spin isotôpi-

co, temos o caso mais simples de grupos de classificação apli-

cados a partículas elementares. A razão disso é que os números

guânticos deste tipo de grupos não dependem do estado de movi-

mento dos seus portadores - as partículas.

Um estado genérico de uma partícula poderá então ser

escrito como produto direto de dois estados, cada qual perten-

cendo a espaços diferentes:
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í; ESTADO DE ÜMA\

PARTÍCULA /

ESTRUTURA \
ESVP.Ç. '^Etií-Oí-Jí. y tà
E SPIfcORIAL /

SPIN \
l'KT'iÂRio y
(CARGA) /

(VIII-1)

Isto se deve ao fato de que a carga (bem como outras

quantidades como estranheza, charme e cor) é um invariante de

Grupo de Poincaré.

O que vemos deste exemplo, é que existe a "independên-

cia do spin (unitário) em relação ao movimento da partícula", in-

dependência esta realizada de uma forma trivial, ßste fato acar-

reta um outro menos forte, e que é a "independência da medida de

spin (unitário) em relação ao movimento da partícula", o que sig-

nifica que, se aplicarmos o operador de spin unitário ao estado

em questão, o autovalor que daí resultaria (estamos supondo que o

estado seja um autoestado) não dependeria do momento da partícula.

Estes conceitos aparentemente triviais vão se tornar

importantes quando passaremos a tratar ck- spin usual aplicado aos

grupos de classificação.

Então, havendo a tal "independência do spin (unitário)

...", podemos efetuar sua composição - quando necessário - por

meio dos coeficientes de Clebsh-Gordan do grupo em questão, sem

nos importarmos com o estado de movimento đas partículas consti-

tuintes. Este (o movimento) se ajusta de modo que a representa-

ção final tenha característica de uma partícula física.
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A situação é muito diferente quando se considera gru-

pos de classificação envolvendo o spin usual.

Para esses grupos não há possibilidade de fatorar a

parte spinorial, pois o spin - sua projeção sobre algum eixo es-

colhido - depende do estadc de movimento da partícula ã qual ele

(o spin) está associado. Portanto, para o spin usual não podemos

definir a "independência do spin em relação ao movimento da par-

tícula". Nao podendo fatorar o spin, não podemos também usar di-

retamente os coeficientes de Clebsh-Gordan do grupo SU(2). Então,

para termos uma estrutura de grupo associada ao spin. devemos

procurar um outro spin, relacionado com o spin usual de uma ma-

neira clara e definida, de modo que este novo spin pudesse ser

fatorado e, por conseguinte, que a lei de composição deste spin

fosse simples e que envolvesse apenas os coeficientes de Clebsh-

-Gordan do grupo SU(2).

Os estados definidos por este novo spin serão denota-

dos "estados constituintes" em contraposição aos "estados de cor-

rentes" - definidos em termos de spin canônico.

Notemos que, no limite não relativistico, quando o

spin canônico é aproximadamente conservado, a fatoração é pos-

sível, e é possível de se falar de um grupo de classificação en-

volvendo o spin. Neste caso, a representação constituinte coin-

cide com a representação de correntes. Este tipo de aproximação

é feito na física atômica e mesmo na física nuclear. Entretanto,

no caso da classificação das partículas elementares, esta apro-

ximação não ê boa, pois se acredita que o movimento dos quarks -

partículas que formam hádrons - têm um movimento relativístico.

Daí a necessidade de*se definir estados constituintes.
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Mostraremos agora que am spin, mesmo quando conserva-

do e invariante por boosts numi i 'i;î dir-;i> asso-. i..Jî (como ê o

caso do primeiro spin de Kr1osh do formalisme» de Plano Chato), não

possibilita automaticamente a realização da fatoração da parte

spinorial. Para demonstrá-lo, i •> >. reinos <rt exemplo.

Tomemos um spin generalizado que, por definição, seja

conservado. Nestas condições, cada quark que compõe um hãdron po-

de ter simultaneamente energia d^ ÎL.nida, bem como spin definido .

Acontece que no caso em que os hádrons estão em movimento, os

quarks que os compõem, não são descritos por autoestados de ener-

gia. Portanto, também não são au-j<»stados de spin (aquele spin

generalizado que por definição er..! conservado).

Num caso particularíssimo podemos ter um hãdron cu-

jos quarks sejam autoestados de c-.̂ .-r̂ ia. íS o caso dos quarks de

um mêson parado. Nestas circunstâncias, o fato de os quarks te-

rem energia definida, junto com o fato de os spins serem conser-

vados, possibilita a estes quarks., herein spins definidos - inde-

pendentemente do seu estado de movimento (subentendemos aqui a dire-

ção do movimento). Neste caso acontece a possibilidade da fato-

ração da parte spinorial, fato este que pode ser entendido como

sendo conseqüência da "independênc.i a do spin ein relação ao movi-

mento da partícula". Daí a possibilidade de se definir - neste

caso - o grupo SU(2) de classificação.

Deste exemplo particO ar vemos que a conservação do

spin, em geral, não ê suficiente para a existência do grupo de

classificação.
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Uma condição suficiente, mas não necessária, para a

existência de um grui>-. de c.ln •• ' .' '.H.-Á-.I -Í. -.ia a existência de um

spin generalizado quo fosye i i»•-:;..... =.-..'ic.ï pjr boosts em todas as di-

reções .

Em ; i.i. .- nia : . > t • . "variants por boosts,

ele coincidiria cora o spin do esta.-io em repouso, o qual é conser-

vado. Portanto, o spin de um esta-io genérico também seria con-

servado.

Em segundo lugar, a invariança por boosts seria mais

do que suficiente para a "independência do spin em relação ao mo-

vimento da parti ou'!..' ", c qu<"> • - '-ir'a a 003.sioili.aade de fa-

toração, e a subsequente utilizado dos coeficientes de Clebsh-

Gordan do grupo SU(2).

'- i

Portanto, a exister:. .. de um spin invariante por boosts

em todas as direções implicaria na existência do grupo de classi-

ficação.

Mas tal spin não exisiu I

É preciso então ura compromisso que consiste na intro-

dução de um conceito mais fraco qA' o coaceiio da "independência

do spin...". A alternativa seria a introdução do conceito da

"independência da medida de spin em relação ao movimento da par-

tícula". Para consegui-lo, preo-.;-'-se um opoirador de spin, in-

variante por boosts apenac numa ür, ; ca direção escolhida, mas que,

quando aplicado ao estado de una partícula de momento qualquer ,

sempre forneça um mesmo autovalor.
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Pelo fato de o spin não ser invariante per boosts em

todas as direções, e da neces? id•". 3- i'istS.j- a 3 ;>i_3pendên-

cia da medida de spin...", concluímos que o operador de spin de-

ve depender explicitamente do sistema de referência escolhido.

No formalismo da segjväa guancização a ser abordado

no próximo capítulo, ficará bem claro que a "independência da me-

dida de spin...", que naquele formalisino será equivalente ã "Con-

dição Angular", garantirá também ? conser/aç.ío deste novo spin.

No formalismo de Plano Chato, o ünico spin que for-

nece a "independência da medida i'î spin...'1 é o spin ao qual

foi aplicado um boost conveniente, ou o Voto^: de Thorus.

Entretanto, este spin peca por dois defeitos. Em

primeiro lugar, este spin não é :.•.variante por boosts em nenhu-

ma direção. Em segundo lugar, este spin é obtido a partir do

spin original por meio de um boost, que não é uma transformação

unitária. Como já dissemos no Capítulo VII, esta condição é

muito importante.

Concluímos daqui que, no formalismo de Plano Chato,

não existe um grupo de classificação definido por urnc. álgebra

de geradores apropriados.

Porém, como veremos mć»is tarde, no formalismo de

Plano Nulo será posbivea. obter uri «pin generalizado que forneça

a "independência da medida de spin em relação ao movimento da

partícula" que seja conservado, que seja invariante por boosts
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na i ireção z, e que seja obtido a.partir do spin W de Lipkin e

Mesfkov, por meio de vmp. tra-"-^ ' v'ío m ' tária - a segunda

trai sformação de Meiosh.
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IX "CONDIÇÃO ANGULAR" E O CONCEITO DA "INDEPENDÊNCIA DA MEDIDA

DE SPIN EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DÄ PARTÍCULA".

~1

Do exposto no capítulo anterior ficou claro que, una

veí que o spin canônico dependia e::p liei tain-;nto rio nomento da

partícula portadora, o remédio era achar ai-juin operador genera-

lizado de spin, usando alguma transformação unitária apropriada,

que pudesse fornecer aquela "indopondênc.ia da medida do spin...".

Com isso surgiria a possibilidade <ie fato-ar: a parte spinorial

e usar os coeficientes de Clebsh-Gordan do grupo SU(2) na cons-

trução do spin dos hãdrons, a partir dos spins dos quarks.

O que não demons traía-:> 3 no caottilo anterior, mas que

em breve ficará claro, é que esta "independência da medida de

spin..." garantirá também a sua conservação, o que foi a primei-

ra das duas condições necessárias qu<= de/La satisfazer um spin

de classificação. A segunda condição neoessãria - a invariança

do spin por boosts na direção z - é garantida escolhendo-se o

spin W de Lipkin e Meshkov como sendo o operador spinorial.

O raciocínio que desenvolvemos até agora está no ní-

vel da primeira quantização. Mostraremos agora que, no nível

da segunda quantização, o conceito da °i vdependência da medida

do spin..." pode ser substituído por uma outra condição que na

literatura é chamada de "Condição Angular".

Pela "Condição Angular" requer-se que as cargas, ge-

radoras dos grupos colineares de classificação, se comportem co-

mo vetores sob as rotações espaciais, geradas pelo operador mo-
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mento angular total . Isto deVe,'ocorrer tanto no formalismo de
.*,- • I

Plano Chato quanto no formal.ïsmo' de Plano Nulo.

1

Antes de demonstrar a equivalência da "Condição

Ar guiar" com o conceito da "independência da medida de spin...",

preferimos esclarecer bem o oncvnto <3a "Condição Angular".

O sentido físico deste conceito é bastante trans-

parente. Poi verificado experimentalmente que, dentro de um

multipleto de SU(6) , os spins da.-; partículas a ele pertencen-

tes diferem, no máximo, de uma unidade de momento angular. Usan-

do o teorema de Wigner-Eckart vemos que as cargas geradoras do

grupo de classificação devem ter momento angular total justa-

mente igual àquela diferença. Em outras palavras, as cargas

devem se comportar como vetores sob as rotações espaciais. Ca-

so isto não fosse verdade, e as cargas tivessem momento angular

total indefinido, aconteceria - ainda por força do teorema de

Wigner-Eckart - que elas (as cargas) poderiam ligar membros de

multipletos de spins arbitrários. Em outras palavras - não

existiria um grupo de classificação.

Fisicamente isto ê plausível e parece dispensar

maiores explicações, mas as coisas ficarão muito mais satisfa-

tórias se conseguirmos mostrar que este conceito é equivalente

aos conceitos expostos no capítulo anterior. Para isso traba-

lharemos no Espaço de Fock.

Tanto no formalismo de Plano Chato quanto no forma-

lismo de Plano Nulo, o operador momento angular total tem uma

única expressão:
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rs
ÉÎÏL.
Ek/M

a(s)0) (0)

• t
b(r)(k) v(r)+<0,

(IX-1)

onde a, a , b, b , u e v são da base canônica, construída dentro

de formalismo de Plano Chato (quantizaçãc dos campos a tempos

iguais).

Para sistemas de referência onde os hádrons estão em

repouso, a "Condição Angular" pode ser expressa pelas seguintes

equações (veja o trabalho de Melosh1):

fj , s 1= 0 (IX-2)

(IX-3)

onde S e S (bem como S2) são operadores de campo, geradores da

simetria de spin, e que poderiam ser dados tanto dentro do for-

malismo de Plano Chato, quanto dentro do formalismo de Plano Nu-

lo.

Vejamos agora o que podemos fazer com o operador de

spin colinear no formalismo de Piano Chato. Este operador ë da-

do por:
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i đ 3x q+(x) Ti q(x) =

rs ' (E p/M)
2
. UU> (p) u" u<a}<p)

b ( s ) + (P) b
(r'(p) )(p>

onde

+(-p) u ( r ) +(pl T. v ( s )(-p)

a ( s )(-p) v ( r ) +(p) r ± u

a a a
= ( -1 , p -J- ., ß -1

1 2 2 2

(IX-4)

(IX-5)

Daqui podemos notar claramente que o operador de spin

e o J 1 dado pela Eq. (IX-1) jamais satisfariam as condições de

comutação tão simples como ar. d£i<-is pelas Equações (IX-2) e (IX-3).

Isto só poderia acontecer se houvesse alguma transformação uni-

tária que reduzisse expressões do tipo u (p) F. u (p) em

expressões do tipo u (0) r. u (0). Se isto fosse possível,

então os termos que criam pares se anulariam pois, sendo r. um

operador par, os termos do tipo u{r)+(0) V± v
ís)(0) e v ( r ) (0)

(s)
T. u (0) seriam nulos. Nao existindo termos que criam pares ,

as cargas anulariam o vácuo e, v«lo Teorema de Coleman, seriam

quantidades conservadas. Além disso, uma carga geradora de um

grupo de classificação (se ela existir), que na sua parte spi-

norial não dependeria de momento, geraria uma classificação das
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partículas que seria independente do momento dos quarks. Isto

seria exatamente o conceito de. : inôeper 5zv. zla da -r.edida de spin

em relação ao movimento da partícula" do qaal falamos no capi-

tulo anterior.

forma u

Infelizmente devera oA.-i.~zr. <jae. no for.-ialismo de

agePlano Chato, a passagem da fonaa u (p) IV u S J (p) para a

(0) u (0) só pode ser realizada através de um

boost que, no nível de spi nor <= , não é USTÍ-S transformação uni-

tária .

Felizmente, no formalismo de Plano Nulo, as cargas

(da correntes) que representam m operado* de spin colinear

são da seguinte forma (veja ainãa Melosh1):

Ep/M

. [a î r ) +<P) . W ( p ) X+(r> S"1 F. X
(s>

\p) b lp) X S I . o X I
J

(1X-6)

onde X's são spinores de Pauli, a onđe

T. - (o , a , a )
3. 1 2 3

(IX-7)

(IX-8)

O operador matricial S é dado por:
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(/2 p* + M) + 1(p x a),
(IX-9)

p + . (E

A sorte é que o optrađor S é um operador unitário,

e pođe ser removido através de una transformação unitária que

leva o nome da "segunda transformação de Melosh". Neste caso,

os termos do tipo X + Í r ) s""1 V± S X
ís) passam a ser do tipo

XX rA X , o que garante, *•. anto a satisfação da "Condição

Angular" expressa pelas Equações (IX-2) e (IX-3), bem como um

esquema de classificação independente do momento dos quarks,

o 3ue - como jâ dissemos - eqüivale ao nosso conceito da "in-

dependência da medida de spin <;:,i relação ao movimento da par-

tícula".

Concluindo - vemos ' ue no formalismo de Plano Nulo,

e somente dentro deste formalismo, é possível realizar um gru-

po de classificação colinear que envolvesse o spin. As cargas

que são obtidas por intermédio da aplicação da "segunda trans-

formação de Melosh" são chamadas de cargas constituintes do gru-

P° SU(6)W,STR0NG.
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X. REPRESENTAÇÕES DE QUARKS DE CORRENTES E REPRESENTAÇÕES GE QUARKS

CONSTITUINTES

No Capitulo VIII mencionamos pela primeira vez os es-

tado i de correntes e os estados constituintes.

Para simplificar as coisas, diremos logo que um esta-

do de correntes é o chamado estado da base canõnica, que se ca-

racteriza por ter massa definida, um quadri-momento definido, spin

total definido, e por fim - a projeção deste spin sobre algum' ei-

xo escolhido igualmente definida, mas somente no sistema de refe-

rência onde a partícula está em repouso.

Quando a partícula está em movimento, seu estado não

é - em geral - autoestado do operador de spin que é representado

pelas matrizes de Pauli (escritas em termos de matrizes Y đe Dirac).

Quando se pensa num hãdron composto por quarks em mo-

vimento relativístico, vê-se que o aspecto spinorial do sistema

deve ser certamente muito confuso, não podendo se prever um spin

definido para o sistema (o hãdron). Então, os estados de corren-

tes não podem constituir um hãdron, ou seja - os estados de cor-

rentes (ou estados canônicos) não são estados constituintes.

Quem então são estes estados constituintes ?

A eliminação da "desordem" spinorial pode ser feita de

duas formas distintas: ou mexendo nos estados - fazendo superpo-

sições convenientes dos estados canônicos, ou mexendo no operador

que "lê" o conteúdo spinorial de um sistema de quarks. Uma coisa.
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j, ent etanto, ê certa - os estados são determinados pela Harni1tonia-

na. No caso de Hamiltoniana livre de Dirac (na sua fona usual )

temos justamente os estados canônicos ou de correntes. Então, me-

xer nos estados implica mexer na Hamiltoniana, e é isso que signi-

fica mudar de representação. Se a transformação efetuada consegue

eliminar a "desordem" spinorial, a representação assim obtida passa

a ser chamada de representação dos quarks constituintes.

Para poder discutir este problema, deveros ficar cien-

tes de que, no nível da primeira quantização e no nível da segunda

quantização, estes conceitos são realizados de uma forma peculiar

para cada caso.

No nível da primeira quantização, temos funções de on-

da «specificadas tanto pela parte espaço-temporal quanto pela par-

te spinorial.

O operador canõnico de spin - o spin de Pauli - atua

sobre spinores canônicos que são explicitamente dependentes do

momento . Em geral, estas funções de onda só são autofunções de

spin quando elas representam partículas em repouso. O que se deve

fazer, então, é construir um novo operador de spin (não mais o

spin de Pauli) que satisfizesse as exigências necessárias e sufi-

cientes de um spin de classificação. Isto é feito "transferindo"

as complicações spinoriais de um spinor canõnico para o novo ope-

rador. Outra maneira é preservar a forma original do operador

de spin (spin de Pauli) e procurar construir um estado que seja

uma superposição conveniente de estados canônicos, mas que - como

um todo - tenha um spin definido e simples quando medido pelo ve-

lho spin de Pauli. A superposição destes estados na prStica é
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fei ca por uma transformação unitária. Se quisermos doravante cha-

mar este estado composto, da ii ". f.j ".s-: -.A >, ;jerre 10 iu-;e a uma

nova base - a base "constitui \.: ; - dévorons JS apl-CA-s concomitan-

temente o inverso desta transformação unitária sobre a Hamiltonia

na velha. Desta forma, a nova bt-:̂ e será o espectro da nova Ha-

miltoniana, mas o operador di: ". i <:.ncí s. à <x ~..-r. - do antigo

spin de Pauli. Sua aplicação a UM estado da nova ba-^e (que não

passa de uma superposição conveniente de estados canônicos) dará

um valor preciso de spin.

Vamos agora discutir os mesmos problemas no nível da

segunda quantização.

Na representação de correntes, a passagem para a se-

gunda quantização consiste simplesmente na imposição de regras de

comutação sobre as soluções et. lc íarRo t'f D.irac. i.r íunções de

onda, por assim dizer, passam e : ;: < anpci: quanti::.-dos. No espaço

de Fock (o espaço de momentos) e;-:es campos são expressos como

sendo uma superposição de soluçcet da Eruação de Di;-. ac escrita no

espaço dos momentos, que são ;ut i,í-\,tt ts fpirn-res •••(.-. Dirac, ca-

da uma destas soluções ir.ultip3 i et Ja por um operador õe criação ou

destruição e ainda multipliced?. por uma função e:cponencial conve-

niente. Enfim, a estrutura ë do '-.̂ po:

q(x)
(2n) E /M

(p) u ( r ) (p) é°-px +

b { r ) ( P ) ^{r) (X-l)
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O estado canõnico será criado por a r' ou b

quaiđo um deles for aplicado ao acuo:

|m, p , p ,
0

a + ( r )

(P)
(X-2)

A fim de expor as idéias sobre as representações de

correntes e as representações constituintes no nível de opera-

dores de campps, é necessário f; .ar-se num formalisme» definido

- seja ele o formalisme» de Plano Chato ou o fonaalismo de Plano

Nulo. Vimos já que no Plano Chato não era possível definir q

spin de um grupo de classificação. Mesmo assira, para expor as

idéias básicas sobre as đuas representações (de correntes e de

constituintes) usaremos o formalisa» de Plano Chato - por ser

ele mais familiar - fazendo de conta que existe um spin com as

propriedades requeridas. Por f.\m, deveremos transpor a filoso-

fia aqui desenvolvida para o fonaalismo de Plano Nulo, onde de

fato temos um spin adequado.

Seja então o operado-- canõnico de spin no nível de

campos quantizados:

Jri3x q+(x) i o q(x) (X-3)

Segue daqui que o campo q(x) é transformado de uma

maneira "simples" pelo operador spinorial S, de modo que:

Š*, q(x) » o q(x)

J 2
<X-4)
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it

Este fato faz cora que chamemos a álgebra definida por

S ie álgebra de spin da rep'< ?• tue 3o i•• q arî > q.e correntes.

Infelizmente, como já dissemos, o operador S3 (ou

quer outra componente de spin) aplicado ao estado cenônico ou de

correntes, dado pela Equação (X- . • , não T-.;s:;lfcarã numa equação de

autovalores, a menos que o estado seja o de uma partícula em re-

pouso .

A fim de se obter a r̂ preser.-Laç&o constituinte no ní-

vel da segunda quantização, faz-se o mesmo procedimento que se fez

com a representação canônica, só -jue ne^te c^sc a quantização é

realizada sobre as soluções CÍL r •_ -t danulcoi Lar.a, cujo espectro no

nível da primeira quantização corresponde aos estados constituin-

tes No Espaço de Fock os campos serão, então, expressos em ter-

mos das soluções da nova Hamiütcr ana (enrica no espaço dos mo-

~(r) ~'r)mentos) denominadas por u (p) s v1' (p) {bem como seus respectif

vos conjugados) ; soluções estas ïr.ultiplicadas por novos operado-

res de criação e destruição, denotados por a , b , a e b; e ainda

multiplicadas pela parte espaço t̂ r:poral cor.venierte. Os novos

operadores de criação, que havíamos denotado por ã (p) e b (p),

fornecerão estados constituintes, çuando aplicados ao vácuo.

O campo quantizado da representação constituinte será

então escrito de seguinte maneira:

r i E /M (P)
u. . e

ipx

(X-5)
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Como acabamos de fal. r, os estados criados por ã e

£ a partir do vácuo corresponde .. aos estados de quarks consti-

tuintes que, além de ter massa definida e quadri-momento defini-

do, terão também um spin definido quando medido pelo operador:

Jd'x q(x)+ ̂  qíx) (X-6)

Ne.sta representação campo "constituinte" q(x), se

transforma de uma forraa simpj.es 30b a ação dos geradores § de

spin;

q(x)] - [ |d3y q+(y) £•
x * y

- i o q(x) (X-7)
2

Ê de vital importância observar que, nesta represen-

tação, os operadores 3 tanto transformam os campos q de uma for-

ma simples, bem como podem ser diagonalizados (uma das suas com-

ponentes) na base "constituinte", construída por meio de ã e 6

aplicados ao vácuo, (Lembre-sr qoo, estando no formalismo de Pla-

no Chato, o que estamos aqui desenvolvendo não passa de um exer-

cício ! ) .

Estas são as razões pelas quais os campos q(x) são

chamados de campos constituintes, e a álgebra definida por S e

chamada de álgebra de spin da representação dos quarks consti-

tuintes .

Vejamos agora como se pode correlacionar estas duas

algebras em vez de construi-las separadamente, partindo dos prin-

cípios básicos.
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íí

Tomemos uma transform inção unitária que, por defini-

ção, serve para achar o opiiv Const i lui nlfce a Jjartin »-'.o spin de

correntes. Observe que, se isto for possível, então deve haver

dois operadores. Um deve atuar no nível da segunda quantização

e deve ser unitário. O outro áo.-i faze^ •> rtesmo -»-.rabalho, mas

no nível da primeira quantização sendo anilogarnente unitário .

Observe que na Física isto nem sempre ocorre, pois os boosts ,

por exemplo, não são transformações unitárias no nível da pri-

meira quantização, mas o são no ; i.vol da ;eganda.

Antes de partir para as deduções, lembremos breve-

mente as condições em que nos e:i\w.ranKis.

Na representação đe correntes, o spin canônico não

obedece ãs _exigências impostas ao spin de um grupo de classifi-

cação, e os estados canônicos (o. de corr^n^.es) com tri-momento

arbitrário, em geral, não são aut-oestados de S3 = -J- . Propu-

semo-nos, então, a construir um novo operador no nível de pri-

meira quantização, de modo que e^o satir.fizesse as condições de

um spin constituinte. A construção ë feiJ-.a através de uma trans-

formação unitária que atua no ní-'el da primeira quantização e

que vamos chamar de S, a fim de u.íar a mesina notação do artigo

de Melosh (não confunda este S ecu o S cj\a<î representa o spin!).

Nestas condições, por definição, o spin constitu-

inte (se ele existir) é dado por-

- s"1 s s - s"1 2L s (X-8)

Um elemento dê matr.\ -. envolvendo estados canônicos

e o operador Š'f definido ac:.ma leve ter - por construção - uma
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estrutura simples. Em outras palavras, o Š', na forma de opera-

dor de campo, deve classificar o;: estados de correntes em raulti-

pletos definidos.

Sua forma explicita será dada pela expressão:

' = f d3x q+(x) Ž' q(x) (X-9)

onde o Š' que consta do integrando ë dado pela Eq. (X-8).

Deste modo, podemos escrever um elemento de matriz

que, por definição, deve ser grupisticamente simples:

< CANON.| í d3x q+(x) Sj q(x)| CANON.> -

Desenvolvendo esta expressão, temos:

= i d3x < CANON. | q+(x) S"1 — S q(x) I CANON. > •

-l"x < CANON. 1 r f ä*Ji_

(21I)
3/2 r j V M

-ir ( 2 T )
3 ^ Š

. I a(s)(k) u(s)(k) CANON.>

Uma vez que S e S~ são operadores de primeira quan-

ti zação, eles vão agir sobre os u's e os v's, transformando-os da

seguinte maneira:
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i i

S u(s){k)

S v ( s ) (k)

u(r)+(p)

v(r)+(P)

ü(s)(k)

v(s)(k)

u(r)+(p)

1» v(r)+(p)

(X-1D).

Usando estes dados e tomando para o estado "|CANON.>"

uma expressão genérica:

|CANON.> = a(s'} (k#) (X-11)

podemos escrever:

<CANON.I j d3x q+(x) S^ q(x) JCANON.:

d3x <0| a(r'}(p')

[b(r>(P) v
(r)+(P)

i — I f
>3/2 r ' E /M

P

Ü ( r ) +( P,

(2n)3/2 s J VM

. a ( s > ) (k')

(X-12)

Agora podemos inserir dentro do elemento de matriz a

mesma transformação unitária, só que agindo no nível dos opera-
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dozes de segunda quantização. O vácuo deve ter a propriedade de

sei invariante por aquela transformação. Além disso, denotan-

do- a por V, devemos ter:

V a(r)+(p) V"1 = ã(r)+(p)

acontecendo o mesmo para todos os demais operadores.

(X-13)

Pela própria definição, os estados constituintes são

dados por:

(p) |0> = |CONST.> (X-14)

o mesmo acontecendo com o b .

Reunindo todos estes dados, podemos escrever:

<CANON

<CONST.

.| í d3x q+(x) S^ q(x) |CANON.:

i (<2TT) /Z r i E /M

3

T '

1 y f
(2ir)î/a s I Ek/M

~(s) -(s) -
a'k) U(k) r (k) ikxj

. |CONST.>
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Usando a definição đe q(x) dada pela Eq. (X-5), e a

definição de S, dada pela Eq. (X-6), podemos escrever

<CANON|Sl|CANON > =

<CANON. | fd3x q+(x) S^ q(x) | CANON.> =

= <CONST.| f d3x q+(x) ^- q(x) |CONST.>
i 2

= <CONST.[g |CONST.>
(X-15)

Lebremos que na representação canônica ou de corren-

tes o operador / d3x q (x) —4- q(x) transformava de uma forma sim-

ples o campo q(x), mas tinha propriedades spinoriais complicadas

quando atuava em estados canõnicos (ou de correntes •• . Ainda na

representação de correntes, o novo operador / d 3 x q (x) S' q(x)

tinha - por definição - propriedades spinoriais simples ( quando

atuava em estados canõnicos), mas certamente deixava de trans for

mar o campo q(x) de uma maneira simples.

Na representação de quarks constituintes, o opera-

dor / d3x q+(x) ~Y q(x) (veja a Eq. (X-6)), se existir, deve ter

as duas qualidades simultaneamente. Deve trans fc ,-mar o campo

q(x) de uma maneira simples (veja a Eq.(X-7)), bem como preservar

as mesmas propriedades spinoriais que o operador/ d'x q (x) S' q(x)

tem quando atua sobre estados de correntes (veja a Eq. (X-15)).

Observe, entretanto, que a Hamiltoniana da represen-

tação constituinte fica formalmente diferente da Hamiltoniana da

representação de correntes. Isto dá para ver do seguinte modo:

< CANON. | ] d3x q+(x) (a.p + mß) q(x) | CAN0N.> -
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sequindo os mesmos passos que seguimos no caso do operador de

spin:

- <O0NST.| J d3x q+(x) S(a.p + ro3) S~* q(x) |O0NST.>

No nível da primeira quantização a Hamiltoniana t ransfor-

mada;

1

H' = Sfct.p + m$) S~* (X-16)

deve ser do tipo das Hamiltonianas de Foldy-Wouthuysen, Melosh ,

ou outra qualquer. Nunca devemos esquecer que a representação cons-

tituinte nem sempre existe. No caso particular do formalismo de

Plano Chato ela de fato não pode ser construída. Independentemente

de tudo isso, estamos aqui somente preocupados em transmitir a fi-

losofia da transformação entre uma representação de correntes e

uma representação constituinte.

Na prática, costuma-se usar cálculos simplificados que

consistem apenas em achar um S' que tenha propriedades spinoriais

simples na própria base canônica. Subentende-se então que, uma vez

achado tal operador, os outros passos devem ser uma mera questão

de cálculo. Por isso os resultados do "spin constituinte" na li-

teratura, em geral, são dados em termos da representação de corren

tes.

Ë por isso que no trabalho de Melosh1 as cargas cons-

tituintes do formalismo de Plano Nulo são da forma:
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onde

wa f áJ2

a(s) ( p ) x+lr) ra x(s)

x + ( r ) rf x
(s)]

(Ai ' ffl "T ' °Z ~T ' °3 ~T

»1
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e onde os a's e os b's são da base canônica.

O importante é que um estado da base canônica cria-

do por um a ou por um b a partir do vácuo, terá propriedades

spinoriais muito simples sob a ação das cargas W? —-m,™ de îfelosh.

O resto é automat-co.

No nosso trabalho, igualmente dispensaremos a tare-

fa de "chegar até o fim" na construção das representações cons-

tituintes.

L.

Para dar uma idéia mais pictõrica sobre o assunto

deste capitulo, podemos dizer que nas cargas constituintes a

"complicação" do spin Š' = S~ % S é igual ã "complicação" dos

spinores u(p) e v(p) mas "no sentido contrário". Então, para
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se obter uma representação constituinte, basta que as duas "com-

plicações" acontecessem de modo a se cancelar exatamente. Quanto

aos operadores de criação e destruição dados na base canônica ,

a passagem deles para a base constituinte é imediata (desde que

haja uma tal transformação unitária); portanto podemos encarar a

álgebra gerada pelas cargas W? „ j ™ de Melosh, atuando na base

canônica, como sendo isomorfa ã álgebra gerada pelas verdadeiras

cargas da representação constituinte, atuando respectivamente so-

bre os estados constituintes.

il r

Como última observação diremos que, para os

parados, as duas representações coincidem, o que vem do fato de

que todas as Transformações de Melosh não passam de rotações de

Wigner aplicadas aos spinores. Para quarks parados, as respectif

vas rotações de Wigner são trivialmente representadas pelo ope-

rador identidade. Este conceito terá alguma importância no Ca-

pítulo XVI, onde trataremos do ""Limite Estático" no Formalismo

de Plano Nulo".
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XI. PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH

Este capítulo, bem como o Capitulo XIII que versará

sobie a segunda transformação de Melosh, não deveria, a rigor ,

ser incluído no presente texto, pois os trabalhos que estaremos

resumindo são consagrados e considerados clássicos no ramo em que

estamos trabalhando. Sua inclusão se deve apenas ao desejo de

tornar o presente texto útil também sob o ponto de vista didáti-

co.

Na nossa abordagem dos trabalnos de Melosh seguire-

ir,os um critério subjetivo e parcial, enfocando quase que exclu-

sivamente o aspecto da "Condição Angular", que foi introduzida e

discutida no Capítulo IX.

Acreditamos que^um leitor familiarizado com os tra-

balhos de Melosh pode dispensar perfeitamente a leitura deste

capítulo bem como a do Capítulo XIII.

Em 1973, H. Jay Melosh IV l0 defendeu sua tese de

doutoramento onde ele abordou o problema dos grupos SU(6)W coli-

neares (escritos em termos do spin W de Lipkin e Meshkov), no-

tando que havia dois grupos distintos. Um era o S0(6)„ ~ M D D de

quarks de correntes, construídos a partir de campos canõnicos ,

enquanto que o outro era o S0(6)w S T R O N G de quarks constituintes,

o qual se prestava - por definição - para a classificação das

partículas elementares em multapletos bem definidos. Dentro do

espírito da tese de Melosh, as cargas "STRONG" eram construídas

inicialmente dentro do formalismo de Plano Chato. Em seguida es-

tudava-se o comportamento destas cargas no formalismo de Plano

Nulo.
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Melosh não foi o primeiro a abordar o problema. Pre-

ferimos não citar toda a pléiade de nomes que contribuíram com

seus trabalhos para preparar o c ninho para o desfecho do proble-

ma. Estes nomes podem ser encontrados pelo leitor nas referênci-

as citadas pelo Melosh1*'1 bem como nas referências da tese de

doutoramento de C.A. Savoy13 .

Entretanto, aceita-se a opinião de que coube a Melosh

- que usou as sugestões de Gell-Mann - formalizar, de uma maneira

mais simples e teoricamente eleg .nte, a correlação entre o SU(6)w

e o SU(6)
W, STRONG'

O mérito de Gell-Man i e de Melosh foi o de afirmar que

as duas algebras estariam relacionadas por uma transformação uni-

tária. O problema prático era o de achar a tal transformação.

Melosh, discípulo d-? Gell-Mann, seguiu sua filosofia

trabalhando dentro da teoria de quarks livres. Se, ã primeira vis-

ta isto poderia parecer de pouco valor, na verdade - dentro da fi-

losofia de Gell-Mann - esta aborcagem constituiu uma ferramenta

poderosíssima, pois Gell-Mann acreditava que as relações grupísti-

cas encontradas na natureza (ã maneira do que acontece com o mo-

mento angular) transcendem situações particulares, envolvendo in-

terações ou não.

Como se viu posteriormente, as condições físicas em

que o Melosh se apoiou para construir sua primeira transformação

unitária não eram suficientes. Algumas das exigências que ele acha-

va fundamentais eram a conservação dos geradores e a sua invarian-

ça por boosts na direção z. Disto falamos extensamente nos capí-
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tulf s anteriores, e concordamos que, mesmo sendo necessárias, não

são ainda suficientes.

Daremos em seguida um pequeno resumo da tese de

Melcsh. A filosofia básica é a masma adotada no nosso trabalho-

Considera-se um SU (6) onde os qu.i.-ks são classificados por SU (3 )

não quebrado, bem como pelo spin. Os quarks de correntes e as

respectivas cargas são expressas em termos de campos canônicos- A

fim de se obter um grupo colinea^, usa-se o spin W de Lipkin e

Meshkov que comuta com a 3.

Boa parte da tese d« Melosh está desenvolvida den-'

tro do formalismo de Plano Chaco

As cargas de SU(6)W C U R R de quarks de correntes fo-

ram dadas pela Equação (IV-20). nestas equações pode-se deduzir

o operador de spin, que será então:

Wx = / d3x q (x)ß "p- q(x)
o *•

W2 = /d3x q+(x)ß — q(x)
o 2.

W3 = /đ3x
0

q(x)

(XI-1)

Todas as cargas do SU(6) são invariantes por

boosts na direção z, mas nem todas, são conservadas. Estas cargas

são expressas de uma forma simples em termos dos campos de corren

tes (campos canônicos) e por conseguinte transformam tais campos

de uma forma também simples. Esta ë a razão pela qual elas se cha-

mam de cargas de correntes.
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Se, porém, aplicarmos os operadores de spin dados pe-

la 'jq. (XI-1) a ura estado da ba : canônica, que não representasse

uma partícula em repouso, veremos que, em geral, este estado não

será um autoestado de operador de spin. Isto torna-se claro se

olharmos para a Eq. (IX-4), onde os operadores de spin são exprès

sos no Espaço de Fock, e onde a istrutura complicada dos spinores

u(p» e v(p) é responsável pelo spin não definido de um estado ca-

nônico.

Em vez de se preocupar com este aspecto, Melosh - na

sua tese - preocupou-se com a conservação das cargas.

A transformação un .ária que ele achou, e que leva o

nome de "primeira transformação de Melosh", incumbia-se sobretudo

de obter a conservação das cargas sem destruir a invariança por

boosts na direção z (observe que houve outros aspectos físicos re

levantes levantados por Melosh e que entraram na construção da

transformação unitária, mas que não estamos citando por não esta-

rem diretamente ligadas com a "Condição Angular").

Dentro do espírito por nós adotado achamos dispensá-

vel trazer aqui a forma explícita da primeira transformação de

Melosh, bem como a discussão sobre a maneira pela qual ela foi ob-

tida. Diremos apenas que dentro do Espaço de Fock, a conservação

das cargas implicou na eliminação dos termos que criam pares e

que são do tipo: a(r) (p) b ( s ) (~p) e b(r)(p) a ( s )(-p).

Esta eliminação de fato foi conseguida, e as cargas

de um outro SU(6)It - que Melosh na ocasião chamou de SU(6)„ ,_,-„_-
W W,c>injnb

foram obtidas. Porém, estas cargas ainda continham dentro de si
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prop iededes spinoriais complicadas, não satisfazendo aquilo que

posteriormente se chamou de "Condição Angular". A razão disso foi

contada e discutida nos Capítulos VIII e IX, e é responsável pe-

la impossibilidade de se definir um grupo Sü(6)w S T R 0 N G
 đ e clas-

sificação dentro de formalismo de Plano Chato.

Houve ainda outras críticas ao primeiro trabalho de

Melosh, principalmente quando ele construiu seu grupo âe classify

cação dentro do formalismo de Plano Nulo. Como se sabe, as car-

gas de correntes ãs quais se aplica um boost infinito na direção

z, e que se tornam cargas de Plano Nulo - na teoria de quarks li-

vres - tornam-se automaticamente conservadas. Porém, apesar de

conservadas, não conseguem definir um grupo de classificação por

não satisfazer a "Condição Angular". Esta foi uma das razões de

se duvidar da validade do conceito da conservação das cargas como

uma condição necessária e suficiente para se definir um grupo de

classificação.

Para finalizar este capítulo, queremos frisar que ,

apesar de todas estas dificuldades e de todos os erros cometidos,

o trabalho de Melosh, expresso na sua tese de doutoramento, lan-

çou um marco fundamental neste campo e, apesar de que a parte for

mal teve que ser revista totalmente, a parte filosófica permane-

ceu, contribuindo para a compreensão do relacionamento entre a

Algebra de Correntes e a estrutura grupística das partículas ele-

mentares .
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XII. EXISTÊNCIA DE HÄDRONS COMO REPRESENTAÇÕES IRREDUTÍVEIS DO

GRUPO DE POINCARÊ 'i

Nos capítulos precedentes aprendemos que não era pos-

síve; definir, dentro do formalimo de Plano Chato, um grupo co-

linear de classificação que pudesse agrupar partículas físicas -

compostas por quarks relativlsticos - em multipletos definidos de

SU(6).

A primeira vista, poderíamos imaginar que nossas teo-

rias proibem a existência de partículas físicas no formalismo

onde a evolução dinâmica dos est?.dos corre na direto dos tempos.

Felizmente, isto não ê verdade.

A razão disso é que a exigência da existência de um

grupo de classificação, gerado por cargas apropriadas, é muito

mais forte do que a simples exigência da existência de partículas

elementares.

Na teoria de campos, por exemplo, ê um fenômeno comum

quando condições impostas aos operadores (as chamadas "condições

fortes") são mais difíceis de acontecerem do que as condições

semelhantes (chamadas de "condiçõas fracas") impostas aos ele-

mentos de matriz destes mesmos operadores, tomados entre estados

físicos. Ë o caso, por exemplo, de PCAC "forte" e de PCAC "fraco".

Nós mesmos, no Capítulo XVI, onde trataremos de ""Limite Estáti-

co" no Formalismo de Plano Nulo" usaremos o artificio do "limite

estático" realizado no sentido "fraco".
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Aqui, particularmente, o caso não é o mesmo, mas guar-

da algumas semelhanças.

A.verdade é que, mesmo no formalismo de Plano Chato,as

partículas físicas podem ser construídas a partir de quarks de

correntes - descritos pelos estados canõnicos - usando-se, para

isso, os coeficientes de Clebsh-Gordan do Grupo de Poincaré. As-

sim os hádrons surgem como representações irredutíveis deste gru-

po.

Este assunto, por si só, é muito vasto e tem aspectos

muito interessantes, porém preferimos evitar de entrar em maiores

detalhes. Pessoalmente podemos recomendar dois textoá de caráter

básico que são do nosso conhecimento. O primeiro é a tese de dou-

toramento de Hans Joos11*, publicada em 1962. O segundo, é um

curso dado por H. Ruegg15 na Índia, em 1965.

Dentro desta linha de abordagem sairam vários traba-

lhos importantes. Entre eles podemos citar o artigo de Buccella,

Savoy e Sorba16, onde os autores, trabalhando no formalismo de

Plano Nulo, derivam a segunda transformação de Melosh partindo ,

não da álgebra e seus geradores, mas das representações irredutí-

veis do Grupo de Poincaré. Sem entrar em detalhes de cálculo, po-

demos explicar a filosofia do trabalho deles.

Como é conhecido, os coeficientes de Clebsh-Gordan do

Grupo de Poincaré são entidades complicadas que dependem do memen-

to das partículas que estão sendo "somadas" - nem de longe pare-

cendo com os coeficientes de Clebsh-Gorđan do grupo SU{2) de spin.
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r
îi Acontece que, pelo menos no formalismo de Plano Nulo,

exis e uma possibilidade de reduzir os coeficientes do Grupo de

Poinc:aré em uma espécie de produto dos coeficientes do grupo

SU(2 (que são independentes do momento) com certas entidades

que Hfetuam superposições complicadas de estados de quarks de

correntes. Estas "entidades" - multiplicadas por estados de quarks

de correntes - são nada mais nada menos que os quarks consti-

tuintes que, na abordagem a la Algebra de Correntes, são obtidos

a partir dos quarks de correntes por meio da segunda transforma-

ção de Melosh. Isto mostra que no nível da primeira quantização

- que é o caso do trabalho de Buccella, Savoy e Sorba - o con-

ceito de "fatoração" de algun spin generalizado do qual falamos

nos capítulos anteriores, leva a mesmos resultados que a "Condi-

ção Angular".

A este artigo seguiram-se vários outros, mas infeliz-

mente achamos que não devemos desviar nossa atenção da abordagem

que escolhemos, a qual é predominantemente algébrica.
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XIII. PLANO NULO E A SEGUNDA TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH.

Apesar do fato de que no titulo deste capitulo figura

una menção ao "Plano Nulo", não ê aqui que pretendemos intro-

djzlr este assunto. A razão disso ë que é quase inpossível con-

sagulr um texto cronologicamente coerente sem tornS-lo mons-

truosamente grande e, por conseguinte, incompreensível.0 pri-

miro contato com o formalismo de Plano Nulo realizou-se no

Capitulo IV (Seção IV-3: "Algebra de Correntes no Plano Nulo">.

Um contato mais aprofundado será realizado no Capitulo XV, on-

de tentaremos dar o significado físico mais palpável a este

formalismo tão pouco usual.

Para não nos repetirmos, suporemos que o leitor ja es-

teja familiarizado com os conceitos básicos do formalismo de

Plano Nulo, e tentaremos resumir - o mais sucintamente possí-

vel - o artigo de Melosh1 que foi posterior S sua tese, e que

foi publicado em 1974.

0 resumo da parte formal da física de Plano Nulo ja

foi dado no Capitulo IV. Ocupar-nos-emos aqui mais da parte

conceituai.

As cargas de SU(6)W CURR de quarks de correntes, in-

tegradas no Plano Nulo, são dadas pela Eq. (IV-51). Mostra-se

explicitamente que estas cargas são conservadas, o que no for-

iMlismo de Plano Nulo significa que comutam com o operador P~

dado pela Eq. (IV-45). No Espaço de Fock, isto - por sua vez -

implica que os termos que criam pares são nulos. Não criando
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pares,as cargas anulam o vácuo • são conservadas - pelo Teorema

de Coleman. Isto implica que, se houver alguma simetria definida

por estas cargas, ela serã realizada a Ia Wigner-Weyl. Porém, as

cargas de S0(6)w ^^ definidas pela Eq. (IV-51) não definem u»

grupo de classificação pois, apesar de conservadas, não satisfa-

zem i "Condição Angular" da qual falamos no Capítulo IX. Para evi-

tar repetições, pedimos ao leitor que retorne ao Capitulo IX a

fim de ver a maneira pela qual são definidas as cargas do grupo

SU(6)W STR0NG de classificação que satisfazem a "Condição Angular"

Estas novas cargas continuam anulando-o vácuo, e por-

tanto podem definir um grupo de classificação colinear.

O trabalho de Helosh que estamos citando representou um

grande sucesso dentro da Algebra de Correntes, e muitas aplica-

ções foram feitas usando-se sua transformação. Entretanto, qual-

quer tentativa de englobar interações entre os quarks levou sem-

pre a consideráveis dificuldades. Mas, como já dissemos no Capi-

tulo XI, dentro da filosofia de Gell-Mann, este fato não repre-

senta grande desvantagem, pois se acredita que as relações de co-

mutação, tanto dos geradores de uma teoria livre, quanto dos ge-

radores de uma teoria envolvendo interação, devem ser as mesmas .

Ate o presente momento, nossa exposição não tinha na-

da de novo e, se existe algum mérito nela, este seria o de ten-

tar organizar um assunto que apresenta muitos aspectos, e aplica-

ções não menos numerosas.

A partir do proximo capitulo, entretanto, vamos come-

çar a abordar um problema cuja solução proporemos no Capitulo XVI.
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No presente capítulo onde resumimos o trabalho de Melosh,

tínhamos mostrado que, dentro do formalismo de Plano Nulo, era pos-

sível definir um grupo collnear de classificação - o Sü(6)w S T R 0 N G~

que classifica os hãdrons em multipletos definidos. A partir de

agora, nossos interesses estarão voltados especificamente para s

classificação dos mésons, por razões que ficarão claras logo em se-

guida. No capítulo seguinte discutiremos um outro grupo de classi-

ficação - o S0(6) estático, realizado no formalismo de Plano Chato.

Este grupo, apesar de diferir drasticamente dos grupos colineares ,

também classifica as mesmas partículas físicas e, segundo a opinião

de Caldi e Pagels2, tem uma importância muito grande nas questões

ligadas ãs simetrias espontaneamente quebradas aplicadas a multi-

pletos mesônicos.

Nosso desejo é o de mostrar, nos próximos três capítulos,

que existe uma relação profunda e direta entre estes dois esquemas

grupísticos que aparentemente são tão distintos» pois o SO(6) está-

tico não é um grupo no sentido próprio da palavra - já que é reali-

zado somente no sentido "fraco".
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XIV. ÎU(6) ESTÁTICO DO FORMALISHO DE PIANO CHATO E O SU(6)

10 FORMALISMO DE PLANO NULO

W,STRONG

A fim de evitar possíveis confusões, diremos desde o

começ • o que entendemos pela palavra "estático" quando a usamos na

denom.nação do grupo "SU(6) estático do formalisa» de Plano Chato".

Se para alguns autores as palavras "grupo estático" ou

"limite estático" correspondem ao caso onde os hádrons ficam em

repouso - o que na teoria de quarks significa que o centro de mas-

sa do sistema de quarks esteja parado - para nós estes termos te-

rão ui significado mais forte, correspondendo a uma situação onde

todos os quarks que compõem os hãdrons devam ter seus tri-momen-

tos nulos (ou quase nulos, como veremos mais adiante).

O "limite estático", nesta conotação, não tem reali-

dade física, mas apesar disso é bastante útil, pois possibilita em

certos casos reproduzir simetrias físicas - observadas na nature-

za - nos formalismes que, fora deste limite, não demonstrariam ne-

nhum comportamento simétrico.

Na definição do "limite estático" preferimos adotar

a versão em que os quarks não chegam a ficar parados por completo,

pois neste caso não se poderia falar do momento angular orbital do

sistema dos quarks. Preferimos dizer que os quarks, por algum

processo matemático, pudessem ter movimentos tão retardados quanto

for necessário, sem que com isso ocorresse alguma mudança no mo-

mento angular orbital, que ê um parâmetro muito importante no es-

quema de classificação das partículas elementares.
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O caso clássico de uma álgebra definida pelas cargas

não ccnservadas do formalismo de Plano Chato, e que no "limite es-

tãtic(• (entendido ã nossa maneira) torna-se um grupo de classifi-

cação, é o SU(6) estático de classificação. Não fosse este limite,

não pc deria haver uma estrutura de grupo, pois os geradores deste

Sü(6) - que serão definidos mais adiante na Eq.(XIV-l) - nunca

anulara o vácuo, impossibilitando com isso a existência do grupo no

sentido forte, isto é - com as cargas conservadas e satisfazendo

todas as outras condições impostas ãs cargas de ura grupo de clas-

sificação.

Entretanto, dentro deste limite especial, pode-se de-

finir um grupo de classificação no nível de Algebra de Correntes

e, o que é muito importante - dentro do formalismo de Plano Chato.

Infelizmente, como já dissemos, o grupo só existe no sentido fra-

co, isto é, quando as cargas atuam em estados que representam par-

tículas que, além de tudo, devem estar quase paradas em virtude

do "limite estático". Este grupo é conhecido há muito tempo, e

corresponde basicamente ao SU(6) "ingênuo" de classificação, que

acomoda os hádrons em multipletos bem definidos. Em particular ,

os mésons pseuđoescalares e os mésons vetoriais ficam classifica-

dos num 35-pleto deste grupo.

Por outro lado, temos grupos colineares de classifi-

cação, definidos no formalismo de Plano Nulo através da segunda

transformação de Melosh, e que classificam as mesmas partículas.

Recentemente a nossa atenção foi atraída pela exi

cência destes dois grupos de classificação, aparentemente tão dis-

tintos, IÜ'S que se propõem a classificar as mesmas partículas fí-

sicas. Desde então, resolvemos procurar alguns laços entre eles .
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A verdadeira motivação deste estudo foi a publicação

de um artigo de Caldi e Pagels7 que, utilizando o limite estático,

estuđ. ram as propriedades goldstônicas do 35-pleto dos mesons

pseud<escalares e vetoriais.

O artigo deles em si não tem quase nenhuma relação

com a<uilo que fizemos, mas a título de completeza gostaríamos

de exfKar brevemente suas idéias.

Caldi e Pagels levantaram um problema conceituai de

grande importância. Por um lado o ir e o p pertencem a um mesmo

multifleto de SU(6) estático de classificação. Por outro lado,

acredj ta-se que o v seja um bóson de Goldstone, o mesmo aparente-

mente não acontecendo com o p. A saída do impasse, que os autores

sugerem, consiste na adoção da álgebra SU(6) x SO(6) Chiral de

Feyrunan-Gell-Mann-Zweig, quebrada espontaneamente até o Sü(6) es-

táticc de classificação, e que é um sub-grupo de Sü(6) x SU(6) men

cionado acima.

Apesar do fato de que os geradores de SU(6) estáti-

co, dodos por

l3x V a = f
0 I

d3x q(x) y VM o2

5Qa = | d3x A3 = j d3x 5

(XIV-1)

não anularem o vácuo, esta álgebra é realizada a la Wigner-Weyl, o

que significa que não existe nenhum limite na teoria em que o vá-
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cuo pi desse permanecer quebrado enquanto a Hamiltoniana comutasse

com at respectivas cargas.

Dentro deste esquema, atribuindo uma estrutura gru-

pística conveniente para os campos mesônicos, Caldi e Pagels con-

seguiram mostrar que todo o 35 - "pleto* dos misons pseudoescala-

res e vetoriais tem uma origem goldstônica, mas que no mundo re-

lativístico os mésons vetoriais adquirem massa pelo mecanismo da

quebra explícita da simetria.

Como última observação, devemos lembrar que as car-

gas de SU(6) estático só definem multipletos hadrõnicos no chama-

do "limite estático", isto é, quando atuam em estados compostos

de quarks quase parados. Neste caso, as propriedades grupísti-

cas das cargas devem ser entendidas no sentido fraco, válidas ape

nas na circunstância era que elas atuam sobre aqueles estados.

Para nós este artigo serviu como fonte de meditação

sobre a importância do grupo SU(6) estático, que infelizmente

funciona somente naquelas condições tão peculiares. Sabíamos, por

outro lado, da existência dos grupos colineares de classificação

definidos no Plano Nulo, através da segunda Transformação de Melosh.

Perguntamo-nos então, se não seria possível relacionar os multi-

pletos definidos por um grupo com os respectivos multipletos do

outro.

A solução para esta pergunta foi a idéia de aplicar

o "limite estático" (definido no começo deste capítulo) ao caso

dos grupos colineares. Antes de fs^é-lo, entretanto, gostaríamos

falar um pouco sobre o formalisme» de Plano Nulo, para poder dei-

xar claro que tal limite seria aplicável dentro deste formalismo.
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XV. O QUE Ê O FORMALISMO DE PLA.-3O NULO ?

XV.1 - PRIMEIRA QUANTIZAÇÃO

Uma das maneiras d<? introduzir o formalisme de Pla-

no Nulo é definindo dois sistemas de referência. Usando a no-

tação do excelente artigo de Leonard Susskind17, um dos siste-

mas de referência é o "Sistema de Referência Ordinário" denota-

do por ORF ("Ordinary Keferencv; Frame") o quai, digamos, coin-

cide com o sistema de referência ligado ao "Laboratório". O

outro é o "Sistema de Referência Limite" denotado por LRF ("Li-

miting Reference Frame").

A descrição do mundo físico a partir de ORF corres-

ponde ao formalismo de Plano Chato. O formalismo de Plano Nulo

surge quando descrevemos os mesmos fenômenos físicos a partir

deste LRF que se caracteriza pelo fato de estar com velocidade

próxima à velocidade da luz em relação ao ORF. Has, aquilo que

acabamos de dizer é apenas uir.a parte da história. Quando se faz

a velocidade relativa entre o ORF e o LRF tender ã velocidade

da luz, acontecem necessariamente coisas desagradáveis. O qua-

dri-momer«to das partículas que se inovem com velocidades não re-

lativísticas em relação ao ORF adquirem valores arbitrariamente

grandes quando vistos a partir do LRF. Além disso há contração

de comprimentos (escalas) e a dilatação dos tempos. Enfim, o

limite onda a velocidade relativa é a velocidade da luz ë um li-

mite singular e não faz nenhum sentido físico. O que então se

faz, é realizar subtrações convenientes de infinitos, bem como

efetuar normalizações necessárias. Estes processos, que estão
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claramente expostos no artigo de Susskind, levam a um formalis-

me que envolve quantidades finitas e que se presta para a des-

crição de fenômenos físicos tão bem coano o formaismo habitual -

o formalismo do Plano Chato. Apesar de tentador, não vamos re-

petir aqui o procedimento de Susskinđ, porém, gostaríamos fazer

um comentário que pudesse ajudar a entender melhor o sentido

das normalizações e das subtrações que se fazem na descrição

feita a partir do LRF. Quando se estuda uma partícula de spin

zero dentro do formalismo relativístico, a evolução temporal

de um autoestado de energia é dado por exp(-iEt), onde Ez=m?+p2.

ÇXiando, porém, se considera o limite onde a dada partícula, des-

crita pelo autoestado acima, possui velocidades não relativís-

ticas, a energia total pode ser expressa por uma expansão :

P2

E = m + ±— + .

2m

Neste caso é lícito eliminarmos a parte exp(-imt), caindo desse

modo numa solução da equação de Schrödinger não relativística .

Observe que a função de onda passa a oscilar muito mais lenta-

mente com o tempo sem que entretanto ocorresse qualquer mudan-

ça no estado de movimento da própria partícula. No caso õo LRF

do formalismo de Plano Nulo, as cois« são bem mais complexas ,

mas os paralelos com o exemplo acima ainda pođem ser mantidos.

No presente texto exploraremos uma maneira mais for-

mal de introduzir o formalismo de Plano Nulo, sem falar direta-

mente do processo limite aplicado ao LRF.

A idéia básica que se tem ë que os eventos físicos

são pontos do espaço-tempo. Os processos físicos são uma su-

cessão destes pontos. Ë intuitivo que a descrição destes even-
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tes, ou destes processos, não deve implicar em uma escolha úni-

c« de coordenadas, ou melhor - de um único sistema de referên-

cias. Ë claro que a descrição em si realmente varia de um sis-

ttma para outro, mas todos eles se prestam para tal tarefa. As

transformações do Grupo de Poincaré geram uma infinidade destes

sistemas de referência. Quanto ao formalisroo de Plano Nulo,seu

sistema de coordenadas está fora da classe dos sistemas gerados

pelo Grupo de Poincaré. Isto é devido ao problema de infinitos

do qual tratamos no começo desta seção. Mesmo assim, como ve-

remos, este sistema ainda se presta para a descrição dos proces-

sos físicos, tanto daqueles que ocorrem no "Laboratório", quan-

to daqueles que envolvem movimentos cujas velocidades são pró-

ximas ou iguais ã velocidade da luz.

Explorando o aspecto "geométrico" dos eventos e

processos físicos - do qual falamos acima - pretendemos intro-

duzir o formalismo de Plano Nulo igualmente sob o ponto de vis-

ta de transformações geométricas dentro do Espaço de Hinkowski.

A Relatividade Restrita ensina-nos que as coordena-

das espaciais e as coordenadas temporais não são entidades ab-

sotutamente disjuntas. Entretanto, devido ao fato de o Espaço

de Minkowski não ser um Espaço Euclideano, o tempo e o espaço

não são entidades equivalentes. Esta é a razão pela qual não

faz sentido definir uma evolução dinâmica numa direção do tipo

espaço, definindo concomitantemente um hiperplano das transfor-

mações cinemãticas como sendo aquele que contém o eixo dos tem-

pos. Valendo-se de argumentos baseados nos princípios funda-

mentais, nós podemos dizer que a evolução dinâmica de um siste-

ma pode ser definida para qualquer direção do espaço de Hinkowski,
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desde que os pontos unidos por uma reta nesta direção pudessem

ter relação causai. Disto resulta que a classe das direções

possíveis para uma evolução dinâmica está compreendida pelo ân-

gulo sólido do cone de luz.

O formalir'.JO de Plano Chato corresponde ao caso

particular onde a evolução dinâmica se realiza na direção dos

tempos,

O caso extremo ainda permitido é o da direção da

evolução dinâmica contida pela superfície do cone de luz, pois

seus pontos ainda estão ligados causalmente, porém de uma for-

ma peculiar.

A Equação de Dirac na sua forma covariante está

desvinculada, a priori, dos conceitos da física de Plano Chato.

O formalismo Hamiltoniano surge como uma particularização evi-

dente no ato da fatoração da parte temporal. Em vez disso, po-

de ser feita uma fatoração de uma combinação adequada de ope-

radores diferenciais, desde que não se viole o princípio de

causalidade (como já dissemos, as únicas direções permitidas

de evolução dinâmica são aquelas contidas pelo cone de luz) .

Uma vez esclarecido o aspecto "geométrico" do for-

malismo de Plano Nulo, questionaremos seu significado físico.

A fim de consegui-lo, analisemos em primeiro lugar o que acon-

tece com os processos físicos quando eles são descritos a par-

tir de diferentes sistemas de referência, ligados por algum

boosts finito. Se um processo físico for formulado de uma ma-

neira covariante, então certos resultados não vão depender do
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sistema particular de referenda escolhido. Para gozar de tais

propriedades, estes resultados devem ser expressos em termos de

invariantes do Grupo de Poincaré. Como exemplo podemos citar a

seçio de choque de algum processo físico, expressa em termos de

matriz S.

Entretanto, outros aspectos de algum processo físi-

co podem depender explicitamente do sistema de referência esco-

lhido. Por exemplo, tomemos ura problema com potencial externo

que seja independente do tempo num determinado sistema de refe-

rência. Num outro sistema, ligado com o primeiro através de um

boosts, o mesmo potencial será descrito por unu, função que de-

penderá explicitamente do tempo. Outra quantidade - entre mui-

tas outras - que dependerá explicitamente do sistema de referên-

cia é a energia. Com o spin acontece também a mesma coisa.

Então, muitos dos aspectos "visíveis" de um deter-

minado objeto físico vão depender do particular sistema de re-

ferência adotado. A descrição feita a partir de um sistema não

será equivalente ã descrição feita a partir de um outro qualquer.

Se imaginarmos o formalismo de Plano Nulo como sen-

do um formalismo limite (com um boost infinito associado a re-

normalizações infinitas), este formalismo certamente não será

"equivalente" - no sentido que acabamos de usar - ao formalismo

de Plano Chato (associado ao sistema de referência de ""Labora-

tório11) . A equivalência de todos estes formalismos está noutro

nível. Ela reside no fato de que tanto os formalismos vincula-

dos a diversos sistemas de Lorentz, quanto o formalismo de Pla-

no Nulo, Dodem descrever um sistema físico.
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Quando se trata de uma partícula de spin meio, a

passagem para o formalismo de Plano Mulo fica acompanhada de um

fenômeno interessante. O spinor que descreve uma partícula de

Dirac em vez de ter quatro componentes independentes passa a ter

apenas duas. Matematicamente poderíamos justificar isto pelo

fato de que as funções de onda do formalism} de Plano Nulo estão

expressas sobre hiperplanos nulos, cujos pontos possuem um tipo

de relação causai, o que nio ocorre nos formalismos de Plano

Chato, onde para um dado tempo t todos os pontos do espaço são

causalmente independentes. Fisicamente, porém, existe uma ex-

plicação mais simples, pois - ainda dentro do espírito em que

o formalismo de Plano Nulo é construído por um processo limi-

te - a massa de uma partícula deixa de ter qualquer importância,

transformando-se a partícula num verdadeiro "fõton" de spin

meio. Depois das renormalizações, a massa permanece na teoria

como parâmetro, mas as características "fotônicas" da partícu-

la - nesta nova descrição - são "lembradas" pela redução dos

graus de liberdade spinorial.

Í i

Outro aspecto fundamentalmente diferente ã a conser

vação do spin de uma partícula livre. Isto significa que o ope-

rador que determina a evolução dinâmica da função de onda de

uma partícula livre comuta com o operador de spin. Este fato

também tem suas raízes nos aspectos "fotônicos" que a teoria

adquire no formalismo de Plano Nulo.

Voltando ao problema da variação dos aspectos "vi-

síveis" de um sistema físico com respeito ao particular sistema

de referência escolhido ou com relação ao formrlismo utilizado,

podemos ver que muitos destes aspectos dependem diretamente da



98.

escolha feita. No LRF (Limiting Reference Frame) muitos destes

aspectos seriam ininteligíveis ou indéfiniveis, não fosse o pro-

cedimento das normalizações e subtrações do qual falamos ante-

riormente. Graças a estes artifícios, o formalismo de Plano

Nulo passa a possuir muitos dos aspectos "visíveis" iguais aos

do formalismo de Plano Chato. Desta maneira, as partículas pa-

radas em relação ao "Laboratório" (ou ao ORF) são descritas pe-

los momentos p+, p~ e p x que são quantidades finitas no forma-

lismo de Plano Nulo. O mesmo se dá com o tempo da teoria. Já

sabemos que um observador vinculado ao LRF - sem que as norma-

lizações fossem feitas - deveria enxergar todos os processos qœ

ocorrem no ORF ("Laboratório") em "câmara lenta". Todas as coi-

sas deveriam acontecer num ritmo tanto mais retardado quanto

mais rápido for o movimento do LRF. Mas, introduzindo a renor-

mal i zação no tempo, consegue-se de novo descrever os processos

de um modo semelhante aquele do "Laboratório".

Entretanto, se se consegue recobrar alguma equiva-

lência descritiva entre o formalismo de Plano Nulo e o forma-

lismo de Plano Chato para os aspectos ligados ao espaço-tempo e

ao espaço dos momentos (com energia incluída), o mesmo não acon-

tece, por exemplo, em relação ao spin.

Estas diferenças descritivas associadas ãs seme-

lhanças mencionadas, são alguns dos atrativos do formalismo de

Plano Nulo.

E o que acontece com os sistemas físicos quando des-

critos pelo formalismo de Plano Nulo ?
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Sob o ponto de vista físico, absolutamente nada!

Para se certificar disto, basta imaginar um prõton

produzindo um potencial coulombiano, e um elétron capturado pe-

lo potencial. O que temos é um átomo de Hidrogênio. Se este ã-

tomo estiver, por exemplo, no seu estado fundamental, isto se-

rá tanto verdade se nós o observarmos a partir do ORF ("Labora-

tório") ou se fizermos uma observação a partir do LRF, ou mesmo

a partir do sistema vinculado Í O formalismo de Plano Nulo. A

descrição vai variar, mas o átomo de hidrogênio permanecerá

alheio aos processos descritivos que porventura lhe aplicarmos.

Entretanto, existem aspectos menos globais ( sob a

palavra "globais" entendemos, por exemplo, o aspecto da própria

existência de um átomo de Hidrogênio no seu estado fundamental)

que certamente vão ser mais sensíveis quanto a escolha particu-

lar do formalismo. O aspecto mais fundamental, que cabe menci-

onar aqui, é o das condições de contorno. Se tivermos um pro-

blema com potencial externo (portanto numa formulação não cova-

riante) a construção da base do Espaço de Hubert pertinente ao

caso vai depender tanto da Hamiltoniana do problema, bem como

das condições de contorno. Ê possível de se ver que as condições

de contorno que são simples no Plano Chato, por exemplo, devem

se tornar difíceis no Plano Nulo e vice-versa. O próprio po-

tencial externo também vai ser mais simples ou mais complicado

dependendo do formalismo adotado.

Estes problemas todos envolvem múltiplos aspectos e

são ainda mais complicados quando se adota o formalismo de Pla-

no Nulo na sua versão "não ortogonal" (que trataremos a partir
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do Capitulo XVII). Como o nosso trabalho não pretende ser um

tratado sobre os formalismos de Plano Nulo, mas apenas explo-

ra alguns dos seus aspectos, preferimos parar esta discussão no

ponto em que estamos.

Resta-nos discutir alguns dos problemas ligados ao

forma lisitto de Plano Nulo dentro do forma li smo da segunda quan-

ti zação, ou seja, no nível dos operadores de campo.
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XV-2 SEGUNDA QUANTIZAÇÃO

Sem pretender alguma coropleteza, enfocaremos nesta se-

ção jarticularmente os conceitos que serão importantes no capítu-

lo seguinte onde trataremos do ""Limite Estático" no Formalismo

de Piano Nulo ".

Como vimos no Capítulo IV ("Álgebra de Correntes"), o

campo de Dirac do formalisme» de Plano Nulo, dinamicamente inde-

pendente, é dado por

q (x) .= i (1 + o ) q(x)
+ 2 3

onde

q(x) =
Ep/M

(XV-1)

(XV-2)

Os operadores a e b são aqueles que criam estados

canônicos, quando aplicados ao vácuo, e resultam da quantização

do campo livre de Oirac, quantização esta que é feita a tempos

iguais.

O espaço de Hubert da teoria é construído pela apli-

cação conveniente destes operadores de criação ao vácuo.
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Daqui resulta que o campo q(x) do formalisme» de Plano

Chato, bem coino o campo dinam:" cnv&vte independente q+(x) do for-

malismo de Plano Nulo, são expressos em termos dos mesmos opera-

dores de criação e destruição - uma vez que o pro je tor =-(1 + u3),

não sendo operador de campo, não atua no nível da segunda quan-

ti zação.

Isto nos garante que, sob o ponto de vista da Teoria

de Campos, os operadores do forms!israo de Plano Nulo operam nos

mesmos estados sobre os quais opetam os operadores do formalismo

de Plano Chato. Mais precisamente, os operadors do formali smo de

Plano Nulo atuam num sub--espaço do Espaço de Hubert maior, ori-

ginalmente gerado pelos operadoras a e b . Isto se deve ao fa-

to de que o projetor A (1+oJ, atuando no nível spinorial, su-

prime certo tipo de estados. Observe que este processo acontece

no nível de quantidades da primeira quantização - os spinores

Esta é a razão pela qual as cargas do SU(6)„ „„„„ de quarks de

correntes, escritas no formalismo de Plano Nulo, são automatica-

mente conservadas nas teorias que envolvem quarks livres.

As cargas, geradoras dos grupos colineares no forma-

lismo de Plano Nulo, podem ser encaradas formalmente como sendo

operadores genéricos que atuam no Espaço de Hilbert gerado pe-

los operadores a e b (mais precisamente, num sub-espaço). Es-

te será o ponto de vista que adotaremos no capítulo seguinte.En-

tretanto, aquelas cargas possuem um significado físico bem pre-

ciso.

Bel1'8, bem como outros autores como Celeghini, Lusanna

e Sorace19 mostraram que partículas "normais" (com tri -momento
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finito) na presença de cargas de Plano Nulo formam um quadro aná-

logo ãs partículas com p -»•<«> na presença de cargas "normais", ou

seja, cargas integradas no Plano Chato.
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XVI. "LIMITE ESTÁTICO" NO FORMALISME) DE PLANO NULO

Quando se trata de um verdadeiro grupo de classifica-

ção, gerado por cargas que satisfazem todas as condições necessá-

rias e suficientes, as representações irredutíveis deste grupo po-

dem ser - sem dúvida alguma - identificadas com partículas elemen-

tares. Este é o caso do SU(6)„ -,„,„-.„„ do formalismo de Plano Nu-

Io.

Por outro lado, como adiantanos no Capítulo XIV (e co-

mo fxcarã bem méis claro no presente capítulo), existe um grupo

de classificação no sentido fraco que é o SO(6) estático de clas-

s: ficação (no sentido em que nós o definimos no referido capítulo).

Este último é definido no formalismo de Plano Chato, e apesar de

só funcionar no sentido fraco, serve também para classificar as

partículas elementares.

O primeiro problema que queremos levantar é o se-

guinte. O "limite estático", no sentido como ele foi definido no

Capítulo XIV, cria uma situação profundamente não física, de modo

que se faz uma hipótese bastante forte quando identificamos os

membros dos multipletos deste SU(6) com as partículas reais. Na

prática, isto é feito no S0(6) "ingênuo" de classificação, mas ca-

so não se deseje assumir tal risco, pode-se apenas supor que tal

limite existe, e se não faz um sentido físico, pelo menos cor-

responde a uma situação matematicamente definivel.

Uma vez acertados os problemas' com o "limite estático*

no formalismo de Plano Chato, surge o problema de correlacionar o
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SU(6) estático de classificação, definido no Plano Chato,

com o grupo Sü(6)w S T R 0 N G» colinear, definido no formalisrao de

Plano Nulo.

Sanemos, com certeza, que os geradores destes dois

grupos não se i âlacionam através de nenhuma transformação unitá-

ria, se bem que ambos os conjuntos de geradores podem ser expres-

sos em termos de mesmos operadores de criação e destruição que a-

tuam no mesmo Espaço de Fock.

Os dois formalismes são radicalmente diferentes, e

não é nada obvio porque os dois esquemas de classificação devam

ter alguma relação.

Segundo o artigo de Caldi e Pagels2, o Sü(6) estático

de classificação está de uma certa forma comprometido com sime-

trias espontaneamente quebradas. Por outro lado, as simetrias

colineares definidas no Plano Nulo são realizadas a Ia Wigner-Weyl,

sem nenhuma possibilidade de "enxergar" a estrutura Intima do vá-

cuo.

Aparentemente são mundos diferentes, e mesmo assim ,

nós achamos que deve haver alguma ligação entre eles. Qual se-

ria então o ponto de contato ? Acreditamos - isto parece-nos ób-

vio - que a ponte entre os dois mundos deve estar justamente na

classificação de partículas.

Como é conhecido, a classificação definida por

SU(6)W S T R 0 N G é independente dos momentos dos quarks. Isto, alia

do ainda ao fato de que no formalisme de Plano Nulo os estados
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são "normais", isto é - de momentos finitos, levou-nos ã idéia de

aplicar o "limite estático" (como nós o definimos previamente) ,

no sentido fraco, ao grupo Sü(6)w S T R 0 N G
 d e classificação.

Como veremos logo a seguir, neste limite não físico,

as óuas classificações se tocam. Não acontece uma identificação

entre as classificações, mas há uma compatibilização quase que

imediata. Isto ficará claro mais adiante.

A fim de realizar esta compatibilização, vamos enca-

rar tanto as cargas do Sü(6)w S T R 0 N G do formalismo de Plano Nulo,

quarto as cargas dó SU(6) estático de classificação, como meros

operadores formais operando sobre estados "normais" (estados que

representam partículas com momentos finitos). Nestas circunstân-

cias nós podemos aplicar o chamado "limite estático" aos estados

físicos, impondo velocidade quase nula para todos os quarks. Nes_

te limite podemos estudar como as respectivas cargas destes dois

grupos classificam os estados hadrõnicos (em particular - os me-

sônicos). Observe que não faz sentido aplicar o "limite estático"

ãs próprias cargas, porém, este limite pode ser efetuado no senti

do "fraco" (usando a nomenclatura da Teoria de Campos) de modo que

se pode estudar o comportamento de uma carga que atua sobre mesons

compostos de quarks quase parados. Para tal tarefa escolhemos o

Espaço de Fock. No caso de SU(6) estático de classificação, seus

geradores só formam uma estrutura de grupo neste limite particular.

Fora destas condições, os termos que criam pares não são nulos. A

forma genérica de uma carga, envolvendo operadores matriciais, no

formalismo de Plano Chato, é dada por:
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Q = j d3x q+(x) 0 q(x) «

(r)+(p) a(s)(p) u(r)+(p) 0 u(s)(P)

(p) 0 v ( s ) (p)

rs i (Ep/M)
2

-b ( s> (p) b<r)(p) v ( r )

I f
rs J (Ep/M)

2

+ b<r)(p)

0 v(s)(-p)

(XVI-1)

No caso em que o 0 representa o operador de spin, o

spin de Pauli,

f = (

2 ' 2 ' 2
(XVI-2)

por ser ele um operador "par", os elementos de matriz u (0) 0-

•v s (0) e v r (0) 0 u (0) são nulos e as cargas não criam pa-

res (quando o tri-momento não é nulo, mas tende a zero, estes

elementos de matriz são arbitrariamente pequenos}. Neste caso

(que é o caso do "limite estático") pode-se definir um grupo de

classificação, mas realizado no sentido "fraco". Como se vê da

Eq. (XVI-1) a estrutura grupistica das cargas torna-se extrema-

mente simples:
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lim Q

le 1-0

MESONS COMPOSTOS DE -v _ lim

QUARKS COM p= ± e / |e|-»0

£*=(+£,-e) r,s

+ (e')a
is)(£')u

(r)+(e') 0 u(s)(e')

0 V(S){£, ) | MESONS COMPOSTOS D'J | QUARKS COM p = ± e

Acontece que as cargas do SO(6)W,STRONG

(XVI-3)

, do formalis-

mo de Plano Nulo, definidas através da segunda Transformação de

Melosh, quando expressas no Espaço de Fock em termos dos jã fami-

liares operadores de criação e de destruição, também têm um£. for-

ma muito simples. Além disso, a classificação que elas definem

não depende do momento dos quarks. Recordando as coisas que fo-

ram dadas no Capítulo XIII escreveremos explicitamente as cargas

de SU(6)
V» f

deduzidas por Melosh:

rs ' E/M
r(s)

r:a x<s>]
(XVŒ-4)

onde X são spinores de Pauli (de đuas componentes), e onde

ri = \ \ V

7
(XVI-5)
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Numa notação mais coerc-ntr com acme 2 a usada na Eq.

(XVI-1), as mesmas cargas poderiai.1, sei. escritas como sendo

w« 7 2 I —*• a (p) a <p. < toj r. u1 * rs ' E/M L2 I
rs ' E/M

(s)(0)

-hi«)b l o / (p) b(r)(p) v ( r ) {0} Va

onde f" é dado por:

(XVI-6)

Como a classificação definida pelas cargas dadas pela

Eq.(XVI-4) (ou Eqj(XVI-6)) é independente do momento dos quarks,

podemos aplicar o mesmo limite es-;ático - realizado ainda P O sen-

tido "fraco" - obtendo resultados quase idênticos aos obtidos no

caso do SU(6) estático. Ã diferença está no fato de que o opera-

dor 0 representava o spin de Pauli, e:.-quanto que os I"s represen-

tam o spin W de Lipkin e Meshkov9 . D-̂ sta diferença resulta que o

ir do SU(6) estático e o TF do SU(6) não levam o mesmo rõ-

tulo grupístico, mas a correspondência entre estes dois rotulamen

tos é imediata, de modo que se pode identificar os pions físicos

(bem como outras partículas) destes dois grupos.



110.

Fazendo uma retrospectiva e lembrando que o formalis-

nto de Plano Nulo - na teoria de Algebra de Correntes - era equi-

valente ao limite p -* • (aplicado aos estados, transformados pe-

las cargas de Plano Chato) concluímos que a equivalência (não a

identidade) entre as classificações, que acabamos de estabelecer,

tem como conseqüência física o fato de que o movimento - mesmo

com velocidades tendendo a c - não afeta a estrutura grupxstica

das partículas em si. Este fato, aliás, é bastante intuitivo, mas

não tão claro quando analisado dentro do formalismo da Algebra de

Correntes.
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XVII - ROTAÇÕES E POTENCIAIS EXTERNOS. INTRODUÇÃO.

A partir deste capítulo vamos mudar radicalmente de

filosofia e de métodos de trabalho. Até agora as nossas preocu-

pações estavam voltadas para os grupos de classificação de partí-

culas elementares, estudados tanto no formalisino de Plano Chato ,

quanto no formalisme de Plano Nulo. Quanto a este último, ele

era o formalismo "ortogonal", caracterizado pelo fato de que a

variável dinâmica x+ também determinava o hiperplano das trans-

formações cineraãticas, onde se escrevia o conjunto completo de es-

tados físicos.-'"Este hiperplano era determinado pela equação x =0.

Toda a abordagem era feita dentro do esquema de quarks livres jus-

tificado pela filosofia de Gell-Mann, da qual falamos extensamen-

te nos capítulos anteriores.

Quando apareciam tentativas de introduzir alguma in-

teração entre os quarks, e ainda determinar a transformação de

Melosh correspondente, deparava-se com uma tarefa difícil. Quando

se conseguia algum resultado, como por exemplo no trabalho đe Abud,

Lacaze e Savoy20, o procedimento dependia de muitos parâmetros que

tinham que ser ajustados aos dados experimentais.

Deste capítulo em diante trataremos de uma única par-

tícula de Oirac, sujeita a potenciais externos. A importância des-

te tipo de estudos na aplicação aos problemas de classificação de

partículas elementares foi sugerida no Capítulo VII, porém - assin

como dissemos lã - a extensão dos resultados não é imediata e re-

quer uma análise mais delicada das coordenadas internas e das coor-

denadas externas do sistema físico em estudo.
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Enquanto que nos capítulos anteriores a ênfase era da-

da ã Algebra de Correntes - formalisroo da segunda quantização

neste capitulo e nos posteriores, trabalharemos essencialmente den-

tro do formalisroo da primeira quantização.

Fazendo uma pequena retrospectiva, podemos dizer que

a Hamiltoniana de uma partícula livre de Dirac, no formalisroo de

Plano Chato, não possui a simetria SU(2) de spin, dado pelo opera-

dor de Pauli: \°' Por outro lado, no formalismo de Plano Nulo, a

Hamiltoniana livre correspondente - aquela que determina a evolução

das componentes boas do spinor (as componentes independentes) - pos-

sui esta simetria.

Quando se leva em consideração alguma interação, tanto

no formalismo de Plano Chato quanto no formalismo de Plano Nulo, a

tendência, em geral, é de se piorar as propriedades de simetria.

Na procura de simetrias rotacionais envolvendo o spin,

uma vez proposta uma determinada Hamiltoniana com algum potencial

externo, a abordagem é feita basicamente de duas maneiras distintas.

Em primeiro lugar, tenta-se a construção de algum "spin"

que fosse conservado dentro do formalismo de Plano Chato.

EM segundo lugar, estuda-se o mesmo problema dentro do

formalismo de Plano Nulo, com a conseqüente procv.ra de alguma trans-

formação de Melosh apropriada.

Como veremos mais adiante, o fato de os potenciais se-

rem externos, aliado ao desejo de se ter simetrias rotacionais glo-

bais - geradas pelo operador momento angular total - forçam a adoção
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de um novo tipo de formalismo de Plano Nulo - o "formalismo não or-

togonal" - onde a evolução dinâmica se realiza na direção do eixo

dos tempos (em vez de x = 1//2 (y.: + x 2)), mas as transformações

cinemáticas se dão ainda sobre o Plano Nulo dado pela equação x =0.

Isto será deduzido mais tarde, mas fisicamente se explica pelo fato

de que no formalismo de Plano Nul'-. "ortogoru-JL™ (o formalismo usual),

uma rotação espacial pode vir a ser uma transformação dinâmica, pois

as rotações em geral alteram a coordenada z (ou x3) que entra na de-

finição do "tempo" da teoria dado por x = 1//2 (x° + x 3 ) . Então ,

para que as rotações espaciais - geradas pelo operador momento an-

gular total - fossem apenas transformações cineraãticas e não dinâ-

micas, o tempo da teoria não pode conter a coordenada z.

Os primeiros trabalhos neste sentido foram feitos por

Bell e Ruegg.

Ho primeiro desta série21, eles abordaram o problema

de um átomo de Hidrogênio dentro do formalismo de Plano Nulo. Neste

artigo, e em alguns posteriores, Bell e Ruegg, dentro do formalismo

de Plano Nulo "não ortogonal", conseguiram derivar uma transforma-

ção de Melosh aproximada.

Em seguida, surgiram trabalhos - tanto no Plano Chato

quanto no Plano Nulo - que se preocupavam em achar potenciais ex-

ternos particulares que pudessem proporcionar simetrias de spin exa-

tas. Nesta linha de pesquisa tivemos oportunidade de realizar al-

gumas contribuições nossas, das quais falaremos mais adiante.

No caso do formalismo de Plano Chato, Smith e Tassie22

e posteriormente Bell e Ruegg3 construíram um operador generalizado

de spin que é conservado na presença da Hamiltoniana do tipo:
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H - a.p + mß + j u>(x) (1 + 8) (XVII-1)

A forma explicita đo spin generalizado é

S = a\ (1+6) + ̂ E Z±&
|p I !p I

(XVII-2)

Este spin generalizado realmente define uma álgebra

SU(2), porém, não pode ser relacionado com o spin de Pauli - •= a -

por nenhuma transformação unitária.

Hais ainđa, as propriedades deste novo spin são visi-

velmente diferentes das do spin usual. Por exemplo, nenhuma de suas

componentes é invariante por boosts em nenhuma direção, pois o ge-

rador dos mesmos - a - anticomuta com 6, misturando as componen-

tes i|/+ definidas por

(XVTI-3)

Dentro desta linha de pesquisa, pouco tempo atrás, fi-

zemos uma generalização5 para a Hamiltoniana do tipo:

H = a.p + m6 + ̂  u(x) (1+6) + Í2(x)a.x (XVII-4)

onde Sl(x), como veremos mais adiante, deve ser uma função esferica-

mente simétrica das coordenadas espaciais (não contendo a variável

temporal).

O spin generalizado, conservado, que corresponde a esta

Hamiltoniana seria então đado por:
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onđe

2
1*1

(1-8)

ir = p + iî(r)x

(XVII-5)

(XVII-6)

Come jâ dissemos, a procura de simetrias exatas de span

leva a dois tipos de abordagem diferentes, sendo o primeiro aquele

que acabamos de descrever. Quanto ao segundo tipo de abordagem, pro-

cura-se, para a interação dada por alguma Hamiltoniana conveniente,

construir um spin conservado, mas que estivesse relacionado ao spin

usual, por meio de alguma transformação unitária do tipo de uma trans-

formação de Melosh.

Para as condições enunciadas, foi possível construir

tal simetria - de maneira exata - mas apenas dentro do formalisme

de Plano Nulo.

Eyre e Osborn*, dentro do fonnalismo de Plano Nulo ,

consegjiram derivar uma transformação de Melosh exata, para o caso

de uma partícula de Dirac sujeita ã interação dada pela Hamiltoni-

ana da Eq. (XVII-1).

Observe que, antes desse trabalho, como acabamos de

falar no começo, foram feitos os primeiros esforços nesta linha por

Bell e Ruegg, que derivaram uma transformação de Melosh aproximada

para o caso de um átomo de Hidrogênio no formalisa» de Plano Nulo.
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Nos capítulos seguintes apresentaremos os resultados

da extensão que fizemos a partir dos trabalhos de Bell e Ruegg3bem

como de Eyre e Osborn*, considerando a Haniltoniana dada pela Eq.

(XVII-4).



117-

XVIII. SPIN CONSERVADO NO FORMALISM) DE PIANO CHATO PARA

H * a.p + mß + j mix) (1+ß) + £l(r)a.x

Como já dissemos na parte introdutória deste assun-

to (Capítulo XVII), dentro do formalismo de Plano Chato, Bell e

Ruegg3 publicaram em 1975 um artigo, onde mostram que é possí-

vel construir um spin generalizado, exatamente conservado, na

presença da Hamiltoniana dada por:

H = a.p + mß + ̂  a>(x) (1 + 3) (XVIII-1)

O spin generalizado por eles deduzido não pode ser

relacionado com o spin canõnico (spin de Pauli) por nenhuma

transformação unitária e é dado pela seguinte expressão:

a a.p (1-ß)

p2 2
(XVIII-2)

Para efeito de completeza, devemos dizer que, em

1971, Smith e Tassie22 publicaram um trabalho na mesma linha,'

porém menos específico do que o trabalho de Bell e Ruegg.

Estudando estes trabalhos foi-nos possível perceber

que poderíamos incluir mais um termo de interação na Hamiltoni-

ana dada pela Eq.(XVIII-1), obtendo ainda um outro spin genera-

lizado, exatamente conservado5.

A Hamiltoniana por nós estudada ê dada pela seguin-

te Equação:
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(XVIII-3)

A diferença entre a Hamiltoniana dada pela Eg.

(XVIIl-1) e aquela dada pela Eq.(XVIII-3) consiste no termo

ß(r)a.x, que ë uma generalização da interação de um momente mag-

nético anômalo, com o campo coulombiano de uma fonte externa.Bor

sua vez, o potencial -xia é do tipo - 4- componente de vetor de

Lorentz, e o potencial é do tipo escalar de Lorentz.

Para os propósitos da derivação de um spin conser-

vado, a função u>(x) não necessita ser uma função esfericamente

simétrica, porém, é fundamental que fl seja uma função de

r = /x2 + y2 + z2 .

Tomemos então a Hamiltoniana de Dirac, atuando so-

bre autoestados de energia:

Hi|i = E* (XVIII-4)

onde H, dada pela Eq. (XVIII-3), pode ser escr i ta numa fonra mais

compacta :

H = a.ir * m$ + i Ü)(X) (1+6) (XVIII-5)

onde 7i é definido como sendo

w = p + fi(r) x (XVIII-6)

r = /x*+ y2 + z (XVIII-7)

Usando o procedimento de Bell e Ruegg3 vamos cons-

truir um spin generalizado que comute cora a Hamiltoniana dada

pela Eq.(XVIII-5).
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Para isso, introduziremos a seguinte notação:

*± = h (XVIII-8)

onde i|/ é uma solução da Equação (XVIII-4). Observemos que a

notação ty+ não deve ser confundida com a notação usada no for-

ma li smo de Plano Nulo.

Multiplicando a Eg. (XVIII-4) por \ (1+6) obtemos:

(E - m - (XVTII-9)

obtemos

Em seguida, multiplicando a Eq.(XVTII-4) por

(E

Oesta última equação obtemos:

(XVTII-10)

= (E ~ o.w (XVTÎI-11)

Substituindo-se a Eq.(XVIII-11) na Eq.(XVTII-9), ob-

temos uma equação para a componente i|)+:

(E - m - <o)*+ = o.? (E+m)"
1 aT (XVIII-12)

Devido ã definição đe i , temos:

(XVIII-13)

Mas, conforme a Eq.(XVIII-7), admitamos que a fun-

ção Q. seja esfericamente simétrica. Desta forma teremos:
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an
Sx.

Daí seque que

30 *i
3? • r- (XVIII-14)

3 • (XVIII-15)

Isto não aconteceria se fl fosse uma função arbitrária da posi-

ção.

Graças ã Eq. (XVIII-15) temos a relação

,-*• •+•, .•*• + ,

(a.Tr) (a.T) (XVIII-16)

Substituindo este resultado na Eq. (XVIII-12) te-

mos:

(E - m - Ü))IJI =
(E+m)

(XVIII-17)

Pela inspeção direta, vemos que a Equação acima é

invariante pelas rotações spinoriais, geradas pelas matrizes de

Pauli. Em outras palavras, a Eq. (XVIII-17) permanece inaltera

da se efetuarmos uma transformação na componente <J>+r de modo que:

K" - ° - e *+ (XVTII-18)

Como as componentes iji+ e ip_ não são independentes ,

a variação em ij> induz uma variação em ty_ . Esta variação pođe

ser determinada inserindo a Eq. (XVTII-18) na Eq. (XVITT-n).As-

sim teremos:

, l



121.

(E + m)"1 a . *

(E-Mii)"1 S . î

2 i

Usando a Eg. (XVIII-10) temos:

2 i
(XVIII-19)

Reunindo a Eq. (XVHl-18) e a Eq. (XVIII-19) podemos

escrever:

onde

2 i

[IT "j" n

(XVIII-20)

(XVIII-21)

, I

Pela verificação direta achamos que

e que

, ïO= 0

2i

(XVIII-22)

(XVTII-23)

de modo que temos uma simetria SO(2) exata, mesmo para o caso mais

genérico, caracterizado pela Hainiltoniana dada pela Eq.(XVIII-3 )

ou equivalentemente pela Eq.(XVIII-5).
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XIX. HAMILTON]ANA DE PLANO NULO, PARA INTERAÇÃO DADA POR:

H = a.p + mß + w(x) (JL+ß) + fi(r)a.x

No Capitulo XVII foi discutido o problema de rotações

no formalisme» de Plano Nulo. Lã mostramos que, para potenciais

externos que fixam um sistema de referência privilegiado, o for-

mal i smo de Plano Nulo "ortogonal" não podia servir para o caso em

que quiséssemos preservar a simetria rotacional do sistema físico,

pois os operadores de momento angular total continham uma compo-

nente dinâmica. Para evitar essa situação, devíamos optar pelo

formalismo de Plano Nulo na sua versão "não ortogonal", cuja ca-

racterística principal consiste no fato de que a evolução dinâmi-

ca dos estados se realiza na direção dos tempos, enquanto que a

evolução cinemática destes estados se efetua sobre planos nulos

definidos pela equação x+ = T. Para este formalismo peculiar, o

operador momento angular total pode definir uma simetria, e é isso

que nós queremos obter quando tratamos de problemas físicos en-

volvendo potenciais externos.

Além das rotações totais, procuramos, sempre que pos-

sível, simetrias ligadas estritamente ãs transformações geradas por

spin.

No capítulo anterior, dentro do formalismo de Plano

Chato, mostramos que, para certos tipos de interação, além da si-

metria rotacional global - gerada pelo momento angular total - era

ainda possível derivar um spin conservado. Qual então seria a van-

tagem de procurar simetrias análogas no formalismo de Plano Nulo

(na sua versão "não ortogonal") ? A razãc deste procedimento está

no fato de que o spin conservado obtido dentro do formalismo de
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Plane• Chato não podia ser relacionado com o spin canônico por ne-

nhuma transformação unitária. O mesmo inconveniente não acontece,

como veremos, dentro do formalismo de Plano Nulo. Nesse forma-

lismo, graças ãs simplificações que ocorrem devido â configuração

geométrica dos Planos Nulos, a simetria spinorial - nas teorias

livres - é garantida automaticamente. Nas teorias que envolvem

algum tipo de interação, a simetria spinorial é ãs vezes recobra-

da através de alguma transformação unitária (do tipo Melosh) e que

pode ser até exata, dependendo da interação escolhida.

Quanto ãs simetrias globais, como já falamos, elas,

quando existiam ainda no formalismo de Plano Chato, ficavam pre-

servadas pelo formalismo de Plano Nulo "não ortogonal".

Dentro deste espírito. Eyre e Osborn* construíram uma

transformação de Melosh exata, transpondo para o formalismo de

Plano Nulo "não ortogonal" a Equação de Dirac, com potenciais es-

calares e vetoriais iguais. A Hamiltoniana utilizada por Eyre e

Osborn é dada pela seguinte equação:

H EYRE, OSBORN mß + a,(x) (1+ß) (XIX-1)

Sabe-se que se

(XIX-2)

ou seja, se u(x) for uma função esferxcamente simétrica das va-

riáveis espaciais, então o operador

• t •+ •* 1 -»•J = r x p + 7 a (XIX-3)
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vai comutar com a Hamiltoniana dada pela Eg. (XIX-1):

' JJ (XIX-4)

fornecendo as respectivas constantes de movimento.

Observe que, para o gerador de rotações, usamos o J

usual e não o ^ de Melosh1 pois, em se tratando de um problema com

potencial externo, nós necessariamente trabalhamos num único sis-

tema de referência, evitando todos os problemas ligados a boosts.

Em vez de repetir os passos do trabalho feito por Eyre

e Osborn, apresentaremos, desde o início, a nossa versão genera-

lizada6 do problema que eles estudaram. A generalização consis-

tiu em preservar a metodologia daqueles autores, acrescentando ,

porém, mais um termo de interação ã Hamiltoniana estudada por

eles e que é dada pela Eq. (XIX-1).

A nossa Hamiltoniana, que jã foi introduzida no Capi-

tulo XVIII, é dada por

H = a.p + mß + ÜM'X) (1+6) + fl(r)a.x (XIX-5)

(Observe que em vez de u(x)/2, escrevemos a>(x) . Este fato é ir-

relevante e resulta apenas do desejo de manter coerência com as

publicações por nós realizadas5'6).

A Hamiltoniana dada acima pode ser reescrita na forma

mais compacta:
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H = a.u + mß + w(x) (1+ß) (XIX-6)

onde

com n = fl(r)

onde

ir = p + fi(r)x

r = Sx* + y2 + z2

(XIX-7)

(XIX-8)

Se u(x) também for uma função esfericamente simétri-

ca, então o operador

x x ir + j a (XIX-9)

definirá uma simetria Sü(2) da nova Hamiltoniana, dada pela Eq.

(XIX-6), de modo que:

|H, J'3 = 0 (XIX-10)

i I

Baseando-se naquilo que falamos no começo deste capítulo,

a passagem do formalismo de Plano Chato (caracterizado pela Hamil-

toniana dada pela Eq.(XIX-6)) para o formalismo de Plano Nulo na

sua versão "não ortogonal", não deve destruir a simetria "global"

expressa pela Eq. (XIX-10). Deste assunto, entretanto, trataremos

no capítulo seguinte, ocupando-nos aqui somente da derivação da

Hamiltoniana de Plano Nulo.

Na derivação da Hamiltoniana de Plano Nulo, usaremos

um artifício, sem justificá-lo teoricamente, mas que fornecerá re-

sultados desejados.
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A Hamiltoniana dada pela Eq. (XIX-6) determina a se-

guinte equação de movimento no formalismo de Plane Chato:

"It

(XIX-11)

Aqui, por comodidade, consideramos as autofunções da

Hamiltoniana dada pela Eq. (XIX-6). Desse modo podemos escrever:ÍEt
(XIX-12<

Para passar para o formalisrao de Plano Nulo, usamos o

artifício que consiste em multiplicar, ã direita, a Eq.(XIX-ll) pe-

lo fator:
iEx „

(XIX-13)

Depois de pequenos cálculos algébricos chega-se ao re-

sultado:

; i — U„ e + a . IT +

fi(r)x a + na - Ea
iEx,

(XIX-14)

1

onde

iEx
- i

3x3
iEx,

(XIX-15)
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Definindo ainda

*» (x) e" i E t e *' (XIX-16)

a Equação (XIX-14) poderá ser escrita como:

3 t— $_ = (mß + a,.W + ß(r)x,a, + na, - Ea + w(l + »))•

(XIX-17)

Entretanto, o operador que está no lađo direito da

equação acima não pođe ser identificado com o operador Hamiltoniano,

pois contém explicitamente a energia.

Devido ã particularidade da escolha de $_, podemos fa-

zer a substituição:

3t
f = E ffl
E E

(XIX-18)

Inserindo este resultado na Eq.(XIX-17) e reagrupando

convenientemente os membros,temos :

It

(mß + o .ir + Sí(r)x a + na + w(l +8))ií>_
XX 3 3 3 E

(XIX-19)
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A equação acima, obviamente, deverá valer mesmo para

funções de onda que não sejam autofunções de energia.

Para os cálculos que realizaremos com a Bq.(XIX-19 )

usaremos a "representação boa" das matrizes de Dirac. Adotaremos a

versão usada no artigo de Eyre e Osborn:

o =1 K °J

a =

-icr.

ia 0
a

1 0

0 -1

Concomitantemente definiremos

(XIX-20)

= \ (XIX-21)

de onde segue que

Tj, = (XIX-22)

Então, podemos escrever a Eq.(XIX-19) na forma matri-

cial:



Esta equação se desdobra en duas:

i —
i t

— |(n + íl(r)x, + «))£ +
2 L » +

120. ~l
. fa .] li/3 L° °J L*-.

O) (d

I(D U • -

(n + fl(r)x3) 0 "I

.0 - (n + n(r)xj

(XIX-23)

+ {u + m + - ir o

(n + fl(r)x3 - ai)*_ * Jm

(r:x-24)

(XIX-25)

Observe que somente a Equação (XIX-24) contém a deri-

vada temporal. A Equação (XIX-25) deve ser encarada, não como uma

equação de movimento, mas como uma equação de vinculo. Esta é uma

das características do formalismo de Plano Mulo. A Equação de Dirac

torna-se uma equação para spinores de duas componentes e não de qua-

tro.
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Podemos então substituir a Eq.(XIX-25) na Eq.(XIX-24)

para obter:

iL
3t

- \ \n + S2(r)x + u + v =
3 n + ß(r)x - u

onde

V = m + w + i(ir1a2 - v2ol)

(XIX-26)

(XIX-27)

Se $ obedecer ã Eq.(XIX-16), ou seja, se

i E x3iEte Xfit e

então

n ••""•* •

e nós teremos a equação;

2E TI + Í2(r)x3 + u + V
n + Q(r)x3 - to

(XIX-28)

Na literatura costuma-se definir o lađo direito da equa-

ção acima como sendo a "Hamiltoniana de Plano Nulo":

h = n + n(r)Xj + u + V
TI + fl(r)x3 -w

(XIX-29)
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de modo que temos:

2E * + = h (XIX-30)

Pequenas manipulações algebricas mostram que a "HarniI—

toniana de Plano Nulo" pode ser escrita ainđa na forma diferente. Es

ta última será cômoda na dedução da transformação de Melosh apropri-

ada. Citaremos os resultados sem demonstrar:

h = n + n(r)x3 + a) + V
n + fl(r)x3 - u

= u U+ - 2m
+ fi(r)x - u

onde

(XIX-31)

rcr - n o )
1 2 2 1

(XIX-321

U = m + n + ß(r)x, + i(ir a - n a )
1 2 2 1

(XIX-33)
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XX. GERADORES DE ROTAÇÕES NO PLANO NULO, PARA O CASO:

í. H = a.p + inf$ + (j(t.+8) + n(r)a-x

A introdução teórica sobre o problema das rotações no

formalismo de Plano Nulo foi dada no Capítulo XVII bem como no co-

meço do Capítulo XIX. Neste último, tínhamos afirmado que, se al-

guma Hamiltoniana do formalismo de Plano Chato possuía simetria ro

tacional global determinada pelo operador momento angular total ,

então, dentro do formalismo de Plano Nulo, na sua versão não orto-

gonal, também deveria haver simetria rotacional global. Entretan-

to, é intuitivo que a forma dos novos geradores de rotação devem

ser diferentes. Este capítulo será dedicado ã dedução destes no-

vos geradores, conservados pela "Hamiltoniana de Plano Nulo " - h.

A Hamiltoniana de Plano Chato que aqui consideramos é

ainda aquela dada pela Eq. (XIX-6), e que comuta com o operador de

momento angular total generalizado, dado pela Eq.(XIX-9), denota-

do por J'.

O operador o que consta da definição de J' não é uma

matriz de Pauli, mas sim uma matriz 4 x 4 que opera sobre os spi-

nores de Dirac. Como estamos trabalhando na "representação boa" ,

deveremos saber expressar o operador 0 naquela representação.

A métrica que aqui adotaremos é a mesma usada na re-

ferência18 e é caracterizada por:

(XX-1)
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(XX-2)

Para esta métrica tem-se:

à
com i, j e k na ordem cíclica (XX-3)

Usanđo as definições đas matrizes a , na "representa-

ção boa", dadas pela Eq.(XIX-20), temos:

a =
0 [a. 0

(XX-4)

Agora estamos aptos a proceder na derivação đos ope-

radores de rotação no formalisme de Plano Nulo.

Por comodidade suporemos ainda que vale a relação:

e"iEt e
ÍEx3

(XX-5)

ou seja, que no Plano Chato os

na dada pela Eq. (XIX-6).

são autofunçoes da Hamiltonia-

Devido ao comutador dado pela Eq.(XIX-lO), concluímos

que o operador 3' pode ser diagonal na base das autofunçoes de ener

gia - iJ;E (x).

Vamos nos valer do fato de que a direção do eixo de

quantização é imaterial. Isto nos possibilitará a admitir alterna-
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ti vãmente que 4>E(x) seja autofunção đe 3'3 ou de Jj (um caso, ob-

viamente, exclui o outro).

Consideremos em primeiro lugar a direção z (x3), ees-

creveremos a equação de autovalores:

~1

Jf3 »EJ3 » í. *E J 3

(XX-6)

Como iij e w2 comutam com x3 , podemos escrever:

iEx, iEx,

ou seja:

(x1ir2 - x ^ , = j

(XX-7)

A expressão de a3 é dada pela Eq.(XX-4). Desse modo a

equação acima ficai

I 0

Lo ij _1
+Bjs (XX-8)

de onde seguem duas equações.

Uma é para a componente (+)

(XX-9)

e uma análoga para a componente (-).".
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Como no formalisme» đe Plano Nulo a única componente

dinamicamente independente é a $. , concluímos que a Eq. (XX-9 )

é a relação que procurávamos.

Definindo J'3 como sendo um operador que atua sobre

spinores, $ , de duas componentes, podemos escrever a Eq. (XX-9)

da seguinte maneira:

(x ir - x n +
1 2 2 1

(XX-10)

As coisas não são tão fáceis quando se consideram as

direções x e y.

Por exemplo, tomemos o eixo de quantização como sen-

do o eixo x (ou Xj). Admitiremos, por definição, que no formalis_

mo de Plano Chato ifi„. (x) é simultaneamente autoestado de energia

e de Jj . Deste modo poderemos escrever a equação:

iEx3

Multiplicando esta equação ã direita pelo fator e , e reali-

zando cálculos necessários, obtemos:

(x,(n + ÍJ(r)xJ - xsir, - x, E + i o,) ÍL. =

(XX-12)
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Ko operador que aparece na equação acima figura o ter-

mo x2E que é ura "C-KUMBER" em vez de ser um operador diferencial .

Mais tarde ele será substituído pelo respectivo operador Hamiltoni-

ano.

Usando a forma explícita de a , dada pela Eq.(XX-4) ,

e substituindo-a na Eq, (XX-12), temos:

(x (n + fi(r)x3) - x3ir2 - x E) L J +

'• '4
* °.

(XX-13)

Seguem daqui duas equações

- x2
*+Bjj

(XX-14)

Cxa(n + ß(r)xa) - x3,r2 - x2 Ej ií;_

i í
i '
í »

(XX-15)

O nosso desejo é achar certos geradores J* , J* e J'

de modo que um deles pudesse ser concomitantemente diagonalizado can

h, na base $ . Este argumento vai fazer com que desprezemos a Equa-

ção (XX-15), ficando apenas com a Eq. (XX-14).
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Na Eq.(XX-14) aparece a componente $_ que, entretanto,

é facilmente eliminada através da equação de vinculo dada pela Eq.

(XIX-25). Desse modo, a Eq.(XX-14) fica:

íx2(n - x2E

(n+ß(r)x, - u)

(XX-16)

O primeiro passo que devemos aqui realizar é substituir

o "C-NUMBER" E pelo respectivo operador Hamiltoniano. Para isso zeoar-

reremos ã Eq.(XIX-30). Então, a equação dada acima poderá ser es-

crita como:

{x2(n+fi(r)x3) - - | x2 h

- „
(XX-17)

i

Entretanto, ooperador do lado esquerdo da equação acima

não pode ser identificado com uma observável (no sentido quântico) *

pois não é Hermitiano. A Hermiticidade foi perdida num dos muitos pas

sos que precederam ã forma final dada pela Eq. (XX-17).

Hermitizando a Eq.(XX-17), obtemos:
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; *+E1

•i» (n+n(r)x3 - u) <n+n(r)xj - oi)

onđe

r a - i r a )
1 2 2 1

(XX-18)

O operador J' pođe ainđa ser expresso numa outra forma.

Após algumas transformações algébricas obtemos a seguinte expressão:

= { Xa ( T 1 + Í X 2 f
h }

+ n(r)xs -

4 i ,„

onđe

a = m + n + íí(r)x3 + i(ir1ol -

(XX-19)
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O operador J' se deduz da forma análoga.

Chegamos a um ponto fundamental. Um dos operadores J',

3' ou J' pode ser simultaneamente dlagonallzado com h, na base

Em outras palavras:

D». *$ (XX-20)

Comoa Hamlltoniana de Plano Nulo na sua versão "não

ortogonal" - h - determina a evolução dinâmica de um sistema físi-

co ao longo do tempo t (vinculado ao sistema de "Laboratório"), se-

gue daqui que qualquer um dos operadores Jf pode fornecer números

quânticos conservados, ao longo do tempo.

A Equação (XX-20) pode ser verificada explicitamente ,

porém os cálculos envolvidos são extremamente longos e artificiosos.

Além disso, os operadores Jf formam a álgebra SU(2) ,

mas para não sobrecarregar o texto, omitiremos a demonstração deste

fato.

íl
I

] í

I

Para finalizar este capitulo, resumiremos os resulta-

dos obtidos.

J' = Li - 1 1
2

(n + n(r)x3 - u)
F + i
i 4 i (n + n(r)xs - w) u
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<n + fi(r)x3 - u)
'2 + 4

(n + fl(r)x3 - u)
ü

J 3 = L3

onde

i. = -x (n + Q(r)x)
'ê. 3

2" I

(XX-21)

(XX-22)

Onde h é dado pela Eq.(XIX-31), e teia a forma:

(n + Í3(r)x3 - m)
O+ - 2m

com U dado pe la Eq. (XIX-33), que é :

U = m + n + £2(r)x + 1(TT a - ir a )
3 1 2 2 1

(XX-23)

= m + T)+fi(r)x + i

(XX-24
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XXI. SPIN CONSERVADO E A TRANSFORMAÇÃO DE MELOSH EXATA NO FORMA-

LISMO DE PLANO NULO, PARA O CASO:

H = a.p + mß + w(l+ß) + ß(r)a.x

Tomemos a Hamiltoniana de Plano Nulo, dada pela Eq.

(XIX-31), que tem a seguinte forma:

h = U
(n+ß(r)x,-(o)

U + - 2m (XXI-1)

onde

n + ß ( r ) x + i(7t o - n o )
3 1 2 2 1

(XXI-2)

e onde, como já dissemos,

•jr = p + Ji(r)x (XXI-3)

Como já mostramos no capítulo anterior, esta Hamilto-

niana de Plano Nulo, na sua versão não ortogonal, comuta com os

geradores de momento angular total, Jf - também restritos ao mes-

mos formalismo de Plano Nulo, e que são dados pela Equação (XX-21)

do capítulo anterior.

Entretanto, como se vê naquelas próprias equações, a

parte spinorial está misturada com a parte espaço-temporal, de

modo que é difícil separar os J^ em "parte orbital" e "parte spi-

norial".
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Hais difícil ainda seria definir um spin que pudesse

ser onservado na teoria.

O próprio spin de Pauli não comuta com h, pois o o-

pera. íor U que entra na sua definição contém explicitamente os

oper- >dores spinoriais.

Entretanto, observando a Hamiltoniana h, dada pela

Eq.(XXI-l), e considerando que

ü+ü = [m + (n+íHr)x3)3
2 + í* = W (XXI-4)

podei tos definir uma transformação unitária

W "

m + (n+íHr)x3) + i
(XXI-5)

através da qual é possível definir uma nova Hamiltoniana

-i

+ fi(r)x3 - w)
W - 2m (XXI-6)

O operador W, definido pela Eq.(XXI-4), não contém ope-

radores spinoriais, de modo que a nova Hamiltoniana, h', é inva-

riante por rotações geradas pelo spin de Pauli - -^ a . Assim po-

demos escrever:

[h-, |î]-o (XXI-7)

Inversamente, pode-se definir um novo spin
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(XXI-8)

que omutarã com a Hamíltoniana antiga:

[, i-] . (XXI-9)

Desta maneira, a Hamiltoniana de Plano Nulo, na sua

versão "não ortogonal", h, além de possuir uma simetria rotaci-

onal global, gerada pelos operadores Jí, possui também uma sime-

tria adicional, gerada pelos operadores S' de spin transformado.

A transformação unitária, y9 , dada pela Eq. (XXI-5)

é do tipo de transformação de Melosh.

i t
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