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Capitolul 1 - INTR0PUCERE

Cei care se ocupă în prezent de studiul teoretic al in-

ter acriilor dintre particulele elementare se situează In cadrul

teoriei cîmpului , al teoriei matricii S sau al diverselor abor-

dări fenomenologice. Indiferent de cadrul In care ne situăm, in-

varianta la grupul Poincare* a teoriei trebuie respectată. In a -

celaşi timp, folosirea acestei invariante duce la obţinerea de

rezultate netriviale care îrubogăţesc concluziile specifice.

In teoria axiomatică a cîmpului matricea S se obţine In

formalismul L.S.Z. Obiectele matematice fundamentale sînt cîmpu-

rile considerate ca distribuţii operatoriale. Elementele matricii

S sînt obţinute In funcţie de valorile medii pe vid ale produse-

lor cronologice de clmpuri. Amplitudinile de Imprăştiere sînt

distribuţii temperate pe regiunea fizică şi funcţii analitice de

mai multe variabile complexe pe domeniul de analiticitate /SI/,

/B3/, /B4/. Invarianta Poincare* a teoriei se scrie ca o condiţie

de covâriantă a acestor obiecte matematice.

In teoria matricii S se renunţă la clmpuri şi la starea

de vid. Obiectele de interes sînt direct funcţionalele de Im -

prăştiere S I p, Intre seturile I şi F de particule iniţiale şi fi-

nale /I2/, /I3/. Pătratul modulului lui S i p Impărţitla produsul

pătratelor normelor corespunzătoare lui I şi F dă probabilitatea

de tranziţie de la I la.F. Operatorul S este definit ca operato -

rul care induce toate funcţionalele S_F, pentru orice I şi orice

F. Amplitudinile de Imprăştiere^$înt şi aici distribuţii tempera-

te pe regiunea fizică şi funcţii de mai multe variabile complexe

pe domeniul de analiticitate. Invarianta Poincare* a teoriei se

scrie şi aici ca restricţiile de covarianţă ale acestor obiecte

matematice.

In diversele abordări fenomenologice se folosesc amplitu-

dini corespunzătoare diferitelor parametrizări de spin (de exec -

piu, amplitudini de helicitate). Legătura acestora cu amplitudini-

le folosite în teoria cîmpului şl a matricei S (amplitudinile spi-

noriale /Ml/), permite studiul lor (pe regiunea fizică şi pe do -

mediul da analiticitate) prin comparaţie. Astfel, se poată trata

corect spinul la nivel fenomenologic. De exemplu, pentru reacţia
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K~p •» All n" , autorii /P2/ au considerat numai o amplitudine In

loc de patru. Tratarea corectă a spinului înseamnă din nou Iu -

crul cu funcţii analitice covariante (sau funcţii legate prin

factori cinematici de acestea, cum sînt amplitudinile de helici-

tate) şi studiul acestor funcţii înainte de a introduce ipoteTer

le specifice unui anumit model. De exemplu,singularităţi le ci-

nematice şi constrîngerile cinematice trebuie studiate pentru

modelele de tip Regge /TI/.

Trecerea în revistă de mai sus arată necesitatea studiu -

lui funcţiilor analitice şi a distribuţiilor temperate covarian-

te Poincare* (sau a cantităţilor legate prin factori cinematici

de acestea, ca amplitudinile de helicitate) în teoria cîmpului,

teoria matricii S şi fenomenologie.

In această teză se studiază consecinţele invariantei re -

lativiste în cele trei abordări , referindu-ne la aplicabilita - •

tea rezultatelor în cadrul ipotezelor specifice ale acestora.

Teza cuprinde o introducere, 7 capitole şi 7 anexe.Ea pre-

zintă rezultate publicate şi nepublicate, ale autorului, precum

şi material care nu este nou, dar care nu a fost găsit de autor

In -literatură sub o formă suficient de bine organizată (sau rigu-

roasă) pentru a face inteligibile rezultatele noi.

In capitolul 2 se prezintă construcţia funcţiilor de undă

uniparticulă pentru mase nenule şi spini arbitrari. Se lucrează

atît în formalismul Dirac (vectori nenormabili) cît şi cu funcţii

de undăfde normă finită, descriindu-se spaţiul Hilbert corespun -

zător.

Capitolul 3 conţine construcţia funcţiilor de undă unipar-

ticulă pentru particule de masă zero şi spin arbitrar. Acest lu-

cru se face pentru a putea include In studiul general particule de

masă zero ca fotonul şi neutrinoul .

Capitolul 4 defineşte spaţiul Fock, presupunînd că există
un număr finit sau număr abil ele particule diferite. Aid se scrie
şi condiţia de invariantă relativistă a teoriei in spaţiul Fock.

Capitolul 5 introduce amplitudinile «pinoriale pe regiunea
fizică (naşa shell-ul real) fi pe domeniul de «naliticitate ( mass
shell-ul complex). Aici s« discută motivele atribuirii proprietă -
ţilor'analitic* "standard" amplitudinilor spinoriale. Se lucrează
pentru un proces cu un număr arbitrar de particule, cu splai oare*
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care, de masă nenulă şi de masă zero. Pentru particule de masă

zero se scriu condiţiile suplimentare satisfăcute de amplitudi-

nile spinoriale*.

In capitolul 6 se introduc amplitudinile de helicitate

multiparticulă In sistemul centrului de masă pentru particule

cu spini arbitrari. Se găseşte legătura dintre amplitudinile

de helicitate şi cele spinoriale. Se arată că amplitudinile de

helicitate nu au un sens matematic bine definit pe regiunea fi-

zică deoarece slnt date de o distribuţie temperată (amplitudi -

nea spinorială) înmulţită cu funcţii care nu slnt indefinit de-

rivabile. Problema de sens va fi rezolvată în capitolul 8 unde

se introduc amplitudinile de helicitate regularizate /D2/, /D5/,

/D6/.

Capitolul 7 este dedicat introducerii amplitudinilor in-

variante In cazul proceselor multiparticulă pe domeniul de ana -

liticitate. In cazul proceselor cu patru particule pe domeniul

de analiticitate nesaturat şi In cazul regiunii fizice /D3/,/D4/.

Se lucrează pentru mase nenule şi spini arbitrari.

In capitolul 8 se face regularizarea cinematică a ampli-

tudinilor de helicitate multiparticulă pentru particule masive

de spini 0, ş , 1, avlnd In vedere aplicaţiile In fenomenologie.

O extindere la spini arbitrari se poate face folosind aceste re-

zultate. In acest capitol Se dau sisteme complete de constrlngeri

cinematice pentru amplitudinile de helicitate regularizate.

In anexe slnt grupate rezultate matematice mai puţin cu-

noscute de fizicieni: proprietăţi ale funcţiilor analitice de

mai multe variabile complexe (Anexa 5) şi proprietăţi ale dis -

tribuţiilor temperate pe mulţimi Închise (Anexa 6). Celelalte

anexe conţin rezultate care nu au fost incluse In text pentru co-

moditate .

Obiectivele tezei slnt:

(a) construcţia de amplitudini invariante multiparticu-

lă pentru spini arbitrari. In acest fel se poate lucra cu canti-

tăţi invariante Poincare* In locul celor covariante fără a pierde

informaţie/ se descrie un sistem complet <Je constrlngeri cinema-

tice pentru amplitudinile invariante olomorfe şi pentru amplitu-

dinile invariante distribuţii temperate.
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(b) dezvoltarea amplitudinilor spinoriale pe domenii de
analiticitate nesaturate cu ajutorul amplitudinilor invariante
olomorfe şi fără constrlngeri.

(c) găsirea unui sens matematic bine definit pentru am-
plitudinile de helicitate pe regiunea fizică, ca distribuţii.

(d) regularizarea cinematică a amplitudinilor de helici-
tate multiparticulă şi obţinerea unui set complet de constrin -
geri cinematice pentru amplitudinile de helicitate regularizate.

In cele ce urmează, prezentăm pe scurt conţinutul celor
7 capitole ale tezei.

Capitolul 2 - STĂRI UN7FARTICU1A PENTRU MASE NENULE

Considerăm o particulă de masă m f* 0 şi spin s. Fie Cp]
o matrice din SL(2,C), corespunsInd unei transformări Lorentz
care duce cvadri vectorul (1,0,0̂ 0) In cvadri impuls ui particulei,
p /Ml/. Funcţiile de undă slnt notate (j>̂ (fp)), ^ • s,s-l,... ,-s.
Spaţiul Hilbert "36*>m'8-' corespunzător este realizat în modul ur-
mător. Considerăm spaţiul tuturor funcţiilor complexe măsurabi-
le & "(_<t^(fp1)) pe foaia superioară a hiperboloidului p° *
•V m 2 + p 2 , echipat cu măsura Lorentz invariantă s£ satisfă-
ctnd condiţia

(2.1)

Acest spaţiul este înzestrat cu produsul scalar

(2.2)

care este, evident, pozitiv definit. Clasele de funcţii echiva-
lente modulo subspaţiul funcţiilor de normă zero formează spa »
ţiul Hilbcjrt^^1'8^ . O funcţie de normă zero e«te o funcţie car*
se anulează aproape peste tot ; vectorii lui ^5^m'sJ slnt iden-
tificaţi cu reprezentanţi ai claselor de echivalenţă.

In acest ultim spaţiu Hilbert considerăm o reprezentare
unitară ireductibilă U(a,A) a grupului SL(2,C) neomogeni aici
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a € T este cvadrivectorul unei translaţii cvadridinensionale
iar A€SL (2,C). Reprezentarea este definită de

>$ (Cff'
(2.3)

.unde A (A) este transformarea Lo;:entz corespunzlnd lui A6SL(2,C)
prin oroomorfismul standard /Ml/, iar DS(A) este reprezentarea
ireductibilă (2s+l) - dimensională a lui SL(2,C).

Construim acum funcţii de undă care să depindă numai de
p, nu şi de matricea [p], care evident, este In mare măsură ar-
bitrară pentru un p dat şi In mod necesar neanalitică.
De exemplu, definim :

(2.4)

Formula de covarianţă se scrie acum

/ ^ ( A ( A H > P V (2.5)

iar produsul scalar (2.2) devine.

unde C sînt matricile Pauli cvadridimensionale.
Funcţiile de undă $*(p) se numesc funcţii de undă spi -

noriale. Prin operaţii standard de calcul spinorial /W4/ (ridi -
cari şi coborlri de indici , transformări ale indicilor punctaţi
Ia nepunctaţi şi viceverua) definim şi funcţiile de undă spino -
riale ^ ( p ) , ^ p ) şi ^ ( p ) .

Remarcăm că folosim peste tot formalismul spinorilor cu
2s + 1 componente. Se poate lucra de asemenea.cu spinori Dirac
generalizaţi /W3/, formalism numit uneori formalismul spinorilor
cu 2(2s+l) componente. Dezavantajul spinorilor Dirac generalizaţi
consta In folosirea componentelor redundante fi a condiţiilor su-
plimentare. Observă» Insă că reflexia spaţială In formalismul şpi-
nori&l cu (2s+l) componente "amestecă" indicii fi cvadrifmpulşuri-
le, pe clnd tu,formalismulDirac reflexia spaţială acticoeaxX
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doar asupra indicilor. Totuşi, formalismul Dirac generalizat nu

este mult mai greu de manipulat, astfel Incit pentru aplicaţii,

pare a fi In primul rtnd o chestiune de preferinţă pe care din-

tre cele două formalisme le utilizăm.

Vom spune uneori că spaţiul Hilbert 2t»'a^ este generat

In sens de distribuţii de "vectorii nenormabili" (p, Cpl»s;>^,

cu produsul scalar dat de

i,*'> = ?- AV of»»")» h ( 2 > 7 )

Prin aceasta se va înţelege numai că se face convenţia ca un vec-

tor din &*-m' •* să fie scris sub forma :

şi că produsele scalare pot fi calculate folosind regula (2.7).

C&pUolul 3 - STĂRI UWIPARTICUJA PENTRU MASE MULE

Considerăm o particulă de masă zero şi spin s. Fie fp] o

matrice din SL(2.C) corespunzlnd unei transformări Lorentz care

duce cvadrivectorul (1,0,0,1) in cvadriimpulsul particulei p

/ZI/, /Ml/. Se construiesc, analog cu cazul particulelor masive,

stările Ip, Cpl,A> care depind de matricea Cp3,slnt stări de

cvadriimpuls p şi de helicitate A .In convenţiile noastre o

particulă elementară corespunde unei reprezentări ireductibile a

grupului Lorentz propriu şi ortocron.' Astfel, o particulă elemen-

tară de masă nulă este de helicitate bine determinată. Prezenţa

unei singure stări -de helicitate este familiară pentru neutrino ,

pentru care paritatea nu este o operaţie a grupului de simetrie;

In cazul fotonului , prezenţa ambelor helicităţi este datorată

faptului că paritatea este incldsă In grupul de simetrie.

Stările Ip, Cp], A> slnt normate după formula

Spaţiul Hilbert corespunzător este notat 36 °' .
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Reprezentarea U(a,A) este definită de

\ \

(3.2)

unde CA(A)pj ~ Afp]€E(2), care'este un grup de acoperire al

mişcărilor euclidiene In plan. Formula (3.2) este de forma

U (a, /O I i

_ (3.3)
dacă elementele lui E(2) se parametrizează astfel:

f (3.4)
0 /

unde -0 £ Co,4iO iar x şi y sînt numere reale arbitrare.

Se introduc stările spinoriale pentru .mase nule, tra- .

tînd cazurile > > O şi > < o în paralel. Introducem s « IVI şi

stările cu 2s+l componente de spin:

(3.5)

Se arată că stările

(3.6)

nu depind de matrices fp^ ci numai de p. Aceste stări s,înt stă-

rile spinoriale. Formula lor de covariantă este:

{ (3.7)
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Stările spinoriale vor satisface condiţii suplimentare
datorate faptului că avem de fapt numai o singură componentă de
spin (vesi (3.5)). Condiţiile suplimentare slnt

unde «^ * C<s©,-6~ .) iar e este un cvadrivector satisfăclnd con-
diţia e.p • 1.

Capitolul 4 - SPAŢIUL F0CK

In teoriile cuantice relativiste stările asimptotice
slnt descrise cu ajutorul sistemelor de particule care nu in -
teracţionează. Funcţiile de undă corespunzătoare satisfac con -
diţii de simetrie date de Ieşitură normală Intre spin si statis-
tică. Presupunem că exist, un număr finit sau numărabil de par -
ticule diferite care vor fi indexate printr-un indice X . Pen -
tru antiparticula particulei K vom utiliza indicele 5T . in cele
două capitole precedente am construit spaţiul Hilbert al stări -
lor uniparticulă Hţ ^^*'^*si reprezentarea corespunzătoare,uni-
tară şi ireductibilă, K^"1*1**' * 3 a grupului SL(2,C) neomogen.
Reprezentarea OrS*} este caracterizată , pînă la o echivalenţă
unitară, de masa m ̂  0 a particulei, de semnul pozitiv al ener-1

giei ei şi de spinul său 8 » 0, », 1,... dacă m > O . sau de heli-
1citate s • 0, +j, +1, ... dacă m • 0 /W2/. Avem m^ « m x si,

pentru m x > 0 , s y « s K , jtn timp ce pentru m x « 0 , >jr " ~»x *
Notăm prind&f , respectiv prin ^>\$ sumele directe ale

fpaţiilorSC^1"*1**'*3 , corespunzind «pinilor (sau helicităţilor)
întregi, respectiv semilntregl. Spaţiul Fock este definit prin
/J2/:

unde)(B,respectiv 3 6 F

( slnt sumele directe ale puterilor terisoria-
le simetrizate, respectiv antisimetrlsate ale spaţiilor uniparti-
culă corespunzătoareî



& F - © » ! , 3Cl = C, X* = »-**«•> (*,*)*", »>1. <4-2>
Evident, mulţimea reprezentărilor M 1 ' î n

<&t *' *' generează o reprezentare"U.(c,A) a lui SL(2,C) neomogen

în Jb , care satisface condiţia spectrală /SI/.

Condiţia de invariantă relativistă a teoj.iei se acrie

în spaţiul Fock ca

,A)STA(a,A)">l»S> (4.3)

pentru orice a€T4 şi A€SL(2,C).

Capitolul 5 - AMPLITUPIWI 5PIW0RIALE. MTflOWr

Considerăm reacţia

1 + 2 • 3 + ... + n,n > 4. (5.1)

Amplitudinile spinoriale pentru această reacţie se ob-

ţin plecind de la elementele matricii S pentru stările spinoriale

introduse în capitolul 2. Vom face un abuz de notaţie obişnuit

/SI/ scriind amplitudinile spinoriale (care slnt distribuţii) for-

mal ca funcţii de cadri impuls uri le p^ ; masele şi spinii cores -

punzători sînt mi şi s^. Omitem indicii X ţ deoarece nu vor fi

necesari în cele ce urmează.

Amplitudinile spinoriale M *"* **'*^ ***• (fcu..b > ţ> p )
sînt date de formula

Din condiţia (4.3) rezultă

Vi
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pentru orice A€SL(2,C).

Din teoria axiomatică a clmpului /B3/ ţi din teoria me-
tricii S /I2/ rezultă că amplitudinea spinorială este o distri-
buţie temperată,, co vâri antă la grupul Lorentz propriu şi orto-
cron, Lf , cu suportul In racss shell-ul A(\2 c o r e a P u n z a ^ o r r e ~
acţiei (5.1): mulţimea tuturor cvadriimpulsurilor reale cu
pi * mi ' P?> ° 8 i Pl+P2 " P 3 + "• + pn*

(5.3) se scrie prescurtat ca

(5'4>

Pentru a scrie formula de covarianţă în sens de distribu
fie <f o funcţie test oarecare. Atunci avem

unde A(A~) € L* si

pentru orice p.
Vom folosi In general formula de covâriantă (5.4) , dar

sensul ei va fi (5.5) acolo unde amplitudinile spinoriale slnt
distribuţii.

Se face trecerea la cvadriimpulsuri complexe, adică la
complexiflcatul>*^c al

obţintnd funcţii analitice covariante la grupul Lorentz complex
propriu L + (C). Amplitudinilor spinoriale li se atribuie propri-
etăţi analitice "standard" deoarece tn formula lor de covarianţă
se decuplează transformările indicilor de ale cvadriimpulsurilor
(vezi (2.3) pentru situaţia contrară) fi de asemenea, pentru că
ele apar tn mod natural tn teoria ctmpului şi teoria matricii S.
Dacă considerăm alte amplitudini (vezi capitolele 2 fi 3 unde
apar fi alte stări tn afară de cele spinoriale) pe domeniul da
analiticitate , atunci singularităţile acestora acolo unde ampli-
tudinile spinorlal* «lat analitice se numesc singularităţi cin* -
«atice /H4/.



de mo*o

Considerăm reacţia (5.1) In car* apar part icul* de
masă nulă. Pentru simplitate vom trata numai cazul tn\ care
numai o particulă, să zicem particula 1, este de masă zero.
Avem două caşuri

Amplitudinile spinoriale M *»"'****•*•• Cp».-ţViW
se obţin ca In (5.2) fi condiţia de covarlanţă este (5.3).
Condiţiile suplimentare satisfăcute sînt :

unde s 1 este un cvadrivector supus numai condiţiei ef.ţ>, • 1.
Se poato alege/ de exemplu,

Amplitudinile spinoriale M *'" *» ' < *• Cp) se
obţin ca în (5.2), ţinlnd seama de faptul că pentru \<.o am
construit In capitolul 3 stări Ip,-S, ̂ > . Condiţiile suplimen
tare satisfăcute slnt date de

* (5.9)

unde, din nou, putem alege « , « — — •

Se poate lucra şi In acest caz numai cu indici nepunc-
taţi, folosind spinori standard. De exemplu, cantitatea

c-o,

are toţi indicii nepunctaţi fi condiţiile suplimentare (5*9)
se pet'scrie uşor cu ajutorul ei.
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Introducerea amplitudinilor spinoriale este folosi -

toare şi pentru mase nule, deoarece ele pot fi libere de sin-

gularităţi cinematice /ZI/, nedepinzînd de matricile arbitra-

re şi în mod necesar neanalitice [p]€SL(2,C).

Capitolul 6 - AMPLlTUVliJl VE HELÎC1TATE IW SISTEMUL

CENTRULUI VE MASA . INTRODUCERE

Considerăm reacţia (5.1) pentru particule de masă ne

nulă. AJLegem matricile CP]J_ astfel încît

unde P • Pr^Po * * a r ̂ "*- e 8 t e determinantul Gram înmulţit cu
«1, ca să fie pozitiv pe regiunea fizică.

Considerăm stările construite în capitolul 2

» si»>Â>- ( 6- 2 )

In sistemul centrului de masă ( P = 0) stările acestea

slnt stări de hel'icitate \- datorită alegerii lui €pjt.

Definim amplitudinile de helicitate H ^ " ^ ^ ^ * - prin

Legătura dintre amplitudinile de helicitate şi cele spi-
noriale este dată de formula

tV>PipJ*

•

(6.4)
unde c • -i«"2«
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Am definit amplitudinile de helicitate pentru • av*a
un set de amplitudini care sînt folosite la nivel fenomenolo-
gic : ele apar deseori In fizica particulelor elementar* pen-
tru particule masive şi sînt singurul mod "natural" (fără con-
diţii suplimentare) de descriere a spinului pentru particule
de masă zero.

Formula (6.4) permite studiul lor pe domeniul de ana-
liticitate şi pe regiunea fizică prin comparaţie eu amplitudi-
nile spinoriale cărora li se atribuie proprietăţi standard.

* Amplitudinile de helicitate nu au un sens matematic
bine definit pe regiunea fizică, deoarece o distribuţie tempe-
rată (amplitudinea spinorială) se poate înmulţi numai cu func-
ţii indefinit derivabile cu creştere lentă pentru a obţine o
distribuţie de acelaşi fel /S2/. Funcţiile matriciale tp2± n u

sînt indefinit derivabile. Din această cauză, introducerea In
capitolul 8 a amplitudinilor de helicitate regularizate este
necesară , acestea din urmă avlnd sens pe regiunea fizică. In
plus, amplitudinile de helicitate regularizate , prescurtat
RHA vor fi analitice pe domeniul de analitic\tate al amplitu-
dinilor spinoriale /02/.

Capitolul 7 - PROPRIETĂŢI ALE AMPLITUDINILOR SPINORIALE.
AMPLITUDINI INVARIANTE

7a. Cazat muttlpaKtlcuta pe domttUat de anallticltati

Considerăm continuarea analitică «aximală a anplitudi -
nilor spinoriale M^Oc) de-alungul mulţimii analitice-#, utili -
zlnd olonorfia tare /NI/. Domeniul astfel obţinut este o reuniu-
ne de foi L+(C) - invariante, pe care avem legea de covarianţă

( 7 a )

pentru orice (A,B)< SL(2,C)XSL(2,C). Aoest rezultat «st* teorema
lui Stapp /S3/. Hai departe, lucră» pe o foaie fixată 0 (arbitra-
ră) pe cară o identifici» eu i»agin*a sa pa M I I shall*

QtJ(k), 1 <i«d -ŢTFi* QtJ(k), 1 <i«d - Ţ T tfsj+l), polinoame oovariante
la 1*4. (C), cu indic*!* d* oovarlanţă et . Hotă» ou Q »atrio*a pă -



- 14 -

trată cu liniile Q,. Definim amplitudinile invariante H^,
prin

Sistemul (7.2) poate fi rezolvat,'în raport cu M :

/
(7.3)

în punctele k unde det Q(k) j* 0. Descompunerea co vâri antă mero -
morfă (7.3) pentru amplitudinile spinoriale arată că amplitudi -
nile invariante H. satisfac anumite condiţii suplimentare la
punctele k € U cu detQ(k) • 0. Aceste condiţii sînt constrîngeri-
le cinematice.

Pentru a obţine un set complet de constrîngeri cinemati -
ce introducem o matrice cu d + h linii şi d coloane Qf»(Qţ ) ,
astfel Incît:

1) primele d linii sînt liniile iui Q ;
2) următoarele h linii sînt tot polinoame covariante ;
3) rang Q' = d pe U în afara unei submultimi anal i t ice

<s l a i U de co dimensiune ce l puţin 2 /NI/.
Definim h funcţii olomorfe invariante auxLaliare

(7.4)

Din faptul că M este covariantă şi olomorfă pe U rezultă
că funcţiile H' • (H.# ...,

 H<j+n) sînt invariante şi olomorfe pe
U satisfăcînd condiţia rang Q' = rang (Q', H').

Se demonstrează

TH.opoz.it.ia. 1 - Dacă H' • (H^r,. »»H d + h) este un sistem de
d+h funcţii olomorfe invariante pe U satisfăcînd condiţia rang
Q' = rang (̂ ',H')> atunci există o funcţie unică M covariantă şi
olomorfă pe U astfel ca Q'M - H'.

Astfel, un set complet de constrîngeri cinematice asupra
amplitudinilor invariante olomorfe Hţ este dat de condiţia rang
Q' - rang (Q',H'), scrisă utilizînd funcţiile invariante olomorfe
auxiliare H., d <j jfd + h.

Se arată că putem scrie constrlngerile cinematice sub for-
ma:
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T (X. <?? 6- ) H • = <3et Q K funcţii olomorfe pe U, (7.5)

Se construieşte explicit o iratrice Q, care este supli-

mentată în mod minimal ( h minim) pentru a obţine o matrice 0'.

Reducem toţi spinii folosind coeficienţi Clebsch - Gordan şi

presupunem că M se transformă după o reprezentare D .

Matricile Q şi Q' sînt In mare măsură arbitrare datorită

numărului mare de cvadriimpulsuri la îndemînă pentru a forma po-

linoame covâriante.

Polinoamele care se transformă după reprezentarea D

sînt echivalente analitic , pe mass shell, cu tensori simetrici,

de urmă nulă şi transverşi pe un cvadriimpuls, să zicem k, ( îi

vom numi tensori STT).

Pentru a construi pe Q vom folosi k., k., k, şi

((k^fk./k,) m\% k l v k,p

 k3o-j« Matricea Q este matricea pă -

trată cu următoarele 2J -fi linii

(7.6)

C-

unde indicele STT înseamnă proiecţia tensorilor din, paranteze pe
8Ubspaţiul tensorilor STT ş i transformarea lor In spinori cu 2J+1
componente folosind spinori standard /W4/.

Obţinem

TH.opozlt.ia. t. Matricea Q formată cu l i n i i l e (7.6) poate
fi completată la o matrice dreptunghiulară Q' adăugind următoare-
le J Unii*.

C^1... I? «f"... C 3 S T T > + -OiV».^. (7.7)
şi rangul este maximal excepting o submuiţime de codimensiune 2.

Hai mult, nu există nici un set de J-l polinoame care să complete-

ze pe Q la o matrice Q' cu proprietatea de mai sus.

Remarcăm că cele două propoziţii de mai sus se referă

numai la cazul multiparticulă ( n> 4), deoarece k 4 a fost socotit

liniar independent de k^, k2» k3«
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76. Cazul dominoului dl anaUtititatz ni&tUuiat

Dezvoltări ale amplitudinilor spinoriale după polinoa-

me covariante cu coeficienţi amplitudini invariante analitice ,

pentru cazul n « 4 , se cunosc de mult timp /W4/, /H6/, /Gl /,

/H8/, etc. Toate lucrările publicate lucrează pe un domeniu de

analiticitate saturat.

Scopul acestui subcapitol aste de a obţine o dezvolta-

re olomorfă pentru domenii de analiticitate nesaturate /D4/,

Fie foaia U introdusă la începutul acestui capitol.Da-

că U este nesaturat, el va avea intersecţia nevidă cu domeniul

de analiticitate al unui cvadrivector "standard", analitic pe

un domeniu nesaturat, Să presupunem că acel cvadrivector «st*

următorul o

(7.0)

unde barele vecticale servesc la notaţia determinanţilor Gram*

Avem

2
unde s • (k,+ko) , Considerăm că planul a «ate tăiat de la

** Â^^nv i ic 9i

s • (mj-mj)2 pînă la • • (lOj+nij) aiVJ"lki k2l e s t e P ° 2 i t i v P*n~

tru s real şi mare. Atunci X+(k) este olomorf pe un domeniu

A ^ c u o singură foaie tn spaţiul k (imaginea In planul s a dru-

mului de continuare nu intersectează tăietura).

Ne vMtrlngem la U + - U f\ A + care «ste o «ultimi deschi-

să ( a mass shell-ului) nasaturată fi invariantă.
Tratăm din nou caxul ireductibil ca In subcapitolul pre-

cedent. Obţine» următorul rezultat 1

S t pe domeniul: U + aaplitudinil* splnorial* '••/

pot desvolta ou ajutorul oovarianţllor
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(7.JO)

amplitudinile invariante fiind olomorfe pe U +

7c. Luciul pe. Aeg-cunea ^z-ccâ

In acest subcapitol ne situăm pe regiunea fizică -M-^ a

procesului (5.1). La începutul capitolului 5 am dat legea de co-

variantă a amplitudinii spinoriale ca distribuţie temperată. In

mod normal ar fi trebuit să începem cu acest subcapitol - lucrul

pe regiunea fizică - şi apoi să trecem la domeniul de analitici-

tate, deoarece teoriile de cîmp şi teoria matricii S pleacă de

la studiul proprietăţilor amplitudinilor pe regiunea fizică, în-

cercînd să obţină trecerea la domeniul de analiticitate. In sta-

diul actual /B3/, /I2/ se poate arăta doar că pentru domenii con-

venabile care sînt graniţe ale unor domenii complexe cor@3pu.nza *

toare, amplitudinea de împrăştiere poate fi reprezentată C£ o su

mă finită de valori la graniţă ( în sensul distribuţiilor) a anu-

mitor amplitudini de tipul celor spinoriale. Avînd în vedere cît

de slab este acest rezultat, am lucrat pe domeniul de analitici -

tate şi regiunea fizică fără să le specificăm şi fără, mal ales,

sâ facem trecerea între rezultate /D3/. -

Pentru amplitudinea spinorlală M, care este acum o dis -

tribuţie temperată L + — covâriantă (vezi (5.5), (5.6))cu su -

portul în>*(,2' definim amplitudinile invariante prin (

* •< * (7.11)

unde R i # 1 <£ i <Td, sînt polinoame covâriante de p-uri.

Evident, fiecare amplitudine invariantă este o distribu-

ţie L + - invariantă, temperată şi cu suportul în-^T.j /S2/.

Definim acum distribuţii invariante auxiliare prin

unde Rî sînt polinoame , iar I. au proprietăţi analoage cu cele

ale amplitudinilor invariante (enumerate mai sus). Fie I'-fl,^
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Un set complet de constrîngeri cinematic* asupra amplitudinilor
invariante este dat de condiţia :

(c) : Dacă Pţ, ..., Pd+£I sînt d + g polinoame complexe,
atunci relaţia Vy*^* ... + P d + g

 R

d + g • °» implică P1I1+...+

°
Aid R' este matricea R completată cu Ri, d <j<d+g.
Aserţiunea că acesta este un sistem complet de constrîn -

geri cinematice rezultă din s

PaopozljUa 4 - Dacă I' este un sistem de d + g distribu-
ţii temperate invariante, cu suport în/f 1 2, »atisfăcînd condi -
ţia fc), atunci există o distribuţie temperată covariantă H, cu
suport.în/^12» satisfăcînd R'M * X'.

Demonstraţia se bazează pe teorema de împărţire a lui Mal-
grange /M3/, /M4/.

In particular, deoarece diviziunea unei distribuţii l i prin
polinoaiul det R este posibilă în spaţiul distribuţiilor tempera-
te /M3/, /M4/, obţinem :.

i << — _ _ <-*

unde M' este o distribuţie temperată cu suportul în

Aici J^ sînt distribuţii temperate invariante cu suportu-
rile în *M±2 •

Dacă Su este vid, atunci (7.13) dă o descompunere unică,
L + - covariantă, a amplitudinilor spinoriale pe regiunea fizică,
M ̂  , ca o sumă finită de amplitudini invariante multiplicate cu
polinoame covariante. Numai cazul n « 4 a fost tratat în litera -
tură /Ol/.

in Propoziţia 4, M este determinată pînă la o
distribuţie cu suportul în mulţimea
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Se pune problema alegerii matrlcii R' astfel ca mulţimea să fie
cît mai "subţire". Observăm că, spre deosebire de funcţiile olo-
morfe, care nu se pot "concentra" (avea suportul) pe mulţimi de
codimensiune 1, distribuţiile se pot concentra pe mulţimi orlcît
de "subţiri". Dacă ne referim la cazul ireductibil (polinoamele
se transformă cu D ) şi R'(p) este matricea tuturor polinoamelor
covariante formate cup., ..., p R , mulţimea fp *-M 1 2 l r a n 9
R'(p) < d } este formată din mulţimea punctelor unde avem cel
mult două impulsuri liniar independente.

Capitolul t - PROPRIETĂŢI ALE AMPLITUPI.VUOR PE
HELICITATE MULTIPARTICULA

ta. RtgulaAizaKt cinematică

Revenim la amplitudinile de helicitate si la discuţia
din capitolul 6.

Pentru a alege CPI^» l<ricn, pentru procesul nostru, re-
indiciem particulele finale, gruptndu-le în modul următor

(1, 2, 3} , {4, 5} , {6}, ... , (8.1)

sau
{1, 2}, {3, 4), ..., {n-1,. (8.2)

unde suma spinilor particulelor dintr-un grup este un întreg. Toa-
te particulele finele din (8.2) sînt perechi fermlonice, altadn -
teri (8.2) este rescris sub forma (8.1). In (8.1), {4,5} est» o
pereche fermionieft iar {6} este un boson (fireşte , numărul de
astfel de perechi fermionice şi bosoni este oarecare, incluzînd
zero, dar astfel îneît numărul total de particule să fie n),

Pentru a defini pe C P L complet mai avem nevoie de
alegerea lui A (CfT-) (°,©,i,0)« ̂ (l>) • Alegerea este următoarea :
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oJbL

(8.3)

unde ăy sînt determinanţi Gram,

Cu aceste definirii, formula (6.4) exprimă fără ambiguităţi

amplitudinile de helicitate H * '(p) cu ajutorul amplitudinilor spi-

noriale M (p). Considerăm formula unde M *(p) au puncte reale de

regularitate (vezi teoria perturbaţiilor pentru existenţa unor ast-

fel de puncte) şi Gramienii care apar In definiţia lui fp^^Ki^n,

nu sînt singulari. In astfel de puncte, rotaţia Wigner (rotaţia ca-

re apare In (2.3)) este +1, deci H* '(p) sînt amplitudini invarian -

te In regiunea fizică şl coincid In sistemul centrului de masă ,

P « 0, cu amplitudinile de helicitate.

Alegerea noastră pentru n_(p) a fost făcută astfel ca

spinorii de helicitate

corespunzlnd unui grup dat de particule In (8.1) sau (8.2) să depin-

dă de numai trei cvadriimpulsuri. Această alegere este esenţială

pentru metoda noastră /D5/.

Remarcă. Alegem un sistem de referinţă cu P « 0 (sistem al

centrului de masă), cu $ţ de-alungul i sensului pozitiv al axei z şi

cu p 3 în planul xz cu P 3 x^ 0. Atunci, de exemplu, pentru i « 6,

avem

unde 3 Z, 3 , Kz sînt generatorii rotaţiilor , respectiv al trans -

formării Lorentz pure, In jurul axelor z şi y, respectiv de-alungul
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lui z. Impulsurile au fost parametrizate astfel i

Pi» *U

Remarcăm că definiţia lui Jacob fi Wick /J3/ difora numai
printr-un factor da faşă da definiţia adoptată de noi (care poa-
te schimba tnaă proprietăţile analitice) ; factorul de faşă apa-
re la stările Iflijtp^;,^,^. Acelaşi lucru se întîmplă tn generali
definiţiile noastre ale amplitudinilor de helidtate diferă
prifctr-un factor de fază (neanalitic) de definiţiile lui Jacob şi
Wick /J3/ fi Svensson /S4/. f

TtUficlpitil mttodtl dt ntgutauluut *'

Evident, singularităţile cinematice slnt conţinute în spi- ,
norii de helicitate conform definiţiei singularităţilor cinemati-
ce din capitolul 5* Modul de a le pune In evidenţă va fi descompu-
nerea produselor directe de spinori de helicitate, corespunzlnd
unui grup dat în (8.1) SAU (8.2), într-o sumă de polinoame covari-
ante înmulţite cu coeficienţi invarianţi care conţin simplu singu-
larităţile cinematice. Datorită alegerii noastre a lui n^p) ,
vom descompune covariant funcţii de numai trei cvadriimpulsuri.
Aceasta este esenţial pentru metodă, deoarece descompunerile co-
variante de funcţii de mai mult de trei cvadriimpulsuri sînt ne-
unice (vezi de exemplu, /H5/).

In teză se rezolvă problema regularizării pentru particule
de apin 0, ^ şi 1, ceea ce este suficient In fizica particulelor
elementare la nivel fenomenologic. Metoda noastră se poate extin-
de totuşi la s'pini arbitrari. Extragem din teză rezultatul pentru

cazul «i " »2 " 7 ^ ( 8 # 2 J <

C p \ 1 fp]^ depinde de P, p 1 şi p 3 şi are si'ngulaxităţi
la AjCP^P^) • 0 şi A 3(P,p 1,p 3) • 0. După un calcul simplu se
obţine :
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(8.5)

unde Y^ ̂  stnt polinoame covariante. In (8.5) apar explicit
singularităţile cinematice la ^(PrP^rpş) * 0, if-2

 a °
şi % 2 * ° (P s e u d°P r ag) • C u ajutorul unor spinori standard /W4/,
Y«r ̂  se pot transforma analitic în cvadrivectori. Rezultatul
este

(8.6)

unde

Â de he.ticlta.tt wgulanizatt (RMAJ

Pentru orice grup g de particule In (8.1) sau (8.2)
an obţinut In teză polinoamele Y ^ <L şi descorapuner«a produselor
directe de spinori de helicitate corespunzători lui g cu aju -•
torul acestor polinoame.

Contracţiile spinoriale
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wjf* (8.7)

ale amplitudinilor spinoriale şi ale produselor directe de poli-
noame pentru toate grupurile g, g',... se numesc amplitudini de
helicitate regularizate (RHA). Ele sînt distribuţii temperate ,
L* - invariante, pe regiunea fizică, cum s-a promis 1 . capito-
lul 6. Pe domeniul de analiticitate ele sînt funcţii L+(C) - in-
variante şi olomorfe. Faptul că au sens şi proprietăţi de "regu-
laritate" convenabile justifică introducerea lor în paralel cu
amplitudinile spinoriale, care nu se folosesc în teoria particu-
lelor elementare, mai ales la nivel de aplicaţii.

Amplitudinile de helicitate se exprimă cu RHA utllizlnd
formulele de descompui erra din acest subcapitol. Singularităţile
cinematice la <f^ * °» fi? * C' A 3(P, Pi'

p3^ * °» e t c«» Apar
explicit .

Subliniem că metoda dată în acest subcapitol dă expresii
explicite pentru spinorii de helicitate , şi nu doar comportarea
lor la diferite suprafeţe de singularitate , ca metodele existen-
te în literatură /N2/. Avantajul de a şti exp'.icit relaţia din-
tre RHA şi amplitudinile spinoriale s-a sublinit mai sus. RHA
sînt în număr de d » TT (2 s,+l).

Jb. Conitfiltigtii tintmatict

Am obţinut d funcţii (RHA) care sînt contracţii spino-
riale de polinoame cu amplitudinile spinoriale ca amplitudinile
invariante introduse în subcapitolul 7a. Seturi complete echiva-
lente de constrîngerl cinematice se vor obţine ca acolo. Ceea ce
vom face aici, va fi să calculăm,printr-o metodă simplă, matricea
inversă matricii $ de acolo, pentru a avea forma explicită a
constr îngeri lor. Un produs direct de mat rid are ca invers un pro-
dus direct d« mat rid invers») de aceea, se calculează în teză
inversele pentru diferite grupuri de particule din (8.1) sau (8.2).

Extrage» din teză rezultatul pentru cazul •ţ"^"
(8.2). So obţin*
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(8.8)

de unde se vede că constrIngerile vor apare la prag ( <p,2 • 0) ,
pseudoprag (u/., • 0) f i A 3( p 'PirP 3 ) • 0 f i că singularităţi-
le care trebuie compensate de combinaţii l iniare de HBA slnt
pol i .

In încheierea discuţiei constrîngerilor cinematice,tre-
buie să dăm o matrice <£' care să îndeplinească condiţii le din
subcapitolul 7a. O astfel de matrice este, de exemplu, obţinută
lulnd l i n i i l e <Ji , d < j ţ£ + h Clpolinoamsle covariante for -
mate cu p1# p 3 , p4 f i C(p1 ,p3 ,p i |). Atunci h • d f i l i n i i l e su«
plimentare dau rang maximal In afara suprafeţei ^3(p1#P3,P4>"0.
Comparlnd această suprafaţă cu suprafeţele de singularitate ca-
reapar In formulele de t ip (8.8), se vede imediat că am obţinut
o matrice Q'. ConstrÎngerile slnt cel mult d (aici nu ne-am
mai ocupat de minimizarea lor), dar sIntern siguri de compleţi -
tudinea setului de constrlngeri.

ExpfUm pe actastâ colt mutţumitii ţi Itttitaga mta *tau~
no}tlnţ.& conducâtoKuli^l mtu ţtilnţJLili, pKoitAOK doctoK OLIVIU
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