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ABSTRACT. Ue examine sone restrictions imposed upon Grand Unified Theories 
by dynamical symmetry breakdown. We observe, in particular, that theories 
with SU{5) as symmetry (roup, with 3 or «ore feraion faailies undergo 
dynaaical ayaaetry breakdown, and soae of the texaions will acquire aass at 
the Grand Unified scale. On the other band, the S0(10) group, with 3 faailies 
is free froa this problea. 

RESUMO. Neste trabalho examioaaos_alguaas restrições iapostaa a Teorias 
Grande Unificadas pela quebra dinâmica de siaetria. Ea particular observamos 
que teorias com grupo de siaetria S0(5) com 3 ou aais famílias de féraions 
sofraa quebra diaãaica intrínseca, e alguns féraions adquirem massa oa ordea 
da escala de grande unificação. Ea contraposição o grupo S0(10) com 3 famí
lias está livre deste problema. 
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A quantização da carga elétrica dos quarks e léptons. 

a natureza semelhante da Teoria das Interações Eletrof raças e ái. 

Cromodinâmica Ouântica e valor experimental do valor de sen ; 

apontam a possibilidade de que estas teorias são fragmentos õt 

uma Teoria Grande Unificada das Interações. Algumas consequènci 

asas destas teorias jâ podem ser testadas experimentalmente, cc 

mo a vida média do prõton, impondo restrições sobre os poss£ 

veis modelos. Torna-se importante então, que restrições teõri 

cas aos diferentes modelos sejam encontradas, de modo a expli 

car resultados experimentais ou então criar paradoxos teóricos. 

Nesta comunicação vamos examinar algumas restrições 

teóricas que podem ser impostas a Teorias Grande Unificadas. Ur. 

dos ingredientes mais fundamentais destas teorias, ê o conceito 

de quebra espontânea de simetria, em geral implementada pelo me 

canismo de Miggs. Porém, este mecanismo é encarado por muitos 

físicos, apenas como uma representação fenomenológica de u.*na 

quebra dinâmica da simetria, um mecanismo dinâmico de quebra es 

pontãnea da simetria de gauge é muito atraente do ponto de vis 

ta teórico, pois: é elegante e depende apenas de estruturas j£ 

existentes na teoria, evita a hão naturalidade (presença de con 

tra termos quadraticamente divergentes) do mecanismo de Higgs e 

a proliferação de campos escalares fundamentais, e ainda, pode 

ria evitar potencialmente o problema da hierarquia de gauge(1). 
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Na natureza, um exemplo do fenômeno de quebra dinâmica de sime 

tria de gauge é encontrado na supercondutividade. A teoria de 

Ginsburg-Landau ê essencialmente o mecanismo de Higgs não rela 

tivistico, e é una representação f enomenolõgica do mecanismo IM 

croscõpico da supercondutividade. Ouebra dinâmica de simetria 

pode ser caracterizada pela formação de "touasi-bõsortt de Goldstone", 

que são conõensaáos ãe campos f ermiõnicos jã existentes na teo 

ria. A dificuldade encontrada no estudo da quebra dinâmica de 

simetria deve-se ao seu caráter essencialmente não perturbativo, 

e por esta razão o progresso neste tópico tem sido lente. 

Há pelo menos dois mecanismos distintos de quebra di. 

nãmica de simetria: a) mecanismo das teorias Technicolor, b)que 

bra dinâmica intrínseca. O mecanismo de Technicolor, proposto 

por Weinberg (2) e Susskind (3) ocorre quando há uma quebra de 

uma simetria global (continua) na teoria, gerando conseqüente 

mente bôsons de Goldstone. Estes bosons de Goldstone por sua 

vez podem estar acoplados às correntes de um outro setor da teo 

ria de gauge, e provocarão a geração de massa para os bôsons de 

gauge associados a estas correntes. O exemplo mais simples des 

te tipo de fenômeno ocorre quando consideramos a Cromodinâraica 

Ouântica (CDQ) com simetria quiral, com os quarks associados 

também âs interações eletrifraças. A quebra da simetria quiral 

induz a presença dos pions (que são bôsons de Goldstone), que 

por sua vez estão acoplados âs correntes das interações eletro 

fracas e portanto, gerando as massas dos bôsons vetorials.Essas 

massas têm como valores típicos, 
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onde 92 ê a constante de acoplamento associada a SU(2) e F_ & 

constante de decaimento do plon. Obviamente, este processo nãc 

pode gerar massas reallsticas para os bosons Nt e para realizar 

este programa i necessário advogai a presença das teorias óc 

Technicolor, idênticas â Cromodinãmica Quãntica, mas com escale 

típica de massa 1000 vezes maior. Uma característica tipica ôa: 

teorias com Technicolor ê que elas não induzem massas ferraôru 

cas. e para realizar as massas dos lèptons e quarks, torna-se 

necessário introduzir-se uma teoria de Technicolor Extendida(4;. 

O mecanismo de quebra dinâmica intrínseca foi usade 

por Cornwall e Norton (5) e Jackiw e Johnson (6) para exibir c 

fenômeno de Nombu-Jona Laslnio em teorias relativisticas cem S£ 

metria de gauge. O ponto crucial deste mecanismo é a existência 

de soluções das equações de Schwinger Dyson para os propagado 

res fermiõnicos, que violam a simetria de gauge e no entanto sãc 

estáveis (1,7). A violação da simetria de gauge ocorrerá sempre 

que a matriz de massa dos fêrmions não comutar com algum geri 

dor da simetria, i.e. 

f".T*J t 0 (2 

para algum a. A solução para a equação de Schwinger Dyson pari, 

um termo de massa fermiõnica que v io le a simetria ( f ig . l ) te» t 

seguinte formas 

Figura 1. Eq. de Schwinger Dyson para o termo de massa que viç 
Ia a simetria (v e x podem pertencer a representações diferer.tcsF. 
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'"U lp2) * /l|J [l + b g2(na)tnt-pVM2)]"C / 2 b 

P 2 -

« * l t 9 l < P 2 > / 9 2 « * a > ] C / 2 b C3> 

onda b ã o c o e f i c i e n t e da função v de Cal lan Symanzik, dado por 

O fator c i proporcional aos operadores de Casimir associados 

ao costutador dos geradores com a «atr iz de massa 41} dado por 

c - - 2 — <S 2 U> • S 2 ( ? ) - S2P1>) (5) 

1 6 - 2 l ' 

com ** definições convencionais, I T ( T V ) * S}(<>)< D»I(T
aTa)j.* 

- S2(V)<i- e S,(G) « s3(adjunta). 

A relação entre as massas dos bosons de gauge e a ma 

triz de massa 1°. pode ser extraída dos diagramas exibidos na f i_ 

gura 2, e ê dada por 

e^%^^l^^*mv%^*4 • ~0~* 2-^)— 
Figura 2. Termo de massa para bóson de gauge. 

mâb - Tr/2Ta^Lb«?+ - T * ^ ^ * T* 
8«2 (c-b) v 

- Tf LaLb«í* > . (6) 

0 termo entre as chaves na expressão acima, é negati 

vo • portanto o denominador (c-b) deve %*t positivo. A condição 

necessária i suficiente para que ocorra quebra dinâmica intrín 

seca, exige que a teoria seja assintoticamente livre (b>0)eque 
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c-b>0 . (7. 

Nesta contribuição vastos examinar estas condições cc 

mo função do numero de famílias de férmions fundamentais, para 

teorias com grupo de simetria SU(5) e SO(10). 

Vamos estudar o grupo SU(5) supondo que hajam f fatal 

lias com quiralidaõe de não esquerda,cada uma delas com uma it 

presentação 10 • 5*. O fator 

b « — — (55-4f; (8, 

48*2 

e portanto a teoria deixará de ser assintoticamente livre quar 

do fI14. 

A raatxiz pertencerá a uma representação contida nas 

decomposições 

5* • 5» - 15* • 10* (9.a) 

10 • 10 - 5* • 45 • 50 (9.b) 

5* a 10 • 45* • 5 19.c) 

O coeficiente c será negativo quando estiver nas r* 

presentaçoes 15*, 45, 45a ou 50, restando portanto analisarmos 

as situações onde hã condensação nos canais 5, 5* ou 10*. Temos 

então as expressões para c-b, 

e,w"b-li? {****} 
c,5.)-b.-J-/2fig5»l uo.b) 

c(10*)-b - -*— Uf-52) (10.c) 
16 
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Portanto, temos que o fator c(5)-b ê positivo paia f>6, 

o fator c(5*)-b para f>3 enquanto que c(10*)-b só será positivo 

para f£'«.4, quando a teoria não ê mais assintoticamente live. 

Este resultado implica que uma teoria grande unificada cem sime 

tria SU(5) sofrerá quebra dinâmica intrínseca de simetria quan 

do houverem 3 ou mais famílias de férmions presentes. Como a 

condensação se dá no canal 5*, a simetria será espontaneamente 

quebrada para SU(4) • 11(1) e oito bosons vetoriais adquirem ma£ 

sa, assim como uma combinação dos férmions também irá adquirir 

massa na mesma escala. 

Vamos tomar agora f famílias de quiralidade esquerda, 

pertencentes â representação espinorial 16 do grupo SO(10). A 

matriz poderá pertencer a uma das representações contidas na 

decomposição 

16 8 16 - 10 • 120 • 126 . (11) 

O fator 

b « — l — (22-f) (12) 
270» 2 

enquanto que 

c(R) » - i — Í1-2S2(R)) . (13) 

32r* 

Este fator é negativo quando a representação R é a 120 ou a 126, 

enquanto que 

sendo positivo apenas quando t>l. Portanto uma teoria Grande ü 

nlficada com simetria SO(10) com 3 famílias de férmions, não so 

fre quebra dinâmica intrínseca de simetria. 

Em conclusão, o estudo do padrão de quebra dinâmica 

intrínseca da simetria de gauge indica que teorias com grupo 

(14) 
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SU(S) tew um espectro de fermions inconsistente com aquele c£ 

servado experimentalmente, enquanto que teorias com grupo SOdl 

não sofrem nenhuma restrição deste tipo. Por outro lado, os IK 

vos limites experimentais na vida média do prõton, são inconsi: 

tentes com uma teoria Grande Unificada com simetria SU(S)(8). ; 

restrição imposta pela quebra dinâmica intrínseca da simetrii 

poderia explicar porque as teorias Grande Unificadas não tcnar 

sua forma mais simples. 
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