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Abstract

Analisamos a possível existência de momento angular fracionário e de

estatísticas exóticas em várias dimensões. Como exemplo, consideramos as

excitações tipo soliton do modelo sigma não linear com simetria 0(3). Num

modelo fermiôníco em três dimensões, discutimos a quebra de paridade pelo

termo de massa e a geração do termo de Chern Simons. Mostramos que a

quebra de simetria pode ser devida ao vácuo e ilustramos essa possiblidade no

contexto ue um modelo semelhante ao de Gross-Neveu. Examinamos também

a equivalência, para grandes distancias, entre uma teoria com auto interação

tipo Thirring e modelos puramente bosônicos.
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1 Introdução

O estudo de teorias de campos fora de quatro dimensões tem se revelado

bastante fecundo quer do ponto de vista conceituai quer no das possíveis

aplicações. Nesse aspecto, um papel importante tem sido desempenhado

pelo estudo de modelos bidimensionais. Realmente, várias idéias tiveram sua

primeira formulação ou foram motivadas por pesquisas em duas dimensões.

Dimensão anômala, expansões de Wilson, vácuos teta são apenas alguns

dos vários exemplos desse fato. Uma peculiaridade bastante interessante da

física bidimensional é a chamada bosonizaçâo que permite escrever campos

fermiónicos em termos de campos bosônicos, [1]. Esta conexão trouxe uma

nova luz aos setores topológicos da teoria bosônica que puderam ser identifi-

cados com os setores da carga de gauge da teoria fermiônica. Entretanto, a

possibilidade de bosonizaçâo não é em si um fato surpreendente. Afinal em

duas dimensões espaço temporais não existem rotações e o que se chama de

spin é simplesmente uma matéria de convenção (em duas dimensões o spin

pode ser qualquer número real). Dessa forma a questão de que em que me-

dida o conceito de bosonizaçâo pode ser transportado para dimensões maiores

não é clara. Nessa discussão é também importante entender a possibilidade

de spin fracionário (i é. momento angular com valor não inteiro nem semi

inteiro) num contexto não trivial. Em quatro dimensões a existência de spin

fracionário, diferente de valores inteiros ou semi-inteiros está excluida devido

a algebra não abcliana dos geradores de SU(2). Em três dimensões entretanto

a algebra é abeliana e em princípio todos os valores reais são possíveis. Nesta

série de dois seminários vamos expor alguns desenvolvimentos ocorridos no

entendimento desse assunto, em três dimensões espaço temporais. O inte-
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resse por este assunto tem ultimamente ganho bastante Ímpeto, em grande

parte devido a aplicações a supercondutividade com alto valor da tempera-

tura crítica e ao efeito Hall quãntico fracionário, [2]-[5j. Ficou evidenciado uas

realizações concretas desses efeitos que um papel essencial é desempenhado

pelo chamado termo topológico de Chern Simons.

2 Spin e Estatística em três dimensões^

Como mencionado anteriormente, em três dimensões não existem restrições

aos valores que o spin pode tomar. Mas, se o spin, s, não é inteiro ou semi-

inteiro então a função de onda de um sistema de partículas idênticas muda

na troca das partículas por uma fase complexa. exp(i2jrs). Isto confere as

partículas o que algumas vezes é chamado de estatística exótica, [7]. A e-

xistência de estatística exóticas em três dimensões pode ser entendida de

um modo alternativo pelo exame do espaço de configurações de um sistema

de duas partículas idênticas. Este é o conjunto de pares de vetores (r I t r2)

sujeitos a identificação (r t, r2) = (r2, r,). Além disso pontos "diagonais"

(r, r) devem ser eliminados. Pelo menos duas razões podem ser dadas para

justificar esta última imposição. Uma delas parte da existência da barreira

centrifuga que, para potenciais não execessivamente atrativos, proíbe que as

partículas ocupem o mesmo lugar se o momento angular for diferente de zero.

A outra justificativa é de natureza mais pragmática, baseando-se no fato que

existe um ganho conceituai se o espaço de configurações não for simplesmente

conexo. Concretamente, a eliminação dos pontos "diagonais"conduz a uma

estrutura mais rica em três dimensões ao mesmo tempo que fornece uma

explicação geométrica para a existência de somente dois tipos de estatísticas
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Em três d'—tmr., adotando esta hipótese, a inflir» do movimento das

duas partículas em termos do centro de massa e do movimento relativo leva-

nos a conclusão que o espaço de configurações é A* x (A1 - {0})/Zj e não

A2 x A2. O plano A* com a origem removida e os pontos simétricos identifi-

cados, i. é., o fator (A2—{0})/%, corresponde ao produto direto da reta pelo

espaço projetivo real unidimensional, ou seja, A x AP1. O espaço projetivo

real 'uüdimensknal, AP1, é o conjunto de direções no A2. Do ponto de vista

topológko de corresponde a circunferência com os pontos diametralmente

opostos identificados Qual o eleito disso sobre a estatística? Consideremos

a situação em que as partículas são trocadas de posição. No espaço de con-

figurações a troca das partículas corresponde a um circuito fechado. Como o

espaço não é simplesmente conexo voltas em torno do ponto singular não po-

dem ser desfeitas de uma maneira contínua. Assim as trajetórias com n voltas

é topologicamente disjunta da trajetória com m voltas ten^rn. Assim não

existe razão de princípio para que os autovalores do operador que troca as

partículas sejam ±1. Contudo, como êle é um operador unitário seus au-

toavalores serão da forma e*. Para tf = * temos fènnions, para 0 = 2w temos

bosons e para 9 genérico temos anyons (denominação destinada a sugerir um

valor qualquer para o spin).

A função de onda de um sistema de N bosons ou fermions idênticos está

associada a uma representação do grupo de permutações. Dada a função de

onda de uma configuração arbitrária das partículas, a função de onda de outra

configuração diferindo somente pela troca das posições de algumas partículas

está inteiramente determinada, não importando a trajetória seguida pelas
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Figura 1: a)Projeção no plano xt de trajetórias de três partículas
b) A troca de pares de partículas independe da ordem.

partículas trocadas. No caso de anjons a situação é bem difrimfce. Neste

caso a função de onda é não local, dependendo do detalbe das trajetórias.

Estas trajetórias formam um grupo chamado de grupo de trancas, [8], [9].

De um modo mais preciso, considere a projeção das trajetórias no plano xt.

Essas trajetórias são chamadas de cordas e, por simplicidade vamos toma-

las como sendo paralelas ao eixo dos tempos, exceto no in^wn** quando são

trocadas. Isto está ilustrado nas figuras (La) e (l.b) onde, por convenção,

a trajetória que é desenhada por dma é a que possui maior ordenada no

momento da troca, das partículas. Se TJ é o operador que troca as posições

das cordas i e i + 1 , então das figuras (l.a) e (l.b) podemos concluir que

TfTt — Tk*i p a r a k £ i (1)

O grupo de trancas é relevante no estudo de modelos integraVeis em 1 + 1

dimensões onde as matrizes S de N partículas satisfazem as equações de Yang-

Baxter. No limite em que o parâmetro espectral ocorrendo nessas matrizes

tende ao infinito encontra-se que, em alguns dos modelos, elas satisfazem a

algebra acima.
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A mit**nTÍi de estatística» exóticas pode ser implementada em modelos

de «••"«pn» de uma forma bastante •™»rJ*« A receita é a seguinte. Seja j "

uma corrente conservada do modelo. Adicionemos a Lagrangiana o termo

onde Am é um campo »"'"K»r (note que não incluímos o termo duético usual

-JF*"^,) . O segundo termo é o chamado termo de Chern Simons. A

equação de Euler para Am é

F + j-fd^A.*** (3)

que para fi = 0 é igual a

r+±B = 0 (4)

onde B = J'dtAj é o campo "magnético". Vemos assim que no modelo

em questão uma carga q tem presa a da um fluxo ̂ p. Por outro lado, se

lembrarmos o efeito Aharanov-Bohm vemos que, ao trocarmos a posição de

duas partículas, deverá aparecer a fase e*» = e"*'» , caracterizando uma

estatística exótica (note o fator \ na fase. Ele provem do fato que a carga

é gerada pek> Chern Simons e não tem existência independente). Numa

linguagem mais próxima da teoria de campos, a fase estatútica pode ser

relacionada a uma tranformação de gauge singular, dependente dos campos,

[10].

No que se refere ao spin notemos que as rotações no plano são geradas

pelo operador — «fj. o qual tem auto valores inteiros se a função de onda for

periódica. No caso presente, devido a fase não trivial, teremos que os va-

lores possíveis para o momento angular são do tipo inteiro +£ç2- Podemos
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também calcular diretamente o momento angular a partir do tensor energia-

momento, [11] . Nesse cálculo é importante usar não o tensor canônico mas

sim o tensor de Belinfante que, ao contrário do canônico, é simétrico e invari-

ant* de &auge. Existe uma outra razão para usarmos o tensor de Belinfante,

ou seja, somente o momento angular construído com êle satisfaz algebra com-

pleta do grupo de Lorentz, incluindo rotações e transformações de Lorentz

puras. [12].

Um outro aspecto interessante de teorias com Lagrangianas contendo o

termo de Chern-Simons é que êle fornece um mecanismo para existência de

uma massa para campos de gauge, sem a quebra da invariância de gauge,

[13],[14]. Assim, no caso de um campo livre, com densidade de Lagrangiana

4 "" "pa

o propagador é dado por

sendo que o último termo provem de um termo de fixação de gauge, tipo

Lorentz, adicionado a Lagrangiana acima.

3 O modelo O(3)

Tem sido sugerido que as excitações solitonicas do modelo sigma não linear

com simetria 0(3) seriam importantes para a descrição da supercondutivi-

dade com alto valor da temperatura crítica, [3]-[5). No mecanismo proposto,

os solitons seriam fermions quando um termo de Chern Simons com coefi-

ciente determinado é adicionado a Lagrangiana do sistema. Esses fermions
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formariam estados ligados bosônicos carregados com os portadores de carga

(buracos ou elétrons) do material.

O modelo sigma não linear com simetria 0(3) é descrito por um tripleto

de campos n", sujeitos ao vinculo n2 = £ n*n" = 1 e com ação dada por

S = IdPxd^n'd^n' (7)

As configurações estáticas de campo com energia finita devem, quando | í | —» oo,

satisfazer n —• n(o), onde n*°' é qualquer configuração de campos constante

sobre a superfície de S7. Escolhendo uma dessas configurações implica na

quebra de 0(3) para U(l). Como n<0' é constante, ela implica também na

compactificaçào de R2 para S2. Os campos correspondentes a essas con-

figurações descrevem portanto mapeamentos de S1 em S2. Esses mapeamen-

tos estão classificados em classes de equivalência. Cada classe é constituída

por mapeamentos homotopicamente equivalentes, ou seja. que podem ser

continuamente deformados um no outro. Uma vez que ^(S2) = Z existem

infinitas classes de equivalência. Essas classes podem ser classificadas pelo

valor da carga topológica

Q = J<PxJo onde J" = ^-t^i^d^dxn' (8)

A corrente acima é identicamente conservada. Realmente, no cálculo de d? J",

devido ao fator eM"\ a derivada d» só pode atuar no primeiro fator. Con-

tudo, como n'dpTi* = 0, o resultado obtido é igual ao produto misto de três

vetores ortogonais ao vetor n. Esses três vetores são portanto linearmente

dependentes e o produto misto é nulo.

E bem sabido que o modelo sigma não linear é equivalente ao modelo CP1.

A representação CP* é dada por um par de campos complexos descritos pela
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densidade de Lagrannan

I;

com ztzt + z2z2 = 1, o campo z sendo relacionado com n através de

n* = zo'z (10)

Em termos dos campos z a emente Jm é dada por

Se quando |x| -»oo, n -» n w então z —»e**zw onde z w indica um dupleto

de numeras complexu» e o é uma fase que em geral dependerá da direção

(mas o(0) = O(2T) + 2irn para que o campo seja unívoco). Nós temos

Q = ^

= 1-f dlVa = n (inteiro) (12)

Uma solução típica com Q = 1 tem a forma

_ / cos/(r)e*
*" { sin/(r)

com f(r) satisfazendo /(O) = \, /(oo) = 0.

0 spin do soliton é zero, [15]. Para ver isso «"mgrn- que o solíton é

girado adiabaticamente num trajetória fechada. O spin vale então £ onde

S é a ação associada ao sistema. Agora, o termo ánético quadrático usual

dá uma contribuição % £ dtfj & 0 quando T é muito grande. Isto nio é

nenhuma surpresa. O argumento usado, entretanto, é útil pois êle indica

que, para obtermos spin não trivial, necessitamos de termos adicionais que
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(14)

igual»

Portanto para o = 1 o spin do soBton será 1/2. Temos então o que constitui

Million neutra.

Deve-se mencionar que na literatura tem sido usada uma versão diferente

dará. Realmente, na versão (9), (14) o campo auxiliar Am está acoplado

à corrente topológica enquanto one em (15) o campo de gauge corn

dente está acoplado a corrente de gauge ixDmz. No entanto, partindo-se da

Lagrangiana auxiliar

C = ldm + Mp)z*(dL — iaJíz + —&mXAJàu*\ + — fxAmFmx (16)
Z» 8*

e integrando-se ou em am ou em Am encontram-se Lagrangianas efetivas que

coincidem com as das duas versões do modelo CP* consideradas, a menos de

termos que não contribuem para longas distâncias, [16].

A versão da equação (15) pennite identificar, (17], duas fases no modelo

CP1:

(1) Uma fase de parttnila onde uma carga unitária, attwiadi ao campo

z, cria um fluxo *f e tem spin sp = £

(2) Uma fase de fluxo onde um fluxo igual a 2*, associado a um campo am
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que no infinito tende a iz'd^z, com z correspondendo ao soliton do modelo,

criam a unidades de carga e tem spin */ = §

Para o = 1 ambas excitações (fluxo e partícula) são fennions. De um

modo geral temos entretanto 3fsp = J.

4 "Origem" do termo de Chern Simons

Considere a teoria de um campo espinoríal complexo acoplado, via acopla-

mento mínimo, a um campo de gauge A". A Lagrangiana do sistema é dada

por

C = tW-4)xi>-Mi>il> (17)

onde as matrizes de Dirac podem, ser tomadas como

y = (73, -yt=ial and y7 = ir7 (18)

Integrando nos fennions e fazendo M tender ao infinito obtemos a ação efetiva

(detalhes serão dados a seguir)

^(s i^A,) = J<?x ̂ (sign o.WA&A». (19)

Note que essa ação quebra explicitamente a simetria de paridade (e inversão

temporal). A causa dessa quebra deve portanto já estar presente na La-

grangiana original. Examinemos essa questão no caso da teoria livre. A

transformação de paridade, correspondente a inversão de um dos eixos, x\,

digamos, induz no campo tp a mudança

xl>{x",x\x7) -» P*{x°,-x\x7) (20)

onde, para ser uma simetria, a matriz P deve ser tal que

(H% - M)P1> = 0 com a; = ( d o , - a , , ^ ) (21)
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deve implicar na equação de Dirac para i>. Isto será correto se

= °'? (22)7* se fi = l

Acontece que é impossível satisfazer essas equações usando uma representação

bidimensional para as matrizes de Dirac. Entretanto, no caso de massa zero

a paridade pode ser implementada através da escolha P = 71 de tal sorte que

a equação de Dirac para a partícula livre permanece invariante. Se mantiver-

mos essa escolha mesmo no caso massivo, podemos verificar que

\j>xp —»fjnjf ou seja, 0 ^ é par

+ -0 i^V ou seja, tj>ift> é impar (23)

e portanto o termo de massa quebra a paridade.

A discussão acima mostra também que em três dimensões existem duas

representações inequivalentes das matrizes de Dirac. Uma delas tem (18)

como realização explicita típica. A outra representação inequivalente tem

um representante típico que difere de (18) apenas pelo sinal de uma das

matrizes. Isto significa que duas teorias diferindo pelo sinal do termo de

massa são fisicamente inequivalentes. Este resultado deve ser comparado com

o de quatro dimensões onde a matriz 7* permite conectar teorias que diferem

somente pelo sinal do termo de massa (e o sinal do termo de massa é portanto

somente uma questão de escolha). De passagem, notamos que a invariancia

por paridade pode ser obtida através da duplicação do número de fermions,

tomando os fermions com massas iguais em valor absoluto mas com sinais

opostos. Isso eqüivale a considerar uma representação quadridimensional

para as matrizes gama. Este procedimento tem sido usado na literatura para

a investigação de mecanismos de quebra da simetria quiral, [18].
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Vamos agora detalhar o cálculo do tensor de polarização. Nós temos

t
^u

- A ^ + B^ (24)

onde A^ e B^, correspondem aos termos com um número par e impar de

matrizes gama, respectivamente. Assim

A _ /
J (2ir)3 ( i 2 - M2)((Jt + p)J - Aía)

e (usando que Tr[7M7V] = -2U1»")

y (2ir)3 (k3 — M3)((k -f- p)2 —.

Vemos que A^, é linearmente divergente e que £„„ é convergente. Assim

somente A^ necessita de regularização. Em prindpio qualquer regularização

pode ser usada. Entretanto, como o resultado final deve ser transversal é con-

veniente que a regularização empregada seja invariante de gauge1. Podemos

usar assim ou Pauli Villars ou a regularização dimensional. Note entretanto

que se Pauli Villars é usada desde o início (i., é. para a amplitude total)

então um termo de Chern Simons será induzido, [19]. Esta geração não é

física pois, como mostramos, ela pode ser evitada.

Uma outra possibilidade para a geração do Chern Simons é que a quebra

de paridade tenha origem dinâmica ao invés da quebra explicita via o termo

de massa. Um exemplo concreto dessa situação é fornecida pelo modelo de

um campo espinorial com auto-interação quartica, [20],

C = ify* - ^ÇW (27)
'Se a regualrizaçio não for ínvariaote de gauge terá neceaiário faser uma renormalizaçâo

finita para aiaegurar a traosveraalidade.
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A dimensão de 0 é um. Daí segue que o termo quadrilinear tem dimensão

quatro indicando uma teoria não renormalizável perturbativamente. Como

veremos tal não acontece com a expansão l/N que constitui um esquema

matematicamente coerente para a descrição do modelo.

A maneira mais eficiente de gerar a expansão l/N ê através do uso da

Lagrangiana

^ £ (28)
29

onde o é um campo auxiliar. Classicamente a equação de movimento para o

campo a é a = fjifrifr. Ao nível quantico, contudo, êle é um campo indepen-

dente, podendo, de maneira análoga ao que ocorre em duas dimensões, [21],

ter valor esperado no vácuo diferente de zero, (0|<r|0) = ao. Assim, fazendo

a substituição o —* o = a + ao, a densidade de Lagrangiana do modelo fica

. - - - J V . J V j A T
£ = iib9ib — 0o(ipib) — oitbij}) + ~~~o + ~~v \ ~~OQO (29)

2g ° 2g g

donde se vê que uma massa para o campo V foi gerada. Por construção,

o novo campo a tem valor esperado no vácuo igual a zero. Quando esta

condição2 é imposta em (29) obtemos a equação

1
^JÍTO

 = -**' J (2*)» *» - ai (30)

sendo que um corte ultravioleta está implicito na integral divergente acima.

Esta relação fixa g como função da massa gerada. No caso particular em que

a regularização de Pauli Villars é empregada, obtemos

1 • :r-(A - \<ro\) = 0 (31)

2Em ordem mais baixa, a condição corresponde a zerar o valor esperado do operador que
na Lagrangiana multiplica o termo linear em a
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e portanto, introduzindo uma constante de acoplamento renormalizada, ÇR,

através de

— = -rrr + r-(A - ft) (32)

obtemos

f = ̂ T^ (33)

9R z *

O parâmetro \i nessa equação desempenha o papel do ponto de renorma-

lização. É importante notar que diferentes esquemas de renormalização in-

troduzem o parâmetro de massa de forma diferente, mas essas fonnas estão

relacionadas pelo grupo de renormalização.

De (33) notemos que para •*- + £ > 0 é consistente com ao / 0. No

entanto, para -*- + f- < 0, ao deve ser necessariamente zero e o campo

V> permanecerá com massa zero. Como estamos interessados na situação em

que ocorre a quebra da paridade, no que segue vamos nos restringir a primeira

possibilidade.

O propagador do campo auxiliar o é dada pelo inverso de

-zrJ (34){
9

Substituindo (30) nesta equação obtem-se um resultado finito

s5 (35)

que evidencia um polo para o propagador do <r em p3 = ko\.

Resumindo, no limite de N tendendo ao infinito existe uma fase em que

a simetria de paridade é espontaneamente quebrada. Esta fase é estável

uma vez que não existem taquions nos propagadores dos campos do modelo.
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Este resultado concorda com o obtido através do cálculo do potencial efetivo,

[22]. Realmente, um calculo simples dá que na ordem dominante de l/N o

potencial efetivo é

Este potencial, para ^- + f^ > 0, apresenta um mínimo em a = o0 dado em

(33). Para este valor de a o potencial efetivo é igual a — k*£, um valor menor

que aqueles tomados pelo potencial efetivo na fase simétrica. Portanto, do

ponto de vista enexgético, a fase com simetria quebrada é a preferida.

Agora, se introduzirmos um campo auxiliar Am, acoplado a corrente con-

servada ^ W , sabemos da nossa discussão precedente que, pwa valores ele-

vados de ao, um termo de Chern Simons será gerado.

Podemos agora calcular o momento angular induzido pela quebra da sime-

tria de paridade. Para isso necessitamos do tensor de energia momento

4V /

onde D"0 = (d* — i-Jj»A*)ifr é a derivada covariante.

A componente 7"" em particular é dada por

de tal sorte que o gerador de rotações

L = y<i2x(z,eiiTfli) (39)

resulta igual a

L = J éâfafriAi, - ^VWi/> + -jfitiixifaotAi} (40)
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No gauge de Coulomb, VÃ = 0, a equação de movimento para Ai é facilmente

integrável, dando

onde j o = -jx*l>lo*l> « & densidade de carga. Usando esta equação , o último

termo da expressão (40) fica

(42)

e da simetria das integrais vê-se que êle é igual a LBÊ^SÚQi* onde Q é o

operador de carga.

Voltemos agora à análise da expansão 1/JV. Para valores elevados de p2,

o propagador do campo o tende a zero da seguinte maneira

Esta formula evidencia uma propriedade interessante da expansão 1/JV. Um

melhor comportamento ultravioleta pode ser conseguido através do rearranjo

da série perturbativa. No caso presente, cada gráfico divergente ganhou fa-

tores de decaimento adicionais, devido as Unhas internas do campo a.

Ordens mais elevadas de l/N podem ser construídas com a ajuda das

regras de Feynamn seguintes:

Propagador do fermion: -r
p-ao

Propagador do sigma: A,, dado acima

Vértice trílinear: o vértice correspondente ao termo —o(\l>tl>) (44)
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Gráficos contendo como subgráficos ou a contribuição de um Umf ao propa-

gador do a ou a contribuição de um Uf ao ttiflt devem ser omitidos pob

já foram explicitamente levados em consideração.

A discussão da renonnalizaçáo do modelo é bastante semelhante a da

teoria em que fennions com quatro componentes são usadas, [23]. Por simples

contagem de potências, obtemos que o grau de divergência superficial de um

gráfico 7 é dado por

dfr) = l-NF-N. (45)

onde NF e Nm são os números de unhas externas associadas aos campos

fermiônicos e ao sigma, respectivamente. Daí vemos que a expansão l/N de-

fine uma teoria renormanzável. Gráficos com três Unhas externas do campo

sigma são logarítimicamente divergentes, mas, as contribuições divergente

sempre envolvem um número impar de momentos de integração, como fa-

tores. Qualquer regularização que seja simétrica com relação a origem elimi-

na este tipo de divergência. Gráficos com Nm — 2 e JV> = 0 são linearmente

divergentes mas, devido a invariância de Lorentz, somente um contratermo

proportional a a7 é necessário; este contratermo é naturalmente gerado por

uma redefinição da constante de acoplamento. É interessante notar que é este

tipo de gráficos que torna a teoria não renormalizável em quatro dimensões.

Realmente, em 4D tais gráficos são quadraticamente divergentes necessitando

de um contratermo proportional a (d»a)3 para faze-los finitos.

Os resultados que acabamos de descrever podem ser modificados por

efeitos de temperatura, No formalismo do tempo imaginário, as funções de

correlação a uma temperatura T = 1/5 são obtidas através da substituição

das integrais nas componentes zero (i. é. na parte tipo tempo dos tri ve-
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tores) dos momentos de integração por tomas sobre um conjunto de

discretos. Assim, a uma temperatura finite a equação (30) é

onde a soma é sobre Jk. igual aos inteiros múltiplos de wiT. Esta soma é

convenientemente tranfbrmada numa integral, dando

2 - ) = 0 (47)

com ir* = yk + a\. Esta equação mostra que oj decresce monotonkamente

do valor cr» em T = 0 até o valor zero na temperatura critica Tt = j^Jj*. «

0,3607?,. Além desse valor da temperatura a paridade torna-se conservada e

não será induzido o termo de Chern Simons. Em duas dimensões um resultado

semelhante é verdadeiro, ou seja, em ordem dominante de l/N existe uma

temperatura critica associada a quebra da simetria quiral, [24].

5 Bosonização em Três Dimensões

Como mostramos, no limite de massa M elevada, i. é., para longas distâncias,

teorias fermiônicas acopladas a um campo de gauge, via acoplamento mínimo,

apresentam a peculiaridade da geração do termo de Chern Simons. Este re-

sultado possibilita a identificação do modelo fermiônico com qualquer teoria

bosônira cuja Lagrangiana se reduza, no mesmo limite, a uma teoria de Chern

Simons. Para estender a identificação além da ordem dominante é necessário

que sejam investigados termos com potências maiores de jj. Nesse caso, para

que a equivalência possa ser estabelecida, encontramos que é necessário acres-

centar ao modelo fermiônico uma interação tipo Thirring. O procedimento

que delineamos será agora descrito com maiores detalhes, [25].
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a teoria de espinore» com duas componentes acoplados a

um campo de n w t externo e sujeito também a uma auto interação do tipo

Tbirring. A Lagrangiana do modelo é

£ = £ = « * - 4* - *** + £fòuW*r*) («)

onde c é uma constante de aroplamento a ser ajustada posteriormente. Inte-

grando sobre «S obtemos, para M grande, a scgnintr ação efetiva

- <49>

Vamos verificar agora que o modelo (48) é equivalente a uma teoria

bosônka pura. Assim consideremos o modelo com Lagrangiana

£ = (Dm2)-D*2 - oSz + £«~M,Ait, (50)

onde D0 = dm—%Am i a derivada covariante. Acoplando a corrente topológica

Jm = f^ff^drA* a um campo externo Vm através de

£-£' = £ + V , (51)

e introduzindo um novo campo B = A + V, obtemos

' £ (52)

onde (£^ = dm — i(Bm — V )̂ indica a derivada covariante que usa Bm — V,,

como conexão)

£, = WilTz) - oSx + £<r'BAB, (53)

Daí, integrando sobre os campos * e B e, desprezando termos que decaem

rapidamente que *£- quando o0 -» oo, a amplitude vácuo a vácuo no
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caso do modelo (50) é

Comparando com (49) vê-se que, escolhendo o = ±1 e c =

obtemos que

funções de correlação de 07*0 =

= funções de correlação da corrente topológica JM (55)

O resultado acima é um primeiro passo para a bosonização completa da teo-

ria fermiônica. O método usado contudo encontra dificuldades se se procura

estender o resultado além da ordem considerada. O ponto é os termos

seguintes na expansão da ação efetiva em potências de jft são do tipo não

renormalizável. Resultados mais recentes indicam que nesse ponto o método

de operadores, [26], [27], em contraste com o da integração funcional, poderá

vir a fornecer resultados mais fortes sobre o problema da bosonização.
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