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RESUMO

O método varíacional foi usado para estudar a possibilidade de existência de um
vácuo composto da Eletrodinâmica Quântica. Um ansatz contendo um condensado de
pares elétron-pósitron foi investigado e uma equação de otimização para a função de onda
do condensado foi encontrada. A prescrição de renormalização utilizada quebrou a simetria
de escala inicialmente presente no Lagrangiano. A equação de otimização foi rededuzida
resolvendo-se a equação de Schwinger-Dyson para a auto-energia do elétron. Expressões
tanto para a massa dinamicamente gerada para o elétron, em termos da função de onda
dos pares, quanto para a dependência da constante de acoplamento com o parâmetro de
massa (ponto de renormalização) foram apresentadas.

Nossos cálculos, entretanto, nos levaram a concluir que, pelo menos dentro de nossa
abordagem, não é possível a existência de tal vácuo composto da Eletrodinâmica Quântica.
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CAPÍTULO 1



Introdução

Desde os teus primeiros tempos, o homem, por razões das mais diversas, tem buscado
com os meios que possue, um entendimento de si mesmo e do mundo que o cerca.

Foi assim que, na mais primitiva antigüidade, levados principalmente por questões
de sobrevivência, buscaram o domínio de utensílios que lhes auxiliassem na obtenção das
coisas de que mais nescessitavam.

Com o passar do tempo e a evolução de sua capacidade mental, pôde o homem utilizar-
se de seu maior dote, o privilégio de pensar, para tentar desvendar os segredos daqueles
acontecimentos que lhe conferiria poderes dos mais nobres e cobiçados, os fenômenos na-
turais.

Essa busca dos mistérios da natureza e de seus fenômenos, que até Aristóteles não era
ainda diferenciada da Filosofia, foi aos poucos e com muito sacrifício, revelando ao homem
fatos que a crença comum não julgaria reais.

A Física situa-se então, dentro do conjunto de intelectualidades humanas, como uma
das mais ricas e abrangentes ciências da natureza.

Fortemente fundamentado na Matemática, o Físico tenta através de suas teorias,
descrever e compreender os acontecimentos naturais terrestres e até mesmo extra-terrestres.

Para que uma teoria física seja aceita como uma boa interpretação destes aconteci-
mentos, ela deve satisfazer a dois princípios básicos de consistência:

1) consistência interna : com isso queremos dizer que a teoria deve ser logicamente
coerente, ou seja, que sua estrutura matemática e lógica não nos conduza » resultados
ambíguos.

2) consistência externa : os resultados apresentados pela teoria devem ser comprovados
através de experiências criteriosamente elaboradas com este intuito.
Atualmente, uma das teorias £Í6Ícas mais bem comprovadas experimentalmente é

aquela que vem descrever fenômenos relacionados às interações luz-matéria, conhecida
com o elegante nome de Eletrodinâmica Quântica (E.D.Q.).

Quase todo o sucesso conseguido pela E.D.Q. está ligado a um método de aproximação,
o método perturbativo. Porém, ligados a este método estão também os maiores problemas
desta teoria.

Já há muito se sabe que, não somente as soluções em séries perturbatívas para a E.D.Q.
são, na melhor das hipóteses, assintóticas [1], como também, até energias muito altas ou
distâncias muito curtas, a análise perturbativa indica-nos que a teoria é inconsistente ou
no mínimo trivial. Esta última característica desagradável da E.D.Q. é conhecida como o
u Fantasma de Landau " o u " zero de Moscou "[2].

Na linguagem de teoria de campos dizemos que, no limite de altas energias, para
qualquer valor da constante de acoplamento nua, ao, os efeitos da polarização do vácuo
levam-nos a um zero da constante de acoplamento "running"[3], a(r), ou seja, até distâncias
bastante curtas



a(r) = O parm r > O

e a(O) = Oo

Em 1954, Gdl-Mann and Low [4] indicaram que a E.D.Q. somente existiria em tal
limite, se a constante de acoplamento nua, ao, fosse determinada por um sero ultravioleta
estável da função /)(beta) do grupo de renormalização [3].

Nos enos 60, estudos no sentido de determinar tal sero da função fi foram realizados
[5], sem contudo dar-nos uma resposta definitiva.

Todavia recentemente, Miransky e colaboradores têm apontado que uma teoria de
campo não trivial pode ser obtida se partirmos da E.D.Q. sem massa (do férmion), na
região de altos momentos. Isso acontece mesmo que o acoplamento da E.D.Q. usual se
anule nessa região [6j.

Nesse esquema de obtenção da E.D.Q. não trivial, o ingrediente indispensável é a
existência de quebra espontânea de simetria quiral. Miransky observou que, para valores
suficientemente grandes da constante de acoplamento nua da E.D.Q. sem masssa, a o ^ l ,
o mecanismo de quebra de simetria quiral levaria a uma contribuição para a massa do
férmion e, além disso, do ponto de vista do grupo de renormalização, o valor critico, ae,
separando as fases massiva e sem massa seria um ponto ultra-violeta estável da função 0
(6).

Notamos entretanto, que esse ponto ultravioleta estável da função fi proposto por
Miransky não surge como uma conseqüência interna da teoria, mas sim é uma hipótese
externa a teoria que parece resolver este problema da trivialídade da E.D.Q. [7].

Vale aqui lembrar que, todas tentativas de resolver o problema do Fantasma de Landau
acima citadas não utilizam o método perturbativo, o que é obvio, mas sim métodos de
aproximação auto-consistentes, via equações integrais para as funções de Green da teoria,
tipo Schwinger-Dyson e Bet he-Sal peter [8].

Até pouco tempo atrás, a resolução deste problema da E.D.Q. tinha dois objetivos.
Um era o de tornar a E.D.Q., além de muito bem comprovada experimentalmente, também
internamente consistente. 0 outro era o de utilizar a E.D.Q. como um guia para as
possíveis realizações da teoria mais aceita hoje em dia para as forças nucleares fortes, a
CromodinâmicA Quântica (C.D.Q.).

Entretanto, tal fase não perturbativa da E.D.Q. aparece como um bom candidato para
explicar os estranhos resultados de experimentos envolvendo colisões de íons pesados até
altas energias [7,9]. O que só vem aumentar o interesse neste problema.

Esses experimentos de colisões de íons pesados até energias por volta de 6 MeV por
nudeon, tinham como interesse inicial a observação da emissão espontânea de positrons,
prevista teoricamente [10]. Os dados obtidos, entretanto, não apresentavam as carac-
terísticas esperadas : os picos de emissão de positrons eram muito estreitos, sua posição
não mudava apreáavelmente com o número atômico, Z, e os picos eram observados para
Z's menores do que aqueles nescessários à ocorrência do fenômeno.

Dadas estas evidências, um dos grupos que realizavam tais experimentos (EPOS
group) ofereceu a explicação de que um objeto neutro (carga fero), essencialmente em
repouso no centro de massa (momento zero), estava decaindo até pares elétron-pósítron.



Para testar tal hipótese, modificaram-se os detectores de modo a incluir detectores de
elétrons e passaram a procurar elétrons e positrons em coincidência. Foram encontrados
então três picos de elétrons e positrons em coincidência, com as seguintes características :
as posições dos picos são independentes de Z e os elétrons e positrons têm mesma energia
e direção, só que sentidos opostos. As somas das energias + massas destes picos são: 1.64
MeV, 1.77 MeV e 1.83 MeV [7].

Raciocinando por inversão temporal, deveria ser possível encontrar tais picos em co-
lisões entre elétrons e positrons de baixa energia (espalhamento Bhabha). Entretanto os
resultados são negativos [11]. Isto indica-nos então que os campos eletromagnéticos de
fundo, presentes nas colisões de íons pesados, são de importância crucial na produção
destes estados.

Uma tentativa de explicar tais dados, utilizando-se a fase não perturbativa da E.D.Q.
acima citada, é a seguinte :

Quando os íons pesados colidem, dando origem a um núcleo super pesado instável, a
presença de campos de fundo fortes e que variam rapidamente induziria uma transição de
fase para o vácuo não perturbativo da E.D.Q.. Esse vácuo seria um estado composto de
pares elétron-pósitron. Depois que os íons se separassem e os campos enfraquecessem, este
novo vácuo da E.D.Q. tornar-se-ia metaestável, ou seja, um falso vácuo, que eventualmente
decairia liberando os elétrons e positrons. Uma vez que os campos não são agora intensos,
os elétrons e positrons poderiam sair com energias iguaÍ6 e em sentidos opostos.

Note que, nessa explicação, temos U6ado que o vácuo desta nova fase seria um estado
composto de pares elétron-pósitron. Um tal estado é conhecido, é o po6Ítrônio. Contudo,
os níveis de energia do positrônio estão todos situados abaixo de 2me = 2 x 0.5 MeV=1.0
MeV, o que não daria conta dos picos observados experimentalmente. Portanto devemos
supor que estes estados são pares elétron-pósitron, os quids têm associados uma escala de
massa superior a usual.

Uma maneira de gerarmos uma nova escala de massa é através da quebra espontânea
de simetria quiral, de tal forma que o elétron tenha uma contribuição para sua massa e,
dessa maneira, O6 estados ligados possam estar nas visinhanças de 1.7 MeV.

Não havíamos apontado antes mas, Miransly também ressaltou que, uma das caracte-
rísticas da fase de acoplamento forte da E.D.Q. seria a aparição de uma interação induzida,
tipo Yukawa, entre férmions, anti-férmions e bosons pseudoescalares compostos [6].

Vemos então que, muito mais do que razões de consistência interna da E.D.Q. e de
problemas relacionados com a C.D.Q. podem nos levar a estudar o fantasma de Landau,
já que a ele está ainda relacionada uma explicação razoável de dados experimentais.

Dentro das abordagens teóricas deste problema, a mais utilizada tem sido o estudo
das equações de Schwinger-Dyson e Bethe-Salpeter, que vale lembrar, só são solúveis com
aproximações bastante fortes.

Outra abordagem não perturbativa que tem sido utilizada para o estudo de quebra
dinâmica de simetria quiral e a geração de massa na C.D.Q., é uma aproximação variacional
ao vácuo da teoria[12]. As aproximações são introduzidas via o ansatz escolhido para o
vácuo.

Nosso programa é estudar a Eletrodinâmíca (originalmente) sem massa pelo método
variacional, fazendo um ansatz para o vácuo, como um estado coerente de elétrons e



positrons. Também veremoc a possibilidade de geração dinâmica de massa para o elétron,
bem como a possível existência de uma fase de acoplamento forte da teoria.

Ai etapas do nosso trabalho podem ser poetas da seguinte maneira:
a) Estabelecemos um ansats para o vácuo quebrado da E.D.Q. como um estado coerente

de elétrons e positrons, construído sobre o vácuo original (estado de não partículas)
da teoria. Este ansats i inspirado em proposta semelhante [12] para a C.D.Q.. 0
parâmetro variacional a ser otimizado é a função de onda relativa ¥(|j»)) dos pares
elétron-pósitron que compõem o estado "fundamental" na fase quebrada.

b) Calculamos o valor esperado £[¥] = < ¥ | l f |¥ > da energia desse estado usando uma
transformação de Bogoliubov-Valatin.

c) Obtemos a equação de "gap", isto é, a equação de otimização da energia desse novo

possível vácuo da teoria (jfj^j = o ) .
d) Como subsídio extra à intuição, uma relação entre a aproximação variacional e um

cálculo pelas equações de Schwinger-Dyson (S.D.) é estabelecida, permitindo entender
melhor o significado da aproximação variacional.

e) A relação entre ¥(|p]) e a massa gerada para o férmion e também uma expressão para
a função fi da teoria são estabelecidas.

f) O zero da função que pudemos achar, nos levou à conclusão de que, pelo meno6 dentro
de nossa abordagem, a E.D.Q. é uma teoria livre.
Aqui um esclarecimento é necessário. Como em geral em qualquer cálculo em Teoria

Quântica de Campos, a equação de ¥(|p|) é assolada por divergências ultravioleta. A
definição da teoria se dá achando uma prescrição de renormalização das constantes que são
introduzidas na Lagrangiana, de modo a fazer finitas todas as grandezas físicas derivadas da
teoria. Em abordagens autoconsistentes, usando as equações de S.D. ou método variacional
é possível achar mais de uma prescrição, levando a soluções da teoria com características
físicas diferentes em diferentes fases do modelo. É assim com a proposta de Miransky de
uma renormalização aditiva extra à carga da E.D.Q..

Estrutura da dissertação: 0 capítulo 2 é uma recapitulação da quantização do campo
eletromagnético no gauge de Coulomb e do campo de Dirac sem massa. No capítulo 3 a-
presentamos inicialmente o cálculo da renormalização de fundo da teoria e em seguida
introduzimos o ansatz para o vácuo da possível fase quebrada. Depois de uma trans-
formaçãc de Bogoliubov-Valatin, calculamos a equação de gap para a função de onda do
estado ligado elétron-pósitron presente no ansats \9 >. Uma vez obtida essa equação
de gap, partimos para sua renormalização. O capítulo é concluído com uma ponte entre
nosso cálculo variacional e análises via equações de S.D.. 0 capítulo 4 compreende nossas
conclusões.
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CAPÍTULO 2

Campos Básicos



2.1) O Campo Eletromagnético

Ai equações de Maxwell, que governam os fenômenos eletromagnéticos, *io escritas
abaixo em sua forma diferencial

= p (2.1.1.) V.B = 0 (2.1.1b)

V x £ = ^ (2.1.1c) V x Í - ^ = J (2.1.1*0

Derivando (2.1.1a) com respeito ao tempo e tomando o divergente de (2.1.ld), obte-
remos a equação da continuidade

| = -V./ (2.1.2)

A resolução das equações de Maxwell em termos das intensidades de campo, E(x,t) e
B(x,<), só é possível em casos bastante simples. Para atacarmos problemas mais complexos
ê necessário que escrevamos os campos em função do potencial vetor, A(xti) e do potencial
escalar' 4>{xti)

É (2.1.3a)

B = V x A (2.1.3i)

Estas relações, claramente, satisfazem as duas equações não homogêneas de Maxwell,
(2.1.1b) e (2.1.1c).

Quando substituirmos (2.1.3) nas duas equações não homogêneas de Maxwell, obte-
remos um sistema de equações diferencias parciais de segunda ordem acopladas

= -p (2.1.4a)

-w-'['•**$]•'
onde p ê a densidade de carga e 7 a densidade de corrente.

Contudo, os potenciais A[x,t) e l(z,<) não definem univocamente os campos E(xtt)
e B(x,i) pois, se fizermos a transformação
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onde A i uma função escalar arbitrária, os campos È e B (que são as quantidades fisica-
mente relevantes) permanecerão inalterados.

Essa liberdade na definição de A e ^, chamada liberdade de gauge, pode ser utilizada
de modo a facilitar-nos a resolução das equações (2.1.4). A escolha de um determinado
gauge depende exclusivamente da caracterização do problema a ser atacado.

O gauge que utilizaremos daqui para diante é o chamado "gauge de Coulomb", definido
Por [1]

f ,A{St t) = 0 (2.1.5)

Dessa maneira, as equações (2.1.4) tomam a seguinte forma

- V V = P (2.1.6o)

A equação (2.1.6a) tem como solução

visto que

Se usarmos que a corrente J(x,i) pode ser escrita como a soma de dois termos, uma
componente longitudinal e outra transversal

/=/, + /,

tal que, V.J< = 0 e V x J j = 0e notarmos que da identidade

V x (V x f) = V(V.I) - V 2 /

Jt e J\ podem ser obtidos diretamente de S, via
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chegaremos a conclusão de que, com a utilização de (2.1.2),

V ^ = -J, (2.1.8)

o que, substituindo em (2.1.6b) dar-nos-á

? Cr A ~ . _,,

Soluções arbitrárias para a equação homogênea associada a (2.1.9) que também satis-
fazem a condição de gauge (2.1.5), podem ser escritas em termos de ondas planas,

onde ê), j = 1,2, são dois versores ortogonais entre si e ao vetor p, satisfazendo portanto

ei .e2 = Ü .p - ?2 p = 0 (2.1.11a)

cj.?, = c2.r2 = 1 (2.1.116)

e a relação de completeza, dado que formam uma base,

«í«í + AÍ +PV = **'•'' (2.1-12)
ou seja,

x=i IP'

Notamos então que, com a fixação do gauge através de (2.1.5), O6 únicos graus de liber-
dade físicos do sistema são as componentes transversais dos campos em relação à direção
de propagação, dada por p. Isto é assim pois, ${*,t) está completamente determinado por
(2.1.7) (que é exatamente a expressão do potencial Coulombiano) para todos os instantes,
e a componente longitudinal de A(z,i) completamente eliminada através de (2.1.8). Como
podemos ver, o gauge de Coulomb é interessante quando temos 7 = 0.

Até este ponto temos tratado o tempo somente como um parâmetro. Entretanto, ao
dirigir nossa atenção para sistemas onde a velocidade característica é comparável àquela da
luz, a relatividade entra em jogo e devemos expressar as equações de Maxwell, os campos,
as correntes e cargas de uma maneira covaríante, isto é, onde o tempo é tomado em pé de
igualdade às coordenadas espaciais.

A quantidade covaríante, que desempenha um papel fundamental, é̂ um tensor anti-
símétríco construído a partir das componentes dos campos E(ztt) e 2?(s,i), chamado
Tensor de Campo Eletromagnético, F^vt e definido por [2]

( 0 — Eg —Em —Et

E, 0 -B, B,
Em Bg 0 —Bm
Et -Bm Bt 0

10



onde /i e v = 0,1,2,3.
Definindo ainda o quadripotendal A^{x) e a quadrícorrente Jp(x) por

a relação entre o tensor F^y% ou seja, os campos £ e £ c o quadripotendal AMt oc seja, i í
e l , passa a ser dada por

F?¥ = d,-*» - d* A, (2.1.16)

com a métrica de Minkowsky, g^¥ = diag(l, —1, —1, —1), tal que

• »*=
Antes de partirmos para a quantização da teoria eletromagnética, dedusiremos, rapi-

damente, o Hamiltoniano associado ao campo eletromagnético livre de fontes (/„ = 0).
O Lagrangiano apropriado para tal situação é dado por [2]

C = -IF^F"" (2.1.17)

os momentos canonicamente conjugados serão

° 0 P

Assim teremos o Hamiltoniano como:

(2.1.19)

onde usamos V.E = 0.
Lembrando que a equação para Xo(x,<) será

que admite a solução Ao{x) = 0, e usando a expansão de >4Í(I) em termos de ondas planas,
ficaremos com o Hamiltoniano da forma

B = i / v ? H



2.2) Quantisação

Se fossemos qu&ntizar da maneira canônica usual, isto é, elevando as variáveis dinâ-
micas, A^z), e seu momento canonicamente conjugado, %(*), à condição de operadores
atuando no espaço de Hilbert dos estão os físicos e impondo relações de comutação canônicas
entre eles, seríamos levados a problemas pois, conforme a estrutura que tomariam,

[Ak{ztt),A,{ytt)} = [wkfri)Mv,*)) = 0 (2.2.1a)

[**(*,0,Mit>01 = -«*.!*'(* ~*) (22.16)
W y , 0 ] = 0 (22.1c)

teríamos, além do vinculo *o = 0 (que pode ser contornado se notarmos que o opera-
dor AQ(Z) não é um operador mas sim um número HC" pois comuta com todos os de-
mais operadores e esta completamente determinado por (2.1.7)), que a lei de Gauss na
ausência de cargas, V.E(z,t) = 0, não seria satisfeita por (2.2.1b) (visto que, w* = Eh e
V.(i6ttt6*(z — y)) ^ 0) mas, ao contrário, divergiria no espaço dos momentos [3].

Contudo, se tomarmos como guia para a quantização a condição de que o Hamiltoniano
seja positivo definido, de tal forma que seu espectro também o seja, e impusermos relações
de comutação usuais para as transformadas de Fourier dos potenciais J4*(Z), quais sejam

= 0 (2.2.2a)

então, teremos que as relações (2.2.1a) e (2.2.1b) serão levadas a

7.<)] = -if jsj, (*>,i - $) *-

2 I

Notemos agora que a lei de Gauss na ausência de cargas será satisfeita por (2.2.16*)
[3] e que (2.2.1a*), para tempos iguais, será igual a sero, como desejado. Contudo, será
diferente de zero para distâncias tipo-espaço. Assim sendo, os potenciais passam a ser vistos
como quantidades não locais. Entretanto, não devemos nos preocupar com isto pois, os
potenciais não são, na realidade, as quantidades físicas relevantes para o problema, mas
sim o$ campos Ê e B, que podem ser verificados locais [4].
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Observando o Hamiltoniano (2.1.19) vemos que, se definirmos o vácuo da teoria (|0 >)
como sendo aniquilado por Oj(j>), ou seja

*>(p)|0 >-= 0 (2.2.3)

e adotar-nos a ordenação de Wide para o produto de campos [5],

: *l(p)aj(p) := o>(p)o](p)+ < 0|a,(p)aJ(p)|0 >

o Hamiltoniano seria levado a

t

(22.4)

que tem o valor esperado no vácuo igual a gero.
Das relações de comutação (2.2.2), podemos facilmente ver que o estado a*(p)|0 >,

terá conteúdo de energia (e também de momento) igual ao de uma partícula sem massa,
que chamaremos fóton. Dessa forma, diremos ser a*(j>) o operador que cria fótons de
momento p, energia p° e polarização j a partir do vácuo. De maneira análoga Oj(p) será
o operador que destrói fótons.
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2.3) O Campo de Dirac

O início do século 20 será sempre lembrado como um dos períodos mais renovadores
para o desenvolvimento da Física. Nessa época surgiram, quase que conjuntamente,
duas novas teorias que, cada uma no seu âmbito, resolviam problemas profundos da
Mecânica Newtoniana, que até aquele momento era aceita como uma teoria final de todos
os fenômenos físicos.

Uma destas teorias, a Relatividade, que substitui e complementa a Mecânica Newto-
niana para sistemas onde a velocidade característLa é próxima da velocidade da luz, surgia
quase como uma imposiç&o das equações de Maxwell (2.1.1).

Devido às conseqüências bastante polêmicas a que levava esta teoria, só com muito
custo e trabalho árduo para sua comprovação, foi que Einstein (seu fundador) e colabo-
radores conseguiram que a comunidade fosse aos poucos aceitando essa nova realidade.

A outra teoria que surgia, a Quântica, que veio dar cabo de problemas relativos
à sistemas cujas dimensões fossem comparáveis ou mesmo menores que aquelas de um
átomo, embora também sofresse enormes resistências, teve sua validade mais prontamente
verificada.

Entretanto, para sistemas como os de um elétron movendo-se ao redor de um núcleo
num átomo, ambas teorias deveriam ser combinadas pois, as dimensões e velocidades ca-
racterísticas se enquadram dentro de seus limites de aplicabilidade.

Uma primeira tentativa de acoplar estas teorias foi a chamada equação de Klein-
Gordon [3] que, todavia, apresentava problemas, já que dava origem a auto-e6tados de
energia negativa e não apresentava uma densidade de probabilidade positiva definida, re-
quisito exigido para uma teoria quântica.

Dirac contudo, propôs uma equação que resolvia o problema da densidade de pro-
babilidade e também, posteriormente, deu uma interpretação para os estados de energia
negativa, que evoluiria, no formalismo da segunda quantização, para o conceito de anti-
partícula [5].

A equação proposta por Dirac foi

= 0 (2.3.1)

onde !&(*) é um bi-espinor

tal que <p(z) e %(x) tem duas componentes cada e P = 7**^, sendo f* matrizes 4 x 4 as
quais obedecem as relações de anticomutação

{7",7"} = 2 y " (2.3.3)

com g*v a métrica de Minkowsky; g*" - diag(l,-1,-1,— 1).

14



Uma possível representação das matrixes 7" i:

onde / é a identidade 2 x 2 e os o* são as matrixes de Paufi

- G i ) • •>-(:?) —=(1-0
Podemos verificar facilmente que a equação de Dirac (2.3.1) (juntamente com sua

adjunta) é dedutivel do seguinte Lagrangiano

(2.3.6)

sendo, dessa maneira* imediato obtermos a expressão para o Hamiltoniano, visto que o
momento canonicamente conjugado a if>(x) será

l h ° = *t(x) (2'37)

_ O campo ^(z) é o chamado adjunto de ^(x) e foi definido na última passagem como,
*(z) = ^•(*h°-

Com isso teremos o Hamiltoniano dado por

H = / d i*^ t(z)(-t5.V + ^m)^(z) (2.3.8)

Uma vex escolhida uma representação para os 7*, buscaremos agora soluções para a
equação (2.3.1), na forma de ondas planas

*«(*) = e-^'wa{p) (2.3.9)

Substituindo em (2.3.1) teremos

U-m)wa{p) = 0 (2.3.10)

A equação acima compreende um conjunto de quatro equações lineares e homogêneas
nas componentes wa(f>) (<*= 1,2,3,4), que só apresenta solução não trivial quando temos
det{j - m) = 0. Com ajuda da relação, {S.Ã)[õB) = Ã.B + ia.{Ã x B), vemos que só
existe solução quando

° m» = ± £ , (2.3.11)
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Dessa forma, a solução em ondas planas pode ser escrita como a soma de dois termos,
um para a parte de energia positiva e outro para a parte de energia negativa.

*«(*) = «"'"««GO + e*-». W (2.3.12)

onde j>° > 0 agora.

Substituindo na equação de Dirac (2.3.1), vemos que tt°(p) e vQ(p) devem satisfazer

(jí - m)u(p) = 0 (2.3.13a)

{t + m)v{p) = 0 (2.3.13b)

No referencial de repouso (p° = m,p = 0) temos

(7o - /)tt(0) = 0 (2.3.14o)

(7° + /MO) = 0 (2.3.14&)
donde podemos ver que existe ainda uma degenerescênda para as soluções com energia
positiva e negativa pois, cada uma das equações (2.3.14) apresenta duas soluções linear-
mente independentes. Isso pode ser resolvido se escolhermos u(0) e v(0) como autofunções
simultâneas do operador correspondente à projeção do spin na direção z, definido por

ou seja, «(0) e v(0), serão dados por

•(D
•d)«')(0) = I J I ,<«(0) = I : I (2.3.16)

As soluções para referenciais movendo-se com velocidade v = — £ em relação ao
referencial de repouso, podem ser verificadas ter a forma,
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Essas soluções já estão normalizadas, ou seja, os «'« e v's satisfazem as seguintes
relações

»r(p)«.(p) = ~«r(pK(p) = ir,, (2.3.18a)

«Í(PK(P) = »:O»K(P) = %Srt. (2.3.184)

As soluções que então obtivemos, são autofunções simultâneas do Hamiltoniano e do
spin na direção x. Quando construímos uma solução arbitrária, o fazemos como uma
superposição destas autofunções, que diferem entre ri por suas componentes de energia e
spin.

Algumas vezes estaremos interessados em tomar só a parte de ̂ (x) com energia po-
sitiva, ou spin + § , etc, e para conseguirmos isto deveremos então construir os chamados
projetores.

Os operadores que tem como propriedade projetar a parte de energia positiva e/ou
energia negativa, A+ e A_, respectivamente, de um espinor genérico, são dados por [3]

No caso do spin, no referencial de repouso, o projetor do spin ao longo da direção +z
i dado por

J+7V70 H0
P - - y - (2.3.20)

onde 7* = t7°717*7> e ij(j) é o quadrivetor tipo-espaço tal que

*7(») = (0,0,0,1)

Note que, devido a presença de 70 , o projetor P(rj) não i covariante. Entretanto,
podemos fazê-lo covariante se usarmos que, no referendai de repouso, 70 atuando sobre o
espinor de Dirac torna-se dbl. Assim definimos o seguinte projetor covariante

(2-3.21)

ou, para um 17 genérico, satisfazendo ij* = l e V¥Pn — 0

— * (2.3.22)
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Portanto no referendai de repouso teremos

*(?(.))«(1)(o) = «(1)(o) *fo(,)K :a )(o) = o

*(-i?<.))«(s)(o) = «(s)(<0 *(-n (,))«
(1 )(0) = o

= o
= o

e por causa da covariância do operador de projeção, podemos ainda escrever, para um
genérico

) = 0

Em particular, para 17* = ( „ • ̂ iff)» *(Vk) projeta sobre estados com spin ^ = | ,
ou seja, projeta o spin paralelameute a direção do movimento. Esses estados são chamados
de "estados de heliddade" [4].

Temos até aqui falado, sem maiores preocupações, de soluções da equação de Dirac
que apresentam autovalor negativo de energia. Vejamos o que isto quer dizer.

Se pudéssemos dizer, "ora, o que nos interessa são os elétrons de energia positiva,
então descartamos as soluções de energia negativa e o problema estará resolvido". Isso
seria verdade no caso de uma partícula livre, onde a probabilidade de transição de um
estado de energia positiva para um estado de energia negativa é zero. Contudo, quando
tivermos a presença de uma fonte externa acoplada ao campo livre, essa probabilidade
deixa de ser sero e o problema reaparece, apesar de tal transição não ter sido observada
até hoje [6].

Uma solução para este problema das energias negativas foi proposta por Dirac em
1930, sendo chamada de "teoria do buraco" [6]. Ele supôs que, no vácuo, todos os estados
de energia negativa estivessem ocupados. Assim as transições entre estados de energia
positiva para estados de energia negativa estariam, pelo princípio de Pauli, proibidas.
Entretanto, elétrons pertencentes a esse "mar" de energia negativa poderiam absorver
radiação e transidonar para estados de energia positiva. O buraco deixado pelos elétrons
de energia negativa e carga — |e| seriam interpretados, por um observador fazendo medidas
relativas ao vácuo, como um elétron de energia positiva e carga +|e|, não sendo portanto um
elétron, mas sim o que passaremos a chamar de positron, que mais adiante seria observado
experimentalmente.

Vemos então que a teoria do buraco leva-nos nescessariamente a uma teoria de muitas
partículas.

A assimetria de cargas, que traz no seu bojo essa suposição, foi contornada mais tarde,
dentro do formalísmo da teoria quântica de campos, pelo conceito de anti-partícula.
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2.4) Quantisação

Iniciaremos observando que uma solução arbitrária de (2.3.1) pode ser escrita como

Nosso guia para a quantização será novamente a condição de que o espectro de energia
seja positivo definido. Examinaremos então o Hamiltoniano (2.3.8) da teoria, com ̂ (x) e

\ substituídos por (2.4.1). Teremos, depois de algumas passagens

, (2.42)= £ / ** (^) W«M« -

Podemos observar que o Hamiltoniano não é positivo definido ^ assim, a energia não
é limitada inferiormente. Contudo, se impusermos a seguinte regra de anti-comutação

{4ÍP)MP)} = numero C (2.4.3)

ficaremos com o Hamiltoniano, a menos de uma constante, dado por

H = E / *' ( ^ ) KMMF) + IWrW] E, (2.4.4)

Isto nos sugere que devemos impor regras de anti-comutação para quantizarmos o
campo de Dirac, ou seja, devemos ter

.O} = 0 (2.4.5a)

{8 - y) (2.4.56)

o que nos leva às seguintes regras de anticomutação para os Vê e

{*(,) , ál(9)} = {6r(p), b\(q)} = ír>, ^ í» (p - i) (2.4.6)

e todos os outros anticomutadores iguais a zero.
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Se levarmos em conta a seguinte regra de anticomutação

e calcularmos os anticomutadores dos Vê e tê com o Hamiltoniano, teremos

[dr{p)t H) = E,dr{p) (6r(p), H) = E,br(p)

[4(p), H] = E,4(p) Hip), H] = E,bl(p) (2.4.7)
Poderemos então definir o vácuo da teoria (|0 >) , de forma que o valor esperado do

Hamiltoniano nesse vácuo seja um mínimo, ou seja, o vácuo deverá ser aniquilado por
ir{p)

*r(p)|0>=*ír(p)|0>=0 (2.4.8)

Observando o conteúdo de energia (e também de momento) dos estados obtidos através
da aplicação de (*(P) e ^lip) no vácuo, poderemos então conferir as seguintes interpretações
para os operadores b'$ e êCê

K(P) (^r(p)) = operador de criação (de6truiçã i) de elétrons de momento pt energia Ef e
spin r
rfj(p) (dr(p)) = operador de criação (destruição) de positrons de momento p, energia Er

e spin r

Os estados de n positrons e m elétrons de momentos pn e qm, energias EPtn e Eq<m e
spins *„ e rm serão então obtidos da seguinte forma

(2.4.9)
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2.5) Equação de Dirac sem massa

A motivação para o estudo de uma tal equação, a qual é obtida de (2.3.1) fazendo-se
m = 0, ou seja

) = 0 (2.5.1o)

poderia ser aquela de que, na realidade, as partículas que essa equação descreveria após
sua quantização, verdadeiramente existem. São os neutrinos, que tem massa sero, spin £ e
carga sero. Contudo, podemos ainda pensar no caso em que temos elétrons e/ou positrons
massivos até energias muito altas, onde quase toda energia da partícula se concentra no
momento que ela carrega.

Observando que (2.5.1a) pode ainda ser escrita como

H>(z) = 0 (2.5.16)

e multiplicando (2.5.1b) à direita por 7*7° = — »717*7* teremos,

Ê ) = iV#) (2-5.2)

Buscando agora soluções tipo onda plana para (2.5.1b) e escrevendo a parte de energia
positiva como

(2.5.3)

vemos que a aplicação de (2.5.1a) sobre (2.5.3) nos levará a seguinte condição

f>2 = 0 com p°=E, = \p[ (2.5.4)

o que implica que podemos escrever (2.5.2) como

=7NK*) (25.5)

Notemos então que, pela estrutura de £, o operador do lado direito de (2.5.5) é o
operador helicidade e a matrix 7* do lado esquerdo de (2.5.5) é o chamado operador
de quiralidade da partícula [7]. Portanto nesse caso, a quiralidade é igual a helicidade.
Poderíamos ver ainda que, no caso de soluções em ondas planas, para a parte de energia
negativa, a quiralidade seria igual a menos a helicidade, Esta associação entre quiralidade e
helicidade facilita-nos a busca por V» e Vê de helicidade definida, o que nos é importante
pois, assim eliminaremos a degenerescência que ainda observamos nas soluções com energia
bem definida.
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A simplificação vem do fato que a matriz de quiralidade, 7*, na representação que
estamos empregando para os 7* será

' • ( : o
Portanto os U'ê e V'*, autofunções do operador keliddade, deverão satisfazer

(2.5.6)

onde ê = ±1
Podemos verificar que os seguintes U'ê e Vê satisfazem (2.5.6)

•Mri = ^
t eoêi / _

«enf ^
-co«|e*>

*cn

/ -cojf e"1"

—cos\e—iip
-êtn\ /

(2.5.7)

onde 8 e <p são os ângulos polares de p
Além de (2.5.6), esse U'ê s Vê também satisfazem

«MPWM - E .̂ WKfW = 1 (J " r ^

r(p) = V.(p)Vr(p) = 0

Podemos então escrever uma solução arbitrária para (2.5.1) como

(2.5.8)

Se seguíssemos os passos do processo de quantização da seção (2.4), veríamos que as
relações de comutação a serem satisfeitas pelos if>'êt Vc e ãê seriam

e todos os outros anticorautadores iguais a zero.
Notemos que agora os Vê e (T< criam e destroem elétrons e positrons sem massa.
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CAPITULO 3

Estrutura do Vácuo Composto da E.D.Q.

24



Temos até aqui visto os campos eletromagnético e de Dirac livres de interação. Entre-
tanto, tais desenvolvimentos não são suficientes para os processos que desejamos descrever,
uma vez que é nescessária a interação entre os campos para que possamos obter quantidades
observáveis e, dessa forma, tornar a teoria em questão passível de verificação.

Dentro do formulação Lagrangiana de uma teoria de campos, a interação entre campos
é levada em conta através da adição no Lagrangiano (até este ponto composto somente das
partes livres) de termos especificamente relacionados à interação. A princípio, as formas
que podem tomar estes termos de interação podem ser as mais diversas; contudo,razões de
simplicidade, simetria e renormalizabilidade restringem bastante os candidatos [1].

As equações dinâmicas a que os campos devem obedecer, derivadas do Lagrangiano,
serão equações não lineares, não homogêneas em que aparecem quantidades mal definidas,
os produtos de campos(distríbuições)no mesmo ponto. Soluções exatas para taÍB equações
só são possíveis de se obter a duas dimensões de espaço-tempo, onde a simetria conforme
subjacente fornece-nos infinitas quantidades conservadas. Já a quatro dimensões, que é o
caso que estaremos tratando, as maneiras de abordagem para tais soluções são os métodos
de aproximação.

O método «*e aproximação que utilizaremos em nossos cálculos será o método varia-
cional. Neste método construímos um ansatz para o vácuo da teoria como função de alguns
parâmetros, que serão otimizados pela condição de minimização da energia nesse vácuo.

0 interessante nesse método é que não precisaremos nos preocupar com somas infintas
de diagramas de Feynman, como em cálculos perturbativos, além de estarmos, claramente,
definindo o conteúdo de partícula dos estados sobre os quais estaremos trabalhando. En-
tretanto, não temos nenhuma prescrição bem definida para o cálculo das quantidades
renormalizadas da teoria.
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S.I) Valor Esperado do Hamiltoniano no vácuo

Iniciaremos definindo o Lagrangiano da Eletrodinâmica Espinoríal sem massa

onde e é" a carga do elétron.
Podemos ainda explicitar a forma do escalar F^F^, isto é,

= 2 (flUitfU1 - hAi&A0 - ÔiAo&A* + di

+2 (diAiõ
iAi - diAj&A1 - djAi&A* + ty Ajftfjl') (3.1.2)

Usando agora a condição de gauge de Coulomb (diA* = 0) e integrando por partes, a
equação (3.1.2) torna-se

= 2 (ÔiAo&A0 + OoAi&A' + ÕiAi^Ai + ô,>l,y i4') (3.1.3)

Se tomarmos as definições do6 campos E t B em termos dos potenciais A e <f>, dadas
por (2.1.3), na notação covariante, ou seja

Ei = ÔÍAQ — do Ai

Bi = tijkÕjAk (2.1.3)

seremos levados a

\ (É2C = s?(«W(c) + \ (É2 - B7) +

Para obtermos o Hamiltoniano, precisaremos dos momentos canonicamente conjuga-
dos. Estes serão

_ ô £ _ i

Conforme discussão feita nas seções (2.1) e (2.2), AQ{Z) não é um operador, mas sim
um "número C , no sentido de que, quando quantizarmos a teoria, ele comutará com todos
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os demais operadores. Como também já dissemos, entretanto, ele pode ser completamente
determinado através da solução de sua equação de movimento

ÕC - ÕC A ÕC
õÃ;=e

(3.1.6)

- "£ J *9~W=
Dessa forma, teremos que (3.1.4) tornar-se-á

£ = H

onde /»(*) =
Com o auxílio então de (3.1.5), teremos o Hamiltoniano dado por

= J

onde -E,2 = doAifPA'. Nesse ponto, faremoB uso das relações obtidas no capítulo 2 para
V'(z) e - /̂i(*)» quais sejam

com cÍet = ÍA,r 5 ^ ' = 0 (2.1.11)

(2.5.9)

e também as relações de comutação e anticomutação dadas por (2.2.1), (2.2.2) e (2.5.10) e
com os U's e V's satisfazendo (2.5.8).

Assim o Hamiltoniano t 4
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-<(t)V/h)e-*l +

^ ^ +

*o\{k)\

e7

+—

+ <(*)V/(ie)e—"*•*] : (3.1.10)

Neste último termo do Hamiltoniano utilizamos o produto de Wick nas correntes jo =
p = ^ty , de tal forma que < 0\jo\0 > = 0 . Isto, contudo, não evita outros infinitos que
possam surgir quando da ordenação das duas correntes jo(x) e jo[y) que, embora estejam
em pontos diferentes, estão relacionados pelo kernel whgi-

Partiremos agora para o cálculo do valor esperado de (3.1.10), no vácuo definido por

6.0>)|0 >= d.{p)\0 > = aA(p)|0 > = 0 (3.1.11)

id que < 0|0 > = 1
Vale notar que não temos parametrizado o vácuo, de modo que não obteremos uma

equação de otimização, quando da minimização do valor esperado do Hamiltoniano . Não
o fizemos pois, nosso interesse neste cálculo é, simplesmente, definir a energia do vácuo
como sendo o zero das energias a serem medidas.

Os valores diferentes de zero obtidos nese cálculo serão devidos k energia de ponto
zero e poderão ser absorvidos numa definição do zero de energia, sem que com isso a física
seja afetada [2].

O valor esperado do Hamiltoniano será então
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r,«

\ I £?**** {\
+

A,r=l

Todos os outros termos serio tero, devido k definição do vácuo (3.1.11). Levando
em conta as relações de comutação e anticomutação entre os campos e sabendo que para
partículas sem massa vale a relação j£ = |p]2, teremos

£ I w^i
Chamando de /(j>,ç) a última integral de (3.1.12) e fazendo a seguinte transformação

de variáveis em l(p, q)

com jacobiano = 1, ficaremos com

•ft»/ * /
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onde f(p,q) = £ r , . V?°(jW(p)t^(ç)tf°(f) . r é o módulo de *, tendo que xé tomado

na direção k e $ i o ângulo entre i e i f ia .
Substituindo então (3.1.13) em (3.1.12), usando as relações (2.5.8) e tomando alguns

traços, seremos levados a

^ J | ^ ( 1 -p.í)ís(0) (3.1.14)

Note então que, se quisermos que o valor esperado no vácuo do Hamiltoniano seja zero,
isto é, que a energia do vácuo seja sero, devemos adicionar ao Lagrangiano de partida a
quantidade Eo dada por (3.1.14). Assim se tivermos

L = j ** [•*t(«tf(») + WzWddiz) + \ (É\ -

O Hamiltoniano será

E =

de tal forma que o valor esperado do Hamiltoniano será zero

< 0|J7|0 >= Eo - EQ = 0 (3.1.17)
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3.2) Anzatt para o yácuo composto

Tendo obtido o valor da energia do vácuo na fase em que o esquema perturbativo é
perfeitamente aplicável e, além disso, tendo definido o zero da escala de energia através da
subtração das contribuições da energia do vácuo, podemos agora iniciar a construção do
vácuo (não perturbativo) da fase quebrada da E.D.Q..

Como dissemos na introdução, esse estado deve ser composto de estadoE ligados de
pares elétron-pósitron com momento total zero.

0 ansati que utilizaremos para o nosso cálculo variacional será então um estado coe-
rente da seguinte forma[7]:

'* >= [" T, J
onde JV(¥) é escolhido de tal forma que < ¥ | ¥ > = 1
e *(|pl) = f • ( « ) .

A função ¥(|p]), que aparece no integrando de (3.2.1), é a função de onda do par
elétron-pósitron. Será ela, justamente, no6so parâmetro variacional, e deverá ser deter-
minada quando da minimização do valor esperado do Hamiltoniano no vácuo (por ela
parametrízado).

Observemos que, o fato de ¥(|p]) ter como argumento o modulo do vetor p, assegura-
nos que •(Ipl) é esfericamente simétrica no espaço dos momentos, devendo assim repre-
sentar uma função de onda S e tendo portanto, momento angular igual a zero.

Os argumentos dos operadores de criação de elétrons e positrons, por sua vez, levam-
nos à conclusão de que o momento total dos pares será zero.

Os U's e Vê são espinores de helíddade, definidos na seção (2.5), de tal maneira que
obedecem (2.5.8). Em particular veremos que duas daquelas relações podem ser usadas
para simplificar o integrando de (3.2.1), quais sejam

/ S V.(-p) = U.ip) (*); U)(P)Ur{p) = 6.,r (••)

Se multiplicarmos (*) pela esquerda por U}(p) e usarmos (*•), ficaremos com

sabendo que U*f° = U e que j a = 1, teremos finalmente

VrW'i-p) = «*v (32.2)

que pode ser diretamente substituído em (3.2.1).
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Se «gora discretizarmos o espaço do* momentos sobre uma rede cúbica de espaçamen-
to e, as integrais em p serão trocadas por tomas sobre os pontos da rede, e a função delta
de Dirac pelo delta de Kronecker, ou seja

/ c m

S(p - j) — > f y t # e l (3.2.3)

Substituindo (3.2.3) e (3.2.2) em (3.2.1), ficaremos com

i* >= j^j**p fc-»n\p\)h\ip)f.(-p)A io >=

ÍVAÍ-PV] 10 > (3-2.4)

Acima usamos o fato dos b'a e ã» serem variáveis grasmmanianas [3]. A normalização
é facilmente vista ser

Seria bastante interessante que, quando fôssemos calcular o valor esperado do Hamil-
toniano (3.1.16) nesse novo vácuo, expressássemos os espinores de Dirac (2.5.9) em termos
de novos operadores B'$ e D'$ (em substituição ao6 b's e <f J) , que aniquilassem es6e vácuo
|t>.

Se observarmos que

>= k(p), ^ n (* - -*(IP1)6!(P)«'I(-Í')É>)] lo >=

d.(r)\* >= k(p). jvf*j II (x ~ • • (WW(PM!(-P)« 1 ) ] lo >=

= *t(W«(-F)|t > (3.2.6)

poderemos então construir os novos B'a e D's da seguinte forma:

B.(p) = ^

D.{p) = j^j {d.{p) - »n\p\)b\(-p)] (32.7)
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Podemos ainda inverter as relações (3.2.7), dando

d.{p) = j ^ [D.{p) + »n\p\)Bl(-p)] (3.2.8)

Uma vex feitas estas transformações (chamadas de transformações de Bogoliubov-
Valatin) nos operadores, poderemos agora expressar os espinores de Dirac (2.5.9) em termos
dos B'ê e D'ê (3.2.7), que podem ser verificados anular o vácuo |¥ >.

Substituindo (3.2.8) em (2.5.9), teremos

«*,0) = J-^Ç [BMW.lftF + PIWJ#.CP)«-*1 (32.9)

onde

(3.2.10)

Das relações (2.5.8), vemos que os Ws e M's satisfarão

f Wwf CP) =

*a(|p1) - 7P7° (1 - t f (W)) ] ' a (3.2.11)
Note que temos escrito o espinor de Dirac no tempo t = 0. Essa escolha particular

é possível pois, sendo o Hamiltoniano da teoria independente do tempo, a quantidade
qut estaremos calculando, isto é, o valor esperado no vácuo do Hamiltoniano, deverá por
conseqüência ser independente do tempo. Dessa forma a escolha t = 0 é perfeitamente
válida.

Outra observação a ser feita i que, os anticomutadores entre os novos B's t D'$
tomarão os mesmos valores que os correspondentes anticomutadores entre os antigos b'$ e
&$. Embora isto seja verdade (o que pode ser verificado), o conteúdo de energia associado
aos estados criados k partir da aplicação dos B'$ e D's serão diferentes daqueles obtidos
via os antigos V» e «f*.

Isso i assim pois os comutadores [B,H]t [D,H], [B\H] e [D\H] não são iguais
aqueles obtidos trocando-te B por b e D por d.

Dessa forma podemos esperar que os elétrons e positrons criados na fase quebrada da
E.D.Q., onde o vácuo é aniquilado pelos B's e D's , tenham uma massa diferente de
sero.
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3.3) Equação de gap para

Notemos que o estado 9(|p|), o qual pretendemos que represente o vácuo de uma
fase quebrada da E.D.Q., difere do vácuo usual pela presença de um condensado de pares
elétron-positron.

O que faremos nesta seção será verificar que, ao minimizarmos o valor esperado do
Hamiltoniano no estado \9 >, com respeito ao parâmetro variacional 9 , obteremos estados
ótimos, isto é, estados que minimizem o funcional energia J?[¥], onde ainda será possível a
existência de pares elétron-pósitron. Isso acontecerá desde que ao menos uma das soluções
da equação de otimização apresente • , a função de onda do par, diferente de zero. Se
além disso, a energia que obtivermos para a teoria, quando da substituição da equação
de otimização que preserva os pares no funcional J?[9], for menor que a energia do vácuo
original (que significa dizer E[9] < 0), poderemos então, seguramente, atribuir a este
estado a condição de vácuo físico.

O Hamiltoniano a ser minimizado será aquele de (3.1.16), de onde foi subtraída a
energia do vácuo.

O estado teste é aquele definido na seção anterior, o qual é aniquilado pelos ope-
radores (3.2.7). Uma vez que os operadores que aniquilam esse novo vácuo são aqueles
de (3.2.7), seria bastante conveniente se escrevêssemos o Hamiltoniano em termos dos
espinores (3.2.9).

Novamente tomaremos a ordenação de Wick nas correntes, j 0 , com respeito ao vácuo
|0 >, isto é, tal que < 0|j0|0 > = 0.

Depois destas observações, teremos

=<

I* > +

< *|: [BJWWj-We-*1 + D

] |* > -Eo
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Podemos, rapidamente, ver que o termo de interação entre elétrons e fótons transver-
sal* não contribui aqui. Isto acontece pois, neste termo aparecem isoladamente ou um
operador de criação ou um de destruição de fótons, o que só poderia nos levar a con-
tribuições para o valor esperado de 27 se o estado teste contivesse uma "nuvem" de
fótons, o que não é verdade. O número de fótons presentes no ansatc i sero.

Outro fato é que, a contribuição da parte de fótons livres é igual aquela do cálculo da
seção anterior. Isto ocorre, novamente, devido ao fato que ) • > é equivalente ao |0 > no
que se refere aos fótons.

Continuando o cálculo, teremos ainda

J5[tJ =< #|tf |t >= -

Usando os resultados obtidos em (3.1.13), (3.2.11) e mais ainda a seguinte relação

(33.1)

6\0)+

e2 [<Pp<Pq 2 1

+ (1 - #2(|pl)) (1 - n\q\))P-9] *'(0) - Eo (3.3.2)

Substituindo o valor de EQ$ dado em (3.1.14), e simplificando a expressão (3.3.2),
seremos levados a

m =< t|F|t >=

_ A / *P*9 [ t(W)f(|ffl 1
4x» J \p- ,T 1(1 + *'(|p|)] [1 + f >(|«|)] 4
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O que obtivemos em (3.3.3) nada mais é do que a energia como um funcional da função
de onda do par elétron-pósitron.

A determinação do valor ótimo do parâmetro variadonal(a função 4)é efetuada mi-
nimizando o funcional (3.3.3) em relação às variações de • .

Como já dissemos, para que seja possível a existência da fase quebrada da E.D.Q., é
necessário que dessa otimização surjam soluções diferemes de aero para • , com £ ( • ] < 0.

Antes de passarmos para a minimisação de (3.3.3) em relação a • , enunciaremos as
seguintes relações úteis

1 OA
(3.3.4)

• 2 1 2 *

Com o auxílio de (3.3.4), teremos

*** (i +

que simplificando dará finalmente[5]

P-ÇT(I + *2(!ÍU)

- 16ír, J p_ gT

(3 '3>5)

Esta equação que acabamos de obter é a de "gap" para ¥(|p]). Dela devemos tirar se
é possível ou não que o vácuo com a presença de estados ligados elétron-pósitron seja um
estado energeticamente favorável.

Note que, através de (3.3.5), poderemos determinar tanto 9(0) quanto o comporta-
mento assintótico de •(IpJ) com p—» oo.

Fazendo \p\ = 0 em (3.3.5), ficamos com
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Então tiramos que, ou ¥ é zero em todo o espaço doE momentos, o que no6 levaria ao
vácuo usual, ou ¥(0) = 1. No limite em que a variável de integração vai a infinito, nossa
única possibilidade de manter ¥(|pj) finito em (3.3.5) é termos *(|ç1) *=** 0.

Isto está em completo acordo com a interpretação de 9 como a função de onda do
estado ligado, uma vez que CBte estado ligado deve romper-se para momentos relativos
muito altos entre as partículas constituinte!!.

Resumindo, de (3.3.6) tiramos que

*(0) = 1 (3.3.7)

0 (3.3.8)
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S.4) Renormalização

Sempre que estivermos trabalhando com uma teoria quântica de campos locais em
interação, seremos forçados a efetuar sua renormalização.

O processo de renormalização de uma teoria, consiste em absorver os infinitos que
surgem no decorrer doE cálculos necessários à resolução de suas equações de campo, numa
reparametrização da teoria. Em outras palavras, os parâmetros (massa,carga,etc) que
inicialmente aparecem numa teoria de campos em interação não são, na realidade, os
parâmetros observáveis, isto i, não podem ser comparados com resultados experimentais.
Isso acontece porque os efeitoB quânticos da interação alterarão seus valores por quanti-
dades infinitas.

Assim, a única maneira de chegarmos a resultados finitos para os parâmetros físicos
da teoria é supormos que os parâmetros iniciais, também chamados de parâmetros nús,
são quantidades elas mesmas infinitas, de tal modo que a combinação "parâmetro nú +
infinito" tenha como resultado uma quantidade finita, que associaremos à quantidade física
correspondente ao parâmetro nú recombinado.

Os infinitos de que estamos falando surgem devido aos produtos de campos (dis-
tribuições) no mesmo ponto, quantidades estas que não são bem definidas.

Uma das maneiras de renormalizarmos a teoria é introduzirmos os chamados "contra-
termos" no Lagrangiano inicial [3,4]. Estes contra-termos são termos de mesma estrutura
daqueles que já ocorriam no Lagrangiano, só que multiplicados por constantes infinitas a
serem determinadas.

Por exemplo, a densidade de Lagrangiano (3.1.1) passará então a ter a seguinte forma,
após a introdução dos contra-termos

%F^F + DjiW (3.4.1)
4

se agora agruparmos O6 termos e definirmos

teremos

C = ZsjiN - ^F^F*" + Zt$41> (3.4.2)

Nosso próximo passo será analisar os infinitos que temos pela frente e tentar absorvê-
los numa defiV^áo das constantes Z\% Z% e Z%.
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Se seguirmos, passo a passo, a propagação da alteração no Lagrangiano, através da
introdução dos contra-termos, teremos

*i = -Z»Âi

*o = 0 (3.4.3)

O Hamiltoniano (3.1.9) será

= J í » [-iz,*(*h'&*M + Y (Êl + S') +

(3-4-4)

A expressão para EQ ficará

O funcional E[9] dado por (3.3.3), será levado até

e finalmente a equação de gap (3.3.5) ficará

*Mí l )

*2(k1)
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Deixando de lado, por enquanto, as divergência» infra-vermelhas de (3.4.7), associadas
ao comportamento da integral quando p —» q, t analisando a região ultra-violeta (alguma
forma de regularização ultra-violeta, como por exemplo um cutoff nos momentos, é supoEto
em todas as integrais) dessa equação integral de interesse, Í6to é, a região em que q —» oo
de (3.4.7) vemos que, para um p fixo teremos

(3.4.8)

onde

=[ *'
J IP-Í

Essa separação que fizemos em (3.4.8), em termos das integrais F(p) e C(p), nos é
útil poÍ6, podemos imediatamente ver que F(p) é ultravioleta finita devido a propriedade
(3.3.8), ao passo que G(p) é, por contagem de potências [4], linearmente divergente, de
modo que só precisaremos trabalhar sobre G(p).

Nossa tarefa agora, será separar a parte finita e a parte infinita de G(p), absorver a
parte infinita em definições das constantes Zi, Z^ e Z% e obter assim a equação de gap
ultra-violeta renormalizada.

Efetuaremos a separação das partes finita e infinita, através da observância da ex-
pansão em série do kernel jjèfi> n& região asBintótica, ou seja, na região em que temos

k 1 | |
A expansão, na região assintótica, do kernel será

1 1 1

IPT
~W[ 1 + WW+ kl4 +k?

Substituindo esta expansão na expressão de G(p), temos

+[termos ultra — violeta convergentes]} (3.4.10)

Dessa maneira vemos que, na região assintótica, a parte divergente de G{p) 6erá dada
pela contribuição dos dois primeiros termos em (3.4.10).

A tarefa se torna mais fácil se observarmos que, se integrarmos nos ângulos o primeiro
termo na integral (3.4.10), ficaremos com
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de forma que só teremos infinitos vindos de

Antes de tentarmos absorver o infinito de (3.4.12) em definições dos Z'J, trabalharemos
com essa expressão divergente, de forma a simplifica-la. A simplificação de (3.4.12) vem
diretamente, se notarmos que:

onde L i uma integral a ser determinada.
Da relação (3.4.13) podemos inferir que

o que implica que L será dada por

\ ! * > ( 3 4 l 4 )

Com este resultado, temos que (3.4.12) pode ainda ser escrita como

que ê uma expressão logarítmicamente divergente.
Temos agora ingredientes suficientes para tentarmos renormalizar a equação de gap

(3.4.8). Sabemos, do desenvolvimento anterior, que ainda podemos escrever (3.4.8), na
região assintótica, da seguinte forma

**^í*9(iermos c<mverSent")] (3

Uma possível definição dos Z'», que nos levaria a uma equação de gap finita seria

Zx e Z% finitas (3.4.17)
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A introdução de um parâmetro com dimensão de massa (ponto de renormalização),
M, te faz necessário para que não introducamos no problema novas divergências infra-
vermelhas não inicialmente presentes. 0 parâmetro M introduz no problema uma CEcala de
massa que "quebra" a aparente simetria de escala, que poderia ser ''lida" da Lagrangiana.

De fato, uma teoria quãntica de campos é definida por :
a. Lagrangiana
b. Relações de comutação
c. Condições de renormalização
e portanto, mesmo uma teoria sem termo de massa na Lagrangiana acaba recebendo uma
escala de massa através do ponto de renormalização.

Contudo, tal escolha dos Z'ã contradiria frontalmente um resultado que vale, ordem
a ordem, em teoria de perturbação e que também esperaríamos que valesse em nosso caso.
Tal resultado é a igualdade entre Z\ e Zj e é obtido através da chamada Identidade de
Ward [6].

Não sabemos até que ponto tal resultado se extende para um cálculo varíacional,
entretanto contradizê-lo seria, no mínimo, bastante temeroso de nossa parte.

Nesse ponto devemos notar que, devido a forma escolhida para o an6atz do vácuo
da fase quebrada (3.2.1), não estamos levando em conta (quando do cálculo do valor
esperado do Hamiltoníano nesse vácuo) a dinâmica relativística da teoria, contida no termo
tifrf^Akifri mas sim somente a cinemática Coulombiana.

Vemos aqui que o parâmetro de mas6a que aparece devido ao processo de renormali-
zação nos dá uma justificativa Ha posteriori" para o fato de estarmos usando um ansatz
não relativístico numa teoria inicialmente sem massa. Com isto estamos escolhendo um
referencial previlegiado, o referencial de repouso da partícula. Sendo assim podemos dizer
que, os resultados obtidos utilizando-se (3.2.1) não serão em geral covariantes, vÍ6to que o
ansatz trata diferentemente as componentes temporal e espaciais de A^.

Essa evidência faz-nos esperar que, os infinitos surgidos após a utilização de (3.2.1),
devam também ser absorvidos de maneira não covariante pelos Z'ê.

Para que isso seja possível é necessário que os contratermos, ao serem introduzidos na
teoria, também o façam não covariantemente.

Com isto posto, nosso Lagrangiano (3.4.2) deve então ser levado em

+ ±Z, (È* - B2) + \zy*Ê]

+eZl$iiAi1> (3.4.18)

onde Êj = $; J d*V\gía\- Os momentos canonicamente conjugados serãoÊj

i = ôZ = -ZlÁi
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JT0 = O (3.4.19)

O Hamiltoniano ficará

B = Jfz [-<Z,?r'A* + Y ( 3

o valor da energia do vácuo, JSo, será

O funcional £ [¥ ] será levado em

Finalmente a equação de gap (3.4.16), já com a separação da parte ultra-violeta di-
vergente, ficará

m-i ir \-\ri > r-uru i - *i convergentes]) (3.4.23)
16*» Z»fi \ J )

Impondo agora a Identidade de Ward separadamente, tanto para as componentes
espaciais como para as temporais, ou seja, assumindo que

(3.4.24)

teremos que, com a seguinte prescrição de renormalização da equação de gap, análoga
àquela em (3.4.17),
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Z1>0 e Zt,o /tniio* (3.4.25)

X* »
de modo que a = -^ | j , e assim a teoria não apresentará mais problemas com a veri-
ficação da Identidade de Ward.

Com as definições dos Z'$ já implementadas, podemos então retornar a nossa equação
de gap original (3.4.8), agora ultra-violeta finita

Se utilizarmos ainda as seguintes integrais nos ângulos

ficaremos com a seguinte expressão para a equação de gap

2iry0

( 3 ' 4 2 8 )

Se definirmos agora as variáveis adímensionais : x = ] ^ e y = j§ , podemos reescrever
a equação de gap (3.4.28) como
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Vemos da equação acima que, a única dependência explícita em 9 é com o acoplamento
a. A dependência de • com M deverá ter dada de uma maneira implícita, através do
acoplamento a. Tal dependência do acoplamento com o parâmetro de massa deve ser
encarada como uma renormalização de carga na teoria. Veremos mais adiante que tal
renormalicação de carga será nescessiria para a interpretação correta da massa gerada
para o férmion.

Assim teremos
4>o{*)

a —» a{M) (3.4.30)

o que nos deixará com

Essa equação acima só é possível de ser resolvida numericamente.
Temos, neste ponto, terminado a análise do comportamento ultravioleta da equação

de gap. Entretanto, isso não encerra todo6 infinitos que, aparentemente, a equação (3.4.26)
apresenta, uma vez que na região onde p—*q,o kernel (i/Ja*)» * princípio, é responsável
pelo aparecimento de divergências infra-vermelhas.

Novamente, analisaremos esta singularidade através de uma expansão em série do
integrando, da parte que parece apresentar divergência infra-vermelha.

Na região de interesse, isto é, quando p—*q, teremos válidas as seguintes aproximações

* - 9 = «
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= 1 + ^ - p ^ + 0(e2) = 1 + 0(c2) (3.4.32)

onde cé arbitrariamente pequeno.
Substituindo as expansões (3.4.32) no integrando da parte em análise de (3.4.26),

teremos

que apÓ6 algumas passagens e cancelamentos ficará

(3.4.33)

Dessa expre66ão podemos inferir que, aparte o primeiro termo no integrando, todos
os demais serão infra-vermelho convergentes.

Uma vez identificado o termo divergente, precisamos trabalhar sua expressão e tentar
de alguma maneira eliminá-lo. Já sabemos que sua expressão será

Agora não precisaremos mais nos valer da hipótese que (p-q) = f, visto que já isolamos
o termo de interesse. Dessa maneira, se fizermos a seguinte substituição de variáveis em
(3.4.34)

e integrarmos nos ângulos a expressão divergente veremos que, devido a simetria esférica, o
único termo que poderia nos levar até infinitos é na realidade igual a zero, sendo portanto
(3.4.26) infravermelho finita [5].

46



3.5) Analogia com a Equação de Schwinger-Dyson

Como temos dito na introdução, a maioria dos desenvolvimentos teóricos não per-
turbativos realizados até o momento, na tentativa tanto de buscar uma E.D.Q. logica-
mente completa como de tentar fornecer uma explicação razoável para os resultados de
colisões entre íons super pesados, utilizam como fundamento teórico as equações integrais
de auto-consÍ6tênda para as funções de Green da teoria, isto é, as chamadas equações de
Schwinger-Dyson[l].

Seria-nos pois interessante, se pudéssemos erigir uma ponte entre a análise variacional
que estamos efetuando e aquelas realizadas com as equações de Schwinger-Dyson.

Na verdade, veremos nesta seção que, se implementarmos as mesmas aproximações
contidas no ansatz (3.2.4), seremos capazes de obter a mesma equação de gap para ¥
(3.3.5), só que agora partindo das equações de auto-consistênda.

Antes de iniciarmos, lembramos que os resultados que temos obtido utilizando o ansatz
(3.2.4), não levam em conta as correções quânticas que possam surgir devido aos fótons
transversais. Isto quebra a covariãnda dos resultados da teoria e esta é, basicamente, a
aproximação implementada pelo ansatz variadonal.

A equação de Schwinger-Dyson para a auto-energia do elétron, que é a equação que
iremos empregar para obter a equação de gap (3.3.5) é dada por [6]

onde J3(p) representa as contribuições para a auto-energia do elétron, D'^p)^ i o propa-
gador do fóton, P*(j>,p — k) é a chamada função de vértice e 5# (j» — k) i o propagador
do elétron.

Se quiséssemos calcular qualquer uma das grandezas adma, deveríamos computar
gráficos de Feynman de todas as ordens, o que nos seria impossível. Assim sendo, usaremoc
expressões aproximadas para estes operadores que nos permitam um cálculo analiticamente
factível.

Usaremos que o propagador do elétron sem massa é obtido, via o operador de auto-
energia do elétron, da seguinte maneira [6]

< 3 s - 2 )

Introduziremos então um ansatz tridimensional, não relativístico para £ ( p ) [6], de
forma a obtermos uma expressão para 5* .

(3-53)
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onde A(\p\) c B(\p\) são duas funções escalares arbitrárias a serem determinadas.
O propagador pode então ser escrito como

- M\P\M - [i

... 70(PQ - g ) ~ 7 P [1 + B(1PI)] + A(\p\)\p\

onde tD»(p) = P*{^(IP1) + [1 +
Note aqui que, os pontos de pólo do denominador ocorrem em po = w(p) + C e em

po = — (v>(p) — C). Sabemos então, pela teoria do mar de Dirac, que isso corresponde a
um espectro de elétrons com energia (w(p) + C) e de positrons com energia (w(p) — C).
Isto é, se C •£ 0 teremos uma assimetria do espectro em relação ao sero de energia

Faremos então, daqui pra diante, a escolha de C = 0, de modo a obtermos um espectro
simétrico em relação i origem.

Também não estaremos considerando, neste cálculo, contribuições para a função de
vértice e nem mesmo as polarizações do vácuo, ou seja, a função de vértice e o propagador
do fóton serão dados por

(3.5.5)

Este aproximação acima é chamada de aproximação de Hartree [8]
Substituindo agora (3.5.5) e (3.5.4) em (3.5.1), teremos

-i Vi.) - e* / -Í2—£1- 2 » " < J (2,r)4 (p -

Tudo o que temos feito até aqui são aproximações que nos facilitarão os cálculos
posteriores. Entretanto, não temos ainda introduzido as aproximações equivalentes aquelas
efetuadas quando da utilização de (3.2.4). Para isso devemos notar que no nosso cálculo,
devido a escolha do gauge de Coulomb e a estrutura do ansats (3.2.4), só temos conside-
rado a parte temporal do termo de interação e^^A^, ou seja, selecionamos os fótons
tipo-tempo. Além disso, podemos notar de (3.3.3) que, a interação resultante entre os
férmions é efetuada instantaneamente, sem termos de retardamento, através do potencial
Coulombiano

Á*)P(V)I
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Devemos implementar estas aproximações dentro da expressão para o propagador
do fóton. Em primeiro lugar, te quisermos selecionar, à priori, os fótons tipo-tempo,
deveremos desprezar u componentes da métrica de Minkowsky diferentes de g00. Por
fim, se a interação entre os férmions deve ser instantânea, deveremos desprezar ainda
o retardamento presente na expressão do propagador do fóton, ou seja, deveremos ter
(po - *>)' = 0 .

Se considerarmos tais asserções, teremos que (3.5.6) será levada a

(w>L

Guardemos por enquanto esta expressão pois, veremos mais adiante que a partir dela,
rededuziremos a equação de gap para 4 .

Passamos agora a construir a ligação entre os dois tipos de análise. Faremo*. tal
conexão utilizando a expressão para o propagador de Feynman do elétron [6]

• /
(3.5.8)

onde temos assumido que o vácuo é representado pelo ket \9 >.
Podemos ainda trabalhar o lado esquerdo desta última equação, da seguinte maneira

> =

=< *l*W«(*.<)íW>o) - *(-<Mv,o)iK*,OI* >=

(y,)} | >=

usando agora que e(t) —» 0 quando í —> 0, ficaremos com

\ H ] |* > (3.5.9)

o que nos leva a

| ^ f ^W* (3.5.10),0)] |* >= f
Esta última expressão que obtivernos para o propagador de Feynman do férmion a

tempos iguais, pode ser agora avaliada de duas maneiras diferentes: 1) através do cálculo
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do comutador entre ^ e ^, utilisando-se a expressão (3.2.0), anteriormente obtida. 2)
subi'ituindo-se (3.5.4) diretamente

Substituindo (3.2.0) e sua adjunta no lado direito de (3.5.10) teremos, economizando
algumas passagens

>=

onde temos usado os resultados de (3.2.11) e (3.2.5).
Por outro lado, substituindo (3.5.4) no lado esquerdo de (3.5.10) teremos

J (2*)» V 7 J isa
J *K j { -

J ^ ^ z ^
A primeira integral em po é igual a zero, por paridade. Já a segunda pode ser calculada

utilizando-se o método dos resíduos

S./ ftTrfJw+fc = 2^j (3512)

Como queremos a função de Green de Feynman, então o regulador ú aparece com o
sinal positivo [9].

Com estas observações teremos

_ / B(\p\)) -1- \f[A{\?\) Af.l*-* (o 5

)» 2*00
Se agora substituirmos os lados direito e esquerdo de (3.5.10) pelos resultados de

(3.5.11) e (3.5.13), respectivamente, seremos levados às seguintes relações entre o parâme-
tro variacional ¥(|p|) e as funções escalarei, A(\p\) e £(|p]), que aparecem na equação de
Schwinger-Dyson (3.5.7)

M\f\)
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Estas relações são a base da conexão entre o cálculo varíacional que estamos efetuando
e uma análise tipo Schwinger-Dyson.

Retornando i equação de auto-cosistênda para a auto-energia do férmion (3.5.7) e
notando que, os únicos pólos que aparecem na integração em po são aqueles que já atacamos
em (3.5.12), teremos

Com a ajuda das relações (3.5.14), teremos ainda

2 » - s ^ J ^ w ^ w 7 [i**m 2i+*»(içi)r9J7 (35

Comparando-se agora (3.5.16) com (3.5.3), tiraremos que

8 i r ,

8ir>

Substituindo agora as equações (3.5.17), na identidade, facilmente deduzida das rela-
ções (3.5.14)

2

teremos finalmente

que é exatamente a equação de gap (3.3.5) que já obtivemos com o nosso cálculo varíacional.
0 interessante é notar aqui que, além da conexão estabelecida entre os dois tipos de

análise, obtivemos ainda uma expressão para a energia da quase-partícula em termos da
função de onda do estado ligado ¥ .

Essa energia da quase partícula i justamente o ponto do pólo do propagador do elétron,
w(p), que esta relacionado com 9 da seguinte maneira
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_ 1 + »'(|p)) e» / a 1 «(III) .

Podemos ver que, devido a (3.3.8), a expressão para a energia da quase partícula
é ultra-violeta convergente. Além disso, fazendo a seguinte substituição de variáveis em
(3.5.20)

9 — Í=1-P

ficaremos com

que é facilmente vista ser infra-vermelha convergente.
Se utilizarmos agora as variáveis adimensionais definidas na seção anterior, i = ¥3 e

V = M» e a m d» ** consideraçõ- s resumidas em (3.4.30), teremos que (3.5.20) transformar-
se-áem

WlAfXJ = —-—•z~M I —=-——r~TZ •• i % lO.O./ZI

É interessante observar aqui que w(p), ao qual deve estar associada a energia do
elétron, depende do ponto de renormalização M. Esta é uma situação desagradável pois,
uma quantidade física, como deveria ser v)(p), não deve depender do ponto de renormal-
ização.

Note ainda que, além da dependência explícita de w(p) com M, existe ainda uma
dependência implícita através de a(M). Utilizando este fato podemos impor que a variação
total de vt(p) com M seja zero, o que nos levará a uma expressão para a dependência de a
com M.

<íu»(Mx) _ a(Af) / d*y 4>a(v) 1 + ^*(*)

~1M~ ~ ~Ã^~ J VM*) i + *l(v)+

+ M

M_ fd*yf d Ua(y) 1 -I- ̂ («)1 \ da{M) _
*J y* \<ía(M)Uo(*)l + #(y)JJ dM

o que nos leva a uma expressão para a dependência de a com M, que só poderá ser resolvida
uma vez que encontrarmos uma solução da equação de gap

da(M) _
dM ~
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( 3 5 2 3 )

Fazendo agora

e A =

teremos

Com estas simplificações podemos obter uma expressão para a função /? (beta) [10],
dada abaixo:

(3.5.24)

Vemos então que os possíveis zero6 da função 0 serão dados por :

da 4*
P = M—=0 —»oua = 0, ou $ - - » 0 (3.5.25)

dM X

A primeira condição a = 0, não é nada mais do que a condição obtida por Landau
[11], que nos leva à teoria livre.

Já a segunda condição, — j p , que parece a primeira vista noE levar a um ponto fixo
ultra-violeta finito, na realidade não é possível ser observada pois, a dependência somente
no modulo do momento relativo da função de onda do estado ligado, que aparece em nosso
ansatz, implica que essa função de onda tenha um caráter tipo 'S' e assim a função X não
deveria alcançar o valor 'zero', a não ser no limite z —» oo.

Assim temos que nosso estudo nos levou até o fato de que, na região de grandes mo-
mentos, ou curtas distâncias, a E.D.Q. torna-se uma teoria livre ou trivial, como sugerido
por Landau.
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CAPITULO 4

Conclusões
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Temos calculado variacionalmente o valor esperado do Hamiltoniano da Eletrodinâmi-
ca Quãntica sem massa, utilicando como ansati um estado coerente (tipo BCS) de pares
elétron-pósitron, \9 >. Obtivemos assim uma equação de gap para a função de onda dos
pares presentes no ansatz, 9 , que é o nosso paãmetro varíacional.

Ao analisarmos os infinitos presentes na equação de gap, observamos ser necessária
uma renormalização infinita na função de onda do elétron ao mesmo tempo que (para
evitarmos divergências infra-vermelhas, não inicialmente presentes, que o contra-termo
para de função de onda do elétron introduziria) inserimos uma escala de massa na teoria,
M, que nos levaria, dada a adimensionalidade da equação de gap, a uma renormalização
finita para a carga.

Posteriormente, através de uma analogia com as análises via equações de Schwinger-
Dyson, estabelecemos uma expressão para a massa dinamicamente gerada para o férmion,
em termos dos parâmetros t e M .

O fato de que uma quantidade física não deva depender do ponto de renormalização,
guiou-nos até a obtenção de uma expressão para a dependência do acoplamento, a, com o
ponto de renormalização, M (renormalização finita da carga), e de po6se desta informação
foi-nos possível obter uma expre66ão para a função /? (beta) do grupo de renormalização.

Analisando os zeros da função 0 obtida, verificamos que o único valor fisicamente
possível para a constante de acoplamento "running", a, seria zero, ou seja, obtivemos a
teoria livre ou trivial.
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