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Resumo

Derivamos a álgebra de Dirac completa satisfeita pelas cargas não-locais
conservadas em modelos sigma não-lineares. Os cálculos são exemplifica-
dos para o grupo de simetria O(N). A álgebra resultante corresponde a
uma deformação cúbica salurada (com termos de ordem máxima somente)
da álgebra de Kac-Moody. Generalizamos então os resultados para quando
um termo de Wess-Zumino estiver presente. Neste caso a álgebra contem
uma correção de uma ordem menor (sté-saturação).

1 Introdução

De modo geral, modelos de teoria quântica de campos que admitem cálculos
nâo-perturbativos possuem um número infinito de quantidades conservadas.
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A solubilidade de matrizes S exatas em diversos modelos bidimensionais
decorre das relações de Yang-Baxter, que por sua vez seguem da conservação
de infinitas cargas locais (potências do momentum). Por outro lado, há um
conjunto infinito de cargas nâo-locais nestes mesmos modelos, que por si só
fixam completamente a dinâmica on-shell

Nosso objetivo é obter a álgebra dessas cargas, que pode constituir um
ingrediente básico no programa de cálculo das funções de correlação e solução
completa do modelo. A álgebra das cargas locais é abeliana, e portanto
insuficiente para tal programa. Mais promissoras são as cargas não-locais,
que obedecem algebras não-abelianas (de fato, não lineares); entretanto a
forma fechada desta álgebra era desconhecida.

Tomando o modelo sigma 0(N) não-linear como exemplo, mostramos
aqui que, por meio de uma escolha conveniente das cargas não-locais, sua
álgebra se reduz a uma deformação cúbica da álgebra de Kac-Moody. Genera-
lizamos então os resultados para o modelo de Wess-Zumino-Novikov-Witten
(WZNW).

2 Modelo sigma O(N) não-linear
0 modelo é definido pela densidade lagrangeana C = ^d^id"^ e pela
condição ££Li \p\ = 1. Na formulação hamiltoniana correspondente, a teoria
é descrita pela densidade hamiltoniana H = |(TT? + p'?), vínculos ip\ — 1 ta 0
e \piTi w 0, e parênteses de Dirac

6(x-y) , (1)

{*.•(* W » ) } = -{<Pi*i - <Pi*i){*)*{* ~ V) • (2)

Para a simetria O(N) temos a corrente de Nõther {j,,)ij, cujas componentes

O'o)ü = ViTj - Vj*-i , O', )ü = VWÍ - VjVÍ (3)

satisfazem a álgebra de correntes

{ U M * ) , U M » ) } = («oj.Jy.HWÍÍx-y) (4)

{O', )«(*), Uo)ki(y)} = {6 o j , )y.H(*)ó(* - w) + (« o jJy.HÍiM* - 2/X5)

= 0 (6)
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acrescida, da relação {{j)a(x),(jo)ki{y)} = - ( * * j)ij,ki(x)6{x ~ v)- Acima
introduzimos o campo intertwincr (j)ij = ipiipj e os produtos

= AikBj, - AuBjk + AitBik - AjkBu (7)
(A*B)ijjtí = AikBj, - AuBjk - AjiBik + AjkB« (8)

A corrente j ^ , além de conservada, satisfaz uma condição de curvatura
nula:

9 " j ; = 0 ; dJ,,-dujll + 2{jll,jl,} = 0 (9)

Estas duas equações garantem a existência de infinitas cargas não-locais con-
servadas. Na literatura tradicional, essas cargas são contruídas por meio de
um algoritmo integro-diferencial. Entretanto, as cargas assim geradas não
obedecem a uma álgebra simples. Optamos por um conjunto alternativo de
cargas, Q(">, n = 0,1,2,..., definidas pelo seguinte método algébrico:

(i) as duas primeiras cargas são as tradicionais:

) ' (10)

onde 3"jo(i) = § / dy t(x - y)jB{y).
• (ii) As demais cargas são definidas iterativamente,

p=0

Tais cargas diferem do conjunto tradicional encontrado na literatura. Resulta
que elas satisfazem a seguinte álgebra não-linear:

n- l n - l

TH
p=0 q=0

{Q\?\QÍ?} = {6oQ(n+m)) - E E (<Wo<?<m+»-'-'-2>) (12)

que é o resultado principal deste trabalho. Verificamos que a álgebra acima
satisfaz a condição de anti-simetria e a identidade de Jacobi. Note a presença
de termos de ordem máxima somente (propriedade que chamamos saturação).
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3 Modelo de WZNW

0 modelo é definido pela ação S = SCH + Swz, onde a primeira parcela
corresponde ao modelo sigma quiral e a, segunda, o termo de Wess-Zumino.
Seguindo a notação padronizada, temos

SCH = -^Jd2xr"tr(g-1d)1gg-1du9) (13)

Swz = ^J^drjd2xe'"'tv(g-1drgg-1d,9!j'ldug) (14)

Neste caso temos duas correntes conservadas e com curvatura nula, Jj? e
jjí, correspondendo aos setores direito e esquerdo respectivamente. Podemos
assim construir dois conjuntos independentes de cargas não-locais, seguindo
o procedimento da seção anterior. Encontramos a seguinte álgebra para as
cargas do setor esquerdo

{Q{m\Q{n)}W2 = {Q(m),Q(n>} +4a{Q<"-1>, <?<">} (15)

escrita formalmente em termos da algebra quiral (12), onde a = n\2/4ir
(a = 1 é o ponto conforme). Para o setor direito basta substituirmos a —*
—a. Verifica-se também que os dois setores desacoplam entre si. Note que
no limite a —> 0 (anulação do termo de WZ) recuperamos a álgebra quiral
da seção anterior.

4 Conclusões

A álgebra característica das cargas não-locais em modelos sigma não li-neares
corresponde a uma deformação cúbica da álgebra de Kac-Moody. No modelo
de WZNW temos uma álgebra análoga, com uma extensão simples parame-
trizada pela constante de acoplamento a.

Esperamos que estes resultados permitam obter vínculos sobre as funções
de correlação de teorias integráveis; por exemplo, deformações massivas do
modelo de WZW.

Referência: "The algebra of non-local charges in non-linear sigma models",
E. Abdalla, M.C.B. Abdalla, J.C. Brunelli, A. Zadra,
preprint Trieste-IC/93/220, IFUSP/P-1061, hep-th/9307071.
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