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ABSTRACT 


The present work consista in alfN expansion oi extended verslon ofthe SUeS) Nambu

Jona-Lasinio mo deI in the context of the Functionru Integral. The gap equations t meson 

propagators, triangle diagram, etc, appear quite naturally as different arders in the ex

pansion. The new features of this approach 15 the induslon of high order corrections in 

the I/N leading orders, which have never been included In the previous one. The method 

also allows for the constl'uction of a chica! Lagrangean of interacling mesons based on the 

SUeS) NJL model, hore obtained for the fir.! time. 



RESUMO 


o presente trabalho consiste na. expansão, liNde uma versão estendida do modelo 

de Nambu-JonarLasinio SU(3) no contexto de integrais funcionais. A equação de IIgapt! I 

propagadores ,mesônicos, decaimentos e espalhamentos, aparecem naturalmente como or~ 

dens diferentes na expansão. A característica nova nesta. abordagem é a inclusão de 

correções de ordem superior à. ordem dominante, que nunca foram consideradas anterior~ 

mente. O método também permite a contrução de uma densidade de Lagrangeana quiral 

d. mésons interagentes baseada no modelo Nambu-Jona·Lasinio SU(3) aqui obtida pela 

primeira. vez. 
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Introdução 

As teorias não-lineares de quatro--férmions propostas inicia.lmente por Heisenberg{11 e 
Nambu e Jona-Lasinio (NJL)[2] fornecem-nos uma interessante analogia entre a super
condutividade e modelos de partículas elementares. 

., Uma característica comum dessa classe de modelos é j além da geração dinâmica de 
massa dos férmions1 a predição de bósons compostos ou coletivos não preeente na den~ 
sidade de Lagrangeana original (uma excelente revisão do modelo N J L encontra-se na 
ref.[3]). 

A importância de modelos tipo NJL (Lê l com interações quárticas ferrrilônkas) é que 
eles nos permite o estudo de algumas propriedades da QCD na aproximação de grande 
comprimento de onda[4-1]1 e tem sido estudado tanto na linguagem pura de férmíons 
assim corno também atra.vés de métodos de bosonização . 

Portanto, no contexto das interações quárticas fermiônicas, é interessante o estudo das 
estruturas e propriedades das versões bosonizadas do modelo. A conexão entre o modelo 
N J L e os modelos de bósons se faz empregando as técnicas da integral de caminho obtendo 
uma forma bosonizada do modelo. 

A bo,omzação da densidade de Lagrangeana do modelo N J L original (,abor) U(1) foi 
primeiramente investigada por Eguchi e Sugawar.[8] e Kikkawa[9J. A forma não-abeli.na 
U(N,) foi estudada por Cha.krebarti e Hu[IO], e as ver,ões SU(2) do modelo foram de
senvolvidas por Volkov, Erbert e Reinhardt[I1-12]. O problema essencial, que está fora 

, . da descrição SU(2) sabor de mésons leves, é a quebra da ,imetria UA(l) responsável pela 
diferença de massa entre os mésons 'q - 1. Em 1976 j 't Hooft mostrou que no âmbito 
do modelo NJL, a interação mais simples possível que contém esses efeitos é o chamado 
"determinante de 't Hoo/f!', uma interação de seis-férmionsI13]. Deste modo, seria de
sejável ter uma versão bosoruzada do modelo que inclua esta. interação. Porém, para 
NJ > 2 não se aplica. a. bosonização usual atra.vés da integral funcional (resolvida para. 

= 2), já. que, o termo de 't Hooft da origem a termos de terceira. ordem nos campos.NJ 
A bosonização consiste em linearizar a ínteração de quatro-fénnions por meio de campos 
auxiliares, que eventualmente seriam os campos mesônicos (compostos). Ao invés disso, 
manipulações mais sofisticadas são requeridas como é mostrado na ref.[141 para. a interação 
de seis~férmions. A interação de seis-férmions é convertida numa. interação quártica) feita. 
p.rImeiramente em 1988 por Bernard, Jaffe e Meissner, para assim usar o formalismo da 
integral fnncional. 
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Uma extensa literatura sobre o espectro de massa e largura de deca.imento mostra que 
todos os mésons leves são bem descritos em termos de pares qlj no esquema da. equação 
de Bethe-Salpeter na aproximação de um llloop". Porém mêsons pesados, não são bem 
descritos nesse esquema [15] e experimentalistas tem frequentemente defendido, que alguns 
desges mésons podem ser vistos como "moléculasu compostas de dois mésons leves além 
dos pares qq[16J. É relevante na física hadrônica obter aproximações para processos que 
envolvem estruturas mais complicadas que pares qq. Por exemplo I na. descrição de mésons 
pesados ( ...... 100MeV) em processos associados a dois pares que na interação de quarks 
tem um papel importante, 

Um do. propósito, deste trabalho é derivar uma densidade de Lagrangeana efetiva. com 
interações mesônicas vista. como uma QCD macroscópica baseada. na versão extendida do 
modelo SU(3) NJL, o qual, preserva as simetrias relevantes da QCD. Nesse contexto, 
obtém-se uma densidade de Lagrangeana apenas com graus de liberdade mesônlcos, ., 

Em 1974, 't Hooft considerou a expansão l/N na QCD usando o método da integral 
funcional e mostrou que no 1imite N grande a QCD é considerada como uma teoria efetiva 
de méson. e glueball.s[17J. 

O objetivo deste trabalho é implementar a expansão l/N no modelo em 4D e intro
duzir os graus de liberdade hosônlcos. A expansão 1/N tem sido aplicada à. teoria cp4. 
e a modelos em duas dimensões com estruturas similares, como por exemplo; os mode-. 
los Gross-Neveu e CPN-l. Esses modelos apresentam fenômenos interessantes tais como 
liberdade assintótica, quebra. dinâmica da simetria, tra.nsmutação dimensional e confina~ 
mento não-perturbativo. 

Neste trabalho mostramos como utilizar o método da integral funcional para obter uma 
expansão sistemática dos processos frequentemente consideradas no contexto do modelo 
N J L SU(3). A versão SU(3) do modelo já foi abordada por este método, tendo porém 
os resultados ser restritos à ordem zero (equação de UgapU). A razão disto é a interação 
'Ideterminantel! de seis férmions! difícil de tra.tar no contexto de integrais gaussianas. 

Dentro de nosso esquema, propomos reduzir este termo de interação sextupla.. a uma 
interação quártica, e conseguimos então fazer a expansão em todas as ordens. Obtemos 
a equação de "gapl', os propagadores mesôrucos1processos de decaimento, espalhamento, 
etc, de forma sistemática. Uma das consequências importantes desta sistematização é a. 
obtenção de correções à equação de tlgapU e aos propagadores, que deveriam ser conside
radas por consistência, ao investigar~se ordens superiores de potências 1/N. 

O tra.balho foi dividido em 5 partes. A primeira parte, contém uma revisão das pro
priedades básicas de simetria da. QGD e apresenta-se o modelo N J L mais geral, contendo 
todas as interações quárticas fermiônicas possivéis. 

No segundo capítulo, se implementa.a expansão l/N e se introduzem os campos a.uxi~ 
Hares bosônicos f obtendo uma ação efetiva em série de potências de iN. Se estuda a 
quebra dinâmica da simetria quirai e suas consequências, obtém-se os propagadores dos 
campos auxiliares na ordem dominante e suas respectivas massas como sendQ a posição 
do pólo. 
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No terceiro capítulo, se mostra. a. equivalência entre a ma.triz amplitude de espalha
mento obtida na expansão l/N com a obtida no esquema Bethe-Salpeter. Se calculam 
explicitamente algumas amplitudes e as constantes mêson~quark-quark e se apresentam 
os resultados numéricos do espectro de massas, constantes do modelo e as constantes de 
acoplamento méaon-quark-quark. 

As correções à. equação de "gapll .e aos propagadores acima. mencionados encontram-se 
no quarto capítulo de una maneira esquemá.tica. 

No quinto capítuJO t se expandem os campos auxiliares para obter uma densidade de 
Lagrangeana mesômca local, particularmente no setor p1r1r t com o objetivo de determinar 
a constante de decaimento do méson p. 

As transformações de Fierz para as interações quá:rticas pontuais encontram-se no 
apêndice AI e os elementos de matriz da função de dois pontos encontram-se no apêndice 
B. 

Por último apresenta~se as conclusões e perspectivas à este trabalho. 
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Capítulo 1 

Simetrias da QCD e O Modelo de 
N ambu e J ona-Lasinio (NJL) 

,'\ 

Neste capítulo apresenta-se as propriedades básicas de simetria. da QCD, a quebra 
espontânea de simetria e suas consequências! em particular, da simetria quiral. Apresenta
se também, a versão extendída SU(3) dO' modelo de Nambu-Jona~Lasinio. 

1.1 Simetrias da QCD 

A Cromodinâmica Quãntic. (QCD) é uma teoria de calibre não-abeliana, renormali
zável das interações fortes, e os campos de calibre não-abeliano, glúons, de spin 1, mediam 
as interações de cor entre ca.mpos ferrniônicos, qUa.!'ks, de spin 1/2. As propriedades dos 
glúons relati_ diretamente ao caráter não-abelíano do grupo de calibre SU(3)=, são 
essenciais para que os quarks tenham liberdade assintótica, isto é, o valor da constante 
de acoplamento decresce com o aumento do momento transferido Q2 (para distâncias 
curtas). Outra. propriedade relevante da QCD, reíere-se ao confinamento da. cor j fato que é 

, .' 	 observado nas interações fortes e que eonsiste em estados puros de hadrons, ou seja, objetos 
compostos de singleto de cor (Uestados brancoS»). A propriedade do confinamento é a 
característica fundamental da QCD, embora ainda não tenha-se demostrado. Por outra. 
parte, a QOD apresenta. varias simetrias e: estas representam um papel muito importante, 
no sentido que ajudam a descobrir os aspectos essenciais dos campos. 

Na evolução de um sistema que é descrito por uma densidade de Lagrangeana que 
dependem de certos campos, se fizermos uma. transformação sob o grupo de simetria 
nesses campos e a densidade de Lagrangeana não se alterar, então essa transformação 
corresponde a uma simetria do sistema, de maneira que estas simetrias estão sempre 
associadas a grandezas conservadas. Na teoda. de campos, existe um teorema, chamado 
teorema de N oether I que esta.belece essa conexâo . 

Justamente por causa desse significado especial das propriedades de simetria., os even
tos que envolvem quebra de simetria são especialmente interessantes. O exemplo clássico 
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da quebra espontânea de simetria. o ferromagneto d. Heisenberg[17] . A Ha.miltoni ..... 
do modelo de Heisenberg é invariante por rotações , mas o mesmo não acontece com o 
estl.\do de menor energia quando iodos os spíns estão alinhados segundo alguma direção 
, Como a direção do alinhamento é arbitrária, o vácuo é infinitamente degenerado. Para 
estudarmos as propr1edades do sistema. temos que escolher algum desses vácuos e então a. 
simetria é quebrada. 

Na Teoria Quântica de Campos, quando se exige que a teoria possua uma dada 
simetria, ou seja., que sua densidade de Lagrangeana pennaneça. inVariante também sob 
operações locais de simetriat isto só é possível quando se introduz um novo campo. Trans
formações de simetria locais são aquelas para as quais os parâmetros de transformação 
dependem do espaço--tempo. Essas teorias são chamadas de teorias de calibre, As trans
formações de simetria são então chamadas simetrias de calibre e os novos campos que 
surgem são os campos de calibre . 

Agora se uma simetria contínua for «espontaneamente" quebrada., leva ao apareci
mento de bósons sem massa. Aliás l quando campos com simetria espontaneamente que
brada se acoplam a campos de calibre, estes podem-se tornar massivos, As consequências 
de uma quebra espontânea de simetria, dependem do típo de simetria que foi quebrada. 
No caso de uma simetria. global, a quebra espontânea, segundo o teorema de Goldstone l 

provoca () aparecimento de bósons sem massa l os bosons de Goldstone. SeI no entanto) 
as simetrias forem espontaneamente quebradas atra.vés de um acoplamento mínimo a. um 
campo de Higgs, então a partícula adquiere massa.. Nesse caso! não aparecem bosons sem 
massa.. Esse efeito é chamado mecanismo de Higgs. 

Vamos aqui apresentar algumas das simetrias que a QGD possui. 
No início dos anos sessenta, () estudo da. classificação dos hadrons, espectros de massas 

e da interação forte, sugeriu que os hadrons sejam feitos de quarks, constituintes funda
mentais da matéria. Depois, surgiu a necessidade de introduzir um novo grau de liberdade, 
chamada cor, associada ao qua.rk para não entrar em contradição com o princípio de Pauli. 
Assim, os quarks emergem como representações fundamentais de SU(N-c) 1&1 SU(Nf ) onde 
SU(N,) é o grupo de cor e SU(Nf) o grupo s.bor. A dinâmica que governa o sistema de 
quarks se encontra, portanto, na. teoria. de campos de calibre não-abeliana. 

A densidade de Lagrangeana da QCD, é dada por 

1 - (i \. 1 ()' (
'cQOD =-4G:"G~v + 1/!j 21) - mJ) '" 1/!, - 2<> Ô"W;, LI) 

onde o tensor intensidade de campo 0:" em termos do campo gluônico W: ê 

G:" = a~tv: - âllW; +grWpbWva , (1.2) 

e a derivada covariante de calibre é 

(D.)", = 1i",8. - ig~~W,.. , (1.3) 
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e J{J = 'Y'D • •endo À~ as N: - I matrizes de Gell-Mann que representam os geradores do 
grupo BU(N,) na representação fundamental, isto é 

T~=!À~ (l.4)
2 


e 


[T', T'] = ij""T, (1.5) 

A constante de acoplamento forte é 9 e !cóc são as constantes de estrutura. SU(Nc.), 
que na representação adjunta são -il"", = (T,)". 

Na equação (1.1), mj representa uma. ma.triz diagonal, independente da cor~ CU~ 
jos elementos são as massas correntes dos qua.rks. Os valores "experimentais" (com a. 
renormalízação ao redor do ponto de 1 Ge V) são m~ = 5±2 M.V, m~ = 9±3 MeV e 

") 
m~ = l75±55 MeV[l8]. 

No limite em que as massas dos quarks são despreza.das~ a densidade de Lagrangeana 
'QOD, tem algumas propriedades de simetría importantes. É invariante sob as simetrias 
discretas no espaço-tempo por Conjugação de Carga., Paridade e Inversão Temporal t C ® 
P ®7. Também é invariante sob as simetrias internas globais, 

BU(N,) ® BUL(NJ) ® SUR(NJl ® Uv(NJ ) ®UA(N,) 

Desta forma} a. transformação de fase ,p/(X) = e-iCt~(x) que age no índice sabor, 
implica! de acordo com o teorema de Noethert que se tem uma corrente conservada 

j" = ih'", . (1.6) 

A carga associada a essa corrente j definida por 

Q= / d'zj,(z) (1.7) 

é constante no tempo. A densidade de L.grangeana (1.1) também é invariante com relação 
a cada uma das transformações d. l-parâmetro "'íCz) = e-ia f "'Ax) agindo no índice .abor 
f. Se o termo de massa. é diagonal então tem~se a. simetria global, 

U.(l) ® Uo(l) ® U.(l) ® ... ®UN,(l) , 

que corresponde à conservação de cada sabor separadamente. Quando todas as massas 
são zero, CqCD é invariante pelas transformações 

>I/(x) = .-"·T·",(x) (1.8) 

e iuvariante por 
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,,'(x) = .-""T·"",,(X) , (1.9) 

que são uma rotação 110 espaço de ls05pin e no espaço 1'5~isospin, respectivamente. A 
última das transformações acima é chamada. de transformação quiraI e 8Q (z) são os 
parâ.tnetro8 da transformação, A simetria. quiral, é a simetria fundamental da. QCD 
e mais importante e respeitada nas interaçôes ha.drônicas de baixa energia, 

As correntes de Noether vetoriais e axiais são 

j: = iii"'fpT&~tj;4l (1.10) 

" _ .h' "" ./,'
3#5 - 'f' "'Ip15.L6c'P I (1.11) 

': com a = 1,2, .. ,8 e as cargas associadas 

Q" = I d'xj~(x) (1.12) 

Q, =I d'xj&,(x) (1.13) 

que satisfazem, por sua vez, as seguintes regras de comutação 

[Q",Q'] = W"Q, (1.14) 

[Q',Qi] = W"Q" (1.15) 

[Q:,Qi] =W"Q" (1.16) 

Quando o termo de massa} na densidade de Lagrangeana, é nulo, podemos separá-la 
completamente em duas partes com dependências nos campos 1/JL e WR, definidos por 

1-'1'<""L = 2 
(1.17) 

"R = 
1+'1'<". 

2 (1.18) 

Assim, 

i 
: 

,,(O) i -c d i - rf 
"'QOD = '2"LolP"'''L. +'2"i.,lP","& +termos com w; (1.19) 

é invariante frente as tr..... form.ções do grupo de simetria sabor SU(3)L ® SU(3)R dos 
campos esquerda e direita de acordo com: 
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c 
~~(,,) = ei~·!,h(z) (1.20) 

~R(Z) = e4·~~R(x) (1.21) 

Isto permite escrever as seguintes combinações das cargas 

Q'L--Q' - Q'li (1.22) 

Q'R=Q'+Q" (1.23) 

que são os geradores da simetriaquir.l SUL(NJ)®SUR(N/ l, umasimetriaglobal d. CQOD 
no limite de massas nulas (limite quiral), Agora temos 

[Q.'1., Qt] =if"'QL, (1.24) 

[Qj" Q~l =iJ""'Q", (1.25) 

[Ql,Q~l = O, (1.26) 

que manifesta o caráter de simetria quiral. As correntes de Noether 

" .70 TO,I,'
J}lL = JPL;# k'f'L (1.27) 

j~ = -jJ~'YJ1Tb~.,pir. (1.28) 

sâo conservadas 
â~j:L = fJPj;a =O (1.29) 

'" ' e podem ser escritas em função das correntes vetoriais e axiais, da forma 

" 1[., .,]
l_L = 2' l. - l", (1.30) 

.,1[" "J (1.31 )l,R = 2' J. +J•• ' 

A questão importante é saber sob que forma. a simetria da 4CD é realizada na na
tureza. Distingue-se dois modos possíveis de se realizar uma simetria: a primeira forma, 
.:'>rresponde ao modo normal, Wigner-Weyl, Q' I O) = O e Q; I O) = O , onde o vácuo 
tem a mesma. simetria da CQOD, ou seja, é invariante frente às transformações do grupo 
de simetria e a consequêncla muito importante é o fato de que todos os membros do 
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estado de mu1tipleto tem a mesma massa) ou seja, as excitações associadas aos cam
pos que transformam-se de maneira. irreductível sob o grupo de simetria tem a mesma 
massa. O outro modo da realização da simetria é o chamado modo de N ambu-Goldstone1 

Q' I O) I< O e Q~ I O) I< 0, onde o vácuo não é invariante por todo o grupo de simetria. 
Se a teoria é invariante sob as transformações do grupo de simetria e o vácuo (estado 
fundamental) não é invariante então o espectro da teoria tem excitações sem massa,I 

chamados bÓSODS de Goldatone (Teorema de Goldstone). Um exemplo dessa situação é 
a. simetria quiral das interações fortes. Neste último modo) costuma~se dizer que a sime
tria. é quebrada espontaneamente. Há tantos bósons de Goldstone (partículas com massa. 
zero) quanto são os geradores de simetria. espontaneamente quebradas. Otermo de massa 
quebra explicitamente a simelria SUL(N,) ® SUR(N,) e a simetria axial UA(I), portanto, 
tem-se 

••
, 

&,J""(x) = ;,p(x) [mo, ~'l '4>(,,) (1.32) 

8.W(x) = i1Í>(z) {mo, ~'} ·Wp(x). (1.33) 

Observarse que para m~ =: m3 ;:: m~, as nove correntes j: são conservadas e a densidade 
de Lagrangiana s6 é invariante pelo grupo SU(N,). 

As massas dos quarks t.L e d, m~.:i $10 MeV podem ser desprezíveis quando compara-
das com as escalas típicas de massas dos hadrons ao redor de 1 GeV, sugerindo que os 
termos que quebram a simetria quirai sejam tratados como perturbações • 

O mecanismo dê quebra espontânea da simetria é muito interessante na. descrição dos 
píons. A massa do pion é a menor de todos os hadrons conhecidos. Pode-se explicar isto 
qualitativamente, ao se interpretar o pion como um b6son de Goldstone proveniente da 
quebra espontânea. da simetria quiraI. A massa finita do píon é então explicada dizendo 
que a. simetria. quiral não é exata na natureza, mas quase exata, no sentido de que a 
corrente axial deixa de ser conservada por um valor pequeno, proporcional à massa do ; , 
pÍon. Existiria, portanto, uma pequena quebra explícita de simetriat na. forma de uma 
m .., .. do, quarks[19]. 

Quando há uma pequena quebra. explícita. a eorente axial é parcialmente conservada! 
explicando o grande sucesso das relações PCAC. 

A evidência substancial da quebra espontânea da simetria quiraI vem da fenomenologia 
hadrônica a baixas energias e da QCD na rede e é manifestada pelo condensado do par 
de quark ("p"p) nio-nulo no vácuo da. QCD. Explícitamente isso ocorre através de um 
ganho de massa dos quark. u, de s. O valor típico «experimental» é (üu)i ~ (ild)t ~ 
-(240:l: 25) MeV. Resultados para. (ss) são de magnitudes similares. No limite quiral 
mo = 0, temos (1lu) ~ (dd) ~ (lis), Soo vácuo f""s. invariante sob transformações quirais, 
o valor esperado da. densidade escalar no vácuo seria nulo (modo W-W). 
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A quebra. explícita da. simetria. quiraI através das massas mo deve ser comparada com 
o parâmetro de escala da Q(JD, AQCD ~ 100 - 200MeV. A quehra explícita da simetria 
quiral. evidentementeé pequena para os qUaIks ti e d. Espera,..se efeitos: mais consideráveis 
no setor da. estranheza, onde m~ é comparável com AqOD. Um dos propósitos deste 
trabalho, é investigar o papel da quebra da simetria através da massa do quark estranho 
de uma maneira não perturbativa. 

No limite quiral, a densidade de Lagrangeana (1.19) possui mais uma ,imetria; a 
simetria axial U...(1) que é implementada pela transformação 

\Ô'(x) =e-;""\Ô(x) . (1.34) 

A quebra espontânea dessa simetria, de acordo com o teorema de Goldstone, conduziria 
ao aparecimento de um singleto de sabor sem massa. No caso de N, ~ 2, o candidato 
natural é um méaon pseudoescalar cuja massa teria de ser compatível com a. dos píons. 
Isto não é aceitável porque, experimentalmente) a massa. deste méson rr é muito maior que 
a dos píons, Assim, um bóson de Goldstone associado à quebra. espontânea da sÍmetrla 
UA(l), segundo Weinberg, teria que ter uma. massa menor do que v'amw. 

Por outra parte, a realização \Vigner-Weyl implicaria que todos os hádrons massivos 
apareceriam como dobletos de paridade (0-,0+), (1-,1+), e isto não é assim. Por isto, 
representa um sério problema e é chamado de problema UA(l). 

O primeiro fato importante de notar é que a. corrente de Noether associada à Ín
variancia UA(l) não é conservada na teoria quântlca de campos. A presença. do termo 
anômalo natural da identidade de Ward, é do mesmo tipo do que a anomalia Adler-Bali
Jacldw responsá.vel pelo decaimento eletromagnético 1r -r 2'1 do pion neutro, Estes termos 
anômalos são únicamente determinados pelo diagrama triângulo de quark usual, 

A quebra desta simetria ti conhecida na natureza, e é provavelmente quebrada na. QC D 
pelo efeito INSTANTON[18]. As simetrias da densidade de Lagrangeana clássica que ,ão 
quebradas, à nível quântico, são chamadas de anomalias. 

Considerando o singleto d. correntes axials SU(3); 

jp' = "''Y''Y'''' (1.35) 

rela.tivo à simetria UA(l), a. divergência. dessas correntes se anulam no limite quitaI mo -+ 
0, Aliás, no estudo a. nível quântico, demonstra-se que a anomalia axial da QCD(20) é 

-"N, ~ ~ 
80: = li-- E . B (1.36)8,,' 


onde 

E' 13= ~eP!l.\uF:vF.\I1(1 = ~8~ (4tJlVl07 [w:a>'W<1Q + flabeWIlUWÃbWQ'c]) (1.37)I 
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que é o produto escalar dos cromocampos elétricos e magnéticos. A quebra explícita da 
simetria. quirai introduz o t~rmo adicional 2i,j)mortP, assim 

~ '. 2':7. .,,+9'N/ F'"F'" (1.38)UNS = íV'tno"lS'f' 64#2 epl1M 11 • 

e finalmente, temos uma corrente con5ervada~ 

'til _ . P. 9, ",\ (Ta g _ ÂÔ ac[
J, - ,. - 81f,N/<p"'" W.8 W +af••,W W W 1 (1.39) 

mas esta corrente não é invariante calibre. Relembramos que só o ín<llce de Pontryagin é 
invariante na QCD, 

, 

... n = ~1r2! J.4$€PII),qF;:" FM

$ (1.40) 

o qual depende só das propriedades topológicas globais e é zero na ausença de tnstantQns, 
As equações Yang-Mills não-abelianas, admitem soluções pela qual a ação clássica 

S",=jd'x:ê'B (1.41) 

é finita, chamada soluções insta.ntoDs, que são acopladas aos quarks. Na ausença. de 
instantons, a carga correspondente à corrente j;"'1 

Q; = j d'xj;'(x) , (1.42) 

é invariante de gauge e são os geradores da. simetria UA(I). Isto nós leva de volta ao 
nosso indesejado bóson de Goldstone. Em presença de instantons (n = II 2, ... ) a corrente 
conservada não é invariante de gauge, porém pode resolver o problema UA(l), G.'t Hooft 
demonstrou que os correspondentes bósons de Goldstone não aparecem como pólos de 
massa. zero das funções de Green invariantes de calibre, mas só como um único invari
ante de calibre} e este, não é relevante fisicamente. Estes bósons de Goldstone não são 
detectados experimentalmente. 

Foi demostrado por 't Hooft[13] que o resultado da existência do ínstanton, é induzir 
uma interação efetiva entre quarks que tem a forma de um determinante no espaço de 
sabor 

J:.,,, [ - 1+"2 1 [- 1-1'2 ,~ det,p( ),p +det,p( ),p1 (1.43) 

Esta interação envolve os três sabOres simultaneamente. Para o caso SU.n.bot-(2), só 
com os quarks u e d, existe a quebra UA(l), e a interação pode ser absorvida. pela simetria 
SUL(2) ® SUR (2) ®Uv(l) na interação quártío., 
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1.2 O Modelo Nambu e Jona-LasÍnÍo (NJL) 
Desejamos ter um modelo cuja densidade de Lagrangeana seja simples de trabalhar, 

mas que contenha as mesmas estruturas de simetrias que aparecem na QCD. Um bom 
candidato que satisfaz às condições de simetria e que apresenta a quebra dinâmica da 
simetria quiral numa completa analogia. com a supercondutividade na primeira aproxi~ 
mação é o modelo efetivo de Nambu e Jona-Lasinio (NJL). Este modelo surgiu, em 
1961, com dois trabalhos intitulados"Dynamical Modelo/ Elementary Portiel .. Based on 
an Analogy With S"l'erc<mdutivity"[2]. Em sua forma original, foi construido como um. 
teoria pré-QC D de núdeons que interagem via uma interação efetiva. de dois corpos e que 
contém as simelrias SUv(2) ®SUA (2) ®Uv(l) excluíndo a simetria UA(I) de acordo com 
as observações experimentais. 

O termo de interação que roi usado no trabalho original de Nambu-Jona-Lasinio (1961) 
tem a forma 

Ci., = G [(~tP)' + (~i" r ,p)'] (1.44) 

É uma. teoria dinâmica de partículas elementares na qual núcleons e antí-núcleons con
siderados como blocos fundamentais. Os mêsons são derivados de uma maneira unificada 
via um campo espinorial fundamentaL Neste modelo, o canal de ínteração fl - N é atra
tivo c, em analogia com a interação efetiva e - e num superoondutor, é responsável pela 
formação de pares de Cooper que são formados por IV - N. A idéia física básica, além da 
característica fundamental do modelo de partícula-compostal ê o tratamento dinâmico 
das interações constituindo parte essencial da teoria. O esquema é motivado pela ob
servação de uma interessante analogia entre as propriedades das partículas de Dirac e as 
excitações de quase--partículas, como as que aparecem na teoria da supercondutividade de 
Bardeou, Cooper and SchrieJfer (BCS)[21] em 1957. Posteriormente Bogoliubov deu uma 
formulação matemâtica. elegante a essa. teoria. A característica principal da teoria. BCS 
é que ela produz um "gapU de energia entre o estado fundamental e os estados excitados 
num 5upercondutor. O parâmetro que caracteriza o Ugapfl, é obtido essencialmente, corno 
uma equação auro-consistente, Hartree-Fock(HF), da. interação efetiva. elétron-elétron, O 
aparecímento da massa do núcleoll ocorre através do mesmo mecanismo de aparecimento 
do "gap" de energia na. teoria da supercondutividade. Usa.-se a. aproximação generali
zada de HF, que trata os núcleons como excitações de quase-particulas, e considera-se 
então um modelo simplificado tipo uma Interação quadri~femUônica não linear, que in
corpora. a. simetria quirai, Como consequência. desta simetria. surgem, automa.ticamente, 
estados ligados pseudo-escalares de massa zero no canal de interação núcleon-antinúdeon j 

em analogia com a interação efetiva elétron-elétron num supercondutor (responsá.vel pela. 
formação de pares de Cooper), que neste modelo são identificados como plons idealizados. 
Encontram-se ainda pIans de massa finita como esta.dos ligados núcleon-antinúcleon ao se 
introduzir uma pequena massa fermÍônica dentro da. densidade de Lagrangiana originando 
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uma quebra explícita da simetria. quiral. 
Quando a QCD foi fonnuJada, o modelo de N J L foi criticado e abandonado, primeiro 

por não ser fundamental e também por Dão ser renormalizâ.vel (interação quâ.rtica pon
tual). Logo depois foi novamente levado em consideração já. que ele compartilha algumas 
características importantes com a QCD a baixas energias (fase não perturbativa). Assim 
o modelo NJ L foi re1nterpretado como uma teoria entre quarks, supondo que os graus de 
liberdade dos glúons podem ser congelados e absorvidos pelas interações efetivas pontuais 
entre os quarks. isto é, tem-se uma densidade de Lagra.ngeana efetiva, invariante sob uma. 
transformação quiral, de férmions relatívísticos que interagem através de acoplamentos 
férmion-antiférmion locais. 

A principal importância deste modelo é o fato de que a densidade de Lagrangeana 
que {) descreve incorpora. as simetrias da QCD que descrevemos antes, e isso permite~nos 
ver como funciona. o mecanismo de quebra dinâmica de simetria. Ele oferece ainda um 

t " 	 método para se estudar a quebra espontânea da simetria quiraI e as suas manifestações 
na física de hádrollS, tais como a geração dinâmica de massa. dos quarks, o surgimento do 
condensado de quarks e o papel especial dos píons como bósons de Goldstone. Além disso, 
como consequência das propriedades de simetria) obtém-se resultados bem conhecidos da 
álgebra de correntes, tals como as relações de Goldberger-Treiman (GT) e Gell-Mann
O.kes-Renner (GOR), sustentadas pela QCD. 

Para. definir completamente o modelo NJL, como um modelo efetivo, devemos especi
ficar ainda o esquema de regularização. Isto implica. em especificar a escala de compri
mento da teoria, a qual se expressa por meio de um limite para o momento do quark. 
Podemos considerar o ~'cutoffY , como uma aproximação bem Ugrosseira" de maneira. que 
possamos implementar a. propriedade de liberdade assintótica da QCD, suprimindo com 
isso a interação entre quarks pua momentos transferidos grandes tipo espaço, simulando 
assim1 a conduta da constante de acoplamento. Outra deficiência do modelo ê que ele 
não apresenta. a propriedade do confinamento da cor da QCD (não existem estados de 
cores livres), portanto ao sua aplicabilidade está limitada aos fenômenos hadrônicos que 
pouco dependem do mecanismo de confinamento. Porém, para muitos aspectos da física 
de hádrons a baixa energias, as simetrias da QCD são pelo menos tão importantes como 
o confinamento. 

O modelo efetivo NJ L na. versão SU{2) tem sido pesquisado extensivamente e repro-
duz bem as ca.racterÍsticas da QOD na fase não perturbativa, isto é, a origem dinâmica 
da quebra espontânea da simetria quiral, a existência de condensados de pares de quarks 
no vácuo, a geração dinâmica de massa. de quarks e a fenomenologia do píon. A generali~ 
zação para três sabores, onde a estranheza é introduzida, será. nosso estudo seguinte; que 
faremos em detalhe. 
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1.3 	 O Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL) SU(3) Sa
bor Generalizado 

o modelo N JL e sua. generalização tem sido usado intensamente para estudar as 
propriedades dos mésons mais leves na escala hadrônica. Baseado na:s simetrias da QC D 
e incorporando o termo de quebra da. simetria axial UA(l), a. interação entre quat'ks é 
descrita pela segujnte densidade de Lagrangeana genera.Uzada: 

CNJL = ij; (ii~ - mo! 11> +C'J +C'IH"J' 	 (1.45) 

onde C4! é a interação quártica quark-quark compatível com as simetrias da QCD, 

C ®'P ®r ® SU_(N) ® SUL(3) ® BUR(3) ® Uv(l) , 
,, 

no limite quiral. 
O termo J;'tH(P)/~ é a interação efetiva. de seis campos fermiônicos requerida para. a 

quebra da simetria axial. 
O campo do quark 1/J é um vetor coluna nos espaços de cor, de sabor e de Dirac, ou 

seja, 

(1.46)lI>(z) = O~) , 
para cada GOI, e 

mO O O) 
17l() = 	 01.l m~ O (1,47)

( O O 	 ma, 
é a matriz de massa independente da cor, com as massas correntes dO$ quarks na diagonal. 

Considera-se a interação quadri-ferm.iânica. C,,-! mais geraL A densidade de Lagrangeana 
da. interação de quatro-fermions é expressa como uma combinação linear de correntes ve
toriais e axiais) de singleto e octeto de sabor e cor. A estrutura tem a forma, 

C'J = O, [(vii1C Ào"("II»' + (viiI C ),01""(,11»'] +0, [(ij;1c.~."("11»' +(tillc ,),."1""(,11»'] + 

0, [(ij;>.f>'01"11»' +(.)i),f ,),01""(,11>)'] +O, [(vIi),f>'dll>l' + (ij;,),f ),d,,1I>l'] + 
0, [(vlilC,),0"1"11>l' - (.)i1c ,),07'''(,11»'] +O. [Cij;>.f>'0"1"11»' - (.)i>'7 Ào"(""(.1I>)'] (1.48) 

onde,),. e),f (a = 1,2, ",,8 e j = 1,2, ... , N"-1) são os geradores do grupo SU(3) sabor e 
SU(N) cor, com tr(,),j),!') = 2ó", e tr("f),f) = 2é,i• Amatriz,),o = .fIl e,tá no espaço 
de sabor e 1° é ti. matriz identidade no espaço de cor. 
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A densidade de Lagrangeana (1,48) dave ser escrita na representação invariante Fierz[22], 
isto é, invariante sob a permutação das componentes dos campos fermiônico.s 1/J1J e 1/;1/l isto 
é, 

- 2 - - k:F(t/Jrt/J) = -t/J,t/J.t/J,t/J.am r:::r:;; , (1.49) 

onde o sinal menos corresponde à troca do férmiOD, r!õ corresponde ao produto tensorial 
das ma.trizes de Dirac1 sabor e cor e Cmk, a matriz de transformação com CmkCkm = 1. 
Assim, a. densidade de Lagrangeana. invariante de Fierz:FL41 é constrtúda da forma: 

1 
J'C" = 2(C,,+:FC,,) , (1.50) 

com 
:F·:F=1 

e 
:F(J'C'I) =:1' C'1 

A forrna. invariante de Fierz de C41 é útil e conveniente, porque evita o cálculo explícito 
dos termos de troca, isto é, os elementos de matriz da interação tem termos diretos e de 
troca, que são idénticos na interação invariante Fierz1 então só o termo direto passa. ser 
considera.do. Usando as transforma.ções de Fierz (Apendice A)l obtém-se a interação 
efetiva quadti-fermiônica invariante pelas simetrias estudadas e simétrica sob a troca dos 
tampos fermiônicos, 

J'C41 = ~Gd{\iiÀ.t/J)' +(ibi')"'\'t/J)']- ~G,[(ib"Y"'\,",)' +(.$1'"')" '\,t/Jl'J 

~G3 [(ib"Y"'\o;'lJ' +(.fo1'''Y'Àot/J)']- ~G, [(Ifi"Y"À.t/J)' - (.$,),"1'5,\,"')'J + 
+ termo com octeto de cor . (1.51) 

A dimensão das eonstantes de acoplamento Gil é [L]2. 
A interação efetiva (.'tH«1Jt que quebra a simetria UA(l) pela anomalia axial, mas 

conserva. a. simetria quiraI e a simetria SU{N), é a interação de seis-férmions no espaço 
sa.bor. A interação mínima que quebra UA(l) é um operador de dimensão mais baixa sem 
derivadas e fatores de cores explicitos • que é da forma da equação (1.43). 

O termo anômalo dado pela equação (1.43), tem uma importância fundamental; per
mite uma. mistura entre diferentes sabores. Com efeito. depois da quebra dinâmica da. 
simetria quiral, induz-se vértices efetivos quárticos, como por exemplo, (.$.t/J.) (!fiut/Ju) (.$.'t/J.) 
e -(1P,t/J,) (1P.h"'t/Ju) (!fi.h't/J.), isto é, permite uma mistura de sabor nos canais escalar 

"NO Blaterna t:te unidadC$ naturais, c =li :;;;;; 1, [CJ ;;;;;; MD1 onde D é a dimensão do espaço-tempo. 
:Então a dimensão canônica dó campo fermiõnico é {1PJ ::;: [~l ::;: Mli!yl-. Assim, para. D = .. têm-51! que a 
dimensão da constante: de acoplamento Gi é L2. 

11 

http:considera.do
http:t/J,t/J.t/J,t/J.am


, , 

1 ,~ 

-
,,. 


, 


I 

I 


e pseudoescalar. No limite quiraI, é o único operador que quebra a simetria. UA(l). Na 
ausencia do limite quitaI, têm-se demostrado que existem outros operadores os quais 
quebram a. simetria U... (l) mas são proporcionais as massas correntes dos quarks [23]. 
Fenomenologicamente, tem sido discutidos termos extras que não mudam os resultados 
qualitativos. No esquema da expansão 1/N n. QGD, sugere que o termo de quebra 

UA(1) na densidade de L.grangeana efetiva tenha a estrutura [In det("ií, 1-/ I/>i)J'_Porém, 
pode-se sempre expandir de forma que os termos seiam invariantes SUL(3) ® SUR(3) em 
potências de [det("iíi~l/>i) + det("iíi~l/>i)r. Aliás, pata un número pequeno de cam
pos de quarka e suas derivadas, CJtHoojH é a nossa única escolha. 

Reescrevemos a equação (1.43) como, 

C~tH"" = ~!.",ed'J [(,f,r+"'d)(.ji,r+I/>,)(.ji,r+.pJ) +(,f.r-I/>d)(.ji,r-",,)( ,p,r-",,) J 
(1.52) 

onde €4be é o tensor antisimétrko e a, bl c, ,., E U 1 dI S. 

O termo mais geral que quebra a simetria UA(l) deve construir-se incluindo t.ambém 
a cor. Os termos com matrizes de cor ),f sâo : 

= !;! ~f.b,e"J [(,Jir+Ii»(,Jir+ ~~I/>)(,Jir+~c.l/» +(,Jir-I/>)(,Jir-À~I/>)(,pr-"c.",) +CltHoo" 

+ ("iír+),~.p)(,for+\b)(,for+ ),~I/» + (,for- ),~\b)(,for-.p)( .jir->.~.p) + 

+ (,Jir+A;;1/»(,Jir+ ),""Ii>)(,]jr+Ii» + (,pr->.:;.p) (.jir-.\"'Ii»(,for-I/» 1 _ (1.53) 

Assim, o termo mais geral que quebra a simetria UA(l) é 

,CltHooJt =: C~tH'!C'I!t +l,;ú!ooJt . (1.54) 
Para construir a interação de seis~férmions que quebra UA (1) simétrica ao intercâmbio 

rermiônico, é necessário considerar os cinco termos de troca. de acordo com 3! elemen
tos da. permutação do grupo SU(3) sabor. A estrutura "determinantal" de 't Hooft no 
espaço sabor é por construção invariante sob uma transform.ação de Fierz. Usando as 
transformações de Fierz (Apendice A), a densidade d. Lagrangeana mais geral invariante 
de Fierz, :F'c'/m""Jh é, 

F 'c"""J' = HDii' [K [("ií>!I/»(,fr.\il/»(,]j.\',p) - ("ií>!I/»(,]ji,/>,!,p)("iíi"/'>.'I/» + 

- (ífii,,/' >i",)(,pN"')("iíi,,!' ,,'li» - (,]ii"!'Ail/»(.jii1'Ai1/>)("iíA'I/» 1+ 

18 



+K' [(~"puÁ;tjJ)(~"..),;tjJ)(,)jÁ'tjJ) + (~"pv>itjJl(,)j>itjJl(;j,"p.Á'tjJl + 

+(,)jÁ;tjJ)( ,j;"Pu>/tjJl(,j;"puÁ'tjJ) + (,j;"PU7'>itjJ)(;j,,,.,>'; tjJ)(;j,i7'ÁktjJ) + 

+(;P"pUÁ;tjJl(~Í75>'!",)(,)j"pu"!,),'tjJl + (,)ji1'>!tjJl(;j,<7'u7'.\i",)(;j,,, .uÁ'''' lll. (1.55) 

Temos algumas observações que vale a pena considerar. Primeiro):F ~tHorJ/t têm uma 
estrutura não -trivial que mistura os sabores. Segundo, o arranjo de Fierz, conduz a 
tensores bilineares de Dirac de singleto na cor e um odeto de cor. O termo r r.'fH()(;Jt 

introduz dois acoplamentos K e K' cuja dimensão é [Lp'. 
A primeira parte de (1.55), controlada por K, é essencial para remover a degeneres

cencia de massa requerida. para o sistema 11 - ri', como veremos mais na frente. 
O segundo termo controlado por K' possui interações tensoriais as quais não foram 

levados em conta na expansão l/N do modelo. AcreditaMse que elas têm importância 
na. descrição dos hádrons vetoriais e pseudovetoriais. Os termos de oetetas de cor foram 
desprezados, o que significa, que os estados intermediários coloridos dos campos auxiliares 
não são considerados. 
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Capítulo 2 

Expansão l/N no Modelo NJL 
SU(3) Sabor Generalizado 

Neste capítulo Ímp)ementa~se a expansão 11N e obtém~se uma ação efetiVi). em série 
de potências de dN usando o método da integral funcional. 

Obtemos a massa. gerada para os quarks a partir das equações de Ilgap" como con
sequência da quebra da. simetria. quiraJ. Na ordem dominante, obtém~se as correções 
radiativas aos propagadores livres dos campos auxiliares aparecendo propagadores mixtos 
entre os campos escalar-vetorial e pseudoescalar-axial. 

2.1 A Expansão l/N 

Na Teoria Quântica de CampO!! e Esta.tística são interessantes os sistemas que contém 
grupos de simetrias interna, Em muitos casos, o número de graus de liberdade interna 
N do modelo, pode SeI' tratado como um parâmetro livre. Assim, quando tomamos o 
limite de N tendendo ao infinito obteremos uma simplificação na dinâmica. da teoria. Um 
desemvolvimento sistemático do esquema de aproximação de estudo para o limite N ~ 00 

e as considerações finitas para correções de N I conduzem à expansão em potências de "iN. 
Frequentemente a aproximação de ordem zero (N -t (0) é boa para uma teoria com N 
finito real. No contexto da. física de partículas a expansão ];. foi Introduzida por 'tHooft 
[24J, que propos .. generallzacão do grupo de simetria SU(3) cor padrão da QCD pelo 
grupo de simetria. SU(N). Isto proporcionou a obtenção de vários resultados qualitativos 
que concordam com os dados experimentais, Os gráficos de Feynman dominantes neste 
limite, são classificados de acordo com simples considerações topológicas [25J. 

Comparada com a teoria de perturbação na constante de acoplamento, a expansão 
k pode dar resulta.dos que a. anterior não exibe até uma. ordem finita. Por exemplo, em 
Teoria. de Campos, temos a geração dinâmica de massa nos modelos sigma não-linear e 
Gross-Neveu, que são resultados não analíticos na constante de acoplamento, 
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Os resultados qualitativos da expansão -k na QC D motivam sua. implementação no 
modelo de N J L SU(3) sabor generalizado que reÚne as simetrias básicas da QOD na 
escala. de baixas energias. 

O modelo NJL generalizado apresentado no primeiro ca.pítulo (1.45), contêm um 
termo de interação de quatro...férmions e wn termo de interação com 6--férmions. Para ter~ 
mos um modelo somente com interações quárticas fermiônicas, é necessário que o termo 
"determinante" C1tHf!o/tl seja reduzido a uma interação quârtica. (4-férmions). Para. con~ 
seguir isto, trata-$e de uma maneira análoga a supercondutívidade e a quebra dinâmica 
de simetria quitai. 

O termo de anomalia UA(l) é muito importante porque fornece a mistura entre dife
rentes sabores, Lê, a quebra dinâmica da simetria quiraI induz um vértice efetivo quártico 
resultando na mistura de sabores nos canais escalares e pseudcrescalares, o que faz com 
que o termo seja. essencial para gerar a diferença de masia observada dos mésons pseu
doescalares YI e "l'. 

O processo que induz uma interação efetiva de quatro férrnions, deve-se ao fato t de 
que os números quânticos associados aos vértices de quatro-férmions estão rela.cionados 
aos modos mesônicos. Assim o processo consiste na contração de um par 1/J e iP dentro 
de um «loop" de quark. Cada um dos "loops" introduz um fator proporcional a um dos 
condensados de quark < üu >1 < dd >, < 5$ > ou uma combinação deles. 

Na figura 2.1, mostra-se a interação efetiva quártica fenniônica para o modelo N J L 
generalizado. 

- + 


Figuro 2.1: Interação efetiva do modelo NJL. 

o condensado de quark é determinado por 

J 
d'p , 

(2.1){Vi.Vi.} = -Tr (2,,), p _ m. + ie 

onde 'l/Ja -= UI d ;;;: U, s e Tr é o traço no espaço de Dirac. A integração no espaço dos 
momentos é limitada por um "cut-off" euclidiano covariante} 
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rd'p !(P) = f d'PE elA' - Pk)!(PE) 	 (2.2) 

com. p~ = p~ + p:l t o que define o esquema. de regularização. Assim, 

(- _, ) .f d'p m, 1 A' [ m; In( A'») (2.3)1/>.". = -4, (2..). ]i' _ m; + ;õ = - 4:r,m, 1- A' 1 +m; 

é a expressão que determina o condensado do quark tPflt cujo valor é constante, uma vez~ 
definida a escala. de energia. e a massa gerada do quark 'l/Ju,. 

Usando o teorema de Wíck, a densidade de Lagrangeana :FC'fHoo)t invariante Fierz se 
reduz a. uma densidade de Lagrangeana efetiva quártica.F .c!:1lX1lt ao fazer a contração de 

~., 	 um par de operadores de criação e destruição de forma que fiquem só quatro operadores. 
Os termos que «sobrevivem" são aqueles em que o traço das matrizes de Dirac sejam 
diferentes de zero. 

A contribuição da interação Udeterminantal1} é obtida. contraindo qualquer dos produ
tos ('fi>..,,;, l. O resultado do traço dos produtos que contribuem siio , 

. 1 
I - (2I 	 (';'>'.';') = 3y ã[2(lIU) + (S8)J (2.4) 

e 

- (4
(';';"1/» = 3y ã[(uu) - (8$)] , 	 (2.5) 

usando 

E,jktlmn = Óilóimdkn - Ói/ÓkmÓj'/t +ÓimÓjnÓkl - bimÔjlÓIcn + ÓinÓilÓkm - ÓinÓjmÓkf 

e 

tr>.· = ata ' 
tr>..' = o se a f. O , 

a densidade de Lagra.ngeana efetiva ~C!:Jr<HJff invariante Fierz vem dada. por} 

:FC1m"J' = ~K [[~(ilU) +(ss)](;P>'.1/»' + 

-ã(:S8)[(1/>),,1j!)' + (",>.,';')' + ('i}j),31/»'J+ 
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-i(iiU)[(.p..,.pl' + (.pÃ,.p)' + (.pÀ•.p)' + (.pÀ,.p)'J+ 


-ã[4(iill) - (s.)](.pÃ."')'+ 


- ~[(iiu) - (s.)][(ViÃ•.p)("'Às"') + ("'>'.",)("'>'.",)J+ 


-1[2(11«) + (.s}J(.p>'.i-r'''')' + (~(s.»)[(ViÀli?'1,Ú)' + (.pÃ,h'1,Ú)' + ("'À.i-r'1/I)')+ 


i(llU)[(.pÀ,h'''')' + ("'Ã,í7'''')' + (ViÃ,i-y'''')' + ("'À,i.,'", )')+ 


+~[4(llU) + (")]("'Às;,,'1,Ú)'+ 


+ ~[(11") - (••)](.pÃoí-N)(.pÀsi,'1/» + ("'ÃSi-y',p)(.pÃoi-y',p))] (2.6) 

Assim, o modelo de NJL mais geral em quatro dimensões com interações quárticas 
fermiônicas envolvendo N campos coloridos de Dirae e possuindo as propriedades de 
simetria da QCD é dada pela. seguinte densidade de Lagrangeana efetiva. invariante Fierz, 

".c = .c = iP[i? - m.l1/> + ~K;(iPÁ, ",)' + ~K:(.pÀ,í"1/>l'+ 

+~KÕs[(iP>.o"')( "'Às1/>)+("'Às'")(;PÃo.p )J+~K:'[(",J..i-y',p)( .pÀs;"'", )+( "'Às;"'1,Ú)(;PÃoi?'''')J 

+~G,[(.p>'d"')' + ("'À,r""'")'1 (2.7) 

onde as constantes vem dadas em termos das constantes de acoplamento do modelo ori
ginal, 

Kj' = G. ± ! [2(11«) + (8')) 

K't = Ki: = Kl = G. 'f ~K(iitt) 
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3 _ 
K~• =Kr=Kt~ K; = G, 'f gK(uu) 

Kl = O, 'I' ~K[4(ÜU) - (lis)] 

.J2K;' = -K[(üu) - (li.)]
8 

Descrevamos agora, de forma breve, o método da expansão k no nosso modelo l con~ 
siderando somente á. parte escalar(26J. Na teoria de perturbação ordinárja os primeiros 
diagramas de Feynman para o espalhamento entre dois férmions 1 um do tipo a e um do 
tipo b (a". b) são mostrados na figura 2.2, 2.3 e 2.4. 

b 'ft. I" U 

b / "o 

IG1J 

Figura 2.2: Ordem de GI • 

b 

b c o 

(f'm:) 

Figura 2.3: Ordem de NG;. 
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, 
(G~l 

Figura 2.4, Ordem de Gl, 

Na. análise perturbativa, o segundo diagrama figura 2.3, é da ordem NGi t devidoI 

ao "loop" de quark que carrega um fator N, já que este é um "loopn de mesmos CaITIM 

:', pos, O terceiro diagrama, figura 2.4, que também tem dois vértices é da ordem Oi, O 
segundo diagrama parece contraditório já que este diverge ao se tomar O limite N -+ co 

, j visto que não podemos tomar a constante ar COmo parâmetro de expansão da. série per
turbatlva, Para evitar estes diagramas divergam quandO' tomamos o limite de N -+ 00, 

implementaremos a expansão /:; redefinindo as seguintes constantes de acoplamento na. 
densidade d. Lagrangeana (2.7) em função do parâmetro livre N, 

g, =NG" g, = NG" k~ = NK;', k~, = NK6., k = NK (2,8) 

de modo que este conjunto de constantes de acoplamento são mantidas fixas no limite de 
N grande, ou seja l N -t 00 com NGil NK't, NK:a, NK fixos. 

Então a densidade de Lagrangeana (2.7) fica 

k(-) k(+) 
C =;P[i(; - mO]", + 2°N (""o"')' + 2N ("'Áoh'''')'+ 

~~ [( .p'\o.p)(.pÁ,.p)+(.pÁ,,,,){.pÃo.p)J+ ~r ,pÃoh',p)(,pÀ,i·N)+ (,pÃ,if',p){"'Àoh',p )J+[( 
:~ [( ,pÁ.!",p)' +("''\01"1'", )'] (2.9) 

o próximo passo é introduzir campos a.uxiliares bosôníco5 81;1 (escalar), Pc (pseu
doescalar)l V~(! (vetorial) e Aj./5a (pseudovetorial). É jmportante considerar que ao intro
duzirmos esses campos não alteremos a. dinâmica do modelo original. Podemos fazer isto 
da seguinte maneira! 

I kH _, 1 k(+)-, ,
C -> C - (=)[8. - ~,pÁo.p] - (+j[P. - ~,pÀ.h "'] + 

21<. vN 2k. vN 
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~[v." + .Jl2..1/J>. ,,"1/JJ' + ~[AP' + .Jl2..1/JÀ 7"'Y't,b]'+292· ..(fi. 2g,·..(fi· 

~) k!-l_ k),-l_ 
2k!-)k!-I[(S, - ..(fi!J;>"!J;)(So - ..(fit,b>'0!J;l+ 

kH k!-l k(+) k(+l k),+l 
+(80 - JN1/J>'ot,b)(S. - ..(fi!J;>',1/J)J - 2k),:~kl+) [(P, - .}&t,b>.,i,,'1/J)(Po - ..(fi1/J>'oi,,'1/J)+ 

k),+) k(+l 
(Po - ..(fi!J;>'oi,,'t,b)(Ps - .}&t/J>.,i,,'t,b)] (2.10) 

~, Os termos adicionais em (2.10)1 oomo já dissemosJ não alteram a dinâmica da teoria l o 
que é facilmente percebido do ponto de vista. da quantização canônica, poia ao utilizarmos 
as equações de Euler~Lagrange para os campos bosônicos 

ór. ~=o (2.11 ) 
Ó'{Ji ó(Ôp'Pi) 

sendo l(Ji quaisquer dos campos mencionados anteriormente, obtemos 

kH p _ W18. =-'-1/J>' .1• , - ..(fit/J)..h'!J; , ..(fi .", 

(2.12) 

''" g, .1.). ..,!'., A"' g, _hÀ "5.1. 
Y, = ..(fi" 'f "', ,= ..(fi" .11 "', 

que não são equações de movimento verdadeiras, já. que não envolvem derivadas temporais. 
São equações de vínculo) que podem ser eliminadas substituindo (2.12) em (2.10). Assim 
o novo formalismo faz com que a dinâmica. da teoria não se altere. No entanto, as regras 
de Feynman são diferentes, 

Neste ponto é interesssante observar o que ocorre com a introdução dos campos auxi
liares. Desenvolvendo e eliminando os termos quadrillneares fermiônicos, obtém-se uma. 
densidade de Lagraugeana com interações entre os campos bosônicos auxiUa.res e os cam
pos fermiônicos, 

_ 1 2 1 2 1 2 1 ,~1 k!;i) 
r. - - 2kl-18• - 2kl+lP• + 2112 (Vt) + 2g, (A;:') - k~ 1kl-180S. - k&+lkl+1POP8+ 

1/J (i'-mo + JN(Sa>., + p.À,;.,' + v,",,',),.. + A.",>.',,",,' + ~f:So.\· + 
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kH .(+) k(+) ]Oà o "'08 8- 5 08 o· 5
T-iS.,\ + iT+J"Po>' '7 + (+lP,>, '7 '" 	 (2.13) 
k. ~ k. 

tendo agora vértices de interação trilineares em lugar de vértices de interação quadrili~ 
neaxes. Desta forma 05 campos auxiliares são os mediadores nas interações entre férmions 
e com isto muda. a. dimensâo do vértice. Com efeito, de acordo com o critério de renor
malização perturbativa do vértice, cada vértice pode ser classificado como sendo super
tenormalizável, renormalizá.vel ou não -renormalizável se respectivamente da < D, da =D 
ou d« > D, onde D é a dimensão do espaço-tempo, e da é conhecido como a dimensão do 
vértice. No caso geral, em uma teoria em que existem oosons e férmions, da é dada por, 

(D- 2) B (D - 1)
da 	= Da + 2 lia + 2 Vd 

F (2.14) 

:'., onde DIlI é o número de derivadas do termo de interação V!, corresponde ao nurnéro j 

de linhas de bósons concorrendo ao vértice a e 11; é o numéro de linhas de férmions 
concorrendo ao vértice a. ' 

Para o caso original de .interação quártica fermiônica, temos que a dimensão do vértice 
é da = 6} maior que a. dimensão do espaço-tempo} caracterizando uma twria não ~ 
renormalizável perturbativamente. Com a expansão tr se reduz as divergências do modelo 
e a dimensão do vértice é igual ao 4, e assim} em princípio, a expansão j; devido a in
trodução dos çampos auxiliares define uma teoria. renormalizável[27]. 

O grau de divergências dos diagramas são ! 

d(G) = 4- N. - N.- Nv - NA 	 (2.15) 

onde Na, N'Io Nv , e NA correspondem as linhas externas dos campos escalares, pseu
doescalares, vetoriais e axiais. Realmente em 4D temos diagramas quadratlcamente diver
gentes. Pa.ra evitarmos essas divergências necessitamos incorporar termos proporcionais 
aos termos cinéticos. Porém, estes termos não estão contidos na densidade de Lagrangeana 
(2.13) o que reflete claramente a não 	renormalizabilidade da teoria. 

Voltando a nossa densidade de Lagrangeana (2.13). fazendo as seguintes transformações 

LH 
- "<l'
So = So + k!-lS, 

!oH- "O.
S. =S. + ki,-l So 

(2.16) 

- kiIt' Po = Po + (+lP,
k, 
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" k,\!) 
p. = P. + k,\+) Po 

nos campos escalares ,501 88 e pseudoescalares Po e Ps por não estarem na diagonal, 
'Obtemos 

_ 1", 1", 1 , 1 " aHk~ã) ~" a(+'klt' " 
.c - -;;n::rS. - "1+IP, + oVo" + -2A~ + "(-)"(-)"°8• + "(+)"(+)PoPa+

2k. 2kà ~g, g, ~ ~ kd ~ 

"'li' - mo + Jr;<s + Pi-r" + iV +;4 ,1")]", (2.17) 

onde 
kl~)2

l'fl_l_ 08 
a - (:;:) (::f:) I 

1--· ko k, 
ká'fl = al'f) kl"') 
k~'f) = al'f)k1") 

S = Sa.).a. ) 

fi = Pa.X:1. , 

V/.I ::= -iVIla.'\c , 


Aps = -iA/.I5a,\1l ! 


\f = v,,'Y" , 

4- s = A.s1" . 


No nível quântico, em 4Dl existe a possibilidade que os campos 80 e S8 tenham valor 
esperado no vácuo diferente de zero, ou seja., 

" (O I 50 IO) = VN'o , (O I5. IO) = VN., , (2.18) 

onde 30 e SSl são constantes com dimensão de massa. É conveniente definir o campo So e 
S8 de maneira a contornar esse problema e tornar nulo seus valores esperados no vácuo. 
Reescrevendo So e S8: da seguinte maneira, 


So = <10 + VNsQ , 


(2.19) 

5. = <1. +VN•• , 
de tal forma que agora têm-se os valores esperados nulos dos novos campos {To; 0'31 Lê, 

(O I <70 IO) = O 
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(2.20) 

(O I <la I O) = O . 

Este resultado, valores esperados no vácuo nâo-nulos para. os campos originais 50 e 
Sal provém de um fenômeno importante causa.do pelo rearranjo do vácuo devido a quebra 
espontânea de simetria quiral. Como resultado, as massas "nuas" dos quarks correntes, 
me, mudam para massas "vestidas" dos quarks constituintes, rn. Com a quantização 
em torno do mínimo (S(hSS) implica que a simetria quiral tÍJ -t e,ifJ-It/J na densidade de 
Lagrangeana (2.17) é espontaneamente quebrada pelos termos de massa '.~'" e 's~"'. 

Redefinindo a ma.triz massa dos quarks como m, obtêm-se para os campos físicos 
escalares o- com valor esperado no vácuo nulo, 

1 - 1 
.; -mo + ..JNS = -m + ..JN'" (2.21) 

assim deste modo aparecem as massas dos quarks constituintes[28] (geração dinâmica de 
massa). 


Da equação (2.21), obtêm-se: 


1Su- Uo =-..JNy'6[2Ll.mu+Ll.m,) 

(2.22) 

- r.; 1
Sa - "a = -v N .;s[Ll.mu - Ll.m.l 

onde 
Amu=m\l-m~ 

e 
" 

Llm., =m.-m~ 

Nossa densidade de Lagrangeana (2.17) fica: 

oH!:!;) '5 si 1 [( So kt1a(-1.,)C=N - --- +..JN -- C' +[k.\-1~-) 2k!-1 2~-) k~-l ;;!-)k~-) • 

( s, aHk/,,)••) ]
k!-) - k!-)kj-) "3 + 

,,' ".' V" A"" .(+).(+) .Hz.H• '+"+'+ "O, + ..... +- -(-j - -(+) -2 -2- -(+1-(+) "'0'" -(-n-) "o(T.
2~ 2!:. g, g, ko kj ko kj 
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+ib[ill- m + Jw( (T +i"".,' +iV + i4 n'll,p , (2.23) 

sendo esta a. densidade de Lagrangeana sobre a. qual efetuaremos a integração funcional. A 
forma de C nos mostra que os campos Uo e /1a induzem uma massa mu e ro, aos férmions, 
A condição de que define os campos deslocados de 80 e 88 tenham valores esperados no 
vácuo nulo implica. que, 

(O 1.,.... 1 O) =(O It"o,.eifd'·''''·'(y):1 O) = O 

onde t é o operador de evolução temporal e Ctnt é a densidade de Lagrangeana de inte
ração Lé, tudo aquilo que não for a parte quadrátiéa nem a parte livre. As regras de1 

Feynman na teoria livre dos propagadores e vertices são apresentados nas tabelas 2.1 e 
2.2. 

Tabela 2.1 

Propagador 

(O I1'",(,,)1/I(y) IO) 

, 

I (O I1',,(:1;)"(11) [O) 

(O [1'".(x)rr(lI) [O) 

(O [TV.(x)Vv(Y) [O) 

(O [1'A.,(x)A,,(y) [O) 

I Representação Gráfica 

• , 

....... ,it"., .•... 


---:.--- 

.... , ............
! 

i 

, ~ 

! 
, 

• 
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Tabela 2.2 

Vértice [RePresentação Giânea ! 
-JN >r 
~*"l 

_ i J.I 
TN"I 

I . , _! J.I 5 , 7ti1 "I 

!,>-r.
~ 

r 
2.2 Método da Integração Funcional e a Ação Efetiva 

o método da integral de trajetória foi introduzida por Feynman1 que consiste no cálculo 
das amplitudes de transição. As funções de Green sào objetos básicos no estudo da Teo-
ria Quântica de Campos e são essas funções que fornecem a matriz S e, em principio, 
os elementos de matriz de qualquer observável. Uma construção cuidadosa do funcional 
gerador das funções de Green Z['11i], nos mostra que esta pode ser vista como uma ampli
tude de transição. Assim, estudaremos o comportamento da densidade de Lagrangeana 
(2.23) usando o método da integração funcional. Esse formalismo nos permite obter de 
maneira sistemática as correções na potênci~ *dos diagramas de Feyn~an. 

No formalismo da integração funcional para campos fermiônicos 1/J e WI e pa.ra os 
campos O'(tj 1t'U! V/I A~5 na presença das fontes externas 11 ê ij associadas aos campos 
fermiônicos, o funcional gerador das {unções de Green é dado por 

Z(~, li] ~ N' J(Vib](Vt/>JII:=oIDq.HV~.lIDV:HVA~5Je;{S+l.+~') (2.24) 

onde S é a ação clássica dada por 

s = f d'xC(x) (2.25) 

sendo C a densidade de L.grangeana (2.23) do modelo. A integração em [Dt/>J ou [VtbJ é 
definida pela discretização do espaço-tempo em volumes infinitesimais quadridlmensíonais. 
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Ta.nto os campos {; e 1/1 como também as fontes ij e '11 são variáveis de Gras.smann. ,t.ft é 
uma constante de normalização que assegura a condição 

Z[O] =I 

Utilizando a densidade de Lagrangean. (2.23) podemos escrever, 

.H~-' .' .' 1Z[~, r;] =N'.' [;.<.N ['!-''í~' -,Ij'r"f-' 

l 
TI, / 1) c.'f o.'VY.Jl1JAJ1.5/Ja·l:NÓ [- 2./rt_j<1~-:d+rlt~+r-vt l+...L.A,.6l+ IOHtjí ..I-).H 1c. a. .. :a,.. 12 Zn l(+íi+J'II'01f'+r1_j.Y!!:.j(fOC&

er hr (I 

o.. "'0 "'. 

G{-i.;,{-) • ..t-li,,;} )q.J
ifd·:r..fN [ (l~.j-;;(-Jiy5)"&)!TQ+(kI!'-J.I J'II-1A<l Zp[lhl1]e (I to a (2.26) 

onde 

ZF[~, r;] = / v.pv.p.'J;'<'~""",~-;P"l , (2,27) 

e 1C é o operador 

,.;; = iíl- mo + J.n«(1 +jrrJ' +iV +i4 n')], (2.28) 

Observamos que o primeiro termo é uma constante que pode ser a.bsorvido pela con
stante de normalização. A parte fermiônica. pode ser reduzida fazendo a seguinte trans
formação I 

1/;' = 1/; - ,.;;-1~ 

(2.29) 

.." ..1. - ...-1 
fiJ ='I' - ~'" 

e a medida ['DtJ;1)"j permanece invariante) i.é l 

[1)~v.p, = [~1)"'J (2.30) 

Assim, 

~";;1/;' + r;1/;' +~q = 1/;";;>/> - r;x:;-1~ (2.31) 

então i 
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ZF{ry, li] = .'f ""1íIC-', f 1»I/D1/; .'J""'IC~ 

ZF[~, li] = .iJ""""-'O{detx:]N , (2.32) 

onde usamos o fato de termos N campos fermiônieos- coloridos. Existem varies métodos 
para calcular o determinante fermiônico [29]. Aqui usaremos a simples exp!l.llllão em 
potências das linhas mesônicas externas correspondentes à. aproximação de "um~looprt . 

Usando a identidade. 

de! Ô = .T"nó (2.33) 

'.1 onde 'ir é o simbolo do traço funcional 

TrlnÔ = Tr / d'x(x I Ô Ix) , (2.34) 

sendo Tr o traço no espaço de Dirac e de sabor, têm-se que o funcional gera.dor da parte 
fermiônica resulta ser I 

1ZF[lh i'jJ = el f d':z:i1K- fJ eNTrlnK; • (2.35) 

Ao analisar o termo logarítmito da expressão acima, vemos que este pode ser escrito! 
reescrevendo o operador 1C (2.28) na forma., 

1C=('i!-m) [1+ ..)N(,,,-mV'«T+i1f,'+il/ +,4151')] , (2.36) 

e 'Usando a expansão em série de Taylor 

y' li'
In(! +y) =y - '2 +"3 'f ... 

onde, 
! . 

y = v'l'l" - mt'(O' +'1f,s +.1/ + i4 5") (2.37) 

resulta em 

, 3 
,.... - '" - '"1.1 -y

TrlnlC =Tr In(i"-m)+Trln(l+ y) = Trln('(;!-m)+Tr y-Tr2'+Tr"3'F ... (2.38) 

Substituindo (2.37) em (2.38) obtêm·se 

Tr Inx: = Tr In(i(;! - m) + ..)Nfr[(iI' - m)-l(<7 + '71',' +.1/ + Wf. ,.,')]+ 
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- 2~Tr[(i9'-m)-,(..+i""+iV +i4 .,')]'+3~' Tr[(i!l-m)-'(u+ilT,'+iV +i4 .,')]''1'." 
(2.39) 

sendo que Q primeirO' termo é uma. constante, pois não depende dos campos auxiliares. 
Lembrando que os termos constantes são irrelevantes, poís a ação clássica adicionada 

de uma constante não altera a. dinâmica do modelo, podemos absorvê-la na. constante de 
normalização j\P. 

Então, substituindo (2.39) em (2.35) e (2.35) em (2.26) chega,se • seguinte expressão 
para o funcional gerador 

Z[ry, ii] = Nn~=oJ'D"V".VVVA, .'1 ..."",,-', ... " (2.40) 

onde a ação efetiva vêm dada como uma série em potências de -;};;r ou seja} 

;;;; I. 1 IS
S'ff = v NS, + 'iN S, + 3,fNS3 + 4N • +". (2.41) 

Em termos de diagramas de Feynman a ação efetiva pode ser escrita como uma soma 
de diagramas com as pernas externas sendo dos campos auxiliares, apresentada na figura 
2.5. 

' .... ru [_.-o}t{_.-o-}~ ~-<?-+,+ 

Figura 2.5: Ação efetiva. em série de potências de N!l1í' 

As formas explícitas de SI} S21 53 e 8" são dadas por 

S, = i J.rx[A""o + Ao..o] +Tr[(ií'  m)-l(u + ;11',' +iV +i4 n'l] (2.42) 

1. 

J [ I 1 1 1 a(+lk(+1 aHkH 1_' 2 2 ji2 1'52 GS 08
S, -, .rx - '(-Jer. - '(+1 ll". + -2V. +-2A. + '(+1'(+) "011'0 + -(-i'H"o", +

2k1i 2k. g, 11' k!, 14 ko k. 

-~Tr[(i!l- m)-'(O' + ;",' +iV +i4 n')]' (2.43) 

s. = Tr[(i9'  m)-1(0' + i"'1' + iV + í4 s'Y'W (2.44) 
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S, = tr[(i~ - mt1(<T + i1T'"(' +.1/ + i4 d)J' (2.4Ií) 

com 

_ So at-JkH 
A0-- 08k!-J - ij-lk~-ls. 

e 
(2.46) 

s. at-Jk!;J 
As = ,(,1-) - ij-)i:j-)SO 

Vejamos os dois primeiros termos da ação efetiva. Aplicando a equação (2.34) a SI! 
temos 

SI = i/ d'x[AO<7O+ As... ] +Tr / d'xlx I (i~-mrl(,,+i11''"('+ilf +i.j1n') I x) (2.47) 

e introduzindo uma base completa no espaço dos momentos p e p'! 

SI = i/ d'x[Ao<7o + As".] +Tr / d'xd'pd'p'(x I p)(p I(iI- m)-' Ip') 

(1" I ,,+ i1T'"(' +.1/ + i4 ,,' Ix) (2.48) 

Usando 
e-ip,1I' 

(x I p) = (211')' ' 


<71 xl = O"(x) Ix) , 1T Ix) =1T(X) Ixl , 1/ I x) =V (x) Ixl e 41, I xl = 4 ,(x) I xl 

e que 

(2,,)'
(p I (i! - m)-1 Ip') = f/-m"(p- p') 

.. expressão (2.47) fica 

./ " J d'p ,,(x)S, = I .·x[AoO'o +As".] +Tr d'x (21T)' p_ m (2.49) 

Analogamente para o termo quadrático, 

S, = / d'xd'y [-2~_l"'(X)"(X - Y)<7.(Y) - 2~+)1f,(x)Ó(x - y)n,(y) + 

' v".(x)gPP.(x - y)v".(y) +2 
i 

A,.,(x)gP.ó(x - y)A,.s(y)+
2g, g, 
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al-)kH a(+)~+) 
LI-) .:~) ".(x)<I(x - y)",(y) +L(+)"(!) 1TO(X)0(" - y)",(I/)+
ko k. k/, k, 


1 i i
2rr..(x,y) + 2IIv.(x,y) + jilI.v(x, y) + 

1 i 1 í 11.+jilI_(x,y) + 2IIAo(x,y) - jiITvv(x,y} + jiU.A(X, li} - jiITAA(X, y) (2.00) 

onde a estrutura, 

n~.,(",y) = Tr;/l(x)SF(X - y)q,'(y)SF(Y - xl 	 (2.51) 

correspondem as polarizações do vácuo e o$(x) e 41(x) os campos auxiliares genéricos 
escalares~ pseudoescalares 1 vetoriais ou pseudovetoriais no espaço sabor e de Dirac. 

2.3 	 Equação de "Gap", Funções de Vértices e Propa
gadores dos Campos Auxiliares 

Para se ter uma. ação efetiva finita. no Jhnite de N grande, observa-se da expressão 
(2.41) que devemos ler S, = O. Enlão , 

./ • I I / d'p ~ ,,(x), d x Aocro + A.". +Tr (2lf),a'x =0 	 (2.52)p_m 
que é conhecida. como equação de ngapn ou equação de Utad_pole'1 ! e é usada para gerar 
as massas dos quí;I.l"ks constituintes m, que correspondem a posiçâo do pólo do propagado! 

S} = P i 	 (2.53)
-mo 

A equação de "gap1! pode ser representada. diagramaticamente pela figura 2.6 

~, %) 
"0.. q;...... ·f.... x + ...../.....O = O 

Figura 2.6: Equaçãa de "Iad.pole". 

Outra. maneira. de argumentarmos o fato de ser nulo o termo 511 dentro do contexto 
da integração funcional, é considerar que a ação efetiva tenha um ponto de equilíbrio 
estável em So = ..Jllsoê 58 :;: VNli8' e nulo para os outros campos, de forma que SfllJ é 
expandida. em torno desses pontos. Sendo estes pontos estacionários1 devemos ter 
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58,/! 1_ - O68
0

,8 50,.=../"1110.1

anulando: portanto, o termo linear em 54 na. ação efetiva[30], 
Vamo. calcular agora o traço da equação (2.52), 

(2.54) 

Tr ( 1 ,,) =Tr 
fi-m [( 

P Õ
m 

• ~::::.~ ~ fi 

O O 
O
O) 

~~i 

. , ( 
Vt'" + '" +7.'" . 

(11 + ~q2 
.0"4 + '1.0'$ 

UI - i", a, - iu,n I .V 30'0 - 03 + 730'8 0'6 - 10'1 

+." ,0'6 l0"7 V 30'0 - :j3O'S 

)] 

= 2Tr ( p+ m.) ( f2 1)
pZ _ m; V3"Qo + .J3us +Tr (P+ m,) (f2

p'l _ m~ V'30'0 2 \)- 'V:f"8 

=2i(-rT p_ i 
m J(j;",+ ~".) +i(-rrp~mJ (j;".- ~".) 

Introduzindo em (2.52), têm-se 

(2.55) 

i f d'x [(A. +2j;(ü.) + ~('ilS)) ". + (As + ~(ü'U) - :S(iS)) "a] = O (2.56) 

satisfazendo-se simultaneamente 

Ao + 2~(ÜU) + ~(SS) = O 

De (2.22) temos 

2 
As + vrs(üu) 

2 
- vrs('ils) = O 

(2.57) 

V6so =2Am. + Am. 

(2.58) 
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v'3" =2Ll.m" +Ll.m, 

e usando (2.46) em (2.57), obtemos as seguintes equações de "gap" para a geração 
dinâmica de massa dos quarks constituintes mu em.: 

m. = m~ - 2g,(l1u) - ~k(üU)(i.) 

(2.59) 

m. = m~ - 2g, (is) - ik(üu)' 

Deste modo, o fenômeno da geração dinâmica. de massa para os campos fermiônicos 
1/;"1 desempenha um papel importante, já. que elimina divergências infra.vermelhas caso a 
massa do férmíon fosse nula. 

A função de dois pontos dos campos auxiliares bosônicos na ordem dominante é obtida 
da equação (2.50). Usando as matrizes do grupo de ,lmetria SU(3) e tomando o traço no 
espaço de sabor! o termo quadrático S'2 da acão efetiva resulta ser, 

S,= f dixd'y I(x,y) (2.60) 

onde 

r.o<o fCo'" [~ovo f~ov.) ( "o ) 
u ]I, V) r<1,CO r17,.[1, r;. v:\, r~tv, UsI(x,y) = (uo 

8 O/l Y8~ [" r" r'v r"' v( V0110 VOO'I V.o Vc v~V$ YOv 

r~$a!l rV!ll1~ r~Vo r~ Y$ J Vali 

r vsr:o., r:Q1r, "gAo r~A'l ( I+ ("o ~. Ao" As",) [ ~;!" r!~~, 
r
r~.Ao,v' r",AA 1fgno 

Ag., r~1<, Ao Ao ~~A AoIIs,., r", \A Jr"' r"' r AsAo AliAs..1,1'"0 A.#, 8vS 

rvs 
(fj(fJ "'J"J (J'J tt,i1;'J ff,AJ+E'[(U; v;.) (rr', r"Vf')( 11..,) + (?ri Ai"') (f'r"' r "·, )( l;~)] . 

)";:::::1 1',"'; V,V,)/I A,'It) AjAj 

(2.61) 
Os elementos de matriz, rOla(a.:,y) representam as funções de vértices no espaço de 

configurações na aproximação ªone--loopll para cada subespaço de sa.bor. A estrutura 
desses elementos encontram~se no apêndice B. 

É conveniente trabalharmos no espaço dos momentos e para esse efeito) devemos tomar 
a transformada de Fourier de rop 

38 



'--, 


r(k) = Jd"zeik'r(z) (2.62) 

com 

d'k) . i 
SF(Z - y) =J(Z1T),e-'''''-')SF(k) e SF(k) =~ (2.63) 

Em geral, os elementos contidos na.- ação tem a estrutura 

l(</>. <li) = Jd'xd'V</>(x){Aó(x - V)ó.1ó' +Tr(rS~(x - y)r'S{(x - y))]<P'(y). (2.64) 

que no espaço dos momentos fica 

". 
J d'p • • 

l(<P. <li) = (2,,), q;(p)r(p)<P'(P) (2.65) 

onde 

. J d'k ., N'
r(p) = A + (Z1T),Tr(rSF (p+k)r'''p(k)) (2.66) 

sendo A uma constante. 
Encontramos após fazermos a integra.ção nas f;oordenadas, os elementos das funções 

próprias de dois pontos. Esses elementos estão no apendice B. 
Observamos que devido as correções radiativas a contribuição de segunda ordem da 

ação efetiva (2.60) não é diagonal. O. diagramas das funções de vértices que contrihuem 
na expansão 11 para. a parte quadrática na aproximação de "one-loopll são mostradas na 
figura 2.7. 

Assim, no espaço dos momentos) observa-se que a estrutura da. matriz função de vértice 
para cada. sub-espaço sabor tem a forma 

r .. r;v o O)
r fv. ffv .0 .0 (2.67)o or'r"' 

o o f'"AK f""AA 
( ~ .A 

que é uma matriz em blocos diagonais que podem aer tratados de forma independentes. 
Podermos observar, que as correções radiativas conduz ao aparecimento de propa

gadores mixtos dos campos: escalar-vetorial e pseudoescalar-axial[Sl]. Esses termos mixtos 
poderiam em princípio ser elimina.dos fazendo uma diagonalização da matriz f(p). Aqui 
mantemos os elementos não diagonais. 

Os elementos de matriz da função de vértice serão deixados na ronna. escalar usando 
os projetores invariantes de Lorentz longitudinal e transversal 
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;';0' , ... :>-..... ( ~ "t·~:.,I..· T .,,1··0..·,.. ..· 
1;"". 	[~. -----1(;J;-

-.,~-: 	 -.;>--t'. --'_,_+~ __+.n.. . ...:... __ 
, ~ 	 :;;:v. ~I~ • __ "'_~ 

...>'~, ......... ( .............. -~> 1.~ ' ..........m', , _ .> I.m
,-,.' a
lO 9~'" ~ 	17 

" 1 

-"~',.~,... ~,v+~ ::. ;~;". ---~.-;--. , . 	 --;;'V'It 

Figura 2.7: Funções vértice na ordem dominante l/N, 

LJl<V _ ~pll Til"::::: I.'" ri'-- e 9 - 	 (2.68)
p' 	 p' 

o que permite separar os elementos de matriz vetorial e pseudovetorial nas componentes 
longitudinal e transversal. 

Os elementos de polarização do vácuo na aproximação de "one-loop" (2.51) se enCOíl
tram 	no apêndice B. 

A matriz função de vértice se escreve como 

r(L)
r .. o o o o.v 
r(L) r(L) o o o o... vv 
o o o o ovvr=1 

r(T) 
I (2.69)
r(T)
o o o o o
AA 

s r'(L)o o o o r 
~ .A 

~(L) r'(L)o o o o A. AA 

Então a. ação (2.60) no espaço dos momentos tem a. seguinte estrutura 
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"0(-1') 
".(-1')f d4p I(- - - ipU - ip" ) ( rg; o )s, = (2,,)4 ".(P) a.(p) Vo.(P) H v..(p)H o r-:'V(L) -i~V.v(-p) I + 

-i~ií8v(-p) 

;ror-1') 
;r.(-1') _ _ - ip· - 'pU ) (rj,p r}A)

("'0(1') ..,(1') Ao., (1') H A,.s(p) H r~ r~~) -ij7Ão.,(-p) + 
-ij7Ãsv,(-p) 

7 ( _ ipU) (L) ( i7;(-p) ) 
:;; &;(1') 11;.(1')H rsv; -'j711;.(-p) + 

7 ( _ iP") (L) ( irj(-1') )
:;; ;rj(P) A;",(P) H rPAi -ij7Ãiv.(_1') + 

(" (P)T.< fi (p)TP') riT) (T:~v( -1') ) + 
vou s. VV08 T:V. ( _1')

v 

"' pe - pc (T) T: Aovó(-p) ) I 
(Ao.,(p)T A"p,(p)T) rAAoal T:Ã",.(-p) + 

1 7 ]:;; 11;. (I')T"'rVJ;T:1I;v(-1') + r;; Ãi.s(p )T"'r:J1; T;Ã;v. (-I') (2.70) 

onde os elementos matriciais são as seguintes ma.trizes, 

+,tss ++-15S i ...SS ++SS 
roa =0.. [1+200•. Jo.] 

.f!SV ++ ij'-vs ++ 
r .. = o ros = o 

4j"VV(T} ~-IVV{T} i ++VV(T) B-VV(T}j 
roa =0.. [1+20.. .J.. 

~VV(L) H--tVV(L) i t+VV(L) +loVV(L}j 
roa =f!o. [1+ 20.. ·Jos 
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#5(T) ...-15 . i ++5 ++VV(T} 
rPF" = nppo• [1 + "2 npp" . Jos J 

++SAP , <+AP ros = -2 J,. 

t+5PA i ++PA
f'08 = -2 J.. 

. ' tt5
{T) ....-lAA(T) [ i ....AA(T) WIA(T)j 

rAA'" = nos 1 +"2 n.. . J o• 

tt5(L} ++-IAA{L) i ....AA(L) +-tAA(L)j 
rMO' = nos [1 +2nos . Jo• 

para j = 1, ... , 7 temos: 

ttSV{L) ++-ISV(L) i ...(L}SV .....sV(L)
ri =nj [1+2"ni ·Ji J 

rSV(L) = • J(T)VVJJ-[1 + 112 
, 2112 

1,:t5(T} #-1 i ++5PA(L) HPA(L} 

rPAi = n'(L)PA [1 + 2ni . J; I 

,-'(T)rPAj = 2112 [1 +9,JY1AAJ (2.i1) 

sendo 

(kH kH) (J,5S J.SS)"SS ...55 _ OI) 08nos = 2i k!;l ,Jos - J:l Jfl kr) 
 ! 

++VV(T)++(T)VV J~V08 )2' (9' O) J 
(J1voonos =-, 09' 'os -- JT T , 

VV80 Jvv•• 
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..(L)VV _ 2' (92 O) (J*voo J*VOB) ,..VV 
n•• -'\092 ) J(L)OS= JbV80 JQV88 

,,'PP_ • (A;\+) k!i)) "PP (J.PP 
JPP)n.,. - 2. A;\;;) -'i+) ,Joo =: J:ap Jr.: I 

..(T)AA 2' (92 O) #AA{Tl (JIAOO JIAo8)n.,. =-, 092 , J08 = JIA80 JLs" ' 

,,(L)AA_ 2' (g, O) ..AA ( J1Aoo JXAOO)nos -' Og, , J(L)O'= JfASo ,
JíA88 

,,(L)'Y . (kH O1 ,,(L)$V_ ( Jf$ O ) 
fii = 2. 'o g,) , Ji - O J(L)VV 

J 

,,(L)PA • (k\+) O) ,,(L)PA_ (JfP _JPA)
fii = 2. J , J, - \ -J!J' J(LIAA ,O g, ) , 

onde as integrais J" pata cada canal mesônico específico se encontram no apêndice B. 
A estrutura geral das matrizes função de vértice para cada su})..espaço sabor é 

.. ++-1 ++ ++ 
ra=!1a [l-na.J.] (2.72) 

e como a matriz "r (2.12) é diagonal por blocos, temos que as matrizes de: cada sub-espaço 
são tratadas de forma independentes, portanto 

#-1 +t ++ fi._1ra = na [1- na. J.I (2.73) 

Os propagadores dos campos auxiliares são dados pelo inverso da função de vértice, 
ou seja, 

1:.. = -r;'(p) =< Olo,õ(p)o,õ(-p)IO >= j[V<PJ<p(xJ<p(y)eU.r• 

= .' j[V J !J(.-Jr-')r{.-r-1J)-J.
05J(x)o5J(lIl 'P' 

e as massas associadas aos campos mesônicos auxiliares são deterIIÜnadas pelo conjunto 
de condições : 

V.(p), " " == det(l-!1•. J.) O 

para p'J = m~, onde cada. ca.nal é determinado pela forma específica de 'a e Õ~ compatível 
com os números quânticoa da partícula. 
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Capítulo 3 

Matriz de Espalhamento qq e 
Constantes de Acoplamento M qq 

Este capítulo se baseará. nQ cálculo da matriz de espalhamento TI e por conseguinte na 
amplitude d. espalhamento M fi> usando o formalismo de redução, para o espalhamento 
férmion-férmion no modelo Na.mbu·Jona-Lasinio SU(3) sabor generalizado em (3 + 1) 
dimensões, na ordem dominante da expansão ;". Consider-aremos a densidade de La~ 
grangeana mostrada. em {2.23)f onde a parte de interação trHínear. é dada. por, 

C;.t = J"iP(rr+i-t'1f+iV +i4-.).p (3.1) 

que é a responsável pela interação entre os f;ampos fermÍôrucos. Faremos uma expansão 
perturbativa em -k, e na ordem mais baixa vamos ter a ordem. dominante. Neste cálculo, 
a matTiz r! pode ser fatorizada em termos das matrizes T de dois corpos. Nesta aproxi~ 
mação, encontraremos os fatores de forma méson-quark-quark como resíduos do pólo do 
propagador e no limite q2 -4 m~ obteremos as constantes de acoplamento da interação 
Mqq, 

Também apresentar-se os resultados numéricos lobtidos para as massas geradas fermÍô
nicas, as constantes de acoplamento do modelo e o espectro de massas dos hádrons mais 
leves na escala de energia a.té l[GeVJ na. a.proxima.ção de "um-looptl. 

lCálcutos numéricos feitos por B. Hiller e A. Blin no Departamento de Física Teórica da Univeltlidade 
de Coimbral Portugal 
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3.1 Matriz de Espalhamento qq na Ordem Dominante 
em l N 

A matriz de espalhamento, T, está. relacionada com a probabilidade de transição num 
processo de colisão entre partículas, e elas, não interagem entre si num tempo remoto 
(t -t =Foo)1 Le, as Interações consideradas são de curto alcance. A configuração inicial 
do sistema de partículas (t -; -00) é representado por um estado no espaço de Hilbert, 
la >'.As partículas evoluem, interagem, trocam os números quânticos e a configuração 
linal do sistema de partículas (t -> +00) é descrito por um estado no espaço de Hilbert, 
1)3 >'.Nosso interesse imediato é conhecer a amplitude de transição J(Bla}í. No formal,

, 1 	
ismo LSZ é suposto que o conjunto de estados iniciais e finais são conjuntos completos. 
Assim, existe 'T um operador unitário que relaciona esse dois conjuntos de estados, 

la >' = EpTp.l/1 >' = E~(/1I"')'I/1 >1 , 	 (3,2) 

Uma representação conveniente para a descrição dos estados 10': >1 e 1.8 >'é a repre
sentação de Fock. Como é necessário termos informações sobre a dinâmica da interação, 
no formalismo LSZ existe um campo ínterpolante associado a cada campo assintótico 
que carrega os mesmo números quânticos e que assintoticamente tende aos campQS que 
descrevem as situações inicial e final. Esta condição assintótica permite-nos expressar os 
elementos de matriz r em termQS de valores esperados nQ váCUQ do produtQ cronQlóglco 
do camPQ interpolante, que é a chamada fórmula de redução. 

Então~ a fórmula de redução para. o espalhamento férmioo-férmion para. a densidade 
de Lagrangeana. dada por (3,1l. neste caso é 

'(' 'IPl'P'l PllP2 )i = , (p;, )l,lpt.P2)' +Jd'x,d'""d'x.d'x,üp\ (x.)D" ii,~(x,lD•• 
X (OI t",(x,Jiii(""),,,(x.)iii(x,l 10) 
f-	 ...
D., UP,(Xl) 	D., v",(x,) , (3,3) 

Qnde PI e 1'2 são os quadri-momentos iniciais dos férmÍons e P; e p; os finais. O operador . ~ 

T é o operador de ordenação temporal, e D,: ê Q operador de Dirac satisfazendo 

-... - 
"'(x) D. = ia.",,!" + M'" 

e 

D.",(x) = (-i(l +M)"'(x) . 
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o termo J (P\,p~lp"p,)' é um produto de deltas de DiTac e corresponde .. parcela das 
partículas que passam sem interagir. 

Como vemos, a matriz t" , fica, em termos da função de Green 

(OI t,p(x,),fo(x,),p(".),fo(",J 10) • 

e a fórmula. de Gell-Mann-Low nos fornece uma relação entre os campos livres e os campos 
em interação, que é o ponto de partida dos cálculos perturbativos. A função de Green 
pode ser escrita. da seguinte forma, 

(OI t1/!(x,),fo(",)1/!(".),fo{",) 10) = o(OI t1/!o(x, )ijj,(x,)1/!a(".)ijj,(x,)e' f d'.,C,..(.), 10)' 
(3.4) 

onde 10) é o vácuo da leoria livre, 1/!,(x) e ijj,(x) são os campos fermiônícoB e' .c",(x) , 
indica o produto ordenado dos campos (ordenação de Wick) que estão presentes na. den
sidade de Lagrangeana de interação. A exponencial que aparece em (3.4) deve ser escrita 
em termos de uma expansão em série de potências. Assim, em (3.3), temos 

J (p~!P~IPhP2}i _1 (p~,p~lphP2}i = ! lf4$1d"X2d"X3tfX4Üpi(XJ)D#'~vp~($4)D;ç, 
X O(OI t,p.(z,)~o(",)1/!o(Z3)~.("') e'Jd'"C;..(,), lO)·.. .. 

D.. U..{"l) D., v",(;r,). (3.5) 

onde 05 espinores up(:c) e vp{.x) são soluções da equação de Dirac livre e podemos tornárias 
como sendo uma onda plana.! 

e-ip ;!!' ei~ 

up = "'(2-"-)'-"u(p) e up = (271')'/'v(p). 

sendo 

u"{p) ) 
u(p) = ""(p) • (3.6)

( u'(p) 
e 

v"{p) ) 
v(p) = v"(p) . (3.7)

( v'(P) 

A correção de ordem zero anula-se de forma trivial, não há contribuição pois (p
M)u(p) = O e na primeira ordemJ sempre fica um número ímpar de campos auxiliares 
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livres e ao fazermO$ as contrações de Wick dos campos, sempre haverá um campo sem 
estar contrai do, e ao tomar o valor esperado deste no vácuo o resultado é nulo. Assim, 
a ordem mais baixa é a contxibuícão de segunda ordem em que todos os campos estão 
contraidos dois a dois. A contribuicão de segunda ordem é1 

(OI t.p(xtl~(X,).p(X3)~(X,) 10) = = ;! (Jn)' f d'y,d'y, °(OI t/Io(x,)~0(x,).pO(X3)~0(X,) 
x : ~o(y,) ("(!I,) + ir.(y,J-l + il{ (y,) + i4 ,(y,h') t/Io(y,) : 

: {;o(y,) ( .. (y,) + ;1I'(y,)')" + il{ (y,) +;4 ,(y,h') t/Io(y,): 10)0(3,8) 

Após um pouco de álgebra chega-se aI 

(OI t",(x,)~(X,).p("3)~(X,) 10) = = - 2!~ f d'!I'd'y~ (OI ",0(x,)tií.(x,).pO("3)~0(X.) 

[: tiiu(y,)O"{y,).po(Y,) :: ~o(y,)O"(y,)",(y,) : +: ~o(y,)i1{ (y,)"'o(y,) :: ~o(y,)O"(y,).p(y,) : + 
- 5 - 5, t/Io(Y')'1I'(y,h .p,(y,) :: "'o(y,)i1f(Y,J-y "'.(v,) :+ 

- S - 5: "'0(!!,)í4 SI (YI)"'O{Y,) :: "'O{Y')'1r(V,J-y ",o{y,) : + 

: tiiu{Y')O"(YI)"'.{Y') :: ij,.(y,)il{ (1I,)"'.(y,) : + 

: ~o(y,)il{ (!I')"'O(Y' :: tiiu(y,)iV(y,,)"'o(y,,) : + 


: tiiu(YI)ir.{yJ)"/'t/Io(YI) :: tiío{y,,)i4 ,(y,h'",,{Y:l) : + 

: {;.(v,)i4 .(y,h'.po(Y,) :: ,po(!!,)í4 ,(v,h't/Io(y,) :]10)° (3,9) 

Como nossa densidade de Lagrangeana de interação (3.1) é invariante de Fierz~ só 
é considerado I) termo direto da interacáo ,0 termo de troca. já está JeV3do em conta.) 
portanto os tipos de diagramas que vamos calcular ao fazer as contrações dos campos 
fermÍôllÍcos e bosônicos são mostradas na. fig.3.L 

Calculando o valor esperado (3,9), fazendo as contrações possíveis e usando (3,6) e 
(3.7) e introduzindo em (3.5) obtemos, 

I {p~,p;lphP2}i_i(p~,~lpbPl)i = 2!~ f d":Z:ld4x2d"X3cfx.<fYld4Y2 e;(r1=3-P~:t4-'1""1+P2::'] 

(2!).ll(Pi);;(p~)D••D" [Sp(x, - y,)A,Sp(y, - x,)8".,(Vl - y,)Sp("" - y,PI,SF(y" - "'3)+ 

SF(X, - y,).,r"SF(Vl - X,)8.v (Y' - y,)SF{"" - y,)A,sp(y, - ",.)+ 

SF(XI - YI».,"/'SP(YI - X,)8••,.(y, - y,)Sp('" - y,p."Sp(y, - "3)+ 

Sp(x, - Y'»••'Y·'Y'Sp(y, - X,)8:(y, - y,)SF{X, - Y:l».n'SF(Y' - "'3)+ 
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P; li,"'<......~ ..... y ~-->--y
~. ~ 


P, P,X ~ 
,,, y ~ 

P;P, P, / " P, 
, ··.•.•~_·.·_·_·.·f / ....... V'"......, 


, ~ /~/~, ~ "- p.
P, " • 

,, , 
P, P, P, 

" P, P, P, 

Figura 3.1: Diagramas que contribuem para Q termo direto do espalhamento férmion
anti.férmion! todos proporcionais à potencia l/N. O quadri~momeDto transferido é k = 
PI +P2 = p~ + p;. 

, 
S,,(;I;, - Yl)À,SF(Y' - ",)A,(y, - y,)SF(X4 - y,)À,,'S"(YI - x,)+ 

SF(X, - VI)Ã."'" SF(Y' - x,)A"(Yl - Y,)SF(X. - Y'»',l"SF(Yl - x,)+ 

SF{", - y,)!I.'Y·SF(Y' - x,)Il:(y, - y,)SF(X. - y,)>.,,'SF(Y' - x,)+ 

SF(X, - y,)..\,,','S,..(y, - x,) 

'( 'l <- <A" VI - y,)SF(X, - y,)Ã,,', SF{y, - x,) D., D., u(p,)v(p,) , (3.10) 

.. <
Aplicando os operadores Dz e D:: e expressando os propagadores bosônicos no espaco 

dos momentos, têm~se, 

1("1 )"{"I)'Pl,Pt PIIP2 - PllP2 P1iP2 = 
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(2;)6 (2~'Ó(P; + P; - p, - p,) [Ü(p;)'\,U(p,)'; ••(P; - l',)ii(P;)Àlv(p,) + 

il{P;)À,l'"U(P,)';.(p; - p,)~(p;)À.V(p,) + ii(l4)iÀ.·lu(Pl}';~(p; - p,)iJ(p;)iÀ.··y'v(p,)+ 

iiWt)À."'I""'I'U(Pl)';.'(pí - Pl)iJ(P;}iÀ'"'I'v(p,) + Ü(pí)À.U(Pl)';.(PÍ - p,}iJ(pj)Àn"v(p,)+ 

üWt)À."'I"U(Pl)';,#(PÍ - p,)iJ(pj)À."'I·V(p,) + ü(P;)iÀdu(p,)';.'(14 - P,)V(pj)Àn"V(p,}+ 

ü(I4)À."'I""'I',,(p,),;".'(p; - p,)v(P;Pd"'l'v(p,l] , (3.H) 

onde 

TIl = (2;)8 tEr.r,';~},(pl - p;) [Ün.U@Vr'À'V] , (3.12) 

sendQ L'1rr,O,Ô(pl-tt) os propagadores dos campos auxiliares que correspondem ao inverso 
(, \ 	 da funeM vértice, (r~:. )0.;, e portanto a matriz de espalhamento contém matrizes com 

elementos na diagonal e podem ser tratados de forma independente. Usando os projetores 
invariantes de Lorenlz (2.68) pode-.e expressar (3.12) na forma 

ii),ov 

vÀsv1 1 ip" _ '1'" ) -Ui~1'.,ÀGV +(fiÁ.V fiÁs" li#"'I"À'U u #"'1"),8" ® M~vTIl = (2,,)6 N 

-vi "!j;;1vÀS'tJ 

I ~i1':~ov 
. ,. . .. 	 Vf/'1 ....au 

_. s _ 'p .. _ Jp s oa _."(Üi;S..\ou 1.wy Àsu u vpl'//J'Y Àou U H 1P; ÀaU) ® M pA -tJt~"Y:/"(5ÀoV + 
-vi~,,"Y5ÀsVI 

, ( 11'") ( 	 )L' VÃ;V+~ ÜÀj'U U7Jl H ÀjU ® Ms~ -v"'{u i7;;Àj V + 

, ( 	 11'")' ( vh'Ài
V 

)+ ~ Üi')'5 ÀjU Ujp")'S HÀjU ® M~A -Vyu')'Sí "!j;;ÀjV + 

- T"" - T'" ) ~ MTllIl ( fiT:"'I"ÀoV) +(U')'p I\OU U"{1Io I\SU '<Y vv -TV À v 
t} t; 11/ 8 

(.~ ~5T""Au ii~ ~5T""), u) ® MTOS ( ~T:"'IdAov) +-,# r O /#, 8 AA vT:"tu""lÀav 

1 1 	 ]+ 1,; (fi1'"T" "jU ) ® M~t (iiT"'r.ÀjV ) + 1,; (ii7."I'T" A;u ) ® M'Z. (JJT"'7.y5),;v ) 

(3.13) 
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onde as ma.trizes, amplitude de espalhamento, M, correspondem ao inverso da. funcão de 
vértice que aparecem na equa.ção (2.70). Como sabemos a estrutura da matriz M é 

M = K:(l - .JK:t' , (3.14) 

e o, zeros de (1 - .JK:) rep,esentam as singularidades da matriz espalhamento quark
quark nos vários canais mesônicos que definem as massas mh dos hádrons determinados 
pelo conjunto de equação (2.73). Pod.,.se achar as constantes de acoplamento méson
quark-quark como resíduo do polo da matriz (1 - ,:nq-l. Fazendo uma expansao do 
determinante det(I - .JK:)-' em tomo de p' = mio isto é: 

v(P') = V(p') Ip'=m~ + (1" - m~) d~' '1)(1") 1.,=",; + ... '" (p' - mn d~'V(P') 1"=,,,; 
.\ 

(3.15) 
e introduzindo em (3.i3)t compara-se com a. matriz de espalhamento na aproximação de 
árvore, obtém-se os fatores de forma, dependentes do quadrado do momento. Ao tomar 
o limite p2 4 m~ consegue-se obter as constantes de acoplamento méson-quark-quark, 

gmQq = limp'~m~g(p2) • (3.16) 

Esses estados ligados formados por um par qij, têm uma.'massa real menor que a. soma. 
das massas dinâmica do seus quarks constituintes qq. Os esta.dos quase-iigados encaixam
se no continuo e com uma. massa complexa., cuja parte real de mh é maior que a soma. das 
massas dos pares qlj constituintes, Esses estados decaem dentro do continuo qq com uma 
largura, 

T = -2IM(m) , 

considerando-se só estados mesóukos para o qual T « m sendo IM(m) a parte ima
ginária. da massa. As larguras grandes, não são fisicamente aceitá.veis, porque Os corres
pondentes canais de decaimento qq não existem como estados assintóticos na natureza. 

3.2 Canal Piônico 

Como aplicação do formalismo, faremos um exemplo explícito correspondente à parte 
pseudoescalar e dentro dele, ao setor piônico, é dizer, com os números (}uânticos associados 
às matrizes Àh À2 e Àa. Nesse setor a matriz M~~ é uma matriz 2x2 com a estrutura. 
(3,13) para esse canal, Especificamente, estudaremos o caso do píon neutro ('lTo) corres
pondente aos números quânticos associados ã. matriz ",3. Usando a mesma simbologia 
para as matrizes K: e .Jque na. ref.[22! temos, 

Y3L ( k(+)
fl.,PA = 3 :, )O 
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e 

.,.3' _ (J$p J~A)
"PÁ - J3 J3L

AP AA'.I então 

1 -/eJ = ( 1 - k3 Jpp -k.JPA ) 
-g,JFA 1 - g,J;ÍA 

no inverso é: 

• 

(1 _ K:1)-1 = .2-. ( 1 - g,J~A k3 JPA )
v1tO 92 JpA 1 - k;,Jpp 

sendo 1>'ltO o determinante associado a essa matriz, 

v'" = (I - k.Jpp)(l- g,J1.) - k3g,J~A , 

Agora, 

K(1 _ K.1>-' = _1"", ( k;,(1 - 9oJi.) I4JPA ) 
1)"0 giJpA UW-k.Jpp) 

= (lt1pp ii1.~A)
\ MAl" MAA 

',' 

A matriz de espalhamento associada correspondente ao píon neutro é: 

". I Mpp [_' 5, _, 5, ,Ml"A_." "'_ p", + 
T/I = (211" lO N VI')' A3V ®""')' A3V - I Mpp UI')' A,V '" v')'.')', H A'. 

,MAP - p', -' " M]iA p', - pU \ 1
' Mpp U')'.'l'lJ H A3U ® v.')' ASV + Mpp U"(."(, HA'u ® .')'v"(' HAlV 

11 M - [, '+ MA?, 'J "" -[, \. M]iA ' , 1= (211")0 N ppU l')',A, Mpp.n'A3 U '" v 1'l'lJ.... + M -'P"!SA3 Vpp 

onde 
MPA g, 
Mp,. JPA1_g,Ji. 
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MXA 1- k,Jpp 
MPA = k3JPA 

e 
MXA MXA MpA g, 1 - k3 Jpp 
Mpp = MPA Mpp = k, 1 - g,JL 

Fazendo a expansão do determinante V",(p') = (1 - k3 Jpp)(1 - g,JL) - k,g,JfoA 
em tomo de ri' = m!, 1 temos 

V(p') = V(p') 1.,=>., + (p'-m;.) d:' V(p') 1.,=;, + ,.,::: (p'-m!,) d~' V(p') I"=m" 
(3.17) 

e 

MpA MXA = (3.18)GJ'fO •Mpp MpA 
Então 

".'" 1 1 Mpp -I" 'J. '] ® -I" '~']
1'li - (2 )S N ' I ~ ( ') I U t1'51\3 + G'lflp 75 A3 li 2 2 . V ""Y5 A3 - G".-tl' "rSA3 11 

ir 1;F nV1l'Q P p1=m~o P - m1fQ + H; 

(3,19) 
Comparando este resultado com o termo de Boro da matriz T (aproximação de árvore) 

da densidade de Lagrangeana. fenomenológica quark-píon, definida a partir do acopla~ 
mento efetivo de Yuka.wa, podemos intPTnretar OS fa.tores na frente de j;l \ +. como O' 

-~r -m"o u 

quadra.do da constante de acoplamento méson-quark-anti-quark para o pólo mesôruco, 
isto é) 

< ilvlTffOlvu > = 1/",,,(-p).., 
1'+ ' I/••~(p) • 

P -m.,..o Zf: 

com 
V:It/l-(P) = !h~rté"l5~3 +9'1follIJGftoip "YS..\3 I 

o fator de forma do piou neutro e 

Mpp, 
g",qq  limp1~m.~o f}ln1>'lfo(P2)N 

' I3.3 M esons fi - fi 

o procedimento para. o canal do isospm I = O que descreve o sistem.a 1'/ - fi' j obtém-se 
da equação (3.13) correspondente a matriz amplitude de espalhamento que contém não 
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só termos proporcionais a >." @ Ào e .\8 ® Às COmo também termos de mistura Ào @ Às e 
Àa®Ào. A matriz completa no setor 0-8 associado ao canal pseudoescalar-pseudovetorial 
é: 

M,,'I' = 1\:"'1.(1- :JfI'1'K..'1Q,)-l , (3.20) 

com 

( 
K.P O)

}(,fJn( = O 1('.A 

e 

;:r, ,- (:TPp :Tu) 
fJn - .JAP .JAA {m ... m.} 

As massas de 11 e "lI aparecem, em geral I como dois zeros diferentes do determinante, 

V",(p') ~ det(l- :T",K.",)-l . (3.21) 

Para o canal I = Oé suficiente investigar a subma.triz 2x2 M'III" referidos aos valores 
Oe 8 correspondente a mistura dos estados singletos e oetetas. 

Assim1 

Mos ~ K.:,,(1- :T:"X:,,)-' . (3.22) 

onde l 

K.P (K:" K&,)
111,' = Kão K{; 

e 

( P JP)08JOO

..1~( = Jfo Jãs (m ... m~} 

Portanto a matriz Moa tem elementos da. formal 


M:" ~ KJ;,[l- Jf.Kf.] +K6lJi. 

1'.,11' 


_ K[.[1 - J:"KaoP] + KP' JP

M.p88 _ os 00 

V 
I1I1

, 

MJ; = Me, ~ KI;. + Jfo[KiaKJ;, K,f;.'l 
1),,1'/' 
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Então ! a. matriz amplitude de espalhamento para o sistema. fJ - 11' é, 

..' 1 M{;, [_o " _.•, MÓs_", ~ _. , + 
r/i = (21r)6N til")' AOU®Vt')' AOV+ MfoUt"'f ....OU'Ofl,W'f(>l\aV 

Mt._., _. " Mia_., ",,_. , 1 
U p ttt'"'(sAI)U ® vZ'Y ~v +U PUt"Y5AStt \O' tlt1'liASV 

00 QO 

Fazendo a expansão do determinante em torno da massa do mêson 1](1l) têm-se, 

",,'_ 1 1 Mio [_." ""_.,, +M6;,_", ~_., + 
T/i = (2 )0 N a I (..:I) I "', AO" '" "', AOV u p "', AO" "" Vi"f'A8V 

'Ir dpf n1J?j11' f' p2=m~'1' 00 

MÓs_. , "_.,, M[._, , _., 1M& Ut.')'SAOU 'óI lW)' ""01.1 +M& m1'SAsU ®VtjSA!;'V (3,23) 

Esta equação pode ser expressa. na forma., 

I T'If~ ~ _1_ 1 M~ ~ . ®, 
jo - (2;r)'N ';"1,,1) •• ,(1") I, , u"'(Ào+a",,,)up'_m' +' v;'.(Ào+a.,,>..,)v 

p ... , P :::ml)l)t tlIl' t € 

(3,24) 
MP

onde a l11lJ = MO}.'

"Denotando por fl'lj1l1 o ângulo de mistura TJTJ' determinado por 

1 
tan íJ11'1' = .:.. !t1ll'J1 ' 

1 e então o quadrado da constante de acoplamento mqq vem dado por J 

/. Mt,; 1 
~1l1 = ,m"...m' d (=)IPI Tp'fln1J lI 'I)f p2) sm (1111'11 

obtida como o resíduo do pólo. A estrutma do fator de forma é 

11,,,,(1') = 9,,,,i,,(- ain ~."Ào + toS D,,'À.} 

A inclusão da interação de 't Haoft que quebra explicitamente a simetria UA (1) e 
mantém intacta a simetria. quirallevanta a. degenerescencia das massas T) ~ rl. A quebra 
explicita da simetria quira} introduzindo pequenas massas dos qua.rks correntes l faz com 
que todos os mésons pseudo escalares adquiram massa. 
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3.4 Resultados Numéricos 

Establece-se um procedimento autoconsístente para se determinar as constantes do modelo 
que envolve a. equa.ção de «gap", a. equação para. o pólo no setor vetorial (mêson p) e a 
equação que envolve os pólos das patticulas rt - 1]'. 

Os dados de entrada. são as massas dos quaks constituintes, Tnu, m ll e o I.I cutoff" A. 
O parâ.metro 9" influi decisivamente na massa do méson p, uma vez que além dele 

nenhum dos outros parâmetros entra na. equação para o pólo, 

1 - g,.:rJV = O , 

Exige-.e, então que .. massa do méson p seja 770[MeV] de onde obtém-se o valor para 9', 
Em seguida, usa,.-se a equação de "gap". Ela é especialmente sensível a 91 e pouco 

~, 	

sensível a k. Usando o valor obtido para [h e algum valor teste de k f obtém-se o valor 
de ih a partir das equações de "'gaplj ao exjgir~se que as massas dos quarks constituintes 
tenham os valores de entrada, obtendo assim a constante 91

A partir desses dois valores de Ul e 92 procura~se a diferença. de massa YJ - 1f' que é 
muito sensível ao determinante de 't Hooft por consequentemente a constante k, 

Os valores das massas são obtidas a. partir de~ 

det [1 - .1."1;:,,,,] =O 

como dois pólos diferentes de zero. 
Acertando a diferença das massas Yj e r/ fornece o valor de k. 
Com esse valor de k, volta~5e à. equação de ugap" para verificarmos que o valor de 91 

não se altera. 
Com esse procedimento numérico determinou-se quatro (4) conjuntos de parâmetros 

mostrados na tabela 3.1, 

Tabela 3.1 

(b) (e) (d)(al 
Ma$8aallnuasflm~ = m~lGeVJ 0.004 0.0041 0.0042 0.0042 

0,112M a8sas"nuas"m~rGeV: 0.115 , 0.112 0.118 
0,386 0.386M a8sas"vestida8"m~ = mdlGeV] 0.3903 0.3859 

Ma8sas"uestidasflm~lGeV] 0.5290.5360 0.506 0.548 I 
g,A' 3.948 ' 3.924 4.678 4.678 

, 5,499 5.514g,A' 5.43 5.514 
42 O, 	 kA' 42 O 

, , 11I AIOeVI 	 1 1 
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Uma. vez fixados os valores das constantes do modelo, calcula.~se Q espectro de massas 
dos hádrons mais leves na. escala hadronica. 

Com os conjuntos obtidos para as constantes de acoplamento obtevesse os seguintes 
dados teóricos para. as massa hadrônicas e çomparados com os valores experimentais, 
mostrados na. tabela 3,2, 

Tabela 3.2 

MassaslMeV] (a) (b) (c) (d) e.~perimental ' 
". 136.1> 139.5 140 140 139.56 ,, 

K 497.5 491.5 447 528 497.67 
q 549 545 605 725 548.8 
p 775 ' 767 767 767 768.3 

K 898 888 868 902 891.59 
w 764 756 752 753 781.95 

i 4> 990 975 937 1005 1019.41 , 

Ao 970 963 775 775 983.3 
, 

~' 936 928 985 985 957.5! 

Observa-se que Q conjunto (b) de parâmetros aproxima-se melhor aos resultados ex~ 
perimenta.is. Também observa-se que para alguns mésons vetoríais l os valores estão muito 
longe dos experimentais que poderiam ser melhorados considerando a introdução de cam
pos tensoriaís desprezados na densidade de Lagrangea.na de 't Hooft e também com as 
correções à equação de "gap" e aos propagadores dos campos a.uxiliares. 

As constantes de acoplamento méson-quark-anti-quark para os estados ligados obtidos 
pelo resíduo do pólo correspondente ao noneto de pseudoescalares são mostrados na ta.bela 
3.3, 
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Tabela 3.3 

I 

. I' 

, (a) (b) (c) (d) 
: 9d 4.12 4.09 4.09 4.09 

g..... -1.81 -1.83 -1.83 -1.83 
gK1 4.34 4.31 4.28 4.34 : 

: 9K"J -1.86 1.88 -1.88 -1.89 , 
901 i 0.62 0.58 2.14 2.29 
g., 3.94 3.92 3.63 3.86 

, gOl -0.37 0.364 0.57 0.60 

g" 1.73 -1.75 1.56 -1.52 
9K1 4.34 4.31 4.28 4.34 
9K2 1.86 1.88 1.88 1.89 ' 

! !}o1 0.62 0.58 2.14 2.29 
, 981 3.94 3.92 3.63 3.86 
I g", -0.37 -0.364 0.57 -0.60 
, 982 1.73 -1.75 -1.56 -1.52 
: 9K' 1.53 1.51 1.46 1.52 
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Capítulo 4 

Correções à Equação de "Gap" e aos 
Propagadores dos Campos Auxiliares 
na Expansão 1/N 

Neste capítulo monstramos a metodologia de obter as correçôes à. equação de ªgap!1 e 
propagadores ent.re outros; perturbativamente no esquema. da expansão 1/N. 

Seguindo com nossa expansão 11N, dentro deste contexto, a. expansão nos fornece uma 
maneira de obter as correções à ordem dominante 11N para a geração dinâmica de massa 
e os propagadores dos campos auxiliares, O funcional gerador na expansão l/N do nosso 
modelo incluindo as fontes associadas aos campos auxiliares mesônicos é, 

Z(q,fj,j.,i.,iv,jAJ = .A. f[V"l [Vrr] [VV] [VA,] .-'!d'<['''--'[ 

eSc/! eif di~ [j"v+i""+,;,,VõO+J..APlj (4.1 ) 

onde 
o 1 1 SS,,, = N S, + .jNS, + N • +... (4.2) 

Para. mostrar o método, faremos um exemplo incluindo só campos escalares e pseu
doescalares. Então podermo, escrever (4.1) como 

Z(~_ri.i.,j.) = .A. f[vO'] [V,,] e-'f"'<['~-"] .s,. es,· ."'"' ,'!"<U"+i••j, (4.3) 

onde Slt'f e 5 21ft são as partes quadráticas de u e 11' se mostram gra.ficamente na. figura 4,1, 
que correspondem aos propagadores do campo <1 e rr respectivamente na ordem dominante 
1/ N ou seja, contém todas as correções radiativas na ordem de um-<l.loopJl, Os termos de 
interação que contribuem em primeira ordem, são mostrados na. figura 4.2. 

58 




" ; 

......>.. ....• 6•• ( ..····x······ +········0······.. r 
---)0- -. "'u. (---x---+---o----r 


Figura 4.1: Propagadores dos campos: ()' e 1r na ordem dominante. 

Agora podermos usar teoria de perturbação para obter as correções à equação de '~gapll 
e aos propa.gadores~ isto é, expandir o termo eS;'H na forma, 

s· 1 1 S 1 S (4.4)e'no= +.,fFi'+N'+'" 

A partir do funcional gerador, obtém~se a funcão de N·pontos através de 

1 óZI~, ij,i.1 I ( ( ) A. ( ») (4.5).,. ,. ( ) ,. ( ) >r-;;=;.=;.=o = 4>. Xl "''1'. XN 
! fi)" Xl . .,QJa XN 

Assim para a função de um ponto, tem-se 

óZI~: ij,j.,j.l = A JI:!)<r] [V..] ._if d', [,"-'.] os,· .s,. 
$,.(xll 

(4.6)[1 + JNS' + ~S. + ...] ;"(X1) .ilo'av.H;,'] , 

e ao desligar as fontes, transforma-se 

1 óZ[Q, ij.i•• J,] 1/,.,,,,,,, = A fl:!)rJ] ['D.. [ os,. "s,. [1 + JNS. + ~S, +...] ,,(x.) , 
i .).("'11 

(4.7) 
Graficamente, 

UZ[Q,ij,i.,).1 1 f J4 ~ d' . ,. () 1'00,,,=0 = (<r("'1») + /hl U"XU"y Z ·0t uJ(f Xl vN , 

f['D0'IeS,'0'(x)"(Y)"(Z)"(X 1) + JN f d'xd'yd'z '1'0· 
.. 

.'" 
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I 
I Figura 4.2: Termos 53 e S4 que contribuiem em primeira ordem. 

J[V,,] es,· "(x),,,(z,) J[V1r] eS,'lI'(Y)lf(Z) +.,. 

= Jn Jd'xd'yd'x ·0 
[("(x)u(y),,(z),,,(x,» + (",(x),,(x,» (lI'(Y)1r(z»] + '" (4.8) 

onde usa-se o fato que a função de N-pontos pode ser definida. por, 

('" ( ) ~ ( » = J[Vq,] e" q,(X.)".·P(xN) (4.9)
'Pa X, ..."'. XN J[Vq,] ." 

o que liga com o teorema de \Vick que permite fazer as contrações dois a dois entre os
I, campos tPi. 

Vamos incluir na "condição de tadpoleff as contribuições que vêm dos gráficos de :'dois
loops". Isto corresponde a acrescentarmos correções de O(ljN), Assim l na equação de 
"tadpole" temos graficamente a equação mostrada na figura 4.3, onde os propagadores 
fermiônlcos e bosônÍcos, já contém as correções radiativas em primeira ordem de l/No1 Calcula-se estes graficos da maneira usual, utilizando as regras de Feynman. 

Analogamente, para a função de Green de dois pontos até "dois-Ioops" ~ contribui só 
a parte de S41 vide figura 4.4 1 temos 

1 <l"Z[n. ij,i .. i.] I _ 
- I "ntlr,nril i' <l"j.(x,)ój.(x,) 
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x =0+O+~k.J5D +e +GJ 

Figura 4.3: Correções à equação de Tad-pole. 

---+kLE<rr+v+v+-a::o- ] 


Figura 4.4: Correções ao propagador. 

onde ININM é o propagado! 11vestido" do méson (f ou 11. 
Podermos dizer, em pricípio, que a expansão lfN permite obter correções à massa 

gerada, propagadores, vértice de interção trílinear, etc, nas ordens seguintes à ordem 
dominante. Ou seja, dentro do contexto de um método não perturbatívo, obtém~se uma 
expansão consistente ordem a ordem em l/No Devido ao fato que se tem extendido o 
modelo de NJ L para cálculos de espalhamento e diagramas mais complicados) oferecemos 
com o presente trabalho uma possível estratégia para tratar todos esses processos de 
ma.neira consistente. 
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Capítulo 5 

Expansão Local dos Campos 

. ,, 
Auxiliares na Expansão l/N 

o objetivo do presente capítulo é obter uma densidade de Lagrangeana efetiva local de 
campos bosónícos (mesônicos) interagentes baseada no modelo quártico N J LSU(3).Para 
isto) faremos uma expansão local em série de Taylor nos campos auxiliares bosônic:os em 
tomo do ponto x até segunda ordem nos dois primeiros termos da ação efetiva (S2 e Sa) 
da expansão I/N. 

Ao considerarmos as correções radiativas, os campos auxiliares adquirem termos ciné
ticos tendo-se assim, uma parte livre dos campos, Da mesma forma com a aproximação 
local em 83 obtemos os termos de interação trilineares, 

5.1 	 Expansão Local em Torno do Ponto X dos Cam
pos Auxiliares 

Depois de feita a expansão 1/N no modelo NJ L generalizado, obteve-se uma ação efetiva 
8,,, dada pela equação (2.41). Consideraremos s6 os termos correspondente a 8" dada 
pela equação (2.43), e 8., dada pela equação (2.44). Explicitando os campos auxiliares 
na equação (2.50) o traço funcional na parte quadrática vem dado por, 

ir [(i8 - m)-' (O' + Í'y'1f + iy +;4,)]' = f d'"d'y [Tr [O'(X)SF(" -II)U(II)SF(II- x)] + 

Tr [iy (,,)8F(" - y)O'(y)SF(Y - x)] +Tr ["'(X)SF(X - y)il{ (y)SF(Y- x)]+ 

Tr [ii',,(xlSF(X -lI);'l"",(y)SF(Y - xl] +Tr [i4 ,(xli'SF(X -lI)i'l"1f(Y)8F(y - "J] + 
Tr [íl{ (X)SF(X - y)iy (y)8F(Y - x)1 +Tr [i'l"1t(X)SF(X - y)i4 .(yhSSF(Y - x)] + 

I 	 Tr [i4 ,("h'8F(X - yli4'(lIh'SF(Y - x)]] (5.1) 

1 	
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Considerando novamente dois campos genéricos tfor(x) e tftr/(x), e r e ri duas matrizes 
de Dirac quaisquer associadas aos campos genéricos, podemos representar a seguinte es
trutura. geral t 

I = I d"xd"y,p.,r(x)Tr [n'SF(X - y)["),'SF<tI- x)],p.,r-{y) (5.2) 

o interesse é deduzir uma. ação efetiva local com graus de liberdade mesônicos. Devido 
a que o determinante fermÍônÍco é altamente nãcrlocal o procedimento consiste nos termos 
de uma expansao derivativas nos campos. 

Expande-se em .série de Taylor <Pb.r'(Y) em torno do ponto x, isto é, 

,p.,r'(y) = ,p•.r{.) +(x - y).8",p"r-{x)+ 

~(", - y),(", - y)piJ·1)8q",ro(x) + ... (5.3) 

Introduzindo isto em (4.2) e mantendo os termos até segunda ordem, obtém-seI 

x = f d"xd"yq",r(x)Tr [fA'SF(X - y)r'À'Sp(y - x)] ";!.,.,(y)+ 

I d'xd"yq, • .r(x)Tr [rA'Sd'" - y)f''\'Sp(y- x)] (x - y).ô',p'.r«X)+ 

~ I d""d"yq",r(x)Tr [fÁ'SF(X - y)r':"SF(Y - x)] (a; - y),(x - y)pô'ôPq",ro(x) (5.4) 

A primeira integral depois de fazer a mudança. de variável ;,&1 -+ X e z -t :x - y e de 
representar o propagador fermiônÍco j 

f d'p
SF(Z) = (211)4 exp -ipzSF(p) 

, 
I fu:a 

AMr, q)f') = - f d"xq$"r(x)x:'(r, [")q$'.f'(Z) (5.5) 

com 

If(f,I") = I (~:"Tr [r>.'SF(P)r'À'SF(p)] (5.6) 

Fazendo a mesma. mudança. da. variável e usando, 

8!' exp_i(P_pl); = izaexp-i(p-p')z 

f d'p'SF(r!lfltc(p- 'I) = - f d'p'fltsj,(p')c(p- p') 

e 
a~,8p(p) =iS/,(ph.Sp(p) 
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obtém-se 
A,(~,4Ír') = - f d'x.. ,(x):z:;!(r,r')ô·<t.;(:t) (5.7) 

sendo 

:z:;;(r,f') = j (~~,Tr [n'SF(p)r''\'SF(Plr.SP{p)] (5.8) 

e a terceira. integral é 

A3(~,<prol = - j d'xo/l.,r(:t):Z:;:p(r, r')il"ô"<I>.,r-(x) (5.9) 

onde 

z;!p(r,f') = f (~:'.Tr [r'\'Sp(p)r'À'SP{Pl'raSF(P}rpSF(p)] (5.10) 

Vamos definir as seguintes íntegrais: 

T,(r, r', mf> mp) = j (:~.Tr [rsf{p)r'St'{p)] 

j d'P [' ,/' f']T.o{r,f',ffll,m!,) = (21r),Tr rSF(p)r Sp(P)j.SF(P) 

(5.11) 

d'P [I r r !']T3• p(r,I",m"mr) = j (2lT).Tr rSF(p)I"SF(Pl'raSF{P)jpSF(P) 

sendo f, f' =UI s. Uma vez aplicado o traço no espaço sabor e usando as definições (5.11), 
as integrais X's ficam, 

:z:"(r, I") = iT,(r, r', m" m.) + ~T,(r, r', m" m.) 

Xi'(r,I") = Ji'(r,r') = zj"'(r, l") = 2T,(r, r', m" m.) 


Xi'(r, l") = T,"(r, r') = 2T,(r, r', m .. m.) 


(5.12) 

r.'(r, l") = I{1(r, r') = 2T,(r, r', m .. m.) 
2 4

:r;'(r,l") = ãT,(f,l",m.,mu) +ãT,(f,l",m"m.) 


:r;8(r, l") = T,"'(r, l") = 2'{! [T, (r, l", m., m.) - T, (r, l", m" m.)] 
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e as integrais :q! e Z3!/J satisfazem as mesmas combinações, mudando apenas TI por TZa 

e ncr!J respectivamente. 
Então a ação quadrática 82 em termos dos campos locais é, 

s, = f d'~ [.c,("., "') + .c,(I-;., A.,) + 4P..] (5.13) 

onde a densidade de Lagrangeana correspondente aos campos escalares e pseudoesca1ares 
é, 

.c,(<1.,1I".) = CF_ [- 2k~-) + iZ:'(l, 1)] <1.+ 

aHkH 

, ., "o rk!-Jkr-J+iZi"(l, 1) 0'.+
1 

-~aaO'.~:p(l, 1)8"". - iâ"O'~!p(l, l)lJI'u,+ 

[ 
1 ''''''(' , . 5)]na - .. (+) +2''''1. f"{ J tI 1fa+

2k. 

a(+Jk(+J ] 
"o [ -(+J-~J +iZi"(il',iI'J "'+ki, k. 

ia" 7" (' , . ')08 '0. _ (' , ' ')~8-2' 1r(l~o,8 11 ! '1 v 1I'a - lI.' 7fQ.LJo/J l'Y ,t")' O~1i8 (5,14) 

e a. densidade de Lagrangeana. associada aos campos vetoriaJs e pseudovetorlais é, 

, I .c,(V"",A.5.) = v.. [~: + iz:'(-y·,'Y')] v.,+
I 

iVo" [Zi"(r", 1")1v" - j~8"v."~:p/}·v.v+ 

-ia"v."~p(r",'Y')aPv., +A .... [~: + ~Zib"··r'd'Y')] A..,+ 

iA!)~!í [1i'8(;ól"l,1v,./,)} Asvs+ 

-ia.A",z:.:p(r"'Y', r"l')lJI' A..,+ 

-iil"Ao",.zg!p(r"l'd1")lJI'As•• , (5.15) 

e a densidade de Lagrangeana que contém a mistura axial~pseudoescalar é 

.c'PA = iA. • .z:::b"'Y', '1')8"". + 2jA....~!('Y·')'5, i7')a·... . (5.16) 
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Ob,erva-,e da densidade de Lagrangeana (5.13) que se tem uma mistura dos campos 
pseudoesca.lares e axiais. As integrais Zfs são da forma. 

:z:i'!h"7', Í'y') = :z:i'f,A9! 

:z:i'!p(l, 1) = ~'(1, l)g.p 

~!p(ir', ir') = ~'(i"y5, i"y')g.p 

~pb"d) = ~'b", -()g"'9.P +z;':f.gp +z;'gjílf. 

:z:i'!pb""Y', f1') = X;"(-y", "y')gI'"9.P +~'9!9P +z',"g!ilf. , 
onde consideramos o primeiro termo das últimas duas integrais, desprezando assim os 
termos quadrático, tipo fixação de gauge (â" V")'. 

Fazendo a seguinte transformação para o campo axial 

:z:i'f,
; - A â 1i;t

A$lS4 = Apik 2IiL JJ 

a qual dlagonallza o setor pseudoescala.r-axíal1 obtendo uma densidade de Lagrangea.na 
com as mesmas estruturas de (5.14) e (5.15) sem o termo (5.16), mudando só 

,
-~~!p(i"Y', j.y') -> -2[~!p(i1', i-y') - i:z:i'~AJ

X"IA. 

onde I . 
:z:i'ÂA = 2g, + ill"b"1s,"""Y5) 

• 
11'1. = iIf"(-y",'d"y5) . 

Observa-se também das densidades de L.graugeana (5.14). (5.15), que ainda há urna 
mistura de isospin nos campos (O-8), pelo que a densidade de Lagrangeana torna-se não 
-diagonal. No setor escalar-pseudoescalar se faz as seguintes transformações entre os 
campos (0-8): 

1 II /*11ao = 0'0 COS ver - 0'8 sm u.., 

0".8 = 0'0' siu 9{1 + (J'Sf cos 1)11 

(5.17) 

'O ' • •1ft] = 1t'o coa: 'Ir - 11"8 SIn f111' 

I'h I i1
11"8 = 11'0 SlU ult + 1fs COS (111' 

e suas def'ivadas 

8"uo = /jp.<70

1eQS 90s - ÔJ1C'SI sin8fkt 
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8p.us = 8/1.(10' sin 000- + 8p O's' cos 8011 

fJJ,l1rO = 8Jl1ro' cos O(hr - 81lTre' sin (Jfnr 

8p.lrs = 'tra' sin lJo. + 8/1<1f8' COS 8011' 

que deixa a densidade de Lagrangeana 'c2(0'(l! 1'r!J) diagonal, isto é, 

1:,(".:,":l = -~:i;'(l,Y1)(â.,,:)'+ 

i Xf'(l.l)("';)' - i:i;'(i7'. ;7')(8.,,:)'+ 

! Íf'(i·r". i-y')(,,:)' 

onde os coeficientes são determinados por, 

.... - ,_.,"', (1.1) ="';'(1.1)00,8, +"j'(1.1)sm8. + 

zr'(1.1) cos O, sin O. 


Z:",(l. 1) = zr'(1.1)sinO; +1l"(1, l)cos e.'

zr'(l,l) cos O, sin 9. 


XII(l, 1) = Ili(I,I) 


onde j = 1,21 "'I 7 e 

if'(I,l) = - 2k~-) - +~X:'(1.1) 
aH~-) 

il"(1.1) = '.Hk(~) +iT,"(l,l) 
'o 8 

zr'(1,1) 
tan(20.) = :Z:P0(i,iFt:'8(l,l) 

~O(l,l) = zgo(l,l) cos' O•• +;r:'(l.l) sin' 0..+ 
+~'(l.l)co,O", sin 00' 

1::'(1,1) = zgo(l,l) ,in' 8., +;r:'(l. 1) co,, 0o,+ 

-2zg0(1.1) cos 80, sin 0o, 

21;\"(1,1 ) 
tan20., = Il'0(l,l) -11"(1,1) 

~i(l.l) = ~i(1.1) 
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Para a parte pseudoesca.lar ~ se satisfazem as mesmas relações são satisfeitas, mudando 
apenas 1 ~ i j 5, B~ -+- (J1r f BOI! -+ 6....". No setor vetorial e pseudovetotial as transformações 
para os campos ((f-8) vem dad ... por, 

Vo,u =: 1'01/ COS OV ~ tr;fl sin ev 

(5.20) 

\Iã,u = "Z,u sin Ov + V;p toS 8v 

e suas derivadas 

Vóp.v =: VriJ,lV tOS f)ov - V;J,l1' sin 80v 


(5.21) 

Val-W = V~,ul! sln lhw +V:J.lV cos 90v 

sendo Vgpv = âp. v~w - 8"VaJ,l o tensor intensidade do campo vetorial massivo. Reiações 
semelhantes são usadas para os campos axiais AoJ,ls e Aaps, Para obter a forma do tensor 
intensidade de campo e os ângulos de mistura, é só mudar V -r As, Sv -+ eA e Bov -t BOA_ 
Então a densidade de Lagrangeana do setor vetorial-axial .c2fi~,u) Aaps ) é 

'c'2 (V:,u I A~J.ls) = -~.t;Il("fI ...,."')V:JJI'Va,uvI+ 

+Zitl("'{J.\ "t") Vll~ - ~i:;llb,ur ,j""Ys)A~,ul'sA°,utlS'+ 
ira.( jJ.l"(s ~ "tI''iS)A~Ji5 (5.22) 

onde os coeficientes são dados por 

t:"'(')"', "IV) = r.'.(')"', "I') co.' Ov +If'!"r". ,V) sin' Ov+ 

+Zl"'(,", ,V) co. 9v sin 9v 


if'(-y", ,V) = r.'"(;",.r") sin' Ov +Z:'(,', ,V) <:os' Ov+ 


-r."(,', "IV) co. Ov sin Ov 


iii(;""v) = Iii(;"d) 

• 1 i 
T,'(-r" , "IV) = 2112 +"2I;"b", 'll 

tan29 = r."(')"',1'0) ,v r.'"b", "I') -1f"("I"d) 
e 

1:'(7', ,0) = ~(;", ;")co,' eov +x,"'(7", ,') ,in' OOV + ~'(,'"V) co, OovsinOw 
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t:'b" ,y") = ~'b· ..'1') sin' Oov +1fb",y') co.' 80v - :u:'('Y" ,.y") cos eov sin O,v 

tan 28w = ~'('Y" ,.y') 
Ig'('Y",,'1') - 1f('Y", 'Y') 

~;("y",1") = xg;(-y",1') 

Redefinindo os campos auxiliares na forma, 

u, = VXs'(I,I) ..; 

1I"c = VigU,(ijS, i,.,.5) 11'~ 
(5,23) 

v•• = VXs'(-rv, 'Y") V:, 
A#5á = -li'.;a("Y~15, ;11')'5) A~s(f, 

obtém-se a seguinte deDsidade de Lagrangeana quadrátíca em termos dos campos nor
malizados, 

1 o )' 1 '( )' I ( )' 1 '( )''c2(O'tlI 11'111 V/,t) A/.l5) = '2(U/JO"a - 2'mcl"4 0'4 + 2' 8p,trll - 2'mjfll 1rtl 

(5.24) 

lu V'" I,.", IA A'w' 1 'A'-4' \'4,,1<' + +'2mv", Y.,-.,. - '4 4J.t1l5 +2'mA !I> llp$ 

sendo, 


21t'(I.I) 
 21T'(i'Y'./")
m.,... = m.,.. = 

it.~(I,I) ~'(i",i'Y') 
(5.25) 

V2Ír<""'\ i ) i2Ír (-y"')" ,y"")
mv.. = 

~'(-y'.'Yv) mA,. = ~ dt'C')'"",')"')") 
as massas associadas aos campos auxiliares. Obtov..... uma densidade de Lagrangeana 
quadrática local, característica. de campos livres massivos l ou sejat uma parte cinética. 
mais um termo de massa, que corresponde a uma. densidade de Lagrangeana que descreve 
a dinâmica dos campos auxiliares. 

Agora, temos que Ver como ou de que forma, interagem os campos auxiliares entre si. 
Para esse efeito, consider~se a parte da ação correspondente a 83, 

69 




, , 

A parte triünear da acão efetiva nos campos auxiliares depois de desenvolver o traço 
funcional no espaço de coordenadas da equação (2.44) e ter introduzido conjuntos com
pletos no espaço de momentos fica, 

s. = Tr / d'",d'yd'z [o-(X)S1'(X - y)o-(1/)SF(Y - ,)o-(,)S1'(' - x) + 

i1r("')-y'SF(X - 1/)i"(1Ih'SF(1I - Z)i1T(,)-y'SF(Z - x)+ 

IV (,,)SF(" -lI)iV (1I)SF(Y- .)iV (,)SF(' - x)+ 

/4 ,(xli'SF(X -y)i4 S(yh'SF(Y- .)14 ,(.h'SF(' - x)+ 

30-(Z)SF('" -y)0-(1I)SF(Y- z)i,,(zh'SF(Z - x)+ 

a"(Z)SF(X - Y)"(y)SF(Y - xliV (Z)SF(Z - z)+ 

3O"(X)SF(X -1/)o-(y)S1'(1/ - ')4 .(.)7'81'(' - z)+ 

3,,(,,)SF(" -y)i"(1I)-y'SF(1I- z)i,,(zh'SF(Z - x)+ 

3i1r(x)-y'S1'(X - y)i"(Yh'SF(r/- .)IV (Z)SF(' - z)+ 

3i,,(,,)'1"S1'(X - y);,r(lIh'SF(lI- .)i4 S(.h'SF(Z - x)+ 

3"(X)SF(X - y)iV (y)SF(Y - .)iV (Z)8F(Z - x)+ 

3111"1"(,,)81'(. - y)iV (y)Sp(y - .)iV (Z)SF(' - x)+ 

314 ,(xh'SF(" - y)iV (1/)81'(1/ - .)iV (,)SF(' - x)+ 

3"(,,,)SF(" - y)14 5(yh'S1'(Y - z)i4 '(Z)-y'SF(Z - z)+ 
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3í1T(xh'8F(X - y)i4 ,(!Ih'8F(Y - .)i4 ,(z)7'8F(Z - x)+ 

3ilf (X)8F(X - y)i4 ,(Y)-r'8F(Y - .)i4 ,('h'8F(' - x)+ 

3,,(,,)8F(x - y)irr(yh'8F(Y - .)ilf (,)SF(' - x)+ 

3u{x)8F(X - y)ilf (y)SF(y - .)i1T{'h'SF(' - ,,)+ 

a,,(xl8F(X - y)i1l'(Y)1'8F(Y - .)i4 ,(.h'8F(Z - x)+ 

a"{X)SF(X - y);4 ,(Y)1'SF(Y - ')"'('h'SF(' - z)+ 

3U(X)SF(X - y);\{ (y)8F(Y - .)i4 ,(')1'SF(' - x)+ 

a"(Z)SF(Z - y)i4 ,(yh'SF(y - .)i\{ (.)8F (. - x)+ 

3i1T(xh'SF(X - y)i\{ (y}SF(y - .)i4 ,(.h'SF(Z - z)+ 

3i,,(xh'SF(X - y}i4 ,(uh'SF(Y - .)ílf (,)SF(' - x)] (5,26) 

A estrutura dos elementos de 53 são do tipo, 

I(if>r. <h'. th<, ) = f d'xd'yd'z4>.,r(x) [Tr(fÀ'SF(" - y)r'À'SF(Y - z) 

I'"À'SF(Z - x»)] 4>',I"(Y)4>"r#(') (5,27) 

onde 'c,r, ~,rl e 4tc,rll; são três campos quaisquer (escalar. pseudoescalar, vetorial ou 
pseudovetorla.l) e expandindo em sérje de Taylor f/i&,P e 4>c.r'" em torno do ponto X1 a 
equacão (5.27}, até segunda ordem 1 tém-se nove termos para. cada. quantidade de 83 , As 
quantidades tem a. seguinte estrutura) 

VI = f d'x<p"r(x)Yí"'(r. r'. r")~b,r-(Z)~"r"(z) (5,28) 
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onde os campos ~b,rj{X) ou ~.r..,(x) podem conter a forma de uma ou duas derivadas nos 
campos, isto é) (éPt./>11,JV )4>e,rn, (ô°{jf14,r' )~C,rl1l etc, e 1= 1,2, ... , 9 o índice correspondente 
a cada termo feita a expansão . As integrais Yr no espaço de momentos contém o traço 
no sabor e nos índices espinoríais. Depois de realizar o traço no espaço sabor, as integrais. 
Yt ficam em termos das integrais com traço no espaço de Dira.c) 

B(r, r', r",m"mp,mJ") = f (~~<Tr [rsMp)A'sf.'(P)A"SÇ'(p)] (5.29) 

onde as matrizes N ou NJ podem ser as matrizes de Dirac r ou produtos delas segundo 
ao interação considerada. Temos que as combinações resultam ser, 

JiF' = i~ [2B,(m" m,., m.) + B,(m .. m ..m.)] 

para a = 1,21 3 

Yf!.lO = Yr'IOQ = *0. = 2~Br(mul mUI mu) 

para a :::;: 4, 5, 6, 1 

y,anO = ~ [S/(m,,! mUI mu) + BI{mu, m", m.)] 

yt" = ~ [Bt(m.. m" mo) +B,(m., m., m.)] 

JiI'" = ~ [B,(m., m" m.) +B,(m" m., m.)]1 
para a= 8}

I 
Y!"" = Yl'01l = YI"" = ~~ [B,(m., m., m.) +28,(m.. m., m,)] 

paraa=O 

4
yt'. = YI''' = yt" = av'3 [B,(m., m., m.) - B,(m"m.. m.)] 

para a= 1,2,3 

yt<' = yt" = YI'''' = ~B,(m.,m.,m.) 
para. a = 4,5,6," 

yt<' = ~ [B,(m" m., m.) - 2B,(m., m"m.)] 
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Jir" = ~ [B,(m., m., m.) - 2B,(m"m" m.)] 

YI'" = ~[BI(m.,m"m.) - 2S,(m" m., m,J! 
e 

Y,"" = 3~ [B,(m., m .. m.) - 48t(m" m"m,l] 

As relações com (t = 3 8e:ram escritas no exemplo a continuação, Não devemos esque
cet' a diagonalização da mistura do isospin (O - 8) deve ser posta. em 53 e também a 
transformação do campo axial A/oII>:!' 

5.2 Interação Vetorial-Pseudoescalar-Pseudoescalar 

Vamos nos concentrar como exemplQ, só na interação vetorial-pseudoescala.r~pseudoescalar, 
mais especificamente a interação p -+ 7ríT. Então, da equação (4.25) a ação correspondente 
a esse setor é1 

Sp_m = 3iTr [j d'xd'yd'zrr(xh'SF(X - y)i,,(y)j'S,,(y - x)iV(z)Sp(z - xl] 

'" j Jd'z [V..(x )Ji;:(i')" , i')", ')'·)a"".,( z)". .(x) +v..('"»)1::(i')" , i')", 'Y')rr.(x )a"n.(z) 1 
(5.30) 

onde 

Y;!'(i'Y',i')"dl = f (~~, [Tr(i')"),'SF[pli'Y'),·SF(P)j.SP(Pl'Y'),·SF(P)) + 

Tr(i')")'"SF(P)i')" À'SF(P)'l'"À'SP(Pl'Y.SF(P))] (5.31) 

e 

Ji:!'(i'Y', h', 'l'") = J(::í,Tr(i'l" A'S,,(p)ir'A'SF(P)'l'"),'SF(Pl'Y.Sp(p)) (5.32) 

No setor p -+ 11'11' vamos ter ct, b, c = 1+ ,3,1- , portanto desenvolvindo a soma nos índices 
internos temos, 

s...... = f d'x.c"".(x) 

onde 

.cp",,(z) = í [Vit(x)(Jii!' +Y~!')ôo"'l(z)"',(z)+ Vi;(X)(y:~3 +:JP.!')l1""t(x)!f,(xl + 

V,,(z)(J!i!' + J!!!')l1""t(x)lr1(z) +V,.(",)(J!i!' +J!!!')l1"lr1("')1ft(x)+ 
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v;:!;(z)(Yi!' +y!!3)8·1f3(X)1fí(x) +V,;(x)(Yi!' +Y:!·)8·lT3(X)1Ti(z)] (5.33) 

Definindo, 

B,.(i·y',i1",1'",m..m.,m.) =f (~~,Tr [i1'·SP(P)i1"S~(ph.S~(P)""'S;'(p)l (5.34) 

e 

B~.(i1", h'd,m., m., m.) =f (;~,Tr [i1"S;'(pli-y'S~(ph'Sj!.(ph.SF(pl] (5.35) 

têm-se, 
yJ;3 + Y1!2 =28'a + 2B~Q - 2S;a = 282Q 

Yi!' +Y;!! = -28,. 

,"" + ,,'''' -.Y40' - "'".Y')c. k(,7'lQ 

,"" ,~" - 28.Y2c. + .Y4G\' - - 2a 

Y'" + ,,123 = -28lO' J'4a 20: 

Y2(; '" + ,,213 - 20J4c. - 2B 

logo a densidade de Lagrangeana do setor prr1r fica., 

.c",.(x) =6i8,. [V,t(8·"'í", - 8·1f.1fi) + 

Va.uCÔa1i't1T'l- aClrrirrt) + ~:J8C.'lT31l'i - ~1f'i1i3)] 

= 6iB'.';j,V:"iâ"rr· (5.36) 

onde t, j! k = 1+, 3, 1- e 82« = r/pffffUt, sendQ ~ff" a. constante do decaimento do rnéson p 
em dois píons, determinada por I 

.) f d'p 1 [, 6 " ,]
Spn = - (2,,)' (I" _ m~)' 2p - m;;p +4m. 

= -2F,(m.,A) +6m;F,(m.,A) - 4m!F.(m.,A) 

onde as integrais Fi são , 

d'p p' 
F,(m.,A) = f (21f)' (p' _ m;)' 

d'p p' 
F,(m.,A) = f (21f)' (I" - m;)' 
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d'p 1 
Fo(m.,A) = / (2,,)' (I" - m~)' 

RedefinidQ a constante de acoplamento como sendo, 

6' ~nw 
gpn = I f,,

~3(i-y', i1")Y ~(1'", 1'") 

então a. densidade de Lagrangeana de interção vetor~pseudoescalar ~pseudoescalar em 
termos dos campos normalizados resulta ser, 

CPW'f'I = 9pft1r f i;/eV:7!' j aQ'1\"k (5.37) 

Com o valor de !~cutofrl A = l[GeV] e a massa do quark Uu" dado por mtt = 395[MeV} 
obteve-se o valor para a constante de interação 9prr-r; de 5.76. Comparando com o valor 
experimental de 5.30, representa um resultado razoável usando esta aproximação local 
além da aproximação 1/N para o termo 83 , 

I 

I 

I 
I 

I 
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Conclusão 

A implementação formal da expansão 11N com a introdução dos campos a.uxiliares 
bosônicos usados para. a derivação de uma densidade de Lagrangeana efetiva com in~ 
terações mesônicas acopladas com campos fermiônicos, tem como teoria KmicroscópicaT! 

,t\ fundamental a versão extendid. SU(3) do modelo NJ L e portanto as apropriadas carac
terísticas da QCD no regime de baixas energias (longas distâncias). Esta implementação 
permite obter uma densidade de Lagrangeana que preserva a. dinâmica original do modelo. 

Mostra-se: que na ordem dominante da. expansão l/N, exibe a geração dinâmica de 
massa dos campos fermÍônicos. As equações de "gapT! fornecem uma relação autoconsis
tente entre as constantes do modelo e as massas fermiônicas geradas. 

Os campos bosônicos auxiliares pseudoesca1a.res e alguns vetoriais, na ordem domi
nante (um-"loopfl), mostra.m ser bem representados por estados ligados qq, Os campos 
auxiliares num começo eram campos não- físicos, logo com as correções radiativas passam 
a ser campos físicos, ou seja, têm uma dinâmica própria e a posição do pólo corresponde 
a. massa. associada a esse campo. As interações fermiônicas são bosonizadas, quer dizer, 
sumem os graus de liberdade fenniôrucos e eles são cobertos de bósons que interagem 
agora entre s1. 

As massas são obtidas como polos da inversa da matriz função vértice e as constantes 
de acoplamento méson~quark-quark como resíduos do pólo. Os resultados obtidos estão 
muito perto dos resultados experimentais. Os mésons vet-Oriais mais pesados poderiam ser 
bem descrito incluindo campos auxiliares tensoríais que em nosso caso foram desprezados. 

Mostrou-se que o método de bosonização apresentado do ponto de vista matemático 
realiza-se o mesmo programa. que o método Bethe-Salpeter na. ordem dominante da ex· 
pansão l/No 

Mostrou~se a equvalência na ordem dominante da matriz amplitude de espalhamento 
com a matriz de espalhamento Bethe-Salpeter. 

No esquema. da bosonlzação aparece um fa.to interessante ao fazer as correções radia
tivas aos propagadores. Obtém-se propagadores mistos entre rI e Vp e 11' e Ap $. Esses 
propaga.dores mistos poderiam ser eliminados diagonalizando adequadamente nossa den
sidade de Lagrangeana efetivaI ou seja, fazendo certas transformações entre os campos (J 

e v;. e 11' e AJ.'s, 
Outra contribuiçio importante da presente densidade de Lagrangeana é relativo à 

expansão local dos çampos auxiliares em torno do ponto x. Neste caso, obteve-se uma 
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interação local efetiva. dos campos mesônicos incorporando termos cinétkos desses cam
pos. Particularmente, no setor p1l'1I' r a constante de decaimento do méson p obtida. nesta 
aproximação nos dá um valor bastante razoável comparado com o valor experimentaL 

Tem-se uma densidade de Lagrangeana. efetiva. só com campos mesônioos com todas 
as interações possivéis entre eles. 

Podermos pensar que as correções aos propagadores mesônicos, perturbativamente 
nesta aproximação t vem de todas as contribuições de outros estados mesônÍcos mais leves 
como campos pontuais. 

Temos a. confiança de que mésons mais pesados t como por exemplo, o escalar lo> «K- [( 
molecules"' e outros sistemas compostos, sejam bem descritos usando esta. densidade de 
Lagrangeana efetiva mesôníca com os coeficientes da. ínteração adequados. 

A perspectiva do trabalho refere-se a que a expansão l/N fornece-nos uma manejra 
sistemática de fazer correções, agora perturhativamente na expansão l/N) à equa.ção de 
"gap" I aos propagadores e aos vértices de interação na ordem seguinte à ordem dominante 
IjN. Acredita-se que fazendo correções em "dois-Ioop", os resultados do espectro de 
massa. dos mésons mais pesados deveriam ser bem melhores incluindo também campm; 
tensoriais e campos bos-ênicos intermediários coloridos. 

77 




" 


Apêndice A 

Identidades de Fierz 

A.! 	 Transformações de Fierz para interações quárticas 
pontuais 

A transformação de Fierz é um esquema puramente técnico, que se usa para examinar o 
efeito da troca dos operadores de Dirac que ocorren nos produtos quárticos fermiônicos 
no mesmo ponto espaço-tempo. 

O interesse desta transformação no modelo N JL é que: 
i) uma simples interação corrente-corrente cor local, conduz diretamente a termos 

quadri-fermiônicos na densidade de Lagrangeana, 
ii) auto-energias aparecem da contribuição direta da densidade de Lagrangeana invari

ante de Fierz e é equivalente ao termo de troca que aparece da densidade de Lagrangeana 
original. Então a pergunta que surge é, como é que estão ligados os termos diretos e de 
troca? 

A interação pontual de 4-férmions mais geral invariante sob as simetrias C ® 'P ® 7 ® 
SU~,(3) ®SUL(3) ® SUR(3) ® Uv(l) ® UA(I) é, 

C" = C1 [(,jjl°Ao')'",p)' + (~l°Ao')'"')',,p )'] +C, [(~l° A.')'",p)' + (~l° A.')'"')',,p)'] + 

C3 [(~A~Ad,p)' + (~AfAo7"')'5,p)'] +C, [(~AfAd,p)' + (~AfAd')',,p)'] + 
C, [(~lOAd,p)' - (~l'Ao7"')',,p)'] +C, [(~AfAd,p)' - (~AfAd')',,p)'] (A.I) 

onde os índices a e j referem-se ao sabor e à cor. As matrizes >'0: e >.f são os geradores 
do grupo 	SU(3) sabor e SU(N) de cor. Reescrevemos C" na forma, 

1°1° ® Ao Ao )
1°1° ® A;A;

C" = ~,,p•.jjd,p, [(')'"')'" + ')'"')'5')'"7') ® (C1 c, C3 c,) A~AO. ® AoAo +( 
>.~ >.Co: ® >'i,\' 
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0
• ( 1'1 0 -'.Ão )](r.r - 1'.r,7"-r') o (c,; Co) À;Ào·0ÃoÃo ""di' 

Seja O o produto tensorial de matrizes no espaço espinorial, sabor e cor. A estrutura 
é da. forma, 

- 2 - - •(>/10"') ~ >/1,>/1.>/1.""0;'0;,, 
que é uma estrutura invariante Lorentz[32]. Fazendo uma transformação de Fierz sobre 
esta forma, obtemos j 

- 2 - - i:F(>/10>/1) ~ -"',"'."'.>/1,0"0,,, , 

e assÍm podermos escrever a. transformação j 

• •O~Oida == CikO.»Okdo 

onde Cu'! é uma. certa. matriz de transformação e o conjunto a, b, C, d corresponde aos índices 
para cada. um dos espaços, isto é, a = ex, f1 c =dirac, sabor, cor, 

No espaço espinoriai sejam as matrizes, Os = 1, Op = i1\ OT = (T'w, Ov = "'I"} 
OA = /,P')'5, então a matriz: C;k é1 

li! -1 -I \ 
4 -2 O -2 4 


12 O 2 O -12 
 (A.2) 
-4 -2 O -2 -4 

CD~ 4
1 

-I 1 -t -1 1 

No espaço sabor SU(3), temos as matrizes Ào = ~l e os geradores do grupo .xi com 
i = 1,2, "'; 8. A matriz de transformação com os operadores 0 0 = Ao e Oi = 'xi é 

1(1 1) (A.3)C. = 3 8 -1 

e no espaço cor SU(N), com 0 0 = le e O", = À; I 

( 
1).1.

C, = 2,[i-1 " (AA)
N' -11 

Aplicando o operador de permutação de Fierz em nossa densidade de Lagrangeana 
C'f e usando (A.2), (A.S) e (A.4) temos, 

:FC'J = -,j),,,,.~.,,,, [- ('1.'1" + '1.1's'Y.,.') 0 (., C, .3 c,) 

! ! _1) (le t e0",,,,)!l. .!! i _i leIo 0A·N 
!'. li ~! _1 Ae"c. 0 ":,,, +( 19{J/s ':16 _I ).~ )"Oa. tO. )...)..í
272799 a. 'CII 
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lClo®>..>.o J]
1 1 	 1 1010®-,0),.

2(1 1 -	 i1' i1') ® (e, cal ( AÃ .!! .!1) À~>.C, ® .\0>'0
27 	 (" ,. ,O,C'~.L\·"'g; A ~ 	I I oo;db 

A densidade de Lagrangeana invariante de Fierz, se constroe adicionando o termo 
transformado! isto é l 

:FC'J = 2
1 

[.c.J + :FC'JJ 

então l 

C'J = ~Ol [(,fo>',,,,)' +("liÃ,i1'''')']- ~G, [(,foÃ,')'"",)' + (,p>'d')',I/!)']

1 [- ,- ,]1 [- - ']203 (I/>Ào"/"1/1) +(I/!Ao"/"i,<b) -20. (1/>),.,""')' - (tjJÃo'Y""tjJ) + termos com Deteto de COr 

(A.S) 

A.2 	 Transformação de Fierz de interações de seis pon
tos que quebra a simetria UA(l) 

Para construir a interação de seig..pontos que quebra a simetria axial UA(l), precisamos 
considerar os dnro termos de troca de acordo com os: 3! elementos do grupo de permutação 
SU(3). 

A estrutura mais geral para o termo de interação sexta que quebra. a simetria axial e 
que respeita. SUL(3) ® SUR(3) e SU(N) é a equação (1.53) que a reescrevemos Da forma: 

C'IHooJt = Dij'K. [(,fo,r+I/>,)(,p,r+I/>,)(,p,r+tjJJ) + 

(M-I/!d)( ,fo,r-<b,)(,p,r-"'J)] + 

~Di;kk, [(,j/r+ )"tjJ)(,p>.c'r+Ajl/!)(,j/.\~r+ À.1/;) + 

(,pr->',I/!)("li>.c'r-Àjl/!)(,p>.fr->'.I/!) + 

(,j/Ac'r+A,1/;)(,pr+>.jl/! )(,fo>.~r+>'.I/!)+ 

(,j/'\o.r- Àil/!)(,pr-Àil/»(,foÀ;,r- À,I/!)+ 

(,p),c'r+À,<b )(,pÀ;'r+À;I/!)(!j;r+),.tjJ)+ 

(,foÀo'r-À,tjJ)(,pÀ~r- Àj<b)(,pr- À.I/!)] . 	 (A.S) 

A estrutura "detenninantal" de J:,JtHO(>Jf no espaço sabor é por contrução invariante 
sob uma transformação de Fierz, isto é, 

80 




- - - "k - - - "h:F",.",.",,"'.'""PeD') [À/À;À,I..""" = "',"'.""",,"',"',D') p'/À;>'.I..,,;,.!, 

onde Dijk são constantes totalmente slmetricas e as ma.trizes de heUcida.d.es de Dira.c são 

r*=l'fi-y'. 
As identidades de Fierz para usar nas expre5Ões de (1) contém combinações de termos 

com oetetos de cor. As interações de oeteto de ror puro não contribuem. As relações 
de transformações de ínteraçães entre um slngleto e um oeteto de cor são expressas em 
termos das constantes de estrutura do grupo 8U(3), 

[lOÀC ] =! [lc>,c +,\cl0+(d",-if",)>'c,>,c,]
(J abi da 2 r) a aBidb 

Para desenvolver as transformações associadas a C1tHoojh temos o operador de per
mutação j=iik relacionados com as transformações de Fierz t isto é, pI3} ra'll, :Fl31, pl 
e PIl. Representando S = I, p:::::: i"'(s. T = crPII e Ts = -TP, encontra-se que l 

[r*r~l = !. [r±r±] +! [(T ± iT,)(T ± iT5)J~'db (A.7)
chld" 2 1:11;11111 8 ' 

assim então para. o espaço das matrizes de Dirac resultam, 

[r+r+r+ + r-r-r-j, .... = 2[888 - SPP - PSP - PPSI".,•." 
aBj<Wdt: •• 

[r+r+r+ +r-r-r-J = ! [r+r+r+ +r-r-r- +TTS +T,TP]
clb;e(J;f~ 2 d'a;cI"je 

[r+r+r+ +r-r-r-J = ! [r+r+r+ +r-r-r- +TST +T,PT]
dC;eÍI;/11 2 da;doúc 

[r+r+r+ +r-r-r-j =! [r+r+r+ +r-r-r- +STT + PT,T]
dtJ.,U1/11 2 d.a:tbl/c 

[r+r+r+ +r-r-r-] = ! [r+r+r+ +r-r-r- +TTS +TST +STT + 
de:ea;Jb 4 

T.TP +T,PT +PT,T]d,,,,,j, 

[r+r+r+ +r-r-r-j = ! [r+r+r+ +r-r-r- +TTS +TST + STT + 
d~:ee;/n 4
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T,TP + T,PT + PT,Tld'''';j, 
As transformações no espaço da cor são , 

[1
01010] = [~101010 + ~>.0>.0·10]

db;CCl;Je 3 2 Cl dCljebiJc 

[101010] = [~101010 + ~>.010>.0.]
dc;ebjJCl 3 2 Cl dCl;eb,Jc 

[101010] = [~101010 + ~10>.0>.0.]
dCljee;Jb 3 2 Cl dCljc6jJc 

[101010] = [~101010 + ~>.o>.0'1o + ~>'~1o>.0. + ~1o>.0 >.0. + 
db;ecjJCl 9 6 Cl 4 4 Cl 

12(d••, - i/••,)>'o. >.0' >. o,] 
dCl;ebjJc 

[101010] = [~101010 + ~>.0>.0'10 + ~>.010>.0' +~10>'0>.0. + 
dCjeCl;/b 9 6 Cl 4 Cl 12 Cl 

1. ] ,2'(dClbe -1,!Clbc»"CCl)"C6)"Cc 
dCljc6;/c 

e os termos, 

[10>.~>.0.] = ~ [10 >.0 >.0. +>.010>.0. + (d••, _ i/••,)>.O'>.0'>.0']
d6jflCljJC 2 Cl a dClje6jJc 

[10>.0>.0.] = ~ [10 >.0 >.0. +>.0 >'~10+ (d••, _ i/••,)>.O'>.0'>.0,] 
a dejcbjJCl 2 Cl a da;eb,Jc 

[10>.~>.0.] . = [_~10>.~>.0.+ 16101010] 
dCljCC,Jb 3 9 dCljcb;/c 

[10>.0>.0.] = [16101010 + ~>.010>.0. _ ~1'>'0>.0. _ ~>.0>.0'10_ 
a db;eb;Ja 27 9 a 6 Cl 6 Cl 
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1
6(<1." - í/."p.o' },Q'>.O'] 

M;eO;JC 

[1°>.">,<"] = [16 1"101° + ~>.O>''''l'' - !lC>,C)'C' _ !>.c10>.O._ 
Il de;tQllb 27 9r:t 6 d 6° 

1../.,,)>.0.AO'A'" 16(d••, - . 
de.:t/;,Jc 

Finalmente, para. obter a densidade de Lagrangeana invariante Fierz, devemos somar . todos estes operadores ao termo direto, isto é, 

:Fc,!H~/j = i (C't"oo/' +FC,tR"ltl (A.8) 

onde 

~" ",OI'" :F'ZI r .".m " ",,,,, "".m".rJ..,ltHoclt =.r Jo...ftH(I(l/t+ """tHQQjt+.1 ;"'lfHoolt+J .....'fHfX>!~+.r L..'tHoolt (A.9) 

obtendo como resultado a eq.(1.55). 

83 


http:eq.(1.55


Apêndice B 

Elementos de Matriz da Funcão de 
Dois Pontos 

B.1 Funcâo vértice no espaço de momentos 

Aplicando o traço no espaço sabor na equação (2.49) e usando a transformada de Fourier 
(2.62) vamos ter os seguintes elementos da matriz funcão vértice~ 

i 2 1
r"., = - 2M,-J +ãlI~;~,(p) +ãlI:~,,(p) , 

f.,.,(P) = f",.,(p) = r.,.,(p) = - 2;;1-) +lI;;~,(p) , 

r ...,(p) = r....(p) = - 2k1-) +~II!':•• (p) , 

r .... (p) =r",,,,(p) = - 2;;i-) +~n;;~.(p) 

r.,a,(p) = - ;;i-) +~lI;;~.(p) +ilI;~.. (p) , 

ia(-)k(-) vf:1 

r.,a,(p) = r .... (p) = ,I_\.,~\ +23[Il;;~,(p) -1I!~•• (p)J , 
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I 

rl'".,(p) = r:,"o(p) = iiII:;:;;(P) + ~iII~,~(P) 

r"'"'"( ) - r""""( )r"""( ) - r"I"'"( )r"'"'"( ) - 'rr""'"(p) 

r~•• (p) = rV...	(p) =r:.v.(P) =r:.... (p) = 

2t III',JUv,;.(p) 

r"Vi"'l ()P -- D'1Vl 	 P - a2V~ P O'aV3 P - V:lQ'2 P V.a3 P _l VI"'j ! 

, 

rv..,(p) = rt:<,.,(p) = r:.v,(p) = r;,v,(p) = 

'2i rr""( ) }VliQ:, P 

f" () ru 	 () 2i rr","() 4irr"",()V,ua P ;;;: (f'V' 	 P ;::"3 V.a, P +"'3 Vaq, P ! 

r" () - r" 	 () - 2V2iW"'"( )_ 2V2irr",,·( )Vo<ra P - "'aVo 	 P - 3 VIIU! P 3 V!lO'I P 

r" () r" 	 () 2V2irr"'"() 2v'2i rr····( ) VIIO'O P = CfoV, 	 p = -3- v'Uo P - 3 "4Q'l) P , 

r!,.,(p) = - 2ij+) - ~rr!,.,(p) - ~II!:;~(p) 

ir!,,,(p) =r!,.,(p) =r:,,,(p) = - 2,w) - rr!;:;:(p) 

r' f_) - r' () _ __i_ _ lrr'~'( )
"'.'11'4 V' - 1:'81'1'0} 	 P - 2k!+} 2 1I'tIQ P 

r!,,,,(p) = r;",,(p) = - 2k1+) - ~rr!,,;;:(p) 
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--i 

r5 (p) ~ -J". - !n5U,U(p) - ~n'" (P)
'Ira1\'! kã+) 3 'Ir''''" 3 """"', 

. (+l"Ít) v'2r:,.. (p) = r:." (1') = ':,."",+, - 23[ll:''',;~(p) -ll::~:(p)J 

r"' (p)_rUs ()-i'll"'"'U( )+2'llu 5"'()
..10"0 ~ 'll'oAo P - a' ,to"'O P 3' -401'!'0 P ! 

( , 

r:;;., (1') = r;:;., (1') = rA,',.(p) ~m:í,'.;'U(p) = f~~,,(p) ~ r~.,(1') = f~•• (P) 

f;<;.. (1') = f::;.. (1') = f;:A.(P) = r!:A.(p) 

'W"( )=2v~;.P! 

r:;;,,(p) =r:;:",(p) = r!:A,(p) = r!.:.,(1') 
_ irruu,,(p)- 2' v,-"'t ! 

ru' ( ) - r.u ( ) _ 2i rru 'u,u() 4i rr",·,,()
At""to P - !r.1ia P - 3 Aa'!:, P + 3 Aa1f, P I 

r"' (p) = r" (1') = 2 v'2i rr"' u,u (P) _ 2 v'2i n" s." (1')
Ao'll'& 'll'!Ag. 3 Attlrs 3 Ao'lrs 

r u' (1') = r" (P) = 2v'2i
W 5U'u(p) _ 2v'2irr'''~( )

'11'0.1'4 Aalto 3 .A,1I'o 3.À$1I'O P 

fU' (P) _ i uV 4ll"" U,U() 2ll""",()
VoVo --292 9 -'3 VoVo p -'3 VoVo P 1 

r\ív,(1') = f\lv,(P) = r~v.(p) = 2~g"V - II\I,'~U(p)
j 
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r,· () r'· ( ) ',. w· .,U( )VtVt P = vsV(I P = --29 - V(lV(I P ,g, 

V,Y.5 P ',. lI'·u,,()r,· () = r'·v,v, ( ) P = --29 - V,V$ P ,g, 

r'. ( ) i ,. 2W.u,u() 4W ."'() 
vava P =-292 9 -'3 vava p -3' VaVa p , 

r'· () r'· () 2vÍ2[lI'· U,U() lI'· "'( )]VoV, p = V,Vo p =: ""3 VoV, P - VoVa P , 

r~.III5 ( ) = .2..g"''' _ ~II"'1.'5U,U(p) _ ~IIJ..C1I5 ..,.(p)
AoAo P 292 3 AoAo 3 AoAo , 

r'·' ()-r'·' ()-r'·' ()-_'_ "·_W·'u,U()AIAI P - A2A, P - A3A! P - 2 9 AlA! P ,g, 

r'.' () r'·' () i ,. lW·'·'u()AtA. P = AsA& P = 292 9 - '2 AaAo P , 

r'.' () r'·' () i ,. l W ·'U"()AsAs P = ATAr P =: 292 9 - '2 ATAr P I 

r'·' (p) = ~g'. _ ~lI'·' U,U(p) _ ~W·' "'(p)
A,As 292 3 AIA, 3 AIAs 

r'·' () r'·' () 2vÍ2[w·' U,U() lI'·' "'( )]AoA,P = AaAoP = ""3 AoA, P - AoAa P , 

Usando os projetores longitudinal e transversal, (2.69), a estrutura dos elementos de 
polarização do vácuo são , 

d' . d' - 1/' P I I' I I'f '! plI•• (p) = (21l'l,Tr[SF(k +p)SF(k)] = -'22i (211'),Tr[SF(k +p)SF(k)] 
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= -~J~f(1, 1) 


fif,!!'(p) = g"Ofi{l; ,Cp) = (TPO + LPO)fiv,; ,(p) = 


Y'fiv,;,(p) = :::r~1 (~~,Tr[-y,S~(p+k)SF(k)) 


= - J;J(~~,Tr[~S~(p+k)SF(k)J = -~~Jt~(~,l) 
fl;V'(p) = Pi~!'(p)lI'" = J(~~,Tr[S~(k+ p)-ypS{:(k)l!fr ~ 

1 I d'k H)p f' p" 1 11' -ip) p" 
= '22; (211")' Tr[S~(k + p) 9 sp (k)) H = :/W (1, 9 9 

fi"' ff'(p) - TP'n-ff' (P)TP", L"fifl'(p)LP'vv - VV rx{J T 00(1 

;, i p' (L)ff' ip -iP) p' 
= -;/l!Vff 

(T'Ó'Y"TP,'Yp) - 2HJvv (H' H H 
iJ(T)II'ToV !.LiL)ff'( ip -ip)L=-2 vv -2H vv H'H H 

i ,1" li' P' TP. )T )r' ~LJ(L)II'( ip (-i)p)
= -'57" [s-Jvv (T la, 'YP p' - 2H vv H' 9• 

fi!!I'(p) = ~JW'(il',i1') 


-.' ff'(p) = ~ p' J(L)ff'(i..L~5 ir)
n 2H ÁP H"Ar 

fi~! lI' (p) = -~Jt~(i'/' -i~I')~ 
, i p" (L)ff' fi fi. p'fl~51J'(p) = -~Jf4'IJ'(T'",o",T'P1P"1'}-2HJAA (i H,',-i H' )H 

- -!.TP<J'f)II'T" - ~ ~Ji':1ff'(i ~d,-i ~d)~
- 2 '2vp~ vP~ VY VI' 

, 1 i p' (L)ff"" • • P ') p'
= -iT''''!-aJ%.' IJ'(T"",o'" TP',pr,)T,,]T: - 29JM (.H' ,-'9 1 H 

onde as integrais J" são da forma 

li' , 'I d' [A A') _
Ji, (A,A) = 2. (Z11"},Tr ~+p-m/~-ml' 

d'k A A' 
- 2il--Tr[ t J (B,l) 
- (2.. )4 H~-m/~-;-mJ' 
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I ' 

, 

, B.2 Expresóes para as Integrais J 

As integrais J'j(r I f') são explicitamente calculadas em termos das integrais, 

A d'k 1 1 [, '(=-A-mlnl+-A')]n ,(m)=8iJ (2lT)'k'-m'+í, 2rrz mZ 

A d'k 1 1 
n,(Y,m,m')=4iJ (2lT)'(k+W-m'+í«k-i)' m"+i, 

Definindo 
M=mJ+m 8=m'-m 

ng(m,m') = ~ n,(m) - n,(m') (n~)' = d1I.,(p') 
m 22 - ml2 dI>' 

e 
p = {P' 

tem~se as seguintes integrais, 

Jpp = ~[n,(m) +n,(m')] + (a' - p')n, 

t;.>M
JpA = ---In, -~] +pMn,

p 

JXA = 
a'M' [n, - ~I- M'n,

p' 

1 
Jss = 2[n,(m) +n,(ro')] +(M' - p')n, 

iaM' [ .,,01.Jsv = n, - "." - .pan,
p 

J5v = a'~ [n, - ~]- a'n, 

J"&v = ~[(a' + M' - a:,!, )(n, -~) - (sa' - 2p')n, +4a'M'(ng)1 
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(UI ',tu)dYf = (,tu 'tu)Yd'f = (,m 'tu)d'Yf 

''ef.t!j,8UIfs ~p s~g5'elal se e 

[,(:U) ,.111 ,'1~ + 'U(,á~ - ,.111&) - (:u - 'u)( ,;':'1 - ,.111 + ,'1l1t = vIf 
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