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Resumo

Parafraseando técnicas introduzidas por Spencer e Zirilli em jlOll, mostra-se de que
maneira a completeza assintótica na região de baixas energias em teorias quânticas de
campo na rede é basicamente consequência da propriedade de decaimento exponen-
cial do núcleo de Bethe- Salpeter e da ausência de estados ligados. Adicionalmente,
esta propriedade de decaimento é verificada no caso do modelo de lsing na região de
altas temperaturas. Este caso é tratado a título de exemplo da aplicação de técnicas
adaptáveis para outros modelos e originariamente introduzidas no contexto da rede
por R. Schor, ]841, j8S], seguindo idéias aplicadas no contínuo por Spencer, ]99].

Abstract

Paraphrasing methods introduced by Spencer and Zirilli in [lOll, we show how
asymptotic completeness in the low energy region for /aflige quantum field theories
is obtained basically as a consequence of the tour particle exponencial decay of the
Bethe-Salpeter kernel and the absence of bound states. Furthermore, such decay
properties are verified fol the lsing model at high temperature. This case is consi-
dered as an example for the application of methods valid for anothers models and
originally introduced in lattice field theories by R. Schor, 1841, 1851, following ideal
used in continous field theories by Spencer, 1991.



Prefácio

O presente trabalho aborda a questão da completeza assintótica para teorias
quânticos de campo na rede. A abordagem é basicamente uma transcrição ao con-
texto reticular de resultados obtidos por Spencer e Spencer e Zirilli nos trabalhos
assinalados 1991 e jlOll nas referências, respectivamente.

Na primeira das três partes em que a tese é dividida, são estabelecidas hipóteses
gerais sobre a função de 2 pontos e o núcleo de Bethe-Salpeter, sendo mostrada a
maneira em como estas se articulam dando lugar à completeza assintótica. Na, se-
gunda parte, estas hipóteses são verificadas para um modelo em particular, a saber,
o modelo de lsing na região de altas temperaturas. A última parte é constituída
apenas por comentários sobre o conteúdo das duas primeiras.

Em primeiro termo, incluiu-se uma suscinta introdução que aborda a Teoria
Quântica de Campos, passando pela teoria do espalhamento e teorias na rede,
até pesquisas recentes na área da completeza assintótica (capítulo 1). 0 segun-
do capítulo introduz as definicões e fatos básicos da teoria na rede. A seção 2.3
inclui o tratamento da teoria de espalhamento na rede, basicamente um resumo dos
reputados de l41. Embora os enunciados apresentados sejam rigorosos do ponto de
vista formal, estes dois primeiros capítulos são os mais despretensiosos, incluindo-se
apenas a título introdutório, já que resulta impossível justificar o papel orgânico
desses resultados dentro da teoria, sem coloca-los no contexto mais amplo da Teoria,
Quântica de Campos no contínuo, no qual se originaram. O capítulo 3 é o coração
da primeira parte. Nele é introduzida a equação de Bethe-Salpeter na rede (seção
3.2), sendo destacado o rol resolveste de certos núcleos integrais e a sua relação com
a medida espectral do operador de energia-momento (seção 3.3). A seção 3.4 estuda
as propriedades de regularidade (analiticidade, compacidade) destes núcleos, cons-
tituindo um dos aportes no que esta tese possa ter de original. Estas propriedades
são usadas na seção 3.5 para estudar o espectro do operador de energia-momento, e
na seção 3.6 é introduzida uma hipótese que permite excluir a presença de estados
ligados. Embora esta hipótese seja característica específica dos modelos P(g)2 con-
siderados por Spencer, não deixa de resultar interessante destacar que, excetuando
este último, os resultados obtidos são consequência de suposições bastante gerais
sobre o modelo. Finalmente, na procura de informação sobre o espectro absoluta-
mente contínuo, foi necessário restringir-se a dimensão 1+1, o que possibilita obter
uma derivada de Radon-Nikodym da medida espectral (seção 3.7).

A segunda parte inicia-se também com uma introdução, estabelecendo a ter-
minologia e notações a serem utlilizadas, com particular ênfase na expansão em
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polímeros na região de altas temperaturas, já que a literatura a respeito parece não
carecer de certa falta de uniformidade no tratamento deste tópico (capítulo 4). Os
resultados do capítulo 5 também não tem nada de originais, mas são incluídos para
sua posterior utilização no capítulo seguinte, onde são estudadas as propriedades
de decaimento do núcleo de Bethe-Salpeter para o modelo de lsing no regime das
altas temperaturas. Este caso é considerado meramente a título de exemplo da
aplicação de técnicas adaptáveis para outros modelos e que foram originariamente
introduzidas no contexto da rede por R. Schor, 1841, 185j, seguindo idéias aplicadas
no contínuo por Spencerlj991.

O contéudo da terceira e última parte nos dispensa de maiores comentários.
Apenas que o seu primeiro capítulo aborda exclusivamente questões tratadas neste
trabalho, entanto que o seguinte explora especulações de caráter mais geral.

Defrontados quase que continuamente com o lacónico e suscinto estilo "para
especialistas"dos artigos e publicações de pesquisa, a suposta relativamente maior
liberdade narrativa e estilística que comporta a redução de uma tese de doutora-
mento tem privilegiado no presente caso, espera-se, uma abordagem "didática"
Assim, os enunciados dos resultados técnicos são matematicamente rigorosos e de-
talhados, e a mesma coisa pretende-se das respectivas demonstrações. Considera-se
também que a inclusão de uma razoável lista de referências bibliográficas e algumas
citações oportunas venham situar-se no meio termo de compromisso entre o caráter
autocontido da exposição e as óbvias limitações de espaço e tempo. Comentários
heurísticos, como assim também analogias e exemplos provenientes de outras áreas
têm sidos acrescentados, sempre que possível. Tem sido concedido especial ênfase,
principalmente na primeira parte, na maneira em como os resultados articulam-se
estruturalmente para dar lugar aos resultados esperados, destacando, em geral, o
todo, tentando não abrir mão do rigor no tratamento das partes.

No corpo do texto, e pala futura referência, cada resultado é enumerado pela sua
ordem de aparição junto com o número do capítulo e a seção na qual é enunciado,
z;.g., 1.2.3 refere-se ao terceiro resultado na seção 2 do capítulo l. Idêntico sistema
é usado para enumerar as fórmulas e equações, mas neste caso o número aparece
entre parênteses, o.g.,(1.2.3).

Os principais conceitos definidos são destacados com caracteres em negrito.
Num índice remissivo, no final, estão referidos os principais, senão quase a totalida-
de, dos símbolos e definições empregadas. Algumas notações e convenções constam
logo no começo, após o sumário, pois, embora usuais, o seu uso frequente na litera-
tura aparentemente não consagrou unanimidade a respeito do seu tratamento.

Para evitar a proliferação de notas de rodapé um tanto prolixas, todas as re-
ferências bibliográficas constam no final, mesmo as relacionadas com aspectos históri-
cos, assuntos periféricos, e até as meramente incidentais. Todas estas referências são

V



enumeradas, e citadas, com uma cifra arábica entre colchetes. Dentre as referências
especificamente técnicas, os artigos são referidos com cifras em "roman" [4], e os
livros em negrito l41. Existem referências de carácter histórico ou incidental, incluí-
das para complementar o texto. Estas são referidas em "slanted" l41 ou em itálico l#l
sendo estas últimas as que, por diversos motivos, não foram confrontadas pelo autor.

O autor agradece às pessoas e instituições sem o concurso das quais a realização
deste trabalho teria sido inviável: ao CNPq, pelo apoio financeiro durante os quatro
anos de bolsa, como assim também ao Projeto PRONEX, especialmente na pessoa
do seu chefe, o Prof. Dr. Walter F. Wreszinski, pelo auxílio financeiro durante a
conclusão deste trabalho. Expressa também o seu agradecimento, com a mais pro-
funda admiração e respeito, ao Prof. Dr. Jogo Cardos Alves Barata pela sua segura,
paciente e confiante orientação. Finalmente, mas não por menor merecimento, a
Edith Cuello, María Alejandra Auil e Mana Salete Magnoni, mãe, irmã e dilema
companheira, respectivamente, pelo incondicional apoio e abeto.
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('nnvnn.-Ãp. e Nota.-ãonh-/v-bn. T vA.a.:sFv\./b./ - u q -v

No cálculo de predicados, se P e Q denotam duas proposições quaisquer, con-
vencionaremos em que

p:= Q
Em ocasiões convém manter a ordemsignifica "P é por de$nÍção igual a Q"

invertendo o significado, assim

significará "C? é por de#nÍção igual a P"
se útil denotar

Também, e com menor frequência, revela.

ou alternativamente

significando em ambos casos "P e/ou O são por de#nição iguais a R, do qual cons.
situem notações alternativas"

O símbolo H indica o fina] de uma demonstração, no entanto [] indica o final de
uma observação, de um enunciado, ou de uma prova incompleta.

Os termos colÜwnfo e /amzlÍa serão tidos como sinónimos, usados ambos para
designar coleções "restritas" de objetos (por oposicão a c/asse que designa coleções
"mais amplas" das quais os conjuntos são casos particulares).

Se .4 e .B denotam dois conjuntos quaisquer, subconjuntos de um conjunto "uni-
versal" fixo X, se denotará:

P(Á)
P/'(.A)

l.41
Á'

,'i\ B

família de subconjuntos (ou partes) de .4
família de suconjuntos ./inatos de ,4
cardinal de ..4

complemento de .A (relativo a X)
ÁnB'
(.A \ -B) n (B \ .4) o« d{/e«nç« sÍmét,{c« de Á com .B

Denotaremos com N ao conjunto {ndut t;o e óem-ordenado dos números naturais
usem o zero!). Estas duas propriedades serão usadas sob a forma de demonstrações
por indução. Também denotaremos com Z ao anel de integridade dos números in-
teiros, com R ao corpo ordenado e completo dos números reais e com (C ao corpo
algébricamente fechado dos números complexos, em cujo caso Rez e Imz denotam
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respectivamente a parte real e imaginária de z C (C. Não teremos ocasião de usar
no presente o conjunto (Q dos números racionais.

Se 4 é um subconjunto de um espaço vetoiial, se denotará

span'4 - espaço vetorial gerado por .A
giiãX.4 = espaço vetorial /ecÀado gerado por .4

Se X e y são espaços topológicos, se denotará

C'(X,y) = conjunto de funções contínuas de X em y
o'(x) (x, c)

X' = conjunto de funções /{neares em C'(X) ou espaço dua/ de X

considerando em O(X) a estrutura métrica induzida pela norma

ll/ll. suPI/(,)l

quando X é compacto

Denotaremos com Z)(IR") o espaço de funções infinitamente diferenciáveis e de
suporte compacto, e por 'S(IR") o espaço de Schwarz de funções rapidamente decres-
centes, com ' e ' para a transformada e anel-transformada de Fourier respectiva-
mentee

f,»- d$«1..:
l:Ç l?"V,l.Ó*''ÍÇ=)a«

Diremos que uma função, medida ou distribuição está suportada num dado
conjunto, se ou seu suporte está contido em tal conjunto. Denotaremos também:

./'(.) d«

fÇ.)a«.

supp - suporte de funções, medidas, ou distribuições
ker = ntíc/eo ou espaço nu/o de aplicações em geral

grad = gradiente de funções ou operador V

O produto escalar num espaço de Hilbert 'H se denotará <. , .>% convencionando-
se que é anf / cear no primeiro argumento e linear no segundo. O subíndice fazendo
menção ao espaço será dispensado quando não houver risco de confusão. Denotare-
mos também:

Z)(%) = conjunto de operadores /íneares em H
Z?(H) = conjunto de operadores lineares e /imitados em %

X



considerando neste último a estrutura de espaço de Banach induzida pela norma

lrlla(x) s«p llr(,)ll
llnll=i

Porém, no caso particular de dimensão finita, se denotará

JI/n(F) = conjunto de matrizes n x n com coeficientes no anel F
D.(F) = subálgebra das matrizes diagonais

(usualmente, o anel (comutativo com unidade) considerado será o corpo complexo
ou o real). Neste último caso, as matrizes diagonais serão expressadas na forma:

«.'. «,- 1{ t :ti: 11
Se .4 é uma Ctálgebra, se denotará

= conjunto de estados em .4

Finalmente, estas e todas as outras definições, símbolos e notações usadas no
presente trabalho estarão constando num índice remissivo, no final.
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Capítulo l

Introdução

1.1 A [Feoria Quântica de Campos
"Axiom 1: Axiomatic Field Theory is beautiful in an empty soro of way."

R. Haag:

O objetivo dos métodos rigorosos na teoria quântica de campos consiste na
análise das noções gerais subjacentes a todas as teorias de campo quânticos e rela-
tivísticas. O estudo das mesmas sobre uma base axiomática começou a ser sistema-
tizado no começo dos anos 50, na tentativa de desvendar o mistério das séries per-
turbativas formais que tão bem sucedidas revelaram-se na electrodinâmica quântica.
O problema de combinar numa teoria de campo a Mecânica Quântica e a Relativi-
dade ainda permanece aberto, ao menos conceitualmente, pois ainda não se dispõe
de um controle não-perturbativo sobre teorias quânticas de campo não-triviais em
4 dimensões. Não existe até hoje resposta completa para, a questão fundamental
na qual originou-se o desenvolvimento de tais métodos, a saber: São os princípios
locais da teoria quântica relativista (em 4 dimensões) compatíveis com a existência
de uma matriz de espalhamento não-trivial? Contudo, consideráveis avanços têm
sido feitos neste sentido nas últimas décadas.

Se bem que a moderna teoria das partículas elementares enveredou pelo cami-
nho das teorias de calibre não-abelianas (que são generalizações diretas da eletro-
dinâmica quântica dos anos 40), o esquema axiomática original tem sido modificado
tentando proporcionar um marco geral que contemple os resultados standard des-
sas teorias perturbativas.2 Novos problemas têm surgido nesta área (basicamente,
pela não-localidade devido à introdução de campos não-observáveis). O estudo das

tDa sua citação em [43] p. 5
'[9t], [l04]. cf. ]a6] p. s74
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estruturas matemáticas emergentes de tais esquemas, além do interesse intrínseco,
permite estudar modelos de calibre simples (t;.g. o modelo de Schwinger em duas
dimensões) e interessantes, no sentido que contêm características similares às espe-
radas para modelos em teorias não-triviais em 4 dimensões (confinamento, quebra
de simetria).;

A Teoria Quântica de Campos teve também um grande impacto, no começo dos
anos 70, no estudo dos fenómenos críticos. Se bem que tais métodos já tinham sido
aplicados na física nuclear e do estado sólido (na área da superHuidez e da super-
condutividade surgiu a noção de quebra de simetria), a introdução do conceito de
renormalização na física estatística significou uma virada de página. Basicamente, a
grandes distâncias as funções de correlação de um sistema perto de um ponto crítico
são descritas por uma teoria renormalizada. Esta idéia inspiradora, lançou por sua
vez uma nova luz sobre o conceito de renormalização.

Muitas situações e conceitos profundos na teoria de campos têm análogos e con-
trapartidas na área da física do estado sólido, u.g., no efeito Kondo (regimes de
confinamento e liberdade assintótica), o mecanismo de Peierls de geração dinâmica
de uma banda isolante num composto de poliacetileno (geração dinâmica de mas-
sa), o efeito Meissner dual em supercondutores de tipo ll (confinamento), a liga
supercondutora em altas temperaturas y.Ba2C'u3OÕ+, onde o limite ao contínuo do
modelo de Heisenberg antiferromagnetico em duas dimensões conduz ao modelo o
não-linear (sólitons topológicos), como assim também no efeito Hall quântico, siste-
mas magnéticos, vórtices em supercondutores e superfiuidos.4

Mudando de área, é impossível deixar de mencionar também o Teorema de
Bisognano-Wichmanns que, na sua linguagem algébrica, proporciona uma bela apli-
cação da Teoria de vomita-Takesaki na física, estando na base dos estudos rigorosos
sobre o efeito Hawking-Unruh.Õ

Uma das possivéis abordagens da Teoria Quântica de Campos tem como ponto
de partida o estudo direto dos campos puramente locais. Gàrding e Wightman for-
mularam uma definição de campo quântico, propondo um conjunto de propriedades
matemáticas as quais, argumentavam, toda teoria quântica de campos deveria ter.7
Estes postulados básicos, em parte altamente técnicos e abstratos, são chamados de
axiomas de Gãrding-Wightman, e seu estudo e suas conseqüências matemáticas
são usualmente chamados de Teoria Quântica de Campos Axiomática.a Este

4E. C. Marino, /'leia 7'heory and Condensed .A/atfer; 4ccounf o/ a Succe/uZ /nferactÍon, PRO-
NEX 203 Mathematical Physics h'íeeting, IF-USP, São Paulo, 10 ao 12 de novembro de 1999.

sVda-se, e.g., [44] p. 245. Cf. as referências originais [õ[, ]õ].

8Como referências gerais podem citar-se ]77], [103], [57], 17].

;f104]

'[/08]
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nome é um tanto desafortunado já que, por um lado, todas as outras abordagens são
axiomáticas (neste sentido) e, por outro, pode dar a falsa impressão que o interesse
principal são os axiomas em si mesmos em vez de suas consequências matemáticas
e a construção de exemplos específicos.9 Por este motivo o assunto é chamado por
vezes de Teoria Geral de Campos Quantizados.

Nos axiomas de Gârding-Wightman os campos locais são definidos com sendo
basicamente "distribuições a valores em operadores" S(R') 3 / -+ Ó(/) C .L(H)
com domínio comum invariante e denso num espaço de Hilbert 'H o qual supõe-
se conter uma representação unitária fortemente contínua de grupo de Poincaré
restrito cujo subgrupo de translações admite um único vedor invariante. nãc.-nulo
Úo, o vácuo, e satisfaz a seguinte condição espectral: a sua medida espec-
tral conjunta está suportada no fecho do cone positivo.lo A estas propriedades
acrescentam-se invariância relativista, comutatividade local (também chamada de
causalidade microscópica) e ciclicidade do vácuo. Os valores esperados no vácuo
/l ® . ® /n --> <V,O, é(/1) . . . @(/n)V,O> permitem definir, via o Teorema Nuclear de

Schwartz,ii distribuições temperadas }V. chamadas distribuições de Wightman.
Como consequência da condição espectral, as distribuições de Wightman são valores
de contorno de funções analíticas no tubo positivoi2 chamadas de funções de
Wightman.

Os resultados obtidos pe]a teoria axiomática, se bem que limitados pelo fato de
basear-se em certo número de hipóteses especiais, podem resultar também os mais
interessantes, levando em conta que partem de princípios fundamentais: invariância
relativista, existência de um sistema completo de estados com energia positiva, e
causalidade. O objetivo final deste estudo é uma teoria da estrutura local dos cam-
pos que permita determinar quais são as propriedades fixadas pelas hipóteses gerais
contidas nos axiomas, e quais são aquelas que podem ser arbitrariamente fixadas
pela escolha de uma dinâmica específica. Clamo no enfoque axiomática qualquer
consideração particular sobre esta última é omitida, os axiomas deixarão de abran-
ger um aspecto importante dos sistemas envolvendo campos quânticos: dificilmente
será possível atingir a descrição de um tal sistema que sda estritamente axiomática
e exibindo ostensivamente mecanismos dinâmicos. Por este motivo, os métodos da
teoria foram complementados com elementos novos e estendidos além da esfera dos
estudos estruturais genéricos para a análise de sistemas concretos e modelos (veja-se

Existem duas reformulações equivalentes dos axiomas de Gârding-Wightman. A

9Num contexto diferente, o termo codi#caçâo é contraponto a a=iomafização para referir-se a
uma situação similar (j51] p. l).

ioEste últimodefinido por: U+ := {z= (ao,zi,=2,a3) CR4:aã z?--rg g> vazo >0}.
ilVqa-se, e.g., [76] p. 141
indefinido como sendo o conjunto R4n -- il,{Fn onde l,{Fn := }q. X . . . X 14t

7)P

n vezes
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primeira é do próprio Wightman, que estabeleceu um conjunto de postulados para
um conjunto de distribuições temperadas {)Vn : W. C .S'(IR'")}«CN e provou que
esses postulados garantem que tais ditribuições são as distribuições de Wightman
associadas com alguma (essencialmente única) Teoria Quântica de Campos satisfa-
zendo os axiomas de Gârding-Wightman e, reciprocamente, que tais postulados são
satisfeitos pelas distribuições de Wightman de uma teoria quântica de campos que
satisfaz aqueles axiomas.13

Uma segunda reformulação dos axiomas de Gârding-Wightman é em termos das
funções de Schwinger que são a restrição das funções de Wightman àqueles pontos
do tubo estendido permutadoi4 que têm coordenadas espaciais reais e coorde-
nada temporal puramente imaginária. Estas funções definem distribuições regula-
res satisfazendo determinadas propriedades (a posítividade por reflexões dentre
elas) que definem em seu conjunto os assim chamados axiomas de Osterwalder-
Schrader. Estes axiomas suplementados com mais uma condição de carater técnico
envolvendo transformadas de Laplace permitem reconstruir a teoria de Wightman.is
Esta reformulação está relacionada com a abordagem euclidiana (veja-se p. 6).

Existem também esquemas axiomáticos cujas estruturas fundamentais são ob-
jetos diferentes dos campos puramente locais. Uma de tais abordagens enfatiza o
papel dos "campos assintóticos" tendo consequentemente uma conexão direta com
a teoria do espalhamento. Este é o formalismo LSZ de H. Lehmann, K. Symanzik
e W. Zimmerman.iÕ Como conseqüência da teoria do espalhamento de Haag-Ruelle
(veja-se p. 8), K. Hepp provou que uma versão dos axiomas LSZ é satisfeita numa
teoria de Wightman com hipóteses adicionais sobre o espectro de massa.i7 O primei-
ro resultado realmente significativo no formalismo LSZ é uma fórmula explícita para
a matriz S em termos das distribuições de Wightman. Estas fórmulas de redução
foram provadas no trabalho de Hepp.is As fórmulas de redução são o primeiro pas-
so na análise das propriedades de analiticidade das amplitudes de espalhamento na
teoria quântica de campos axiomática.

Uma segunda abordagem envolve o uso de álgebras de Banach. Foi J. von Neu-
mann o primeiro em sugerir o uso de á]gebras de operadores ]ineares limitados

i3Este assim chamado Teor'ema de Reconstrução de Wightman apareceu em [/07]. Porém,
este artigo não contém o equivalente do axioma de unicidade do vácuo em termos das )Vn, O qual
foi acrescentado nos trabalhos posteriores [50] e [8] .

t4Definido como sendo o conjunto de todas a permutações das imagens por todas as transfor-
mações de Lorentz complexas do tubo positivo.

's]72], [731, 1741.

:']õo], ]õ.r].
:'Í47], ]481. Cf. [lOP]
iõ ibidem .
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pala axiomatizar inicialmente a Mecânica Quântica, desenvolvendo a teoria das W'':
álgebras. Seu trabalho foi esclarecido e ampliado por 1. legal, quem ao longo dos
anos 50 esteve à cabeça dos que propunham uma abordagem algébrica para os pro-
blemas da teoria de campos. Sem entrar em maiores detalhes, uma teoria de campo
nesta abordagem está caracterizada por uma rede

A --}.4(A)

de C'Lálgebras indexada por regiões abertas e limitadas A do espaço-tempo e sa-
tisfazendo certas propriedades introduzidas como axiomas.i9 As álgebras .4(A) são
denominadas de álgebras locais e o completamente em norma da união de todas
elas recebe o nome de álgebra quase-local. R. Haag e D. Kastler formularam um
conjunto de axiomas em 1964.20 A relação destes com os de Gârding-Wightman não
é direta. Intuitivamente, a álgebra .4(A) seria a á/geóra po/ nomáa/ gerada pelos ope-
radores é(.f) com supp / C A, porém isto não é rigoroso. Se os campos nos axiomas
de Wightman são auto-adjuntos, então pode-se construir uma família de álgebras a
partir de sua projeções espectrais, porém não fica claro se os axiomas de llaag-
Kastler são satisfeitos neste caso por motivos técnicos, o.g., a comutatividade dos
campos não implica a comutatividade das projeções espectrais. Reciprocamente,
também não fica claro como reconstruir os campos a partir das álgebras locais de
Haag-Kastler. Contudo, ambos conjuntos de axiomas estão estreitamente relaciona-
dos sendo de esperar que ambos sejam satisfeitos em modelos razoáveis, como tem
sido o caso nos modelos em duas dimensões construídos até agora.

Uma terceira abordagem envolve a continuação analítica para o tempo ima-
ginário, onde o grupo de Poincaré é substituído pelo grupo euclidiano. É a este nível
de continuação que as funções de Schwinger e os axiomas de Osterwalder-Schrader
operam. Porém, o programa da abordagem euclidiana é mais amplo: procura-se
construir campos ewc/{dÍanos, ou seja, operadores cujos valores esperados sejam as
funções de Schwinger. Como estas funções são simétricas por permutações arbi-
trárias de seus argumentos, tais operadores seriam mutuamente comutativos e, se
auto-adjuntos, simultaneamente diagonalizáveis num espaço de probabilidade, em
cqo caso as funções de Schwinger resultam as funções geradoras de momentos da
medida de probabilidade. E. Nelson propôs um conjunto de axiomas definindo uma
Teoria Quântica de Campos Euclidiana e provou que a partir de uma tal teoria
é possível construir uma outra satisfazendo os axiomas de Wightman.2i O problema
recíproco não foi definitivamente resolvido.22

i9Entre as referências gerais para esta abordagem podem ser citadas ]43], ]44], 1801, [S81

22Contudo, uma solução parcial pode ser encontrada em [9#]. Este artigo inc]ui um exemplo
'']õõ]6
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Determinadas idéias e métodos da teoria das probabilidades, como a fórmula
de Feynman-Kac, são suceptíveis de serem aplicadas nesta formulação, na cons-
trução e análise de modelos concretos e exemplos. Este estágio realizou-se na Teoria
Quântica de Campos Construtiva. O ponto de partida do programa construtivo
é uma teoria de campo aproximada, cuja existência seja conhecida, a partir da qual
é construído um limite invariante de Lorentz quando a aproximação é removida.23
Assim que o modelo tenha sido construído, o interesse desloca-se para o estudo de-
talhado das suas propriedades e a maneira como estas dependem dos parâmetros
envolvidos na deÊnição do modelo. Este programa concretizou-se para um determi-
nado número de modelos em dimensão do espaç(»tempo menor que 4. Em dimensão
2 existe um conhecimento consideravelmente detalhado de vários modelos.24 Em
dimensão 3 também tem sido constiuido um modelo não.-trivial.2s

1.2 Teoria do Espalhamento
They are drawn thro'unbounded space, scatter'd upon The Void in incohe-

rent despair.
William Blake zs

Os axiomas de Gãrding-Wightman não introduzem a noção de partícula, embora
esta seja de crucial importância na procura de estabelecer um nexo entre a teoria
e a realidade Ê'siga. O principal observável na física de partículas elementares é a
matriz de espalhamento ou matriz S, a qual descreve o resultado de experiências
de espalhamento relacionando o estado das partículas antes e após a interação e
pode ser expressada em termos das funções de Wightman temporalmente ordenadas
(formalismo LSZ) sendo, em certo sentido, efetivamente computável. Sem entrar em
maiores detalhes, diremos apenas que a formulação em termos da matriz S depen-
de essencialmente da possibilidade de definir estados assintóticos iniciais e finais, os
quais são a realização de partículas livres e podem portanto ser descritos através dos
seus campos livres correspondentes. Sob condições razoáveis, a teoria axiomática
permite formalizar de maneira precisa tais campos assintóticos, a construção dos
satisfazendo o análogo dos axiomas de Wightman em uma dimensão mas não satisfazendo os
axiomas de Nelson, o que prova que alguma estrutura adicional está presente nas teorias de
campo euclidianas.

23Referências gerais:]34],[35],[36],[95],[96]
:'E37], ]38], ]39].
2s[561. F32]

26Jerusa/em, Chapter l(Invocation).
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quais constitui a assim denominada Teoria de lllaag-Ruelle.2z A teoria de Haag-
Ruelle é importante, tanto quanto elegante, já que mostra conceitualmente como
os campos locais estão relacionados com o espalhamento das partículas individuais.
De fato, Gârding e Wightman formularam os seus axiomas em começos dos anos
50 achando prematura sua publicação entanto não existissem exemplos nã(»triviais.
Contudo, versões preliminares destes axiomas circularam em diversos lugares, e so-
bre esta base a teoria do espalhamento de Haag-Ruelle foi desenvolvida. O profundo
conteúdo físico e a beleza desta última foram tais, que acabaram motivando a pu-
blicação dos axiomas por Wightman e Gârding.28

Usualmente, a dinâmica interagente é obtida incialmente perturbando uma dinâ-
mica simples que cumpre assim o rol de dinâmica livre. Porém, na Teoria Quântica
de Campos (assim como também em outras situações físicas) não existe uma dinâmica
não-pertubada a comparar com a dinâmica interagente. Certamente isso é esperado
num contexto axiomática geral, mas também é o caso em certos modelos obtidos
perturbando um campo livre de massa mo.29 Resulta fisicamente significativo que
a massa das partículas na teoria interagente não seja mo. Ou seja, nas teorias
quânticos de campo interagentes, diferentemente das teorias clássicas, as partículas
não podem escapar completamente a suas mútuas interações. Nesses casos, inicial-
mente são isoladas certas soluções particularmente simples do sistema interagente,
para ap(5s tentar descrever o sistema interagente completo em termos das interações
destas soluções simples.

A hipótese da teoria de Haag-Ruelle é a existência de um autovalor isolado m do
operador de massa. Certamente, esta hipótese não é viável na presença de partículas
sem massa, embora uma teoria do espalhamento poda ser desenvolvida neste caso
também (veja-se {n/ra). Como resultado obtem-se subespaços 'Hf. e 'H-t do espaço
de Hilbert % dos estados físicos que representam estados assintóticos iniciais ou fi-
nais de varias partículas pelo espalhamento das partículas de massa m. Os espaços
7í{. têm uma estrutura natural de espaço de Rock, satisfazendo 'H{. = X-«t.

Existe uma transcrição da teoria de Haag-Ruelle para a abordagem algébrica.30
A teoria do espalhamento de partículas sem massa no contexto algébrico foi de-
senvolvida em dois trabalhos notáveis de D. Buchholz.si Aqui são usados alguns
dos fatos da teoria de Haag-Ruellel porém, o decaimento rápido das distribuições de
Wightman truncadas não é mais válido. A ideia chave consiste em explorar o fato de
que as soluções da equação de onda satisfazem uma espécie de princípio de Huygens.
Um aspecto a ser enfatizado é que quando partículas sem massa estão presentes na

27Cf. as referências originais [42], 182]. Referências gerais: [78], [36], [7], [57].
28Na já citada referência [/08]. Cf. as notas de [771 à p. 113.
20Vela-se, e.g., [77] seção X.7.
"[4S]. Cf. [18].
3i [/#], [15]. Para a formu]ação em termos dos campos ]ocais vda-se [16].
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teoria, não se sabe como construir estados assintóticos para as partículas massivas.
De fato, não fica claro como "separar" as partículas massivas das sem massa: em
uma teoria de eletrons e fotons pode acontecer que não exista uma porção discreta
do espectro de massa correspondente a um eletron, pois os eletrons aparecem inevi-
tavelmente acompanhados por uma quantidade infinita de fotons de baixa energia.
Este problema, o qual não está completamente comprendido, é chamado de proble-
ma do infravermelho ou problema das infrapartículas. Este mesmo problema
pode acontecer com as partículas sem massa, em cujo caso a teoria de Buchholz não
é aplicável já que estados com X2 -- P2 = 0 (H # 0) são admissíveis nesta. Na pre-
sença de tais "infrapartículas"a interpretação da teoria em termos de partículas não
pode ser obtida simplesmente a partir dos polos das funções de Green respectivas.
Não existe ainda um procedimento geral por meio do qual o espectro correspondente
a partículas, seções transversais, etc., possam ser determinados a partir da teoria
nestes casos mais complicados.

No contexto algébrico existe uma relação entre a teoria do espalhamento e o limi-
te pala o equílibrio na mecânica estatística. Sejam .IZo = -Ho+ e y operadores lineares
(não necessariamente limitados) num espaço de Hilbert 'H. Consideremos os gru-
pos uni-paramétricos de automorfismos em Z(%) dados por a?(Á) := eiH''Á c'iHo'
e at(.A) := e:X:.A e';x:, onde .a := Ho + y. CYt(.A) pode ser calculado iterativamente
a partir de a?(1'') por meio de uma série convergente.32 Esta série é o ponto de
partida para uma teoria geral de perturbações de automorfismos em C+-álgebras.
Com efeito, se agora a9 é um grupo uni-paramétrico de automorfismos contínuo em
norma em uma C+-álgebra .4 e y C .4, formalmente a mesma série converge para um
outro grupo uniparamétrico de automorfismos contínuo em norma que denotaremos
c!.. Além disso, se o a9 é unitariamente implementado numa dada representação o
at também o é na mesma representação, e vice-versa. Pode-se provar também que
se

f --* lli«?(}''), .'lill c z,: (1.2.1)

para cada .4 num subespaço denso de .4, então para cada .4 C .4 existem os li-
mites limo-,J:- 'l ta?(.4) e os wJ: := limo-.n:- a.,a? são morfismos injetores em .4
satisfazendo:

0
W:La; :: cvtto:L (1.2.2)

No caso particular em que c!? é o automorfismo de translações temporais num sistema
gás quântico na rede e y é um observável local, (1.2.1) é plausível para cada .4 ob-
ter«á«l l-al. Se «., é um estado invariante por '*., então «,(a?(.)) = «.,(a .a?(.)) -+
u.'(wÜ(.)) e, por (1.2.2) w o mJ: são estados invariantes por a?. Ou seja, todo estado

32]78] P. 383.

9



invariante pela dinâmica localmente perturbada que evolui segundo a dinâmica livre
aproxima-se para um estado invariante por esta última. Mais ainda, sob supostos
adicionais, se co é um estado /i-KMS para at, então w o toü são estados P-KMS para
a?. Este exemplo da teoria do espalhamento em C':álgebras e sua relação com a
mecânica estatística é devido a D. Robinson.w Alguns dos aspectos tratados por
Robinson já tinham sido abordados por K. Hepp no estudo do efeito Kondo.34 Fi-
nalmente, em alguns casos a condição (1.2.1) é restritiva demais e a-ta? resulta
apenas fracamente convergente. Em tais casos resulta mais natural supor que .4 é
uma álgebra de von Neumann. Uma abordagem deste tipo é usada na análise de
alguns aspectos no espalhamento por potenciais de longo alcance. A teoria do espa-
Ihamento em termos de automorfismos desempenha também um papel no estudo de
propriedades espectrais de hamiltonianos em certos modelos discretizados na teoria
quântica de campos 3s

1.3 Completeza Assintótica
The íist step of the proof ís to watt.

v. Enss 36

A questão da completeza assintótica é de saber se Hi. = H. Sobre uma base
fenomenológica, é de esperar ter completeza numa teoria fisicamente razoável. Ou
seja, é de esperar que cada estado de un sistema físico poda ser visto bem como
descrevendo partículas (incluindo seus estados ligados) bem como decaindo num tal
estado no transcurso do tempo. Implicitamente nesta ideia está o fato de que a
dinâmica livre não tem estados ligados. Um exemplo onde a completeza falha é um
espaço de Fock restrito a vetores com um número par de partículas. Estados de uma
única partícula não podem existir em tal teoria. Quando tais estados aparecem é
de esperar que o espaço de Hilbert original 'H deva ser ampliado aos fins de obter
uma descrição física adequada. Desde o ponto de vista da teoria de Haag-Ruelle
(í.e., físico) tais estados são patológicos. Um outro exemplo artificial é o seguinte:
suponha-se ter sido construída uma teoria interagente da eletrodinâmica quântica
que é assintoticamente completa. Uma tal teoria restrita ao campo eletromagnético
e ao subespaço cíclico por ele gerado não pode ser assintoticamente completa pois o
espaço de Hilbert poderia conter estados de pares de partículas eletron-pósitron sem

3318/]. Este artigo contém os detalhes dos resultados citados acima como assim também cálculos
para alguns modelos específicos .

ssl781 P. 384.
3ÕCitado em ]78] p. 331

"[4P]
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conter os estados de uma partícula correspondentes, os quais não estão acoplados
ao vácuo pelo campo eletromagnético pelo fato de não ter carga. Existem fortes
indícios que fenómenos similares aconteriam no caso de certos campos bosõnicos
auto-inteiagentes em duas dimensões onde acredita-se que certos estados de duas
partículas (peles de soliton e anel-soliton) estão acoplados ao vácuo pelo campo
bosõnico embora os estados de uma partícula correspondentes não.37

Contudo, é uma questão matemática profunda e ainda em aberto estabelecer
a completeza assintótica, ainda para os exemplos concretos existentes na teoria
quântica de campos Sabe-se que modelos de campos livres generalizados não são
assintoticamente completos.38 Existem também resultados parciais na teoria P(p)2
fracamente acoplada na região de baixas energias.

Quando o polinõmio da interação P(p) é par são distinguidos os espaços Xp-
e 'Hhmp- gerados pelos produtos de um número par ou ímpar dos operadores do
campo, respectivamente.S9 Se ..4 Ç R é um intervalo, denotando com .E a família
espectral do Hamiltoniano, definimos 'H''! := .E(Á)'H e denotamos:

xf:= H"'lnmt

wílt : xf n 'Ht
onde t = par ou ímpar e l= {n ou out. Glimm, Jure e Spencer40 estabeleceram que

Xl:.'(«-0 -.» .Hb'(m-.»

se À é suficientemente pequeno. Este resultado foi generalizado por Spencer para
o caso em que À é menor que um certo valor crítico.4i Também Glimm e JaRe42
estabeleceram condições suficientes para que:

xl='::;i'» - x5:9-'»

Esta condição, que é basicamente decaimento exponencial com a separação dos seus
argumentos com taxa 3m da parte conexo da função de 6 pontos, é predito para a
interação Pa pela primeira ordem nãa-nula da teoria de perturbações, ao menos para
acoplamento fraco. Nos dois casos anteriores o operador de massa tem os autova-
lores 0 (correspondente ao vácuo) e m (estados de uma partícula) e nenhum outro
espectro nos intervalos respectivos.

37178] P. 380
381401 P. 167.
39Equivalentemente, invariantes ou não pela aplicação é }..--+ Ó nos campos.
401371 p. 164 e p. 171.
41[nel

421331 P. 2821
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O primeiro trabalho envolvendo o espectro contínuo (que corresponde intuitiva-
mente aos estados assintóticos) é o de Spencer e Zirilli.43 Sob hipóteses de analitici-
dade do núcleo de Bethe-Salpeter de duas partículas no espaço de energia-momento44
é verificado que:

H['(m-O,4(m-'» . .H 2(m-4,4(m-.» . H]2(ml;;),'(m-'»

Em particular, o espectro do operador de massa é discreto e de multiplicidade
finita abaixo de 2m e absolutamente contínuo e de multiplicidade l por cima, se o
o coeficiente de p4 é positivo.

O sinal deste coeficiente determina a presença ou ausência de estados ligados de
duas partículas. Se é positivo não existe espectro abaixo de 2m. Se é negativo existe
exatamente um estado ligado de duas partículas no intervalo (m, 2m). Além disso,
não existe outro espectro até 3(m -- c).'5

Se os coeficientes de p4 e g6 são ambos negativos pode-se provar a existência de
um estado ligado de três partículas. Mais especificamente, se o coeficente de g4 é
negativo (ou seja, admitindo a existência de estados de duas partículas) então: se o
coeficiente de põ é positivo não existem estados ligados de três partículas entanto que
se é negativo existe exatamente um. Além disso, não existe nenhum outro espectro
no subespaço ímpar no intervalo (m, 3m)."

Assumindo que não existem estados de duas partículas foi provado4z também
que

%O« +aW,'m-óW) - .H 3m+'W,'m-bO» - HOm+aW,'m-bO»

onde a e b são funções positivas que tendem para zero quando À
resultado desejado (e não obtido) fosse:

--} 0, embora o

Hl:(l;l;.L5(m-'» . Hmm-O,Sk.-'» - .HP(m-'L;(m-O

Todos estes últimos resultados baseiam-se na técnica de "perturbações compactas"
do trabalho de Spencer e Zirilli,48 constituindo, aliás, uma espécie de saga deste
último. Naturalmente, acreditou-se durante um certo tempo que resultados ain.
da mais gerais poderiam ser obtidos de maneira similar. Dificuldades importantes,
porém, obstaculizaiam este programa.49 D. lagolnitzer propôs uma análise mais
heurística na qual foram conjeturadas equações de estrutura, envolvendo núcleos

44Previamente estabelecidas e provadas em ]99]. Cf. [1001
'5]25], [26].
46fKel

4sOp. Cit.. Veja-se na seção 3.1, p. 32, para uma breve descrição deste método.
'o]32], [21], [eg].

"[10 1]

'7121]
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irredutíveis mais gerais que são generalizações, em cada intervalo de energias, das
séries de Neumann da parte conexo da função de 4 pontos em termos de núcleo
de Bethe-Salpeter, e das quais sistemas adequados de equações integrais podem ser
derivados em última instância. Mais ainda, acrescentando algumas conjeturas de
caiáter matemático, prova-se que aqueles conduzem, ao menos formalmente (para
teorias sem estados ligados), às relações de completeza assintótica em intervalos de
energias em geral, como também a resultados adicionais sobre a estrutura analítica
das funções de Green de várias partículas e amplitudes de colisão.se

Finalmente, não é possível deixar de mencionar o tratamento da completeza
assintótica na abordagem algébrica, originalmente proposto por Haag e Araki.Si
Seja ,4 C .4(A) um observáve] ]oca]. Para cada elemento U(3) do subgrupo de

translações do espaço-tempo, denotamos:

Á(') : U(,) .4 U(.)':

Seja agora / C .D(R4) com .f C 2)(]R4) e supp/ C Vi. Estas propriedades do
suporte mais a condição espectral permitem provar que o operador definido por:

B := IA(z)f( )d

satisfaz .B@o = 0. Assim, o operador C' := -B*-B pode ser interpretado como uma
espécie de detector: é um observável quase-local sensitivo às exitações do vácuo.
Tais operadores geram uma H'-álgebra C denominada álgebra de detectores. Estes
autores provaram que para cada A C D(R4) a media espacáa/ de C' ao tempo t:

=*u:- lt- ÇDcçQ,xlüax,

converge fracamente num conjunto denso de vetores quando t -+ Too. A comple-
teza assintótica é expressada neste contexto pela propriedade de que a álgebra de
von Neumann C{«. gerada por tais limites fracos mais o operador identidade possua
um conjunto completo de observáveis que comutam. D. Buchholz propôs ao lon-
go destas linhas um esquema generalizado que contemple também a existência de
infrapartículas.s'

"[s2], [53], [s4].

52f1,71
;: [#sl
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1.4 Teorias na Rede

As teorias de calibre na rede foram estudadas primeiramente por F. Wegner,s3 sob
um nome diferente, pala o grupo de calibre Z2. Este autor estava interessado em
generalizações do modelo de lsing possuindo transições de fase sem um parâmetro
de ordem local. Poucos anos depois, 1<. Wilsons4 introduziou uma classe um tan-
to mais geral de teorias de calibre na rede procurando comprender o confinamento
permanente dos quarks. A partir de então, constituiu-se em um campo de enor-
me atividade, no qual foi produzida grande quantidade de resultados fisicamente
relevantes, fruto basicamente da observação que a aproximação na rede transforma
teorias de calibre em uma espécie de mecânica estatística clássica e questões in-
teressantes podem ser analisadas com as técnicas amplamente desenvolvidas desta
última área. A aproximação na rede é também importante por outro motivo: forne-
ce uma ferramenta para a construção de modelos no contínuo. De fato, revelou-se
o caminho mais bem sucedido neste propósito. Foram construídos, o.g., uma teo..
ria da eletrodinâmica quântica em duas dimensões (QED2) e um modelo de Higgs
(modelo de Landau-Ginzburg) bidimensional no qual os axiomas de Wightman têm
sido verificados.õs

O maior problema físico que pode ser estudado no contexto das teorias de calibre
na rede ainda é aquele que originalmente motivara a Wilson a introduzi-las: o con-
finamento permanente dos quarks a temperatura zero. Apesar de todos o esforços
até agora investidos, o confinamento ainda não foi provado, nem sequer no sentido
do critério de Wilson, em modelos não-abelianos em 4 dimensões com acoplamento
arbitrário. Porém, muitos resultados parciais foram obtidos, dando suporte à idéia
que o vácuo de uma teoria confinante se parece com um superconductor magnético
confinando o campo elétrico da cor em tubos entre as cargas por meio de um efeito
Meissner "dual" , produzindo assim uma força entre elas que é essencialmente inde-
pendente das suas distâncias.

A teoria do espalhamento na rede foi desenvolvida por J. C. A. Barata e K.
Fredenhagensõ ao longo das mesmas líneas da teoria de Haag-Ruelle, estabelecendo
ademais fórmulas de redução para a matriz S na rede.s7 Esta teoria será considera-
da com maior detalhe na seção 2.3. Outros resultados e trabalhos relevantes serão
citados oportunamente ao longo dos próximos capítulos, tentando favorecer assim a
sua aparição dentro do contexto estimado como mais apropriado à sua inserção.

"[ -Z 06] .
"[] 09] .
;;]91] .
s']1], ]4]
s']2], [3]
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1.5 O Presente [lYabalho

O presente trabalho desenvolve basicamente um adaptação ao contexto da rede de
certos resultados obtidos por Spencer, 1991, e Spencer e Zirilli, jlOll, pala mode-
los P(p)2 fracamente acoplados, constituindo-se portanto em nada mais do que um
relatório do anual estado de ignorância (principalmente do autor) no campo da com-
pleteza assintótica.

No primeiro dos trabalhos citados, é provado o decaimento exponencial dos
núcleos de uma e duas partículas, com a conseguinte analiticidade no espaço de
energia-momento. Aqui é usada a expansão em polímeros para altas temperatu-
rass8 e a técnica de "desacoplamento por hiperplanos" , como convencionaiemos em
denomina-la apenas para referência, que permite provar que algumas derivadas ade-
quadamente avaliadas das funções de n pontos são nulas. Com outra terminologia,
prova-se que o núcleo de l partícula é 2-irredutível e o núcleo de 2 partículas ou
núcleo de Bethe-Salpeter é 3-irredutível.s9. A técnica de descoplamento por hiper-
planos foi introduzida para o estudo de modelos na rede nos trabalhos de R. Schor.60

No segundo de tais trabalhos, a analiticidade do núcleo de Bethe-Salpeter e usa-
da como ponto de partida para a análise do espectro do operador de massa na
região de duas partículas. Em particular, assumindo adicionalmente que o núcleo
de Bethe-Salpeter está dado em primeira ordem da teoria de perturbações por uma
função J repulsiva,6i segue a completeza assintótica nesta região. Aqui é usada a
técnica de "perturbações compactas", como convencionaremos em denomina-la ape-
nas para referência. Se bem esta última condição sobre o núcleo de Bethe-Salpeter é
característica específica das interações do modelo P(p)2, resulta interessante desta-
car que boa parte das técnicas usadas neste segundo artigo, embora limitadas, não
dependem do modelo. Este tipo de abordagem foi usado também para a análise de
estados ligados em modelos de teorias na rede.õ2

No capítulo 3 da primeira das três partes em que o presente trabalho é dividido,
são estabelecidas hipóteses gerais sobre a função de 2 pontos e o núcleo de Bethe-
Salpeter para teorias na rede, sendo mostrado como é que estas se articulam dando
lugar à completeza assintótica.

Na segunda parte, estas hipóteses são verificadas para um modelo em particu-
lar, a saber, o modelo de lsing na região de altas temperaturas, mediante a técnica
de "desacoplamento por hiperplanos". A última parte é constituída apenas por
comentários sobre as duas primeiras.

S8Previamente provada para tais modelos em [37] , 138].

Separa as definições de irredutibilidade, vda-se, z;.g., [201 p
"[84], [85]. Cf. [69], [70].
61O que também é provado em 1991.
''j90], ]28]. Cf. [25], [2õ].

106
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Capítulo 2

Teoria Quântica de Campos na
Rede

2.1 Notação, Definições, li'fitos Básicos
O conjunto Za+' será chamado de rede (ou "a rede") e seus elementos serão ditos

os sítios na rede. Se S é um conjunto ânitoi topologizado discretamente e A Ç Za+l
consideraremos SA := {o : A b-.---} S]. com a topologia produto, cujos elementos serão
chamados de configurações em A ou simplesmente "configurações". Se z C Za+i,
define-se a projeção na coordenada 3 como a função p, dada por:

P,(a) := a(z) Va C S"

Observe que p, C O'(SA) VA : z C A. De fato, a tipologia produto é, por
definição, a menor topologia em SA tal que todas as projeções p, são continuas.
Para cada .A C P/'(Z'+:) define-se:

P.4 H,c...l p, se .4 # g,
se Á = 0l

onde ]l denota a função identicamente igual a l em SA

9 1 1 r)band\fn r'nne

(a) SA é um espaço topológico compacto.2 Considerando a rede com a topologia
discreta (relativa de Ra+:) e A Ç Z +: com a relativa, SA não é senão C'(A, S).

l Esta última condição é dispensável para muitas das considerações a seguir
apara isto basta apenas que S sqa compacto (Vela-se, e.g., [76] p. 100), o que acontece, u.g.,

se é finito e discreto como em nosso caso.
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Quando A é finito, SA é discreto, pois {a} = O,.Ap;:(a(z)). Em geral, uma
vizinhança aberta de uma cr C SA está determinada por (uma quantidade
enumerável de) funções que coincidem com o numa quantidade finita de sítios.

(b) Pelo ponto (a) anterior, quando A é finito, dada o C $A, a aplicação á,
SA p-.--> C dada por:

Ó, (a')
l se a/ = a

0 se a' # a

está em O(SA), e assim qual(quer / € C'(SA) pode ser escrita como /
}l:.:s« /(a)ó.. Em particular, C'(SA) é um espaço vetorial de dimensão ISA
SllAI =: r. No caso ISI = 2 (o.g., quando S = {1,--1} como no modelo de

lsing) é simples provei que C'(SA) = spanÍp.4 : .4 Ç A} como espaço vetorial,
mas não como algebra. De fato, escrevendo neste caso ./ - >,.4cpr'(A) c4p4 as
aplicações de C'(SA) em C' dadas por:

/ --} (/(a:), . . . , /(a,))

/ --} (c«: , . . . , cÀ,)
são contínuas e preservam a estrutura de espaço vetorial mas a relação com
o produto de álgebla não é clara. Aliás, em C' não existe em geral uma
definição natural de produto. Isto último pode ser realizado representando C'
em Z),(C) como conjunto de matrizes diagorzais via a aplicação dada por:

, a,) -+ dias(ai, .

As operações algébricas em C'(SA) correspondem, p07' de$náção, às operações
matriciais usuais em Z,),(C). Observe que o produto escalar de dois velares
em C' corresponde a tomar o traço do produto de uma das matrizes vezes
a matriz adjunta (neste caso, simplesmente a conjugada complexa) da outra.
Esta caracterização é util para descrever estados em O'(SA) via estados em
C' sendo estes últimos determinados, pelo lema de Riesz,3 como produtos
escol'res, o« então ,lternati-mente, como traços em -0,(C) (Veja-se seção

77)4.2, P

(.:, ,a,).

(c) Se com 7)(A) denotamos a álgebra /fachada gerada por {p.4 : ,4 Ç A}, como
é obvio que este último conjunto separa pontos em SA, aplicando o teorema
de Stone-Weirstrass,' temos que 7>(A) = C'(S") (no caso em que S Ç ]R. No
caso geral temos que acrescentar os complexos conjugados das p.,l). Quando
$ :: {1, --1} basta apenas tomar o espaço uetorÍa/ gerado, pois neste caso
P.4PB ::P..4aB.

3Vela-se, e.g., [76] p. 43.
4Vela-se, e.g., 1761 pp. 103-104.
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(d) No presente contexto, a álgebra C'(Sz"') pode ser pensada como sendo de
natureza indutiva. Com efeito, PT'(Za+:) é um conjunto dirigido pela inclusão,
ou seja, dizendo que A2 segue em ordem a Ai se e somente se A2 2 Ai, então
2 é uma ordem parcial ({.e., uma relação reflexiva, antisimétrica e transitava)
filtrante em PT'(Za+:) e {C'(SA)}ACPP(z'+') é uma família de C*-álgebras com
identidades ]lA respectivamente. Se A2 2 Ai define-se OA,,A: : C'(SA:) b--->

O'(S"') por:
©A,,«.(/)(a) := ./(alA:) Va C S"'

E imediato que:

õA,.A. é +-morfismo injetor e isométrico.

'P«,,«.(1«.)
A.3 ;l? A2 :) Ai :::=:)p q)A3,A2tDA2.Ai :: ©As,Ai

de onde

liAmÍO'(S"); QA,,A: : A, 2 A:} é *-is'm'rfo ; C'(S'"')

Com efeito, denotando P'(A) a álgebra gerada por {p..4
0

.4 Ç A} então
0

7'(Z'+:) Ç U j'(A)ç U
ACPP'(Z'+') AePf'(Z'+i)

- U c'(s")ç U c'(s")
ACRE(Zd+') ACPF(Zó+t)

:-> c'(s'":) ç U c'(s")
ACPf'(Za+i)

P'(.A)

Por outro lado

7''(A) Ç P'(Z''t:) Ç 'P(Z''F:) :::::> a(S") Ç C'(S"''') VA.

U c'(s") ç c'(s""')
AePF'(Z'+:)

Portanto:

c'(s'"')
ACPf'(Zó+i)

e o afirmado segue de 1.23.3 em 1831 p. 72. D
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Cada a automorfismo de ZÚ+i induz naturalmente um outro em SA o qual por
sua vez induz um outro em C'(SA). Com efeito, se a € SA então a . cr C S«''(A)
Agora, se / C C'(S") define-se a/ C C'(S'(A)) por (a/)(a) := /(a o a). Dois de
tais automorfismos serão particularmente considerados, a saber: as translações em
. c 7d+i

r= : g/ l-'--> y + z

e as reflexões nos hiperplanos {z C Ra+i zí = «} com « C {Z:

( o; ,.(,))j ;e j :# i,
se .7 :: z

.j ,d

2.1.2 Observações: Resulta simples provar que

(a) T=.T=, - T=:+,,, de onde: Tz': = T-,

(b) a{,.Tr TzOi.a--ri :: TOi,.(z)0i,a

Se chamamos e« (n = 0, 1, . . . , d) os vetores da base canónica de Za+: e denotamos
Tn := Te. e 0 := 0o,o temos que:

(c) Tz llZ:. H''
(d) Ono = ro':0

(e) 0%. = %.a para " = 1, ,d. D

Uma Teoria Quântica de Campos (Euclidiana) na Rede (ou para abreviar,
TQCI na rede) está determinada por um estado p C So(s''+' ) (ou seja, um funcional
linear, positivo e normalizado em C'(Sz":)). Supõe-se que p satisfaz determinadas
propriedades,entre as quais:

ARI /nuaricíncÍa

Fa 0i,. -- F -- P, o T. Ni,a, NU

}K.R'Z Positiuidade por Rejte=ões

HÇOi,.fi)') Q Vf C'PQÀ.i,aÕ. Wi,«

(Aqui A{,. é o semi-espaço {# C Zd+l ,: > «})
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Seja 7ío := 7''(Ao,o). É imediato verificar que <./',g>x. := p(0/g) é uma forma
sesquilinear, hetmitiana, não negativa (por AR2) em 'Ho. Se Z := {/ C H.
</, ./'>x. = 0}, então completando o quociente 'Ho/Z obtem-se um espaço de Hil-
bert cujos vetores são classes de equivalência IP'l de sequências de Cauchy F' de
classes de equivalência 1/1 de funções ./ em P'(Ao,o), tendo-se:

. ll./'ll,.. /):/',

. lll/lll#./,

e llr'll = limo-.fm ll l.flnllH./Z

. lllf'lll. = ll/'ll.

se F' «}..N,

Seja í : 'Ho --} % dada por {(/) := lr/l onde F/ = {1/1, 1/1, }. Observe que

llP/lllX = llP/ll = lim lll./lllX./z = lll/lllX./z = ll.fllX.

Assim, í é uma isometria linear bem definida.Além disso, tem imagem densa em

2.1.3 Observações: Se definimos </,./'>2 := p(//) =: 11./113 que também é uma

forma sesquilinear heimitiana e não negativa (pela suposta positividade de p) e
satisfaz portanto a desigualdade de Schwarz, temos:

(a) Pela invariância ARI, 0{,. e r= são isometrias na norma ll.ll,

(b) ll/llx. < ll./:ll, < ll.fll.

(c) Se um operador auto-adjunto ,4 em 'Ho é isométrico para a norma 11.11, e
satisfaz:

ll..a/ll{. ç ll/ll«. ll.4'.rll.. v/ c 'H.,

então é limitado com ll-All.B(X.) :Ç 1. Com efeito, aplicando reiteradas vezes a
desigualdade anterior conjuntamente com a desigualdade de Schwarz e o ponto
(b) anterior temos:

Á.fn,.. ii/ií.à. ll..4'/ll.i. ç it./tí.à:$ 1..4''/l jl

< . . - < ll/lljl:'--'"ú' ll..4'"/llâ :ç ll.flljl:-'+ú' ll.,4''/llÍ'
l l l l l

- ii.fiiji:''"''ó'' ll/ll?''- '- -'' 71-->00

0

#

ll/ll«.

n
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Todo operador limitado .4 agindo em 'Ho que deixa Z invariante induz um opera-
d'r i( 4) 'm % dens;mente(e bem) definido por i(.4)á(/):= á(.A./'), com lli(Á){(/)llX =
IÁ/llX. e ã(A)á(-B) = ã(.A-B), á(.A*) = i(Á)*. Isto acontece, .m p;-ti"l.r, p*r' 's

Ta. Por exemplo, no caso dos Tn, usando 2.1.2(d) e ARI no caso n = 0 temos:

fITo/ll{. - p(ã7d/) < ll/ll«. lld/ll..

O operador resultante 7' := í(no) é chamado de matriz de transferência e é sim-
ples verificam que é auto-adjunto e, pela desigualdade acima, 2.1.3(a, b) e o fato
que To(1) = ]1, tem norma um. No caso n - 1, . . . , d é igualmente simples verificar
analogamente que os operadores resultantes Tn := Í(Tn) são unitários (por 2.1.2(e))
e, como são mutuamente comutativos, existem operadores auto-adjuntos .rt em 7í
com o(E) Ç (--n,nl tais que lla : 7u'-k' - ei(j k).P onde P := (PI, . . . ,Pd). Tal P

identifica-se com o operador de momento. O Hamiltoniano pode ser definido como
.l/ = -- InT desde que kerT = {0}, o que acontece em casos típicos.S No caso geral
também d.notaremos Ta := í(T=).

Cada função g C Xo induz um operador .4s em 'Ho via multiplicação .4s/(a) :=
g(a)/(a) com ll'4sllB(X.) < llpll., que é auto-.adjunto se 0g = g. No caso par-
ticular de g :: p, resulta ll.4P,lla(Xo) < supllsl : s C S} e é auto-adjunto se
z = (0,al, . . . ,aa) C Zd+l e S C R. No caso particular de S = {1, --1j} tem-se que

'4:, = /w. e ll.AP,ll.e(Xo) = 1. Os operadores induzidos em 'H correspondentes serão

denotados Pz := á(.A,,). Observe-se que Tz. P=, = P.,+.;.Ta:

Definem-se as funções de n pontos ou funções de Schwinger na rede como
senil.o:

, ««) := P(P,.
Denotando Q := i(]1) C H e usando as definições e propriedades anteriores tem-se:

&(,:,. P',).

&(,:,... ,,«)(PoP.,-,. '' '',.-,.)
-<&Q,&,-,.&;-,. - ..&-..-,.&. ,.Q>

:: <POn, .f=,--=i Pr3--ai ' ' 'f=n--i--zi -fzn--ri7r«--'a Í2>

- <&Q, &,-,.&;-,: - - . &-..-,:7 . ,.&Q>
= <AO, Pa,-,:;. Pr;-,. . . . P=«.:-.:Ta...-,,.Tz.-,...poQ>

-<an, &,-,. &,-,.. - . Z-.:-,:ÜZ«-,...&Q> -

Tn, ,: ROTA,-,,,nO ' . . Ta.-,... EOQ>. (2.1.1)

;[õ2], [30]
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Desta última identidade, usando que Ta = T'o lla : 7ri - e'''H ei"'P e que, pela
invariância de p por reflexões, .S2((ao,x), 0) = S2((lzol ,x),0), segue como caso
particular a assim chamada fórmula de Gellmann-Low:õ

S,(ao,x): S,((«o,x),0) <Q, Eoe'l''l"e'"'nona
Denotando

r' : (-«,«I'
.EÀ := família espectral de (.#, P) =: .E(À..À)

e dp(Ào, À) := d<Eon, -EÀEoQ>, da Mrmula de Gellmann-Low temos

SaÇ=o,x] Í\..-\ lv .-x'.\x. é"'\ dpÇXo,Xà.J [0,.o) JTÓ

Esta expressão constitui um ponto de partida para o estudo da função de 2 pontos
assim como das propriedades espectrais do operador de energia-momento (Veja-se
5.1.4(d) p. 90). E oportuno observar que, para evitar questões referentes à existência
do Hamiltoniano H, a teoria pode ser desenvolvida igualmente em termos da matriz
transferência T. Como isto não introduz mudanças significativas, preferimos adorar
na presente a primeira abordagem, por uma mera questão de comodidade.

2.2 O Clampo Livre na Rede
Para funções definidas na rede, a transformada de Fourier é na verdade uma série
de Fourier:

>: .-''''/(«)
zCZÓ+i

fÇ*)- (2«)-'F l
J I' a-+ \

Para funções / na rede definem-se os operadores:

.RP) - (2«)''F l>1:

i''' fçpüap.

a../'(,) := .f(, + .{) - ./'(,)

Vi.f(«) : f(') -- .f(« - e{).

E simples verificar que zX; = --V{. Define-se também o Laplaciano discreto

6Cf. ]84] pp. 215-216
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A função de 2 pontos do campo livre é obtida resolvendo a equação:

( A +«.li)s,
cuja transformada de Fourier é:

E'o
L {=o

«;(p.)) + mã l g(p) - (2«)''y,

ou sqa:

S,(P) (2«')'#'
EÉ;:. 2(1 - ..s(p:)) + mg

(2«' ) ' ''
>ll:É::. 4 sen'(p{/2) + mg

Se para cada á = 0, 1, . . . , d denotamos Ã := 2sen(pi/2), temos que o denomina-
dor da função de 2 pontos é nulo se e somente se:

ã - J:i (li;l' + mgy/' ,
ou equivalentemente:

Po i«,o(P),
onde «,o(p) é tal que 2senh(coo(p)/2) = (l$1' + mã):/'. Disto segue (lue:

«.M ' '"';h li + é (l$1' + mg)l

- : "« 1 1: -- 1- Gpi' -- «.OI :''+ ;(l$1'+ mgy''

Esta última expressão é a relação de dispersão para o caso do campo livre
Para p pequeno, aproximando wo(p) por seu desenvolvimento em série de Taylor na
origem até segunda ordem tem-se:'

uo(p) H mi + ã7n2 p2'
onde:

m: = «,o(O) - 21n l

1/2 ll 21+ +ãmo0
4

1 / .2\1/2

«, - h - ;.-"'«:, - «. (: * y
71651 P. 63
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2.3 Teoria do Espalhamento na Rede
A teoria do espalhamento na rede foi originalmente desenvolvida por J. C. A. Barata
e K. Fredenhagen.S Nesta seção estão resumidos os principais resultados de l41.

Se partindo da expressão (2.1.1) p. 21, mas denotando agora T= = e''HU(x) onde
U(x) := e'"P para cada (t, x) C R x Z', formalmente trocamos t por it obtemos as
funções de Wightman na rede:

Wn ((t: , «:), . . . , (t«, a«))

= <Q, noe':W(''-':)U(x2 -- xl)Eoe :X(:;-:')U(x; -- x2)Eo

{H(t. -t.- -)P(x. x«-:)EoQ>
Para cada À C C'om(Rd+:) definimos:

> ldthQtO(]e 'tnU(lxlPoUÇ--xlÜJtn .xCZÓ"
@(A)

2.3.1 Observação: Segue desta definição que as )V. consideradas como distri
buições regulares satisfazem :

w.(A:®. -®Ã«) é(A:)...#(A«)n>.
Também é simples veriâcar que:
(a) @(À . rO.,O) U(-x)é(A)U(x)e'""
(b) é(AF'

(') llé(À)ll < c-st li(o)

(d) @(A)Q ,x) a-eo,,oan P)noQ. D

Introduzimos agora a seguinte hipótese:

ÀR3, Fatotiza,ção Assintótica. (ou Pro'priedade de Cluster) Exponencial da Função
de 2 pontos:
Existe uma constante m > 0 tal (lue:

Ip(p,.p,,) - p(p,:)p(p,,)l < co«st e-"l'-'''l V«:,«,.

Esta suposição adicional permite provar o seguinte resultado, análogo na rede
para a propriedade de cluster das distribuições de Wightman truncadas no contínuo:9

;li], ]2], [3], 14].
pCf. [78] p. 324.
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2.3.2 Teorema: Para cada c C (0,1) e para cada m C N ezísfe zzma constante
po;áZ'" '«,. ) f«/ q«.;

IWnT((ã: ' %.) '8 ' ' ' ®(A« ' T3.))l < c«,.
(i + lltll)"

(i + llxll)("-o-.

onde; lltll := maxl<Í<«-1 lfi+i -- tíl e llxll := maxi,jCÍI,...,n} IXi -- Xjl. D

Z:sglze77}a (Za .Prol;a.' Usando o fato que a fórmula de Cartierio permite expressar as
funções truncadas como correlações ordinárias em uma teoria "produto sensorial" , a
prova pode ser reduzida ao caso das )Vn (sem truncar). O próximo passo é expressar
W« en função das correlações euclidianas para assim poder aplicar a propriedade
AR3. Isto é feito pelo uso da transformada de Chevishev como segue. Toda função
suficientemente regular / pode ser expressada como:

E
n:=0

b«(/) T2«(e'"/'),

onde OS Tn(aÇ) = cos(n arccos a) são os polinõmios de Chebishev, os quais constituem
uma base ortogonal de .L'([--l, 11, (1 -- z')':/' da) e:

) f'«I'z

b«(/) - ;(2 -- án,o) /''' /(-2 in "' a) cos(2"'*) d'*.

Para ./' C Cyom os coeficientes ó«(/) são rapidamente decrescentes com n. Assim, em
particular:

.-"" l>1:b*(t)T2*(e'"/'),
A-0

q r.'la

bkÇtà ' ';ça Õ*,üh l .--'"~"":' «sQ2kabda
Portanto

Wn((AI'T=:)® '.®(A«or=.)) Ó(À:o%.).-.é(A«or=.)Q>
= <n, e':"'' U(x:)é(A-)U(--x:)e;"''. . . .-'"'"P(x«)@(À«)P(--x«)e:":"n>

)e''"0'-'OU(x, - x:)@(A,) . - . e':"G"-''--OC/(x« - x«-:)é(h«)n>

}: ó*.(t, -t:)
ki,...,kn.i::o

b*...(t« t«-:) .*. ,...,.... (x: , ,x«),

iojl] apêndice B, p. 85. Cf. [78] p. 381
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onde

'*. ,...,*... (*: , . . . , *«)

= <Q, é(A:)T2k: (e'"/')U(x, - x:)é(À2) ' ' T2k«-- (e'"/')U(x« - x«-:)é(A«)Q>
Na sequência, a prova baseia-se nas propriedades de decaimento dos coeficientes

bki e ck.,...,A..:, a saber:
n l

H
{:1

b*. (f:-- : f.)l < .«.
i+lltll\" VM>O

C.kt ,...,.k..i (XI ,

cJ;. ,...,k..: (xl,

onde IAI = )1,1:= ki e .A(m) = 2 arcsenh(e'"/'). A primeira desigualdade segue das

propriedades dos bk a partir da sua definição (basicamente, integrando por partes),
a segunda da limitação dos T2k, '#(A) e C/(x) e a terceira de AR3. Para os detalhes
vqa-se ]4] p. 514, ou jl] cap. 2. []

,x«)l < const

,x.)l < const e'l(")lkl-mH,fl

A hipótese AR3 tem como conseqüência adicional a unicidade do vácuo e o gap
de massa inferior no espectro do Hamiltoniano.ii Em determinados modelos. ela
segue da convergência de certas expansões em polímeros.i2 Para o caso do modelo
de lsing na região de altas e baixas temperaturas, vejam-se ]84], ]851, 169], ]Z0].
Expansões em polímeros serão introduzidas na seção 4.3.

Corresponde agora a construção dos estados assintóticos. Para isto é necessário
introduzir a seguinte suposição:

}i.R.4 Existência, de Esta,dos de Uma Partícula:

A transformada de Fourier da função de 2 pontos S2(po,p) pode ser esten-
dida analiticamente à região {po : Impo < ü(p)} com um polo simples em
po = iw(p). Supõe-se que a relação de dispersão da partícula w(p) é real
analítica, a(p) é contínua, ü(p) > «,(p) ): m e det(a'«,(p)/apiapj) # 0 Vp.

A suposição AR4 foi verificada para diversos modelos na rede em uma série de
trabalhos de R. Schor, M. O'Carroll e outros, ]851, 1841, 1691, 170]. Esta suposição
implica a, existência de um subespaço fechado 'Hi Ç 'H no qual # = c.;(P). 7Zi é a
clausura do subespaço Z)i dado por:

0: @(A)Q 7; € D(R'''':)

e s«pp {A} n ''(H, P) Ç {(«,(p), P) p ' (-«',«I'l}
liVeja-se 5.1.4(a, b) na p. 90
:']37j. Cf. [93]
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Seja / uma solução da equação de onda correspondente à relação de dispersão
w, ou sq a:

/(t, X) - jj27r)d/2 /-«,«]' ei("'P-w(P)t) g(p) dp,

com (a transformada de Fourier do) "dado inicial" g C C'-((--a, nld). Definimos:

(2.3.1)

BÓ,h(t,x) := @(A . r=)

.B/,.(t) : ,x).Bé,«(t,x).

A-log;mente « c-s. no contínu., os «Lares -BÓ,h(Z, x)Q com é(A)n C .O: são s....

lução do problema de l corpo e também neste caso .B;.A(t)n independe de t.

Se / é como (2.3.1) com dado inicial g denotamos g/ uma vizinhança de {grad w(p)
P C suPPg.F

2.3.3 Proposição: Se ./' á como em é2.3..Z,), então:
(a) Para cada m C N ezáste c. fa/ gue;

1/(t,x)l< se lxl « tg/

(b)
>ll: l/(t,x)l < '(i + ltly/'

n
nRcl/erêncÍas; Veja-se 1781 p. 38 e p. 44 respectivamente.

Seja n C N arbitrário. Diremos que um conjunto {/.}i:;i de soluções como
(2.3.1) é disjunto se para cada i = 1,.. . ,n tem-se que g" n g" = g cada vez

que u g {./;,õt.A,.Â,at./;} 3 z,. Para cada { = 1,...,n sejam éi:= é(Ai)Q c ,DI
uennimos:

P'«:- {P c (
g: := {grad «,(p)

("(P), P) C ;"PP {A} n "(H', P)}
P C PÀi}

e dizemos que o conjunto de vetores {Ói:= @(A{)nJZ:: C .Di é disjunto se gÍngj
0 se { # .j. Finalmente definimos:

a(z) : .a.ÍI«: (t)
Nestas circunstâncias temos o seguinte

BÍ".,(Z)Q .
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2.3.4 Teorema:
En tão :

Sej. \jÜ:.. um c.ajunto disju,«to de sotuçõ« co«o e« (2.3.1)

(a) O; /{«.if"

..yl::., ?(t) -: '7.9.(#': , . - - , é«)
existem em 'H dependendo apenas dos Ói ç: D\ e para cada m C W tem-se

v(t) - q :« (é-,
out ,é«) t" ;:;=o

(b) S«p.«à«-« «dÍc{.««/".'"*' g«. . ««j-t. di©-f. d. «/«çõ« {./;lZ::: p«-
su dados iníc a s {gÍl::i respecfÍuamenZe com g{ = 1 em 7)À. para cada i =
1,... ,n . g«. {Ói: A{)Ql:::: é «m ««J-t. dÍd-to d. «'"e. e«. O:.
.llntão, se {@ilE::l e unlz out7'0 colzlwnfo d syttnto de uetores em .Di tem-se;

,7 i« (V,l, , $kà,'qi« Ç'b- ,
out , ó«)> = õ«* >: ll<ú.,ó,n>

.ÇS(n)i=l

onde SI.lnà denota o grupo de permutações de ordem n. D

.Referências: Veja-se l41 pp. 516-517. A prova da parte (a) é totalmente análoga à
do caso no contínuo.i3 A prova da parte (b) também é simples. Digamos apenas
a título de observação que a condição sobre as gi implica que Z?ó/Ih.(t)Q = éi. No
entanto, a condição dos vetores {éiJÊ:i serem diquntos é suficiente para ter funções
ágil::i com gí = 1 em 7)h. dijferentes e assim poder gerar um conjunto dásjunfo de
soluções {./;l:::. []

Definem-se

Z){« := spanÍ77 {« (@l,
out ' out ,é.) {#ilZ::t C Z)ié diqunto }.cw

Seja F(Hi) o espaço de Fock sobre Hi e seja Zo o subespaço de .F(7Zi) gerado
pelos produtos tensoriais de elementos em .DI com a propriedade de serem disjuntos.

Zo F-.--+ Z) {n por:outU

Definem-se

u;« (@: ® ® @«) : ?.« (é:,
out ,@«)

Pela propriedade 2.3.4(b) os operadores C/i« são isomêtricos, estendendc-se a Xo.

Se grada(p) é nunca constante como função de p, então Xo = /('Hi), podend(»se

:;Cf. [47], [48].
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obter assim duas imagens isométricas H{« := Z)i« do espaço de Fock /('Hi) em
out OHt

7{. A interpretação física de Z){« como subespaços de estados assintóticos pode ser
verificada calculando os valores esperados de operadores representando detectores
no sentido de Haag e Araki.i4

ou

i4jl] sec. 3.21 Cf. [4S]. Sobre "detectores", veja-se o comentário no fina] da seção 1.3, p. 13
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Capítulo 3

Completeza -A.ssintótica

Tudo o que está aqui está ]á, o que não está aqui não está em lugar nenhum.

VlsÀvasâra Tantral

3.1 Tnt rnd 1 1 r- 3 n
-A. x+ q/ .H. v q.A q.,b :5-q',q'q"r

Em termos simples, ou "profanos" , o contéudo da completeza assintótica é acerta-
damente expressado na epígrafe acima. Para formaliza-lo matematicamente basta
observar que o "aqui" na segunda frase pode identificar-se com a totalidade dos es-
tados fisicamente admissíveis, {.e., 'H, e identificando o "lá" da primeira frase com os
subespaços assintóticos 'H {n Ç 'H, esta última pode ser expressada como 'H Ç 7íi.
Ou sda, -urros termos:

ouZ

Como já foi expressado na seção 1.3, p. 10, numa teoria Êsicamente razoável é de
se esperar que valha a completeza assintótica, significando isto que cada estado de
um sistema físico pode ser visto bem como descrevendo partículas (incluindo seus
estados ligados) bem como decaindo num tal estado no transcurso do tempo (estan-
do implícito nesta idéia que a dinâmica ]ivre não tem estados ligados). Também, é
uma questão matemática profunda e ainda em aberto estabelecer a completeza as-
sintótica, ainda para os exemplos concretos existentes na teoria quântica de campos,
onde existem resultados parciais na teoria P(g)2 fracamente acoplada na região de
baixas energias.

H,='Ki.

imitado em A. van Lysebeth, 7bntra, o Cu/Zo da Femini/idade-Outra ofsão da oiça e do safo,
Summus, São Paulo, 1994, p. 61.
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O estudo da completeza assintótica, como assim também do espectro corres-
pondente a partículas e a estados ligados, usa a equação de -BetAe-Sa/reter. Este
método é a contrapartida na Teoria Quântica de Campos dos métodos independen-
tes do tempo na teoria do espalhamento na Mecânica Quântica. Formalmente, se .#
e J7o são operadores num espaço de Hilbert e -R e l?o os seus respectivos resolventes,2
é trivial veriÊcar a assim chamada segunda equação Teso/Dente:3

R- Ih -Rota - noÕR,

de onde, chamando /r := .# -- ]lo, tem-se:

R = Ra -- RoKR. (3.1.1)

Em casos típicos é .Z/ = JZo + y, ou seja, .K' = y. Nesta analogia, o ntíc/eo de
.BetÀe-Sa/reter .R' corresponde ao potencial y. Na Teoria Quântica de Campos
esta analogia ganha precisão no limite não relativista, c --} oo, em cujo caso K
converge a V após reescalamento apropriado. A equação de Bethe-Salpeter é um
.4nsatz inspirado na identidade (3.1.1), ou melhorando, no uso que dela é feito na
procura de soluções perturbativas à equação de Lippmann-Schwinger na teoria do
espalhamento na Mecânica Quântica.4 Com efeito, iterando-a repetidas vezes tem-
se

Ro RaKR
a(-r - Ã'&) + (ax'yR
&(/ - .KÜ + (X'A,y) - (ÜÃ')'R

& (EZ:.(-i)*(Ã.'ü)*) + a.

onde /t, =(--1)"+:(RoÃ')"'F:-R.
R como série de Neumann:

Se /t. isso conduz a uma expressão paran-'too

R l)*(Ã'ü)' Ã'-&)':,
k-o

o que na verdade já é sugerido pela seguinte resolução "formal" da equação

R= RQ-- RQI<R :::+ RI*R = 1-- KR ::+ RI;*R = 1-- KRQRI\R
:::> (/ + K'.l?o)-Ri:-R = / -:> R = Ro(/ + .KRo)':

:Ou sda, R = R(À) := (#
para simplificar a notação.

SVda-se [751 p. 478.
4Vda-se [751 pp. 472 e 479

À/)'i e analogamente para Ro e -ao. Omitimos a menção a À
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Observe-se também que tomando inversos nesta última igualdade segue que

Ã' - l?': -- R- , (3.1.2)

a qual é uma expressão conveniente para .K'

Na Teoria Quântica de Campos, -K é visto como um ente derivado, já que não
aparece no operador de energia nem nas equações de movimento. Propriedades de
analiticidade de K no espaço de energia-momento,s ou sela de ir, podem ser usa-
das pala estudar o espectro de massa e estados assintóticos de baixa energia. Este
método se aplica ao problema de estados ligados e ressonâncias e completeza as-
sintótica para baixas energias. As propriedades requeridas de analiticidade foram
provadas para modelos P(p)2 na região de acoplamento fraco.Õ Existem também
trabalhos nos quais fizeram-se progressos no programa recíproco, a saber, postular
propriedades para o espectro de massa e derivar propriedades de analiticidade de
.lr.r A estratégia para provar a completeza assintótica na abordagem acima descrita
segue as linhas diretrizes do trabalho de Spencer e Zirilli:8 da analiticidade de Ã. e
da equação de Bethe-Salpeter segue que R é basicamente uma perturbação analítica
e compacta, em um espaço de Hi]bert adequado, de ]?o. Disso segue que (/+-K'.IZo)'l
existe salvo polos e -R = -lÜ)(/+ K.l?c.)'i, de onde segue, pela sua vez, que o espectro
de B é o mesmo que o espectro de .l?o salvo pela existência de tais polos. Introdu-
zindo neste ponto uma hip(5tese extra para -Zr) a saber, que na primeira ordem da
teoria de perturbações está dado por uma função á repulsiva, pode-se provar final-
mente que não existem polos para energias suficientemente baixas. Isto determina a
completeza assintótica "parcial", mencionada na seção 1.3, p. 12. A hipótese extra
sobre a estrutura de K é característica das interações ÀP(p)2 e foi verificada em
tais modelos para À pequeno, ou seja para acoplamento fraco.S Métodos inspirados
nesta técnica foram usados também no estudo de estados ligados:o em modelos de
Landau-Ginzburg estocásticos na redeii e sistemas de spin ferromagnéticos clássicos
na região de altas temperaturas.iz

Mas, antes de estabelecer a equação de Bethe--Salpeter na rede, devem ser intro-
duzidos os análogos dos resolventes. Isto pode tornar-se plausível de maneira um
tanto mais convincente, ou verossímil, no contexto mais geral da Teoria Quântica

SEquivalentemente, decaimento exponencial de /( nas variáveis do espaço-tempo.
'[99]. Cf. [iOOI.
'[io[, [ii], [12].
;Í101].
91991

'']2s], ]2õ].
::1901, 1281.
':]881, 189].
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de Campos no contínuo. Sem entrar em detalhes, diremos apenas que o campo
livre pode ser pensado como a T(2CI definida em termos das funções de Schwinger
IrwncacÍasiJ colho:

.s?
0

se n = 2

se n # 2.

Em tal caso, tem-se que .S2 = 82r, estando a função de 2 pontos determinada pela
representação de Kãllen-Lehmann.i4 Igualmente, as funções de n pontos com n
ímpar são nulas e as com n par são soma de produtos de funções de 2 pontos.is
Em uma tal teoria (com S2 # 0) existem no espaço de Hilbert dos estados físicos
7Z dois tipos de vetores não triviais mutuamente ortogonais, a saber, o vácuo d,o
e os "estados de uma partícula" Ó(/)@o. Uma maneira de generalizar o campo
livre seria introduzir em 'H mais vetores que sejam ortogonais aos já existentes. A
escolha natural seriam os "estados de duas partículas" @(./')é(g)V,o. Supondo que
nesta teoria mais geral as funções de n pontos com n ímpar também sejam nulas, a
condição de ortogonalidade se reduz à condição de ortogonalidade apenas para com
o vácuo. Uma condição suficiente para que os "estados de duas partículas" tenham
projeção não nula no complemento ortogonal do vácuo é:

0 # llé(/)é(g)V,o - <Úo, é(.f)é(s)V,o> @oll' ® 7® / ® g) - -S,(g® .Í).S,(./' ® g)

(aqui usou-se a hermiticidade de .S2 e ll@oll = 1). Por sua vez, uma condição sufici
ente para isto último é:

õ:#S.Çj g t k]-S,ÇJ®g)S,Çh k] :'OÇj®u k)

Observe que .D é a S4r "parcialmente somada". Definindo a parte restante como

D.(/®g®h®A): .S,(.f®A)S,(g®k)+ S,(/®k).S,(g® h),

tem-se que S/ = .D-- .D. (desde que as funções impaies sejam nulas). Que .D funciona
como uma espécie de "resolvente parcial" será visto na seção 3.3, após introduzir as
definições pertinentes na rede.

3.2 O Núcleo de Bethe-Salpeter na Rede
Definimos

D(«:,«,,«;,,.):,«,,«;,,.) S,(,-,«,)S,(.;,,.)
t3Vqa-se, e.g., [78] p. 323.
i4Vda-se ]771 p. 70 ou [95] p. 74.
tSVela-se, e.g., [95] pp. 75-76.
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D.(«:,«,,«;,«.): .S,(«:,«;)S,(,,,,,) + S,(«:,«.)S,(«,,,;),
como sendo as partes conexa e não-conexa respectivamente da função de 4 pontos
(truncada). Clamo já foi dito no final da seção anterior, numa TQC onde todas a
funções de n pontos são nulas quando n é ímpari6 tem-se que .S4r :: Z) -- Z)o. O
núcleo de Bethe-Salpeter .A/' está deânido pela assim chamada equação de
Bethe-Salpeter, a saber, .D = 'Do -- .Do.VIZ), ou, em forma expandida:

D(«: , «,, «., ,.)
«,,,3,'')

- >1: D.(,:,«,,g/:,y,)JV'(y:,y,,y,,3/.)D(y3,g/.,';,«.).
3/i )3/2 )3/a )3/4 eZÚ+ l

(3.2.1)

Desde que considerado como núcleo "integral" o .V possui várias simetrias, entre
elas a invariância por translações, de onde existe N tal que:

AJ' Qut, ua, ua, uà = NQut -- y4,'ya y.)

Com efeito, basta apenas definir N(3/i, g2, 3/3) := Jv'(Z/i , y2, y3, 0)
cada n C N definimos:

Também, se para

Sn(.:, . . . , .«-:) := P(PoP,: P',.-:),

pela invariância translacional ARI, p. 19, das funções de n pontos, temos

&(«: , , ««) («: - «., , 3«-l -- #«)

Definimos agora um novo conjunto de variáveis por

f ::= zi --z2
q :--

": : + «, - (y: + g/,)
zz2 := yi ' g/2

". : + y. - («; + «.)
z14 := g/3

Um cálculo direto prova que

D(«:,«,,.;,«.) - «.,", - '',a. «,) - S2(«: - «,)$,(*; - «.)

- s. (.:J.}u, =-:-iu,?'l ©s,M -: o(,,âo
tÕPor exemplo, no modelo de lsing. Vda-se 4.2.3 p. 78
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Analogamente

D.(«: , «, , «3, "')

* ;, ('Çd) ', (:qü
(,'-, {, ,7)

D.(«: , «, , y: , y, )

- ', ("uÍ@
+s, 'u: + (( + u,)

2 (,«,)

"'";, «', ,,, «-, - ', ('yü, "::-? -':-, «) - .,.«a;,'«,
u.,'7)

N' Qu\ , ua, ys, u4) = N Qu\ y4, g/2 -- g/4, g/3

«;) + «, + u. (,- - «:

2 '
- «;) - «, + «. ~

- «: - ";,«,,«.)

3.2.1 Observação: No trabalho de Spencer e Zirilli, jlOll, p. 3, é utilizada uma
mudança de variáveis, na qual nos baseamos para introduzir este novo conjunto de
variáveis acima definidas, com a diferença de que omitimos o favor 1/2 presente
naquelas. Esta ausência é motivada no presente caso na necessidade de obter uma
mudança de variáveis da rede na 7'ede. No contínuo esta condição é irrelevante,
bastando que a mudança de variáveis seja não-singular. Clontudo, susbiste um pro-
blema cuja origem reside no fato da transformação não ser bijetora. Para ilustrar a
dificuldade, observe-se, por exemplo, que:

":'"''

Ainda com a presença do favor 1/2 o lado direito está na rede (pois o lado esquerdo
certamente está). Porém, permitindo às variáveis r, (, v7 variar livremente na rede
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este já não será o caso, devendo portanto restringir-las à imagem da transformação.
Para considerar esta imagem, denotemos por (i, 77i, q a componente i-ésima de

cada um dos sítios (, 77 e 'r, respectivamente. Observando que se a e b são números
inteiros quaisquer então a paridade de a + b é a mesma que a de a -- b, das definições
segue que q é pai se e somente se (i e v7i têm a mesma paridade e, analogamente, q é
ímpar se e somente se (i e 77Í têm paridades diferentes. Assim, a função característica
da imagem da componente i-ésima da transformação é dada por:

x,-((í)x.-(,z:)+ x.«,.,((.)xí«,-(o:)l x,-(n)
+ lx,«.,-((;)x.-(?.) + x.-({.)x.«.,«(,z:)l x«.,-(n),

onde X..,, e Xí«,., denotam as funções características dos números pares e ímpares,
respectivamente. Como isto é válido para cada uma das componentes, a função
característica da imagem é dada por:

.r(.'-, (, ?) ll {lx,«(e;)x,-(,z;) + x«.,.,({;)x.,.,-(o:)l x,-(n)

+ IX.«.,-({li)X.-(,Z{) + X.-((:)X«.,-(0;)l X«,,-(q)}

d

02

Assim, para r, (, ?7 C ZÚ+t em geral devemos definir

.o(.", (, q) (, ?) o(,-, (, ?)
Do(.", (, ?) (,, (, ?) -0o(,'-, (, ?)

Ã"(r, (, ,7) (, ?) -R(.", (, ,7).

Incidentalmente, observe-se que a função / é simétrica em todas as variáveis. Ou
seja, o seu valor é invariante por permutações arbitrárias das mesmas.

Para considerar a imagem da mudança de variáveis anterior à direita, observe-se
que a mesmaé da forma y --+ u :=: T(g/) := .Ag/+.B com B = -Bi x .B2 e ..4 = .,4: x.42,
onde

«:- (-i:
-1~

-1,
1 1
1 -1 .B: +«,,0), B, («;+«.),0)

Aqui, por abuso de notação, l denota a matriz identidade (d + 1) x (d + 1). As-
sim, a função característica da imagem de T está dada pelo produto das funções
características das imagens de Ti e T2:

X,(U:, «,, «;, «.)(U:, «,)XT2(«;, «.),
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onde denotamos Z(g/) := .4iZ/+.Bi, i = 1, 2. Analogamente ao caso anterior, ou ape-
nas observando que os conjuntos de variáves (ui, {, u2) e (u3, u4, 77) são formalmente
análogos a (r, (, 77), é simples verificar que:

Xr. (u:, u,) = .r(u:, (, u,)

XZ2(U3,«.) «.,,7)

D

Em termos das novas variáveis, (3.2.1) resulta em

0(,'-, (, ,7)
{, q) -

>: X,(u:, «:, «;, «.)0o(«:, {,«,)Ã'(,'--«: -«;, «,, «.)0(«3, «., '7)

uilu2)&3)u4CZa+i

Agora, se denotamos R := Z) e /?o := -Do, tomando a transformada de Fouriei da
identidade acima, temos, após da mudança de variáveis I'' := r -- ui -- u3 e um
reagrupamento das somatórias, que

R(k, P, q)

P, q) - (2«')':oÇn >: .-:''''Ã(,', «,,«.)
rrlu2 pu4 CZ/ d+ l

*l...z.
/

.-'*.": .-'''cx,.(«:, «,, e)Do(«:, (,«,) l
/

X l >1' .-'*."; .-'''"XT2(«;,«.,?)0(«;,«.,?) l
\.77,uaCZó+i

/

(3.2.2)

Se escrevemos -Do como sendo a antitransformada de Fourier de .l?o, temos que, após
trocar a ordem da somatório com as integrais, o primeiro favor entre parênteses
dentro da somatório acima resulta em:

(2«' ) ' Za9' c«.l.,.L..-''- '' : . ''' -'''- ''-:,', «,,)
x ct "'' R.Ça, P,''l) da a13 't-f.

(3.2.3)
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Se denot amos

Ài :- e i(Pi-Pi)ei e-i(ki-ai)ui

x { lx.-((.)x.-(«i) + x.«.,-((:)x«.,.,(«i)l x,-(«i)
+ lx«.,«((1.)X.,-(«i) + X,-((:)X.«,-(«i)l X«,,-(ui)} ,

onde u: e u; denotam a componente í-ésima de ui e u2, respectivamente, o factor
entre parênteses no integrando em (3.2.3) é dado por:

E H*: -H { EE ». ) ,
«fcz i-o {=o \c'cz «{ cz /

E
soez edcZ u?CZ

pois cada Ài depende apenas de (i e u:, e assim (3.2.3) fica

.2«)-a"l'' I'".-~;"'~ j:.'~.. . . J:,-«.

* j:.''.. . . j:.'.- « >ll: >ll: ,x. l &(a,p,'y). (3.2.4)
acz«icz /
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Agora,

- )I' e''(*'-':) "i }l: e-'(''-P') e' 1X,.,((i)X.-(ui) + Xú«,-({{)Xú.p-(ul:)l

+ }' e':(*'''') "i 1>: e-:('''P')e' 1X.l,.,.,((i)Xp-(ui) + X.-({i)Xú.,-(ui)l
ui impar

>l' e'{(ki-ai)ui l X,-(u,) >, e'i(Pi-Pi)2«

(kie

-E

-E

+ Xú«pa,(U2) >, e'i(Pi-Pi)e-{(Pi-Pi) 2n l

+ >' e'i(ki-ai)ui IX,-(u,) 1>. e'{(Pi-Pi) e-i(Pi-Pi)2"

ui ímpar

+ Xí«,.r(U2) }, e'{(Pi-Pi) 2n l
neZ J

e'{(k;-'') ": ]X,.,(u;) + X.l«p-(u;)e'{(''-P')] >1' e-Í(P;-P') 2"

E
ui impar

. '@.-'0"! ]X,-(«i) + x.'«,.,(uà) e''h:'PJ] « á(p. - P;)

+ }' .-'@.-'O"{ IX,-(«à)e''b''PO + X«,.,(«i)l « á(p: - P;)

ui impar

Se substituímos o favor entre parên

+ .-i(k' -a') "i IX,-(ul:) e''(''-P') + XÚ«,.,(u;)l >1, e':(P'-P')
2n,

'üi par

S Steses em (3.2.4) com esta última expressão, após
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integral em ap obtemos

(2«')'!eF' .'-t: l dlJ"''"' l da.
Ta+ l ./ -.m

.r d

da. ll 2« á(k;-a;) Ü(a, P, ')
{:0

Ú >' e'i(ki-ai)ui Ü(a, P, 7)daa

= (2«')'zp- ." I'".a''ía"' ' I' -a.

= (2«')'!clip «''+: (2«'y+: dlé"''''t Rock. p,-t)

.'"''' ü(A,P, 7) d'y. (3.2.5)

Esta expressão, lembre-se, corresponde a (3.2.3), que pela sua vez corresponde
ao primeiro favor entre parênteses em (3.2.2). Analogamente, o segundo favor entre
parênteses em (3.2.2) é dado por:

à I'"a"'''KÇk,ii,qõa0. (3.2.6)

Introduzindo (3.2.5) e (3.2.6) em (3.2.2) e trocando a ordem entre somatório e ante.
orais temos:

R(A,P, q) P, q) l Ro(k,p,aàKÇk,a,P)RÇk,P,qhdadj3.
'Tó+i ./ 7'ó+i

(3.2.7)

Aqui, por abuso de notação e linguagem, adoramos:

Ã'(k, a, P):= 4'U+0(2«')-'!F'K'(k, --a, --P)

Observe que as propriedades de analiticidade das funções a esquerda e a direita
acima serão basicamente as mesmas. Se em -L'(7'a+:, dz) definimos os operadores
integrais .A(k) por:

(Á(k)(/))(P) .A(A, P, q)./'(q) dq,
'Tó+t

onde Á = -R, /?o, -/(, podemos reescrever (3.2.7) como

R(k) (k) - &(k)Ã'(A)R(A)
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A identidade (3.2.7) e o análogo na rede da expressão (2.6) no trabalho de Spencer
e Zirilli, jlOll p. 4. Observemos também que:

&(A,P, q)

.-i(*''+p'C+''") /(r, (, '7) S2 (----'T--
r,(,77CZd+

(( - q)
2

+ (2«') e''(*'+'C+g.,) /(1', (, '7) S2 (----T--
r,(,qCZd+l

Agora, no primeiro somando efetuamos a mudança de variáveis dada por

I'- = u + o

( = u -- o + w
q -- w.

Em termos destas novas variáveis tem-se

/(,-, (, ?) -(«. - «; + «,:)x,-(«,.)
{-0

d

+X.«.,.,(«. - «. + «,.)X.«.,-(««.)l X,-(u: + «:)
+ lx«,,.,(«. - «. + ««;)x,-(.«.)

+X,-(«; - «. + «,:)X«.,«(.«;)l X.«..,(u; + «:)} «, .«).

Agora, observe que u{ + ui é par se e somente se ui e t;{ têm a mesma paridade,
e neste caso u u + wi e toi terão a mesma paridade (que será paridade de mi).
Analogamente, ui + u{ é ímpar se e somente se uí e t;{ têm paridade diferente, em
cujo caso ui ui+ wi e toi terão paridade diferente, independentemente da paridade
de wi. Portanto, a função J acima definida é identicamente igual a l:

/(« , « , -« )

(Observe-se que /(1', {, ?7) não é identicamente igual a 1, pois as três variáveis são in-
dependentes. No caso de J(u, t;, w), embora ela também seja função de três variáves
independentes, dois de elas não aparecem senão na combinação u + u ou u -- u, que
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têm a mesma paridade. Assim, aos fines da paridade ficam somente duas variáveis
independentes. E por isso que os valores de J(u,o,w) são restritos, ao ponto de
ser identicamente igual a 1). Com estas observações, o primeiro somando anterior
resulta em:

q -- 'to ,

l

(2n)'!«tl} }' e'i(k+P)" e-{(k-P).' e-i(p+q).«, S,(u) S2(u)
u,u,wCZd+l

- (2«ywá(p + ç)ã(k + p)Ã(A - p)
O segundo somando pode ser tratado analogamente, com a mudança de variáveis
dada por:

f := u -- o -- to

obtendo-se neste caso

(2«') ''á(p - ç)g(k + p)g:(k - p)
Assim:

Ro(k,P,q) yy'.g(k +P)g,(A - P) lá(p+ q) + Õ(P -

Em particular, agindo sobre funções simétricas, {.e., com /(p) = /(
integral .l?o(k) está dado pelo núcleo:

q)l.

-p), o operador

a(k, p, q) p)á(p+ q),
onde

&(A,P) : yFÂ(k+P)g2(k -P) (3.2.8)

Esta identidade exibe total analogia com a expressão (2.5) de Spencer e Zirilli, jlOll
4P

3.3 Relação entre Resolvente e Espectro
Se R(À) := (Á -- À/)': denota o resolvente de um operador autoadjunto ,4 e .Et a
sua família espectral, basicamente do teorema espectral temos:i7

+oo l

~j,KtXÕgb ,E*g) vf,g
i7179] P. 173.

42



Esta fórmula estabelece um nexo entre a medida espectral do operador e o seu resol-
vente. Estabeleceremos a seguir uma identidade que permite reconhecer o operador
R(A) da seção anterior (ou seja, a tranformada de Fourier de Z)) como uma espécie
de resolvente para o operador de energia-momento. Esta analogia é no sentido da
identidade acima, mas de uma maneira parcial, já que no presente caso não resultará
válida para todos os vetores, mas apenas para os "estados de duas partículas"

Das deÊnições temos que

n0-, G d - s. r=t.}U, !:-iU, o) - s,©s,0
= P(PltiuP::i:aPuPo) -- P(Papo)/z(P.Po )

= P((Papo - P(cepo)l).(1).v'.-U.(P,Po P(P,Po)l).(1))

P(P€7'o)/w)Q, 7' ::$n(Papo - P(P«Po).rx)Q>x,

onde para a última igualdade temos suposto que (o = 0. Supondo atola que também
77o = 0, isto pode escrever-se como:

O(.'-, (, ?) e {l''W.-#:'' O(,7)>X,

onde:

O(a) := e'i:'''(Paro - p(p.po)/W)Q.

Sejam agora ./' e g duas funções de quadrado integrável, com dependência apenas
espacial, {.e., /(po,p) = /(p) C -L'(T'+:, dz) e analogamente para g, e simétricas.
Temos:

<.f, R(k)g>z,,(r":) '

- (2«')'?

/

'T'z+t ./Ta+i

-o(,-,(o, 0,(o, o)).Í(-0ã(-q)

D (k , p, qüj(.pügÇq] dq dp

E
r,(O,e),(O,,7)

- (2«)w >ll:

T

>l' .-:* '<O({),e'àl'l" .-$;' ' O(?)>% .Í(
,-,(o,e),(o,q)

-(2«):Í' >ll: e';*'<O(/), e'#l"l" .-#''' O(Õ)>%

e)ã(-u)

(*),

onde denotamos

o(h) }: 0(«)A
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Clontinuando, usando agora a medida espectral de (H, P), temos

M - p«)'p .Z .Á, ÇE .-:*«. .-#'«''.

x l >1: .-:*,- .-#'''* l a<o(/),.E*o(ã)>«
.7-CZÓ

'Ed=) ' (} * *) '«''',, ',''''»«.«~':l:l,.»
O« sda

<.f, R(X;)g>p(ró+ - )

- ':«,'* /' /. «. IES=l d<0(./;), -E* 0(ã)>x

(3.3.1)

Esta identidade permite transcrever propriedades de .R(A) em propriedades do supor-
te da medida espectral (e portanto, do espectro) do operador de energia-momento,
constituindo o análogo na rede da expressão (5.1) no trabalho de Spencer e Ziril-
li, jlOll p. 13.i8 Devido à presença da â no integrando, este método não permite
estudar o espectro conjunto do operador de energia-momento, senão o espectro de
energia com momento (arbitrário, em principio, porém) fixo. Observe-se também
que esta identidade é válida apenas pala os vetores da forma (D(/) (basicamente,
"estados de duas partículas"), permitindo portando obter informação apenas na
parte de baixas energias do espectro. Resulta digno de destacar que a identidade
acima não depende do modelo nem de nenhuma hipótese especial sobre as funções
de n pontos. A fórmula de Gellmann-Low e a última identidade da seção 2.1, p.
22, conduzem a fórmulas análogas, relacionando a função de 2 pontos e os estados
de uma partícula. Certamente, o estudo do espectro para energias maiores requer o
uso de núcleos de ordem superior.:o

i8Cf. [lOl] p. 4.

t9121], [68]. Núcleos de ordem superior são considerados deta]hadamente em ]20J; Cf. [32]
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enojando, analogamente a 1841 p. 220, a := cosa(Ào/2) -- 1 temos:

r'i+.-+.-:*'l . i-.-''
1 -- 2 e'+' cos Ao + e-Ào

'"; "'"@ - ~''h"'' . o.;

Seja A C D(0,+oo). Introduzindo (3.3.2) em (3.3.1) e denotando agora cosmo
ír + ig/, tem-se:

l l. Im(f,R«k.,k»g} ( )d,

.',«'': l:h l.

D

00

2z) 2 h(«) d«(.) : (3.3.3)

onde denotamos:

dl'(a) := X/'(a -l- )2 -- d<O(/), .E(2«-;h('+i),--2k)O(ã)>x

A identidade (3.3.3) basicamente prova o seguinte

3.3.1 Lema: Seja k aró fráráo, mas./ízo. Se a dÍsfr óa ção degrada em D(0, +oo)

h--» ::=+ 1 \mkf,RÇ(k.,k])ght.( ) ,

anu/a-se no aperto (a,P), então a medida d<O(./), -E(x.,-2k)O(ã)>w anu/a-se lzo a6er-
fo(2 arcosh(a + 1),2 arcosh(/3 + 1)).[]

Z)e«.onstra'ão; Sda/ C D(0,+.o) com supp/ C(2 arcosh(a+1), 2 arcosh(P+ l)).
Definindo:

/(2Tl:::l!!!.y)) se a C (a,/3)

;e « C (0, +m)\(a,P)
1/(a+l)2 -- l
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e usando (3.3.3) tem-se

/(,Xo) d<0(/), EO.,-2©0(Õ)>w

,!:& .Á Im</, R((Ao, k))g> A(,) d'

0 j:"~" '- -'.

/'const lim
y-+o+

Im</, R((Ao, k))g> A(.) d«,

onde a última integral é nula por hipótese

A identidade (3.3.3) e o lema 3.3.1 constituem os análogos na rede da expressão
(5.2) e o lema 5.1, respectivamente, no trabalho de Spencer e Zirilli, jlOll p. 13.

3.4 Propriedades de Regularidade dos Operado
res .Ro(A) e -K(A)

Introduzimos as seguintes hipóteses

HI

g,('', p) - '(p) "' (Í:7G6nM) +.Á.,;. n. (""''"") a«(À., p),

onde .Z(p) é uma função C'' positiva, w(p) é uma função real analítica com
m < w(p) < m + 2õo e õo > 0.

H2 -1r(A,p, q) é analítico na região

jlmpil < ái ({ = 0,1,. . . ,d)
Im qil < ái (i = 0, 1,. . . ,d)

Im Aol < m + áo,

para certos áí > 0 (i = 1, ,d)

A hipótese HI é consequência do gap (ou lacuna) de massa inferior e superior no
espectro do operador de elegia-momento20 e foi verificada para diversos modelos na

ZOCf. AR4 na p. 26.

46



rede: o caso do modelo de lsing na região de baixas temperaturas foi considerado em
1841 (Clf. 1701, 18õl) e basicamente a mesma prova aplica-se ao caso de altas tempera-
turas, 1691, porém as constantes õo diferem. Este último caso será considerado com
detalhe na segunda parte do presente trabalho (veja-se 5.2.5(c)), onde verificaremos
que a hipótese H2 também é satisfeita neste modelo (veja-se 6.4.4), com õi = áo = m,
como consequência do decaimento exponencial do núcleo de Bethe-Salpeter.2t

Para facilitar a prova do principal resultado desta seção, a saber, o lema 3.4.2,
começamos introduzindo definições e resultados prévios. Seja:

R« (k ,P)

:- Z(p+*) "' (: : ':':'"*''''ini:iill) Z(p-k) "' (. ':':'':*''"'"
Observe que isto pode escrever-se como

R-rÉ; .. Z,r.+n .. g!<E:k)
'w"~''''' «,(p + k) - cos(po + Ao) cl;ii; ÚIÚ- kJ-'i;i;(ã' -R.Í, (3.4.i)

onde Zi(p) Z(p) seno «,(p), ou, alternativamente, como

R--.É; .~ +.11 .g1lP : IS)
'''"'~'"' "' h «,(p - k) - cÓii; Ú(i; -Íij -'Í;ii'G;;;'ã

cosa «,(p + k) - cos(po + ko)

l l
X

cosa «,(p - k) - cos(po ko)
(3.4.2)

3.4.1 Lema

(a) S. jlm kol < m, .«tã.

-;h «,(p + k) - c.sÚ'i'iã' co;h «.,(p - k) - cos(p. - ko) 'ZZ''
2n senh lw(p + k) + «,(p -- k)l

senha(p + k) senha(p -- k)(coshjo(p + k) + co(p

/ cosa w(P + k)

l

k)j - cos 2Ao)

(b) Se jlm #ol < m, .ntã.

/ R-rrh- k\ 2'rZrp+k)Zrn-k)?Sl111(p+k)+«,(p-k)l
- 'w-~~''", "', ''' -''' l«,(p + k) -F úlÜ -1))'-';18;'ãG

':Cf. [88], [89].
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Seja agora f C La ÇTa ) com dependência a'penas esta.ciat. Então

(c) .4 ap/{cação dada por

#o''''> Roo ((ko, k) , p) ./:(p) @
'7'd+i

admite zma extensão analítica à região

{jRekol < a A jlmkol < m + áol\ÍReAo = 0 A m < jlmkol < m + áo}

(d) S&ponÀa-se adiciona/mente gzm / toma apenas z;a/ares reais e, como rza senão
anterior, denotemos Gosto -- l. =: = -t iy. Então, Q distribuição de$nida em
D(0, +m) p.,;

ü--* \«» 1. ~ ÇI'".K«tçK,v3,püjçpõaÕhç=la*
é dada por:

« -ÇL,'«» * »'«»
onde:

k)s-hj"(p + k)+ "(p k)l/(p) A("(p) - l) .íp,

«(P) 'coshl«,(p + k) + «,(p - k)j + l
n

D

l)emons ração. Por brevidade, denotemos

«,:: :

a:L := cosh wü

e também, como na seção anterior, X;o =: zo + ãyo. Para a parte (a) temos

.. -;h«,(P + k) - «;(P. + A.) «;h«,(P - k) - «;(P. - k.) '@'

- /.:- .* { G;",-- g) .. ::'',''',
sendo -F a função dada por

F'(z) :- (z . c!+)(z -- a.)(z -- /3+)(z -- P-y4{z
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onde

eüu+ e-iko

PJ: - eü"' eik'

Observe que laJ:l = c3/0Ü"+ e l/3ÜI = e-3/'J:"-, portanto

l :: :ii « l :: =i,
pois coü > m e estamos supondo l3/ol < m. Assim, usando o Teorema dos Resíduos22
temos que a integral é dada por:

2ri Ires(.F, a.) + Res(/', P-)l

- *«ÊL:,H'e-i:,2? =tlb.a+)(a. -- P+)

- a+)(P- -- #+)

Usando as definições, é simples verificar que

a.

P.
a.

P-

-- a+ = --2e'ik' senhw+

-- /3+ = --2 eiA' senha.

P+ = e" (e':*' e-' -- e;*')
-- a+ = e"* (e'*' e'' -- e :*')
-- P. = --2{ e'} sen (X;o -- áZ,/2)

- a+) (cosh « - cos 2Ao),

CY

-- #+) (P-(«.

onde temos denotado a := w+ +w- e Z) := w+ -- w-. Introduziendo as expressões aci-
ma na identidade anterior, um cálculo direto, porém laborioso, prova que a integral
é dada por:

senh«,+ sen(ko -- ia/2)+ senh «,- sen(Ao + {a/2)

' seno«,+ seno«,- sen (ko ib/2) (cosh a -- cos 2ko)

=2r
' senh «,+ senh co- sen (ko -- ib/2) (cosh a -- cos 2Ao)

senha-)

Daqui, a expressão do enunciado segue usando a identidade trigonométrica

senh aç + senh y = 2 senh r!-lli.y
22Vela-se, u.g., 1221 p. 108.
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pala reescrever os favores entre parênteses no numerador acima

A parte (b) é consequência trivial de (a), e a parte (c) é conseqüência imediata
de (b). Para a parte (d), observe que:

co;hl«,(p + k) + «,(p - k)j - cos 2ko a'(p) - cos' k.

l l l

Denotando atola a := a(p), para simplificar, um cálculo direto prova que

:« (,-Jm) - @ 2(« + 1)y
(« + i)' + 3/'l' + 4(, + i)'g/'

2(, + 1)y
l.' -(,+ i)'l' + 2y'l«'+(,+ 1)'l + y'

Portanto, usando os teoremas de Fubini e da convergência dominada e a parte (b),
temos:

lim /
'u-+o't Jo

Z(p + k) Z(p - k) se«h l«,(p + k)+ «,(p - k)l/(p)
JTa

Im '/ .R«((Ào,k),p)/(p)@' l A(')d«

* (,y« ./' [.' - (« + o'j' + ':pt«n G, + o,] + .. "(") a,
O resultado enunciado segue observando que o favor entre parênteses acima vale
â Á(a -- 1), o que é provado no lema A.l do apêndice ao anal da presente seção. H

O próximo passo consiste em generalizar o lema anterior para -Ro. De (3.2.8), p.
42. temos:

a(k,p) '?.g(k+p).%(k -p).
Usando a expressão em HI, p. 46, para a função de 2 pontos, tem-se que aoo é
(proporcional a) um dos comandos que aparecem em .l?o. Introduzimos as seguintes
H.e-;,Ã-..

(õo, á- , -
{(«., «: , , a.) C R'''': laia :Ç .5{ Vi = 0, 1, ,d}

1/11í suP 1/(P + ia)j' @
'Td+l
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''lõ {/ / é analítica na região jlmpil < ái, ll/ll; < .o e /(p) /(-P)}

Denotemos também com Z) à região considerada em 3.4.1(c):
Z) := {jRekol < a A jlmkol < m + (SoJ\IReAo = 0 A m < jlmkol < m + óo}

3.4.2 Lema: Sejam gi, g2 C .48. .Então

(a) .4 ap/ácação dada por;

#o ---} / %((ko, 0),P) g:(P)g,(P) @

admite zma, extensão analítica. a D.

(lbÕ SKponhü-se adicionalmente qKe o produto gtga toma, apenas maiores reais e,
como rza senão anterior, denofemos cos #o -- 1 =: + iy. -Então, a distribuição
de#«ád« .«. D(0, +.«) po,;

h ---} !i«\ / Iml / -%((Ao,O),p)g:(p)g,(p)dp
y-+o+ ./o \../T.+:

A(«)d«

é dada, T)or:

h ---} 2(2«-):%''«'' Z'(p) se«h «,(p) g:(0, p)g,(0, p) A(cosh «,(p)
Tó

l)dP.

D

Z)emonstração; Denotemos:

2(2«' yW' -Roo.1%i := J?o

f :
/:(P) : - /(o, P).

Com estas definições temos:

Ro ( (Ào , k) , p) g- (p)g, (p) @
7''z+i

: 2(2«)'y'/ .U.((A.,k),p)/(0,p) @

-t 2(2v)4F' f l{««ko,k),p)f:(p)dp
Taxi

+ Ü:((ko, k), p) /(p) @. (3.4.3)

51



A idéia consiste o provar o resultado enunciado para cada um dos comandos no
membro direito acima por separado. O caso do primeiro somando já foi provado
em 3.4.1(c,d). Para tratar o segundo somando, como na prova de 3.4.1, denotemos
aü := coshco(pük) e Ào =: ao+jyo. Consideremos primeiramente por um momento
as funções F+ e Fl- definidas por:

Fü(P) :- .: ;(Po:LAo)

Se po admite apenas valores reais, então

c.s(po :l: k.) = cos(po :L «o) cosa 3/o :F i s" (po :L «o) seno Z/o

Assim, o denominador que aparece em .f'ü será nulo se e somente se

sen (po :L zo) senh yo = 0,

cos(po j: «o) cosa g/o «,(p :L k)

Resulta simples verificar que das várias circunstâncias em que as duas identidades
acima são satisfeitas, a única que efetivamente conduz a uma solução é:

po ü zo = 2kn', À; c Z,
yo (p:L k).

Aqui, os sinais duplos referem-se aos casos de .rb- e .li'- em separado, excito o sinal
duplo da segunda linha na, frente da w que vale para ambos casos (incidentalmente,
observe que o único valor de k C Z admitido em -D é o zero). Usando (3.4.1),
podemos concluir que o segundo somando em (3.4.3) é analítico se lyol < m. Vamos
supor então que m < 13/ol < m + .5o. Usando agora a expressão (3.4.2), a integral no
segundo somando em (3.4.3) pode escrever-se como:

{l". zly:::@ :g 'iM'« .Á,,: :glq::w :12 ':w',. o.'.q
Como antes, a idéia consiste em provar o enunciado para cada um destes novos
comandos por separado. Para isto, a tal extensão analítica será definida construti-
vamente de maneira explícita. Seja portanto ko arbitrário mas ./izo. Consideremos
o primeiro dos comandos em (3.4.4). Observe que o primeiro fatos do integrando é
analítico como função de ko (pois estamos considerando que m < lyol < m + .5o), e
que o segundo falar não tem singularidades como função de po (pois as propriedades
de analiticidade da /i levantam a singularidade do seno no denominador). Temos
assim que as dificuldades que conspiram contra a analiticidade provêm apenas de
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F+. Admitindo desta vez que po assume valores complexos, e denotando po
temos, como antes, que o denominador em -fq. é nulo se e somente se:

Po +iv7 ,

po + ao = 2kn', k c Z,
? + yo

Para fixar idéias, vamos supor que m :Ç yo < m + (fo. Observe-se que escolhendo

,7 - m +.)
com 0 < c < minam + áo g/o,2m}, então a segunda identidade acima não pode
sei satisfeita (pois m :( w(p + k)). Assim, a idéia consiste em deslocar o contorno
da integração em po para po + {?7 e depois fazer ?7 tender para zero. Observe que de
todas as possíveis escolhas de ?7 que servem a este propósito, a nossa garante que
l?71 < 8o, estando portanto po + i77 na região de analiticidade das funções de .4õ. De
fato, nisto radica a limitação do método, pois para garantir que l?ZI < (fo é preciso
que yo < m + óo -- c, ou como c pode ser arbitrariamente pequeno, que yo < m + óo.
O caso de --(m + óo) < g/o < --«. é análogo (deve escolher-se ? = --(3/o + m -- c)).
O caso do segundo somando em (3.4.4) é análogo ao caso do primeiro. Isto prova o
item (a) para o segundo somando em (3.4.3). Provaremos a continuação que a sua
contribuição para a parte (b) é nula. Denotando a := coshw(p), um cálculo direto
e manipulações algébricas provam que:

Im r --
"" \.. - -;(P. + A.) « - cos(Po - A.)

-2g/](« + 1) - « cos Po]

([(«+i) «cospo]'+(«' - 1)sen'po p'y+4y'](«+ 1) - «coso.]'

Assim, de (3.4.1) e usando os teoremas de Fubini e da convergência dominada, temos

Roo((Ao, 0), P) /- (P) dP h(,)d«

dp Z'(p) se«h '«,(p)

xrji. /' /" ®
" \.,'=ó} /.. Jo (l(a + 1) -- « cospol' + (a' -- 1) sen 'po -- Z/')' + 43/il(; -+ 1) -««;-ol2

No lema A.2 do apêndice ao final desta seção é provado que o falar entre parênteses
acima é proporcional a h(a -- 1) /l (0, p), que é nulo, pela definição de /i.

Finalmente, o caso do terceiro somando em (3.4.3) é análogo ao caso do segundo,
sendo a sua contribuição para a parte (b) também nula (Cf. jlOll p. 8). H
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R d R í)haf' v'\rn f'n n Da prova de 3.4.2(a) segue que a aplicação

ko ---} l Ro«ko,0),p)jl(p)dp
./Tó+ l

é limitada em .D D

3.4.4 Observações

(a) A norma dada por

l.fll:, .,zL:. ;;i''l l/(«)I'

é equi«lente . 11.11,. Com efeito, de /(p + ia) = (e''/(a))
identidade de Plancherel temos:

(p), usando a

/ l/(p + {«)I' '@ - >ll: .'"' l./;(')I' /(,)I' Vjal < á,

de onde segue que ll.fila < ll/ll8,. Por outro lado

.'«' l/(«)I':ç >1: .''' 1/(,)1'E .f(P + ia)I' @

< s«P / l./'(P+ia)I' @ : Vjal :Çá.

Em particular, para c! := â temos:

./:(«)I' < ll.rllí

Analogamente (tomando desta vez c* = --ó) tem-se

e'"' l/(«)I' < ll/llÍ
z<0
E

Somando as últimas duas identidades segue que ll/ll2, :Ç 2 ll/ll2. Aqui, para
simplificar a notação temos provado o caso unidimensional. A generalizacão
para dimensão d + l é imediata e análoga. Em virtude desta equivalência e
para evitar ambigüidades denotaremos:

,'i; := (.Aõ, ll.ll.)

.4õ, : (.4õ, ll.ll;,)
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No seguinte vamos supor que ó{ = m -- c V{ = 0,1,...,d, onde c > 0 é arbi-
trariamente pequeno (não confundir com o c da prova de 3.4.2)

(b) A aplicação q -+ .K(A,p, q) pertence a ,4ã,, e pelo item (a) anterior, também
a .4õ. Com efeito, K decai exponencialmente com taxa m e portanto ll-ZrllÕ, é
basicamente a soma de uma série geométrica de razão e-2'

(c) Pelo item (a) anterior, a aplicação U : / --.} eEL.''l''l ./;(z) é um operador
unitário de Áõ, em /'(Za+i). Resulta imediato verificar que:

U':/(p) = (2«)''F >: e''''e' XL' ;'l''l /(«).
rCZd+l

unitário de Áõ, em /I'(Z'

(d) Usando o item (c) acima, resulta simples veriâcar que o operador Z./K(k)-%(k)P-'
é dado pelo núcleo "integral":

F(,, 3/)

(l2lt)a+ IV«- .ÍT"- o6:\''\é''P KÇk,p,qhRoÇk,Üe':''"é E:L:. õilvil dq dp

D

3.4.5 Lema

(a) -K(Ao, O)-%(Ao, O) é ««.« /a«.{/{« -«/#'" «« «Pião .O d. op.«d"« e« .4õ

Çbà Os operadores da fa«alia analítica do ponto (a) restritos à região

l)i := {jReX;ol < n/2 A jlmkol < m+8ol\IReko = 0 A m :( jlmAol < m+Óo}

são de Hilbert-Sch'm,idt. Em padicutar, são compactos em D\

(c) l/ + -K(Ao,O)Ro(Ao,O)I': e«{'te re é «n«/ú{«J .m D: «/« ««. ««:j-t. d:;-
Grelo S C Z)l. []

Z)emonsfracão; A parte (a) segue de 3.4.2(a) (pois Ã C .4á, segundo 3.4.4(b)). Para
a parte (b), observe que, por 3.4.4(d), o quadrado da norma de Hilbert-Schmidt de
UÃ(k).l?o(k)p'' é dado por:

(2ryH'PO llUX'(A)-U(k)U''lll.s '«tO l>' lf'(a,g/)I'
r,yCZd+l

.Zã::. á'l';l e:' - Ã'(k, p, q) A,(k, q) e''' "e- ZZ::. ''l'' l dq @

2
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Que isto é anito segue observando, primeiramente, que a integral em dp é a antitrans-
formada de Fourier de .R' na sua segunda variável, a qual decai exponencialmente
com taxa m, o que controla o primeiro fator exponencial no integrando, assegu-
rando assim a convergência da somatório em aç. A integral em dq é uma integral
do tipo que aparece em 3.4.2(a), a qual é finita pois a função no integrando é li-
mitada, dado que, fixado Ào C Di, o denominador no membro direito de 3.4.1(b)
tem módulo maior o igual que lcosh2m -- cosh2yol > 0 se 0 < lyol < m, ou que
2 lcoszo senão seno yo coshyol > 0 se lzol < a/2, no caso m < Ig/ol < m + áo. Assim,
a convergência da somatório em y segue do decaimento exponencial do último favor
no integrando acima. A parte (c) é um fato bem conhecido sobre operadores com-
pactos (veja-se Lemma 13 em j2VI p. 592; Cf. teoremas 3.3 e 3.4 em jlOll p. lO) .H

Apêndice à Seção 3.4: Detalhes Técnicos
Neste apêndice apresentamos as provas de certos resultados usados nas demons.
orações dos lemas da presente seção.23

A.l Lema Sda eD(R) co«.suppÁC(0,+.o), ea>0. nfão

,yB'/ (.'-,0'+2y2(«'+«0+.. "(")a« - âhW.
n

Z)emonsfração; Com repetidas mudanças de variáveis nas integrais e manipulações
algébricas no primeiro favor do integrando, temos:

(.' - ,')' + 2y2(.' + ,') + y' A(") 'Í'

('' - «)' + 2y2(«' + «) + g' A(~&) d"

L J

- à l:.;n"«aan
4y2a2

y

('#P)' * :
h(«ã) du

ya

0

g/') d«

23Cf. Lemma 2.4.2 em ]63] p. 127
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Denotando AI(u) := A(u) -- h(a), a integral da última linha acima pode escrever-se
como:

p00 1 p00 1

/
2ya ' 23/a

h(«) .. ;íi-í 'í" + .L:, ;fil- A:(72««« + .' «o a«

Observe que na integral no primeiro somando o limite inferior de integração converge
para --oo se g/ -+ 0+. Assim, a integral converge para uma integral em (--oo, +oo),
cujo valor é n. Basta portanto provar que o segundo somando converge para zero
quando y faz o mesmo. Para isto, observe que:

00 1

Le:.! ;í:ln- Ã-(V2"v" + «' - z/') 'z" < " ::: lã:(V2"v" + .' - v')2ya

Agora, como Ai é contínua, tem-se:

,yB. À:(vãã&i-} a - v') - À:(') - o,

sendo este último limite uniforme em D pela compacidade do suporte de ái, e disto
segue o afirmado. H

A.2 Lema: Sda r' C D(R') co«. supp r' C (0, +.o) x R, e a > 1. -Então

lim
y-+o+

-2y(z - « cos Po) /'(«, Po) d, @o

1(« «corpo)' +(«' - 1)se«'po - W'l' +4Z/'(« - «cuspo)'

Z,)emonstraçâo; Primeiramente, observe que

-2y(« - « co; Po)
1(« - « cospe)' +(«' - 1) se« 'po - y'l'+ 4g/'(, - « cos po)'

converge para zero uniformemente em compactos de (0, +oo) x (R\0). Com efeito,
quando 3/ --} 0+ o numerador da expressão acima converge para zero uniformemente
em compactos como função de z e uniformemente como função de po, ao igual que o
segundo somando do denominador. O primeiro somando do denominador converge
uniformemente sobre compactos como função de 3 e uniformemente como função de
po para uma função nunca n /a quando po # 0 (observe que também deveríamos
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excluir os valores po = J:n, mas isto é desnecessário se 3 > 0). Se na integral
do enunciado, duvidemos a integral en dpo em duas partes, uma com lpo > a/2 e a
outra com Irai < r/2, pela observação acima, temos que a primeira integral converge
para zero quando 3/ faz o próprio. Para tratar a segunda integral, consideremos
primeiramente a aplicação g : IR2 }---+ IR2 dada, por:

g(.,po): - «cuspo, «.' - :se«po)

Observe-se que o determinante jacobiano de g vale vãT:T cos po que é não nulo se
pol < n/2. Usando a mudança de variáveis determinada por g, temos então:

J--«I'z Jq

K/2
-2y(« - . cos Po) F'(«, Po) d« @o

" cos po)' + («' - 1) se« 'po - y'l' + 43/'(.
f+-V'''\ --2'yu

--. ./ Viz:i(u2 + u2 -- y2)2 + 4y2u2

a

Í@ acosp.)'

-- y')' + 4g/'u
. ~/;2:i

/ /+ "::;:: --2a

.g2;i (a2 + P2 -- l)2 + 4a2

G(u, «) d« d«

G Qya , Ul3 ) da Ü6.

Aqui, G denota a função dada por

G(«, «) r'(g':(«,«
'a2 l u2

e para a última igualdade usamos a mudança de variáveis dada por:

Ka,BÕ '. k«IU.«IÜ.
Como no lem« anterior, denotando Gi (u, .,) := G(u, u) -- (7(0, 0), esta última integral
vale:

..»:\ GQ0,0Õ-} I': l*ga3. çd' -+ P' l:\, .}.\.?G*QUa,yP)dado.
Também como na prova do lema anterior, o módulo do segundo somando é majorado
por:

9

const sup
(a,P)ejR'

Agora, Gt(ycr, yP) tende para (7i(0, 0) = 0 quando g/ --} 0, pela continuidade de Gi
e este limite é uniforme pela compacidade do seu suporte. Finalmente, observando
que g(a, 0) =(0, 0), de onde g':(0, 0) =(a, 0), temos que o limite do enunciado vale:

co«st G(0,0) = co«st f'(g' (0,0)) . ...;t
a

IC': (g/a, g/P)l .

F'(a,0
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3.5 O Espectro de Energia
O conjunto discreto S em 3.4.5(c) será denominado o conjunto de polos de
/ + K(Ao, O)A)(ko,O) e todo operador que, como este, satisfaça 3.4.5(c) será di-
to meromorfo em .Di. Assim, pelo lema 3.4.5(c), temos que R(Ao,O) existe e é
meromorfo em -Di , estando dado por:

R(Ao, 0) 0)l-r + Ã'(ko, 0)&(Ào, 0)I':

No seguinte, o conjunto discreto de polos de .R(ko, O) será denotado por S

3.5.1 Lema Sda / C Á8. Z)enotemos cos ko -- l

(a) Sda (a,P) Ç (0,m) co«. a > 0 e suponha-se que R(Ào,O) nã. fem po/os em

{ko : g/o C (a,P)}. -E«tão « di;t,{Ó«irão d«d« p";

f" -'} :!R* .j\m(f, RÇk.,Qàf)t-Ç=ldu

está óe«z de$n da em D(cosh a -- 1, coshP 1) . é ««/.

(b) Sega 0 < át < áo e suponha-se gae não ezástem pontos de acumu/açâo de po/os
.m {ko = i3/o : m:Ç yo <m+á:}. E«fão, «(a,P) Ç(0,m+J:) com a > 0, «
dÍstrióu ção acima está óem de#nida em 'D(cosh a -- 1, coshP -- 1), sendo n /a

se li <\ m ou, caso contrário, estando dada pot:

A ---} 2(2ryWn' / Z2(p) senh «,(p) H''/(0, p) iÍ.7(0, p) Á(cosa w(p) -- 1) dp,
TÚ

onde

w/ lim
y-+o+

,-.}cosh ', (p)

1-/ + Ã'(Ao, 0)&(ko, 0)l
l

:/.

D

Z,)emonstração; Para a parte (a), observe que

« (yo) cos(.o) - l

g/ = se« (,o) seno (go).

Portanto, se yo C (a,a) com a > 0 então g/ e somente se :«o ---> 0-. Por
outro[ado, Vc>0]á>0 : -J<z.<0 -:> ac(colha-]+c,cosh# ]-c).
Disso segue a primeira afirmação. A prova da segunda é como a de 3.4.1(d) (Cf.
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A.l no apêndice à seção 3.4).
Para a parte (b), da prova do Lemma 5.3 que consta em jlOll p. 14, temos que

Im(f,R(ko,O).f} (3)d = 1 ImÇg,1%(ko,0)g)h(n)d:«

Ü((#o, 0),P) g(P)g(P) @ l A(«) d«
./Tó+i

onde g := 1/ + .K(ko,O).l?o(ko,O)I':/. O resto é como na prova de 3.4.1(d) (mais
especificamente, Cf. a prova de A.l no apêndice à seção 3.4). H

O próximo resultado tem certa relevância e para enuncia-lo introduzimos a se-
guinte notação, que será usada também nas próximas seções: se .A C (0,+oo) x
(r,rld é um conjunto Boreliano da forma .A = (0,a) x O e .E denota a família
espectral do operador de energia-momento (.#, P), denotamos:

H' : -E(.'i)'H

Denotemos também por .A} o subespaço de Ái formado pelas funções com de-
pendência apenas espacial.

3.5.2 Lema:
ao szbespaço

Denotemos pot a o espectro do operador de energia-momento restrito

ãpm-l0(/) / c .,'lJ]. n 7í2("+õo)

(0, 2m) n a Ç .2í is n {É;o = iyo g/o C (0,m)}l
D

Z)emonstração; Basta provar o lema em (c,2m c) para c > 0 arbitrariamente
pequeno. Por redwctÍo ad aóswrdum, suponha-se a existência de À C (c, 2m -- c) n a
mas que ÍÀ/2 € $. Em tal caso, como S é discreto em Z)l, existe uma vizinhança
de iÀ/2 que não contém pontos de $, ou seja, polos Denotando (a,P) a interseção
desta vizinhança com o eixo imaginário, por 3.5.1(a) e 3.3.1 a medida espectral
correspondente é nula em (2a, 2P) 3 À, o qual constitui uma contradição. H

3.6 Ausência de Estados Ligados
O passo final consiste em eliminar a possibilidade de estados ligados. Para isto é
necessário a introdução da seguinte hipótese:
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H3 .K está dado como núcleo integral por

Ã'(k,P, q) Ã':(k,P, q),

com /ri satisfazendo a hipótese H2, p. 46. Aqui l denota a função identica.
mente igual a l e a é uma constante positiva.

Esta hipótese é uma paráfrase da condição (+*) no trabalho de Spencer e Zirilli,
jlOll p. 5. Foi verificada por Spencer, 1991, para certos modelos P(p)2 com aco-
plamento fraco. Aliás, esta característica é específica de tais interações. Assim, a
generalidade dos resultados da presente seção fica, mais comprometida.

Sob a hipótese H3 resulta simples verificar que o R está dado por:

R + «'Ã':.@)':

onde:
a, : + .i)':

Também é simples verifica124 que XI) é dado como núcleo integral por

RI,(k, p, q) (A, p)â(p - q) - zí;i;(ilí:ia- a(k, p)-u(k, q), (3.6.1)

onde ro(k) := J'A)(k,p)ap. Como -Ki satisfaz a hipótese H2 e XI) é basicamente
como /?o, a análise é totalmente análoga à da seção 3.4. Para provar que R não tem
polos, basta provar que a norma de a2KiRÉ) é pequena, e para isto é suficiente que
a sua norma de Hilbert-Schmidt lla2/íl.Z%llX.s o seja.

3.6.1 Lema: Se a constante a de }79 é suácientemente pequena, então ezÍste p >0
t«/ g«. o .p.«d« l/ + «'Ã:(ko,O)RÉ,(Êo,O)l : «ão tem p./« .m;

lo: n {A. 0 < jlm ko] < m]] U {Ao lko - íml < p}

Ou seja, a 'rnes'rna constante Q serve pctra todos os ko uniformemente na região aci-
ma. J]/aàs ainda, sZo permanece t;á/{do mesmo no / mate zo ---> 0. []

Demonstração; Pelo dito antes do enunciado do lema, basta provar que

Ã':(Ao, 0)Râ(Ao, 0)ll,..:Ç .(k) + .(«':),

24Vela-se [lOl] p. 11, Lemma 4.1.
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onde c(k) é limitada e o(a':) é uma magnitude da ordem de l/a, ambas ainda no
limite zo ando (3.6.1) e 3.4.4(c), resulta simples verificar que o operador
P/r. RÉ)U--i é dado pelo núcleo "integral"

.E::. õ'l'' l e'' ' X': (k, p, q) e' E:Z::' ';l«.l

lg.3/
x l&(k,q)e -á- (/ «.*, ,, .''''' ',) «.«, «,] «« «.

Denotando

F..,ÇqÜ := -1:ill jeep:'Õ'\':\ e''' K\Çk,p, qüe''El-'Õ'\u:\ dp,

temos

F'(,,y) a(k, q) e''''' /a,,(q) dq

a

« ,o(A) + l
')e'''' d, l R.(k, q) .f,.,(q) 'iq

=i&'= 1.,.w
a

Ro(.k,q)e'iqv .f,,v(.q)dq-F l Ro(.k,q)e'iq'u J (.q)dq

&(A, ,) e'''" d, /.%a,o/=,, çl (3.6.2)

No seguinte vamos denotar /z,,(q) =: ./'(q) para simplificar. Observe que quando /
é constante como função de q, o primeiro e terceiro comandos entre colchetes acima
se cancelam, resultando (3.6.2) proporcional a:

J Ro(.k, q) e'iqu dq
« ,o(k) + l

Agora, observe que

J Ro(k, q) e'''' dq
« ,o(k) + l

. IP$@ül@ .
"': l.,o(k) + il ' l

Po

onde temos denotado po := .r lJ?o(k, q)l dq. Observe que esta última expressão é da
ordem de l/a, ainda no limite ro(A) --} oo. Ou seja, denotando:

/- (q)
/2 (q)

/(q) - /(o, q)
/(o, q) - /(o),
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temos que /(q) = /(0) + /t(q) + /2(q) e, pelo antevisão, pa:a provar o lema basta
provar a seguinte

'4./imnação; Para cada i = 1, 2, a expressão

&(k, q) .Ê(q) dq

é limitada como função de ko na região do enunciado, mesmo no limite ao --> 0. D

Com efeito, supondo válida esta afirmação, a expressão (3.6.2) assume a forma

« ,o(A) c: + .: - « ', '3

« «o(k) + l

a qual em módulo é menor ou igual que

« Po lc:l + lc:l + « lc, c;l
1 -- a Po

que é [imitada, ainda no limite to(k) -+ oo. Aqui as ci são certas magnitudes ]imi.
fadas.

Para provar a afirmação, observe que o caso i = 1 está contemplado em 3.4.3
Para o caso { = 2 a prova é como a de 3.4.2(a) (que teve 3.4.3 como corolário)
Usando 3.4.1(b) a integral em questão se reduz a:

2« / z'M ;-h«W ";h"W ...h' «Kd - .«%. 'Jq.

O problema consiste em controlar a divergência do denominador no integrando, e
a idéia para isto é usei as propriedades da /2. Começamos quebrando a integral
acima em duas regiões, jql 2: c e jql < c, para um dado c > 0 convenientemente
pequeno. O integrando não tem singularidades na primeira região para yo numa
vizinhança de m e a integral correspondente não apresenta problemas. Na segunda
região, supondo que w2(q) H m2 + c jqj2 perto da origem, tem-se:

l
..;h'«,(q) c.;i ilo ' «,'(q) + eÓ ' «.' + c lql' + kg

l l

Seja /3 a função definida pela seguinte identidade

/(0, q) q.gr.d /l,-o + /3(q)
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Usando a simetria p p, ointegrando se reduz a

/3(q)
«.'+.jqj'+Aã

o qual não diverge para Ao numa vizinhança de im, pois /3(q) é da ordem de jqj2

3.7 O Caso de Dimensão l+l
Nas três seções anteriores foram desenvolvidos resultados gerais e de validade irres-
trita, dentro das suas hipóteses. Para poder engastar-los na trama da completeza
assintótica devemos restringir-nos, porém, ao caso d = 1, ou seja, duas dimensões.
Isto introduz vantagens pura e exclusivamente técnicas, sem constituir-se, até on-
de chega nosso conhecimento, numa restrição imposta pelo caráter intrinsecamente
físico inerente à situação. As condições impostas recaem direta o indiretamente so-
bre a relação de dispersão. A restrição para duas dimensões acarreta simples porém
não triviais mudanças concernentes a:

. o domínio de analiticidade,

e a região absolutamente contínua do espectro

No primeiro caso, a restrição a duas dimensões, mais a introdução de uma hipótese
conveniente sobre a relação de dispersão, faz com que a integral em dp da expressão
em 3.4.1(b) vire uma integral em um intervalo real, suscetível de ser deformado a
um contorno no plano complexo. A natureza da hipótese extra faz com que a região
{Ao = iyo : m < lyol < m + áo} possa ser incluída no domínio de analiticidade
no contexto de 3.4.2(a). No segundo caso, a restrição a, duas dimensões possibilita,
que a relação de dispersão possa ser "invertida" , ao menos formalmente, permitindo
obter uma derivada de Radon-Nikodym da medida espectral. Unindo estes fatos
com 3.6.1, pode-se obter completeza assintótica em uma região de energias que vão
até 2(m + (io). Sem a hipótese que possibilita a mudança do domínio de analiti-
cidade, obteria-se também completeza assintótica mas neste caso apenas até "um
pouquinho" além de 2m.

Na presente seção vamos supor d = 1 e consequentemente denotaremos p = pi
Introduzimos a seguinte suposição:

SI Existe a > 0 tal que a relação de dispersão u(pl) admite uma extensão
analítica w(pl + {qt) à faixa lçil < a com a seguinte propriedade: Existe
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um caminho t : / -'} C contido nessa faixa, com t(/) n R ç {0}, tal que

i«,(t(.r)) n {Ao 0 < lyol < m + áo} Ç {im}

3.7.1 Lema: Sob SI, os lemas 3.4.l(c), 3.4.2(a) e 3.4.S Datem numa vizinhança
de {ko = íyo : lyol < m + (5o}, ezceto posa z;e/merzfe em uma uíz n/zanga de Ão = im
g e pode ser asco/A da aróifraráamente pequena. []

Z)emonstração; E análoga à de 3.4.2(a). Usando 3.4.1(b), deve ser veriâcada a ana.
liticidade de:

./' 4Q" -- " )ZÜ: .!U:"]wÜ=-*J -' «@: ] /n,,0'«:
Aqui, novamente, a idéia consiste em deslocar o caminho da integração em dpi para
o caminho t(s) no plano complexo. A região de analiticidade deverá excluir os Ao que
jazem sobre este caminho. A escolha de SI libelo os {Ao = i3/o : m < lyol < m+8o},
exceto uma vizinhança de ko = {m. Com efeito, usando a identidade trigonométrica:

cos' a -- cos' Z' = --sen (a + ó) sen (a -- b) (3.7.1)

o denominador do integrando acima é dado por

cosa' «,(t(.)) - cos' A. - cos' {«,(t(;)) - cos' k.

+ i«.,(f(;))] sen ]Ao - i«,(t(;))],

e, pela propriedade SI, esta última expressão é não nula para tais ko, exceto possi
velmente pala ko := im. l

A suposição SI é melhor comprendida quando a relação de dispersão é conhecida
explicitamente. Veja-se jlOll p. 9 para um exemplo no caso w(pl) = V/iiãi +pÍ.
De fato, a condição SI foi formulada tendo este exemplo como paradigmas.

Por 3.7.1 temos que, salvo uma vizinhança de ko = {m (que pode ser escolhida
arbitrariamente pequena), a região {Ao = íg/o : m < yo < m+óo} não contém pontos
de acumulação de polos, podendo, sim, conter polos. Temos assim um resultado
«alojo de 3.5.1(a):

3.7.2 Lema Sda / C .,4õ. .Denotemos cos Ao -- 1 = z + {g/

(a) S©« (a,P) Ç (2m,2(«. + óo)) ' «poDA"-;' g«. R(ko,0) «ão t.«. p./" 'm
{Ào : g/o C (a,P)}. -8«tão « d{.t,ÍÓ«{Ção d«d« po';

f' --} \lR+ l \m(J',R(k.,Q)J) (,)d,
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está óem de$n da em .D(cosa a 1 , coshP 1) «t-d. d«'J" P.,

h p-.--} 4r3 Z'(p:) senh «,(P:) n'/(o, P:) Í7.Í(o, P:) A(cosh «,(P:)
T

1) dPi,

onde
w/ lim

y-+o+
r-.}cosh w(pl )

1/ + Ã'(ko, 0)Ü(Ão, 0)j':/
l

Çb) E« partia"-lar, sob as hipóteses dü parte (a), tem-se

d<0(./;), ,eo.,uO(ã)> 1.L/(.Xo)I' d.Xo

g«-d. Ào C (2a, 2P), . o«d.

Z./'(Ào):(«,': y(Ào/2)I'/'(Z H''./')(«,':(.Xo/2))

n

Z)emonstnacâo; A parte (a) é como em 3.5.1(b). Para a parte (b), observe que se
d = 1, a relação de dispersão pode inverter-se, ao menos localmente. Ou sqa, na
segunda integral da parte (a) podemos efetuai a mudança de variáveis dada por:

" : «,(P:) - l

em c«jo caso d. = senh«,(p:) «,'(p-) dp:, ou

;.-h«,(p:) '@: - .,]«,-:(a«hG-t- 1))] ' ("':y(',"':h(" + 1)) d«

Com isto, a integral fica

4n'3
coshP -- l

(Z' W/@.7)1«, :(a«osh (« + 1))l («,':y(-rcosh(« + 1)) à(«) d«
cosh a -- l

Comparando isto com (3.3.3), temos

d<0(/), E(2 --;h(.+t),O)o(/)>X

=2r da
(«+ly -i

A mudança de variáveis Ào = 2 arcosh(a + 1), permite transcrever esta última éden
cidade na fórmula do enunciado. H
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3.7.3 Lema: Z,)enotemos Fora o espectro do operador de energia-momento restrito
üo subespcLço:

gpmÍO(./:) : ./ c ..li} n x'("+;ü
Enfãor(0,2m)naç -2ilsnÍAo =iz/o : 3/o c(yo c (0, m)}l. D

Z)emonsZração. E imediato de 3.5.2

à.'T.4 Lenxat Se a. constctnte Q de H3 é su$cientemente pequena, então o operador
R(ko, 0) não tem po/os e«l {X;o = iyo : 0 < yo < m + õo}. D

Z)emonsfração; E análoga à de 3.6.1, mas desta vez considerando 3.7.1

3.7.5 Lema:
ao subespctço:

Denotemos por a o espectro do operador de energia-momento restrito

gFa:ülO(/) : .f c ..4ã} n %2(m+óo)

Então; (2m, 2(m + .5o)) í] o é aóso/ufamente cona huo e de mu/tip/ cidade ]. D

Z)emonstracão: Observe que de 3.7.4 e 3.7.2(b) segue que a aplicação O(./') --}
L/ de {0(/) : / c .Ai} n 'H'("+Õo) em Z,'((2m,2(m + .5o)),dÀo) é unitária, po-
dendo ser extendida a uma aplicação de SPm'ÍO(/) : / c .4i} n %2(m+óo) em
1,'((2m, 2(m + óo)), dÀo), e que neste último espaço o operador de energia-momento
age como o operador de multiplicação .f(Ào) --+ Ào/(Ào). H

Lembrando a notação introduzida antes do enunciado de 3.5.2, p. 60, seja
%.Í o subespaço fechado de 'H venerado pelos autovetores do operador de energia-
momento, e denotemos:

'ttad := 'H'a n W'
Hai. := %{, f) 'H'

Por conveniência, introduzimos também a seguinte hipótese

H4 gpã:Ü{O(/) : / C .Ai} 2 'H'(m+õo)

Incidentalmente, observe-se que:

gPãblQ(/) : / C Á} A supp ./' é compactos

: .f c .4i} : / c .,4J}
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Resumindo o feito nesta seção, temos então o seguinte resultado final

3.'T.6 Teorema: Sendo satisfeitas as hipóteses HI, H2, e n4, e se d -- L, tem-se

(a) 'H'("+8o) - H:("+Óo) a) 7Z2("+8o)

(b) Se ,173 tamótím á scztás/cita, então H2("+óo) - 'H:l:"+Jo).
U

D

Z)em07zsZ71zção; A parte (a) segue de 3.7.5 e do teorema espectral
de 3.7.3 e 3.7.4.

A parte (b) segue

3.8 O Claso de Momento Não-Nulo
Apresentamos nesta seção a, generalização de alguns resultados das seções anterio-
res para o caso de momento não nulo. Isto é feito numa seção separada, dado que
em certos casos devemos acrescentar hipóteses adicionais, apenas pequenos detalhes
técnicos, quase todas envolvendo a relação de dispersão. Este problema não existe
no contínuo,2s onde, por causa da invariância de Lorentz, da qual a teoria na rede
carece, basta considerar apenas o caso k :: 0. Um outro motivo para a abordagem
em separado origina-se no fato de que em determinadas circunstâncias as provas
aqui apresentadas não estão completas.

Observe-se que 3.4.1 é um resultado válido para o caso de momento arbitrário.
A generalização de 3.4.2(a) apresenta algumas dificuldades. Como antes, a região
lyol < m não apresenta problemas. Na região m < lyol < m + (5o as considerações
sobre as funções Fü são as mesmas, mas agora o primeiro somando em 3.4.4 é dado
por:"

{l"- lcosnwl.p -- KJ -- rosna'tp t KIJ -- 2s.n Êo s /](p) P+(p) dP.

Observando que colha = cosia - 2 cosa(ia/2) -- 1 podemos usar a identidade
trigonométrica (3.7.1) que aparece na prova de 3.7.1 para obter a seguinte:

cosh a coshb = --2sen(i(a + b)/2)sen({(a -- b)/2),
2sCf. [lOl] p. 8.
2ÕO caso do segundo somando é análogo.
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a qual permite reescrever o somando entre parênteses do denominador no integrando
acima, resultando a integral em questão:

' .Z" Z(p + k) "-h I"(p + k)) Z(p - k) ;-h i"( /.(p) -n(p) az',
onde denotamos:

«,(P + k) + «.,(P - k)

. «.,(P + k) «,(P - k)

O denominador no integrando acima introduz uma nova divergência que já não
pode ser controlada de maneira simples com a analiticidade da /l como no caso do
momento nulo. Para isto, quebramos a integral em dpo em duas regiões, lpol < c e
lpol a: c. Observe-se que a ): m e lól < (5o/2 pelo que o denominador no integrando
é nulo quando:

a
2

2

po = ib

Assim, na segunda região podemos deslocar o caminho de integração como no caso
de momento nulo. Por outro lado, observe-se também que c pode ser escolhido sua.
cientemente pequeno como para que a identidade po + zo = 0 não possa ser satisfeita
na primeira região (lembre-se que Ao = zo + áyo é arbitrário mas ./izo). Assim, na
primeira região as dificuldades que conspiram contra a analiticidade provêm apenas
do denominador do primeiro favor no integrando. Se po é real e laol < a/2 (o que
não constitui restrição nenhuma (Cf. 3.4.5(b))) o denominador apenas pode ser nulo
se po = kn, k = 0, 1, em cujo caso o denominador é nulo se e somente se b = Aa
Neste caso, observe-se que:

jsen (iZ')l H l) l«,(p + k) - «,(p - k)l H lv«,(k)l lpl

Portanto, supondo que, por exemplo, Vco(k) = 0 :::> k = 0, podemos controlar a
divergência com uma adequada condição sobre a /i .

A generalização de 3.4.2(b) consiste igualmente em provar que a contribuição à
H; .+.;hl 1 - '' n n .
UXU UX X h/ LAX \Pt+v B

h --}(2«yP«'/' Z(p + k)Z(p - k)se«hl«,(p+k) +«,(p - k)l

*/0,p)&BÍIÜj--Dap 0'8'U

T
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é nula, onde, como antes,

.(P) :

Denotando:

co;h «,(p + k)

co;h «,(p - k)

temos:

Ç'+ -- co;(Po + Ao) «- -- cos(Po -- Ao)
-2g/l(« + 1) - . cospol+ 2b«(«, y) se«po

,42 + .B2

Aqui denotamos:

.A l) - «cospol' +(«' - 1)se«'po - y' - Z,' - 2Z,«(,,y)senão
2 /](« + 1) - « cosPo] - 2b«(,, g/)

9

onde u(z, y) e o(z, 3/) denotam as partes real e imaginária de

1 - [(« + i) + ;&]i

respectivamente. Observe que u --> 0 e u --> .y/íz a -+- 2) qua
antes, temos:

I'm 1. Ç.I'".K«ÇÇt.,oü,püí"ÇpüaÕ t''tela.

dp Z(p + k) se«h l«,(p + k)l Z(p - k) se«h l«,(p - k)l

* rli. /" /"
y-.*Q+ J.. Ja AZ -+ Ba

.} hm f f 'Zbut=,'y)sento h(=)f\(pa,püd
u-.*a+ J .. Jo Aa -V Ba
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Afirmamos que o segundo dos somandos entre parênteses acima é nulo. Com efeito.
"no limite 3/ -"> 0+" o integrando é uma função ímpar de po, sendo nula portanto
a sua integral entre --a e n. Afirmamos igualmente que o primeiro somando é
proporcional a /i(0,p) que também é nulo pela definição de /l. Com efeito, um
argumento de plausibilidade é o seguinte: quando g/ --} 0+ o denominador converge
para uma função de # e po que é nula se e somente se:

1(« + 1) - « cospol' + (.' - 1) se« 'po - Z,'

-2Ó ««(, + 2) ;- Po

Se z > 0 e b # 0 (se b = 0 a prova se reduz ao caso de momento nulo), a segunda
identidade acima é satisfeita se e somente se po = 0, em cujo caso a primeira se
reduz a:

[(« + i) - «]' - ó'
de onde:

. + 1 - 4.buf.!:J + !L;-!: - «*.
Assim, é de se esperar que o integrando convirja para:

««.t lá(, + l «+) + á(, + 1 - «-)l â(po)

A generalização de 3.4.5 para o caso de k # 0 é imediata, e igualmente a de 3.5.1
e 3.5.2 (as provas são análogas às do caso de momento nulo). A de 3.6.1 também
não apresenta problemas: usando 3.4.1(b) a integral em questão se reduz a:

2a' Zrq+mZrq-n;e11 (glk)+«,(q-k)] ,,.~,.
c.;hl«,(q + k) -i Úlã - i;lÍ -:8;'ãÇ \qJ "q.

Supondo igualmente que w(q) H m + c jqj2 perto da origem, e observando que

jq + kj'+lq - kj' +jkj'),
tem-se:

«,(q+k)+«,rq-n ~ +.(lql'+jkj').
Assim, analogamente:

l

c.;hl«,(q + k) + «,(q k)]--cos 2Ao q'
1/2

cosh2 I"(q+k)+.,(q-k)l
l

jm + c(lql' + jkj')I' + Ag

l
'
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Esta última expressão não diverge pala Ao numa vizinhança de im, a menos que
k = 0, mas para este caso vale a prova de 3.6.1 apresentada na seção 3.6.

O lema 3.7.1 íoi provado no caso de momento arbitrário, e a generalização de
3.7.2 também não apresenta problemas. Neste caso, por (3.8.1), a integral de 3.7.2(a)
assume a forma:

2wr3 Z(p: + Ê:) Z(p: - A:) «nh l«.,(p: + A:) + «,(p: - k:)j

x w'/(o, p: ) :@.í(o, p:) &egill-j:a @: ,

7r

T

(3.8.2)

onde

«(P-) =

w'/=
2

y.$ 1/ + K'(Ào, A:)&(Ao, A:)]':./'-
r-+a(pl)--l

Para manter a analogia com o caso de momento nulo definimos

«: )-l,

e vamos supor que a função r' definida por

/'(P:) : «,(p: +A:) +«.,(p: - k-) coshj2(«+1y 1] P(«)

é invertível e a derivada de .F'i é positiva. Neste caso temos

4(«+ 1) d«(r'(P:)) F''(P:) dP:,
de onde:

se«h(r'(p:)) @:(-P':y(P(«)) d«,

e assim, com esta mudança de variáveis, (3.8.2) resulta em:

8«' / Z(F' :(P(«)) + k:) Z(/'':(P(«)) - A:)
Z

kP\ u'JJ

x W'./'l0, /'':(P(«))l iP.flo, /' :(P(«))l(-P':y(P(.)) A(«) d«

Daqui, a comparação com (3.3.3) e um cálculo direto conduzem a:

L/(Ào) l2« z(F'':(Ào) + A:) z(f'''(Ào) A:)(F :y(Ào)l:/' n'/(o,/'':(Ào))

Os demais resultados da seção 3.7 valem no caso geral.
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Parte ll

O Modelo de lsing na Região de
.A.ltas Temperaturas



Capítulo 4

Expansão em Polímeros

4.1 Introdução
Sendo talvez o sistema mais simples em exibir uma transição de fase não trivial. o
modelo de lsing ocupa um lugar destacado, quase único, na física teórica, ampla-
mente sustentado por uma vastíssima literatura. E. lsing, no seu trabalho seminall
de 1925, baseado basicamente na sua tese de doutorado, concede a Wilhelm Lenz,
seu orientador, o crédito pela invenção do modelo, mas seu nome, curiosamente,
nunca foi associado com o modelo desde então.

Proposto originalmente como modelo para o ferromagnetismo, consiste basica-
mente no seguinte: em cada sítio de uma rede, z;.g., Zd+l, tem-se spins com duas
possíveis orientações, l (para cima) ou --l (para baixo), ou seja, consideram-se con
figurações em {l, --llA. Numa dada conÊguração a a energia de interação é dada
por

HA(a) - -.j }: .({)a(.j) - Àll:«({).
{,jCA {CA

li-.jl=t

Aqui, .j é a "constante de acoplamento" e À representa a grandeza de um campo
magnético externo. O primeiro somando no membro direito acima corresponde à
energia de interação entre os spins, sendo esta apenas entre os "vizinhos próximos"
e o segundo à interação entre os spins individuais e o campo magnético. A energia
de interação entre dois vizinhos próximos é:

)

-Ja(i)a(J) -l''7' ;. a(Í) - a(j),
se a(i) # a(J).

iÍ55] . Para as referências originais dos trabalhos dos outros autores citados nesta seção vela-se
j10S], cujo capítulo 5 seguimos nesta breve introdução.

74



Assim, se .j > 0, a energia tende a ser menor nas configurações de spins paralelos. A
menor de todas, a energia do "estado fundamental", é dada neste caso (.j > 0) por:

.jl'P(A)l - AIÀ.1 ,
sendo atingida quando todos os spins estão para cima (resp. abaixo) se A > 0 (resp.
À < 0). Aqui P(A) é o conjunto de todos os vizinhos próximos em A e a expressão
é válida para condições de contorno periódicas. Clamo as configurações de spins
paralelos propiciam uma menor energia, é dito que o caso .7 > 0 corresponde ao
/erromagnefÍsmo. Analogamente, o caso .j < 0 corresponde ao a ztllferromagnetismo,
pois a menor energia é favorecida neste caso pelas configurações de spins antipara-
e

O problema da mecânica estatística consiste basicamente em calcular a "função
partição" do sistema:

ZA - 'S' e'PHA(a)

lsing resolveu exatamente o modelo em uma dimensão, verificando a ausência de
ferromagnetismo neste caso. Além disso, enumerou algumas das causas que fariam
com que esta situação se repetisse em duas e 3 dimensões (o qual, sabe-se agora, não
é o caso), e conseqüentemente o modelo caiu no esquecimento. Foi posteriormente
retomado nos anos 30 por Bragg e Williams, Bethe, Peierls e outros, mas principal-
mente como modelo para ligas binárias (l significando um átomo do tipo A, --l um
átomo do tipo B) mais do que um modelo para um material ferromagnético. Peierls
forneceu uma prova, infelizmente incorreta, da existência de ferromagnetismo para
o modelo em 2 dimensões. O erro foi percebido só mais tarde, por Fisher e Sherman,
e a prova foi completada rigorosamente por Griííiths em 1964. A maior inovação
veio de Kramers e Wannier, que em 1941 formularam o problema matricialmente e
localizaram corretamente, por considerações de simetria, o ponto crítico de maneira
exala em duas dimensões. Porém, dão resolveram o problema completamente. Foi
Onsager quem em 1944 obteve a solução completa (i.e., a função partição) para o
modelo em duas dimensões na ausência de campo magnético externo.2 Esta solução
foi de fato a primeira prova não trivial da existência de uma transição de fase a partir
da função partição. Após o trabalho de Onsager os artigos começaram a suceder-se
continuamente. Revisões e desenvolvimentos posteriores estão bem documentados e
podem consultar-se nos trabalhos de Brush3 e McCoy e Wu.4

lJA

'[7/]
'[.r31
'[ó4]
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O problema em uma dimensão com A = 0 é bem simples. O caso A # 0 (com
condições periódicas de contorno) pode ser resolvido pelo método da matriz de
transferência, que tem a vantagem de poder ser generalizado para duas ou mais
dimensões. O problema em duas dimensões no caso A = 0, como já foi dito, foi
resolvido por Onsager num dos artigos mais celebrados de seu tempo. O caso A # 0
e o problema em 3 dimensões, ainda para /z - 0, permanecem em aberto até hoje.
O problema em duas dimensões foi reformulado e resolvido por vários autores numa
variedade de maneiras, na esperança de que uma nova abordagem ilumine o caminho
até uma solução do problema em 3 dimensões. Entanto este ando espera ainda pela
sua materialização, muitos resultados interessantes e novas inter-relações com outras
áreas da matemática apareceram. Notável entre elas é a relação entre o modelo de
lsing e problemas combinatórios. Alguns novos resultados combinatórias surgiram
por esta via, embora pouco tenha sido acrescentado, infelizmente, à compreensão
do problema de lsing. Finalmente, é oportuno acrescentar que o modelo de lsing
tem certa relevância na Teoria Quântica de Campos, pois um dos seus principais
modelos, a teoria P(@)2, pode ser aproximado por aquele.S

No presente trabalho localizamos nossa atenção no modelo de lsing, não tanto
pela relevância que possa ter, mas pela relativa simplicidade do mesmo, e para
exemplificar técnicas que admitem aplicação em uma grande variedade de outras
circunstâncias.

4.2 O Modelo de lsing
Dada a natureza indutiva6 da álgebra de observáveis O'(Sz'+') é razoável supor que
um estado p C So(Sz''+:) possa ser definido e/ou ficar determinado a partir de uma
coleção de "estados locais" PA C Sa(SA). Esta é uma questão delicada cujos detalhes
não vamos aprofundar.7 Observemos apenas o seguinte: cada estado PA C Sa(SA)
pode ser estendido8 a um estado em SOU@+i ) o qual é um conjunto compactos' na
tipologia fraca-+, e assim existe o limo. /zA. =: P C Sa +i) de uma sub-rede de
{pA}ACPP(z'+:) e define um estado em O'(Sz"') que está localmente especificado a
partir dos PAa

No seguinte vamos supor S = {1, --1}
;Í97], ]s6] p. 204.
'Cf. 2.1.1(d).
ZVda-se [29] p. 7, e as referências aí citadas
8Veja-se [23], 5.16 na p. 252.
o/lidem, 5.15 na p. 252.

Para cada A C PT'(Z'+:) definimos o
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conjunto de vizinhos próximos ou ligações em A como

,C(A) : {{«,3/} z c A, 3/ C A e la z/l = i}

Para estudei o modelo de lsing na região de altas temperaturas resulta útil definir
o seguinte estado:

P«( ./' )
>l-.aChA /(a) ePE € p»jLPL(a)

}..,CSA ePE:'cc(A) jLpz'(a)
q f c CÇSi''' ),

onde:

.j se Z {(n,x),(n,y)}
..j« se -L x),(m+ l,x)},

sendo J,.j. constantes positivas. A primeira delas mede o acoplamento entre vizi-
nhos próximos jazendo ambos num mesmo hiperplano definido por ao = constante
- n, no entanto as segundas, fazem o mesmo com vizinhos próximos que jazem em
dois de tais hiperplanos distintos. Observe que:

3L :--

P«(/) =

} , .7LPL(o')
.Z;C .C (A )

e -0 : C'(S") ---} O,i«i(C) com D(/) := dias(/(a:), . . . ,/(a,l«l)).:' Cear.me«te,
PA C Sa(SA). O modelo de lsing (ferromagnético, sem campo magnético, em d+l
dimensões) será, no presente contexto, o modelo de TQC definido pela família de
estados locais acima com 0 < .j = .j. Vm € Z.

onde:

HA (a)

4.2.1 Observação: O estado acima não é meramente positivo senão que satisfaz
as seguintes desigualdades de GrifTiths:ii

(a) 0 :( p«(p..*)

(b) O < P«(P..*PB) - PA(P,*)P«(PB)

Aqui supõe-se que os .jZ são reais. Observe-se também que

ioCf. 2.1.1(b) na p. 17
llVda-se [36] pp. 57-59.
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(c) Fixado .4 Ç A, para cada Z C Z:(A) a aplicação .jl --} PA(p.,l) é monótona
não decrescente. Com efeito,

fi&:ga (p«p') - p«(p«)p«(p')) > o,

pelo ponto (b) anterior

(d) ip«(PA)l < 1. D

Define-se

.s:' («: , , ««) : P«(P,: P,.) (P{,.,.-,,.})

4.2.2 Observação: Se Ai Ç A2, então definindo .jl = 0 se Z C .C(A2) \ ,C(AI)
tem-se que:

[i l Ín l\ . )ll: .S« p..4(a) ePE'"("dj".(')
r'"i \+'" }..aChA eP }'z'cz('\i) jLPL(a)

Por outro lado (desta vez sem redefinir os .jz,)

P«,(P«) >,.CSA p.4(a) eP ELcc(A,) jLPL(a)

;l,aChA eP }'Lcz(A2) jLPL(a)

Portanto, fixado Z C ,C(A2), tem-se PA.(p,l) < PA,(p..i) por 4.2.1(c) e a redefi-
nição dos .jl como acima no primeiro caso. Portanto, de 4.2.1(d) segue que existe
limo PA (p..4 ) . []

Em particular, existem

&.(«: , . . . , ««) np SnA(': , . . . , ««)

que serão, por definição, as funções de n pontos para o modelo de lsing. O limite
no lado direito acima denota o limite no conjunto dirigido considerado em 2.1.1(d),
denotado alternativamente como A t Zd+l. Observe que este limite é ponfzéa/.

4.2.3 0bservacão: Da expressão

q(«:, >l,,CSA o'(zl) ' ' ' a(áçn) rllLCZ(A) ePJ'P'(a)

' E,.;1Hz..w'''''',
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segue (lue Sâ,.. (e portanto .S2.-:) são nulas
buição de uma dada o será cancelada pela de
pela substituição de a por --a.

Vn C N, pois na somatório a contri-
.a dado que o exponente é invariante

D

No seguinte vamos supor que os .j. admitem também valores como/e os

4.2.4 Lema: Sda g. := tanh(P.j«). .Então

(a)

é .&(«:,. . ., ««) -ük'.«'«, , ««, («., x), (m + 1, x))

- &. («: , , ,«) }: 'S,((m, x), (m + l, *)) l
xeza J

(b)

, ««, (m, x), («. + 1, x))

- 8,(':,...,,«) >1: S,((m,x),(m + l,x)) l
xczó J

}: 8n+4(zl,...,z«,(m,x),(m+ l,x),(m,y),(m+l,y))
x,yCZÓ

2 >l: &.+,(z:, , ««, (m, x), (m + 1, x))
=',««,*', '« * :,*»l

li',«« « '- : ",l
}

+2&. («: , ,««) S2((«, x), (m + 1, x))
.xCZd
E

««) }: Só((m,x),(«.+ l,x),(m,y),(m+ l,y))l
x,yczÓ J

)

D
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.Z)e77zo?zsfmçãu Para a pa:'te (a), observe que ag.Sn = 4.'S. ã;=
nação de g. temos que .j. = à arctanhg., de onde:

Agora, da defi.

dj. p':
dg« l gâ

Por outro lado, denotando por Z o denominador na identidade de 4.2.3, temos

@.&(«: , . . . , ,«)

E,..« a(':) ' ' ' a('4(P E,..«.a(m, x)a(m + i, x)) ll«,n) dj"'(')
Z

.:!:1l;ZÇf" P },,.CZó a(m, x)a(m + 1, x) llLcC(A) ePj"'(a)

(,:, . . . , ««, (m, x), (m + 1, x))

z&.(«: , .

- S.(,:,. .. , a«)Sa((«., x),(m + 1, x)).

Para a parte (b), basta derivar a expressão da parte (a) anterior, usando.-a também
para substituir as derivadas resultantes.

4.3 Expansão em Polímeros na Região de Altas
'lFemperaturas

Começamos introduzindo algumas definições. Se M C P(,C(A)) define-se

Xm :={« € A. : ]3/ C .A: {:«,y} C M},
e pala cada z C Xm define-se:

M= := {.L C M' : ;« C -L}

Por outrolado

.M: P(.C(.'\)):(-1)lm.l V«CX«.}

Ou sda, cada M C ./U é um conjunto de vizinhos próximos tais que cada um dos
seus pontos (em Xm) é integrante de um número par de vizinhos. Agora, para cada
par de pontos {,.j C Zd+l define-se:

con«({ , .j) {-M C P(,C(A)) : M é conexo, (-1)1"'1 1)l"'l

. (-1)l"''l = 1 V« C XW \ {{,.jl}
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Aqui, M conexo significa que para cada par #,3/ C Xm existe uma família de
vizinhos próximos {ZÍ}A : Ç .A/ tal que a C À.L., g/ C XL. e Xt. n Xz;+. # ç) v{. os
A/ C conn(i,.j) serão chamados de caminhos que conectam á com .j. Analogamente,
um elemento de conn(ál, . . . , ã2.) será, por definição, uma família de n caminhos que
unem pai'es disjuntor de pontos em {ii, . . . , i2nJ':

co-(ã: , . ,',«) {w'lil;: C co-({*.,i.,),(-1)IUr:-"41 .'jl = --l

v.j ,2n e(--1)IU;:-/'al - l Vz C(U2..Xm*) \ {Í:,.
Pc?

Aqui P' denota o conjunto de partições do conjunto -(1, . . . ,2n} em n pares. Não
será necessário considerei um número ímpar de pontos por causa de 4.2.3.

,i2«}

O índice A é suprimido em Xm, .A/=, ./t4 e conn, mas apenas para facilitam a
notação. Partindo da identidade em 4.2.3 temos:

.s" '{. :. . Elsg!!g!!::::lB ly s w(i +g.p.(«))
'2nVi, ' ' ' ) 'zn/ SA llZCC(Zi)(l -+" gl ;)l (a))

E""'K(ll«« g.)(E. .(i:) ' - ' a(í,«) ll..«p.(a))
Ew''Kh»(ll«« g.)(E. 11«« P.(«))

E"'''..«» m«« .d(E, «GO. - . .0,«) n..*. «(.)
E":''..«» m«« «a (E. n,«. .(,y"''')

onde gt := tanh(PIL), com a convenção que se M = 0 então lll.m ' . - = 1. Observe
que na somatório no denominador apenas têm contribuição não nula os M C .A4
pois, caso contrário, na somatório sobre as configurações a contribuição de uma dada
a é cancelada pela de a ou pela de uma outra configuração obtida a parir de a
pela inversão de spins em alguns sítios. Em caso que M C .A/í, a produtória vale
l e assim a somar(ária sobre as configurações vale IRAI = 21AI. Com um raciocínio
análogo, no numerador contribuem apenas os M da forma .A4 = .44o U JI/i com
Mo C conn(il, . . . ,i2«), Mi C .A'{ e XMo n xm. = g, em cujo caso a somatório sobre

todas as configurações também vale 21AI. Portanto:

/

'E*n=;. n..« ''À
E«,.« H..wp. /

SnA ({: , ,í,«)- E l ll «.
Monco-(ái,..., :«) \Echo

(4.3.1)

Seja
G := {M' c .M M é conexo}
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Como G Ç M Ç P(,C(A)), e portanto r := lal < IP(.C(A))l = 21c(A)l 22(a+i)IAI <
oo, podemos supor G - {'h, . . . , 7,].. Os elementos de G são chamados de polímeros
Definimos:

g(A-) := {1' : G --} {0, 11}
g'(A.) := {1' : G --} N U {0l}

O conjunto g(A) é basicamente P(G). A função I' pode ser pensada como "esco-
lhendo" os subconjuntos de G que vão fazer parte de um dado elemento em P(G),
o g., se I'('y) = 1 ou 0 significa que ' C G foi escolhido ou não, respectivamente.
A função 1' = 0 corresponde ao conjunto 0 C P(G). O conjunto g'(A) pode ser
pensado como P((-;) mas onde cada conjunto pode ser escolhido várias vezes. Em
P(,C(A)) definimos a relação «. por:

M -, N .+::::> xw n xw = ©,

em cujo caso se diz que M e N são compatíveis. Definimos apoia:

Ç'(.A) := {r c g(.A) 'y, '' € supp I' A 7 :# '' :::> ''r -, ''}.
Os elementos de g'(A) são subconjuntos de G integrados por polímeros mutuamente
compatíveis (í.e., XV e X], diquntos dois a dois). Como todo M C ./U pode ser
expressado como união digunta de conexos, definindo:

P('y)

11 p(7)r(')

o denominador do segundo favor na somatório em (4.3.1) pode ser expressado como
F('r)l

E H..- E H(n,
MC.M LCM I'Cg'(A) ICG \L€7

- 1>: p ,
i'cg '(A)

de onde:

ii.,-'l'In >1: p' =ln
FCg'(A)

( -- 1) "+ :r1+ P
n

I'eg'(A) n=0
F#o

-g:(--= E «''*
"=o I'íeg'(A)

+F.
}: .,P ,

FCg'(A)
(4.3.2)
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pois I'l + + I'. C g'(A), sendo

'- :- E(..{l:=Nnm,
onde Nn(1') é o número de maneiras diferentes de escrever I' C Ç'(A) na forma
I' = 1'i + -.. + I'. com I'{ C g'(A), I'{ # 0 VÍ. Analogamente, se para cada
M C P(.C(A)) e p-:, "da I' C g'(A) o« g'(A) de-ramos I' .- M se e somente s.
"r -, M V7 C supp I', ou I' ® M caso contrário, temos para o logaritmo natural do
numerador do segundo favor na somatório em (4.3.1):

i« E ll «. -i- E «'- E '''«'.
MCM Z,CM FCg'(A) Feg'(A)

Xmnxmo=0 I'«,Àlo I'.dado

(4.3.3)

Introduzindo (4.3.2) e (4.3.3) em (4.3.1) temos

'àe:,...,:,«)- E in«.l«.l E .,-- E «,.l
ÀZaCconn({i,...,i2«) \LCÀdo/ \l'CÇ'(A) FCg'(A) /

\ Fumo /

E ( H..).*- E ...'.
Mcc-«(íi,...,iz.) \LCM/ I'cg'(A)

I'wJW

(4.3.4)

A expressão acima é chamada expansão em polímeros pala função de 2n pontos.
IJelinindo:

IPI : suP IP(V)l:/t'"i

(observe que lpl = lpl no modelo de lsing), se pode provar que a série no exponente
do segundo favor em (4.3.4) é absolutamente convergente se lpl é suficientemente
pequeno. Mais especificamente:

4.3.1 Lema

]Po > 0 IPI <Po -::> }1: 1.-11P'l <.1.WI,
FCg'(.Â)

I'wJM

onde Fü e c são constantes independentes de h.. D

]?e/erêncàq!{ ]9]; j311, Appendix A.l; j91]
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Em particular, cada .Sâ.(ii, . . . , i2«) é função analítica de cada à, g. numa vi-
zinhança da origem. Com efeito, usando 4.2.1(a), 4.3.4 e a desigualdade em 4.3.1
acima, temos:

.sâ. (í: , ,i,«) < E
MCc-n(i- ,. -,i:« )

11 í,.i

b..Di"' - g-: « E pp + up..Di"i
lml=.

e'lml< >: (g«.')l"l
MCc-n(il , . . .,{,« )

Pc?
E

À/ caminho
partindo decai

IMl>dist(ik: ,i#, )

(2n)! (2(d+ l)g.e')'
2" (n - 1)! 1 - (2(d + l)g-e')

@m

D

onde g. := supllgl ,ip.l : m C Z}, a := max?maxkdist(ik.,{A,). Como o último
membro não depende de A, temos que S2n(il, . . . , i2.) é limite de uma rede conver-
gente de funções analíticas de cada g, g. numa vizinhança da origem.

Definindo

L.:= Ao,« \Ao,«+-(ao,z:,...,zú) C Z'+: : ao

a, expansão em polímeros permite provar o seguinte

4.3.2 Lema: StlponAa-se gue o Aiperp/ano .[«. separa o colÜunto de saios {ii,
em dois corÜunfos, digamos {iÊ., . . . ,ík,} e {ik,.t., . . . ,íj:,.]. Íadm findo-se gwe
deles se:jü eue'ttuatmente UQzio), no sentido que:

1 9 , jk,} Ç A8,.+: e {i*,+:, , áÊ,.} Ç Ao,.+l
Então

(') Se « é p«r d:g"«.o. « e«fã. .S,«(i:,...,i,«)l,.:o /afo« «« ''g«{«*'
Jor'rnct:

.s,«(j: , , {,«)l,..o , j*,,)l,.:o .S,«-,.(i*,,+. ' , i,«)l,.:.
Se n C N U {0}, tem-se

(b) S' , é ú«p«, '«fã. q=1.S,«(í:, , í,«)l,... - o
,í,«)l,... - o.(c) S' , é P«, '«fâ. q=1''':.S,«(Í:,
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.De?7z07tstrlzção Observe-se que ao avaliar .S2«(ii, . . . , i2n) em g. = 0, na somatório
em (4.3.4) apenas têm contribuição não nula os caminhos M C conn(il, . . . , j2n) que
não dependem de g..

No caso de existir uma quantidade par de sítios a cada lado de .L., tais caminhos
serão os que conectam pares de sítios que jazem do mesmo lado do hipeiplano e sem
atravessa-lo (os caminhos que não fazem isso devem atravessar Z}., em cujo caso
aparece g. pelo menos uma vez como favor, dando contribuição nula ao avaliar em
zero). Neste caso a função de 2n pontos fatoriza, pois os polímeros que intervêm
na somatório no exponente do segundo favor na somatório em (4.3.4) resultam in-
compatíveis com pelo menos um dos caminhos que não atravessam o hiperplano (ou
então, o polímero atravessa .L« em cujo caso depende de g. (na verdade de g: ou
potências pares superiores, pela conexidade) e assim ao avaliar em zero sua contri-
buição no exponente é nula, ou seja, contribui com um l como falar). Isto prova (a).

Derivando a expressão (4.3.4) obtem-se

A,. .sâ (í: , ,i,«)- >: ap.
MCconn(íi , . . .,i2« ) .zeJW

«p 1>1: '''p'
rcg'(A)
I'«À4

+ E

\

ae. -P }, 'rP'
FCg'(A)
I'«.A/

Muco-({- , . . .,{:« )

As derivadas de ordem superior se obtêm derivando sucessivamente esta identidade
Para a parte (b), observe-se que as derivadas pares têm a forma:

q=.s,«(j:, ..,í,«)- l>1: .'i:+.'i,
MCc-n({: ,. . . ,i, « )

Aqui, ,4i é uma soma de termos da forma:

canse Íjpa') 1 11 gl
.LeM

éjp'r) exp >./ crer
I'Cg'(A)
I'wÀ4

Em caso de existir uma quantidade ímpar de sítios a cada lado de Z,., devem existir
caminhos unindo pares de sítios em lados diferentes do hiperplano. Mais ainda, tais
caminhos neste caso devem atravessar o hiperplano uma quantidade ímpar de vezes
e deve existir uma quantidade ímpar de tais caminhos. Isto faz com que o favor entre
parênteses acima dependa de potências ímpares de g. e portanto a sua derivada se
anula ao avaliar em zero, de onde .,'li = 0.
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Por outro lado, ,42 é uma soma de termos da forma

const Z4 p") 1 11 gz;

\

F

\

1%ímp'r) exp },
FCg'(A)

I'#À/

que também são nulos, pois o exponente depende de potências pares de g. pela
conexidade dos polímeros.

Pala a parte (c), temos analogamente

q=1''' : .s,«(i: , ,i,«)- >1: .e: +-e,
MCc-«(Í: , . - ,{2« )

Aqui, .Bi é uma soma de termos da forma

const Õ(ímp'r)gm 11 .. l 4T''«p E «'"'
LCM / FCg'(A)I'«À/

Os caminhos que não atravessam o hiperplano não dependem de g. e portanto têm
contribuição nula ao derivar. Os que atravessam .[. unindo pontos que ficam do
mesmo lado, devem atravessa-lo uma quantidade par de vezes. Os que unem pontos
em lados diferentes o atravessam uma quantidade ímpar de vezes, mas se r é par
sempre existirá neste caso uma quantidade pal de tais caminhos. Assim, o favor
entre parênteses acima depende de potências pares de g. e portanto a sua derivada
se anula ao avaliar em zero, de onde .Bi = 0.

Por outro lado, B2 é uma soma de termos da forma:

«-;t 4=") 1 ll g. é4í"p") exp >1, q'/zr,
FCg'(A)
I'#À/

que também são nulos pelo mesmo argumento pelo qual é nulo o .,42 na parte (a)

4.3.3 Lema

(,)
as.&(á:, ,á«)l,.:. - >: -s«--,({:, ,i«, (m, x), (m + 1, x))l,..o

(b)
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q.â.(i:, . - - , í«)l,...
, í«,(«', x),(m + 1, x),(m, y),(m + l,y))l,.;o

-&.(i:, - . .,i«)l,.-o }: .S,((«'',x),(«',y))l,.:. 'S,((m+ l,x),(«' + i,X))l,.
x,yCZ'i

D

Z)em07zstrlzção Basta combinar 4.2.4 com 4.3.2(b,a).

x,yCZd

0
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(capítulo 5

.zA- Função de 2 pontos

5.1 Decaimento Exponencial
Nesta seção particularizaremos alguns dos resultados gerais da seção anterior pala
o caso da função de 2 pontos.

5.1.1 Lema: Soam i,.j C ZÚ+i e sega n C NU {0}. Se {o <.jo, entãoi

(a)

q=1.S,(í,.j)l,.:. se ío :Ç «. < .jo
(b)

q=1''':-S,(i,J)l,.;. «. < {o o« se .jo < m.

De ZO ==

(.)
q:l+: .s, ({ , .j)l,...

Z,)emonsfracão; A parte (a) segue de 4.3.2(b). As partes (b) e (c) seguem de 4.3.2(c).

D

5.1.2 Lema:

(a) S. ão :« m < .jo, nfão;

ap..S,(i,.j)l,.:o - }: .S:(i, («, x))l,.;o S,((«. + l,x),.j)l,.;o
xeZa
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(b) Se m < io, então

q. .s, (i, j)l,. :.

1 1: S,(("'',x), (m,y))l,.:. Só((«' + l,x), (m + l,y),{,.j)l,..o
x,yCZ'z

S2(i,j)l,.:. }: S,((m,x),(m,y))l,... S,((m + l,x),(m + l,y))l,..o
x,yCZÓ

(c) S. .jo < «., .nfâ'.

ql,. .s, (i, .j)l,.:.
.j,(m, x),(m, y)) l,.;o S2((«''+ 1, x),(«.+ l,y))l,.:o

x,yCZd

-.S,({,j)l,.-. >ll: .S,((m,x), (m,y))l,.:. 'S,((m + l,x), (m + 1, y))l,...
x,yCZÓ

n

Z)emonsfracão;A parte (a) segue de 4.3.3(a) e 4.3.2(a). As partes (b) e (c) seguem
de 4.3.3(b) e 4.3.2(a). H

S.1.3 'Eeorenxa: No modelo de lsing na região de altas temperaturas a função de
2 pontos decai ezponenciatmente com a separação dos seis argumentos. Ou seja, se
l3 é su$cientemente pequeno existem m e c -- cÇl3) tais que:

l.S,(i,.j)l < .e'"l;''j.l

Pgp93111.grão; Por 5.1.1(a) com n = 0 temos que
D

S$Q, i) = gi.gi..n . ' gi.-\ Ftg, g..Õ,

onde r' é uma função analítica. Em particular, no modelo de lsing

S2A(i,.j) I'''j'lr'(g) '"l;''j'lF(g),
onde m := -- Ing > 0 se 0 < g < 1. Portanto:

.Sf({,.Í)l :Ç .e'"l'''j. ,

de onde segue o lema tomando limite em A. H
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5.1.4 Corolários

(a) Unicidade do vácuo: Q á o único uetor 6sa/uo mtí/tip/os isca/ares de sípr(bio)
:m 'H tat qze HQ -- 0.

(b) G«p de m;ssa inferior: .(-H) Ç {0} U jm, .n)

(c) $,(Po,P) á/H«çã. «-/á{« d' po «' ,.Pião jlmpol <m
(d)

g,(P', p) - .Á,., a. (i.;:iX:na) ap(À., p),

onde, para cada p C T', dp(Ào,p) á uma medida suportada em Ào C {0} U

Referências; Para as parte (a) e (b) veja-se 1931 Theorem 6, pp.
mente, observe que:

134-135.i Básica.

<.RQ, .-l''l"EoQ> - <Eon, Q><n, .%Q> 1 0) - P(Po)P(Po)l

Ip(p.p(,.,Q) - p(p.)p(p.)l < ..'"1,. ,

e portanto

inf(supp d<p, .EÀg>) = ,li= [h- in(<EoQ, '-l''l"noQ> - <EoQ, n><n, PoQ>)

a: ,iq:.,tâ-0«.-«.1«.D-m,
onde p := EoQ -- <Q, Eon>Q

A paire (c) é consequência de A.l no apêndice no final desta seção. Para a
parte (d), observe que transformando Fourier e trocando /arma/mente a ordem de
integração na última identidade da seção 2.1 temos:

S2 (Po , P)
l

(2«-yy l
e'l=olÀo e--ÍPono

.noCZ
E >l' eix'À e-ix'P

.xCZÓ

«.(ES=
10,..) J7ó

dP(À.,.x)

lO,m)
dP(À. , P) ,

:Cf. [37] PP 162-163,[59] PP. 314-315
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onde temos denotado dp(Ào, p) := (2n)''F .fr. á(À -- p)dp(Ào, À). Esta identidade
vale rigorosamente no sentido das distribuições e está demonstrada em 1841 pp. 218-
219 n

No restante desta seção vamos consideram .S2 como operador linear em /2(Za+i)
vJa:

s, ({ 'jJj .«« :). >ll: .s,({,.j)«j

Dado m C Z sejam

zê.(z'''':) : {{«jlj.««- c ,e'(z'''':)
/!.(Z''P:):=Í{.jlj««: C Z'(Z'''':)

a.j

a.j

0 ;. .jo > m}

0 se .jo < m}

Observe que /'(Z'+:) = /%«(Z'+:) © /!.(Z'+:)
5.1.5 Lema

(a) Z<«(Z'+:) e /{«(Z'+:) são ánu-Íanfes por .S21,....

(b) S2ls..o é soma dÍrefa de dois operadores ag ndo independentemente em cada
um destes subespaços.

(c) Ezi.É. .S;:

(d) I'js.:o á soma díreta de dois operadores ag ndo ndependenfemente em cada
zzm dos suóespaços do item ra,,l. []

Z)emonsZracão; (a) é consequência direta das definições e 5.1.1(a) com n = 0; (b) é
corolário de (a); (c) segue basicamente de 5.1.3, veja-se [691 Lemma A2 pp. 605-606
para uma prova. Finalmente (d) também segue de (b). H

K l R r) ]--er'pxrn ''n '\ I' é simétrico, {.e., I'({,j) = 1'(j, à). n

Apêndice à Seção 5.1: Decaimento Exponencial e
Analiticidade
A.l Lema: S©a g C .L:(R)

na /aíza jlmpl < m.
E«tã., Ig(a)l < e'"l'l ámp/{« g«e g(p) á -«/áí"

n

2lsto está bem definido; vda-se [69] p. 606
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l)emonstracão:3 Sqa 7 uma curva simples fechada na faixa jlmpl < m. Observe
que:

dp l d= e(1"p)'-m\=\ < oo,
7 JR

de onde, pelo Teorema de Fubini:

dag(.n) + dpe'iP=

de onde segue o lema, pelo Teorema de Morera.4

5.2 0 Inverso da Função de 2 pontos
Nesta seção serão estudadas propriedades de decaimento exponencial para I' análogas
às de ,Ç-

5.2.1 Lema: Sejam {,.j C Za+i. Se {o < .7o, então;

(a)

F({,.j)l,.:o se ío < m < .jo.

(b)
Í 0 se .jo < «.

ag.I'(i,.j)l,.-o = 1 0 se io :Ç m < .jo quando lio -- .jol >2
1. 0 se m < io

Se io -- jo, então:

(c)

ap.I'(i,j)l,.:o

3Cf. [19], Appendix A, p. 192.
4Vela-se,tp.g., ]22] p. 88.

n

/ @.ZK 'í« l.':''«(«)l < J

$.-«'~» - L-« J*««':'',,*'- j.
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Z)e«.onstracão; (a) segue de 5.1.5(d) usando redwctío ad aósurdwm. Para o item (b)
no caso ío < m < .jo, usando 5.2.2 in/ra com n = 1 e 5.1.2(a) temos:

ap . I' ({ ,j)l,. .o >ll: F({, «)l,.-o ag.S,(', Ó)l,.:o F(Ó, .j)l,.;o
a ,bcZd+ l

, ")l,.:o 'S,(",(m, x))l,.;o 'S,((«';+ i, x), Z')l,.;o r(z',.j)l,
a,bCZd+l xCZó

g7n==U '\. /\ / //lgm.=U''a\\''' l '7''/)'/lgm=O'\")J/lgrn :0

>l: '' («,*)'ü.--:.,o j(s.2.1)

sendo esta última expressão nula se lio -- Jol > 2. Os outros casos e o ponto (c)
se provam usando 5.2.2 analogamente, acrescentando o item (a) anterior junto con
5.1.1(b, c). H

O lema 5.2.1 anterior pode generalizar-se para derivadas superiores. Mas antes é
preciso introduzir o seguinte resultado auxiliar que se prova facilmente por indução:

5.2.2 Lema: Para cada m C N fem-se;

ql,.r - -r (õ=,.(.s,i') -s, %l,.r)
D

Ainda que formalmente a igualdade acima seja trivial (o primeiro fumando dentro
do parêntese é nulo e a fórmula se reduz a, uma identidade), a mesma reveste-se de
certa importância compwfacjona/ no cálculo áterafiuo da derivada n-ésima de I', pois
no membro direito aparecem derivadas de I' de ordem até n -- l.

5.2.3 Lema: Soam í,.j C Zd+l. Se n C N U {0}, erzfão

" p'' ':> õ;,.I'(i,J)l,.:. = 0 Vio < m < .jo se io < .jo

n empa- -:> ql,.I'(í,J)l,.:. = 0 se m < io ou .jo < m no caso {o < .jo

ou Vm no caso io = .jo.

D

.Demorzsfr'c ç:ãc Por indução em n. O caso n = 0 é 5.2.1(a) e o caso n = 1 é 5.2.1(b,c).
Suponhamos que o enunciado do lema é válido para cada á : á n -- 1. De 5.2.2
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temos

ql,.i'(j,.j)l,... -
n, l

a,beZ'Í+l k=0
I'(i, ")l,.:o q='*S2(", b) 1,... ql,.r(ó,J)l,.;.

. Se n é par com {o < .jo e ão < m < Jo, então 5.2.1(a) implica que o primeiro
falar na somatório do membro direito acima é nulo a menos que a estqa em
ou abaixo de.L..

Agora, quando o índice A na somatório acima é par, a hipótese indutiva
implica que o terceiro favor de cada somando é nulo a menos que b estala
acima de .[.. Mas neste caso n -- A também resu]ta par e assim, por
5.1.2(a), o segundo fator é nulo se ao < m < óo.

Por outro lado, quando o índice A é Ímpar', a hipótese indutiva implica
que o terceiro favor é nulo a menos que b esteja em ou abaixo de .[.. Mas
neste caso n -- A resulta ímpar e assim, por 5.1.2(b, c), o segundo favor é
nulo se ao, bo < n7z.

. Se n é ímpar com ío < .jo e m < {o (respectivamente .jo < m), então 5.2.1(a)
implica que o primeiro favor na somatório acima é nulo a menos que a estqa
acima (resp. em ou abaixo) de .[..

Quando o índice k é par, a hipótese indutiva implica que o terceiro favor
é nulo a menos que b esteja acima (resp. em ou abaixo) de Z«. Mas neste
caso n -- k resulta ímpar e assim, por 5.1.2(b,c), o segundo falar é nulo
s' «. < «o, Z,o (resp. «o, bo < m).

Quando o índice A é ímpar, a hipótese indutiva implica que o terceiro
fator é nulo a menos que b esteja em ou abaixo (resp. acima) de -t.. Mas
neste caso n -- k resulta pai e assim, por 5.1.2(a), o segundo falar é nulo
se bo < «. < ao (resp. ao < "'' < óo).

No caso n ímpar com io = .jo a prova é análoga, distinguindo dois subcasos

m < lo = .7o

zo - .7o S m

Finalmente.

94



5.2.4 Teorema
2, então;

No made/o de /síng ncl reg ão de a/Zas [emperatHras, se lio -- .jol >

i'({,.j)l:Ç const e-'"l''-j.l

.De77zorzstrlzção; E análoga à de 5.1.3, usando 5.2.1(a, b) e 5.2.3 com n = 2. Com
relação a este resultado, Cf. o comentário (1) que segue ao lema 2.2 em 1691 p. 600.

D

5.2.5 Corolários

(a) I'(po, p) á/unção ana/alga de po na reg ão jlmp.l < 3m

(b)

S2(po, p) - Z(p) Re ( l 'f e'l''(')+i") ' :ES=) '«.».,-,,

onde .Z(p) é uma função C'- positiva e w(p) é uma função real analítica com
m < w(p) < 3m. []

Referências; A parte (a) é consequência de A.l do apêndice no final da seção 5.1.
Usando (a), a prova da parte (b) é como a prova do teorema 2.5 em ]84]. []
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Capítulo 6

As Funções de 4 pontos

6.1 A Parte Não-Conexa
Começamos estabelecendo notação e definições que serão usadas não somente na
presente seção, senão ao longo de todo este capítulo.

Dados 4 sítios i,J,k,/ C Za+: com áo < .jo < Ao < /o a 4-upla (io,.jo,#o,/o) C
Z4 sela dita a configuração por eles determinada. A configuração é dita não-
degenerada no caso {o < Jo < Ao < /o e degenerada caso contrário. No seguinte,
salvo menção explícita em contrário, coril#guração ságnlWcará con#gwração não de-
generada.

Lembremos que na seção 3.2 p
definida como:

34 a parte não-conexo da função de 4 pontos foi

D.(j, .j, A, /) k)S,(.j, Z) + S,(i, Z).S,(.j, A)

6.1.1 Observação: Resulta simples verificar que IZ)o é invariante pelas operações

'4i
'42
B

permutação de { por J

permutação de k por /

permutação simultânea de í por k e .j por /

D

Esta observação motiva a seguinte definição. Diremos que duas configurações são
equivalentes ou do mesmo tipo se uma pode ser obtida da outra pela aplicação
de alguma das operações .Ai, .42, ,4t,42, .B, .Ai.B, .42.B e ,4iÁ2.B. Assim, para cada
configuração existem outras sete que Ihe são equivalentes, e portanto o conjunto
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das 41 = 24 diferentes configurações determinadas por 4 sítios fica dividido em três
classes de equivalência ou tipos. De cada uma destas classes escolhemos os seguintes
representantes:

(io,.jo, ko, /o),({o, Ao,.jo, /o) e(io, /o, Ao,.jo),

que serão chamadas configuração 1, 2 e 3 respectivamente. Nenhuma delas pode
sei obtida duma outra pela aplicação reiterada das operações Ái, .42, .B.

A equivalência de configurações remete as propriedades de simetria de .ZI)o no
seguinte sentido: supondo conhecido o valor -F(i,.j, A, /) de Z)o(i,.j, k, /) quando os
sítios {,J, k, / determinam uma dada configuração, o valor de Z)o(i,.j, k, /) quando
os sítios determinam uma outra conâguração obtida da original pela aplicação de
alguma das operações de simetria Á em 6.1.1, está dado por r'(.A(i,.j, k, l)). Obser-
ve que idênticas considerações seguem para as derivadas com respeito a g. (pois é
uma variável independente dos sítios), os inversos (pela unicidade do inverso) e as
derivadas dos inversos (pelos dois motivos anteriores) de 2)o.

Em /2(Za+: x ZÚ+i) definimos os subespaços simétrico e anta-simétrico res.
pectivamente por:

Z:(Z'+: x Z'+') := {laijl{,j.z«- € Z'(Z'+: x Z'+:)
Z:(Z'''': x Z'+:) : {{.:jJ;,j.«.--- C Z'(Z'''': x Z'+:)

"ij = «ji}
aíj - --ají}

E simples verificar as seguintes

6.1.2 Observações

(a) Como operador em /'(ZÚ+: x Zd+:), .Do é nulo no espaço anel-simétrico

(b) Como operador no espaço simétrico, tem-se

Di:(í,J, k, /) -; F(á, k)F(j, /)

(c) .D;i tem as mesmas simetrias que .Do mais a simetria adicional

'43 ::; permutação de .7 por /

D

Para facilitar o enunciado e as provas de certos resultados, introduzimos as se.
guintes definições. Dada uma configuração (io,Jo, Ào, /o), os conjuntos:

{m C Z : Ao < m < /o}
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{«. C Z : .jo < «. < ko}
{«. C Z : io < m < .Jo}

sezão chamados de as partes de cima, do meio e de baixo da configuração, res-
pectivamente. O complemento da união das três partes será chamada de parte de
fora, no entanto a união das partes de cima com a de baixo será dita as bordas da
configuração.

Uma configuração será dita do tipo A se os sítios í e / estam ambos ou bem
na parte de cima ou bem na de baixo. Igualmente, uma configuração é do tipo A
se é equivalente a uma do tipo l pela permutação de .j por / (observe-se que as
configurações do tipo l deram os sítios i e .j ambos na parte de cima ou na parte
de baixo). Analogamente, uma configuração será dita do tipo B se os sítios i e
k estam ambos ou bem na parte de cima ou bem na de baixo. As configurações
de tipo A e B existem apenas entre as de tipo 2 e 3. As configurações de tipo l,
A e B são relevantes para determinado tipo de resultado, pois qualquer enunciado
relativo a uma delas na parte do meio é automaticamente válido para todas as do
seu mesmo tipo ("preservam a parte do meio"). Por 6.1.2(c), para o estudo de Pi:,
as configurações l e A são equivalentes (na verdade, Z)ii também admite a simetria
de permutação de { por #, mas a conseqüência disso também é a equivalência das
configurações l e A).

6.1.3 Lema: Pata.(luatquer con$guração tem-se

(') q=lPi:(i,.j,A,/)l,... ó«d«. .4/óm d{«., «" ""' "
onda correspondente é nula também no meio dct con$guração l

0,1 a dera

(b) q=':P;:({,.Í,A,/)l,.:. «. «.eá.. .4/é«. d'"', "' ".. « «{«'"
;ambém é nula nas bordas de todas as con$gurações.

n

.Demorzstrlzção; Para a parte (a), observe que, usando 6.1.2(b), temos

q=lp;:(i,j, k, /)l,...
onde .4i é uma soma de termos da forma

const 4='Oi'({, k) 1,... 4='Or(j, /) l,.:.
e, usando 5.2.3, tal termo vale
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le A l B

(aqui, na primeira linha é indicado o tipo da conâguração).
uma soma de termos da forma:

Analogamente, .42 é

««;t 4?'")r(i, k) 1,.:. 41''")r(.j, /) l,.:.
e, usando 5.2.3, tal termo vale

le A IB

Observe que .42 = 0 no caso n = 0 (ou seja, sem derivar) e que no caso n = l
(ou seja, a derivada de segunda ordem) as derivadas ímpares de ordem mais alta
que aparecem em .42 são as de primeira ordem, que são nulas por 5.2.1(b).

Para a parte (b), temos analogamente

q=1':Pi: (i,j, #, /)l,.;. Z?i + Z?2,

onde .BI é uma soma de termos da forma

const 4?'")]'(i, A) 1,... 4='Oi'(j, /) l,...
e, por 5.2.3, tal termo é nulo no meio. Analogamente, -B2 é uma soma de termos da
forma:

canse 4='')i'({, k) l,..o 4=''") 1'(j, /) l,...
e, por 5.2.3, tal termo também é nulo no meio. Observe que no caso n = 1 (ou
seja, a derivada de primeira ordem) as derivadas ímpares de ordem mais alta que
aparecem em -Bi e -B2 são as de primeira ordem, que são nulas por 5.2.1(b). H

6.2 A Função de 4 pontos
Apresentamos aqui resultados auxiliares que serão usados nas provas da próxima
seção. Estes resultados são basicamente casos particulares dos resultados gerais
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consignados no final da seção 4.3, p. 84 et ss

Para, abreviar, no seguinte denotaremos

á(m) S,((m, x),(m, y))l,..o S,((m+ 1, x),(m+ 1, y))l,.:o
x,yeZd
E

Em alguns resultados aparecerão sítios sub-indexados iÊ. . Em todos os casos supõe-
se que iA. C {i,.j,A,/}. Estabelecemos também a seguinte convenção: o acento
circunflexo num dado sito {Ê. significa que tal sito deve omitir-se.

6.2.1 Lema

(a) &.(í,.j, A, /)l,..o t."''" " «g«á«Ze. -/o«;

(b) %«S4(í,.j, k, /)l,.:o f'"''" " '.g«{«t« «/o"'

>l: .S.(i*-,. - . ,'", . . ., i.,,(m, x))l,... S2((m+ i, "), {*,)l,-;.E
"" p«fe d' cim« d. q««/g«.« «nág««çã. c.«. (ík,)o axÍio,.jo,Ao,/o}, .

S,({.,,(m,x))l,.:o SÓ((m+ 1, x), i*. ,
xeZd
E

"" p-te d' ó«{« d. g««/q«e, con$gK«ção c.«. (ík,)o = minlio,.jo, Ao, /o}

(.cà No m,eio da con$gwra,ção l tem,-se:

q.&. (í ,j, k, /)l,.:.
}: &,({,J,(«',x),(m,y))l,..o S4((«. + l,x),(m+ l,y),k,/)l,.;o

x,yCZ'í

- .S:(i,.j)l,.;o .S,(A, /)l,..o á(m)

t.a] As derivadas de ordem par são n' las nas bordas de qu,alquet con$guração.
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[.e] As derivadas de ordem impar são nulas no meio e fora, de q'u,atquer con$g'u-

Z)emo?! reçiqe; A parte (a) segue de 4.3.2(a, b).
4.3.2(a,c). A parte(c) segue de 4.3.3(b) e 4.3.2(a)
4.3.2(b, c).

A parte (b) segue de 4.3.3(a) e
Finalmente, (d) e (e) seguem de

6.2.2 Lema:

(a) S2(i,.j)l,.-o .S,(k, /)l,..o t.m" " '.g«{«te. «/o«.

(b) %-lS2(à,j)52(k, /)JI,.;o t."''' " 'egaint« «/o"s;

.S,(i*., Í*,)l,.:o %. S,({*,, i*,)l,.:o

na parte de cima de gua/quer caril/zguração com {zki) &l;2} < {tA,,zA,}, e

ap.S,(j*:, Í*,)l,..o .S,(i*,, {*,)l,..o

na parte de pairo de gua/quer co !/zguração conlz {ii.,iA,} < {iÊ,,tA,}

Çc) No meio da con$guração l tem-se.

q.. l.s,({, .j)'s,(k, /)l l,.:.

>l: &.(í,j,(«'',x),(m,y))l,.:. 'S,((«'+ l,x),(«. + i,r))l,... l .s,(k, /)l,.:.

- 2 .S,(i,.j)l,.-o .S,(k, /)l,.;o õ(m)

+S2(í,j)l,.:. : S,((m,x),(m,y))l,.:. S4((m+ l,x),(m+ l,y),k,/)l,..o
x,yCZa

(d) ,4s derivadas de ordem pür são nulas nas bordas de qualquer con$gKra,çãor
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acima   0 0

meio -s,(í, .j)l.... .s,(#, /) i:.:À 0 0
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teà As derivadas de ordem imT)ar são nulas no meio e fora de qu,atqzer con$gu-

.DemonsZrczcâo=' A partes (a) e (b) seguem de 5.1.1(a, b). A parte (c) segue de 5.1.2(b,
c), observando que o produto das derivadas (de primeira ordem) é nulo por 5.1.1(b).
Finalmente, (d) e (e) seguem de 5.1.1. H

6.3 A Parte Conexa

Na seção 3.2 pp. 33-34 foi deânida a parte conexo da função de 4 pontos por:

D({,.j, k, /)({,.j, k, /) - .S,(i,.j)S2(k, /)

E simples verificar que 21) satisfaz as mesmas propriedades de simetria que .Do esta.
belecidas em 6.1.1 e também a propriedade 6.1.2(a).

6.3.1 Lema

(a) O(i,.j, A, Z)l,..o t."''" " ''g«í«tes -/«es

(b) Õp.D({,j, A, /)l,..o f'"''" " '.g«i«t« -/-"

.s, ({.: ,E ) zl;, , , j*, , (m, x)) S,((m + 1, x), i.,)l,.-ogm=O

- .S,(á*., á*,)l,.:o ap..S,(á*;, j*,)l,.
- p-fe d' cá«',« de g-/q«e« «n#g-'ção com í*, C {Í*,,i*,} . (i*,)o =
maxÍio,.jo,Ao,/o}, .

:0

)l: .S,(i*,,(«.,x))l,.;o S.((m + l,x), {*. ,
xCZÓ

s, (i*; , í*, ) l,.
na parte de óaÍzo de gaa/gwer cor%#g ração com {k, C {iÊ.,iA,} e (ák,)o
= minlio,.jo, ko, /o}.

- ap..S,(á*.,{*,)l
:0
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Çc] No 'm,eio da con$guração l tem-se

<.D(j,J, k, /)l,...
j,(m, x),(m, y))l,... D((m + l,x),(m + 1, y),k, /)l..:.

x,yCZd

t.ü) As derivadas de ordem par são nvlcts nas bordas de qualquer configuração.

teà As derivadas de ordem imT)ar são nulas no meio e fora, de quatqu,er con$gu-
raçao. []

Z)er7zornl7'c çãoi E consequência direta de 6.2.1 e 6.2.2. Para a parte (c), usando
6.2.1(c) e 6.2.2(c) observe que:

q,.n(j, .j, k, /) l,...
j,(«, x),(m, y))l,..o X*((m+ 1, x),(m + 1, y), k, /)l,.;o

x,yCZa

>l: s4(i,.j, (m,x), ("',y))l,.:o 's,(("'' + l,x), (m + i,x))l,... l s2(A,/)l,.
1*,vcz' l

-.S,(i,j)l,.;o }: .S,((«',x), (m,y))l,..o &.((m + l,x),(m + l,y),k,/)l,..o
x,yCZÓ

+ S,(i,.j)l,.-o S,(k, /)l,.:o á(m)

}l: S(i,J,(m,x),("',y))l,.:. ls4((m + l,x),("''+ i,r),A,/)l,.;.

- .s,(("''+ l,x),(m+ i,x))l,... s2(k,/)l,«:ol

}: .S,(í,.j)l,.;o 8,(("'',x),(m,y))l,.;o ls4((«'' + l,x),(m + i,y), k, /)l,.:.
x,yCZ'z

- .S,(("' + l,x),(m+ l,y))l,«:o 'S,(k, /)l,-;ol
D({,J,(m, x),("', y))l,..o D((m+ 1, x),(m + 1, y), A, /)l,..o

x,yCZ

:0

-E
H

x,yCZÓ
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Dado m C Z, definimos agora os seguintes subespaços

Zi.(Z''': x Z''':) : a:j}.,j.««- C,e'(Z'''': x Z'+:) : «:j {o o« .jo <m}
ZÊ.(Z''': x Z''':) : «:j}.,j..«- C ,e'(Z'+: x Z''':) : «.j « io - .jo > m}

/{.(Z'+: x Z'''':) : /'(Z'+: x Z'+:) Q /{«(Z'''': x Z'''':) 0 /%«(Z'''': x Z'+:).

6.3.2 Lema

(.a] Cada um dos subespa,ços acima, de$nidos é invariante por'D, e portanto também
por .D'i

(b) .8m Z!.(Z'+: x z'+:) n z?(z'+: x Z'+') te«.-se gue

D': (i,j, k, /)l,.;. - ; lr({, A)l,«:. r(.j, /)l,«-. + r({, /)l,«;. r(.j, k)l,«:.j

Çcà No meio da con$guração l tem-se

as.D . D'' . A,«P(i,.j, A, /)l,...,j, k, /)l,...
.Demonstração; A parte (a) segue de 6.3.1(a) analogamente a 5.1.5(a). A parte
(b) pode ser provada substituindo diretamente as expressões envolvidas (usando
6.3.1(a)), porém resulta mais instrutiva a seguinte prova "construtiva":

Sda .A := {«ALIA,l.z«- c /!.(Z'F: x z'+:) n /:(z'+: x Z'+:), e sda .4 «m op'-
redor em /!.(ZÚ+: x Za+i) não especificado pelo momento. Temos:

-i,.;.")., - E E 'o,J,«,oí,..."ü,',*,oi,....',
' a,bcZd+lk,leZd+l

Agora, pela invariância de .D temos que o membro esquerdo acima é nulo a menos
que o hiperplano -t« separe o par {i,.j}. Para fixar idéias, vamos supor que j está
por cima e que á está em ou abaixo de L.. Por outra parte, pela hipótese sobre
,4, cada somando no membro direito acima é nulo a menos que Z;. separe o par
{k,-/}. Mas então, 6.3.1(a) implica que o segundo falar na somatório é nulo a menos
que -L. separe o par {a, b}. Isto dá origem a quatro casos concernentes às posições
dos pares {A,/} e {a,b} relativas ao hiperplano Z)«. Supondo, por exemplo, que Z
esteja por cima e k em ou abaixo, temos que, para o caso em que ó está por.cima
e a em ou abaixo, se substituímos .4({,.j,a, b) por I'(i, a)I'(.J, b) e usamos 6.3.1(a) o
membro direito acima vale aij (observe que neste caso os sítios a, b, k, / determinam
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uma configuração de tipo B). Para o caso em que a está agora por cima e b em
ou abaixo, obtemos analogamente o mesmo resultado se substituímos .4(i,.j, a, Z')
por I'(i, ó)I'(.j, a) (observe que neste caso os sítios a, Z,, k, Z também determinam uma
configuração de tipo B). Observe agora que idênticos resultados obteriam-se substi-
tuindo .4(í,.j, a, b) em ambos casos por I'(ã, a)I'(.j, b) + I'({, ó)I'(.j, a) pois no primeiro
caso o segundo somando é nulo e vice-versa. Os outros casos são análogos (nestes
se usa a simetria do .A). Assim, como em cada um destes quatro casos obtém-se aÍj,
segue o estabelecido no enunciado. O caso com á por cima e .j em ou abaixo conduz
analogamente ao mesmo resultado.

Para a parte (c), temos

ap.D . D':. as.DI,.:.(j,.j, k, /)

}: A,«P(j,.j,', Z,)l,.-. D''(', b, c, a)l,.;. ap.D(., d, k, /)l,.:.
a,b,c,dcZÚ+t

Observe que por 6.3.1(e), o terceiro favor na somatório à direita acima visto como
função apenas dos índices c,d está em /!.(ZÚ+i x Z'i+l). Assim, cada somando
será nulo a menos que Z. separe o par {c, d}. Também, no meio da configuração
1, por 6.3.1(e) o primeiro favor será nulo a menos que .[. separe o par {a,bl}. ]sto
dá origem a quatro casos concernentes às posições dos pares {c, d} e {a, b} relativas
ao hiperplano -L.. Vamos supor, para Êxal idéias, que b está por cima e a em
ou abaixo de -L« e que d está por cima e c em ou abaixo de -L«. Observe-se que
qualquer seja o caso, os sítios i,.j, a, b determinam configurações com a ou ó no topo,
e os sítios c, d, k, / determinam configurações com c ou d no fundo. Usando 6.3.1(b)
e a parte (b) já provada (observe que neste caso o segundo somando em 6.3.2(b) é
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-lo), temos

õg.D. D': . as.DI,.;.(i, J, k, /)

ap.D(i,J, ', b)l,.;o D':(', b, ', d) l..:o õe«D(c, d, A, /)l,.-.
a ,b,c,dCZa+ l

l
4 >l: }: S4(í,j, ', (m,x))l,.:o .S,((m + ], x), Z')l,.;o ]-'(', ')l,.:o

a,b,c,deZÓ+tx,ycZa

x I'(Z', d)l,.-o 'S,(c,(«.,y))l,.-o Só((«.+ l,y), d, k, /)l,.:o

i. >1: >1: S4(i,.j,',(m,x))l,«-o 'S,(("'' + l,x),b)l,.;o F(',')l,.;o
a,b,c,dCZd+lx,yCZd

x I'(Ó, d)l,.;o %..S,(c, d)l,..o .S,(A, Z)l,.;o

t 1: 1: S,({,.j)l,-;. Õs.'S,(«,Z')l,.:o r(",')l,.-. r(Z',d)l,.-o
a,b,c,dcZd+lyeZd

x S,(c,(m,y))l,..o Só((«', + l,y), d, Ê, /)l,.:o

+ t 1 1: 1: s,({,j)1,«-. %«.s,(',z')l,.:.
a,b,c,deZd+lycZd

I'(a,')l,.:o I'(ó,d)l,..o

x ap..S,(c, d) l,.:o .S,(Ê, /)l,.;o

Usando agora 5.1.2(a) para substituir as derivadas das funções de 2-pontos nos
últimos três somandos, obtem-se a expressão intermédiaria que aparece na prova
de 6.3.1(c) vezes o favor 1/4. Os outros três casos são tratados analogamente e
conduzem ao mesmo resultado.

6.3.3 Lem.a

(,) D' :({,j, k, /)l,.
da ].

a bordas de qualqzet con$guração e também no meio

(b) Se lio .iol a: 2 . IAo -/ol > 2, .«tã. A,«p':(í,J,k,/)l,.:o P«f«
le baixo (com io < m), «eio, de ci«~a (com m < lo -- i) e fora de qzatquet
conBg'uraçao.

(') <.D':(i,J,k,/)l,..o :({,j,A, /)l,.:o ". m'{. d« «n$g-«çã. ]

Sda n C N U {0}. Então,
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(d) " pat :::> ql,.p':(i,.j,k,/)l,.;. = 0 nas bordas de g a/quer con©guração

n ímpar -:> <1,.z)':(i,.j,k,/)l,.:. =0
rLO meio e fora, de q'ualquer con$guração

D

Z)emonstracãoi A parte (a) segue de 6.3.1(a), analogamente a 5.2.1(a). Uma vez
provada a parte (b), a prova da parte (d) é análoga à 5.2.3. Portanto, a parte
crucial do presente lema é provar (b). Para isto, observe que usando uma fórmula
análoga à de 5.2.2 temos:

ap.D':(j, .j, k, /)l,.:.
- - }: n':(í,.j,«,ó)l,... õp.D(«,b,',d)l,.;o D':(c,d,k,/)l,.;.

a ,b,c,tlcZ d+ l

(6.3.1)

Consideremos primeiramente o caso de uma configuração com {o = minlio,.jo, Ao, /oJ-
Na parte de baixo, o primeiro falar é nulo, pela parte (a), a menos que o hiperplano
Z)m separe o par {a, b}, e pelo mesmo motivo o terceiro favor é nulo a menos que o
par {c, d} esteja por acima de -L«. Assim, considerando o segundo favor, estamos na
parte de baixo de alguma configuração que tem a ou b na parte de baixo. Observe-se
que existem dois casos, concernentes às posições de a e b relativas a -L.. Vamos supor
que Z) esteja por cima e a em ou abaixo de .L« (o outro caso é análogo). Observe-se
também que pelo antedíto, o produto dos dois últimos favores visto apenas como
função de a,b está em /'.(Za+: x Zd+l). Usando então 6.3.2(b) para substituir o
primeiro favor e 6.3.1(b) para o segundo, temos que o membro direito em (6.3.1)
pode ser escrito como a soma de:

1. >1: >1: r(i, ")l,«:. r(},z')l,-;. 's,(«,(«',x))l,.-.
a,b,c,dcZd+l xCZa

x &.(("'+ 1, x), Z', ', d)l,.-. D':(', d, k, /)l,.:o

- --! >ll: }: á:(«,,0 I'(.j,Z')l,.:o S4((m + l,x),Z',',d)l,.:o p':(',Ú,k,/)l,.;.
b,c,dCZa+ixCZa

= 0 se io < m,
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mais

1. }: }: F({,')l,--o F(.j,b)l,--o 'S,(«,(m,x))l,«-.
a,b,c,dCZa+ixeZa

x S,((m + l,x),b)l,.:. S,(c,d)l,... D':(c,d,k,/)\.') '") '") "/ lgm=O

; }: >1: ';(«,,o'b(«,.:,*) .s,k, d)j,...
c,deZa+ixCZÓ

D':(', a, k, /)l,.:.
.jol ): 2.

Na paire do meio, distinguimos dois casos

Caso L j está em ou abaixo de L..
Pela parte (a), o primeiro fator em (6.3.1) é nulo a menos que o par {a,b} estala
abaixo de .[. e pe]o mesmo motivo o terceiro fatos é nu]o a menos que o pai {c, d}
esteja por cima de -L«. Mas então o segundo favor é nulo por 6.3.1(e).

(l;kzso 2.. .j está por cima de .L..
Pela parte (a), o primeiro fator em (6.3.1) é nulo a menos que L. separe o par {a, b}
e pelo mesmo motivo o terceiro fator é nulo a menos que -L« separe o par {qd}.
Mas então o segundo favor é nulo por 6.3.1(e).

Na parte de cima a análise é análoga à da parte de baixo.
Na região de fora inferior (resp. superior), pela parte (a) o primeiro e terceiro

favores são nulos a menos que os pares {a, b} e {c,d} estejam por cima (resp. por
baixo) de -L« mas neste caso o segundo favor também é nulo, por 6.3.1(e).

Os casos das outras configurações são análogos.

Pala a parte (c), usando uma fórmula análoga à de 5.2.2, tem-se

q.D-i - --D-t . as2.D . D-t - 2D-: . q,.P . A,.p':
- D-:.as2 D.Z)-:+2Z)':.ap.Z).D-:.ap.D.D':

D': (q.P - 2 ap.D . D': . ap.D) D''
Como na prova da parte (b), pela parte (a), cada somando é nulo a menos que os
sítios a,ó,c, d determinem uma configuração de tipo l com a e ó na parte de baixo.
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Avaliando em g. = 0 e usando 6.3.2(c) e 6.3.1(c) temos:

q.p':({, .j, A, /)l,...
- >1: p''(í,j,',ó)l,.-. q.p(«,ó,',a)l,.:. z'''(',a,k,/)l,.:.

a,b,c,dCZd+l

- }: }: p':(í,.j,«,ó)l,.;. D(',ó,(«.,x),(m,y))l,.:.
a,b,c,deZd+l x,yCZÚ

x D(("'' + l,x),("'' + l,y), ., d)l,.:o D':(', d, k, /)l,.:.
= >ll: '5i(m,x) e(m,y) (Í(m+l,x) k á(m+l,y) l

x,yCZ'i

k)l,.;o ap-F(.j, Z)l,.:o - q.P;:(i,.Í, k, /)l.... ,
onde na penúltima igualdade temos usado (5.2.1) e para a última 6.1.2(b) e 5.2.1(a).

-- }l: '5{(m,x) 'i(m+l,x)k -- >ll: '$(«,n 'S(m+l,HI
yCZ'z

6.4 0 Núcleo de Bethe-Salpeter
6.4.1 Lema:

(a) Para A = 0, 1,2,3, no meão da cort#guraçâo .7, tem-se;

ql,..v(j,j, k, l)l,.:.

(b) Se lÍo -- .jol a: 2, IAo -- /ol > 2, enfio para A = 0, 1, 2, nas ó07das Ícom io < m
e m < to \) de todas üs con$garações, tem-se:

ql,.x'({,j, k, /)l,.:. -0

D

.Dii, e assim basta usarZ)emonstração; De 3.1.2, p. 32, sabe-se que .V
6.1.3 e 6.3.3.

.D-t
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6.4.2 Corolário No modelo de lsing rla região de altas temperaturas tem-se

.Ar(i, .j, k, /)l < const e "(li''jol+lAo-lol+2lio+jo-ko -loD

n

Z)emonsfracgg{ É análoga à de 5.1.3. Observe que

ljo + .jo - Ao - /ol :Ç lÍo .jol + 2 l.jo kol + IAo Zol ,

de onde

3 lio -- .jol + 4 l.jo -- Aol + 3 IAo -- /ol
+ IAo - /ol + 2(láo - .jol + 2 l.jo - kol + IAo - /ol)

> ljo -- .jol + IAo -- /ol + 2 ljo + .jo -- x;o /ol . (6.4.1)

Agora, observe-se que para a, b C IR quaisquer tem-se

la-bl < la-ó--ll+l::+ la--b-- il > la-bl - i.

Para a configuração 1, por 6.4.1(a) tem-se:

(6.4.2)

3ljo--.jo -- lj+41.jo Aol +3lko --/o-- il

a: 3lio --.jol+41.jo Aol +3lÀ;o --/ol --6

a: IÍo .jol + IAo Zol+2lio+.jo--ko--/ol --6

Aqui, para a primeira desigualdade temos usado (6.4.2) e para a segunda (6.4.1)

6.4.3 Observação: O desacoplamento por hiperplanos, feito no presente capítulo
para o caso de hiperplanos perpendiculares à direção zo, pode ser feito analoga-
mente para hiperplanos perpendiculares a qualquer outra direção. Desta maneira,
o decaimento exponencial do núcleo de Bethe-Salpeter veriÊcado em 6.4.2 é válido
em todas as outras coordenadas simultaneamente. []

6.4.4 Lema O núcleo de Bethe-Satpeter K satisfa,z a hipótese H2 da seção 3.4,
n

Z)(n7}0rzstz,anão Com a seguinte mudança na notação da seção 3.2, p. 34

yi :: ' y'z - 3 us= k y4= t,
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temos

r/ :: r -- ui -- u3 = i + .j k --J
Z&2 = Z

u4 :: k -- l

Usando 6.4.2, segue que

Ã(.-',«,,«.)l i,.j,k,/)l < co«st e '"''-"" "''"'

Daqui, o resto é consequência de A.l do apêndice no final da seção 5.1

A técnica de desacoplamento por hiperplanos foi introduzida em modelos na re-
de por R. Schor, ]84], ]8S], seguindo idéias usadas no contínuo por Spencer, [99].
E deste último trabalho que adaptamos a abordagem geral e certas idéias usadas
nas provas da seção 6.3--Os resultados 5.1.3 e 5.].4 sãtbem conhecidos, 1931. Em
certos casos, o decaimento exponencial da função de 2 pontos (truncada) segue da
convergência da expansão em polímeros, 1371. O caso do modelo de lsing na região
de baixas temperaturas foi considerado em um trabalho semanal de R. Schor, l84j.
Neste trabalho foi verificada a hipótese HI, p. 46, ou gap de massa superior e infe-
rior, para a função de 2 pontos. Basicamente a mesma prova é válida para o caso
de altas temperaturas, uma vez conhecido 5.2.4. Outras provas podem consultar-se
em [691, [70]. O exponente 3 que aparece em 5.2.4, constitui uma melhora introdu-
zidas em ]69] com relacão ao exponente 2 da literatura anterior. Embora baseadas
nos mesmos princípios gerais, grande parte das demonstrações aqui apresentadas
são diferentes, considerando-se também o caso de derivadas superiores, independen-
temente da utilidade posterior que possam ter, pois nas nossas provas não existe
economia nenhuma en restringir-se às primeiras. Dentre os trabalhos envolvendo o
estudo de derivadas superiores destacamos 1861, 1871 e as referências deste último.
Uma outra prova do decaimento do núcleo de Bethe-Salpeter para sistemas de spin
ferromagnéticos clássicos na região de altas temperaturas pode consultar-se em um
trabalho recente de R. Schor e M. O'Carroll.2

iAparentemente, de maneira original
2189]. Vela-se também ]88].
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CIJapítulo 7

Conclusão. Discussão e
Comentários

Nas páginas precedentes, o problema da completeza assintótica foi abordado com
apenas uma ferramenta, e de caráter relativamente elementar, a saber, a teoria
espectral de um operador autoadjunto em um espaço de Hilbert. É bem sabido que
dado um tal operador, o de energia-momento em nosso caso, o espaço de Hilbert
pode ser quebrado em:

H ='H,aQ'K..Q'H,"
segundo a medida espectral seja discreta, absolutamente contínua ou singular, res-
pectivamente. Na nossa abordagem, estudamos a medida espectral, provando que
Xa provém basicamente dos polos de um certo operador integral. Exceto isso, o
resto do espectro, até uma determinada energia, é absolutamente contínuo e de
multiplicidade 1, o que permite descartar H,. e identificar %.. com os estados as-
sintóticos 'H {« . A introdução de uma hipótese adequada permite descartar também
a existência de polos, o que finalmente conduz à completeza assintótica, até essa
determinada energia.

Fundamental para o estudo da medida espectral foi o resultado 3.3.1, represen
Lado simbolicamente pela identidade (3.3.3):

,ya. .Z Im</, R((Ào, k))g> A(«) a'

. (2nyW a / A(a) y/(a -]- ]- 2 - l d<Q(/),-D(2«;h(.+t),--2k)O(Õ)>X. (7.1)
0

Antes de estabelecer esta iderltidade, foi introduzido o espaço de Hilbert H (seção
2.1) e a equação de Bethe-Salpeter na rede (seção 3.2). Resulta digno de destacar
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que a identidade (7.1) não depende do modelo nem de nenhuma hipótese especial
sobre as funções de n pontos. Aqui k é arbitrário mas ./izo. Assim, este método
não permite estudar o espectro conjunto do operador de energia-momento, senão
o espectro de energia com momento (arbitrário, em principio, porém) fixo. Esta
identidade é válida apenas para os "estados de duas partículas"

O(/)/(-x) e-#'"'(Pp,*)no - p(PP,,Opo)-h)Q,(7.2)

permitindo desta maneira obter informação apenas na parte de baixas energias do
espectro. Esta limitação é intrínseca ao fato de ter usado apenas a informação
contida na função de 4 pontos, da qual .R é basicamente a sua transformada de
Fourier, constituindo-se aó nát o em uma abordagem incompleta da teoria.i O
estudo do espectro para energias maiores requer o uso de núcleos de ordem superior.2
Mais especificamente, o que é estudado é o espectro do operador de energia-momento
restrito ao subespaço:

xCZó

gFml0(./;) : .f c .A;}.
A questão da convergência da série em (7.2) pode ser contornada observando que:

/ C ..4} ,". :«pp ./: ' "mp"to}
: ./' C ,4l}

O membro esquerdo em (7.1) define uma distribuição em Z)(0, +oo), envolvendo
a família de operadores l?(k), onde A é um parâmetro complexo Este operador é
dado por:

R(A) + x'(A)ü(A)I'' (7.3)

desde que o inverso no segundo favor à direita acima exista. Aqui .Z((k) é o núcleo de
Bethe-Salpeter, e /?o(k) é um operador integral, que agindo sobre funções simétricas
está dado pelo núcleo (3.2.8):

ãFml0(./:)

/ C .4í}.

ü(k,p,q) 'F .g(k +p).g(A - p)J(p+ q),

e onde a função de 2 pontos supõe-se estar dada segundo a hipótese Hl:

g,(P', p) - z(p) n' (i-:;-@iiFiia :ES=) ',.».,-,.
Dentre as diversas circunstâncias em que o operador em (7.3) é invertível, des-

tacamos as seguintes duas condições suficientes:

tNo Teorema de Reconstrução de Wightman,u.g., a teoria é reconstruída usando a seqüência
completa das distribuições de Wightman, e não apenas as primeiras.

2j21], ]68]. Núcleos de ordem superior são considerados detalhadamente em ]20J; Cf. [32].
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(a) A norma de Ã(A)J?o(k) é pequena

(b) Ã'(A)-&(k) é uma família analítica de operadores compactos

A segunda condição é "quase suficiente", no sentido que garante a existência do
inverso salvo um conjunto discreto contido na região de analiticidade.3 Este conjunto
é denominado conjunto de polos do operador. Existe uma outra condição que, salvo
a analiticidade, é suficiente para as duas anteriores:

(c) A norma de llilbert-Schmidt de K(k)no(A) é pequena

Esta última condição é também particularmente apropriada para o contexto de
operadores integrais no qual trabalhamos. Em 3.4.5 verificamos as condições (b) e
(c) para Ã(Ao, O)-&(ko, O) c.m ko - região:

Di := {jReAol < n/2 A jlmAol < m + (Sol\ÍReÀo = 0 /\ m < jlmkol < m + {5o}

Aqui foi usada fortemente a hipótese H2 sobre o decaimento exponencial do núcleo
de Bethe-Salpeter. E bom salientar que quase toda a prova está contida nos resul-
tados preliminares 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.4.

Provados estes fatos sobre -K-l?o, partimos para o estudo da distribuição definida
pelo membro esquerdo de (7.1). O resultado 3.5.2 afirma basicamente que o espectro
do operador de energia momento até 2m está contido nos polos de R. Uma vez
introduzida a hipótese extra H3, foi possível descartar a existência desses estados
ligados (lema 3.6.1), verificando a condição (c). É bom salientar que a parte crucial
deste resultado consiste em que a mesma constante a serve anil/ormemente para
todos os Ao na região indicada. A existência de constantes a = a(Ao) que satisfazem:

l.K:(Ao, 0)-@(Ao, 0)ll,.. < .(k) + .(«'')

para determinados ko, nesta altura é um fato quase trivial e que está contido im-
plicitamente nas provas dos resultados da seção 3.4 (particularmente 3.4.2 e 3.4.5).
Mas isto último não basta, pois a é um parâmetro do modelo, que deve ser man-
tido constante. Os resultados apresentados até a seção 3.5 inclusive, gozam de
razoável generalidade e certa independência do modelo. Já os da seção 3.6 revelam
dependência do modelo, pois a hipótese H3 é uma paráfrase da condição (1'*) intro-
duzida em jlOll p. 5, que é específica das interações P(p)2 aí consideradas.

A informação sobre a parte absolutamente contínua do espectro envolve certa
perda de generalidade, pois foi necesário restringir-se ao caso d = 1. Isto permite

3Cf. Lemma 13 em ]27] p. 592.
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"inverter" a relação de dispersão para obter uma derivada de Radon-Nikodym da
medida espectral (lema 3.7.2) provando que o espectro contido em l2m, 2(m + ál)) é
absolutamente contínuo e de multiplicidade l (lema 3.7.5). Aqui, ái é uma constante
0 < ái < áo "bem pequena" (Cf. 3.6.1).

Mas já que a restrição a dimensão 1+1 foi aparentemente inevitável, podemos ti-
rar proveito desta limitação, se cabe a expressão, introduzindo a suposição SI sobre
a relação de dispersão, que possibilita ampliar a região da completeza até ái = õo,
des[ocando o corte q!:Tgi$o de ana]iticidade (lemas 3.7.1 e 3.7.4). A suposição SI
no caso üo(pl) = «p? + 4m' está exemplificada em jlOl], e o mesmo caminho serve
no caso do "campo livre aproximado" wo(pl) = a + bp?.' Como já foi dito, a con-
dição SI foi estabelecida tendo o exemplo de Spencer e Zirilli como paradigmal. O
conhecimento explícito da relação de dispersão constitui um ajuda, aparentemente
quase imprescindível, na determinação do caminho t(s).

Neste olhar retrospectivo, parece oportuno colocar a seguinte questão: E a com-
pleteza assintótica um problema demasiado complexo para ser abordado com esta
ferramenta tão simples ou, pelo contrário, trata-se no fundo de um assunto simples
no qual a complexidade reside em outro lugar? Qualquer que seja o caso, o alcance
dos métodos apresentados é restrito por limitações melado/ógÍcas, ou seja, inerentes
ao método empregado, presentes aó nífÍo no formalismo da teoria e aparentemente
impossíveis de contornar sem trocar de método, a saber:

e Não nos é acessível o espectro conjunto do operador de energia-momento, mas
o espectro de energia com momento Êxo (em princípio, arbitrário).

e O próprio operador de energia-momento também não nos é acessível, mas a
sua restrição ao subespaço de "estados de duas partículas", o que conduz à
completeza assintótica apenas na região de baixas energias.

4Cf. seção 2.2, p. 23
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Capítulo 8

Perspectivas, Conjeturas,
''n-'-\. e #

Divagação

Any formal manipulations that are not obiously wrong are assumed to be
correct.

Àcf. 1,. Go/dberger & K. Watsoni

Na teoria espectral de um operador auto-adjunto Á (não necessariamente limita-
do) em um espaço de Hilbert 'H, a medida espectral é um ente derivado, revelando-.se
as propriedades analíticas do resolvente como conceito mais primitivo.2 Assim consi
derado, o estudo da distribuição no membro direito de (7.1) não constitui de maneira
alguma novidade. Aliás, existem resultados ligando diretamente características do
espectro às propriedades analíticas da função resolvente R(À) = (.4 -- À /)':. Se Ào
é um autovalor isolado, -R(À) tem um polo em Ào (como ..4 é auto-adjunto, Ào é real
e o polo é simples). Quando u C 'HÚ, {.e., u é uma combinação linear de autovetores,
então ll.R(À)t;ll diverge como canse jlmÀJ': quando Im.X -} 0 para algum valor
de ReÀ no espectro pontual. Quando u C 'H O Xa, espera-se que R(À)ull divirja
menos rapidamente, se bem que tal rapidez dependeria do fato de t; C %.. ou não.
Considere-se o conjunto M dos vetores t; para os quais existe uma constante c(t;)
tal que

ll-n(.X)«ll < c(«) jim.XI':/' V.X.

Foi provados que .A4' Ç H.. e, de fato, 7{.. :: M. Assim, este tipo de proprie-
dades analíticas do resolvente dispensa, em princípio, a procura de uma derivada
de Radon-Nikodym para a medida espectral no estudo do espectro absolutamente

imitado em [781 p. 96.
2Clf. [79] p. 165 et ss..
;[4t]. Cf. [V9] p. 233.
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contínuo. Uma abordagem baseada nestas considerações seja talvez a mais adequa-
da para a generalização dos resultados da seção 3.7 em dimensões superiores.

Com respeito à parte 11, chama a atenção que em não poucas circunstâncias as
derivadas de Z)'i e D;i anulam-se separadamente. Surge naturalmente a questão
de saber se derivadas superiores à segunda anulam-se pela substração das funções
inversas acima. Porém, derivadas de ordem superior são bem mais complicadas de
analisar. Por exemplo, a derivada terceira é dada por:

ã'Sn(i:, . . ., i«)l..:. = 2 >ll: Sn+,(i:, . . . , i«,(m, x),(m+ i, x))l,.:o

, i«, (m, x), (m + 1, x),

g«.:;o

(m,y),(m + l,y),(«., z),(m + 1, z))l,.:o

&.+,(i:3
X

, í«, (m, x), (m + 1, x))l,.:o

x 1 >1: &*((«'',y),(m + l,y),(m,z),(m + i,'))l,.-.
\ y,z

,i«)l,.:o

Sõ((«',,x),(m + 1, x),(m, y),(m + l,y),(m, z),(m + l,z))l,..o
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que é pouco se comparada com os sete somandos da derivada quarta

Õ'Sn (i: ,

x)y

- 8 .S«(Í:,

, i«,(m, x),(m + l,x),(m, y),(«. + 1, y))l,..o

, á«)l,.:o }: S4((m,x),(«. + l,x),(m,y),(m+ i,y))l,.:.
xly

+ }: 8n--8({:,...,i«,(«.,x),(m+ l,x),(m,y),(m+ l,y),
x)y,zlw

(m, z),(m + 1, z),(m, w),(m+ l,w))l,. :0

4 l >: .s«+.(i-,. . . , i«,(«', x),(m + l,x),(m, y),(«. + i,X))l,.:.
xly

X S4((m, z),(m+ 1, z),(m, w),(m+ l,w))l,.:o
z,'w
E

- ' (; '««.'«
, {«, (m, x), (m + 1, x))l,.:o

&««.,n, (m + l,©(m, .), (m + i, ,), (m,w), (m + l,w»l,.:. l

+ 6 Sn(j:, ,í«)l,.:o

x Í >ll: .S,((«.,x),(«''+ l,x),(m,y),(m+ i,y))l,.:.
xly

x 1 >1: Só((«','),(«''+ 1,'),(m,w),(m + l,w))l,.-.
z,'w'

&.(j:, . . . , j«)l,..o

x 1 >11: &((m,x),(m+ l,x),(«',y),(m+ i,y),
x,y,z,w

(m,z),(m + 1, z),(m,w),(«.+ 1, w))l,.-.

Um outro modelo sucetível de estudo é o modelo de lsing na região de baixas
temperaturas. Propriedades de decaimento da função de 2 pontos foram estudadas
em 1841. O decaimento da função de 4 pontos talvez possa ser atacado ao longo das
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mesmas linhas, observando que também neste caso

D(i,.j, Ê, /) (a:'j - aÍ.;)(a*.. aÍ;aÍ) »

Encerra-se assim esta obra, nada mais do que um relatório sobre o anual es-
tado de ignorância, principalmente do autor, no campo da completeza assintótica,
e que por mais longe que esteja da medida dos seus desejos, entrega finalmente à
imparcialidade dos entendidos.
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Epílogo

And l pray that l may forget
These manter that with myself l too much discuss
Too much explain
Because l do not hope to turn again
Let these words answer
For what is done, not be done again
May the judgement not be too heavy upon us

Thomas Stern Elliot
.4sÀ- Wednesday, l.

Y aqui me despido yo,
Que he relatam a mi modo
Males que conocen todos,
Pero que naides canto.

José Hernandez
E/ gaacÀo .IWartz'n /'berro, XIII.
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