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RESUMO 

Consideramos a QED na aproximação ”quenched” incluindo uma in- 

teração de quatro-fermions com constante de acoplamento g. 0 potencial 

efetivo para pontos estacionários é calculado como uma função da constante 

de acoplamento de gauge X e g. Encontramos um minímo de energia no 

plano (A,5t) para Ac = tt/3 e g > 0(1), deduzindo que isto é uma indicação 

da existência de um ponto fixo nesta teoria. 

Palavras chaves: interação de quatro-fermions, simetria quiral, potencial 

efetivo e equação de Schwinger-Dyson. 

Area de conhecimento: 1.05.03.01-3 
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ABSTRACT 

We consider quantum electrodynamics in the quenched approximation 

including a four-fermion interaction with coupling constant g. The eíFective 

potential at stationary points is computed as a function of the gauge coupling 

constant A and g. We have found a minimum of energy in the (A,ír) plane 

for Ac = 7t/3 and g > 0(1), arguing that this is an indication of the existence 

of a íixed point in this theory. 

Key words: four-fermion interaction, chiral symmetry, effective potential 

and Schwinger-Dyson equation. 
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INTRODUÇÃO 

Nosso objetivo neste trabalho é estudar as consequências da simetria de 

escala associada com os condensados quirais. Neste caso, aproxima-se a teoria 

de gauge por uma teoria efetiva abeliana com uma constante de acoplamento 

crítica, mcis fixa. A teoria com uma constante de acoplamento fixa, possui 

uma invariança de escala exata no limite de simetria quiral. 

Para este propósito, na QED em quatro dimensões é introduzido uma 

interação de quatro-férmions com constante de acoplamento g. Os cálculos 

são feitos através da equação de Schwinger-Dyson (ESD), com a aproximação 

assintótica no limite quiral, isto é, desprezando a massa nua do férmion. 

Para verificar a existência de um ponto fixo na QED, usamos o potencial 

efetivo para deduzir o mínimo de energia , como uma função da constante de 

acoplamento de gauge A e da constante de acoplamento de quatro-férmions 

9- 

Na interpretação de ponto fixo de Miransky a simetria quiral é espon- 

taneamente quebrada, gerando a massa para o férmion. Entretanto, Miran- 

sky não utilizou a interação de quatro férmions em seus cálculos. 

Deste modo estudamos neste trabalho a QED com uma interação de qua- 

tro férmions, analisando a existência de um ponto fixo da teoria através da 

energia do vácuo. No Capítulo 1, apenas para referêrencia fazemos um breve 

estudo da lagrangiana da QCD e das equações do grupo de renormalização 

. Como o tipo de teoria estudada é de interesse na construção de modelo 

de ”Extended Technicolor”, fazemos no Capítulo 2 uma breve, mas atual- 

izada exposição dos modelos de Technicolor (TC) e "Extended Technicolor” 
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(TCE). As soluções assintóticas da ESD são obtidas nos Capítulos 3 e 4. A 

teoria do potencial efetivo de Jackiw é estudada no Capítulo 5, como uma 

introdução para o Capítulo 6, onde obtemos os resultados da análise do ponto 

fixo. 

A notação que definiremos neste trabalho será que A = 3C2(i?)a/47r, 

Eq.(3.4), é a constante de gauge da QED efetiva para o grupo Í7(l), com 

a sendo a interação de gauge e C2{R), Eq.(1.6), é o operador quadrátrico 

de Casimir na representação R] g = GoA/dTr^ é o acoplamento dimensional 

de quatro-fermoins, onde Go é a constante dimensional de quatro-fermions 

e A é o ”cutoff” ultravioleta; gs é a. constante de acoplamento da QCD, que 

usamos no Capítulo 1 e ajc é a interação de gauge forte de TC, tratada no 

Capítulo 2. 
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Capítulo 1 

BREVE REVISÃO DA QCD 

A Cromodinâmica Quântica (QCD) é uma teoria de gauge não Abeliana com 

simetria SU{3)c exata, que trata da interação forte entre quarks e gluons, 

isto é, descreve a interação dos graus de liberdade de cor dos constituintes da 

matéria hadronica, os quarks, com os campos de gauge sem massa, os gluons 

[1,2,3], 

As funções de onda (a;) representam os campos de quark, onde a = 

blue, red, yellow é o índice de cor, ej = up, down, strange, charm, botton, top 

é o índice de sabor. 

Os quarks estão na representação tripleto e há 8 gluons, onde cada gluon 

está associado aos geradores do grupo SU{3)c. 

A lagrangiana da QCD é dada por 

Lqcd (rt) = - jí-ÍHxjfíí + i è 
^ j = l 

m 

i=l 
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+termo que fixa o gauge + termo de Fadeev-Popov, (l-l) 

onde a=l,2,...,8, são as intensidades de campo de Yang-Mills, com 

= d.Wj^^Hx) - + g,UcWÍ>>\x)W^^‘^\x), (1.2) 

onde Wj^°'\x) são os campos de gluon, sendo fi, u, índices do espaço-tempo; 

Çs é a constante de acoplamento da QCD e fabc sâo as constantes de estrutura 

da algebra SU{3)c, com 

= (1.3) 

onde são 8 geradores de SU{3)c. 

Os campos dos quarks de cor a e sabor j, ^j(x), são spinores de Dirac 

de 4-componentes. A derivada covariante (D^)a0 é 

(D^U = - ig. Y: (1.4) 
a ^ 

onde são 8 matrizes 3 x 3 de Gell-Mann, as quais estão na representação 

dos geradores de SU{3)c- 

Na lagrangiana da QCD, Eq.(l.l), o termo 

(1-5) 
a ^ 

significa a interação de quarks com gluons. 

Para SU{N), temos 

= C,(R)S„. (1.6) 
a 0 
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onde C2{R)éo autovalor do operador de Casimir quadrático na representação 

fundamental R. 

Os termos de massa da lagrangiana da QCD são dados por 

(1.7) 
j=i 

As simetricis globais da lagrangiana da QCD são dadas por 

5í/l(3) ® SUr{3) ® Ub{1) ® Ua{1). (1.8) 

onde obtemos do grupo SUl{3) ® SUr{3) os geradores quirais, que são as 

cargas conservadas. A carga bariônica é um gerador do grupo Ub{1), que é 

uma simetria global. Para rrij = 0, a lagrangiana da QCD tem ainda uma 

simetria global Ua{^), que corresponde a corrente bariônica axial. 

Os observáveis físicos são independentes do processo de renormalização 

escolhido, e isto implica as equações do grupo de renormalização , que vamos 

revisar brevemente. 

As funções de Green renormalizadas podem ser escritas como 

r(pi,...,p„;5Ts,a,m,;/z) = Zp(p,e)Po(pi,...,«o,e), (1.9) 

onde Zp são produtos de renormalizações da função de onda associados à 

escolha específica de funções de Green P. 

Como as funções de Green não devem depender da escala-p, temos 

= 0. (1.10) 
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Usando as Eq.(1.9) e (1.10), obtemos 

(d dg, d /í drrii d da d ^ 

^ddfi dg, ^ m, dg, * 9m, ^ ^dg da^ 

= —/x^r(pi,...; a, m,■;//). 
zr dg 

r'(Pl,”.,Ps,^, ^t, p) 

(1.11) 

Então, introduzimos um conjunto de funções universais, 

n, s 
= 9sP{gs,Xi,a;t), dg 

— 'liÍ9si Xj, a, €), 
g drrii 

nii dg 

^'dg — ^<^^9SI Xi^a, c), 

1 dZr , s 

T^~dg 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

onde as funções universais, ^a-, 7i e 7r, dependem do esquema de renor- 

malização utilizado, com x, = rrii/g. As variáveis p*, x, e a dependem da es- 

colha do esquema de renormalização . Sendo que 7r é a dimensão anômala de 

r, p, é a constante de acoplamento, x^ é a massa efetiva e a é o parâmetro de 

gauge. Na QCD perturbativa, temos para a dimensão anômala 7r = 

A função /? define se a teoria é assintoticamente livre, que é o caso 

da QCD. Esta propriedade significa que o comportamento das funções de 

Green,para grandes momentos, é governada por uma teoria onde g, i-> 0, 

isto é, uma teoria de campo livre. 

No esquema de renormalização -e de ’t Hooft, as funções de Green renor- 

malizadas são obtidas subtraindo os polos em l/e das correspondentes funções 

de Green não renormalizadas e-regularizadas. Outros esquemas de renormal- 

ização são os de Weinberg e on-shell. 
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Pela Eq.(l.ll), obtemos uma equação diferencial para a constante de 

acoplamento efetiva 

= 9sl3Í9.), (1.16) 

onde 

9,{0,gs)=9s, (1.17) 

e 

í = lnA. (1.18) 

Fazendo uso da teoria de perturbação , obtemos 

/3(z) = -^i + (-)V2 + ... (1.19) 
7T \7r/ 

com /?i e /?2 sendo coeficientes numéricos de primeira e segunda ordem, re- 

spectivamente. Para o nível de 1-loop, com 2 = 0, temos um ponto fixo, que 

na QED implica > 0 e na QCD implica /?i < 0. 

No processo de renormalização , a relação entre a constante de acopla- 

mento gs e o ”cutoíF’ Aqcd é dada pela equação de uma hipérbole a nível 

de 1-loop, como 

1 7T 1 
-Ing^ + ——^—- = constante = - In (1.20) 

Em termos da constante de acoplamento efetiva, obtemos 

9. (1-21) 

^ ^QCD 

onde Q é uma escala de momento. 
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Pela Eq.(1.15) a constante de acoplamento efetiva será 

9s{t,gs) 
9s 

(1.22) 

Para QED significa Qs uma função crescente e para QCD significa Qs uma 

função decrescente, para uma constante de acoplamento Çg fixa. 
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Capítulo 2 

QUEBRA DINÂMICA DE 

SIMETRIA E 

TECHNICOLOR 

Para autoconsistência desta tese no presente Capítulo fazemos uma descrição 

sucinta do mecanismo da quebra dinâmica de simetria, em particular, dos 

modelos de Technicolor e ”Extended” Technicolor e comentaremos alguns 

aspectos das teorias de gauge. 

A teoria de gauge SU{2)i 0 í/(1)k de interações eletrofracas tem um 

sucesso experimental, porém o mecanismo de quebra de simetria, que gera 

as massas para os bosons de gauge lU* e e também dos fermions, ainda 

permanece uma questão aberta. 

A versão original da teoria eletrofraca de Weinberg-Salam fez uso de es- 

calares fundamentais para quebrar a simetria de gauge. A quebra espontânea 
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de simetria é um fenômeno que ocorre a uma determinada escala de energia, 

e é esta escala de energia que controla o espectro de massas. Nas teorias 

de campo de escalares fundamentais as correções radiativas para a massa de 

escalares contém divergências quadráticas, necessitando um ajuste fino para 

manter a massa física pequena comparada ao ”cutoíF’. Não há simetria na 

teoria, como simetria quiral no caso de fermions, para garantir as correções 

radiativas para a massa do campo escalar. Um outro problema com es- 

calares fundamentais é o dos acoplamentos de Yukawa para fermions que são 

arbitrários. Os acoplamentos de Yukawa devem ser ajustados ”à mão” para 

as várias massas dos fermions. 

Por isso, uma proposta é que a quebra de simetria eletrofraca podia ser 

feita pela condensação de um campo bilinear de fermions, devido a uma força 

de gauge vetorial forte chamada "Technicolor” (TC) [4], sem a introdução 

dos Higgs fundamentais. 

Nas teorias TC os acoplamentos dos fermions devem exibir uma sime- 

tria quiral global, tal como SU{2)i, ® SU{2)r. Sua quebra espontânea para 

SU{2)l+r, como na QCD, produzirá os 3 bosons de Goldstone, que dispara 

o mecanismo de Higgs, desde que a escala de confinamento e a escala de 

quebra de simetria quiral são da ordem de várias centenas de GeV. Este 

mecanismo produz uma origem adequada para as massas dos bosons ve- 

toriais. Na QCD com fermions de massa nula o parâmetro de ordem que 

caracteriza a quebra da simetria quiral SU{2)l 0 SU{2)r h->• SU{2)isospin é 

o "condensado” < üu + dd >/ 0, para o caso de dois sabores. Em QCD 

< üu + dd >« (250A/eU)^. No modelo de Weinberg-Salam o parâmetro de 

ordem é o valor do Higgs v Ri 246 GeV. 
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Em teoricis TC a idéia básica é que o Higgs seria substituido por uma es- 

trutura mais rica, isto é, o boson de Higgs não seria elementar, mas composto 

[5,6) 

Uma nova física deve ocorrer próximo da escala de energia [4,5]: 

= 246 GeV, (2.1) 

a qual é a constante de decaimento dos 3 bosons de Goldstone. Por isso, há 

uma escala de confinamento de Ajc ~ 500 GeV. No caso da QCD, ~ 90 

MeV, que correspode a Aqcd ~ 500 MeV. 

Um modelo de teorias TC usa a simetria: 

SU(N)tc o SU{3)c ® SU{2)l ® U(l)y. (2.2) 

Em teorias TC, um modelo minímo de um dubleto é dado com os techni- 

fermions transformando, segundo os fatores na Eq.(2.2), como: 

/ . \ 
Pl 

(A', 1,2,0), (2.3) 

\ / 

P*r«(ÍV,1,1,1/2), (2.4) 

771-, «(iV, 1,1,-1/2), (2.5) 

onde i=l,...,N são os índices de TC. Neste modelo os techni-quarks tem 

TC, mas não cores ordinárias, e os techni-quarks ”left-handed” formam um 

dubleto de SU{2)i,, como os quarks ordinários. A carga elétrica é dada por 

Q = n + y. (2.6) 
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com os techini-quarks positivos (p) e os techni-quarks negativos (m), com 

cargas Q = ±1/2, respectivamente. .As cargas elétricas somam zero, para a 

teoria ser livre de anomalias. 

Na teoria TC o problema é que as massas dos fermions são zero, mas 

resolve a massa dos W'^ e . Então, a teoria Technicolor E.xtendida (TCE) 

propõe extender o setor da TC para incluir os techni-fermions. Isto significa, 

que o grupo de gauge Gtc da TC é aumentado para o grupo de gauge Gtce 

da TCE. o qual é quebrado numa escala de. 

Os bosons de gauge da TCE de massa Mtce o acoplamento dos techni- 

fermions aos fermions, Na TCE os fermions e os techni-fermions estão no 

mesmo multipleto. A massa sendo gerada por um diagrama do tipo: 

KItce ^ Axe ^ õOO Gt\'. (2.7) 

ETC 

Fie.i. Interação de quatro-fermions. dando massa ao quark u. 
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As massas dos quarks e leptons,são obtidas em termos do condensado 

como 

ruf 
<^<í! >Mrci 

Ml TCE 

onde o condensado do techni-fermion é dado por 

(2.8) 

< A.xc' (2-9) 

Entretanto, as interações que levam a Fig.l, também induzem interações 

efetivas que violam sabor, que são as chamadas ”flavor changing neutral 

currents” (FCNC). Para suprimir estes efeitos, em particular, as transições 

sd ^ ds, temos que 

Mtce > '500 TeV. (2.10) 

Então, usando as Eq.(2.7), (2.8), (2.9) e (2.10), temos que as massas dos 

fermions são da ordem de, 

mj<0.5MeV. (2.11) 

Observamos, então, que o problema com a TCE é que ela não gera as 

massas apropriadas dos quarks. Então, interações adicionais devem ser intro- 

duzidas para fazer a quebra espontânea no setor da TC. Esta nova interação 

é um acoplamento de quatro-fermions. 

No tratamento da massa dos quarks. consistentes com FCNC para a TCE, 

surgem as abordagens de ”walking” TC [6] e "strong” TCE [7]. Nos dois casos 

usa-se o condensado aumentado: 

< >Mtce~ ^tcÍ^'^tceI^tc)'^, (2.12) 
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onde 7r é a dimensão anômala do operador 0 condensado é aumentado 

do valor de 7r = 0 até 7r = 1 nas teorias ”walking” TC, e até 7p = 2 nas 

teorias ”strong” TCE. 

Correções radiativas são usualmente parametrizadas em termos dos fa- 

tores, S, T e U de correção obliqua, para os quais o modelo padrão prevê 

S = T = 0. Em TC os valores destes parâmetros são difíceis de ser obtidos 

perturbativamente [5]. As medidas de precisão podem ser descritas em ter- 

mos dos parâmetros S, T e U [7,8] das auto-energias dos bosons de gauge e 

do parâmetro 7b de correção do vértice Z —> bb. 

Em TC tipo QCD espera-se S fa 0.45 para o caso do modelo mínimo (um 

dubleto) e Ntc = 4; 5 ~ 1.62 para uma família TC completa e Ntc = 4. E 

possível termos 5 < 0 [9,10,11]. Essas previsões não se aplicam a ”walking” 

TC [12,13,14,15]. 

O vértice Z bb é sensível a certos tipos de física nova. Definindo o 

parâmetro 7b segundo 

T{Z ^ bb) = r°{Z ^ bb){\ + 7b), (2.13) 

onde r° é a expressão do modelo padrão, e considerando que experimental- 

mente 

i?b = r(Z -> bb)/r(Z hadrons), (2.14) 

é aproximadamente l.Scr acima do valor esperado no modelo padrão. Então, 

7b é positivo. A TCE em geral fornece um 7b negativo [16,17,18]. Os dados 

experimentais [19] são consistentes cornos seguintes valores 

5 =-0.42 ±0.36, (2.15) 
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T=-0.37 ±0.39, (2.16) 

t/ = -1.3±1.3, (2.17) 

76 = 0.032 ± 0.016. (2.18) 

Os modelos [20] mais simples assumem Gtc = SU{N)tc e 

5 =-0.15 ± 0.25. (2.19) 

Uma outra possibilidade é a dos condensados do quark top, que introduzem 

operadores de quatro-teclini-fermions na ESD. Este operador de quatro- 

techni-fermions surgiria de um boson de gauge pesado que faria a troca 

entre quarks top [21,22,23]. Entretanto, nas teorias TC, há um problema, 

a massa do quark top é aproximadamente de 100 GeV, e de acordo com a 

”strong” TCE esta massa é gerada por uma escala de aproximadamente 1 

TeV [24,25,26]. 

Como dissemos o problema da TCE é aumentar o condensado mantendo 

fixa Mtce na Eq.(2.8). Define-se o condensado como: 

< '1'^ >MrcE=^ 

com S sendo a. solução da ESD, 

N 

47t2 /„ 

Aí* ‘'‘TCE 2„2 dp^p 
p2 + S2(p2)’ 

s(p) w s(o) 

onde a dimensão anômala é dada por 

p 

2-7r(/‘) 

7r(/2) = 1 - - aTc(p)lac, 

com 
7T 

ac = 
2C2(í?)’ 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

20 



que reduz ao resultado perturbativo, no limite de acoplamento pequeno, 

7r(/0 = + 0(«rc)> (2.24) 

onde C2{R) está definido na Eq.(1.6). 

Pelas equações do grupo de renormalização , as teorias de gauge de Yang- 

Mills em quatro dimensões possuem uma simetria de escala clássica quando 

não há parâmetros dimensionais associados com a formulação clássica da teo- 

ria [30, 39]. Na teoria de perturbação , as flutuações quânticas dos campos 

de gauge produzem uma quebra explícita da simetria de escala e causam a 

variação da constante de acoplamento de gauge, através dos efeitos de renor- 

malização como foi visto no Capítulo 1. Esta variação é responsável pela 

liberdade assintótica, Eq. (1.19), e pelas violações de escala logarítmica ob- 

servadas em processos inelásticos profundos, a qual é uma violação explícita 

da simetria de escala. Esta violação de escala também leva para os aspec- 

tos não perturbativos de confinamento, que produzem a escala de massa dos 

hadrons através do mecanismo de transmutação dimensional. Neste pro- 

cesso de confinamento, os efeitos da quebra explicita de simetria de escala 

são dominantes e não há consequências da simetria de escala clássica [27]. 

O processo de confinamento em QCD, Eq.(l.l), dispararia a quebra 

espontânea de simetria quiral dos quarks leves, que estão na representação 

tripleto do grupo de gauge de cor SU{3)c- Esta quebra espontânea faz com 

que os bosons de Goldstone de simetria quiral, os pions, sejam produzidos. 

Porém, pode haver outras situações onde a quebra espontânea de sime- 

tria quiral ocorre quando a quebra explícita de simetria de escala ainda não 

é um efeito dominante. Nesta situação a quebra espontânea de simetria 
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quiral implica uma quebra espontânea de simetria de escala aproximada. Há 

uma indicação de estudos numéricos de teoria de gauge na rede, que a es- 

cala de quebra de simetria quiral, para fermions em altas representações do 

grupo de gauge, é relativamente curta comparada à escala de confinamento 

[28]. Se a condensação quiral ocorre numa escala curta, então a variação 

logarítmica da constante de acoplamento, Eq. (1.12), reflete somente uma 

quebra fraca da simetria de escala das interações de gauge; comparada à que- 

bra espontânea de simetria de escala associada com a condensação quiral. Na 

QCD, a troca de um gluon usa a condensação de fermion, com uma força 

atrativa de intensidade caracterizada pelo produto C-i{R)g^, onde C^iR) é o 

operador de Casimir quadrático na representação R, definido na Eq.(1.6), e 

é a. constante de acoplamento de gauge fundamental de SU{3)c. A quebra 

de simetria quiral é feita pelo critério que C2{R)g^ tem um valor crítico para 

a condensação quiral começar. Se a constante de acoplamento de gauge ga 

varia logaritmicamente com a energia, então ocorrem pequenas mudanças no 

valor do operador de casimir C2(R), isto é, obtem-se escalas diferentes de 

quebra de simetria quiral. 

Entretanto, por um outro enfoque. Marciano sugeriu [29] que quarks 

exóticos pertencendo a altas representações do grupo de gauge de cor SU{3)c, 

por exemplo sextetos, formam condensados de quebra de simetria quiral na 

escala da ordem de 100 GeV. Se estes quarks exóticos carregam também as 

cargas fracas do modelo padrão, então os condensados quirais quebrariam di- 

namicamente as simetrias de gauge eletrofracas. Este mecanismo seria uma 

alternativa para o cenário de Technicolor [4], onde novas interações de gauge 

são introduzidas para dar mass<is aos bosons W e Z. Há outras situações , 
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onde os fermions em altas representações do grupo de gauge produzem uma 

hierarquia de escalas de condensação quiral. Então, a quebra de simetria 

explícita de escala é suprimida, para curtas distâncias, comparadas as escalas 

de confinamento. Entretanto, os cálculos da escala de transição realizados 

usando o potencial efetivo, para operadores compostos, não confirmam a hi- 

erarquia de escala de massas sugerida por Marciano. Para o caso de quarks 

em sextetos foi obtida uma escala de quebra de energia quiral da ordem de 

1 GeV [30]. 

Uma das primeiras propostas para a solução S(p) foi a sugerida por John- 

son, Baker e Wiley [31], que obtiveram a função de auto-energia do fermion 

na quebra de simetria quiral como uma solução da ESD homogênea. Porém, 

estas soluções não correspondem a quebra espontânea de simetria quiral nem 

a quebra de simetria de escala. O comportamento de escala destas soluções 

reflete o fato que o operador de massa dos fermions, 'í'^, tem uma dimensão 

anômala, Eq.(1.15), finita para a constante de acoplamento fixa. A situação 

relacionando estas soluções foi resolvida por Maskawa e Nakajima [32], que 

estudaram a teoria usando ”cutoffs” para controlar as divergências de curta 

distância. Encontraram que não havia quebra espontânea de simetria quiral 

para o acoplamento fraco, quando todas as soluções não triviais da ESD re- 

queriam um termo de massa nua explícito, com uma dependência do ”cutoíF’, 

que refletia a dimensão anômala do operador de massa. Eles também encon- 

traram evidência para uma fase quebrada espontaneamente para o acopla- 

mento forte (Capítulo 1). Esta solução corresponde a uma quebra explícita 

de simetria, a qual foi mostrada usando o potencial efetivo para operadores 

compostos, como foi feito na Ref.[33]. 
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Cálculos também foram feitos por Fukucla e Kugo [34] que calcularam 

um conjunto completo de soluções numéricas da BSD para os acoplamentos 

fraco e forte. De outro modo, a interpretação de ponto fixo de Miransky [35] 

dá um tratamento completo da fase de acoplamento forte. A simetria quiral 

é espontaneamente quebrada nesta fase gerando uma escala finita de massa 

do fermion, ou seja, uma escala que não depende do ”cutoíF’. Embora, a 

teoria original fosse completamente invariante de escala, a solução de ponto 

fixo de Miransky quebra a simetria de escala explicitamente, fazendo uma 

análise da função ^ do grupo de renormalização , isto é, achando um ponto 

fixo da função 
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Capítulo 3 

EQUAÇÃO DE 

SCHWINGER-DYSON E 

CONDIÇÕES DE 

CONTORNO COM 

INTERAÇÃO DE 

QUATRO-FERMIONS 

Nosso estudo estará sendo feito numa teoria Abeliana como a Eletrodinâmica 

Quântica (QED) em quatro dimensões, mas com uma interação de quatro- 

fermions g, onde a lagrangiana é dada por 

Lf = ^ {ij.d - ej.A - mo} ^ + \Go , (3.1) 
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onde esta lagrangiana é invariante quiral, g = (joA^/47t, a qual é a constante 

de acoplamento de quatro-fermions adimensional e q = e^/47r é a interação 

de gauge. Neste processo usaremos a ESD, que é uma equação integral de 

Fredholm (que não tem solução analítica, só tem solução numérica), a qual 

é dada por 

W) = + f 

/■A^ „2Â;2 v(P) 
^ A2 Pq. V2(P)’ (3-2) 

onde executamos uma rotação de Wick e integramos nos ângulos [36]. Neste 

caso, definimos a constante de acoplamento crítica. 

Ac 
3ac _ 1 

47t 4 ’ 
(3.3) 

onde «c ó a interação de gauge. 

A primeira integral na Eq. (3.2) é a contribuição da troca do boson de 

gauge (no gauge de Landau), onde M = Max (p,fc) é o máximo do par de 

momentos p e k, e 

= 2Í£!), (3.4) 
47t 4ac 

onde Ac = Trac/3C2{R) é o acoplamento crítico que A deve exceder para 

quebrar a simetria quiral. Fizemos a aproximação 

a((p - kf) ^ a{AP), (3.5) 

antes de executar a integração angular. A segunda integral na Eq. (3.2) 

é devida a interação de quatro-fermions adicional. Assumimos que a física 
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que origina esta interação de quatro-fermions cai rapidamente além de A , e 

consideramos o ”cutoff’ A ultravioleta, físico e finito. 

A partir da Eq. (3.2) deduziremos a ESD na forma de equação diferencial, 

e obteremos as condições de contorno. 

Para o caso especial de p = A, a Eq. (3.2) resulta 

l(A^) — mo + g) 
:(p) 

^'2 + S2(^’2)• 

Com o objetivo de obter a condição de contorno definimos o condensado 

de fermions como [37] 

< >= JL f 1,-v 
4t*/o +£2(1-2)’ 

(3.7) 

onde N é a, dimensão da representação do fermion. Substituindo a Eq. (3.7) 

na Eq. (3.6) obtemos 

< > 

Ã2 

N 

47t2 

S(A2)-mo 

X + g 
(3.8) 

A Eq. (3.8) expressa o valor de < 'íí' >, que é uma integral sobre todos os 

momentos, com valores das funções S(p^) e A para o ”cutofF’ p = A. 

Diferenciando a Eq. (3.2) em relação a p^, resulta 

dp2 p* Jo 
dk^k 2 1.2 :(P) 

(ip2 p'"h Ifc2 + £2(i2)- 

Para o caso especial p = A, a Eq. (3.9) torna-se 

(3.9) 

:(p) 

<<p2-'-- ' Vo l\2 «,.2 S2(J.2) 

Comparando a Eq. (3.10) com a Eq. (3.7), resulta 

(3.10) 
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< > 

Ã2 

N 

47T^ -A 
(3.11) 

a qual novamente expressa < '1'í' > em termos de derivadas de S(A^). 0 

lado esquerdo da Eq.(3.11) corresponde a massa do fermion em TC, Eq.(2.8), 

do Capítulo 2. Pelas Eqs. (3.8) e (3.11), resulta 

(A + + A[S(A^) - 777,o(A)] = 0, (3.12) 

a qual é a condição de contorno ultravioleta. No limite simétrico quiral 

777o = 0, e a Eq. (3.12) torna-se (no Apêndice calculamos a solução assintótica 

da ESD com ?rio ^ 0) 

S(A^) + (1 + I) = 0. (3.13) 

Pela Eq. (3.2) obtemos a condição de contorno infravermelha [12]: 

Observe que na Eq. (3.12), temos mo = mo(A). Diferenciando a Eq. (3.9) 

em relação a p^, obtemos a equação diferencial não linear [23]: 

cP 

d(p^y 
p^E(p^) +A 

V(p2) 

p2 -f S2(p2) 
= 0, (3.15) 

OU 

d^E(p) ^ 3dE(p) ^ Xp) 
= 0. 

dp^ p dp p^ + S^(p) 

Escrevemos a Eq. (3.2) na forma correspondente [37], como 

(3.16) 
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<7 
S(x) = mo + ^ / dy 

h? Jo 1/ + E2(y) 

^V2( \ ~ y) + ^{y - ^)] » (3-17) Jo y + S2(t/) La; J 

com X = e y = k^. A Eq. (3.16) com as condições de contorno, Eqs.(3.12) 

e (3.14), é equivalente a equação integral, Eq. (3.17). A Eq. (3.16) com a 

substituição de variável z = fm?: 

yS(y) 

(P d X 
E(0) = 0. (3.18) 

A solução da Eq. (3.18) é 

E(a:) = Cm 2^1 i\~ ’ (3-19) 

com 2^1 sendo a função hipergeométrica e C é uma constante de normal- 

ização de ordem 0(1), para Eq = m, com 

7' = (3.20) 
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Capítulo 4 

SOLUÇÕES DA EQUAÇÃO 

DE SCHWINGER-DYSON 

Obteremos as formas assintóticas da solução da ESD para as regiões 

a) 0 < A < Ac, è) A > Ac e, c) A = Ac- 

Na Eq. (3.19) para A/m >> 1, a equação assintótica da função hiper- 

geométrica é [37] 

1 /I ! ^ X . 
^(õ “ ’ õ + "7 ;2;t) = 2 

C{l') 
7'-i/2 1 /I 

—) +õ(9+7')( — 
X 

m‘ 

7'-3/2 
+ 

+C^(-7) 
X \-V-l/2 1/1 N / a; N-V-3/2 

+ Õ 0-7 -7 +■■ 
(a 2 V2 m" 

(4.1) 

onde {x/rn?)'^' = {x/rn?) para A 0, quando 7' »-> 1/2, com 

r(2Y) r(i + 27') 
CW) = 

r(i/2 + y)r(3/2 + y) 27T(i/2 + y)r(3/2 - y) ’ 
(4.2) 
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C{-i) = 
r(-2V) r(i - 2V) 

r(i/2 - y)r(3/2 - y) 2yr(i/2 - y)r(3/2 - y)' 

Pela condição ultravioleta, Eq. (3.13), temos 

(4.3) 

= -A 
[S(A2) + A2S'(A2)] 

(4.4) 
A2S'(A2) 

onde S'(A^) = dS(A^)/dp^. Os três termos dominantes na Eq. (4.1) são 

e (x/m^)'*''-^/^, então das Eqs. (3.19) e (4.1), obtemos 

e, 

S'(A^) = m C(y) 
1 \7'-1/2 

Y n-V-3/2- 

y(yy(yy)(A^r-y;^) ^ 

+c(-7')[(-y-i)(A^r'-y;^)'"'"']}. (4.5) 

E(A^) = mC(7') 
\n A / A \ 

—^ + õ 77 + 7 2 \2 m" 

a2\ -V-l/2 

+^c(-y) (- 
m'“ 

Substituindo as Eqs. (4.5) e (4.6) na Eq. (4.4), resulta 

(4.6) 

= -A V-i/2 ^ i 

+CM [(y - i) + i (y 7') (y -1) 

+C(-7') (-7' - i) 

,7'-3/2 
+ <^(-7 )y 

'A„-V-1/2 
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+C(-7') (-7' - 5) y-'’-'l^Y', 

onde y = A^fm^. 

Definimos, 

^ r(l-27-)r(3/2+7T (m^y-’’ 

r(i + 27')r(3/2-7')’VAv ’ 

e, 

Q = 
(1/2+ 7^ 
(1-2Y) VAV’ 

Com as definições das Eqs. (4.8) e (4.9) a Eq. (4.7) torna-se 

(l/2 + 7'f-(l/2-7'«P + <?) 
g = 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

A relação de escala, Eq. (4.10), é um resultado importante que está no fato 

que é válida para a solução da quebra de simetria quiral para todos os pontos 

no plano (A,^) incluindo o limite A 0 próximo do limite contínuo. 

a) Agora, obteremos a solução assintótica da ESD para a região 0 < A < 

Ae. 

Na região 0 < A < Ac o termo {x/na Eq. (4.1) é negligenciado; 

e também desprezamos Q na Eq. (4.10), porque A/m >> 1. Então, pelas 

Eqs. (3.19) e (4.1), para x » m^, resulta 

S(x) « m[CW)y'^'-^l^ + (4.11) 

e usando as Eqs. (4.2) e (4.3), obtemos 
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- 7') J ' 
(4.12) 

Usando as propriedades da função gama e reordenando os termos, podemos 

escrever a Eq. (4.12) na forma, 

S(x) m 
(a 

-1/2 
í r(2V)y^' r(-2V)y-^' 

1 r(i/2 + y)r(3/2 + y) r(i/2 - y)r(3/2 

S(x) 

ou. 

m 
X 

m‘ 

-1/2 I 

9 
r(7')r(i - y) 

r(l/2 + 7')r(l/2 — 7')7T7'(1/4 — 7'^ 

r(i + y)r(3/2-y) 
ll/2 

[r(i-y)r(3/2 + y) 
(4j/)' 

r(i-y)r(3/2 + y) 

r(i + y)r(3/2-y) 

1/2 

(4y)-^' (4.13) 

onde 

-1/2 

1 

COt{TTj') ll/2 

rln 

7T7'(1/4 — 7'^ 

r(i + y)r(3/2-y) 

sinh ^7'In ^ , (4.14) 

2 [r(i-y)r(3/2 + y)J 

Então, a Eq. (4.10), torna-se 

-f2y ln2. 

9 = 
(i/2-y)2-(i/2-y)2p 

i-P 

Substituindo a Eq. (4.8) na Eq. (4.16), obtemos 

T(1 + 27')r(3/2 - (1/2 + 7')^ - g] 
m = A 

[r(i - 2y)r(3/2 + y)' (1/2 - y)" - yj 

b) Para a região A > Ac, temos 

(4.15) 

(4,16) 

(4.17) 
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1/2 

(4.18) 

ou. 

7 = 77. 

Escrevemos a Eq. (4.16) numa forma familiar. Pela Eq. (4.8), 

Eq. (4.19): 

„ ^ „-4^,(i/2 + n) r(i - n)r(3/2 + .7) fV'' 
(1/2 - h) m + Í7)r(3/2 - 17) [a^J ■ 

Substituindo a Eq. (4.20) na Eq. (4.16), resulta 

.q+A 
■\-9 
A±£ 
>‘-9 

= 0, 

onde 

tal que. 

, / A2 \ í 1 - 277 
7 In —- + 6 + - In  

2 1+277 

S = -i8\ 

7ln + ^ + * ^'2y ^ ^ j = 

com n > 1, onde 77 = 1 é a solução do estado fundamental, 

c) Pela Eq. (4.22), para A = Ac, temos 

6 « —tan ^27 + 47 In 2. 

Usando as Eqs. (4.23) e (4.24), temos 

m = 4Ae-'’/2‘'. 

(4.19) 

usando a 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 
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onde 

9 = nir + 2tan ^2^ — tan ^ 

Para A fa Ac, resulta da Eq. (4.26), 

7 
1/4 - 7^ - 

6 m: — < 1/4, 
1/4-5’ 

9 {n — 1)7T + 
475 

5 > 1/4. 
5-1/4 

Substituindo a Eq. (4.19) na Eq. (4.12), obtemos 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

í I 
E(x) K m(^) 

r(2i7)?/‘^ 

ir(l/2 + Í7)r(3/2 + Í7) 

r(-2í7)j/~‘'^ 1 
(4.29) 

r(i/2 - n)r(3/2 - n) j • 

A Eq. (4.28) corresponde a Eq. (4.14), usando a Eq. (4.19) e a Eq. 

(4.22), resulta 

-1/2 

« ™(^) 

tal que, 

/ X 
E(a:) « m(^^j 

cot {ir'y) 
1/2 

_7r7(l/4 + 7^). 

COth 7T7 

sinh ^17 In , (4.30) 

t1/2 

sin^7ln^ + áy (4.31) 
_7r7(l/4 + 7^)_ 

Para a região A = Ac, serão feitas aproximações nas equações da região 

A > Ac. 

Usando a Eq. (4.27) na Eq. (4.25), obtemos para A = Ac, 

m = 4Ae (4.32) 
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Pela Eq. (4.18), para A Ac, fazemos o limite 7 t—> 0 na Eq. (4.30), com 

o resultado 

E(x) « m In — + 4 In 2 - 2 
rn‘ 

(4.33) 
,-1/2 /2' 

.TTy 

Agora, tomamos o limite A/m 1—> 00 na Eq. (4.10), que produz a mesma 

linha crítica das Refs. [3S] e [39], incluindo o limite A h-4 0, 

2 

jy = (^ + 7^) ' 0 < A < Ac, 

(j < 1/4, A = Ac. 

(4.34) 

(4.36) 

Nas Eqs. (4.34) e (4.35), e na Fig. 2, temos a linha que separa as fases 

espontaneamente quebradas (772/A ^ 0) e não quebradas (m/A = 0) da 

simetria quiral. A relação de escala, Eq. (4.10), é a mesma generalização da 

escala de Miransky [39] na QED pura (</ = 0), 

777 = 4Ae""’^/^^, A > Ac. (4.36) 

Então, a renormalização na fase espontaneamente quebrada é executada 

agora ”à lá” Miransky [39] para os dois acoplamentos (A(A),íf(A)) de acordo 

com a relação da escala da Eq. (4.10). Assim, como na QED pura esperamos 

a existência de uma teoria contínua (A 1—» 00, m =finita) para o ponto fixo 

ultravioleta não trivial sobre a linha crítica das Eqs. (4.34) e (4.35). 
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Fig.2. Linha crítica no piano (A.ry) é mostrada pela. linha sólida, que separa 

a fcLse espontaneamente não ((iiebrada (região íiachurada) e a fase quebrada 

da simetria quiral. 
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Capítulo 5 

POTENCIAL EFETIVO 

A ação efetiva para operadores compostos [36,40] r(^,G) é uma general- 

ização da ação efetiva usual r('5). A ação efetiva r('P,G) é constituída de 

uma extensão para fontes bilocais, onde é feita uma dupla transformação de 

Legendre na função geratriz das funções de Green conexas. Deste modo, a 

ação efetiva r('I',G) depende de que é um possível valor esperado no 

vácuo do campo quântico í'(a;) e de G{x,y), um possível valor esperado do 

vácuo não trivial de T'^{x)'^{y). 

Consideramos soluções físicas tais que. 

ír(^,G) 

ávPí.r) 
^ = -J(a;)-|- J dyK{x,y)'^{y) = 0, (5.1) 

ár('5,G) 

6G{x) 
= hK{x, y) = 0. (5.2) 

A ação efetiva para operadores compostos é adaptada para o estudo de quebra 

dinâmica de simetria, desde que a Eq. (5.1) tenha apenas a solução í' = 0, 
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podemos ter uma solução que quebre a simetria para um certo G{x,y) = 0, 

que verifique a Eq. (5.2). Nas Eqs. (5.1), J{x) é a fonte local que se acopla 

a ^(x), e K{x,y) é a fonte bilocal que se acopla a ^(x)^(?/). 

A ação efetiva para operadores compostos até dois loops [36] e para 

fermions é dada por, 

r('f,G') = - ihTr\nG~^ -ihTrS~^G ^T2{^,G), (5.3) 

onde I{x) é a ação clássica, G é o propagador da teoria, S é o propagador 

livre e as constantes arbitrárias independentes de 'P e G. 

Temos que r2('í,G) é a soma dos diagramas do vácuo. Os termos 

restantes na Eq.(5.3) são devido aos fermions. 

Definimos, agora, o potencial efetivo para operadores compostos, que 

constitue uma generalização do potencial F('f), derivada da ação efetiva 

r(^), quando se consideram somente fontes locais. Deste modo, tem-se 

-r(^,G) = y('P,G) J d“x, (5.4) 

onde o primeiro termo do lado esquerdo da equação acima é invariante 

translacional, significando 'P constante e G dependendo da diferença de co- 

ordenadas. O potencial efetivo V('P,G) representa a densidade de energia 

do vácuo, assim como V^('P). 

Obtemos o potencial efetivo da ação efetiva da Eq. (5.3). Desde que 

os propagadores dependem apenas da diferença de coordenadas, usaremos a 

representação de momentos. 

Agora, escreveremos o potencial efetivo, com a interação de quatro- 
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fermions ”à lá” Jackiw, dado por 

V(G) = i j ^ Tr (ln(5(p)G-'(p)) + S-'(p)G(v) - 1| + ^(G), (5.5) 

onde 

G-\p) = S-\p) + iY.{p), (5.6) 

e, 

5 / (1^ / Tr(r»G(p)rG(fc)A„„(p - k)), (5.7) 

onde ¥2(0) é calculado na aproximação de ordem mais baixa da constante 

de acoplamento. 

No espaço euclideano e depois integrando sobre as variáveis angulares, o 

potencial efetivo para operadores compostos [.37] é dado por 

1/(S) = 
1 

/ 

1 /-A^ 

dxx 
X 

In \^1 + 

a:E(a:) 

_ 2S^(a:) 

X + S^(a:) 

87t2 

xh{x) /■" y^ [y) 

Jo ^X+ '£,'^{x) Jo '^y + T,‘^{y) 

-0{x -y) + -0{y -x) + 
X y 

(5.8) 

Usando a Eq. (3.17) como uma identidade na Eq. (5.5), obtemos a seguinte 

expressão: 

1 /-A" 

Em virtude da condição 

XIn ( 1 + 
V2 (x)' xS^(x) 

X X + S^(ar) 

6S 
= 0, 

(5.9) 

(5.10) 
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a qual implica a Eq. (3.17), f2 significa o valor do potencial efetivo para os 

pontos extremos. Observe que ü é sempre negativo para qualquer solução 

não trivial S(a:). No Apêndice B definimos outra forma do potencial efetivo. 

y 
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Capítulo 6 

POTENCIAL EFETIVO E 

PONTO FIXO EM QED COM 

INTERAÇÃO DE 

QUATRO-FERMIONS 

Será considerada a QED incluindo uma constante de acoplamento g. 0 

potencial efetivo para pontos estacionários é calculado como uma função da 

constante de acoplamento X e g. Um mínimo de energia no plano (A,^^) é 

encontrado, para Ac = 1/4 e g w 0(1), o que significa a existência de um 

ponto fixo em QED [41]. 

Há vários trabalhos devotados à análise de uma fase não trivial em QED 

no regime de acoplamento forte [42], como foi dito no Capítulo 2. Com a 

existência da quebra de simetria, a. constante de acoplamento deve ter uma 
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relação com o ”cutoíf’ ultravioleta A, que significa que a QED tem um ponto 

fixo ultravioleta não trivial [35,39]. A existência do ponto fixo implica que a 

QED renormalizada não é uma teoria trivial [38,39]. 

Em nosso estudo da QED incluimos uma interação de quatro-fermions 

invariante quiral com constante de acoplamento g [43,44]. Observa-se que nas 

vizinhanças do ponto fixo a dimensão anômala, Eq.(1.15), da interação de 

quatro-fermions torna-se a QED renormalizável [45]. A interação de quatro- 

fermions é introduzida ”à mão” , ma.s pode ser gerada dinamicamente pela 

teoria. Por exemplo, se fosse possível resolver o conjunto completo de ESD, 

de tal maneira que a constante de acoplamento de quatro-fermions efetiva 

g fosse uma função de A . Estes cálculos estão sendo feitos em simulações 

numéricas na rede [46]. Como foi visto no Capítulo 2, em teorias TCE, 

usa-se um condensado para fazer a quebra dinâmica de simetria, gerando as 

massas dos fermions, com uma interação de quatro-fermions sendo gerada por 

um techni-boson. Na Referência [45] mostra-se que a QED com a interação 

de quatro-fermions tem um ponto fixo não trivial quando A = Ac = 1/4 e 

3 = 1/4, enquanto outros autores [37,38] consideram que há uma linha cheia 

de pontos fixos, ou uma linha fixa, no plano (A,3); esta linha fixa coincide 

com a curva que delimita as fases de simetria quiral quebradas e as fases de 

simetria quiral não quebradas. As simulações na rede indicam a existência de 

somente um ponto fixo [31], embora há um resultado onde nenhum ponto fixo 

foi encontrado [34]. Obtem-se também pontos fixos através da determinação 

de zeros da função ^ do grupo de renormalização (Capítulo 1). Porém, na 

literatura é considerado que o hamiltoniano de uma dada teoria tem um 

valor extremo para o ponto fixo [47]. O estudo de transições de fase e a 
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determinação de pontos fixos através do cálculo dos extremos de energia é um 

problema mais difícil, e o enfoque do grupo de renormalização tem mostrado 

ser a melhor técnica. Entretanto, a determinação de um ponto fixo em QED 

através da observação de um mínimo de energia é um cálculo realizável, e 

tem sido executado para teorias abelianas na aproximação "quenched” na 

ausência da interação de quatro-fermions [48]. 

Nosso propósito será o cálculo do potencial efetivo para operadores com- 

postos [46], para pontos estacionários na QED com uma interação de quatro- 

fermions. Observam-se mínimos de energia no plano (A,^), de pontos fixos. 

Usaremos a lagrangiana da QED, Eq. (3.1) , a qual está com a interação de 

quatro-fermions. 

Expandimos o potencicd efetivo para os pontos extremos í), Eq. (5.6), 

em potências de E(p)/p, porque S(p) amortece a integral da Eq. (5.6), e age 

como um ”cutoíF’ infravermelho. E também, quando 

S(p)>p, (6.1) 

ou, 

S(0) s» m > p, (6.2) 

dominam os denominadores do propagador do fermion. Portanto, tomamos 

m como um "cutoff’ infravermelho na integração do momento. Este processo 

é consistente com as soluções assintóticas da ESD que estamos usando neste 

trabalho (Capítulos 3 e 4). Nesta aproximação , a parte infravermelha dá 

a mesma contribuição para Q, Eq. (5.6), para qualquer valor de A. Deste 

modo, pela Eq. (5.6), 

44 



8:r' 
n 

A4 

onde definimos, 

i = -im| /■'” dx^ + O = -\mtAl [n‘ - ílf] , (6.3) 
2 Ji X \x^ I l ^ 

X = 

m; = 
rrii 

A ’ 

(6.4) 

(6.5) 

g, = ^. 
rrii 

(6.6) 

Substituindo as Eqs. (4.14), (4.31) e (4.33) na Eq. (6.3), para cada região 

de A, a) 0 < A < A^ b) A = Ac e c) A > Ac, obtemos as expressões analíticas 

de íli e A{. 

a) Para a região 0 < A < Ac, temos 

i6,a 1 „-4í 
_ y2 _ 

164y‘‘-57'^ + l 

-40-"^'e2«(47'" - 47'"' - 7' + 1) + 3e“^(47'" - 57'' + 1) 

+4z^~' + 47'^ — y — 1) 

-2^V^(2y" + y'-2y-i), (6.7) 

com 

cot TtY 
ll/2 

7T7'(1/4 — 7' ). 
(6.8) 

- 2 ’ mf 
(6.9) 
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para ííj, e 

2=1, 

para í)“. 

b) Para a região A = Ac, resulta 

onde. 

e, 

com 

e, 

e, 

í)^=m^(P + g), 

P = -8/ - {8p^ + 6/ + 3p + 3/4)(l + 26), 

Q = _i26V^ - ^6^(4p + 1)(1 + ^6) - i6^ 

P = 
25t 

— In 4, 
^-1/4 

9 
A2 = —, 

7T 

6 = 4ln2-2, 

+ 46= + 66= + 66 + 3). 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

(6.15) 

(6.16) 

(6.17) 

c) Na região A > Ac, temos [49] 

QÒ.a ^ i_ í„ _ (7^ + l)[27sin(4y) - cos(4y)| -4(47^ + l)[7sin(2y) - cos(2y)n 

^ 16 \ 47“* + 57^ + 1 J ’ 
(6.18) 
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com 

y = 7 In -tt + <5, 
mí 

(6.19) 

e = m 3» 

para e 

para flg, e, 

^3 — 

y = 

e = 1, 

COth 7T7 
1/2 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

.7T7(1/4 + 72). ■ 

A Eq. (6.3) foi analisada numericamente no plano (A,y) completo. Na 

Fig. 3 é mostrado um gráfico de (87t^/A‘‘)Í) versus A para vários valores de 

g. Observamos que o mínimo de energia tende para o ponto A = A<., para 

um valor particular de g. Para ilustrar qual seria o valor de g, na Fig. 4 

mostramos (S7r^/A'‘)fl versus g para valores de A em torno de Ac. Observe que 

próximo de A = Ac, o potencial se aproxima de um valor constante quando 

9 > 9t- Isto significa que as Eqs. (6.14) e (6.17) tornam-se independentes de 

g para valores grandes de g. 

Então, o mínimo de energia ocorre para A = Ac e y = onde y^ ~ 10 . O 

valor yr ~ 10 é determinado considerando o potencial efetivo íí estabilizado. 

Na Fig. 5 é mostrado a posição do mínimo no plano (A,y) pela curva sólida 

grossa. Para o ponto (Aq,0) o valor de (S7r^/A'*)fi é -0,0012, e diminui mais 

quando cresce o valor de y e aproxima-se de A = Ac. 

47 



Não há evidências para a linha fixa encontrada nas Refs. [44,45], que 

implicaria numa linha de mínimos coincidindo com a linha crítica descrita 

pelas Eqs. (4.34) e (4.35), e representada na Fig. 5 pela curva sólida fina. 

Pode-se inferir, observando a Fig. 5, que há uma linha fixa para A = Ac e 

> 10, mas isto não ocorre, porque g não pode ser arbitrariamente grande 

ou independente de A. 

Para uma solução verdadeira da ESD, seria uma função de A e ^r, tendo 

um valor fixo univocamente determinado, implicando uma relação entre A 

e g. Deste modo, verifica-se que D tem um mínimo absoluto para A = Ac. 

Então há um ponto fixo no plano {\,g) ocorrendo para X = Xc e g = gc. 

O comportamento crítico de QED com a interação de quatro-fermions 

descrito pelo ponto fixo {X,~,g > 10) coincide com a aproximação de campo 

médio, como na Ref. [47]. Isto significa, que fora da linha crítica para o 

acoplamento forte, a auto-energia do fermion é aproximadamente constante. 

Portanto, a solução para a equação de ”gap” implica a condição de con- 

sistência dada por. 

1 = 1 1 
A? V2 

A Eq. (6.24) dá uma curva de campo médio. 

(6.24) 

- ii’ 

descrita pela curva de ponto e traço na Fig. 5. Para grandes valores de g 

(acima desta curva), aproxima-se para uma teoria de Nambu- Jona-Lasinio 

[50]. Por outro lado, na Ref. [45] obteve-se que expoentes críticos diferem dos 
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valores de campo médio. As observações a serem feitas, são que o resultado 

obtido na aproximação ”ladder” fica sobre a dependência funcional de S(p) 

sobre p; esta forma permanece intacta além de truncamento ”ladder” de 

diagramas [44,50], então nosso resultado é válido para ordens mais altas. 

Calculando a expressão completa de í), Eq. (5.6), numericamente obtivemos 

um erro de 15% comparado com a Eq. (6.3), onde os cálculos foram feitos 

analiticamente. Observe que a energia do vácuo foi dividida por A"*, e somente 

para o ponto fixo a teoria é independente do ”cutoíF’, onde há uma lei de 

escala bem definida entre a constante de acoplamento de gauge e o ”cutofP 

[45]. 

49 



(
S

;r
V

A
^
)
n

 

A 

Fig.3. Q calculado da Eq.(6.3) para A > A^, e os valores de g: g = 0 

(a), 0.25 (b), 0.50 (c), 0.75 (d), 1.00 (e). 
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-0.007 

Fig.4. n calculado da Eq.(6-;{) |)aia a,s três regiões diferentes: üi 

A = O.SAc (curva de ponto e traço): paia A = A^ (curva sólida.) 

para A = 1.4Ac (curva de traço). 

para 

e Qs 
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15 

lU 

5/ 
-j 

A 

Fig.õ. A linha crítica ciada pelas Ec[s.(4.33) e (1.34) (curva sólida). .A linha 

separando as regiões com soluções trivial e não trivial obtida da Eq.(6.24) 

(curva de ponto e traço). Os mínimos locais de (curva sólida grossa). 
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES 

Desde o ”ghost” de Landau [51] a construção de uma teoria de interação 

tem sido um dos problemas em teorias quânticas de campos. Recentemente, 

baseado numa solução de quebra de simetria quiral da ESD ”ladder”, Miran- 

sky e outros [35,39] propuseram uma possibilidade para a existência de um 

ponto fixo ultravioleta não trivial em QED. De outra maneira Bardeen, Leung 

e Love [27] foram os primeiros a investigar a QED mais interações de quatro- 

fermions na ESD "ladder”; eles tentaram encontrar em dois parâmetros, o 

acoplamento de gauge A e o acoplamento de quatro-fermions g, um ponto 

fixo ultravioleta não trivial em QED. 

Neste trabalho mostramos, que na QED com inclusão de uma interação 

de quatro-fermions g, a teoria tem um valor mínimo para a energia de vácuo, 

quando X = e g > 10. 0 valor crítico exato de g não pode ser fixado 

neste nível, mas deve ser uma função de Ac, levando para um mínimo ab- 

soluto de energia, implicando a existência de um ponto fixo na teoria. Se 
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vamos além destas soluções parciais da ESD, num procedimento onde a in- 

teração de quatro-fermions é gerada dinamicamente, podemos esperar uma 

determinação única do ponto fixo. 

Os cálculos que fizemos do potencial efetivo com interação de quatro- 

fermions, foi feito uso do mínimo de energia. Entretanto, os cálculos pode- 

riam ser executados através do potencial efetivo ”‘a la” Jackiw ou ”‘a la” 

Gatto. 
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1/ 

A 

OUTRA SOLUÇÃO 

ASSINTÓTICA DA 

EQUAÇÃO DE 

SCHWINGER-DYSON 

Resolvemos a ESD para obter a solução assintótica, através de cálculos 

analíticos, fazendo uso de condições de contorno [37]. 

A ESD na forma assintótica é dada por 

d^E(t) 

dt^ 

dm 

^ dt 
+ AS(t) — 0, (A.l) 

onde fizemos = 0 na Eq.(3.16) ao invés de = m como no Capítulo 3, 

e fizemos a parametrização , 
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í = ln(|j), (A.2) 

com p sendo o momento e k sendo uma escala de referência de momento, e o 

acoplamento de gauge é 

(A.3) 

Resolvendo analiticamente a ESD, Eq. (A.l), encontramos para asgiões a) 

A > Ac, b) 0 < A < Ac e c) A = Ac, onde Ac = 1/4, os seguintes resultados 

a) Para A > Ac,temos 

Ei(t) = e sin(7it) + C2 cos(7it), (A.4) 

onde C\ e C2 são constantes de integração a serem determinados através das 

condições de contorno, e 

7i = \/A - Ac. 

b) Para 0 < A < Ac, obtemos 

^2(0 = t , 

com C3 e C4 constantes de integração , e 

(A.5) 

(A.6) 

c) Para A = Ac, resulta 

(A.7) 

Mt) = + Ce)e-^'\ (A.8) 
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onde C5 e Cq são constantes de integração . Sejam as condições de contorno 

[37], 

S(0) = mo, t = 0, 

[A + 9]S'(r) + AS(r) = 0, t = t, 

onde na Eq. (A.10): 

(A.9) 

(A.10) 

m(A) = 0, (A.ll) 

e, a parametrização 

(A.12) 

com A sendo o "cutofT’ e g é o acoplamento de quatro-fermions. A Eq. 

(A.9) é a condição de contorno infravermelha e a Eq. (A.10) é a condição 

de contorno ultravioleta. Usaremos as condições de contorno, Eq. (A.9) e 

(A.10), para obter as constantes de integração das Eqs. (A.4), (A.6) e (A.8). 

Faremos um cálculo detalhado para obter as constantes de integração C5 e 

Ce da Eq. (A.8), usando as condições de contorno, Eqs. (A.9) e (A.10). 

Substituindo a Eq. (A.9) na Eq. (A.8): 

Cs — mo. 

Pela Eq. (A.8), resulta 

- i) - 

(A.13) 

(A.14) 
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Fazendo t = r nas Eqs. (A.14) e (A.8), e usando a Eq. (A.13), obtemos 

E3(r) = (C'6T + mo)e-"^ 

1 M 1 1 _ -r/2 E'(r) = 

Agora, substituindo as Eqs. (A.15) e (A.16) na Eq. (A.10): 

^ ^ (A -ff)mo 
® T{X-g) + 2{X+g)' 

Substituindo as Eqs. (A.13) e (A.17) na Eq. (A.8), resulta 

í(A-ít) \ 

(A.15) 

(A.16) 

(A.17) 

T,3{t) = moe íl ——^ 
V 7-(A- 

(A.18) 
g) + 2(A + g) J 

A Eq. (A.18) é a solução assintótica da ESD para a região A = Ac. 

De modo análogo como foi calculada a Eq. (A. 18), obtemos as constantes 

de integração das Eqs. (A.4) e (A.6), usando as condições de contorno, Eqs. 

(A.9) e (A.10). 

Para a região 0 < A < Ac, 

„ -t/2 í / A)cos(7ir) + 27i(í? + r)sin(7iT)] Si(/) = moe / -^cos(7it) + sm(7i/)- ——      
{ (A - sr) sm (7ir) + 2'yi[g + r) cos (7ir) J 

(A.19) 

Para a região A > Ac, 

Mt) = 
2mo72(áf + A) + (A -^r) 

,-(-Y2+1/2)í _ „(72-1/2)í 
{{g + A)272 + {g- X))e~'^'^^'^ + (272 + l)(ír + A) 

(A.20) 
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Agora, usaremos o mesmo processo de cálculo para obter as constantes de 

integração das Eqs. (A.4), (A.6) e (A.8), mas com as seguintes condições de 

contorno [37], 

S(0) = mo, í = 0, (A.21) 

[A + ^]E'(r) + A[S(T)-m(T)] = 0, t = t. (A.22) 

Observe que a Eq. (A.22) agora depende do ”cutofF’ na massa, m(r); e nos 

cálculos anteriores fizemos m(r) = 0, Eq. (A.11). 

Então, para a região 0 < A < Ac, temos 

Si( ) = e COS (7it) + e ‘'^^sin(7it) 
{g — A) COS (7it) + 271 (ff + A) sin (7it)mo + Am(r)e^/^ 

(A - g) sin (71Í) + 27i(5t + A) cos (7 - lí) 

Para A > Ac, resulta 

S2(í) = 
(-y2-i/2)t , (272(g + A) + (A-g))mo + Am(r)e 

{{g + A]272 + {g - + (272 + l){g + A) 
r,-(72+l/2)t _ g('/2-l/2)tl / A r (A.24) 

Para a região A = Ac, obtemos 

S3(i) = mo - 
(A - g){mo + m(r)e'^/^)í\ 

“ íí) + 2(A + gr) ) 
(A.25) 
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B 

POTENCIAL EFETIVO DE 

GATTO 

No Capítulo do potencial efetivo, fizemos uso do potencial ”‘a la” Jackiw 

para obter o mínimo de energia Q, Eq.(5.6). Agora, definiremos o potencial 

efetivo ”‘a la” Gatto [36,52,53], o qual é obtido da ação efetiva, dada por 

r^(G) =-í rrln(5G-')-r2(G), (B.l) 

onde G é dado pela Eq.(5.6). Através da Eq.(5.4), obtemos o potencial efetivo 

”‘a la” Gatto, dado por 

V‘(G) = • / (^ Tr{S(p)G-Hp)) - V,(G), (B.2) 

onde ¥2(0) é dado pela Eq.(5.7). Então, depois da integração sobre as 

variáveis angulares e no espaço euclideano, obtemos 

y^(s) = L 
Stt^ Jo 

dx X In 1 + 
V2 (x)' 

X 
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1 ,A^ 
I dx 

Jo 

xS(x) L 
x) Jo Stt^ Jq X + S^(x) 

-B{x -y) + -6{y -x) + ^ 
X y 

dy y^{y) 
y + S2(y) 

(B.3) 

As ambiguidades nas formas dos potenciais efetivos, Eq,(5.8) e Eq.(B.3), 

foram estudadas na Ref. [54]. 
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