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f': Resumo 

Neste h'abalho estudamos a dinâmica de pal-tículas e cordas num campo gravitacio~ 

naI com métrica degenerada. Utilizamos o formalísmo HamiltonÍano para determinar 0$ 

vínculos da teoria e a dinâ.mica efetiva do sistema, Classificamos a estrutura dos vínculos 

de acordo com a forma da métrica e dimensão do espaço(-tempo). Obtemos também a 

representação das simetrias em LCl'ffiOS de isometrias geradas por auto-vct01'8S nulos da 

métrica.. 
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•1 ' • i Abstract 

In this work we study the dynamics af partides and strings in a gravitational field with 

degenerate metric. \Ve use the Hamíltonian formalism to find out the constraÍnts and the 

effective dynamics of the system. We classífy tne constraint structure accol'ding to the 

form af the metríc and the space(time) dimensiono We a150 obtain the representation of 

the symmetries in terms Df the isometries generated by the nuH eigenvectors of the metríc. 
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Capítulo 1 


Introdução 


As singulatidades têm um papel fundamental na. relatividade geral [1]. Entretanto, 

não está. claro como íncorporáAas em uma teoria quântka da gravitação_ As singulari

dades do espaço-tempo têm uma característica importante na gravitaçã.o quântica como 

demonstrado em processos envolvendo a. radiaçã.o térmka de Hawking, No entanto, o 

nosso conhecimento atual para descrever o processo da evaporação de buracos negros até 

a sua extinção ainda está incompleto. Porém, a situação é menos limitada no contexto da 

teoda de cordas. Neste caso, a entropia dos buracos negros extremos e quase-ex iremos. 

pode ser calculada considerando a presença de Dwbranas próximas ao horízonte de even

tos [2]. No acoplamento fraco, estas D-branas são descritas por uma teoria de gauge 

supersimétrica na qual é possível contar os estados relevantes para. a entropia.. Já. que as 

D-hr(1nas estão localízadas próximas ao hõrizonte. as singuladdades no interíor do buraco 

negro ainda. nâo foram tratadas completamente na teoria de cordas, porém, há algumas 

tentativas neste contexto ~31_ 

As singularidades que dão lugar aos buracos negros manifestam-se no tensor de curva

tura, O efeito deste tipo de singularidade na evolução quântica. de partículas foi estudado 

recentemente em 14], Neste caso, o argumento principal é que uma partícula movendo-se 

num espaço-tempo que é geodesicamente incompleto, possui uma. evolução quântica bem 

3 




j
, 

definida desde que Q operador Hamiltoniano seja essencialmente auto-adjunto. 

! 

Há j também, um outro tipo de singularidade em que o tensor de curvatura não se torna 

singular, Isto acontece quando a métrica é degenerada, isto é! quando não possui inversa. 

!'leste caso) se a métrica é degenerada em um conjunto de medida zero! 1.e.) se ocorre em 

pontos isolados do espaçOl então a curvatura não diverge e a topologia do espaço-tempo 

pode mudar [5j. Este tipo de singl!laridade é tamhém compatível com a estrutura causal 

do espaço-tempo [6j. 

,[ As métricas degeneradas aparecem na relatividade geral na formulação de Palatini, 

onde a ação é definida em termos das tetradas e da conexão de Lorentz. ~esta formulação) 

a ação e as equações de movimento não dependem do inverso da tetrada e assim são bem 

definidas mesmo quando a letrada é degenerada [5]. 

gm uma outra situação, as métrícas degeneradas ta.mbém a.parecem CQmo métdcas 

indu?idas em hlpersuperfícíes nulas [7], sendo a geometria da. hipersuperffcie considerada. 

sob o ponto de vista do espaço alvo, ou seja! sob o ponto de vista. extrínseco à hiper

superfície. Neste aspecto, a métrica do espaço alvo, que não é degenerada) se relaciona 

com a métrica. da hipersuperfície imersa. neste espaço. )festa condição é possível definir 

uma métrÍca inversa. estendida para a hipersuperfíde nula. Por outro lado) as métricas 

degeneradas podem ser consideradas sob o ponto de vista intrínseco) ou seja) consideradas 

exclusiva.mente sob a. hipersuperficie em que estão definidas sem reconer a imersões em es~ 

paços com dimensão superior à hipersuperfície. Definidas desta. forma, tornam-se métricas 

auxiliares para o estudo da radiaçã.o gravitacional [B]. sendo que em quatro dimensões são 

Inétricas de posto três. 

Em outros contextos, temos a presen~:a de tetradas e as generalizações destas para 

outras dimensões, que denominam-se v-ielbeins, que também são degenerados. Neste as

pecto) há a formulação de Ashtekar da. relatividade gera.l~ que utiliza um espaço de fase 

com V'<l.t'táveis complexas definidas por meío de uma teoria. de gauge do tipo Yang-Mills 
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com grupo 80(3) [9]. O formalismo de Ashtekal' perma.nece bem definido quando a 

métrica obtida na sua formulação é degenerada. Devido a esta propriedade da. métrica, 

muitas questões relativas a esta formulação continuam sendo objeto de pesquisa recente 

[lO~. Além da formuLação de Ashtekal\ existem outras teorias da gravitação em duas e 

três dimensões que podem SeI' fOl'muladas como teorias de gauge topológicas do tipo BF 

e de Chern-Simons [l1J. Como um exemplo de uma teoria abeliana do tipo BF, devemos 

ter uma ação em uma variedade lvf, com dimensão arbitrária, independente do tensor 

métrico e escrita em termos de campos na formulação das formas diferenciais. Esta ação 

irá fornecer uma descrição da cohomologia de de Rh.am sobre M (121. Estas teorias sur

gem também como uma generalização da teoria de Chern~Sjmons para dimensões maiores 

que três, permitindo ohter genetalizações dos invariantes topológicos na teoria dos nós 

obtidos inicialmente em [13]. As teorias topológicas estão envolvidas numa descrição de 

uma fase topológica da gravitação quântica na qual a tetrada se anula e a invaríância por 

difeomorfismo é quebrada l14]. Adicionalmente, as teorias topológicas foram recentemen· 

te utilizadas .com um meio auxiliar de se obter soluções degeneradas na relatividade geral 

[15] 

No contexto da teoria de cordas foi demonstrado que cordas podem se propa.gar em 

campos de fundo gravitacionais degenerados. Quando as coordenadas da corda satisfazem 

determinadas condições a métrica é degenerada de posto um [16], Sabemos, também) 

que p-branas portandõ*fie como instantons são descritas por uma métrica degenerada na 

hípersuperfkíe de evolução [17]. Cordas com tensão nula [18] e D-branas com tensão nula 

[19Jj sâo também descritas por uma. ação que euvolve métricas degeneradas. Neste caso) a. 

ação é construída na formulaçào de primeira ordem, Le., Hnear com respeito às derivadas 

das coordenadas do espaço alvo, sendo que a métrica auxiliar é degenerada e não o cam.po 

de fundo gravitacionaL A forma da métrica degenerada é do tipo gll11 = E;E: 11A B com 

E: formando matrizes não quadradas e retratando uma. imersão que implica. num espaço 
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tangente ~:om métrica IJAl1 e dimensão menor que a da hípersuperfície de evolução. 

Tudo o que consideramos até o momento indica. que as métricas degeneradas podem 

ter um pape) importante na. gravitação quântica. Num tratamento em nível clássico a 

principal consequência. das métricas degeneradas é permitir a mudança de topologia. do 

espaço-tempo 15]. Porém como não observamos este processo diretamente deve exístir 

algum mecanismo que o suprime, provavelmente em nível quântico. Por outro lado, o 

comportamento da matéria num espaço-tempo com métrica degenerada não tem sido 

propriamente explorado. Para o caso das teorias de ca.mpo topológicas não há presença 

de métricas na ação dos modelos, assim! espaç-O-tempos com métricas degeneradas, podem 

ser considerados nestas teorias. No entanto, quando consideramos campos de matéria com 

tel'mos cinéticos, o acoplamento da gravitação requer a introdução de campos tensoriais 

contravariantes. O exemplo mais simples é a ação do campo escalar que depende do inverso 

da. métrica. Para tratar estes casos foi proposto um procedimento (20} que não necessita de 

campos tensotiais contravariantes e assim são obtidas ações numa formulação estendida 

que admite tetradas degeneradas, além de conter o limíte origina.! da teoria quando a 

tetrada é inversíveL 

Uma importante classe de matéria, que pode ser acoplada ao tensol' métrico) ê cons~ 

tituída por partículas e cordas [21J. A ação e as equações de movimento das partículas e 

cordas não dependem do inverso da métrica e são bem definidas mesmo quando a métrica 

se torna degenerada. Nesta tese, iremos considerar a dinâmica de partículas e cordas 

movendo-se em espaç~ ou espaço-tempos com uma. métrica degenerada Os espaços em 

estudo estão associados a. regiões com métrica degenerada em toda extensão. Analisare

mos 3 eh'trutura dos vínculos impostos pela métrica degenerada e encontraremos os graus 

de liberdade efetiVús que descrevem o movimento de partículas e cordas. Desta forma 

obteremos a dinâmica efetiva para partículas e cordas em movimento num campo de fun

do gravftacional degenerado. Iremos çonsiderar inicialmente a partícula não relativística. 
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no Capítulo 2. Este capítulo será desenvolvido em detalhes, visto que a análise dos 

vínculos contida nos capítulos seguintes terão alguns aspectos similares aos da partícula 

não relativística. Demonstramos, também, que as isometrias da métrica degenerada estão 

associadas às simetrias locais geradas pelos vínculos de primeira classe. No Capítulo 3 

estudaremos a partícula relativística e no Capítulo 4 a corda bosônica. Neste capítulo dis

cutimos também alguns aspectos em aberto da quantização da corda em campos de fundo 

gravitacional degenerados. No Capítulo 5 apresentaremos algumas observações finais e 

conclusões, bem como algumas questões que poderão ser exploradas no futuro. 
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Capítulo 2 

A Partícula Não Relativística 

Introdução 
.' 

o modelo de urna partícula. não relativística em campo de fundo gravitacional tem sido 

objeto de bastante pesquisa na literatura [22]. Quando a métrica do espaço admite inversa, 

ou seja, não é degenerada, não há. vínculos no sistema. Apesar disto, a ação e as equações 

de movimento não apresentam o inverso da métrica, de tal forma que possamos considerar 

nestas, o caso em que a métrica é degenerada, Porém I quando a métrica é degenerada, 

surgem vínculos já que neste caso não podemos isolar todas as velocidades em função 

dos momentos canonicamente conjugados. Sendo assim, utilizamos o procedimento de 

Dirac [23) para o desenvolvimento do formalismo Hamiltoníano pal'a sistemas vinculados 

e verificaremos que ainda -surgem vínculos adicionais com uma estrutura não trivial. 

O caso degenerado apresenta. uma estrutura rka de vinculos. No formalismo Hamil

toniano, temos situações que dependem do posto da métrica e da. dimensão do espaço 

que influenciam na existência de uma determinada classe de vínculos. Esta estrutura de 

vínculos será bastante útíl como modelo simplificado no tratamento dos vínculos do caso 

da corda em campo de fundo gnwitacíonaL 

Como discutimos na Introdução geral, o fato da. métrica poder estar definida sem 
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inversa na ação e nas equações de movimento de Unl modelo, abre um.a linha de análise 

que terá. resultados não triviais, visto que para um espaço com métrica degenerada, o 

movimento de uma. partícula. neste espaço admite uma característica notavelmente distinta. 

do caso em que a métrica admite uma. inversa. É o que veremos nas seções a seguir. 

2.1 	 A Partícula em Campo de Fundo Gravitacional 
Não Degenerado 

Uma. partícula. sujeíta a um campo gravitacional é descrita pela ação 

l it _ 1 -i'jS - -m gijx x dt, 	 (2,1)
2 t, 

onde m é a massa da partícula. A partir desta ação as equações de movimento obtidas 

são 

ai/ii + fijlXiii = 0, (2,2) 

onde 

rijl ="21 
(Dj9jl +8j gil - 807ij). 

Notemos que a ação e as equações de movimento estão bem definidas mesmo que a 

métrica. nào posssua inversa. Ao considerarmos o momento canonicamente conjugado a. 

Xi , 

DL .jPt :;;;; âxi :;;;; mx aij, (2.3) 

se !lij não for degenerada, temos que 

xi = giJ>;. 	 (2.4) 
m 
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Com isto, podemos construir a Hamiltoniana canônica associada a esta ação a partir de 

Hc = Pd: i - L, obtendo 
1 ..H = _nll?,.p_. (2.5)c 2m:/ J1 

Neste caso, o sistema nào possui vínculos, o que possibilita estudar a evolução da 

partícula utilizando Hc. 

Adicionalmente, devemos notar que com o determinante de gij sendo diferente de zero, 

podemos escrever 

gij = e" j ej'hab, (2.6) 

onde, ei são vetores de base com i = 1, ... , D ; a = 1, ... )D e hab é a métrica euclideana, 

i.e. plana, não degenerada, com assinatura (+ + + ... +) e com o mesmo posto de gij-

Já no caso em que 9ij possui determinante nulo, ou seja, sendo uma métrica dege

nerada, uma forma de definir 9ij com posto arbitrário é considerar os vetores de base, 

assim como a métrica hab , como tendo os indíces a num intervalo numericamente inferior 

ao dos índices i. Neste caso) o posto de 9ij é numericamente inferior à dimensão D do 

espaço. Desta forma iremos considerar uma métrica degenerada conforme veremos na 

seção a segUir. 
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2.2 	 A Partícula num Campo de Fundo Gravitacional 
Degenerado 

Vamos considerar um espaço genéríco com dimensão D que possui uma métrica dege

nerada. Vamo..<; definir a. méttica. degenerada. de dimensão D e posto r por 

, 'h9ij=ei ei «6: 	 (2.7) 

onde ei são vetores de base com i = 1, ... )D a = 11 ,,,,1' (r < D); hOb é uma. 

métrica euclideana, i.e. plana) nao degenerada e com assinatura (+ + .,,+)) porém com 

posto diferente de gij. Notemos também que ef não são matrizes quadradas e assím não 

possuem mversa. 

Desta maneira o detenninante de gij é zero e assim a. métrica possui D - r auto-valores 

nulos, o que implica em gjjut = O, sendo (]~ os (D - 1') autcrvetores associados, 

Para uma partícula de m.assa m movendo-se em um espaço com métrica degenerada, 

vamos considerar a lagrangeana como sendo 

I ,'d 1 '."hL = '2mmjX X" = 2'mx x (lÓ, 	 (2,8) 

onde ia = eixi. O momento canonicamente conjugado é entã.o 

fJL " p,. = -	 = meía:«l (2,9)
I ();i;l 

onde xa = h'.!!,Ixt;. Como a. métrica é degenerada, não podemos inverter ésta equação para 

obtermos as velocidades Xi em termos dos momentos Fi. Isto indica a presença de vínculos 

no sistema. Se considerarmos os D - r auto-vetores U~ aplicados em (2.9)\ temos 

P.V" Dl'"! 'J O 	 (2,10)i () = mg,) na; = ~ 

implicando nos vinculos primários 

4)1:\0 = PiU!1 (2,11) 
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onde escolhemos Q: = l' + 1. '., D representando D - l' componentes. 

Podemos achar uma forma explícita. para U~ a part.ir das equações dos momentos (2.9). 

Nestas equações podemos resolver as velocidades em função dos momentos apenas para 

as r componentes iniciais: 

P, •melXa 

Pr = ·' (2.12)merx"n 

onde obtemos x(J = x«(Pi ,), (i l = 1" .. ,1'). 


As D - r equações restantes1 


, . 
Pr+l mer +1;t'u 

Pu ~ meDx·' a, (2,13) 

são relações algébricas que formam os vínculos conforme veremos a seguir. 

Antes j devemos notar que ei possui inversa em um setOl' reduzido, definida por é~ com 

= I, ... ,1' e a = 1, ... I T. Neste caso a. matriz associada é quadrada e inversível. i' 

Entào para 
,p." ;;;;:; me{'x' 

a • (2.14) 

onde podemos usar que 

:::i' -fi ô' 
t:'"a €tl = Ui" (2,15) 

temos 

-i' D 
ell.rj'm;;;;;Xa ' (2.16) 
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Considerando os D - l' momentos restantes p~, 

~i' n,e, ri,r,n -me " x -me- (2.17)n- (\b- q. 1n' 

temos os D - r vInculos 

, " 

IPa = Pet ~ er.;e1,l1' = O (2.18) 

Os vínculos) na forma. deduzida acima, permitem obter uma forma explícita para U! 
em (2.11), 

PiU! = O= P" - e~erpi', (2.19) 

ou seja l 

i i /J _., i
U(>, = 6(>, ~ en~ 6]" (2,20) 

A HamHtoniana canônica do sístema é dada por 


, 1 ,/.,

Hc = Pâ::1 

- L = -ir} Pi'Pj'! (2.21)
2m 

-i J'com l/i' e(l el) /ta/) sendo a inversa da métrica não degenerada 

- -ll-bhUi' i' = ej'e]' aI,,· 

Levando-se em conta. os vínculos primários, a Harniltoniana será 

H = Hc + ÀU<I?U) (2,22) 

onde '\0 são os multiplícadores de Lagtange associados aos vínculos <Pn. 

ContruÍmos também a álgebra de Poisson dos vínculos: 

.,
{if>., if>p} = Mop , Mnf} = ).Vl~[JE'i, (2,23) 

'1';' {) (a ;') a 'i'f) ( , .,,)IV; nO = [4 ep)úa - e[nCa i' ctJ!c/I. (224) 

A evoluçào tampara! do vínculosr dada por <Íla = {fuI H}l corno condição de coo

sistênciat fornece: 

~Q = No + Mo;t!J>./J = OI (2.25) 
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onde 

",",N'} p.,p..,No ~ o. 1 J' 

N:}' ~ 2~ [-angi'i' +e~e~ak·gi'l - 2g!n8k,{e~ê!')1· (2.26) 

Vamos a seguir considera.r os casos em que os vetores de base ef são integrá.veis ou 

não. 

2.3 Vetores de Base Integráveis 

Vamos considerar a situação em que ei é integráveJ, ou seja j se satisfaz a. 0iejj = O em 

todo o espaço. 

Neste caso) MúfJ O, No. = O e ~(l = 0, significa então que Çf)Q; são os únicos vínculos :o;; 

do sistema e são todos de primeira classe. 


A simetria local gerada. pelos vínculos é dada. por 


&xttáxi' = li{<pQ,Xi
'} = l'e~er = _e.:ó, (2.27) 

onde ta é O parâmetro infinitesimaL 


A Lagrangiana do sístema. pode também ser esCl"ità como 


1 AaA'hL = '2mt.J. ~ 6,1}. = êj,xi ' + e!xo., (2.28)ai» 

A simetria dada. por (2.27), implica em ót:..fI = O, que faz a Lagrangiana. ser invariante. 

Usando (2.27)1 todos os :tfl' podem ser fixados por uma. escolha de gaugel pois temos 

D -1' vínculos de primeira. classe.pC\; e então resta.m D - (D - 1') = l' graus de liberdade. 

Desta forma. a. Lagrangiana (2.28) passa a ser 

1 0'
L - 't·}= -m9i'j'x x 

°1 

~ (2.29)
2 
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que descreve urna partícula em movimento num espaço com uma. métrica não degenerada. 

91'j' em r dimensões" 

2.4 Vetores de Base Não Integráveis 

Neste caso qfeij '# 01 o que faz Mot3 ·r~ O. Então a. condição de consistência (2.25) 

precisa ser reso)vída. para. os multiplicadores de Lagrange )'<' loque envolve a utilização 

do ínverso de li;!o./J' Porém JVfo.fJ é uma matriz aIltis..<:)imétrica quadrada. de ordem (D - t') 

e a existência da. sua inversa dependerá então do valor de (D - 1'). Devido a isto, existem 

. duas possibilidades1 Lo., D - l' par ou ímpar. 

2.4.1 D - r Par 

Neste caso MafJ possui uma inversa. Mo{3 de tal fOl'ma que 

À" - - 'JaPN-.iVJ {J. (2.30) 

Todos os multiplicadores de Lagrange N'Jt. são resolvidos. Então, todos os vínculos 

sào de segunda classe, Desta forma o nümero dos graus de liberdade será dado por 

D - ~(D - r) = HD + r), 

Adícionalmente podem ocorrer outras l"estl'ições na métrica que implicam em 

det(.lvIQ/J) = O no caso D - r par. Assim teremos uma variedade de situações entre 

os casos extremos D - l' par e ímpar. Porém va.mos çOll5iderar a.penas estes extremos, 

o que é suficiente para percebermos como se toma a estrutura dos vínculos do caso com 

métrica degenerada envolvendo qíe~ :F O. 
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2.4.2 D - r Ímpar 

Neste caso det(M.,,) = O e com isto não podemos resolver (2,25) para todos os Aa, O 

número de vínculos <Pó também é ímpar) significando que existem vínculos de primeira 

classe entre os (>ú ou existem novos vínculos. Da. mesma forma como analisamos as 

velocidades em (2.12) e (2.13), seguimos um raciocínio similar para estudar as equações 

em (2.25). Visto que lvI possui inversa para as primeiras D - l' - 1 componentes, vamos 

resolver as primeiras D - T - 1 componentes de (2.25) para. obtermos as componentes 

associadas a Àa' ; 

B' O'~'(N. H ,D~,)À- = M n' + lVJ.o' ,D_rÃ I (2,31) 

com cl, fJf = 1~, .. ; D ... r-I I onde devemos notar que reescalamos os índices U' para. a' 

envolvendo umacantagem efetiva do número de componentes utilizadas, ou seja, (D-1'-1) 

componentes. 

A componente restante 4> V-r passa a Sér o novo vínculo 

, p'
X = tPD-r = NV + Jl:fD_rJPÀ_ r 

(ND~, - MD~,,f3,!vr'~'Na') (2,32) 

onde utilizamos (2,31), 

Devemos notar que tomo em (2.25) obtemos os vínculos atra.vés dos auto-vetores com 

auto-valores correspondentes nulos, é de se esperar que o mesmo aconteça. com X. Podemos 

então definir (; 3uto-vetor de j\1 neste çasot conforme está descrito no apêndice A. 

A álgebra de Poisoon para os novos vínculos é dada por 

{<l'} Ô)( ô<l'a f)iJ? o (2,33)
Q) X = &j'4>(t â~, - 8Pt, 8j ,X - f:)Pp vpX 

A Hamiltoniana fica então da seguinte forma 

H = Hr: + "l1iFa + IJX, (2.34) 
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onde {l é o novo multiplicador de Lagl'ange associado ao vínculo X. A pa.rtir da Hamilto

Iliana (2.34), as condições de consistência serão agora dadas por: 

x= {X, Ho} + AO' {X, 4'.'} + ),0-'{X, iflo_,} = 0, (2,35) 

. {J' D~r
<11", = No' + À Mo'p' + À M."o_, +I'{<IIQ ,,)(} = O (2,36) 

;;'0_, = No_, + )/1MD_"B' + l'{iI>D_" X} = O (2.37) 

A partir de (2,36), sabendo que M possuí inversa, obternos então A{JI: 

>,P' = _Mo'P' (No, + "D-, .'VI."o_, + I'{ <11 0 " X}). (2.38) 

Substituindo >iY na equação (2.37), resulta em 

ND _, - Mo'P' NodvID_,,1f' + I'I-Mo'l"{'Po' , X}MD-,J" + {ifln-n:dl = O, (2.39) 

que equivale a. 

X +I' [_MO'P' {iflo" X} Mo_,p + {ifl D_" X}] = O, (2.40) 

que na. superfícIe dos vínculos implica. em p = 0, Além disto, da. equação (2.35) obtemos 

o valol' de ÀD-l': 

>.D-, = {X, HoH- M~',1f'N~ {X, <!>p'} . (2.41)
{X, 'PD..,} Mop Mo'.D_,(X, 'P•• } 

Determinamos então todos os multiplicadores de Lagrange, de modo que isto faz com 

que todos os vínculos seja.m de segunda dasse" Como temos (D - r + 1) vínculos de 

segunda classe) o espaço de fase tem 2D - (D -1' + 1) ;;;;;;;; D + r-I dimensões. 

2.5 Caso NIl = O 

Das equações da. evolução de ci?U) sabemos que 

N"i' - J..1_ "'j' + ""'8 ·i'j' _ 2"'1'8 ( ""')1
(t - 2m fJo,y ec;A~1. k'g 9 k' €aS!. . (2.42) 
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Entretanto) podemos escrever N!;i' em termos dos vetores de base, ou seja, 

iVi'i' __L[_o (~"0'J") ""0 (';'~;'Ii,d) _O"""'limno,(,d)] (243)1 o - 2m Ua eae/, +€Q€b tll;l ece-d + ..,emen Uk e(ltcb 

1 [ ." b ••' ." d ".k' d ( ;., • ")]= 2m -2aQ~eLóa +2ebêftâl;'if!:~óc +-2çê-Jóc ôl;,ecêi +eoôl:'ef, . (2.44) 

Usando que 

cri' ~k' ~i'D -,éIaê'4 = -ea Cc oCh' (2.45) 

D -i' -[I -t' n ~ 
k,led = -CdeaUk'€II, (2.46) 

obtemos 

N i' j' -}/ -j1 ~j'Ii"' (0" 1"1) -, ) 
o; = ea Cc el> V(uek'l - Ct [I'€li'] ) (2.47) 

onde 

t' -I' 1/la = eVcc;' (2.48) 

Logo, 

Ti'}' - (~c /' ~c) ~,.:' .t41> - No. Pi'Pj' = NQ = D(o.el;lJ - fc,(J[I'ek'J ea u PI/PCl (2.49) 

onde FI/ = é~Pi'. 

Podemos então concluir que se os vetores de base satisfazem a 

"-, n -< ,-r(n -, i) ")voeI:' - Uk,e(). = e!)eb (""€k' - -k,el' ) (2.50) 

temos No. = 0, Neste caso, veremos a seguir como ficará Mal1' Substituindo (2.50) nas 

componentes de MolJ J temos que 

" ~.p. (n ti a I)-I.... -jl-:,:te)
Mo.{3 = ea t"l u\o:eJ3l - e[oej3Jea €bUk,ei' . (2.51) 
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Então, Na = 0, com a.$ condições (2.50), implicam em 

M = ~'p.j' (DLu€pl f"f""[a -') (2.52)a/3 eu " - Pluk'ep. 

Podemos nota.r que mesmo com Q(ie)l #- O, a pa.rtir das relações acima) ainda podemos 

ter Na = O= M ufJ : caso que ocorre diretamente quando D[iei) = O. 

A relaçâo entre Nu = O = Á'fo/J com D[ie): f. O ainda. poderá revelar propriedades 

geométricas que relacionam os casos integrável e não integráveL Isto será tratado em um 

futuro projeto. 

Vamos analisar o caso em que Na = O e lV!afJ :I- O. Neste caso) 

4;. = Mup>,P = O. (2.53) 

Para D - l' par existe a inver:sa. MafJ. Então. 

>.1' lvInjJltfC.P = O, (2.54) 

o que resulta. )..P = O. 

Para D .- l' ímpar não existe a inversa Ivluf3. Mas 

lvlo.O>P = ).JJ' lvlofJl + ).D-r A1o.D_r = O) (2.55) 

ou ainda, 

)./3' Á'la'{1' + ),p-rlV!alD_r O 

)./3'Iv!D-rfJ' o. (2.56) 

Segue que 
,(J' _ ,0-,,,_ Uá'~' 
A _ A lEla' D_ríl'l ) (2.57) 

ficando ÀD-r indeterminado. 
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Mas {q,C:t> I/JIJ} ':fi O, o que implica num conjunto com um número ímpar de vínculos de 

segunda classe. Neste caso existirá uma combinação dos vínculos que será de primeira 

classe. 

! Se considerarmos as combinações 

<1>", = O r = .pD-r - i'v[{)'D .. rM(>,'tJ' iPj3' = 0\ (2,58) 

verificamos que 

{<I>Il"r} = {<I>p', <l>jD_.} - {<I>Il'.Mo'D-.M"'/<I>p'} = MIJ'V-' - M~'D_, = O, (2.59) 

Ana.logamente {(pn-r, r} = O. Então temos que iPp' são de segunda classe e r é de 

primeira classe. Podemos verificar ainda que t = 0=4>",1. 

Então concluímos que para o caso em que No. = O e ivfa.{J f: O temos1 para D - r 

ímpar1 D - l' - 1 vinculos de segunda classe e um vínculo de primeira classe de ta' forma 

que o sistema terá D + l' - 1 graus de liberdade no espaço de fase. Para D ~ l' par há 

D -1' vínculos de segunda classe implicando em um sistema com D+1' graus de liberdade 

no espaço de fase. 

2.6 	 Isometrias e Vínculos de Primeira Classe com 
Métricas Degeneradas 

Uma isometria é definida como um automorfismo de uma variedade, sendo assim, é 

uma. tra.nsformação que preserva. a métrica da variedade. A derívada de Lle da métrica 91) 

com respeito ao vetor de IGlling Ko é que representa a isometria [24J. Em componentes, 

isto significa 

(LK"g)ij = K;:ômg'J + (i),K;:),qrnj + (ojK;:)O,m = 0, (2.60) 

onde {l = 1, ... , r é o índice associado ao número de vetores de Killing existentes para uma 

determinada isometria.; m é o Índice das componentes de um vetor J{u. 
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Para a Lagrangiana da partícula nâo relativística nutri fundo gravítadonal, escrita em 

(2.8), con:;ideretrlos a seguinte transformação: 

d:ri = -eu1(i (2.61)
"' 

onde f.0 é um parâmetro infinitesimal constante, 

Com (2.61), vejamos como a Lagrangíana em (2.8) se transforma, ou seja, 

1 .. .. 
JL = m(2D9ijX'X' + Oi,x'Ií"'), (2.62) 

onde temos 

ÔiJij óxt 
89ij = ax' 

-f)tDijf.°[(!. (2.63) 

Mi = _(,O I<~)' 

-f.uaj[(~:i:j _ da /(!, (2.64) 

Substituindo (2.63) e (2.64) em (2.62), temos 

"(I "'f) ·i·,· [) ,(,"i") .,,(i.jIíL -mé 2.I\o. tgijX x + Oi} [.1'."X l' - nu; .c ."flijX 

-~meo.(K~Ôtgijxj·xj + alK~gij:;;ixt + ()jJ(!gijxjjl) - mêu K~gijj} 

1 "(f{' n a f(' a '/')'"i ',,(i' j- -me o.0,9"lJ + 9,J'u,'1 + 9', ..n.n X:1.- - me l' 1).1'll,·XJ (2.65)2 U t] 

Então) para a transformação (2.61), a Lagrangiana é invariante desde que a métrica 

satisfaça à. condiçào de isometria (2.60) e o parâmetro f.0 seja constante. 

Devemos notar que tanto para a definição de isometria em (2.60) como para a. trans

formação infinitesimal efetuada na Lag,1"a.ngiana não foi necessário o inverso de 91j. Com 

isto, podemos a.nalisar tais operações no caso em que a métrka é degenerada. 

21 



I 

,,,, 

Neste caso l vamos considerar a métrica definida em (2.7) sabendo que esta possuí D-r 

auto~vetores nulos U~ que implicarã.o em D -1' vínculos <Po = O. Conforme demonstrado 

na Seção 2.2 do Capítulo 2, sabemos que quando os vetores de base satisfazem a. alie]) = Oj 

os vínculos lJ?a = Osão de primeira classe. Os vínculos sendo de primeira clas..'ic gCi"am as 

transformações (2.27) que deixam a Lagrangiana na forma (2,28) invariante. Entretanto, 

ao considerarmos as transfOl'm(LÇÕes (2.27) reescritas como 

15x1 = -l~(t)lJ~, (2,66) 

temos que a Lagrangiana na. forma (2.8) se transforma. proporcionalmente a 

U:Ômgíi + (f),U::')gmj + (fJjU:)Uiml (2.67) 

que ao compararmos com (2.60), corresponde a (I:.U",O)I)' Com isto; temos que a Lagl'an

giana é invariante se ocorrer uma isometria para a métrica degenerada. Nesta ísometría. 

os auto-vetores nulos coLTespoudem aos vetores de Kílling. 

Devemos nota.r que para. a ação com métrica degenerada) existe uma característica eg

pecial)i.e" a transformação infinitesimal (2.66) já é local, ou seja, o parâmetro (o. depende 

do tempo, ao contrário de uma. métrica que não é degenerada. Esta localidade é devido 

a transformação (2.66) ser gerada por vínculos de primeira classe. Para o caso em que 

a métrica nã.o é degenerada, não existem vínculos primários e nem os de primeira classe 

porque não há aut<rvetores nulos para esta métrica. Assím, para. haver uma isometria, 

no caso de uma métrica não degenerada, que permita a invariância da Lagl'angiana) é 

necessário que o parâmetro CO seja constante e a. derivada de Lie seja considerada com 

vetores de Killing específicos de acordo com a geometria do espaço. Neste caso a condição 

de jsom.etria ê a. usual. ou seja, é considerada como o anulamento da derivada. covariante 

simetrizada do vetor de KiIling [25]. 
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 Capítulo 3 

A Partícula Relativística 

Introdução 

Uma partícula relativística massiva movendo-se num espaço-tempo de Minkowski com 

D dimensões é descríta por uma ação proporcional ao comprimento da. trajetória da 

partícula. ao longo da. linha de universo [26]. Ao considerarmos o movimento em um 

espaçontempo curvo de D dimensões com métrica gp,v e determinante diferente de zero 

apresC'ntaremos) na. Seção 3.1, a formulação Hamiltoniana, cuja álgebra dos vínculos é de 

primeira classe. 

Considerando que a ação e as equações de movimento na Seção 3.1 estão bem definidas 

mesmo no caso em que o determinante de gl'I>' é nulo, ou seja, sem admitir a e:x:istência 

do inverso da métrica~ construímos na Seção 3.2 o formalísmo Hamiltoniano. Neste caso. 

encontramos vínculos adicionaís que serão de pt-imeira ou segunda classe, dependendo 

explkit.amente da métrka.. Apresentamos para cada forma da métrica. a classificação dos 

vínculos e fi dinâmica efetiva que descreve o movimento da partícula. 
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3.1 	 A Partícula num Campo de Fundo Gravitacional 
não Degenerado 

A ação de uma partícula relativística. de massa.. m, movendo-se em um espaço-tempo 

curvo descrito por uma métrica 9JJln é dada por: 

{"' (1 	 \e
S:;::;;: JTJ. 	 dr 2efJlillxl'-jl' - 2m2) ) (3.1) 

onde T é o pa.râmetro de evolução e e é uma variá.vel a.uxiliar que é conhecida como einbein. 

As equações de movimento obtidas a. partir de (3.1) são dadas por: 

ISS 1 ' 

8e = 2c:2 f}p.vxl-':i'P + ~ = °1 (3.2) 


§S '# r 'P'II e 'fl o 	 (3.3)-li ;;::;; flppX + ;.tttpx x - -gpp::c = 1 xP e 

onde r pup = 4(apgpv + Ôp9vp - ÔpUtw) é o símbolo de Cnristoffel de primeira espécie. De

vemos notar que a partir de (3.2) podemos obter a forma usual da ação que é proporcíonal 

ào comprimento da trajetória da partícula, Com isto substitulmos e ohtido de (3.2) em 

(3.1) e obtemos 

i1"J 1'2
S = m {i:#xv9#11) I di. 	 (3.4) 

~, 

A formulação em {3.4} é importante como uma motivação básica para definirmos, confor

me veremos no capítulo seguinte, a ação de uma corda, uma vez que uma corda movendo

se no espaço-tempo gera uma superfície, Entretanto, a formulação da ação em (3.1) em 

termos da variável auxilia.r e permite considerar o limite de massa. zero. 

Outro aspecto importante é que (3.1), (3.2) e (3.3) estão bem definidas mesmo se a 

métrica. nào possuír inversa. 
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Vamos considerar os momentos canonicamente conjugados a e e xP respectivamente 

dados por 
{)L P _ àLp_~=e-lg x·V (3.5)lI, = {)e = 0, pv .uxP 

Considerando que 9JlV admite invers~ construímos a Hamiltoniana. canônica, que é dada. 

por 

H, = %(ppP.gPv + m'). (3.6) 

Como o momento associado a. e não é proporcional à velocidade, temos a existência. 

de um vínculo IIe = O no sistema.. Considerando a evolução deste vínculo, obtemos 

. e(, ')[I, = 2 P + m = 0, (3.7) 

onde p2 = Pp.Pv9PIJ 1 que implica. na existência do vínculo 

rp = p2 + m2 = Q. (3.8) 

Como {'P~ TIe} = OI então os vínculos t.p = {} e TIe = O são de primeira classe e a Hamiltonia

na. canônica ê diretamente pl'Opol'c1onal a tp. Esta. proporcionalidade é uma característica 

das teorias invariantes por reparametrízação, sendo o vínculo de prímeira classe o gerador 

da simetria. 

ConsidereInos a seguir quais as propriedades que irão surgir no caso em que !JPIJ não 

admite inversa, 
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3.2 	 A Partícula em Campo de Fundo Gravitacional 
Degenerado 

Na seção anterior, observamos que para obtermos M velocidades associadas a xP ne

cessitamos do inverso de 91'1" Assim como no caso da partícula nào relativística, o fato 

de !hw ser degenerada implicará numa condição adicional, que representa a. existência de 

um 00\,'0 víncuLo primário. 

Utilizando a mesma ação, equações de movimento e momentos, considerados na seção 

anterior, vamos construir a Hamiltoniana. canônica para o caso em que g~1V é degenerada. 

Vamos considerar novamente a métrica. na seguinte forma: 

a' b' 
{Jp.u = ep' eu ffa!h' 1 '1a'Y =diag(-I,+I,+I, ___ ,+I), (3,9) 

tal que f1. = 0,1, ...• D-l d = 0, 1, .. 'I r-l. Verificamos facilmente que o determinante 

da métrica se anula. 

Analogamente ao que ocorreu no caso da partícula não relativística, pelo fato de não 

podermos obter todos os xl' a partir de PIl. em (3,5), temos um vínculo primário adicional 

~t:. de tal forma que os vínculos prünixios são 

TIe = 0, (3,10) 

,,~v'p' OPH. - e}! eu' 1/';;;; , 	 (3_11)<li" 

onde li ;;;; O) 1) , . , 11' - 1; !:!. ;;;; r, . , , ~ D ~ L 

Considerando (3,1l) e utilizando a seguinte relação entre OS vetores de base 

~ , /I 	 ~' ,::si' p'ê!:,ep' = 	84 , trat e:, = 6", , (3_12) 

a Hamiltoniana canônica, Hc = PpxJJ ~ L) é dada por: 

e ( ., 2)
Ht:='2	 P + m ) (3_13) 
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onde, 

~2 ~p!JI'p P.P == 9 /.I' 11', (3,14) 

~II I "U'I (I','" ~v9 :::::: 1] e-a,efl' (3.15) 

Devemos notar em (3.14) e (3.15) que aparece apenas ê~ que é o setor de gllV que possui 

inversa. Neste setor os índices estão definidos por Ji = 0,1, ... , r-I e a' = O, 1, ___ ,j' - 1 

de taJ forma que ê~ se torna uma matriz quadrada que admite inversa., 

Considerando os vínculos primários obtidos em (3,10) e (3.11), temos a HamiltonÍana 

primária 

Hp = ~ (p2 -:- m2) + >'IIe + ),1!lPe.. (3.16) 

onde). e ).i:. são os multíplicadores de Lagl'allge associados respectivamente aos vínculos 

lle e ~.e.' Vamos efetuar a evolução tempora.l dos vínculos utilizando Hp' Como 

{e,!I,}=l, {x·,p"}=J~, 

obtemos que 

ú, = -4 (p2 + m') = ;O = o, (3.17) 

<l>e. = e{<1>,,-, ~ (P' + m') }+ À{ 4>,,-, rI,} + À"{ il>1f.' <l>d = o. (3.18) 

Devemos observar que a evoluç.ão de Ile re.sulta em um vínculo 'P = (p2 + m 2) = O 

que se assemelha ao vínculo rp em (3,8) do caso não degenerado. Entreta.nto, no caso 

degenerado, f/l. é construído em apenas um setor de 9J1.v conforme podemos notar em 

(3.14). 

Calculemos a seguir os parênteses de Poisson entre os vínculos, Em (3.18) temos 

1 ~{~,,-,i(p2+m2)} -[-f)py''>.' PjlPÁ' 
2 

(eI!...'eu'"f)v'u""A'pri)!P + Pv' 1'1(I""' (a'e.f. eu'!"') P>.')U'-"'A')l - (3,19) 
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Vamos reescrever (3.19) considerando (3.12) e 

-ti ~;./ ~Vf) -,' /I' o' 6' ~p'í)pea, = ~e«, eu "€p' 8pe". = -ej/eJl,Dpe-a,) (3.20) 

onde (3.20) é obtida a partir de (3.12). Com isto passamos a ter 

-fi' a'l/ -),'{<pi:' ~ (P' + m') } 	 - 2Pj/P>" i)tlea'll el!' + 

2.. -"' (" -I) U -À'p Pel:. etl, uv'ee' 1} ed' {I ).!- 

P ( '/i) 0,1 a'i) -v') -p'>.' (3.21)2P", l' ia' {lep. + Cp jlec.i 9 

P P -v'-)/-P' c!d'~ a' t/-J.' dd'-rla -v') 	 (3.22)= 1" ).1 (ea'€ifec.1j ulRep'! +€!!.ed''l} ela' pite'] 

W - -X' ç'(i' ( ar >.' <1' )= Pa'P<fec! f) qt:ex'l- hj! 0,ve;.:'J 

onde 

h )/ a' -)/ - -).' 
~ = e!;::. ea, Pa' :=: ea,P>... 

Consideremos agora. 

I ( "-À') "("-J.') 
1/-,n (4! -À') " -p' n 

{<l>l!.) iIJ!t,} =- P>.181.: c1! eb' - <1,::. cf. eo! 

,.. e.!t,€VVp' et:.eQ.' - ctt"eq,IV{I 

" p' ,,)PÁ' a1ehd - hr.e. &"h!iJ 

(3.23)' 

(3.24) 

(" -N)Je!Lel/ 	 (3.25) 

( 	 . 

Então, podemos escrever (3.18) como: 

iÍot!. = N}!, + ),/!-Al1!1:'.. = Dl (3.26) 

onde 
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- - -x éd' ( 0.' ).,1 a' ) N!:. = eP"'Pd'ec' 1] (}lee~'j - ht:.. q,véx'l ' (3.27) 

>!tI") (3.28)Pvf1:!! = {}(>,~/Il_1'. = P>,' (â~h!:J - hlt.: 8p hJi! . 

A partir destas últimas equações, observamos que â·#e~. = O, implica em ...7vlpu = O e . . 
lVp = O e analogamente ao caso da partícula não relativística) não há novos vínculos, o 

que torna todos os vínculos presentes como sendo de primeira classe. Neste caso) existem 

l' - 1 graus de liberdade no espaço de configuração. 

Porém, considerando que M!!!!. f O e N/J. '# O temos os seguintes casos a çonsiderar: 

3.2.1 Caso D - r Par 

Para D -}' par, sabemos que existe a inversa de lvl!!.!L que repl'esentaremos por (~i\;1)e.~, 

Então, d. (3.26) obtemos 

À" = - N!:. (M)!"'. . (3.29) 

Mas 

{"l'.' "d = M .. , # O; {,,~,\O} =Nl'. # O. (3.30) 

Então, existem JJ - 1" ....;.. 1 vínculos de segunda classe: ou seja) um número ímpar destes 

vínculos. Pal'a termos um número par de vínculos de segunda classe será necessário 

extrair uma combinaçào linear dos vínculos que seja de primeira classe. Vamos escrever 

essa combinação linear como 

1> = J\O + f 14f>... (3.31) 

Assumindo que t/J é de primeira. classe, obtemos 
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.,~ 

{~, I"} = I~ { q'J~, I"} = ~I~N~ = O, 	 (3.32) 

{q'J, iPe} 	 1 {I", iPe} + I~{ iP~, iPe} 
-2
-INp+ I~Mpp = o. 	 (3.33)
e -	 

Uma solução 	para (3.32) é dada por 

f!!.. = Ne.lv1et!., 	 (3.34) 

uma vez que 	AtIPPNeN!!.. = O devido à antissimetria de lvIPP. 

Substituindo (3.34) em (3.33), temos 

f~Ne = N!!..A1!:YLMpp = Né~, 	 (3.35) 

que resulta em f = ~. Logo, o vínculo de primeira classe que envolve a combinação dos 

vínculos iniciais, é dado por: 
e 

q'J = 21" + MPPNH.iP~. 	 (3.36) 

Desta forma existem (D -1') vínculos de segunda classe IJ>!!.. e dois vínculos de primeira 

classe cP e rIe. Então existem D + l' - 2 graus de liberdade no espaço de fase. 

3.2.2 Caso D - r Ímpar 

Para D - 1" ímpar não existe inversa de !v!!!...!!. Então, seja l!:..' = 1, ... , D - 1· - 1 de tal 

forma que!:!:. = (!:!:.', D - 1"). Neste caso, a partir de (3.26), obtemos 

v' 	 D-r .
N!!.., + !v!!!..'JtÀ- + lHpI D_rÀ-- = O= I}?!!.." 	 (3.37) 
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-- -

NO_r + JYfo_rfl>/l. = O= ~Q:::r.' 	 (3.38) 

Então 

),I! = _}\tI!!.'!! (NE..' + M!!.fD_r),D-r). (3.39) 

Substituindo (3.39) em (3.38), temos 

4- 0 _1" = ND - + 1I:ID - r{3' [-bJt~' (Ni + 2\11:r'D_rAD-r)Jr 

- II/Iv_r[[M!lr!N , = 0, (3.40)N O _ r 	 a

Verificamos que a expressão de <l>D-r) através da substituição de ),e' encontl'ado~ envolve 

uma combinação de NeM, De fato, encontramos um novo vínculo dado por 

'P'X;:;:;; N D - - iVID_rd1VfIJ.- NIi = O. 	 (3.41)r 

Vejamos como fica a evolução dos novos vínculos: 

X 	 %{X,I"}+..\~' {X,<PE} H D-' {x, <Po_,} 

%{X,<p} IVle'JtNe' {x, IPI!'} 

+ ..\= ({ x' <P=} - ''"te'/!, Me'D-' {x, <p~,}) = 0, (3.42) 

D'P = 	 Àió{<p,<p,,} = À~' {<p,<pd H -' {<P,<PD_'} 

-; [.:vo:' N!!! + >.Q::!:ND_ r ] 

~~ [-!11ft!!. (N!t + Mi!l2.::J:.AfJ-r) NJt + ),0-1"No-r] 

2 0'( lNM N N )--).-=- M-- {lD-r #' - O-r 
e -- - 

-~),"-'x = O. (3.43) 
e 
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Da evolução de r,p não obtemos novos vínculos. Da evolução de X obtemos 

Hx,;p} + MtiNe: {x, <l>E'}AV-r = (3.44)
({x, <l>o_,} - Mf!i Me:=. {A' <l>i}) , 

desde que {Xl 1Jtv_r} -lvIe.'!!,' íV1f!.D-r {x, P.e.'} ::f: 0, De acordo com o apêndice A, o auto

vetor nulo de M'e.c é dado por 

VI:. = 6~_r - .~tJv~.rfl,A1f!.' Jt§~" 	 (3.45) 

Porém j 

Ve{x, <l>e} = 	 5~••,{)(, <l>e _~fo_, ê,Mí!·'6;?{x, <l>e} 

{X, <l>D_,} - Mn_, p,Mí!·' {X, <l>d, (3.46) 

que em'responde ao denominador da expressão de ),.o-r em (3,44), Então, 

x= ~{x,;p} -	M"" Na' {X, <l>d + ,ID-'Ve{X, <l>e} = O. (3.47) 

Devemos observa.r que 
-2

V/!{;p, <I>~} = -Vl!Ne. = 0, 	 (3.48) 
e 

ve.{<I>=., <I>~} = V~MfJ-'E = O. (3.49) 

Porém sa.bemos que X = ~ # Wl2=!:l que comparando com (3.49), nos permite concluir 

que ve{X, <I>~} ,p O. Então (3.47) permite determinar 

,ID-, = M""N",{X, <I>.,} - Hx, <p} 
(3.50)

V~{X,<I>/!} . 

onde o denominador não se anula, Logo, determinamos Ái! e ,,\D-r. Isto impUca que os 

vínt.:ulos t 1! são de segunda classe. 
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- - -

Vamos agora determinar se X é de segunda classe. lsto será determinado de fonna 

análoga àquela. apresentada no caso não relativístico, com a diferença que no presente 

caso existe um vinculo adicional :p. A Hamiltoniana ê dada por 

e 
H = ;;'1' + A!!.PR + I'X-	 (3_51) 

" 
Vamos verificar se a evolução dos vínculos pel'lnite determinar o multiplicador de Lagrange 

p. associado ao vínculo x. 

<i> 	 A/!.{IO,,",J + I'{<p,xl 
-2, 2 0-, {}
--)'!!Np' - -À-ND_ r li 'P.X = O, 	 (3_52) 
e 	 - e 

x= %{x, 'P} + Á"{X, '"p} = 0, 	 (3_53) 

<i;e. = Ne. + À~{ '"", p,J + I'{ P/é' X} = Q. 	 (3_54) 

Considerando (3.54) com!:!. = l!:.I, D ~ r, temos 

<fel[ NI[ + >lMI[ li + ).0-'Me' +I'{,"""x} =0 (3.55) 

tÍi12:::!: ND _, +),,!iMo_,'", +/L{ '"D--,,;I:} = O. (3.56) 

De (3.55) obtemos 

Á" = -M"!'.' (NI[ + ),o-'MI[D_, + I'{ '"l!" xl) . (3.57) 

Substituindo (3.57) em (3.56), obtemos 

No_, - M!!' i (N/!., + AD'Me' D-,' + l'{iI?/!." xl) MD_,,, + l'{iI?o-,,;d = O, (3.58) 
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que 	é equivalente a 

ND-, - leIo! e' Mo_, .:NI! + ).I ( {"'D-" x} - Mo! I! ;1>[0_, ,,("'li, x}) = 0" (3"59) 

Isto resulta em 

X-I'(V~{x,l'lId) =0" (3,60) 

De 	(3.60) conduímos7 então, que fJ = D. 

Então em (3,52) temos: 

-2 	('.'".tV- iVj.t.' ~ , A'0"'11'D-r)-0- 1 (3,61)e - -- 

que equivale a 

~2 	[~A<fll!l' (Na;' + ÀD-r1vfn, D-,:) Ne, + ).O-rN D_I'"] = Ü, (3,62) 

resultando em 

-2 ( , , ) -2 D_).,o-r NO_r - lv!!! Q ]\;[a' D_rNjj' = -À-=!.X = o. (3,63)
e - - - e 

Com esta última equaçãoconduímos que <p = O não gera novos vínculos. Em (3.53) temos 

0, 	 (3,64)~{x, <p} + À'" {x, "',+1- ÀD-, {X, <I> o.,} = 

que 	equivale a 

~{X, <p} - M'" I!: (NI!: + >,!2::!:MI!: Q::.!J {X, 1'lI",} + ÀD-, (X, ",0-,) = 0, (3,65) 

Esta última hnplíca no valor de À D-r já encontrado anteriormente em (3.44) ou na forma 

equivalente em (3,50), 

Determínamos então todos os multiplicadores de Lagrange associados aos vínculos 

X e <Pl!.l o que implica que estes são vínculos de seg'unda dasse. Porém) sabemos que 

{y;, ª"',!;:} = -~Nl!. ~ O. Então ip também é de segunda classe. 

34 




Pa.ra (D-r) ímpar obtivemos um conjunto de vínculos formado por um número ímpar 

de vínculos de segunda classe, Com isto, a matriz formada pelos parênteses de Poísson dos 

vínculos de segunda classe não é inversLveL Desta maneíra, deve existi!' uma combinação 

dos vínculos que será. de primeira classe, 

Seja °conjunto dos vínculos de segunda dasse 

fl~l = (<p,X,9?J = (rIA),fIBl,f1e1)' (3.66) 

Considerando a representação matricial, 

'1'1<) 1,1 	 {fW,fl,)}, (3.67) 

sabemos que detlb(ç) (1/)11 = 0, já. que a ordem de f é ímpar, mas por ser uma matriz 

antissimétl'ica, seu posto será uma unidade infedor à sua ordem, conforme discutimos no 

Apêndice A. Sendo assim, existe um único auto-vetor u,'-({) com auto-valor nulo tal que 

WI{J""tW I,) = 0, (3.68) 

onde 

'I'({) - ,1<) 	 - ~(D ) (_1~1';)((')61<) (3.69)r - !}{D~f) I _r 'I i «,}. 

Consideremos a seguinte combinação 

3 = WWfl<)' 	 (3.70) 

Então, 

{3,fIO } = 	 wl'l{rl,j,f l{)} +{WI'I,fl,J}rl'l 

WI') "11.1 1<1 = O. (3.71) 

Logo, 
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3: = <1'= - {<I'v_"r('I'I} ,(.'1 l<'lr«'I, (3.72) 

é a. combinação dos vínculos que é de primeira classe. 

Temos r(ç'j = (11), XI ~e:.) como o conjunto com vínculos de segunda classe e os vínculos 

de primeira classe::: e I1e. Assim existem D + r - 5 graus de liberdade no espaço de fase. 
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Capítulo 4 

A Corda Bosônica 

Introdução 

Quando consideramos a partícula relatiyística movcndo-se no espaço-tempo esta reali

za. uma trajetória que define uma linha de evolução. No caso de urna corda movendo-se no 

espaço-tempo existe uma superfície de evolução associada ao trajeto da corda, ~este caso, 

a ação do modelo de uma corda será proporcional à. área da superfície de evolução, Esta 

superfície, por estar ímersa no espaço-tempo, possui uma métrica induzida pela imersão . 

A ação) por ser proporcional a uma área, e esta <ir'ea estar reladonada ao determinante 

da métrica induzida, define a formulação do modelo de corda através da ação de Nambu

Goto [26]. )Juma outra forrl1ulação 1 que é equivalente a de Nambu~GotoJ temos a ação 

de Polyakov, que por ser de primeira ordem nas derivadas dos campos, ê muito útil no 

desenvolvimento da. Teoria. de Cordas em vários aspectos. 

~este trabalho, um aspecto importante é a definição da ação com o campo de fundo 

gravítadonaJ, sendo este campo representado pela métrica do espaço-tempo no qual a 

superfície de evolução está imersa" Neste caso, a ação e as equações de movimento não 

envolvem o inverso da métrica. do espaça-tempo sendo possível considerarmos o que ocorre 

quando a métrica passa a ser degenerada.) conforme veremos ao longo das seções seguintes. 
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Vamos construír o formalismo HamiJtoniano e considerar uma contagem efetiva dos graus 

de liberdade para a corda imersa num espaço-tempo que admite métricas degeneradas. 

Em analogia aos modelos das partículas) os vínculos presentes irão depender de algumas 

propriedades dos vetores de base que constituem a métrica degenerada., Entretanto l Jlor 

ser um objeto estendido comparada. a. uma. partícula) surgem propriedades no formalísmo 

Hamiltoníano que tomam o modelo bastante diferente do éaSO em que a méti'íca do 

espaço-tsrupo não é: degenerada.. 

Apresentaremos na Seção 4.1 o caso em que li corda está imersa num campo de fundo 

gl'avitaçional arbitrário. Obtemos soluções clássicas que são independentes da métrica 

do espaço-tempo quando as invariâncias da ação não são totalmente fixas. Ao fixarmos 

as invariâncias restantes: notamos que a métrica deve satisfaz.er algumas condições, tesuI

tando em campos de fundo gnwitacionais específicos, sendo que alguns destes podem ser 

degenerados. 

Na Seção 4.2 apresenta.mos o desenvolvimento do formalismo Hamiltoníano no caso 

em que a corda está imersa. num ca.mpo de fundo gTavitacional não degenerado e degene

rado) tratados separada.mente. No caso degenerado, obtemos vínculos com uma estrutura 

algébrica não trivial çomparada ao caso não degenerado. A evolução destes vínculos irá 

gel'ar detalhes importa.ntes na forma como a. corda intei'age com a estrutura geométrica. 

do espa.ço-tempo que admite métricas degeneradas. 

4.1 	 Algumas Soluções Clássicas para a Corda em 
Campos de Fundo Gravitacionais 

A ação de uma corda em um fundo gravitadona1 GJ<I,,(X)j definido em um espaço-tempo 

de dimensão Donde (i",v ~ O, ...,D -1), é dada por 

s = 4-
1
, !d<rdn/-hhIC)('j(O",T)Gpu(X(O",T))Ô,«jXPÔ('jXU, (4.1)

"." 
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onde h(a}(bl {(a) = O) 1) é a métrica da superfície de evoluçâo da corda. As equações de 

movimento para Xli e hab sào respectivamente 

V~h Ô(a) (V-hMa)(bIÔ(»XP)GAP + r p",h(a)(bIÔ('lXP/)(bI X " = 0, (4,2) 

~ - G (O vpa X" ~h h(a'I(b'I" vPi) V") - oJ(a)(b) JJII (a)"'\. (b) - 2 (a){b) U(a')"';' W).I'\ -, (4,3)
o_o 

Observemos que as expressões de (401) a (4.3) não dependern do inverso de G/lfJ ' 

portanto, estão bem definidas mesmo quando GIJV for degenerada. 

:No gauge ortonormal, l.c. hab = 1}ab. (4.2) e (4,3) se reduzem a 

G;'prhtLXP + r ?w>.â+X1I ÊLXv = 01 (4.4) 

T;:i;± = Gpv8±xp fhXV = 0, (4,5) 

onde â± = (I!r ± De), I!r =8, e a. = 8 
" 

Como podl?JUOS ver, existem soluções para as equações de movimento (4A) e (4.5) 

da forma 8+XP = O ou â_x/l = O que são independentes da métrica Gpv 116]. No cs

paço~tempo de Minkowski em duas dimensões, campos que satisfazem soluções da forma 

D±Xí\ = 0\ sâo chamados de bósons quirais. Nesta tel"minologia, denotaremos a COOl'de

nada da corda. envolvida em tais soluções como sendo quiraI. 

Porém, sabemos que a escolha. do gauge conforme, relacionado à invariância de repa

rametrização e de Wey1t ainda deixa uma invariância residual [27J que pode ser fixada 

conl a esrolha de gauge X+ = = ~(XQ+ X D- 1) = (X: + P"'t), sendo P uma constante, 

Neste gauge a coordenada X+ não é mais quiral, ou seja, â+x+ ;.. O. Desta maneira, 

as soluções 8+X i = O = â+x- nas equações (4.4) e (4,5) já nâo são mais exatas, visto 

que existem termos contendo â+x+ que não irão se anular. Com isto se qulsennos obtel' 
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a solução quiral â+xJJ = O (para fL = -, i) devemos impor que o conjunto dos termos 

contendo â+x+ se anule. 

As componentes das equações (4.4) contendo os termos â+x+ = P e â+xJJ = O para 

fL = -, i podem ser escritas como 

P(2o+G+; - o;G++) + (o+G_; + o_G;+ - o;G+_)ÊJ_X- + 

+(o+G;j + o,P+;])ÊJ_xj = 0, 

o+G++ + o_G++ÊJ_X- + op++ÊJ_xj = 0, (4.6) 

P(2o+G+_ - o_G++) + o+G__ ÊJ_}C + 

+(o+Gj _ + OjG_+ - o_G+j)ÊJ_xj = O. 

Analogamente para (4.5), resulta em 

(4.7)G++(P)' = ° 
2G+_PÊJ_X- + 2GH PÊJ_X; + 

+2G_;ÊJ_X-ÊJ_X; + G__ÊJ_X-ÊJ_X- + G;jÊJ_X;ÊJ_xj = O. (4.8) 

As equações de (4.6) à (4.8) possuem soluções que irão depender da forma de G/,v. 

Com isto, uma solução destas equações (independente de X+) é dada por: 

G__ 9- C_i = fi-i G+ j = fiij (4.9) 

G+i o;h G+_ = o_h G++ = 0, (4.10) 

onde fi e hsão funções apenas de X- e Xi. 
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Temos~ então) uma forma para Gpv que permite a solução quiraI para as componentes 

x- e Xl, com todas as in'«trlâncías da ação (4.1) completamente fixas. 

Além dos possÍveÍs GJ", não-degenerados existe também umá forma de Gj>v que também 

satisfaz (4.6) à (4.8), POl'ém com determinante nulo. As componentes de Gpv são 

G+_ = iLh G++ = O G_i = [aiX+ + gi(Xi)[G+_ 

(4.11) 

G = G+(jG_j ) G__ = OG+i ;;;;;: aih -+ f)i h ij G+_ 

onde <li são constantes e h = h(X~) Xi). Vemos, então) a presença. direta de uma métrica 

degenerada na solução das equações de movimento da corda em campo de fundo gt'avfta

donal, desde que as coordenadas da corda sejam do tipo quil'aL 

Consideremos a seguir o formalismo HamíltonÍano em que será considerada a presença 

de campos de fundo com métriças não degeneradas e degeneradas. 

4.2 Formalismo Hamiltoniano 

4.2.1 Campo de Fundo Gravitacional não Degenerado 

Para a construção da Hamiltoniana. associada a ação (4.1) consideremos as densidades 

de momento 

OL = 0, (4.12)1'(a)('J = Oh(a)(b) 

DL rT O(b) •1'p = -. = -Tv -hh ii,,;X G,.(X), (4.13)
IX,(P 

I
onde T = 21<";;;' • 
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No caso em que detGpu I- O) temos o seguinte conjunto de vínculos primários: 

<I>(A)lb) = 1'(')(0) = O. (4.14) 

Vamos introduúr os seguintes parênteses de Poisson 

{l la)l')( )..,., (.)} 1{1i(')'(')' 1i1')1i(41)ti( .)l O' 1 r(çJ{d} O' r = 2" (c) U(d) ( (c) {dJ (T - (J 

(4.15) 

{X"(<1), P,(cr')}, = Iitli(<1 - cr') 

Vamos calcular a dependência temporal dos vínculos em (4.14) atravé-s da Hamilto

niana primária H 

r"H = lo dcrCtI, + ,\(4)(')<1>10)1'1)' (4.16) 

onde ,\(a)(bj sào multiplicadores de Lagrange e 

"' = -1 [(_h)-1/2 ..,., ..,., GP" + 2hOl ..,., X'. ·t· T(·~h)~ll' X'· X'"G 1 nc 2hOO T rp'rv rw' "'.I P.Vl (4.17) 

onde X'I' = :qXJJ. Da evolução tl?mporal de ([>abl cujos detalhes dos cálculos se enconh'am 

no apêndice B) obtemos os seguintes víncu10s secundários: 

1 ,
IPI = TPJ.lX p. :::;; OI (4.18) 

<p, = ~ (;,P,:P,G"" + X'·X"O"") = O. (4.19) 

A evolução temporal de (4.18) e (4.19) niio gera novos vínculos e todos os vínculos da 

teoria são de primeira classe, como podemos constatar através da álgebra 
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{<P1("),<P1("')} = r-'1<p1(") + <Pl(o")}Dqó("  O") (4,20) 

{<p,(q), <p,(O")} = Y-':<P'(O') + <p2(cr')]D.ó(q  O") (4,21) 

(<P2(<t),<P,(o-')} = r-'~<Pl(cr) + <p1(a')JD.ó(cr- cr'), (4,22) 

, I 

I 
..1 

4.2.2 Campo de Fundo Gravitacional Degenerado 

Consideremos uma. métrica degenerada, num espaço-tempo de D dimensões, dada por 

Gf.1f' = e!'er1l4'v. Desta forma, dei(GplI ) = 0, já. que o posto de G, que é igual a r I é menor 

que D, 

Quaudo det(G1w ) = O, temos o mesmo vínculo 4;(1)(11) = 0, mas da definição de 1'/l em 

(4.13), vemos que para eliminarmos -,Y" necessitamos da inversa de Gpv ' Como esta não 

existe, iremos mostrar que surge um novo vinculo. 

Vamos escrever 'PII. como: 

PI! 

na' 
= 

= 

.'LlQ/ep l 

AfO(b)a(b)X
IIet lJo.'1/. (4,23) 

Considerando uma divisão do índice J:j da forma. J,t = (p'J f.t), onde J/ = O, 1, ... , T -1 

r, .,., D  1, temos 

f!:. = 

F., 

Pll 

= 

= 

ó .'c,ep ' 

Lla,e~, 

(4,24) 

(4,25) 
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Porém, no setor (ar; ,u') podemos definir uma inversa. dada. por ê~': então 

a' -// ó~' (4,26)e,ielj 
,. 

.0.' ~y' (/ (4,27)e""ell,  ." 
De (4,24) temos que 

-p'
.6.0" = ea/Pp." (4,28) 

Logo 
a' ~I/-n"Pe. =e1!,e(l,rv'. (4,29) 

Temos, entào1 o seguinte vínculo primário: 

~ ~ o'-v'~
T't::.. = rJ!. - c!!ea,rv' = 0, (4,30) 

Devemos notar ainda que 

<PI!. - U~'P),. (4,31) 

U' 6Ã fi-v1/' (4,32)- !! - e'!..eo! 1'"I!. 

onde (4.32} corl'esponde a uma. representação dos auto-vetores nulos de G/w • ou seja, 

UiG,v = 0, ( 4.33) 

Seodo assim
j 

O:MI possui D - r auto-vetores com auto-valor zero) 1.e., D - '" auto-vetores 

nulos. 

Para. a métrica degenerada em estudo, obtemos a densidade de hamiltonÍana canônica 

1íc. cujos cálculos estão efetuados no apêndice B t 

'li = -1 r(-h)-1/2 P'+2hol~ "!{'P-'-T(-h)'l!'X'PX"G 1 (4,34){" 2hOO ; T r pJ . IJU 
, 
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onde, 

-2 -si'" a'rf-'-v'P = G P,/P,,/ = fi e;:,ee' P,/Pif 

(4.35) 

xtl. = X'llX fV GJW = XfJ."e::X)tJe~fJi1'/f' 

Como já. obtivemos todos os vínculos primários) vamos evoluir estes vínculos com a Ha

miltoniana. primária Hp 

Hp = / (n, + À(0)1')p(41(') + À"<I1,J dll (4.36) 

Inicialmente vamos evoluir o vínculo P(a){b} = O. Porém devemos antes notar que 

{Plo)('), <I>,:} = o. (4.37) 

Como 1lc apresenta a mesma forma do caso não degenera.do, a partir de 

1'(.11') = 0, (4.38) 

obtemos os seguintes vínculos secundários 

1 ,
IPt = rPpXP =0, (4.39) 

1 P '2(" )=0) (4.40)'P2=ií T' +X 

conforme demonstrado no apêndice B. 

A partir destes últimos vínculos podemos reescrever 14 como 

n, = - h~. [(_")-' /''1'' + "''lo,]. (4.41) 
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Evoluindo ipt!.' 

(4.42)4>" = f ({<1',,(,,), 1i,(cr')} + ).'{ '",,(a), ,".(O")}) dl7', 

temos 

{<I',,(a), flc(u')} = c, {'",,(u), lO, (a')} + co{ <P!!(u), 1O,(a')}, (4.43) 

onde 

hOl 

Cf =. -T (4.44)
hOO ' 

c, = _ T.L{-..::h:L)-_l_I' (4.45)
2 h" 

Os pa.rênteses de Poisson resta.ntesl cujos cálculos se encontram no Apêndice C} são 

dados por: 

{'",,(l7), 101 (l7')} = -'",,(a')0.,5(0" 0"), (4.46) 

- - ).' 'd' •
{<I',,(a),IO'(<")} 2'P.,Pif e,4 Dlee~'Jó(", - <") 

"'.;, a' .,. '7' ,'d'" Y o( '}+'2rftrd'e~ eQ,ec> 'fi V{1'le,,,] (J - (f 

-U~(a)D"G"p(a)X" X'P(a)J(IT - 0") 

+2U~(a)G",(,,')X'P(0")Oa§(a - ,,'), (4.>17) 

{'",,(u), ,".(u')} = M".(a)ó(O' - ,,'), (4.48) 

,,'o ~( Vo .p'M~!t. =. 'P",CIIUil!.(:Ji; o) + Pp'é'[eue)Cty(u) 
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(4.49) 

Para. o último termo de (4.47) vamos utilizar que 

Ô.(Ui:.(<I)G'M(a')X"(a').(u - ,,'») = O 

ôrr(Ui:.(U)G'M(U')X"(u').(a- a')) 

- ôrrU!:.(iTlG,.(,/)X'''(iT')ó(u·' <I) 

+ U!:.(iT)G".(cr')X"(a')ad§(u - cr'). 	 (4.50) 

Então, 

Com ísto, podemos reescrever (4A7) como 

{iI'~(,,), \p'(u')} 	 - n!!,(u)ó(u - a'), (4.52) 

•• éd'."'() [a .' (l "e! .' ( l]1'1,,(0) - 2Pa,'l'iff! ee' cr [eeXj a - el! ",crp'eg] (J' 

fJ 'Ã I v ',\
-U"i)~G"X X '(a) - 2fi.U"G,,"X (a). 

Desta formal segue que 

, 
~ 
l. {il>,,(u), '/i,(".')} 	 - c, (-il>!!,(".')ô.,J(". .. Cf')) + c,n"(,,.')6(<7 - 17') 

- N!!.«/)ó(a - ,,'), (4.53) 

(4.54) 
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Considerando todas as contribuições de (4.42), ficamos com: 

4>,,(<1) = 	f (Ne.(I7') + '\!!.MeR(u'») /i(" - a')d<T' 

N,,(<T) + AeMe,,(u) = 0, (4,55) 

Observamos que (4.55) possui urna forma correspondente aos casos das partículas 

relativístícas e não relativísticas. Sendo assim, analisaremos os casos em que a dimensão 

de M é par ou ímpar. 

4.2.3 Caso D - r Par 

Existe a inversa de MJ!!!' portanto, a partir de (4.55), determinamos os multiplicadores 

de Lagl'ange).!t. = -M!:!.JLJVt:.: 

Vejamos como ficam as evoluções dos vínculos secundátios CP1 e 1{J2' 

'h (u) = f 	({l"I (0'), H,(I7')} + -IR {l"I (er), wR(u') }) d<T', (4.56) 

.,0,(0') = f ({I",(a), H,(a')} + ÀR {I",(O'), 41.(I7')}) dO"', (4,57) 

{l"I (0'), H,(u')} = Cl {\OI (a), 101 (er')} + c,{101 (a), ",(a')} , (4,58) 

(", (a), H,( 17')} = Cl {I'" ("l, 1"1 (er')) + c, {<p,(,,) , lO, (u')} , (4.59) 

No apêndice C a.presentamos as cá.fculos envolvidos para a obtenção da. seguinte álgebra 

dos vínculos: 

{"I (t71,1"1 (a')) = [1"1 (O') + "1 (,,')[IV(O' - ,,') 	 (4,60) 
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{\/'I (Cf), \/,'(a')} = [\/,,(a) + \/,,(u') j &.6(u - u') (4.61) 

{\/,,(u), 1", (o')} ~ [\/'I (a) + 1"1 (o')J O,J(" - 0') (4.62) 

Então, podemos concluir que 

\Ó, ; O (4.63) 

não gera novos vínculos. 

Porém, de 

(1"(0-), 4l~(cr')}; -ne(cr')ó(a - u'); _N"e(o-')ó(<T_ <7'), (4.64) 
C2 

segue que 

'Í'2 = _j).,ILN"!L(o')ó(a - u')d,,' 
c, 

-~W';',«T). (4.65) 
c, 

Como Ai!... = -MI!!t..NE..' verificamos que 

. 1
lO' = --M!!.~N N ; O (4.66)

C2 t!lL' 

não gera novos vínculos. 

Temos então um conjunto com um número ímpar de vínculos de segunda cla.sse, 'Í'p 

e !P2. Desta fonna, vamos considerar urna comhinaçào dos vinculos que seja de prímeira 

classe 

if> ; (1"2 + fêifl!!., (4.67) 
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e determina.r os coeficientes ~ e fI.! a partir de 

{<I>, <p,} j"{if>E.' <p,} ~ fE.Né = O 


{"', if>e} Ç{<p2, if>,,} + f"ME.é = o. (4.68) 


Temos que a. solução para (4.68) é dada por 

j" = NeMe!!. ç = c,. (4.69) 

Então,
.'. 

<I> = C2'1'2 +N -"Me!!.<I>!!. 
(4.70) 

é a combinação procurada. 

Ficamos com um número par de vínculos de segunda classe definidos por 4)1!. e com os 

vínculos de pximeira classe dados por q." IPl e P(a)(&)' Então existem D + r - 4 gxaus de 

liberdade no espaço de fase. 

, 
4,2,4 Caso D - r Impar 

Neste caso, como o determinante de Me!!. é nulo, sabemos que existe um auto-vetor nulo 

v~ de M ta.l que Ve.Me.e = O. Então) em 4?1!. = O na equação (4.55), de modo análogo 

ao que fOI realizado na partícula relatívística1 surgirá o vínculo 

x = V!!..}I1!. = O, (4.71) 

onde ao utilizarmos a representação de W!I obtida no apêndice A) obt.emos 

x = _ -M D _ r {J'Ml1'ó'N!L=O. (4.72)N D r 
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Utilizando novamente a. ana.logia. da partícula relativística t porém desta vez compa

rando com a equação (3.39) do Capítulo 3, o valor de ).!t dado por 

)l/ = - MP' ti. (Np• + M p' ~).1J-r) , (4.73) 

Vamos~ agora., determinar a evolução temporal de X 1 IPI e '1'2· 

Analogamente ao que foi realizado no caso D - r par, a evolução temporal de IPi não 

gera nOvOS vínculos. Para I.{)z! temos 

'ÍJ, = - À~N,(,,) = .!c ()('N" + ),v-,ND ••') • (4.74)
Cz - Cz - 

Substituindo ),,11' temos 

. ,D-r O
r.{J2=A-X= • (4.75) 

ou seja j nenhum vínculo é gerado. 

Vejamos a evolução de X 

x= {x, Hp } = f ((X("') ,1t«a')} +..v' (x(a), 1II,,(u')}) du', (4.76) 

{x, 1t,(u')} = CI (x(cr), '1'1 (<r')} + c,{x(a), <p,(tI)}. (4.77) 

Para ficar com uma forma conveniente, análoga à partícula relativística! consideremos 

1-1.«<7') = ~<p, (4.78) 

onde q; = C't!f11 +C2'Pa· iVbs 1{t;((Tt) = Ct1pl + C2)02· Logo: CI(2) = ~êl(2). Então 

c
(x,1-I.«tI)} = {x, Z'l'}· (4.79) 

Ainda temos 
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- - -
Ãe{x, 'I>.} = Ã" {x, '1>", } + ÃD-,{x, <1>0-,}, (4.80) 

logo 

X«7) = j ({X("), ~<P("') } +)/ {X«7), '1>", (,,') } + À= {X(,,), P o_,(er')} ) d,,' (4.81) 

Nesta última expressão, vamos substítuir ),.V, de modo análogo ao que foi realizado na 

partícula relativística, l'esultando em; 

x(O') = j({x(,,), ~<p("')} - MUN~ {x, <!>e.:} 

+,\D' [{ X, 'l>o_,} - ME'. D_,MfLii {x, pd] )d,,'. (4.82) 

Devemos notar que 

Vi!.{x,<I>JJ = {x,'I>o-,} -MrlD-,M!.P' {X'<!>;L} (4.83) 

não se anula. Então 

.\D-, = - {xC"), ~<p("')} + MÚ~N~ {X, P;L} 
(4.84) 

Vi!. {x, <!>t:.} 
Determinamos, então, À~ e ).O-r, Desta forma. l)e. é um vím;ulo de segunda classe. 

Como a Hamiltoniana estendida apresenta a mesma forma da partícula rela.tivística 

concluímos que o multiplicador de Lagrange /.J é nulo, o que permite detenninar X COluO 

vínculo de segunda classe. Como {<P2(Il), 'l>I!J<7')} # O concluímos que 'Pz é de segunda 

classe. 

Resta. analisar {)Oh X}, Temos que, 
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{'PI,X} = {p.X'p,VeN!'.} 

~ {p., VR}X'PNR+ {X", V"}P.N~ 

+{Pp,NR}X'PVR+ {X'P,N~}PpV", (4,85) 

Não é possível determinar se (4.85) anula-se ou não pois O cálculo envolvido depende 

explicitamente da métrica. 

Entãot Se {í?1' X} # O, teremos um número par de vínculos de segunda classe. Neste 

caso existem D + 1* - 3 graus de liberdade no espaço de fase, 

Por outro lado, se {1P1' X} = O~ teremos um número fmpaJ.' de vínculos de segunda 

classe e neste caso existe uma combinação dos vínculos que é de primeira classe. Como 

a estrutura dos vínculos e evoluçôes deste são similares ao da. pal'tícula relativístic3t a 

combinação dos vínculos, denominada 3, será da mesma forma. Assim, temos os vínculos 

de segunda. classe iP~'.!.p2 e X e os vínculos de primeira classe ~11 'P(a)(b) e 2. Neste caso 

existem lJ + l' - 3 graus de liberdade no espaço de fase. 

Podemos concluir que a contagem dos graus de liberdade, que é definida localmente 

para cada. ponto ao longo de (J', é independente do valor de {cp) (O')! X(c/)}. 

Adicionalmente, condulmos que o estudo inicial das partículas em espaços com 

métricas degeneradas1 foi bastante útil para auxiliar () d€'Senvolvimento da álgebra dos 

vínculos no caso da cútda., sendo que esta apresenta uma estrutura de vínculos mais 

complexa. A estrutura. dos vínculos das partículas se assemelhando com a. estrutura do 

caso da corda., serviu de comparação para também determinar a combinação correta dos 

vínculos que deveriam ser de primeira classe, como também para determinar corretamente 

as evoluções dos vínculos primários e secundários. Estas evoluções por serem constituídas 

de equações não triviais, só foram simplificadas atra.vés de uma analogia com respeito ao 

tratamento dos vínculos de um modelo simplificado em relação ao da corda, ou sE;ja., o 

das partículas em espaços com métricas degeneradas. 
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Com o uso da partícula não relativística em espaços com métricas degeneradas, que 

possui uma estrutura de víuculos simllar ao da corda, coDseguimos resolver de forma con

sistente a relação entre a ordem da. matriz M!D;! e a condição de consistência para. o vínculo 

~R' Entretanto) por não a.presentar analogia. aos vínculos secundários da corda! Le" '111 

e !P'l, uma generalização do modelo para o caso relativístico, trouxe condições e moti

vações adidonaís, ~o caso relativístico desenvolvido no Capítulo 3, o vínculo secundário 

para a partícula, ou seja, o vinculo I{J, serve como analogia para simplificar os vínculos 

secundários da corda. Esta simplifica.ção é útil principalmente com respeito a consistência. 

dos vínculos para o caso em que os vetores de base nào são integráveis e quando A1i!.,l!.. não 

possui inversa, 

4.3 	 Isometrias na Corda com Métrica Degenerada e 
Vínculos de Primeira Classe 

Conforme vimos nos modelos das partículas descritos nos Capítulos 2 e 3, a condição 

ô:pe~; = O 

tornava os vinculos de pt'hneira classe. Se considerarmos Ô;pe~~, = Opara a corda j obtemos 
, 

a partir de (4A9), (4.52) e (4.54) que 

M#,(,,) = 0, 	 (4.86) 

NJ!.(u) = c,( -U;;iJ#GApX'AX'P(<7) 

au:; 'Ã
2-iJ;G,pX (er)). 	 (4,87) 

Esta forma de Nl!. nào permíte que todos os vínculos da teoria sejam de primeira classe. 

Porém, devemos notar que os termos restantes em N" podem ser reescritos de uma forma. 

especial se considerarmos que a. métrica degenerada implica em uma isometria no modelo, 
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Vamos considerar a condição de isometria na forma 

U:8j<G).,!> + G>'/JôpU:' + Gjjpâ>,U:' = 0, (4,88) 

onde Ue representa um auto-vetor nulo de G>.w 

Partindo de (4,88) temos que 

U"I} G,_ = -G,,,I} 11" - G i),U" (4,89)i! # "P A1' P'"J:. I'P .... ~. 

onde podemos utilizar 

"a G '>, 'p p '>'x'p (4,90)Ul!, " ""x x ; -2GÀpi)~l!,x , 

Mas 

OpU: x'p = auJ:. (4,91) 
Q" ' 

logo 

fi ,)., 'p aufl. '),
U"f).G""X x = -2"GA.X , (4,92) 

- u<1 

Substituindo (4,92) em (4,87), temos N~«I) = 0, 

Assim temos ~!:!. = 01 que não gera novos vínculos e ficamos com um conjunto de 

vínculos de primeiradasse dado por W-e.' 1ft e 'P2. Então a teoria terá D-[D-r+2] = 1*-2 

graus de liberdade no espaço de configuração. 

Coro este resultado podemos concluÍr que a análíse da isometria para a métrica de

generada no caso da partícula não relativística foi bastante útil para o caso da corda, 

servindo como motivação na obtenção dos vínculos de primeira classe. 
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Apesar da condição de integrabilidade dos vetores- de base permitir uma obtem..:ão ime

diata. dos vínculos de primeira classe para as partÍCulas t'elativísticas e não relativísticas, 

o mesmo não ocorreu para o caso das cordas; visto que a condiçào de integrabilidade não 

tornou todos os vínculos de primeira classe, Neste ponto um recurso importante j que é a 

isometria associada à. métrica degenerada, permitiu a. obtençào completa. dos vínculos de 

primeira classe da corda com métrica degenerada. 

Além disto: no caso da corda com métrica degenerada j os vínculos de primeira classe 

só estão presentes para o caso em que ocorre a isometria em termos do vetores de Killing j 

sendo estes identificados com os auto-.vetol'CS nulos da métt"ica degenerada.. 

Adicionalmente) a existência de isometrias no modelo da corda em campo de fundo 

gra.vítacional. é de importância fundamental para a fotmulação de ações duais [28, 29, 30]. 

Nesta formulação, a ação obtida a. partir de transformações específicas nas componentes 

da. métrica inicial, é classicamente equivalentente à ação inicial, sendo chamada de ação 

duaL Porém o procedimento utilizado, não utiliza o inverso da métrica. Sendo assim) 

é de se esperar que uma ação dual à ação com métrica degenerada possa dar outras 

interpl'Ctações, neste contexto de dualidade l às métricas degeneradas na teoria. de cordas. 

4.4 Invariância Conforme em Nível Quântico 

Uma vez encontrado um sistema de vínculos de pl'imeil'a classe na. teoria de cordas, 

podemos verificar se a simetria gerada pOI' estes é preservada em nível quântico, e, se não 

foI', que condições devem ser impostas para que seja. 

:No caso usual em que a métrica do espaço-tempo possuí inversa. a álgebra. dos vínculos 

em nivel quântico é estudada em [31, 32], onde são obtidas condições sobre os campos de 

fundo de modo que a álgebra continue de primeira classe, implicando nas condições de 

invariância conforme em nível quântieo encontradas em (331. 
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Entretanto é possivel tratar a álgebra dos vínculos para a corda com métrica degene

rada utilí:zando método descrito em [32:! em que é usado como ponto de partida a relação 

de comutação canônica das coordenadas e seus momentos canonicarnente conjugados, que 

só é válida se os vínculos forem de primeíra classe em nível clássico. 

Para encontrarmos a álgebra em nível quântico necessitamos de um ordena.mento que 

permita tratar con....enientemente funções do opeJ:adoJ: posição X de tal forma que: 

; F(X) ; ~ F(X). (4.93) 

Este ordenamento é justificado com uma escolha conveniente do vácuo da teoria escre
'.', 

vendo 

X'" = T f"' dcre-2imu X" ~ -~Tjd{cm-1X"({) = r X",
2 lo 4 1m 

(4.94) 

2iu p m -l p ç = e ,
"- pm 

onde os modos positívos e o modo zerO de pm são colocados à direita, os modos negativos 

e o modo zero de X m são colocados à. esquerda das expressões escritas em função de X e 

P. Os produtos ordenadas não triviais são produtos de X e P 1e.gol 

Pp(O')X"(ü) : P,,(cr)XV(ü}: + Pp(O')XV(ü) (4.95) 

tom 

p.(I7)X'(ü) = - ~ó;( ~ ç lç < I{I (4.96) 

Urna relação geral e importa.nte é: 

Ir A, r BJ=_T'jdE,jd(cm- 1{-n-1tl(I;)B(Ü. (4.97)im i'j 16 
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Aplicando (4.96) e (4.97) a<JS vínculos usuais da corda, com o campo de fundo não 

degencrMo j encontramos a álgebra em nível quintko cujos termos adicionais} Le., aqueles 

não proporcionais aos vínculos, tambêm chamados de termos de Schwinger, se anula.m se 

o campo de fundo satisfaz as equações de 8instein. Temos então que as equações de 

Eínstein são as condições para. a invariância conforme em nivel quântico. 

Com o estudo do método desenvolvido em [32L podemos fazer o tratamento quâ.ntico 

da álgebra dos vínculos de primeira classe da corda num campo de fundo degenerado. 

Com isto, encontraremos os termos de Schwingel' conespondentes à quebra da. invariância 

conforme e demais simetrias, tratadas quanticamente e estendidas para o caso degenerado. 

É importante notarmos que esta extensão envolvendo métricas degeneradas não é 

possível se o ponto de partida for a. álgebra usual do caso não degenerado. Isto porque o 

último caso, ao admitir uma métrica inversa, permite a inclusão de contra-termos, no tra

tamento em nível quântico, proporcionais ao tensor de Riemann [31j e com isto inviabíliza 

uma. extensão díreta para o caso degenerado, Vemos então que tal extensão deve partir 

do cálculo envolvendo a álgebl'a dos vínculos de primeh·a,. cla.'ise descrita exclusivamente 

com a métrica degenerada. 

O cálculo em nível quântico ainda está em aberto, porém quando concluído futuramen

te! poderá indicar mn comportamento quântico para <;1$ métrlç<;1$ degeneradas consideradas 

no cúntexto da teoria de cordas. 
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Capítulo 5 


Conclusão 


Os resultados obtidos nesta. tese, revelam aspectos importantes da dinâmíca de 

partículas e cordas em espaços com métricas degeneradas que ainda não foram com

pletamente tratados na literatura. Neste trabalho conseguimos desenvolver o formalismo 

Hamiltoniano de forma a obter os vínculos e calcularmos a álgebra dos mesmos. 

Ao desenvolvermos o formalismo Hamiltoniano de forma a obter o conjunto completo 

dos vínculos conseguimos determinar a. dinamica efetiva para as partículas relativísticas e 

não relatívfstkas e cOl'das em movimento num campo de fundo gTavita.donal degenerado. 

Verificamos que quando a métrica é degenerada há o surgimento de vinculos adicionais 

no espaço de fase os quais não possuem correspondência no caso em que a métrica nâo 

é degenerada, Estes vínculos são características importantes para os movimentos em 

espaços com métricas degeneradas, A estrutura dos vínculos é semelhante para todos os 

modelos que tratamos. Porém, os vínculos apresentam maior complexidade quando há 

invariancia por repal'ametrização que caracteriza as partículas relatívlsticas e as cordas. 

Um aspecto bastante motivador foi considel'ar a isometria no caso da partícula. não 

relativística. Este modelo, por ser o caso mais simples envolvendo métrica degenerada, 

possibilitou uma análise simplificada da pre-senç-a de isometrias a..'1sociada à métrica dege

nerada. No caso usual em que a métrica nào é degenerada, uma isometria está associada 
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a uma simetria intrínseca da métrica, Porém, no caso da corda com méttíca degenera

da; concluímos que a isometria. está fortemente associada. à simetria local gerada. pelos 

vínculos de primeira. classe. Isto mostra como o formalismo Hamiltoniano para a corda. 

em campo de fundo degenerado revela aspectos geométricos que não esta.vam expHcitos na 

construção algébrica dos vínculos de primeira classe. Convem Iessaltar que estes aspectos 

são exclusivos da corda com métrica. degenerada que desenvolvemos nesta tese. 

Ainda. podemos notar que o uso da isometria para a métrica degenerada permite 

algumas motivações adicionais para o desenvolvimento de projetos futuros oriundos desta 

tese. Estas motivações estão associadas à obtenção de ações duais discutidas em !281 20], 

Estas ações são assim de6nidas por serem classicamente equÍvalentes à ação original de 

uma corda em campo de fundo gravítacional porém com métricas diferentes (30). Um 

aspecto marcante nestas ações duais é que para a sua construção não ê necessário o 

inverso da métrica, Então) podemos analisar futm'amente como as métricas degeneradas 

podem se relacionar com as métricas obtidas nas ações duais, 

Um trabalho importante para seI desenvolvído €i o estudo de aspectos quânticos en

volvendo métricas degenerada'). Conforme discutimos no nnal do Capítulo 4) o desen

volvimento da álgebra em nível quântíco poderá fornecer outras aplícações para a teoria 

de cordas em campo de fundo gravjtacional degenel'ado. Este resultado poderá dar uma 

descrição alternativa para o estudo das dualidades em nível quântico para as ações duais. 

Isto se deve ao fato de que as isometrias, que são a base para esta simetria de dualida

de, também estão presentes na métrica degenerada. Assim, podemos esperar que exista 

uma relaçã.o específica entre as métricas degeneradas e as não degeneradas no contexto 

da. teoda de cordas. 
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Apêndice A 

Propriedades dos Auto-Vetores , 
Nulos em D - r Impar 

Sabemos de (3,26), que 

4>l! = Np. + ).!t..Mp.}t. = O. (A,1) 

Porém, pl:ua D - l' ímpar, Mp. iJ não possuI inversa) 1.e.) detM = 0, Sendo assim, 

vamos considerar o índice I!:. com a. seguinte representação: jJ = (i!I D - 1'). Então. temos 

que A/p/ t!!.. possui inversa, já, que l:!:.' representa um número par de índices, Assim, A1e:,.1l! 

é de ordem par a.lém de possuÍ!' componentes independentes, o que toma det(lI!J1t..!!!J -! O. 

Desta forma podemos concluir que Ml!k tem posto D - r - 1, possuindo apenas um 

auto-vetor nulo. 

Seja ve o a.uto-vetor nulo, então 

Vl!.Mj!< = 0, (A,2) 

Multiplicando (A.l) por V1!, temos 

V!!..NI!. + ).1!VJ!ArJ1!e ::::: 01 (A,3) 

que implica em 

x =V1!Ne. = 0, (AA) 
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Entretanto) sabemos que 

p' v'X N D _ r -lVfD _ rP,lvI- - Nv' = O. (A.5) 

De (A.5) e (A.4)) podemos fazer a seguinte identificação: 

V " - ó" M MP' ti I!.. (A.6)-- D-r- D-r(i' --~l!." 

A partir de (A.6) podemos checar diretamente que 

p' a'
VI!..M!!l!. MD-rl!. - MD_rf!..,lvI- -/VI!!, l!. (A.?) 

p'
/VID_r v - /VID_rp,~~ = o. 

Então podemos concluir que VI!.. é uma representação do auto-vetor com auto-valor nulo 

para qualquer que seja a ordem ímpar de /vI!!l!.' Assim podemos escrever o vínculo X de 

uma forma compacta) ou seja) X = V!!..N!!.: 

Uma observação importante é que VI!. pode também ser construído diretamente a 

partir da equação de auto-valores. Consideremos o caso particular (D - 1') = 3 com a 

matriz associada a MI!.l!. e um vetor em três dimensões: 

O M 12 M13]
-M12 M23 
-/vII3 -lvI23 O 

M= 
[ 

O 

V=(~:). 

Consideremos as equações para o auto-valor nulo de M: 

v2 M 12 + V 3 /vI13 O 

- V 1 /vI12 + V 3 M23 O (A.S)
M·V=O=- {
- V 1 /vI13 + V 2 M23 O 
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A partir de (A.8) obtemos o auto-vetol" de 11.1 cujo auto-valor é nulo: 

V = V3 (_A-iBJ -) (A.9)
M" 

\ 1 


Vamos considerar simplesmente que 


! 

y= Ir ~~Y,2- ) (A.IO)
j\h~ 

\ 1 


Desta. forma 


-M13+M13 ) (O)
M·Y= -.'Vf?3+M" = O , (A.H)

( _ ,\11$1'\.-I;3 + M::;p\-fta O· 
Ma M,:: 

que garante (A. lO) como uma representação conveniente do auto-vetor nulo de M. 

Vamos então, identifica!' as componentes de V em (A. lO) com V~ = ór-!v[J.{!'j,qí! r:{ ~" 

considerando que (D -1') =;l e li = (1,2), 

Neste caso usaremos: 

ll 

M' = ( -if12 MI' ) M'-' (O 
Ma 

-~) I 
(A.12)O=?= _1_ Õ

onde devemos notar que M é constituída apenas das componentes Ma' 11'! e que estas 

componentes são independentes e não nulas, conforme vemos diretamente na matriz bi

dimensional anteríOr. 

Ficamos então com 

V I.' 1.. (J' , _ = -lv[Çáf!'wI- e..) (A.13) 

cujas 'Componentes sâo detalhadas a seguir. 

Temos 

V I' l'i ~t' (A,14)-=-~r~ -~r~-
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Mas A1;!2' = -lvf23 = M 32 • Logo, 

1 M23 
(A.15)V!' = - M 32 • lv!12 = lvft2' 

é o primeiro termo de V em (A.IO). Considerando 

I' 2' 2' 2' vt -M!1!,M- - - MJ.1.'lv!-- (A.16) 

( -1) M13 
-lv!31· M = - lvI ' 

l2 12 

vemos que é o segundo termo de V em (A. lO). E 

V D -, - V. - el - 1 (A.17)-- -oi-, 

é o terceiro termo de V em (A. lO). 

Devemos observar que os resultados obtidos são válidos para as partículas e para a 

corda bastando considerar os índices apropriados. 

64 


http:M!1!,M---MJ.1.'lv!--(A.16


Apêndice B 

Dedução da Hamiltoniana Canônica 
da Corda com Métrica Degenerada e 
Vínculos Secundários 

Hamiltoniana Canônica 

Vamos considerar a Lagrangeana na formulação de Polyakov: 

L=fCd(T 

C = - ~ ,;-hMa)('ifJ(Q)XPfJ('iX"G"" (Rl) 

<I 
onde (a) = O) L A densidade de momento é dada por: 

_ ac T "hh'('IO V"G '1'(bi'1 V"GP" - -<- = - V -n (b).l1. JW = JI'o VlbJ.t1. JI1I) (B<2)aX" 
onde 

Do X JI = ..y.JJ alx" = x'e< (B<3) 

Para Gpv = e:' e~lla'fI, sabemos que det{G,!W) ;;;; O, já que o posto de G é T. 
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Vamos escrever 'P,.. como 

Pp. = 6.o..e"p ~ 

Ao.! = 1V[O{b)a(b)Xve~ lJa'Y. (B.4) 

Vamos considerar que J.l = li,!!::. J onde tt' = O)1, ... ,T-1 ~ = ;"'''ID-l. Então 

escrevemos (BA) como 

p.' = l:J.n· €Il' " (B.5) 

'Pp = 6.0.' e:' (B.6) 

Mas: 

c' ~p' - §" (B.7)e;ley .' 

«' -v' §.'
v' . (B.8)e1-'/ eo' 

De (B.5) temos que 

l10! = ê~Pp." (B.9) 

Usando esta. última. €'ffi (B.6), temos 

rl-v'p (B.IO)'Pe.. = el! e«. vi, 

que corresponde a.o vínculo primário 

" .,; '" O (B.H)e!.!.eo:r", = .<P~ '" Pl:. 

Vamos considerar que 

A ,,00 ,,"V,' ,,{.OlX'v li (B.12).:....>.a' = lv.< ..l,. ep TjI)!V ,. lV. ev l/a'V' 
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Então, 

xv g t.", r"Ia,
eJl 'fIo'fI = -- - -'- v'v /t' (B.13)

lv[OO Moo A e v l1a'P'

A partir desta última, temos 

;kpe~' Xve~ 1]0.'11 = (1t'b' Óc' - lv/OI X'~e~') (~a' - ,\1°1X'v e~ 1J01 b') (!\tI OO 
)-2 

[1}a'c' ~a,6c' - 2iVI01 X'~e;Ao' + (ivJOly~ X'~e~' X've~1l(l1(f] 

x (M"r'. (1l.14) 

Sabendo que 

ô~ = lvfoo .fe;GplJ + MOI X'vGl'v. (B.15)
ax" 

obtemos 

ac X' _ C !MOOj(Pe~1 XVe~1]o.'lf
{IX" 2 

1 ", Il __ lvI ll X Pe: X v ev 1(a'V< (B.16)
2 

Ao con:sidel'armos (B.9)) obtemos as seguintes propriedades: 

a'e' A.\ a'e! -li -v' P G-~Jl!IJ'p 'P1/ t...l.q't..lc' = 1] €o.,ec!P,.l vi = p' /1', 

~'Jl a' .\ X'WP , (B,17)X eJ, t..l a' p 

Substituindo (B,17) em (B,14) e (B.16), temos 

ti, = P,X' - C 
P' ,MO> , [{MOI? 11] (X')' (RI8)2M" - Ma,PpX'+ M" -M ~, 
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onde 

i''' Cf<• 'v'Pp..,P",> 

(X')2 X '"V"G 
- ,,i\, fW" 

Adicionalmente, sabemos que 

det(h(O)(') = ~ = h"!t" _ (hOI )', (B.19)
h 

onde h = det(h!o)(') e h < O. Considerando que M!a)(') = -TV-hh!a)!') temos a partir 

de (3.19): 

T(l',fol )' _ M" = - V_hh
oo 

' (B.20)"M" 

Substituindo estas propriedades em (Bo1S), ficamos com a densidade de Hamiltoniana 

canônica dada por: 

1 [ p2 
I1tc=-- OI T (B.21)2hOO TN + 2h 'P"X' + "r=='(X')']. ',f-h , 

Devemos notar que quando a métrica não for degenerada, basta substituirmos p"!. por

I p2 = GfoW'P"Pv paI°a obtermos a forma padrão de tl.c do caso nã-o degenerado., 

Vínculos Secundários 

Na. evolução dos vínculos primários P{ll)(b) == O através da Hamiltoniana primária Hp , 

temos que considerar as contribuições vindas de cada componente, ou seja, precisamos 

calcular Poo. 1>01 e 1>1 t, Assim temos 
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1>(')(41 (IT) = {1'«)(dl (0'), Hp } = f ({1'('1(41 (IT), 'Ii,(,,') } ) dO", (B.22) 

onde ?ir; e;;tá definida. em (B.21) e também usamos que 

{1'«)(d) (0'), 1'(a)('1 (a') } 0, (B.23) 

{1'(,)(d) «T), g;1:(a')} o. (B.24) 

A contribuição em (B.22) é dada por 

{1'I,l(dl(O'), 'Ii,(u')} = 

() l}[ 1>' '" T "l'](-'Ol{PI')(dl ()' ,- 2hOO (a') Ty-h + 2h P"X + yCii(X Q) 

1 {p () [ 1>' OI. '" T , ,] ( ')} (B.25)- 2h"(,,') (')(dl a, TyCii + 2h 'P"X +..;-h (X ) a . 

Em (B.25) Val110S considerar o termo 

{1'(')(dJ(U), [T~ + 2h'I1'"X'" - y~h (X'l'] (a')} = 

{1'I')!dl(a), ";~h (a')} (~ (u') +T(X'f(u')) 

+ {1'(')(dl("), heI (0") } 21'pX'P(u'). (B.26) 

No termo (3.26) precisamos calcular {p(C)(d)(O'), v'~h (Ui)}. Porém, vamos considerar 

{'" () f( 'l} ó('II'1 .H) I1f(d)r(,)(dl'" Cf =-(')ldló(O'-u _.. "". ". (B.27) 

Mas, para f(u) = (_h)-1/2(a), temos 
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ai(a') 1 ( h)-l/'( ')h (')á(' ") 	 (B.28)ah(a)I') (aU) = -2 - a (a)I')" I)" ..0" . 
Então, substituindo (3.28) em (B.27), ficamos com 

{PI<)(d)(q), 	v'~h (a')} = _~(_h)-I/2("')hl<)(d)("')á(" "0 (3.29),,') 

Um outro pa.rênteses de Poisson em (B.25) é dado por 

, () I} 1·la)(.)D( -;;1;;){P(')(d) ", 2hOO(<T') = -2Ó{O)Id) ah('H') 

_ ~Ór~Id)(hOO)-2(u')&(" - a'), (B.30) 

.11')1;) 1 (ó(aH') , .lI') ,Ia»
onde (c)(d) = '2 (c} u(d) -r {eju(d) • 

Então, usando (B,30) e (B.29), ficamos cotn (3.25) dada por 

{PI<Hd) (u),1t,(a')) = ~ól:')(d)(hOO)-'(",) [~' + TX"+P,X'"] (0')5(a-c,') 

1 1 ( 	 )-1/'( ')h (') [$2 . TV"] '( ')+ 2hOO(a') 	 -h "(,)(d)" Y + A Q" - (J 

+ ó~~l(d)(hOO)-I(a')P.X"("')cí(" - a'). 	 (B,31) 

A partir de 	(B.31), temo, em (B.22) 

.. Ih" [$' ,]POl (,,) PIO(") = 2hOO (_h)-I/2(a) y + T X 2 (a) 

2 1 P 	 '"()_ (B.32)+ 2hOO«7) 	 .X (7 -O, 

Poo(") = 	 ~ (hOO~2(a) [~ + T X'2 + p.X'p1(0-) 

1 -1/2 h03 ['P--, '2;]+ 2(-h) (a)hOO y+TX (a) =0, (B.33) 
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1',,(<7) ~ !c hll (_h)-l/'(q) [1'>2 + TX"] (0")
2 h'· T 

~hll (_h)-1/2(0") [1'>2 , X"] (0") = 2hOO T2 ,.I 

Como h1l ;6 0, hoa ;6 O e h ;6 O, (B.34) é equivalente a 

O . (B.34) 

j'fJ "( )T(a)+TX a =0. 

Usando (B.35), vemos que (B.32) e (B.33) se reduzem apenas a 

(B.35) 

I 1 
2hoo 1'#x'P(cr) = O. (8.36) 

Então, multiplicando (B.35) e (8.36) por T- I e sabendo que hoa ;6 Oem (8.36), temos 

os vínculos secundários 

1'1 
1=T1'pXP = 0, (B.37) 

, 

'I 

-, 
. _ 1' " 
'1'2= T' +X =0. (B.38) 
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Apêndice C 
, 

Dedução da AIgebra dos Vínculos 
para a Corda 

Neste apêndice vamos calcular alguns parênteses de Poisson envolvendo os vínculos da 

corda com métrica degenerada e utilizados no Capítulo 4. 

A seguir, temos os parênteses de Poisson envolvendo os vínculos P(a)(b) com os demais 

vínculos, IDe.)I>j e IP2, que não dependem de Ma)(ij}, encontrados no Capítulo 4. 

{'P(oll'I,9?J!} = 0, (C.l) 

{P(oHbj,'Pl} = O= {P(a)(bj,'PZ}· (C.2) 

Para os vínculos IPI e 01?!:. temos 

{'l'I (a), w,,(u')} 	 = 1'#(a){ X'"(a), Pera')} 

- p.(,,){X'"(IT), 'P!l' (Cf') }é~: «(T'le~ (<7') 

+ X'"(u)'P!l'(u'){p.(u), ii~e~ (u')} 	 (C.3) 

Na equação (C.3)j podemos considerar o seguinte termo: 

{P.(aj, e~e~ (u')} = {'P.("j, ê~: (a')}e~ + {PAu), e~ (a'n'::: (u'). (C..!) 
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Ma."), 

{X 

(f(X(a')),1'"(<7)}rrr' = 8~d'l j(X(u'))J(o- - a'), (C.5) 

V 
(,,'), P,(<7)}rrr' = O;Ó(" 0"). (C.6)-r 

Logo, 

{Pp(cr), e~:er (u')} = [-â~")'~: (u')er (u') - ô~.rler (<7')e%,-')] .\(0- - Cf'). (C.7) 

Também temos, a partir de (C.5), 

{X'P(,,), Pe(o-')) = ó~Daó(cr - u'). (C.8) 

Então, (C.3) equivale a 

{\OI ("), <I>.(,,')} = Pe(a)Daó(o- - Cf') - PfJ'(u)~ (o')e~0."(" - 0-') 

+X'P{a)Pp,(a') (O;' ê~ (a'») e~ (0-')0(0-' a') 


+X"(o-)1'p' (O;' e~ (a')) e:;' (0-')6(0- - (1'). (C.O) 


Porém) o segundo termo de (C.9) pode ser escrito como 

ti:;: e~ (iJ')ô.o(o- - ,,') = ô. (~: e~ (,,')) 6(iJ - 0-') + ~:e~ (o-')ô.o(o- - 0-') (C.IO) 

Logo! 

{\OI (o), <l>v(o')} = 


1'do)ô.ó(cr - q')- Pp,(q) [~(a')e~D.ó(u ... ,,') + D. (~e~ (u'») 0(0' - 0")] 


+X'P(O')1'{1'8a (~:e~ (a'») é(u - a'). (C.H) 
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I 
Ao usarmos em (C.l1), a seguinte propriedade, 

• j 


X'"(u)iJ; (eZe~ (a'») Ii(a  ,,') = X'P(u)a;: (ç:e~(,,») 1i(O" - a') 

- /Ju (e;::e~ (u») , (CI2) 

fiçalnos finalmente com 

{I",(O-), <JI,,(u'J) 	 = [1',,(er) -1'p,(,,)eZe~l /J.1i(0 - 0") 

~ <JI,,(,,)/J.a(a - ,,'), (C,13) 

Consideremos agora o parênteses 	de Poisson entre os vínculos q!!! e 1,02: 

{<JI,,("l,\02("'l} 	 = {1',,(al,à""(o')1'.'("')1'p'("')} (I) 

+ {1',,(u), X'"(ci)X'P("')O,,p(u')} (lI) 


- {1'p' (,,)e~: (u)e~ (u), à>!P' ("')1',\'1',,. (u')} (Ill) 


- {p.,(,,)ê~: (,,)e~ (,,), X'A X'P(o')O>p(cr')} , (IV) (C,14) 


Vamos ana.lisar cada termO', O termO' (I) de (C,14) é dado por 

{1',,(o'), à N (0")1'.' (,,')1'".(u')} 	 = (1'~«(f), êi"'" (O")} p.'1'p' (0") 

_-o:: à,Jtf (X(u'»pp'1',,(u')8(O' - 17') (C,15) 

o termo (lI) de 	(C,14) é dadO' por 

{P,,(I7) , X'P(a')X'P( 17')O,p("') } 	 = 2 {p~(O'), X'· (u') } X'P(u')O"p(u') 

+ {p,,(u), O"p(u')} X'P(ci)X'P(O"J 


2X'P(u')G",,(u')/J.a(u" 0") 


-o::Opp(X (,,'))X'P X''(0")6(" - 0') (C,16) 
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o termo (1lI) de (C,14l é dado por 

{P,., (O'li:: (O' )e~Cer), G"p' (u')PÁ' P" (a')} = {p., (o'), G"p' (o')} e;:; (u)e~ (U)PÁ' l'p' 

.,i + 1',,(,,) {ê::(u)e~(u),PxFp'(q')} 

xG"p' (0'), (C.l7) 

onde 

{ê!::(a)e~ (u), F"Pp'(u')} G"'; (a') 2 {e,:: (O')e~ (u), P,,(o')} P p'(u')G"p' (0') 

~ 2 (ê::(")ô"e~ (u) + e~ (O')ôNê~: (0')) 

xFp'(,,')GA'P'{0')6{u - ,,'), (C.1S) 

Então) o lado direito da equação (C.17) vale 

-IY,:: (i" p' Cu')e:: (a)e~ (a)pA,Fp'(u')§(O" - 0') 

+2 (e:: ("JiJ"e~ (,,) + e~ (a)iJ.vê!:: (a») 1'.'Pfi (a')G" ri (0')8(" - a'). (C 19) 

o termo (N) de (C,H) é dado por 

i 

I {F,,(aJe:: (a)e~ (a), x" X'P(o')G,,(0")} = e;:; (O')e~ (a) {p., (a), X', X'P(o')G,p(o') }
i 

~ e:: (a)e~ (17)(2 {p., ("l, X"(o') } x'P(u')O",,(,,') + {PAu), G,pc,,')} X'A(,,')X'P(0")) 
, , , 

2ê~ (O')e~ (o-)X '(u'la., piluli(c; - 0') 

- ê~ (O')e~ (a)õ;;JGAP(u')X' '(a')X'P(O")6(" - 0'). (C.20) 

Vamos reagrupax os termoS anteriormente descritos, de modo que possamos simplificar 

{iJlj!, tpa}. Com isto, ficamos com 
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{~k(a),'i"("')} = 


'P,,'Pp'(a') [1J~~')ã"p' (o-')ê~: (a')e~ (a') - al{lã""(0"))6(0' - 0"') (a)

! 

2'Pp' (alÔ"'1 (o)'Pp'(a) [i:: (a)ih,e~ (a) + ih,e:' e~ (0')) ó(a - a') (á) 

+ [ê:,e~(a)lJ::'IG>p(O") - ar'IG,p(Cf')] X''(a')X'P(a')6(o- - o') (c) 

+ 2 [G",,(o') - ê~:e~ (a)GI"'(O")) X'P(a'j[)qó(i7 - O"'j (d) (C.2i) 

Considerando o termo (a), ternos que 

'PÁ''Pp' (17') [a;:: i~ (,,')il~ (o-')rya + ê~ (,/)11(.: (cr')~<'à'] ê:' e~ (a')ó( u - a') 

- 'P",'Pp' (,,') [~ê~ (Cf')e.;: (Cf')rydd' + e;: (U')iJ;.' e:'(,,') ry<';f] ó(a - 0"), (C.22) 

que é equívalente a 

2'PÀ' (Cf' )'Pp' (Cf' la:: ê~ e,;:,f'd' e:: e~ (0')0 (O' - 0') 

- 21\,(,,')'Pp'(a')I{;' e~i!::1)"d'o{er - ,,'lo (a) (C.23) 

Vamos considerar nos termos (a) e (b) que 

-~/ _ri -)!8 " (C.24)D~e~ = -~e!l p.er!' 


Então a soma dos termos (a) e (b) é dada por: 


(al + (á) = 2'P,,'Pp'(0"') (-;;:;: ê~ 8p,e~) e,;:ry"'" e::e~ ("')!i(,, ,,') 

2~ (') ,,( ,)(~p',vf) b')~ ('l""" <'''!i( ')+ rp" Cf ej! (í eveu' >.'e", rfl (J e('!ed,q (f-a 

, (_6').,' 1:/) ti c'd' I+2P",'Pp'(U) "deyf}eep' e",'l 0(0'-0") 

n' ~ ,p'~ -I 'À' U o( ')- 28,ve~ yp,ea'/"jléd'eeTJ c.r - fI , (C.25) 
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que reagrupando os termos acima, resulta em 

(a) + (b) 2 (íJ!!..e),!a' - íJ a') PIJ,e-P'p 
a, -p' -x U ó(a - '))."eJ!.. p'ed,ec' 1] a 

,
b' íJ 	 b' ) -a' p -p' -À' -p' -"' ,'d' ( ')+ 2 (íJv,e)." - )."e", Pp,eJ!.. p'ed,ea,ell ec,1] °a - a 

- - -x éd' a' ,2Pa,Pd,e"ry íJÍ!!-e"Jó(<7 - (7) 

- - _8' 'r.f ').,' ,
+2Pt/Pd,ed 1]c e~ e ,8[.a,el,]o(a - a'). 	 (C.26)a

Ao considerarmos o termo (c), devemos notar que: 

(c) 	 ( a'-p'(, ')íJ(u')Gp' ).,p (')a - J!.. (a ')) ..-1...-1.V"V'P( )Ó(a - ae!!.. ea a íJ(a')G ).,p a ') (C.27) 

-U:(<7)íJta')G,p(<7')X" X'P(<7)Ó(<7 - <7'), (C.28) 

onde 

Up - óP a' -x.'óP 	 (C.29)J!.. - J!.. 	 - eJ!.. ea, x.' e U~GJlV = O 

Da mesma forma para o termo (d): 

(d) 	 = 2 [G",,(<7') - e~: (<7)e~ (<7)Gp'p(<7')1X'P(<7')íJaó(<7 - <7') 

2U:(<7)Gpp(<7')X'P(<7')íJaÓ(<7 - <7') (C.30) 

Então 

- - -x 	c'd' a' I2Pa,Pd,e"ry íJi"e,"Ó(<7 - (7)c 

- - _8' c'd' a' -).,' /t' ') 

{"~(<7), I"M)} 	 _, 

+2Pt/Pd,ec' TI eJ!.. ea,8[.a,e).,,]o(a - a 

-U:(<7)íJtu')G,p(<7')X" X'P(<7)ó(<7 - <7') 

+2U:(<7)Gpp(<7')X'P(<7')íJaó(<7 - <7'), (C.31) 
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o parênteses de Poisson entre os vínculos 1Pe:1 considerados em pontos diferentes, é 

dado por 

{,",(qj, ,",(<1') } {P (l1) ~ 1',,, (<1)ê;: e~ (<1), Pela') ~ Pp'(,:r')ê~e~ (a') }e

~ ~P(l(o') {P!!.(o), e~e~ (a')} ~ PÁ'(") {e~ (crje~ (0'), P!!J"') } 

+ {p,,(>7je:: (O" je~ ("j, Pp' (a')e~er (O"j } 

~ 	~Pti (a') ( ~ar)ê~ ("'») e~ (0")6(u ~ a') 

+Pp'(I1')a~·)e~«J')e~ (0')0(" ~ a') 

~Px("je:: (,,)a~e~ (O")O"(IT- 0") ~ p",e~ (a)a~e%r)ó(cr ~ a') 

+ [at l (ê;;' (u)e~ (0')) e~ (,,) ~ a; (<';:(0')e~ (a») e~ (0')J 
, 

xPx(u)etó(u - ",'), (C,32) 

Reagrupando os termos de (C"32), finalmente temos 

{,"!!.(u) , '"Au')} ~ Pp'(u)e~a.!!!ê~ (0')8(0' u') 

+Pp'(a)i\ee~ê( (u)6(0' - 0") 


+ap' (ê!: (,,)e~(,,)) e~PÁ' (,,)e~ (,,)5(0" ~ ,,'), (C,33) 


que apresenta uma fanua similar à da partícula relativística. 

Considerando o parênteses de Poisson entre os vínculos ~l, temos 

{\OI (17), \01 (u')} P,,(<1) {X'"{cr), Pv(o')} X'V(a') 

+X'"(a)p,,(O"j {pp (<1j, X'V(o')} 

_ Pp(q)X'P(q')IJ.o(q - ci) 

- pp(u'jX'P(c> lO",ó(" - u'), (C,34) 
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Ponhn, vamos reescrever (C.34) utilizando as seguintes propriedades: 

o. (X'P(,,'),,(u - u'J) ~ X"(d)ô,Ii(q - a') 

~ 8. (X'P(a)o(" - u'») 
~ X"'(0')6(O" - 0") + X"(O')o,o(cr - cr') (C,35) 

X"(cr')8,5(0- ,- 0") ~ X""(u) + X"(,,)0.6(u - ,,') (C,36) 

0.,6(0' - 0") = -Ouó(", - d) (C,37) 

I 
I Usandn (C,35) à (C,37) em (C,34), ficamos com 

Pp(O') [X"P(0')5(" - €f') - X'P(uJiJ.ii(q - 0")] 

- Pp(q') [X"P(u')ó(O' - a') - X'p(0")a",6(0' - d)] 

= Pp(<7)X'P(0')D.6(0' - 0") + Pp(O")X"(d)D.ó(O' - 0"), (C,38) 

Logo, 

('P'("),'Pl("')} = (1",(0'1 + 1",(0"») a.ó(u - 0"), (C,39) 

Agora vamos consíderar o parênteses de Poisson entre ~l e 'P2: 

('P' (0'), 'P'(,,')} = {p/,(O'), Õ·'~' (e") }x'PP.,(O")Pp' (0") 

+Pp(cr) {X'P(crJ, P",Pp'(O')} Õ·'''' (cr') 

+ {pp(cr), X'á X'PGaP(d) } X'"(O'}, (C.40) 

Vamos reescrever cada termo de (CAO): 
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(91":1) to -n)gCI] ICn)1 -(")11 + 


Cn -n)gfi,XO"x90oe+ -(I' -n)g(,n)d,X(,D).,x(,n)flOO'PI]

(,n -n)g"eICn)! -(.0)/] -(,1) -n)g(.o)'"I]

Cn -n)g"e(n)f + C" -.o)9(J»/"1] -(,.0 -O)g"(](,D)1 

Cc -J»g(,J»d,XC,o)u,X(,C)(J°O'"G

= (,0 -0)9(,n)rl,x(,n)iI,X(,o)u,XCj»dOO(;IG'~ 

(~V:1) '(,.0 -.0)9fi,X.,X(,n)9°O(I'IG

(,n -p)g"I](,n)9,Xen)"rim -{(,D)dOOO,Xo,X '(.o)rid} 


! 
 I 
I 



I 
J• 

! 

_iJj:"G.p(I7')X'"(17')X'P(IT')X'"(u')ii(u -17') = 

2G",,{u')X"OX'P(u')ó(u - Cf') + [/(0-)- /(0-')1 Dv5(17 -17') (0.47) 

Para aJlalisarmos 2G"p(0')X'~(I7')X'"(I7)iJv6(u - 0'), devemos antes notar que: 

X'"(o-)Dvó(u - 0') = -X"P(0-')5(0" - 0') + X'P(I7')iJ.O(cr - ,,'), (0.48) 

onde usamos (C.45). 

Então: 

2Gp17(u')X'~(0-')X'"(<7)lJv5(" - ,,') = 

2Gpp(u')X'P(O"')X'p(0-')a.ó(u - u') - 2G"17(u')X'17(,,')X"P(<7')á(u - u') (C.49) 

Somando (Co49) e (C.47) obtemos: 

[a"p(a')X'P(O"')X'"(<7') + a",,(O")X'17(u)X'P(<1)] a,,"(17 - <7') (C.50) 

Uma outra. contribuição em (CAO) é dada por: 

_a)'(ltr'iJ' X'P(l7')Pa,(0')Pp,(u')5(u ... a') = 

-a",Go'p' (u')P., (u')P8,(u')5(17 - u') (C.51) 

Considerando que g(er) = 6°'8' (o-)P,..(cr)P17' (<7) temos a partir d. (C.45): 

-iJotr'P' (17)P., P{J'("jó((J - 0-') = 2(,,"'8' (u)iJ"P., (q)P17' (crjó(u - a') 

+ 	[i/(a) - 9(er')J a,/S(u - 17') (C.52) 
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A partir de (C.52) e (C.51) obtemos 

_ô~·')Co'll'X'"(O")Po,(O")Pw (O")ó( O' - ,,') = 2Õo'P' (O')8.P., (o')P", (O')ó(" - 0") 

+ la("') - 9(0')]8.6(0' - 0"). (C.53) 

Analogamente à (CAB}, temos 

P",(,,)8.5(0- - 0") = -P'o,ó(q - 0") + 'P.,(u')ô.ii(cr - ".'). (C.54) 

Somando (C.54) e (C. 52) obtemos 

[C·'P' (".')PAo')'P~, (er') + Co'r' (u)'P.,(cr )'Pp,(crl] O.ó(a - a'). (C. 55) 

Então, considerando todas as contribuições ficamos com 

.f, 


(IO,(,,),!P'("")} = 110'(0') + IO,(O")J 8.5(". - 0"). (C.56) 
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