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Resumo 

Nesta. tese t, o limite não relativístico em teorias quânticas de campos em 
2+1 dimensões é discutido} perturbativamente, através da introdução de um 
corte ínt.,rmediário que permite o cálculo da expansão Ipllm das amplitudes 
quânticas, especificando a origem; no espaço dos estados intermediários, de 
cada uma daiJ contribuições. Este procedimento é aplicado à. teorIa À~4 e um 
eaquema de redução a nível das amplitudes., que Identifica a contribuição do 
setor de baixM energias com o resultado da. teoria não relativística) é pro
posto. Quando aplicado à teoria de Chern-Simons escalar, este procedimento 
sugere correções relativísticas para o espalhamento Aharonov-Bobm.. 



Abstract 

In this Ihesi., th. nonre1ativistic limit of quantum field theori •• in 2 + 
1 dimensions í8 discussed, perturbatively, tbrough the introduction of a.n 
intermediate cutoff which generates the Ipl/m expansion of the quantum 
amplitudes and spedfies the oxigin of each contrlbution in the space oí the 
intermediary.tates. This .<heme is applied to the theory ;',p' .nd a reduction 
procedure for lhe amplitudes lha! identify the low energy scetor contribution 
with the resulto of the nonrelativi.tic theory i. proposed. When applied to 
the acalar Chern~Simon$ theoryj this procedure gives relativistic correctlons 
to the Aharonov-Bohm scattering. 
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Introdução 

Dois pilares fundamentais da física moderna são a teoria da relatividade e 
a mecânica quântica e pode-se dizer que a Natureza é quanto--relativfstica. O 
sucesso da eletrodinâmica quântica é um dos muitos exemplos que alicerçam 
esta crença. Ao mesmo tempo, a física clássica não relativística produz muito 
boas descrições de fenômenos macroscópicos envolvendo baixas velocidades, 
enquanto que a mecânica quântíca não relativística é responsável pela quase 
totalidade do atual uconforto" eletrônico da Humanidade. Além do fascínio 
fenomenológico que as descrições não relativísticas (clássicas ou quânticas) 
apresentam, estas teorias1 estruturadas em um espaço--tempo galileano, são 
dotadas de invejáveis elegância e consistência teóricas, a exemplo da queda 
do monopólio do spin exercido pela im'ariância de Lorentz [1J. Naturalmente, 
espera-se que as descrições não relativísticas possam ser obtidas de teorias 
relativísticas (clássicas ou quânticas) através de um algum procedimento de 
Hmite. Esta. redução, contudo) não é um problema trivial. 

Este trabalho é voltado para a discussão do limite não relativístico em 
teorias quânticas de campos em 2+1 dimensões. Há, pelo menos, dois motivos 
para a escolha do espaço tempo tridimensional. O primeiro deles está ligado 
às peculiaridades intrínsecas da topologia do espaço de configurações [2] que 
leva à existência de estatística fracionária [3~6L aos "anyons"'. com fecundas 
relações com os fenômenos inimitá.veis da física planar, como o efeito HaU 
quântico fracionário e a supercondutividade a altas temperaturas. Estes 
efeitos) que tem sido discutidos no âmbito da mecânica quântica (não re
lativistica), são revistos em [7] e [8], respectivaIl1ente. A interação estatística 
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entre os anyons, que se dá a.través do mecanismo de Aharonov-Bohm [9], 
pode ser descrita pela intermediação de um campo de calíbre cuja cinética é 
dada por uma ação de Chern-Simons [10]. 

Em teoria de campos, o termo de Chern-Sjmons (que pode ser considera
do em espaço-tempos de dimensão impar), quando adicionado à lagrangiana 
de Ma.xwell em 2+1 dimensões, conduz a existência de um campo de calibre 
massivo [ll} 12J. Em teorias envolvendo um campo de Dirac de duas compo-
nentes l o termo de Chern-Simons é gerado dinamicamente e desempenha um 
papel estabilizador, melhorando o comportamento infra-vermelho da teoria, 
como lê o caso com o modelo de Thirring [13]. Este aspecto estabilizador tem 
motivado o estudo do potencial efetivo de interação entre férmions em 2 +1 
dimensões [14], 

No contexto não relativístico! a teoria de um campo de Chern-Simons 
acoplado a um campo de matéria é um exemplo de teoria de calibre invariante 
por transformações de GaHleu [15] e suas estruturas cláJ5sica e quântica são 
extensivamente discutidas na ref. [16]. Além dís:so~ este modelo corresponde à 
formulação de teoria de campos para o efeito Aharonov-Bohm [17,18], Neste 
ponto de vista de campos, os aspectos perturhativos (nada triviais) do efeito 
AharonQv-Bohm ficam evidentes. A necessidade da interação de contato l 

para regularizar (e renormalizar) a amplitude de espalhamento, também pode 
ser discutida do ponto de vista da mecânica quântica [19], para entender a 
natureza singular da expansão pert11Tbativa deste efeito. 

O segundo motivo para considerar um espaço tempo tridimensional diz 
respeito ao fato de que a natureza. do comportamento ultra.v.ioleta da teoria 
muda de modo '!crítico'; quando se passa da teoria relativística para a corres
pondente não relativística, mesmo no caso mais simples de ÀtjJ4. A amplitude 
de espalhamento partícula.partícula que é finita (em um loop) no modelo 
Ar/J4 relativístico, por exemplo, é }ogaritmicamente divergente no caso não 
relativís.tico [20]. Enquanto isto, o espalhamento é finito em 1 + 1 dimensões 
e divergente para D :> 3, em ambos os casos. 

Esta tese discute o limite não relativístico de duas teorias de campos em 
2 +1 dimensões j >'4>4 e Chern-Simons escalar (Le. campo de matéria escalart 

com auto--Ínteração quártica, acoplado minimamente a um campo de Chern
Simons), tratadas perturbativamente e está estruturada da seguinte forma, 
No primeiro capitulo, a.pós uma breve discussão sobre os procedimentos de 
redução não relativística usuais, um procedimento para o cálculo da expansão 
Ipl/m das amplitudes de ..palhamento, que será usado ao longo do trabalho, 
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é apresentado. Este procedimento faz uso de um corte auxiliar ~ introduzido 
nas integrações de looP! que separa as contribuições que vêm de estados 
intermediários de baixas e altas energias. 

Em seguida, no segundo capítulot o limite não relativístico da teoria À<I>4 • 

Aí, a amplitude de espalhamento partícula-partícula, até ordem de um looPl e 
a auto-energta em dois loops são calculados usando o procedimento do çorte 
intermediário e comparados com o resultado exato. Um procedimento de 
redução que leva a uma dara compreensão da origem dos comportamentos 
ultravioletas distintos das teorias relativística e não relativística ê, então~ 
apresentado e uma lagrangiana efetiva) que leva em conta efeitos dos termos 
subdominantes em jpl/m! é sugerida. 

No capítulo terceiro, a mesma abordagem é empregada na análise do 
limite não relativístico da teoria de Chern~Simons escalarl que é mais en
volvente do ponto de vÍsta físico. Após a discussão da renormalização do 
modelo relativístico, o espalhamento a duas part:ículas é calculado até ordem 
de um loop e até ordem p2fm2. Mostra-se que, do mesmo modo que no mo
delo não relativístico, o termo dominante em !p!lm reproduz o espalhamento 
Aharonov-Bohm para um certo valor crítico dO' parâmetro de auto-interação 
onde a contribuição de um loop se anula. Os termos subdominantes: contudo, 
não se anulam para este valor crítico e representam correções relativísticas 
para o espalhamento Aharonov~Bohm. As partes não triviais destas correções 
podem ser consideradas em um contexto não relativístico via a inclusão de 
interações não renormalizáveis na lagrangiana. 
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Limite não relativístico em 

teorias quânticas de campos 


Teorias quânticas nâo relativísticas proporcionam boas descrições de diversos 
fenômenos físicos e l certamente, espera-se que tais teorias possam ser obtidas 
de teorias relativísticas como limites apropriados para baixos momentos. 

A questão de como é feita li passagem de uma teoria relativística para 
o modelo correspondente não rela.tivístico contém muitas sutilezas e os pro
cedimentos de redução existentes, usualmente, tomam por base algum tipo 
de reinterpretação ou redefinição. Alguns destes esquemas são comentados 
sucintamente na seção 1.1 enquanto que a seção 1.2 apresenta o proce
dimento de corte intermediário para o cálculo das amplitudes quânticas que 
será utilizado nos capítulos posteriores. 
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1.1 Redução não relativística 

Uma das primeiras observações que é feita quando se estuda a teoria da. 
relatividade diz respeito ao fato de que a física newtoniana é o limite da 
física relativística quando c -t 00, No estágio mais elementar, nota-se que 
um Hboost" de Lorentz na direção Xl 

x'O = (xO +i1x')(1- p')-I/' 


x" = (13,0 +x') (1- p')-I/' , (1.1) 


onde :to = ct e f3 = v/c: reduz-se a um :<boostl> de Galileu) 

t' = t e xn ;;; -ui + xl , (1.2) 

no limite em que c 4- 00 (f3 -+ O) mas com J3xo = vt mantido finito. 
Uma questão simples que surge é sobre a situação em que c é muito grande 
(Le. todas as velocidades « c) mas não infinita. Uma idéia natural é usar a 
expansão (1_,82)-1/2: = 1+ tP2+~.B4+"': o primeiro termo correspondendo 
ao limite c -+ co e os outros às correções expressas como potências de v/c. 
A nível das transformações, pode-se definir, truncando a expansão em c.?({32) 
por exemplol a transformação 

x'o = .0(1 + lp') +px1 

(1.3)Ma : { x" = ,Bxo +;'(1 + ~p') 
Percebe-se imediatamente, contudo, que o conjunto destas transformações 

não constitui um grupo, nem mesmo é fechado com respeito à composição. 
Esta. observação simples indica o fato de que não há teoria intermediáriat falta 
o grupo subjacente, entre as cinéticas de Larentz e de Galileu. O espírito que 
usualmente prevalece é aquele de acrescer à teoria não relativística correções 
relativísticas neste sentido de uma expansão em f3. O presente trabalho 
mantém-se neste veia geral. 

A primeira tentativa de construir um procedimento rigoroso para redução 
não relativística, no âmbito da mecânica quântica relativística1 utiHza trans
formações unitárias sobre as equações de movimento do tipo introduzido por 
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Foldye Wouthuysen [21J para partículas de Dirac e adaptado por C ..e [22] 
para o caso de partículas de spin inteiro. Uma clara desçrição deste esquema 
de redução) para ambas as equações de Dirac e de Klein~Gordont é encontrada 
no livro de Bjorken e Dren [23]. Este procedimento é usualmente aplicado no 
caso de partículas em campos externos e apresenta aspectos interpretativos 
sutis no caso de campos dependentes do tempo !24-27]. A transposição de 
um tal procedimento para o easo de uma teoria de campos com interação 
não é alg(. simplesjquando possíveL 

Considere~ como exemplo, a teoria ÀtiJ4 cuja equação de campo (com fi = 
c = 1) pode ser escrita como 

• Z 2, .:\IM, - (V' - m )<1> = (IA)
6 

onde Ó = Ôt<P. Esta é uma equação de Klein~Gordon com uma fonte, 
não linear no próprio campo, advinda da aut<rinteração. Como na Ief. [23], 
introduzindo a decomposição em partes de energia positiva e negativa (com~ 
ponente grande e pequena) do campo, 

r . q\=I'+X I' = ~(H m qí)+-> (1.5)l q\ = -im(1' - x) { X=!(qí-~~) 
pode-se escrever 

. V"() À[3 '] (1.6),a,1' + 2m I' + X - m'l' = 6m 'I' +3X I' , 

V" À 
i8,x - 2m (X +1') +"'X = - 6m [Xá +31"X] . (1.7) 

Note que (1.6) e (1.7), através de (1.5), levamneoessariamenteâ (1.4) mas, 
no sentido reverso há. uma natural (por ser a forma mais simétrica), porém 
arbitrária, separação da equação de movimento para produzir o conjunto de 
equações acopiadas de primeira ordem na derivada temporal dadas acima. 
Defrnindo um ente a duas componentes (I' e xl, as equnções (1.6) e (1.7) 
podem ser escritas na forma. de uma equação de Schrodinger 

ia,íP = H íP = (Ho +H,nt) íP , (1.8) 

com 
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'\7' '\7' 
Ho=(m--)~--p, 	 (1.9)

2m 2m 

À, À, À
H 	 (1.10);" = 6m 'fi ~+ + fim X q- + 2m 'fi X P , 

onde Tf :: 1J+ + TJ- , 

(O O ) e~=(n, ~+=(~ n, ~- = ·1 l.1( O 
~ O P = n·

(1.11) 
Claramente as matrizes Ti ! 11+ e YJ- são pares1 ou seja não misturam as 
componentes t.p e x, enquanto que p é ímpar. 

O "'hamUtoniano" total pode ser escrito, distinguindo a energia de re-
pouso: na forma 

H=mq+e+o, (1.12) 

onde 

'\7' >. '\7' ,\
e=(--+-'fi'jq. + 	 (1.13)2m 6m T 2m + 6m X')~-

e 
'\7' À 

(1.14)0= (-2m + 2m 'fiX)P 

são as partes par e Ímpar, respectivamente, O procedimento de Foldy
Wouthuysen consiste em realizar transformações unitárias <P' = exp(iS) 9l ! 

onde S = - 2~ 11 O , e gerar outras representações com í8t iI>' = H' (fil onde 

H' 	 = e;s (H - iâ,) .-;s 

- H + i[8, H]- ~[8, [5, H) - ... - /),8 - ~[8, /),8J +... , (1.15) 

de modo a. obter-se, sucessivamente, "Harniltoruanas1
! efetivos HI cada Vez 

mais pares j a parte .ímpar ocorrendo a potências mais altas de 11m, Com 
isto poder-se-ia identificar a componente grande) IP, como o campo não rela~ 
tivíslico das partículas. Usando as relações [~,p J=2~ p , [11,11* J = O e ~2 = 
_p2 = 1, tem~se! até ordem m-4 

1 
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1 z 1 [ i 
H'f = m ry+< + 2m° ry - 8m' 0, [O, <)]- 8m' [0,&,0] , (U6) 

Com ee ° dados por (1.13) e (1.14), obtém-se, indo apenas até ordem rn-'e 
subtraindo a energia. de repouso m Tj 1 

(V'A)H'f (--+-<P'"'>') q++ --+-X' ~-
2m 6m 2m 6m 

A [V' V<p "X V' "']+- X-<p +2- , - +<f-X +<fX- (~++~-),m 2 m2 m28m m m 

(1.17) 

Vê-se, claramente! que o último termo do hamiltoniano acima (que vem da 
auto-interação 4>4.): embora seja diagonal (2 x 2), mistura as componentes 
!.p e X de modo tal que a redução fica complicada. A auto-interação leva a 
uma equação de movimento não linear no campo (i.e. a lagrangiana contém 
termo não bilinear no campo) que não permite uma separação simples como 
no caso da mecânica quântica relativística de uma partícula em um campo 
externo estático, Nota~se contudo que! em ordem dominante em 11m, as 
duas componentes se desacoplam e pode-se escrever 

"') A 3 (1.18)( ilJ'+2m <P=ôm<P 

(e, similarmente) para X )} o que parece vir de uma teoria /f4 não relativística. 
Há uma outra maneira de fazer uma redução não relativística a nível das 

equações de movimento e da lagranglana1 que consiste em redefinir previa
mente o campo como (agora com apenas n= 1) 

q, = exp(-imc't) 4>' , (1.19) 

extraindo a fase associada à energia. de repouso da partícula, e expandir em 
potências de l/c (ou l/m) [28], Coma observada n~ rei, [29], a equação (Ll9) 
não é covariante (por Lorentz) e não tem uma origem clara do ponto de vista 
da teoria de grupos. Este procedimento tem sido aplicado a lagrangianas 
de campos em interação como) por exemplo: ).4;" em 3+1 dimensões [30] e 
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campo de Chern-Simons acoplado a campo de matéria [16], para produzir 
as lagrangianas não relativísticas correspondentes. Considere, novamente, o 
caso da teoria )..if} , cuja lagrangiana é dada por 

[= ~ [..!..(â,4»' - (\14»']- ~m'c'4>' - ~4>4 (1.20) 
c22 2 4!' 

que é discutido na ref.[20] em 2 + 1 dimensões. Definindo o "campo não 
relativístico" l/; através da relação 

4> = _1_ (e-irno"1j; + e+irno"Ij;") (1.21 ) 
..J2m 

a lagrangiana fica reescrita como 

i i 1
[ = -,p"â,1j; - -,pâ,,p" + --(â,,p")(â,lj;)

2 2 2mc' 

-2~ \l1j;",\l1j;-16:,(Ij;"Ij;)'+["" (1.22) 

onde .crm contém somente termos proporcionais a é2imc2t ou a é4imc2t . Des
prezando derivadas totais e também os termos que oscilam com freqüência ex: 
mc2 (que não contribuem no limite c -+ 00), definindo v = À/4m2 e mantendo 
apenas os termos dominantes em l/c (ou 1/mc2 ), chega-se à lagrangiana não 
relativística 

[NR = ,p" (iâ, + ~~) Ij; - ~Wlj;)' , (1.23) 

Estes procedimentos, sucintamente comentados acima, são de fato pro
cedimentos heurísticos que inspiram o uso de certas das lagrangianas não 
relativísticas, as quais devem ser invariantes por transformações de Galileu. 
Eles apresentam uma maneira de passar da cinética de Klein-Gordon para 
a de Schrodinger, i.e. permitem de algum modo suprimir cinematicamente 
processos de criação e aniquilação, e assim fazer a redução não relativística 
em ordem dominante. Em teoria quântica os campos são distribuições, não 
possuem produto em um mesmo ponto bem definido e o tratamento de in
terações é delicado. 

O procedimento de Foldy-Wouthuysen, em algumas situações, indica in
terações efetivas que devem ser incluídas na lagrangiana não relativística 
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para levar em conta correções relativísticas. Isto tem sido usado na cons
trução de teorias efetívas para fenômenos de baixas e médias energias em 
física de partículas e em física nuclear c, também) em refinamentos na física 
da matéria condensada. Com inspiração no enfoque de Wilson para o grupo 
de renormaiização [31,32], todos os efeitos dos estados de energias muito 
altas do espaço de Hilbert sobre o setor de baixa energia da teoria são simu
lados através da introdução de outras interações (provavelmente não renor
malizávels) e a nova teoria é tratada como uma teoria efetiva que vale até 
certa escala de energia. Processos a baixas energias que sejam possíveis de 
determinar na teoria "completa1l são usados para ajustar os pârâmetros de 
acoplamento da. teoria efetiva enquanto que a cinética, no çaso de energias 
muito baixas) é usualmente reduzida, com o apelo a transformações de Foldy
\Vouthuysen l à cinética de Schrodinger. O interesse recente e o emprego de 
teorias efetivas em várias áreas da física são revistos nas ref, (33~36]. O 
procedimento de introdução de corte intermediário para (I cálculo das am
plitudes quântícas usado nesta tese) e que será apresentado na seção seguinte, 
incorpora muito deste espírito de separar O espaço dos estados em setores nas 
várias faixas de energia rele'vantes, 

Por fim, uma palavra acerca da busca de resultados exatos, rigorosos. 
A relaçãQ entre os hamiltonianos de Dirac e de Schrõdinger-Pauli para uma 
partícula em um campo externo [37] e a convergência das soluções das equa
ções de Dirac e I<lein-Gordon para as soluções das equações de Pauli e 
Schrõdinger no limite não relativístico (c -+ 00) [38] são\ ambas, discuti
das em um contexto de primeira quantização. Em teoria de camPOS, há a 
prova de que a. teoria CP"" em 1 + 1 dimensões, no setor de duas partículas, 
converge para a mecânica quântica não relativíst.ica com potencial delt.a. [39], 
que corresponde à teoria 4>4 não relativística. Em 2 +1 dimensões} por outro 
lado} o espalhàIuento partícula-partícula na teoria À4t4 relativística é finito 
em um loop enquanto que, na teoria não relativística, ê logaritmicamente 
divergente no ultravioleta, diferentemente do caso bi-dimensional em que em 
ambas as situações os espalhamentos são finitos. Isto leva a delicadezas no 
processo de redução não relativística da teoria À</J4 em 2+1 dimensões, tomo 
será visto no Ca.p. 2, 
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1.2 Expansão Ipl/m das amplitudes quânticas 

Neste trabalho, o limite não relativístico de teorias quânticas de campos em 
2+1 dimensões será investIgado dentro da teoria de perturbação para a matriz 
S. A matriz S 1 o operador unitário que conecta estados e campos ,iniciais e 
finais assIntóticos, é da forma S = I + i T 1 onde a matriz de transição T re
presenta I) espalhamento não trIvial e carrega informação sobre as interações. 
Os elementos de matriz de S devem refletir a conservação do momento de 
modo que se pode escrever 

(P,ITI Pi) = (2,,)' õ(O) (Pi - PI) M'i , (1.24) 

onde M'i = (P, IMI Pi) ti a amplitude de transição entre os estados IP;} 
e IP,). O formalismo de Lehman, Symanzik e Zimmermann [40] permite 
expressar os elementos da matriz S em termos das funções de Green da 
teoria. com interação. Com isto! a amplitude de transição para um certo 
processo pode ser calculada perturbativamente e, em cada ordem, ser repre~ 
sentada pelos gráiicos de Feynman IPI (irredutíveis) para as funções de Green 
amputadas relativas ao processo especifico. Estes aspectos são discutidos 
extensamente nos textos sobre teoria quântica de campos, ]32], [41] e [42] 
por exemplo. 

A expressão analítica associada a um gráfico próprio) que representa uma 
contribuição para uma função IPI genérica, em uma teoria envolvendo um 
campo escalar massivo com auto-interação (e) eventualmente, interagindo 
com outro campo) tem a da forma 

~ Jd'k, ...d"kdIp.(k,p) TI Áp(I•.•,.)D(q•.••,), (1.25) 
o. 11,1:,.,. 

onde P~(k!p) é uma soma de monómlos de grau Da (= # de derivadas no 
termo de interação associado ao vértice a) nos momentos das linhas que se 

juntam no vértice Ct j ê.F(lo.,r.,a-) = i [1;.10,,," - m2 + iC]-l é um propagador do 
campo escalar ligando os vértices a e b (rotulado por a) e D(qa.b,p) representaI 
simbolicamente, o propagador de outro campo. No caso da teoria. Atf;4 I 'Pu = 
1 e D(q) não existel enquanto que na teoria de Chern-Sirnons escalar há 
dois outros vértices, um derivativo vetorial e outro tensorial, acoplando o 
campo escalar ao campo de Chern-Simons e o propagador D(q) carrega dois 
íudices de Minkowslci. Evidentemente, o cálculo de uma tal contribuição para 
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amplitude é extremamente complicado e só dá para ser feito analiticamente 
em ordens ba.ixas~ e em alguns casos. 

Um dos objetivos principais deste trabalho é obter a expansão Ipl/m 
da amplitude quântica associada ao espalhamento partícula-partícula para 
baixos momentos na teoría de Chern-Simons escalar, o que será feito até 
ordem de um lOQP na Seco 3.2. Obviamente; se todas as contribuições para 
uma dada amplitude, em certa ordem1 pudessem ser calculadas exatamente, 
sua expansão Ipl/m seria simplesmente a expansão do resultado para Ipi 
pequeno, Le. 11 série de Taylor em torno de Ipi = Opara a parte analítica. 
Contudo, no exemplo citado e) certamente para muitas outras teorias) este 
nâo é o caso. Um esquema que permite determinar a expansão Ipllm de am
plitudes quânticas sem que seja preciso calculá-las exatamente é introduzido 
a seguir. 

O procedimento para calcular a expansão !pl/m das amplitudes, que é 
usado nesta tese, consiste dos seguintes passos [43M 45]. Inicialmentel con~ 

sidere um gráfico qualquer na ordem de um loop com o momento de in
tegração designa.do por k. Em primeiro lugar) a integração sobre kO é 
feita completamente1 sem qualquer restriçãõ~ a fim de garantir localidade 
no tempo. Isto é usualmente possível embora cuIdados precisam ser tomados 
no caso de teorias com acoplamento derivativo, uma vez que potências de kO 
podem aparecer no numerador do integrando da amplitude. Esta situação 
acontece, por exemplo, na teoria de Chern-Simons escalar. 

A integração restante sobre o plano euclidiano k é então separada. em duas 
parcelas através da introdução de um corte intermediário, A) na integração 
sobre Ikj. Este çorte auxiliar é escolhido de modo tal a satisfazer as condições 

(i) Ipi <A<m (1.26) 

(ii) C~I)' ., (:Y ~ I~I , (1.27) 

onde IpI representa (genericamente) os momentos nâo relativisticos ex
ternos e m é a massa física da partícula. A condição (í) pressupõe que os 
momentos espaciais não relativísticos sâo, de fato l muito menores que a massa 
da partícula, ao tempo em que a condição (ii) estabelece Yf ~ Ipl/m como um 
parâmetro de expansão pequeno. Estas condições são facilmente satisfeitas 
por muitos sistemas não rela.tivísticos da física da matéria condensada [46]. 
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Claramente, o corte auxiliar A separa o espaço dos estados intermediários 
em duas partes. A esfera (círculo no caso de 2 dimensões espaciais) de raio A 
e centro na origem do plano k será referida como o setor de energias baixas, 
o setor L, enquanto que a região Ikl > A é o setor de altas energias que 
será denotado como setor H. Uma representação pictórica desta separação é 
apresentada na fig. 1.1. Note que no setor L ambos os momentos externos e 
interno são muito baixos comparados com a massa da partícula, de modo que 
este setor garantidamente carrega a natureza da dinâmica não relativística. 
Por outro lado, como será visto, as contribuições para as amplitudes que 
surgem de gráficos envolvendo propagação em ambas as direções temporais, 
portanto proibidos na física não relativística, vêm inteiramente do setor H. 

O procedimento aproximativo apresentado abaixo embaza-se fortemente 
na natureza intrínseca de cada destes setores. No setor L, onde todos os 
momentos espaciais envolvidos são pequenos (Ipl/m , Ikl/m « 1), efetua-se 
uma expansão l/m do integrando da amplitude. Isto significa, por exemplo, 
que se pode usar uma expansão do tipo 

2 'I' k' 3 (k')'2 +kwk = (m ) = m +r 2m - r 8m3 + ... (1.28) 

para aproximar a relação de dispersão de partícula livre no setor de baixas 
energias. O integrando expandido é, então, integrado termo a termo na região 
O< Ikl < A e, naturalmente, um resultado dependente de A é obtido. Uma 
expansão adicional em A/m pode ser necessária para gerar a expansão 1] da 
contribuição do setor L para a amplitude na ordem desejada. 

, )Hl H 
v...........................


n77/Hu I I oI I ) 

O IPI A 1'1'\. /\ 11<1 
Figura 1.1 - Setores L e H. 

Na região de energias altas, Ikl » Ipi e o integrando pode ser expandido 
em série de Taylor em torno de Ipi = O. Isto permite calcular analiticamente 
as integrais em cada ordem em 7J. Certamente, esta expansão não suprime 
divergências ultravioletas que eventualmente existam. Quando este for o 
caso, algum procedimento de regularização deve ser usado. O resultado que 

14 



emerge é também dependente de A e deve-se expandir em A/m para obter a 
expansão r; da contribuição do setor H, 

Naturalmente, a parcela da amplitude correspondente a cada gráfico é a 
soma das contribuições dos setores L e H e deve-se esperar! por requerimento 
de consistência, que os termos dependentes de A cancelem-se identicamente, 
resultando na expansão !pllm correta do gráfico, até a. ordem trabalhada.. 
Aparentemente os dois setores L e H são tratados diferentemente mas, de 
fato, a mesma expansão 11m é feita em ambas as regiões e o cancelamento 
exato dos termos dependentes de A reflete, simplesmente, a aditividade da 
integração, Este cancelamento será explidtamente verificado nos exemplos 
discutidos nos capitulos subsequentes. 

Quando se considera gráiicos com mais de um loop, usualmente os mo
mentos de integração aparecem de tal modo misturados que o primeiro passo 
do procedimentol as integrações sobre os k? ~ fica bastante difíciL Neste caso, 
Q uso da parametrização de Feynman e de suhstituições convenientes permite 
desembaralhar as variáveis de integração, de modo que as partes temporais 
dos momentos de loop apareçam no denominador na forma E (k?)\ o que 
simplifica o cálculo das integrações sobre os !cp. Pode-se, então, introduzir 
cortes intermediários nas integrações sobre os !kd e proceder, analogamente) 
separando os setores L e H para cada integração. Um exemplo desta situação 
será apresentado na Seco 2.3. 

Deve-se notar que a escolha de uma rota dístinta para passagem dos mo-
mentos externos através do diagrama. leva, obviamente, ao mesmo resultado 
para a amplitude, mas as partes L e H ficam diferentes. As mudanças) porém, 
ocorrem somente nos coeficientes dos termos (!p!lA)'r. que não são relevantes 
para. o processo de redução que será dJscutido no próximo capítulo. O pro
cedimento descrito nesta seção, por ser uma expansão em lpl/m, fica restrito 
à redução não reiativísticaem situações para as quais os campos físicos exter
nos são massivos. Os casos em que campos de calibre com identidade própria 
possuindo massa nula (ex: eletrodinâmica quântíca em 3 +1 dimensões) são 
envolvidos, devem ser tratados de Inodo diferenciado para levar em conta a 
especificidade dos fótons, 
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2 

o caso mais simples: a teoria 
ÀcjJ4 

o procedimento discutido genericamente na Sec. 1.2 vai ser agora aplicado 
à teoria de campos com interação mais simples: embora não trivial, a teoria 
de um campo escalar neutro com auto-interação quártica [43], Neste caso, 
o espalhamento partícula-partícula na ordem de um Ioop pode ser calculado 
exatamente de modo que o esquema apresentado pode ser verificado explici
tamente. Isto dá. confiança para aplicá-lo em sítuações em que eálculos exatos 
(seguidos de uma expansão para Ipl/m pequeno) não sejam possíveis ou 
sejam muito complicados, Com a determinação da auto-energia em ordem 
À2

, <> uso do corte intermediário A é exemplificado em um cálculo de dois 
loops. A análise das contribuições advindas dos estados intermediários de 
baixa e alta energias para a função de quatro pontos e para a auto-energia 
permite a construção de um esquema de redução não relativística para as 
amplitudes quânticas ondel em ordem dominante, a rontribuição do setor L 
pode ser mapeada no resultado da teoria 94 não relativistica, através de uma 
reinterpretação do corte intermediário A. Termos sub dominantes podem ser 
consIderados dentro de um contexto nào relativístico via a construção de uma 
Jagrangiana efetiva com a adição de interações não renormalizáveis. 
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2.1 A teoria Àrp4 em 2 + 1 dimensões 

o modelo relativístico considerado consiste de um campo real com auto
interação quártica cuja densidade de lagrangiana é dada por 

1 p 1 z, ,\. " t:: ~ 2{).4>8 4> - 2m 4> - 4! 4> + '-,.t., (2.1 ) 

onde Cc.t . é a lagrangiana de contratermos necessária. para. fixar a massa m, 
a intensidade do campo 4> e a constante de acoplamento ,.\ em seus valores 
renormalizados. As unidades usadas são tais que li = c = 1 e a métrica. de 
J\.jinkowski é fixada de modo que g., = Diag(l, -1, -I). 

O propagador livre é o propagador de Feynman usual 

, 
(2.2)Mp)~ r-m'+ie 

No espaço-tempo tridimensional, a dimensão de massa do campo escalar </J é 
1/2, a do parâmetro). é 1 e a auto-interação quártica é super~renormalizável. 
De fato, o grau de divergência superficial de um gráfico genérico G é dado 
por 

N 
d(G) = 3 - '2 - V , (2.3) 

onde V e N são os números de vértices e de pernas externas do diagrama, 
respectivamente. Vê..se, imediatamente: que apenas a função de dois pontos 
possui divergências primitivas. Assumindo-se a ordenação de \Vick na la
grangiana de interação, o gráfico ,calça" (mostrado na fig. 2.1) é eliminado e 
a única divergência. que permanece ê aquela da auto-energia em doís loops 

S
3 '\.,..., 


11.2 -'11!.' + i €-~Q+- J1t 
. 

Figura 2.1 ~ Auto--energia em um loop (sem ordem normal) 

que será discutida: na Sec. 2.3 t juntamente com a renorrnalização do modelo. 
A função de 4 pontos, que representa o espalhamento de duas partículasl é 
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finita como será visto explicitamente na próxima seção. 
Este comportamento ultravioleta do modelo relativístico não se mantém 

em seu parceiro gaUleano descrito pela lagrangiana 

,. (. \7') "o .,t:NR=</; ,a<+2m </;-4:(</;'1/»:, (2.4) 

onde I/> é um campo escalar e : : representa a ordenação de Wíck [20). A 
cinética de Schrodinger leva à propagação em um único sentido. do tempo, 
o que implica na. inexistência de correçôes radiativas para a massa e para 
a intensidade do campo. Por outro lado, a forma do propagador livre não 
relativístico 

, 
(2.5)LlNR(W,k) = w k'/2m+iE' 

que reflete a relação de dispersão da partícula livreI leva a uma função de 
quatro pontos que ê logaritmicamente divergente. Estes comportamentos 
ultravioletas distintos indicam que a redução (limite) não relativística (o) da 
teoria >"<p4 em 2 + 1 dimensões não é um problema trivial1 contém sutilezas. 

Outro aspecto que distingue o modelo não relativístico é a invariância 
de escala do problema clássico, De fato} como enfatizado na ref. {20], a 
transformação 

t: -> mC , t-rt/rn e x-tx, (2.6) 

deixa a ação invariante e a lagrangiana torna-se 

\72\ g
C,o,/R =.pt (iô, +2) I/> - 4" : (1/>'",)' : , (2.7) 

com 9 = mVo: que é adimenslonal. Esta invariância é também manifesta no 
propagador (2.5) onde o parâmetro m aparece multiplicativamente e pode 
ser absorvido em um reesca.lonamento de k. Contudo, após a quantização, a 
renormalização da teoria leva à introdução de uma escala de energia arbitrária 
e a invariância de escala é quebrada, A "anomalia" de escala associada 
é expressa em termos do tensor energia-momento [20] e pode também ser 
calculada diretamente via o potencial efetivo para um gás de bósons em 2 +1 
dimensões [47). 
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2.2 Espalhamento partícula-partícula 

Por definiçâo, a amplitude de espalhamento A será fixada como -i vezes a 
função IPI correspondente obtida do dado gráfico usando o propagador (2.2) 
e -i>' como fator de vértice, ou seja! a nível de árvore, tem-se A{O) = -À. 

Esta escolha é arbitrária e irrelevante para. a física do problema, a.penas 
deixa A{O) real e fadlíta a comparação com os resultados dos modelos não 
relativistkos descritos nas ref. [20,18). A contribuição de um loop (ordem 
>.2) para. a função de quatro pontos IPI (i.e. irredutível) é dada diagra
maticamente na figo 2.2. Note que os doís últimos gráficos envolvem pro
pagação em ambos os sentidos no tempo e portanto não existem na. teoria 
não relativística. A amplitude na ordem de um loop para momentos externos 
pequenos será calculada j até ordem p2Im", utilizando o esquema introduzido 
no capitulo anterior e depois comparada com o resultado exato. 

"I '~,>r"" 

I'. , ~ ,,//'f + +0- -'0--, ../
/ " ,.. ~~, 11 tt-~+~: " 

..../~ . ./ "+"n -I{ 1>. ," ~~ 
-- ,

1'~ ~> 2 , 

Figura 2.2 - Espalhamento partícula-partícula em um !oop. 

Considere) inicialmente, a contribuição para a amplitude correspondente 
ao canal s (o gráfico IIpeixetl da figo 2.2) que ê dada por 

• i,\' J d"k 1 
AI )(PhP') = -2 (2~)3 (k' _ m' + i<)«Pl +P, - k)' - m'+ i'j , 

(2.8) 
onde Pl e 112 sâo os momentos externos entrantes. Embora os cálculos pos
sam ser realizados em qualquer referencial; por simplicidade l eles serão a~ 
presentados no sistema do centro de massa, cuja cinemática é mostrada na 
figo 2.3. Com as partículas na concha de massa! tem-se então Pl = -pz = P

Pl = -p~ = p' e p~ = p~ = pío = pio = W p onde 
1 

Wp:;;;;; jm2 +p2 , (2.9) 
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Figura 2.3 - Cinemática no referencial do centro de massa. 

Neste caso, a contribuição do canal s é escrita como 

A(') = _ iA' jcfkj+oo dko 1 
S .. ' _'" 2. [(kO)' - w~ +i<] [(2w. - kO)' - w~ + íe) , 

(2.10) 
onde u,'k = vm2 +k 2 • A integração sobre kO é feita de modo SImples usando 
o teorema dos resíduos e a integração angular é trivial, obtendo-sc j assim j 

A(') - - A' ].., d(k') (~) 1 (2.11)
- 327f o Wk p2 - k? + ie: ! 

onde o corte ultravioleta Ao pode ser feito 00 a qualquer tempo uma vez que 
o gráfico é finito. 

Introduzindo o corte intermediário A, pode-se calcular a contribuição do 
setor L, a integração de O a A'l, usando 

Wk1 1 [ k' 3k' 1 = m1 - 2m' + 8' m' - ... , (2.12) 

uma vez que lkj « m, 'ik EL, As integrais que surgem são calculadas 
usando (ref. [48], pg. 69) 

J 
xlt '" a"-ixi 

dx - = a"!og(x -a) +2:-. (2.13) 
x-a j=l) 

e obtém-sel após expandir os resultados das integrações até ordem 112 ~ 
p'/m', 
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Ar) - ~{(I_L) [ln(A')+i"j32rrm 2m2 '\ p2 

p' p' A' 3A' } 
(2.14)- A' - 2A' - 2m' + 16m' 

Na equação acima, e daqui em diante, o símbolo ~ Indica que a expressão 
que segue é correta até ordem p" 1m2 inclusive. 

Para o cálculo da çontribuiçâo dos estados intermediários de alta energia 
(a integração de A2 até A~ -+ 00) para a amplitude 5, a equação (2.12) não 
pode mais ser utilizada e resta apenas Ipi como quantidade pequena. Porém, 
usando 

_I _ 1 [ p' p4 1 (2.15)p' _ k' - -k' 1+ k' + k' + ... , 

aparecem integrais do tipo Jdx [xn..;x + b]-l 1 que são reduzidas ( ver ref. 

[48], pg. 9õ) ao cálculo de 

i 1 ( Vx+1i - ,fb)
dx Vx+1i = ff In I Vx+1i ,fb (para b > O) , (2.16)f x x + b vb \ x + b+ b 

e expandindo os resultados em potências de 1] obtém-se, até O(TJ"), 

() A' {( p') (A') p'AH z::: --- 1--- In -- -
32rrm 2m2 4m:l 2m2 

p' p' A', 3A'} (2.17)- A' - 2A' - 2m' T 16m' . 

Vê-se imediatamente, como antecipado na Seco 1.21 ~ue existe um can~ 
celamento exato entre os termos dependentes de A de Ar e AW. Aparente
mente, ter-se-ia feito diferentes aproximações com o uso de (2.12) e (2.15) nas 
partes L e H mas as posteriores expansões para 'IJ ::::: pZIAZ :::::: AZI rn2 pequeno 
geram de fato as expansões 11m das duas contribuições e a independência 
de A do resultado total meramente manifesta a. aditividade da integração. 
Somando (2.14) e (2.1 7), chega-se a 
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A' 1+ p' )[(4m')A(')(lpl A m) '" --{(1 - - In - + i1õ p'} . (2.18) 
I j 32rrm 2m2 p2 2m2 

Esta mesma expressão pode ser obtida calculando a integral em (2.11) exa
tamente (e sem introduzir o corte intermediário) e depois expandindo o re
sultado em torno de Ipi = O. Deve-se salientar que se outro modo de passar 
o momento externo através do diagrama for escolhido, o que equivale a fazer 
uma translação no momento de integração, apenas os coeficientes numéricos 
dos termos (Ipl/A)n das partes L e H ficam diferentes. 

A contribuição do canal t (segunda parcela na fig. 2.2) para a amplitude 
é dada por 

(t)( ') __ iA'! tl'k 1 
A P"Pl - 2 (21r)' (k' _ m' + i,)((k - Pl +pl)' - m' + i,) , 

(2.19) 
que se reduz, no referencial do centro de massa e após a integração sobre kO, 
a 

A' 1 ) A(t) - ___ f d -k' d 1 (1-- - - , (2.20)- 167r2 ( 2) cp W~_q - w~ +if: Wk_q Wk 

onde q = p - p' é o momento espacial transferido e, como se vê na figo 
2.3, Wk_q = Jk2 + q2 +21kllql sin r.p + m2. A integração angular acima, 
embora possa ser feita analiticamente, leva a um resultado que obscurece a 
origem de cada uma das contribuições. 

Pode-se, alternativamente, usar a identidade de Feynman 

I1 ri nxn 
(2.21 )abn = lo dx [(b _ a)x + ar+! 

e a translação k -+ k + (PI - p~) x para reescrever (2.19) na forma 

iA' f' f tl'k 1 . 
A(t)(Pl'P;) = --2 lo dx (21r)' [k' _ m' + (Pl píJ'x(1 x) +i'F 

o (2.22) 
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Calculando a integral sobre kO (que é uma integral de contorno em volta 
de um polo duplo), a integração angular (trivial) e a paramétrica levam, no 
sistema do centro de massa, a 

X' (AS 2 1 
(2.23)A(')(lp!,8) = 3211 J d(k) Wk (k' +q'/4 +m') ,o 

onde q' = 2p'(1 - cosO) e Bé o ângulo de espalhamento. Para o cálculo da·1 , contribuição do setor L, o integrando de (2.23) é substituído por sua expansão 
11m1 que um polinômio em k2 , resultando até 0(7]2) em 

A~)~~{A' _ 3A'} (2.24)
- 321ím m 2 4m4 • 

Por outro lado: a expansão de Taylor do integrando de (2.23) em torno de 
IpI = O é uma série cujos coeficientes sâo proporcionais a Ulk'(2n+1} (com 
n = 1,2, 3, , .. ) e integrando de A'~ até 00, obtém-se 

A('J-~{2_~_ A' + 3A'} (2.25)
m 2H - 321!'m 6m2 4m" . 

Estes mesmos resultados teriam sido obtidos caso o corte intermediário fosse 
introduzido antes da integração angular e, entãof realizadas as expansões, 

Vê-se, claramente, que a contribuiçã.o do canal t para. a amplitude! a soma 
d. (2.24) com (2.25), dada por 

À' {' }A(')(!p!,B) '" 32"m 2 - Sr;",(l- cosO) , (2.26) 

vem inteiramente dos estados intermediários de altas energias enquanto que 
a. amplitude s tem contribuição de ambos os setores, de pequenos e grandes 
momentos. 

A contribuição do canal u pa.ra o espalhamento é obtida de A{t) pela troca 
das partículas no estado -final [Pi t-t p~l , o que: na referencial do centro de 
massa, significa 

A(u)(!p! B) = A(t)(Jp! 0- ..) ~--{'2 - L(l +cosO)} (2.27)A' 
, 1 - 327rm 3m2 

e~ portanto, a. soma destas duas contribuições é independente do ângulo de 
espalhamento Be dada por 
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>" { 2p' } (2.28)At + Au ::::: 32rrm 4 - 3m2 . 

Esta. é a parcela da amplitude de espalhamento na ordem de um loop que 
vem de diagramas que envolvem criação e aniquilação virtual de pares só per
mitidos na teoria relativística. Esta contribuição, naturalmente, é oriunda 
exclusivamente da integração em A 2 < k 2 < 00 mas é maior que a con
tribuição sub dominante para o canal s dada em (2.18). Embora transições 
envolvendo modos relativísticos tenham probabilidades muito baixas de ocor
rer, a soma das contribuições de todos os momentos relativísticos virtuais 
torna-se significante a nível da primeira correção. 

Adicionado a amplitude em árvore A{O) às contribuições (2.18) e (2.28), 
obtém-se a amplitude de espalhamento partícula-partícula, até a ordem de 
um loop (À2), no referencia do centro de massa: e até ordem p21m2(inclusive) 
como 

>" {(A(l)(lpl,>',m)o;->'+-- 1--p' ) [(4m')In - +irr1+4--p' }
321l'm 2m2 p2 6m2 

(2.29) 
evidenciando que a primeira correção ao termo dominante do espalhamento 
em um loop para momentos baixos: não relativísticos, vem dos setores com 
k 2 grandes dos canais teu que são intrinsecamente relativísticos. 

A amplitude de espalhamento partícula-partícula, até a ordem de um 
loop, pode ser calculada exatamente em um referencial arbitrário (ver Apêndi
ce 5.1) e obtém-se 

>" 1 In (JS/4m' + 1) + i7r] +[S..., 7]+[7..., UI ,
A(l) = ->.+ 327rm jS!4m' [

JS/4m'-1 (2.30) 

onde 

S = (pl + p,)' 

7 = (p; - Pl)' (2.31) 


U = (p; - Pl)' 
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são as variáveis de Mandelstam. 
Tomando os momentos externos na concha de massa e expandindo para 

Ipd pequenos chega-se a 

(')( ) ,>.' {( (p, -P')') [I ( 16m' ),.]A Pl! P2 ~ -A + 32nm 1- 8m2 n (Pl _ p:2)2 T Z1l" 

+4 - (p, - p')'} (2.32)
24m2 I 

que se reduz a (2.29) quando p, = -p,. 
Dois aspectos) relativos aos cálculos apresentados nesta seção} são impor

ta.ntes e devem ser frisados para que o procedimento do corte intermediário 
não seja qualificado} simplesmente1 de redundante. O prImeiro é que este pro
cedimento leva ao resuttado correto! à correta expansão Ipllm da amplitude 
a dois corpos da teoria ÀrjJ4. Este exemplo explicito do procedimento dá con
fiança para aplicá-lo em outras situações, como as que surgirio no próximo 
capítulo, onde cálculos exa.tos sejam muito difíceis de obter ou não sejam 
possíveis. Em outro plano, este esquema identifica a orígem de cada uma 
das contribuições e, como será. visto, propicia a construção de um processo 
de redução a nível das amplitudes em que os comportamentos ultravioletas 
diferentes dos modeios relativístico e não relativístico desempenham papéis 
fundamentais. Deve-se salientar que a. separação das contribuições dos esta
dos intermediários de baixas e altas energias pode, também, ser feita no caso 
de um sistema de referência arbitrário, 

2.3 Auto~energia em dois loops 

Tendo assumido a ordenação de Wick 1 a primeira contribuição não nula para 
a função de dois pontos vem do diagrama de doisloops, 110 sol poente)) , apre~ 
sentado na -figura 2.4. Esta é a única divergência primitiva da teoria >'4>4 
em 2 + 1 dimensões. Este tipo de diagrama e, de fato! todas as inserções de 
autcrenergía não são permitidas na teoria não relativística onde a propagação 
é sempre para adiante no tempo, Lá) a massa física é o parâmetro na.tural e o 
propagador completo coincide com o propagador livre [201, Esta. contribuição 
para a auto-energia será calculada exatamente, e também usando o proce
dimento descrito anteriormente, Neste caso) contudo j o corte ultravioleta Ao 
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não pode ser feito infinito antes de uma subtração apropriada, uma vez que 
o gráfico é logarítmicamente divergente. Como era de se esperar, ambas as 
partes finita e divergente emergem da região de integração onde ambos os 
momentos de loop são grandes, 

P-.f 

P ~-T-~-~ 

1t-{ 
Figura. 2.4 - Auto-energia em dois loops. 

Seguindo as regras de Feynman! a auto-energia em dois loôps é dada por 

A iA' f J'k J'l 
E(,) ""6 (2"')3 (2,,)' 

I 
X~(k~'--m-'~+~if')~[(k~"I)~'-_-m"~+~'~'<I~[(Nl-_-pV),~--m-"~+~i,'I' 

(2.33) 

Antes de tentar calcular qualquer das integrações k ou I é possível desembarar 
lhar completamente as \-'afiáveis de integração procedendo como segue. Em 
primeiro lugar usa-se o truque de Feynman (2.21) no loop k e em seguida 
faz-se a substituição k -t k + Ix. Repetindo então (2.21) (com variável y)~ 
redefinindo as variáveis de integração de modo tal que k -> kj"fij e I -> lj";c 
e efetuando a translação I --t 1+ 'Tclp obtém-se 

l lA iA" r r y 
E(,) (p, m, A, Ao) 192,,' lo dx lo dy [yGI'!' 

X f d'kJ'1 [k' +I' +D:' _ m' + i<I' ,(2.34) 

onde 
G =G(x,y)=x(l-x)y+(l-y) (2.35) 
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e 

x(l-x)y(l-y) . 
D = D(x,y) = C(x,y) (2.36) 

Pode-se mostrar! facilmente, que as funções C e D satisfazem O ::; C ::; 1 
e O::; D ::; 1/9 para todos O ::; X, Y ::; l. 

Dada a forma do integrando em (2.34), a integração sobre o "plano'! 
! (kO,iO) pede ser feita exatamente com o uso de coordenadas polares onde 

02r = Vk02 + 1 e a = arctan(l°jkO) o que resulta, após uma integração 
angular trivial, em 

A 2 i.\2 Y 2:E(2) (p, m ,.\, Ao) = -383 l' dx l' dy ..... ,? F(p2, m , X, y, Ao} (2.37)
4n o o [yC]" 

onde 

(li.' [A' 1 
F(p', m', x, y, Ao) = J od(k') J od(l')-::Ik-:'-+--:-:l'-+-m-:'-_-'-:,'-:D:-r""x-,y"""')----,-;,""J' .o o 

(2.38) 
As integrais sobre k2 e F acima podem ser feitas exatamente e para 

Ao » m obtém-se 

F(p', m',x, y,Ao) = In (~~) -In Hl -~,D(X,y))1 (2.39) 

A fim de se investigar de onde vem cada contribuição, pode-se introduzir o 
mesmo corte intermediário A2 em ambas as integrações sobre k2 e F ficando 
o quadrante (k2 

, P) dividido em quatro partes denotadas, de modo auto
explicativo, por L-L, L-H, H-L e H-H. Chega-se, então, às contribuições para 
F vindas de cada destas partes como 

A' 
'" (2.40)FL- L 2 4 

b m 2 3A4A _
F (2.41)h-H bm2H-L -~--2b"m A~ ) 

FH_H 2A' 2A' -ln2-lnb+ln(m' , (2.42)~ --2 + b2m4bm 
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onde 

b(p'/m',x,y) = 1- D(x,y)p'/m' - i,. (2.43) , 

Isto mostra claramente que E(2) vem inteiramente dos estados virtuais de 

altas energias, estados relativísticos, de ambas as integrações de loop como 
esperado. 

Inserindo (2.39) em (2.37) e usando que 

l i li 
 Ydx dy :>.12 = 21í , (2.44) 
o o [yC] 

chega-se a auto-energia em dois loops regularizada por corte, dada por 

,E(2) (p, m, À, Ao) = iA' [(A')192:rr2 In m~ (p')]- E m2 (2.45) 

onde a função E(z}, que dá a parte finita, é definida como 

E(z) = ~ ri dx edyln(2[I-zD(x,y))). 
2~ Jo Jo v'Y [C(x,y)]'/' 

(2.46) 

Deve-se observar que a sequência de passos descrita logo antes da equação 
(2.34) pode ser prontamente estendida para qualquer dimensão espaço-tempo
rallevando a um cálculo mais simples do gráfico "sol poente" do que outros 
encontrados na literatura [42,49J. Ainda, tratando a equação (2.34) por re
gularização dimensional (ver Apêndice 5.2), chega-se a 

,Id;m) iA' [ 1 (p')]

E(,) (p,m,A,d) = 192~' 3 _ d + (ln2 - ,) - E m' (2.47) 

de modo que, fazendo uma subtração mínima, a parte finita obtida difere 
daquela em (2.45) por um termo constante, como esperado. 

O programa de renormalização de massa e de função de onda pode agora 
ser implementado. O propagador completo é dado por 

, 

GR ( ') .~ , (2.48)P = p2 _ m 2 -1 
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onde 
E =2: 

A 
+i(Z -1)(P' -m')-iôm' Z. (2.49) 

o termo adicional em :r; acima vem do vértice bilinear que surge da la
grangiana de contratermos escrita como C~,. =~(Z - I) [8.4>8#4> - m'4>'] 
jóm2Z tP2

• A interpretaçào de partícula da teoria requer que o propagador 
completo GR tenha um pólo simples de resíduo i para p2 = m 2 o que implica 
em 

(2.50)6m' = m' (192::m') [In (~~) - E(ll] 
e 

'\' ) ôE (2.51)
Z = 1+ ( 192,.'m' ôz ,,=, 

até ordem >.'. Embora a integral definindo a função E(z), equação (2.46), 
não tenha uma forma simples} para p2 ::::::. m2 ou seja lzl :-.;:! 1, póde-se expandir 
O logaritmo no numerador do integrando (lembre-se que O ~ D(x1 y) :$ lj9 
na região de integração) e escrever 

00 1 
E(z) = (In 2) E, - L -En z', (2.52) 

r.=1 n 

onde 

1 (' (' [D(x,y)]" 1 
(2.53)En = 2" lo dz lo dy,fij [C(X,y)J3/' = (2n + 1)3'~ . 

A fórmula (2.53) pode ser inferid. (como foi) a partir dos primeiros valores 
dos En. dados por um programa. para cálculo algébrico qualquer (Mathematica 
por exemplo), A partir destas expressões encontra~sel facilmente, E(!) = 

0.654806 e ~~L=l = -0.039721 J até 6 decimais. Note que a expansão da 
função E(z), da<la em (2.52), é válida em uma faixa relativamente grande em 
torno de z;= 1. Como fOl visto na seção anterior} a função de quatro pontos 
é finita de modo que não é necessário fazer renormalização da constante de 
acoplamento. 
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2.4 Redução não relativística e lagrangiana 
efetiva 

o procedimento de cálculo que foi utilizado, introduzindo um corte inter~ 
mediário A, não somente permite a identificação da origem (no espaço de Hll~ 
bert dos estados intermediários) de cada contribuição para a amplitude, mas 
também, possibilita a construção de um esquema de redução não relativístico 
a nível das amplitudes. Esta redução! que requer uma reinterpretação do 
corte intermediário A e das contribuições dos setores L e HJ propícia uma 
clara compreensão da origem da divergência ultravioleta da amplitude de es
palhamento de duas partículas na teoria não relativística, quando a mesma 
amplitude} na teoria relativística j é finita. 

Somando, separadamente, as contribuições de baixas e altas energias de 
cada canal para a amplitude de espalhamento, calculadas em um referencial 
arb.itrário com as partículas externas na concha de massa, obtém-se, até 
0(>") e até ordem p'Im', 

A(l) _>'+~{(l_(PI-P')') [In ( 4A' ) +i1l"]L - 321rm \ 8m' (Pl - p,)' 

(Pl - p,)' (Pl - p,)' SA' 21A'} 
(2.54)4A' - 8M + 2m' - 16m' 

e 

A(l) '" _~ {(I _(p, - p')') In (E-) _(Pl - p,)'
H 3211"m 8m' 4m2 4A' 

(Pl-P,)' + 3A' _ 21A' -4+ (P'-P')'}. (2.55)
SA' 2m' 16m' 24m' 

Deve-se, naturalmente, esperar que a contribuição do setor L, de algum modo} 
expresse a amplitude obtida da teoria não relativística embora a arbitra
riedade associada ao corte intermediário coiba qualquer identificação direta. 
Note que a amplltude em nível de árvore foi incorporada no setor L, 

Antes que estas amplitudes, calculadas com a teoria relativística, possam 
ser comparadas com aquelas obtidas do modelo não relativístico 1 a normali
zação dos estados precisa ser ajustada. No caso relativístico considera-se) 
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usualmente, (p/Ip) = 2wp ó(p' - p) enquanto que a normalização corriqueira 
não relativística não contém o fator 2wp . Assim, para efeitos de com
paração com os resultados do modelo não relativístico, a amplitude partícula
partícula deve ser multiplicada pelo fator 

(16 )-1/' _ 1 ( pi +p~ ) (2.56)Wp\Wp2Wp'Wp' ---, 1- 2 + ...124m 2m 
! 

o que dá, até ordem TJ2) 

A(') -~ (1 _(PI - p,)' _ (PI +P')')
L 4m2 4m2 4m2 

+ )., {(1- 3(Pl - p,)' _ (PI +P')') 
1287l'm3 8m2 4m2 

4A' ).] (IPI-p,1 A)} (2.57)x [In ( (PI_P')' +m +1' A ,;;;: 

e 

A(') _ _ )., {(1- 3(PI - p,)' _ (PI +P')') In ( A' ) _ 4 
H 1281l'm3 8m2 4m2 4m2 

+ 25(PI - p,)' + (PI + p,)' + l' (IPI - p,l A)} (258)
24m2 m 2 A' m ) . 

onde 'P é a parte polinomial em TJ) dependente de A , que aparece na equação 
(2.54). De agora por diante, A (o nA" caligráfico) será usado para indicar 
que a amplitude considerada está ajustada à normalização não relativística. 

Uma questão natural que surge é sobre a relação entre estas quantidades 
e a amplitude calculada a partir da teoria não relativística descrita pela la
grangiana (2.4). Na teoria não relativística, o espalhamento em um loop tem 
apenas urna contribuição que corresponde ao gráfico "peixe" , o primeiro da 
figo 2.2, com os propagadores dados por (2.5) [20]. Os gráficos correspon
dentes aos canais teu, como envolvem propagação para trás no tempo, não 
existem na teoria não relativística. Tem-se, então, 

iV6J 1+00 

A(') - - dw 1-Vo +-- d'k -,-..,.,-i,;----,-c-;NR - 871"' 271"(w-k'/2m+i<)-00 
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x 1+W, W_ [PI + p, _ . ,- ., . (2,59) 

A integração acima é muito simples e, tomando as partfculas externas na 
concha de massa não relativística 

Pt (2.60)Wi= 2m 

obtém-se 

v~mA(l) - -Vo + 8- [( 4A~R\'] (2,61 ):-iR - ir In ( ')' I +m ,
Pl - P, I 

onde ANR é um corte ultravioleta não rela.tivístico, Para chegar a (2.61), 
despreza-se a parcela 

2 
v m In [1- (PI -,P,J'] = _ .'m f:! [(Pl -,P')'j" ,
8rr 4ANR 81> r.=1 n 4ANR 

que vai a Oquando ANR -+ 00 , 
Vê-se que a a.mpHtude não relativística em um loop é logaritmicamente 

divergente, e portanto precisa ser renormalizada) enquanto a amplitude re
lativística é finita. Somente em 2 + 1 dimensões os comportamentos ul
travioletas do gráfico peixe, nas teorias >'4>4. relativística e não relativística; 
tornam-se assim distintos. Este díagrama é finito em 1 + 1 dimensões e di
vergente para D > 3 em ambos os casos. A amplitude renormalizada, até 
oroem de um 1001' (o'), é obtida, redefinindo a constante de acoplamento [20J 

v' (ANR)1i<I = o+óv = 0+ -In -- + 0(0'), (2.62)
411" J1 

como 

(1) _ V m Jl . , [ ( 4' ) ]ANR--v+-- In ( )' +m . (2.63)
Srr \Pt-PZ 

Considere, agora, a amplitude relativística, em ordem dominante com 
respeito a Ipl/m, 

(I) Á Á' [ { 16m' \ .]
A dom = --4,+ 128 3 In I ( )' I + m (2,64) 

m 1Tm \ Pl - pz I 
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I cuja decomposição nas contribuições dos setores L e H é dada por 

,,,,, (1) __~ À' [(In'41\' ) + ir.1 (2,65)
ALd,m - 4m' + 128lTm3 (p, p,)' 

e 

(1) _ _ In _ .>" (A') (2.66)AHdom - 100 34m2 

Esta amplitllde~ como pode ser constatado na Sec, 2.2\ vem inteiramente 
do canal .s (gráfico peixe) alérn j é claro, do termo em árvore. Comparando 
os níveis de árvore dos resultados dos casos relativístico e não relatiyístico l 

equações (2,63) e (2,64), obtém-se 

>. 
1 (2.67)v = 4m2 

o que torna os coeficientes dos termos de segunda ordem na auto-interaçâo 
iguais. Vê-se ainda, de imediato, que fixando o ponto de renormalízação 
não relativístico tal que 112 ;:: 4m2 

: as duas expressões coíncidem mas esta 
escolha é completamente arbitrária, porque não se tem critério (dentro de 
um ponto de vista não relativístico) para estabelecê-la.. Igualmente ingênuo, 
e desprovido de base, é considerar que a teoria não relativística tem U um 
corte efetivo em p2 ~ 4m2 ll. 

Uma visão equivocada da. origem da divergência ultravioleta da teoria não 
relativística) é atribuí-Ia à não consideração de contribuições que envolvam 
a criação de pares de partículas em estados intermediários) como advogado 
na ref. [55]. As equações (2.65) • (2,66) mostram que a amplitude domi
nante (2.64) recebe contribuições de todas as regiões de energia e lá nada é 
desconsiderado. Além disso é muito difícil de ver criação de pares no gráfico 
peixe. Os diagramas que 1 de fato envolvem criação de pares1 os canais t e 
u) contribuem apenas em ordem subdominante em Ipl/m. Pode-se tentar 
buscar a origem da divergência investigando as contribuições das partes de 
freqüências positiva C;par~ícula}j) e negativa (ua.ntipartículatl 

) do propagador 
relativístico para a amplitude. Fa2endo a separação, 

1 í 1 , 
(2.68),,(k) ="+ + ,,- = 2Wk _ Wk + ie -2Wk kO + 1Vk + í, 
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com os subscritos + e - denotando as partes de freqüências positiva e ne
gativa! a contribuição em um loop para a amplitude no canal s, no referencial 
do centro de massa) pode ser escrita como A($) = A~~ +A~~ , onde 

Atl __~ ri d(k') 1 1 (2.69)
_oi: - 32rr lo 2w~ 1J)p =f Wk + i! 

Esta separação mostra que~ no gráfico peixe, ambas as partículas virtuais in
termediárias propagam-se no mesmo sentido do tempo. Como pode ser visto 
imediatamente j ambas as parcelas (++ e --) são fInitas quando Ao ---t 00 e j 

portanto) mesmo excluindo completamente a parte de propagação para trás 
no tempo de .6(k) t a amplitude do canal s permanece finita. Obviamente, 
pode~se introduzir um corte auxiliar A e separar as contribuições L e H de 
cada uma das partes, e fazendo isto, encontra~se que a contribuição ++ é 
dominante, como era de se esperar. 

A discussão acima deixa claro que a divergência ultravioleta da amplitude 
partícularpartícula na teoria não relativística é devido exclusivamente a sua 
própria cinemática, refletida no propagado! não relativístico (2.5)1 com a 
relação de dispersão da energia para uma partícula livre sendo quadrá.tica 
no momento espacial e a propagação exclusivamente para frente no tempo. 
A expansão 11m que foi usada para calcular a contribuição dos estados de 
baixas energias para a amplitude! na ordem dominante, faz uma mímica 
destes aspectos G, naturalmente: espera-se que a contribuição do setor L para 
a ampHtude possa ser mapeada em um contexto não relativístico. Um tal 
processo de redução pode, efetivamente) ser implementado mas, certamente) 
uma reinterpretação do corte intermediário A será. requerida. 

De fato l comparando a amplitude, regularizada por corte) calculada com 
a teoria não relativística, equação (2,61), com a contribuíção do setor L 
para a amplitude relativística em ordem dominante) equação (2.65L nota-se 
que elas coincidem se o corte intermediário A for identificado com o corte 
ultravioleta não relativístico ANR' Além de mapear a contribuição do setor 
L no resultado da teoria não relativística) esta identificação gera, também, o 
contratermo necessário para fazê-Io finito, atra.vés da. contribuição que vem 
do setor de altas energias, o setor H. Como mencionado anteriormente, o 
que não é conhecida (dentro do contexto não relativístico) é a parte fiuita. do 
contratermo) que justificaria a escolha de /12 = 4m2 como o "melhor') ponto 
de renôrmalização não relativístico. Ê útil notar, alnda, que em tal redução 
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não é necessário subtrair a energia de repouso I o que manifesta o fato de que 
as amplitudes são independentes do zero fixado para. a energia das partículas. 

A reinterpl'etação A ++ ANR pode ser compreendida em um contexto de 
física de escalas j no espírito do grupo de renormalização, que inspira as teorias 
efetivas. Ludicamentc, pode-se imaginar urna grande lupa colocada para ver 
a região onde estãó os momentos externos não relativísticos! em torno da 
origem, na figo 1.1. Aí, parece natural tomar o corte intermediário A corno o 

! corte ultnwioleta da teoria efetiva, poi,s este é o lllimite" do mundo visto pela 
grande lupa. A visão atrás desta lupa é a visão galileana; não relativÍstíca. 
Um sentido pragmático para a redução da parte dominante da amplitude 
que aqui é proposta: pode ser sintetizada da seguinte forma. Em primeiro 
plano, o cálculo da contribuição do setor L) via o procedimento descrito na 
Sec, 1.2, é "identificadotl com a amplitude não relativística, Naturalmente, 
a parte do setor H produz os contratermos necessários, quando for o caso, 
Embora não se tenha controle completo do contratermo) dentro de um ponto 
de vista não relativístico) sua. estrutura fica evidente. A renormalização do 
modelo não relativístico, feita na ref. [20;1 pode ser também compreendida 
neste contexto. 

Um modo imediato de testar a generalidade, como procedimento e inter
pretação: de uma tal redução não relativística é considerar a teoria >'4>4 em 
um espaço-tempo com dimensão d # 3. No caso genérico, a contribuição do 
setor L para a amplitude associada ao gráfico peixe (-canal s) e a amplitude 
calculada com a teoria não rela.tivística são dadas (no centro de massa), após 
efetuar as integrações em kfJ e angular! por 

À'2 m-1 1 
A(') 

2dL +2tr(d-1)n r «i;') 

l
A' (k2)(d-'l/2 I_~+ 3k4 _ ...]x d(k') k' , . [ 2m2 8m4 

(2.70)
o -p -te 

e 

, 1 " (k,)(,-sl/'Apeixe ;;;;;;; '00 m f'~R d(k~) . (2.71)
NR 2á r.(d-l)/2 r (d;1) 10 k2 p2 i€ 

Para d = 1 +1, o espalhamento não relativístico é finito. Calculando a ex
pansão TJ (de fato, em 1+1 dimensões, tem-se uma expansão em ,.,1/2) da con
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tribuição do setor L para a amplitude, vê-se que ú termo dominante ê finito, 
independente de A, e coincide com o resultado da teoria não relativística, 
após o ajuste de normalização. Quando d > 3) o termo dominant.e da ex
pansão 11 de A~) tem a mesma forma do resultado da teoria não relativíst"ica~ 
de modo que a identificação A ++ A~R pode ser feita também quando ambas 
as amplitudes forem divergentes, 

Uma observação relativa à. massa do campo é nece$sária~ dados os seus 
dist.intos papéis nas teorias relativísticas e não relativísticas. No caso não re
lativístico a massa é um parâmetro fenomenológico fixado e não tem o caráter 
dinâmico presente na teoria quântica relativística. Na teoria estudada, 'At;jJ\ 
e no outro exemplo que será discutido, as correções radiativas são de ordens 
subdominantes e provém do setor H, o que é esperado acontecer de modo 
geraL Em qualquer caso, m deve ser tomado como a massa física da partícula, 
que ê o parâmetro que deve aparecer nas equações não relativísticas. 

Quando restrÍto à ordem dominante, o procedimento de redução discutido 
acima, sugere a mesma lagrangiana para a teoria não relativística que aquela 
que seria obtida pelos processos descritos na Seco 1.1, ou seja apenas modifica 
a parte cinética, Um bõnus adicional que o esquema usado aqui dá é a 
estrutura dos contratermos, caso sejam necessários. Insere-se, de modo re
levante, neste contexto de redução, a questão relativa à parte subdominante 
da amplitude 10u seja, de como compreendê-la dentro de um ponto de vista. 
não relativístico, 

Com inspiração nas formas dos termos subdominantes das contribuições L 
e H para a amplitude: pode-se assumir uma lagrangiana efetiva de interação 
adicionai dada por 

cint v, ['I(''1,,,,I).p' _ (V.pl)' .p']
NR 4 qJ m 2 m 2 

+v, [.ple;;;2.p1) d>' + (V.pl)' 4>'l (2,72)
4 m 2 ' m 2 

que é a forma mais geral de interação local, quadriHnear, não relativística, 
de dimensão fi. Os novos ,vértices (não relativísticos) associados à !.f.rA são 
apresentados na figo 2.5. E imediato perceber que a adição destas interações 
deixa a teoria efetiva não renormalizável e ela deve, então, ser vista como 
uma teoria com corte. 

36 

http:ple;;;2.p1


.,I 

"1.' /
~, /~ '.. 

l8l .):(/ 

'"'I 
/ , 

... " ,
k,z' ...... 

-iVl(k, - k,)'Im' - iv,(k, +k,)'lm' 

Figura 2.5 - Novos vértices (não relativísticos) de interação. 

Várias novos gráficos, envolvendO' estes vérticesJ contrihuirãO' para o espa
lhamento na ordem de um loop (v2)j mM apenas aqueles mostrados na figo 2.6 
produzem contribuições em ordem p2fm 'l. No cálculo destas contribuições, 
cortes ultravioletas tem que ser introduzídos, e as partes polinomiais do 
resultado (que são dependentes dos cortes) podem ser ajustadas para re
produzir as partes polinomiais da amplitude L, As contribuições não polino
miais para a amplitude, vindas destes gráficos, são dadas por 

m ( (p, - p,)' + (p, +P')') [1 ( 4A~R ) +.] (2.73)--8Vo Vl '1 V2 2 n ( )' m 
11' m m Pl - P2 

'J..Q~'" + , ...~.w"'" "'J,..~7f/ ....... Õ.' 
" "A 't(~.. + .,,~~ + ...'" ......... ........... ...... ",'" "' ... 

Figura 2.6 - Diagramas que simulam as correções relativísticas em 0(';;). 

de modo que, comparando com a parte não polinomial de (2.57), encontra-se 

3~ À 
e (2.74)

VI = - 32m2 V2 = -16m2 

o que fixa a Jagrangiana efetiva até ordem p21m2• Como antes l os contrater~ 
mos necessários surgem do setor de energias altas para fazer a amplitude 
finita. Nota-se, ainda., que as correções relativísticas não podem ser inter
pretadas como originadas de um potencial a dois corpos. 
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3 

Limite não relativístico da 
teoria de Chern-Simons escalar 
e o espalhamento 
Aharonov-Bohm 

A discussão feita no capítulo anterior será. aqui estendida para um caso 
mais envolvente e fisicamente mais significante considerando, além da auto
interação quártíca l o acoplamento mínimo de um campo escalar carregado 
com um campo de calibre governado por uma ação de Chern-Simons. O aco
plamento de um campo de matéria com um campo de Chern-Simons puro, 
introduzido na rer. [1711 foi estudado como um caso limite da teoria de 
calibre topologicamente massiva [11,12) no calibre oovariante (50 1 51)! e mais 
recentemente, a quantização do modelo fermiônÍco correspondente1 no calibre 
de Coulomb, foI construída {52l. O modelo não relativístico correspondente 
[15], incluIndo a auto-interação quártica [16j! tem sido sugerido como uma 
teoria efetiva para o efeito Hall quânticó fracionário [53] e como uma for· 
mulação d. teoria de campos para o efeito Aharonov-Bohm [18]. 

38 



I,, 

3.1 Teoria de Chern-Simons escalar 

o modelo considerado consiste de um campo escalar carregadol com auto
interação quártica) minimamente acoplado a um campo de calibre de Chern
Simons descrito pela densidade de lagrangiana 

c = (D.4>)"(DP4>l - m'Q),j; - ~W~)' + ~ '.p_AcaPA' , (3,1) 

onde DI" = 8ll- - ieA" é a derivada covariante) f.ttpt; é o tensor completamente 
anti-simétrico normalizado com ('012 = +1 e as unidades e métrica são as 
mesmas já fixadas. 

Como está posto, AJl não é uma variável dinâmica, sua equação de mo
vimento representa, de fato) um vínculo imposto sobre o sistema e portanto 
nâo existe partículas reais associadas ao campo de calibre. Contudo, é pre
ciso especificar o calíbre para realizar cálculos €, adicionando um termo de 
fixação de calibre à lagrangiana (3,1), o campo de calibre pode ser tratado 
dinamicamente nas linhas internas. Por conveniência para a discussão do 
limite não relativísticO' da teoria, o calibre de Coulomb onde 

COF = -~(&;A')' (3,2) 

será fixado. Neste caso) o propagador livre do campo de calibre é dado por 

,, k k p v 1 li' 
(3,3)Dp_(k) = -ê(k')' + ,,<P-Pk" 

onde k = (O: k1 , k2») que se reduz) no limite de Landau (ç -f 00), a uma 
forma completamente anti~simétri<:a nos índices de Minkowski cujas únicas 
cO'mponentes não nulas são 

1 eijki
DOi(k) = -D,o(k) = " k" (3.4) 

com Çij = eoij' Esta fixação de calibre coincide com a escolha feita na rei, 
[18} onde o modelo não relativístico correspondente é discutido. Note que j 

requerendo que eem (3.4) seja adimensional, a dimensão de massa. de Ali é 
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fixada como 1/2 e ó parâmetro e -fica com dimensão de massa. Os outros 
parâmetros dimensionais que aparecem em (3,1) são e e À cujas dimensões 
são, respectivamente~ 1/2 e 1. Como mencionado no capítulo anterior, em 
2 + 1 dimensões, a dimensão do campo de matéria bosôruco é igual a 1/2 e 
seu propagador livre é dado por 

,
A(p) = . (3.5)

p2 - m 2 + iê 


Como pode ser visto da lagrangiana de interação em (a.l), 


Ci., = -~(ci·ci)' - ieA"(ci""ci" - ci",,"ci) + e'A.A"ci"4>, (3.6) 

além do vértice quadrilinear de auto-interação, há dois vértices que surgem 
do acoplamento mínimo do campo escalar com AJo!. As regras de Feynman 
correspondentes são apresentadas na figura 3.1, onde as linhas onduladas 
representam o propagador do campo de calibre. 

"
X " 

~ ~ 
/ 

"-

"-

/ 

P/~t~, p' V 
.., " 

/ " 
2ie'2gjJ.v-iA - ie(p +p')" 

Figura 3.1 - Regras de Feynman para os vértices de interação. 

A forma do propagador do campo de calibre (3.4) também interfere na 
contagem de potências. Para um gráfico genérico G, o grau de divergência 
superficial é dado por 

1 
d(G) = 3 - 2N. - NA - V.' , (3.7) 

onde N~ e NA são os números de linhas externas dos campos tP e AP e V<J\" é o 
número de vértices de auto-interação do diagrama. Como será visto adiante, 
as correções, em ordem de um looPI para. as auto energias de ambos os campos 
de matéria e de calibre são, de fato, linearmente divergentes enquanto que 
as correções dos vértices do acoplamento mínimo (trilinear e Iigaivota1!) são 
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finitas, embora superficialmente divergentes. A função de quatro pontos de 
partículas, a correção do vértice de auto-interação, tem também contribuições 
divergentes. De fato, os gráficos de um loop contendo o vértice gaivota 
são linearmente divergentes. Portanto, a inclusão de um vértice nú 6 4 na 
lagrangiana é necessária para a renormalização da teoria. 

Considere, inicialmente, a auto-energia do campo de matéria na ordem de 
um loop, apresentada diagramaticamente na figo 3.2. Devido à anti-simetria 
do propagador livre do campo de calibre (3.4), as contribuições que repre
sentam emissão e absorção de um partícula de calibre virtual são identica
mente nulas, o que não acontece no caso fermiônico [17,52]. A alça com 
pescoço de calibre, a última parcela na figo 3.2, anula-se por conjugação de 
carga que se manifesta, no caso de partículas escalares, no fato em que loops 
de partícula contendo um número ímpar de vértices trilineares ('" e2n+l) 
trocam de sinal quando o sentido do momento de loop é invertido. Assim, 
a auto-energia do campo escalar, em um loop, reduz-se ao gráfico alça e um 
corte ultravioleta simples, Ao, na integração sobre Ikl produz 

.... -iAJAO cf3k i = iAm _ iA Ao. 
E(l)(m; Ao) = "'2 (2~)3 [k' _ m' + i,] 8~ 8~ (3.8) 

-+Q+- + -~I"':'\~- + -0.,- -~~._ 
Figura 3.2 - Auto-energia do campo de matéria em um loop. 

Caso fosse usada regularização dimensional, que atua como uma renorma
lização a nível de um loop em espaços de dimensão ímpar, obter-se-ia apenas 
a parte finita da expressão acima. Vê-se que f:(I) não depende do momento 
externo e assim não existe renormalização de função de onda em um loop. O 
contratermo de massa pode ser escrito como -óm2<jJ'"</J com óm2 = _if:(l). 

Obviamente, se a ordenação normal tivesse sido assumida no presente caso, 
não existiria correção de massa a nível de um loop. De agora por diante, o 
rótulo (1) indica quantidades em ordem de um loop e não até um loop como 
no capítulo anterior. 
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A auto-energia do campo de calibre, a polarização do vácuo, em um loop 
possui duas parcelas divergentes representadas pejos diagramas mostrados 
na figura 3.3, e é dada por 

II~J(q) = e' I d'k (2k+ q). (2k + q)v
(21i)3f!.'l '1 f" ,\? ? , '\1'l, • 

2 'I d'k lI.v 
- e (2".)3 [k' m' + ic] . (3.9) 

~ ~ + 
~ 

Figura 3,3 - Polarização do vácuo em um loop. 

Uma vez que a polarização do vácuo (em um loop) não envolve Q propagador 
de Ali, ela é independente da fixação de calibre escolhida. Usando o truque 
de Feynman (2.21) para simplificar o denominador da primeira parcela (. 
bolha de partícula) e utilizando a fórmula 

dDk 1 i'-"r(( - ~) 
ID.,(a) =I (2".)D [k' _ a' +i,j' = (47T)~r«() . ro' - i'l~-( ' (3.10) 

chega.-se à polarização do vácuo dimensionalrnente renormalizada (que é! 
naturalmente j independente de calibre) dada por 

II~'J(q) = - ie' m (I - r' dxJl - q'x(l- x)/m') \ [q2g., - q.q,] . 
2r. Jo q 

(3.11) 
A integral em x acima pode ser feita exatamente mas será de interesse adiante 
apenas o regime de momentos baixos, Iq21« m 2

J onde tem-se 

ie'( q')[, 1I1~lJ(q) '" - 24"m II + 20m' q 9., - qpq. (3.12) 
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Usando uma regularização de corte simples, que não é invariante por mudanças 
de calibre, obtém-se uma parcela adicional, ~e;AogjJlI' que é divergente, e 
a transversalidade da polarização do vácuo é perdida. Deve-se salientar 
também que, a natureza transversal da parte finita requer a inclusão do 
gráfico alça. Por esta razão é mais conveniente usar o produto ordinário de 
operadores em .cint , dada por (3.6), no lugar da ordem de Wick. Nota-se 
ainda que, apenas um termo de Maxwell é gerado por correções radiativas ao 
propagadcr do campo de calibre, em contraste com o caso fermiônico onde 
um termo de Chern-Simons também é induzido [ 12,56]. A correção na or
dem de um loop para o vértice vetorial do acoplamento mínimo, mostrada 
na figo 3.4, é finita. A outra possível contribuição, que tem um vértice tri
linear e outro de auto-interação inseridos em um loop de partícula, é nula 
por conjugação de carga. A soma das duas primeiras parcelas, aquelas que 
envolvem o vértice gaivota, rMk) , é dada por 

(1), 2io'J d'k (2p-k)","pkPg" _[p++ ']. (3.13)r3(S) = 13 (2,,)3 k' [(p k)' m' +i<] P 

1
~ 

/"/' " ti 
Figura 3.4 - Correção na ordem de um loop para o vértice trilinear. 

Esta contribuição pode ser calculada exatamente, com o prévio auxílio de 
(2.21), e obtém-se, para as pernas externas de partículas na concha de massa, 

r (1)0 
3(S) = O (3.14) 

e 

3
(1)/ __e f:" ./ [ piJm2 + p2 _ p'iJm2 + p/2 1 

(3.15)r 3(S) - 2,,13 ,,9' ..Jrri' + .Jm' +p' ..Jrri'+ .Jm' +p" 
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para l ::;; 1,2. Esta contribuição não foí considerada no cálculo do momento 
magnético anômalo usando o calibre de Landau covariante na rcf. [50], mas 
é importante na análise presente. Na situação partícular em que po = ]/0 
(í,e. pZ = pi1 para as partículas na concha. de massa) e que é a relevante 
na discussão do espalhamento no centro de massa tem-se, definindo q/J = 
p""-p'#) 

(l}l -e i 'I P 
3 (') (3.16)r 3(S) '" 4,,0 [';jqg'] 1+ m' . 

A última parcela na figo 3.4\ o gráfico triângulo, é dada pôr 

(,), _ i •• ! d"k (2p - k)' <...k' (2P' - k)V (p + p' - 2k)P 
(3.17)r3(T) - e (211")3 k' [cp k)' - m' +i'l [CP' k)' - m' +i')1 . 

Usando o truque de Feynrnan para um denominador com três fatores (Le. 
(2.21) aplicada duas vezes) pode-se escrever, para p2 = p,2 = m2 , 

{k' [cp - k)' - m' + i,] [CP' - k)' - m' +i,)]r' 

1, l' -2yrk d ,(3.18)° ° Y[y(kD - QO)' - (k - yQ)' _ (yQg - y'Q') + ief 

onde Q#(x) = y - q/l (l - x). Com isto, fazendo as substituições conveni
entes, as integrais em 1.;0 e k podem ser calculadas e obtém-se 

3 , f' r A' B' 1 (3.19)r~W; = 8:0 lo dx J. dy ,(Qõ _ yQ,)3/2 + (Qõ _ yQ')'/z 

com os numeradores dados por 

AO = ,;;p'qjQo (pO _ 2QO) (3.20) 

BO = ,,;p;qi (-2) , (3.21 ) 

A' = <;;p'qiQo (pl - 2yQI) (3.22) 

B' = ';1 (4V' +2QOq;) gi' (3.23) 
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onde pJt = pI/'+p'l' e Vi :; qOpi _pOqi . A integração em y acima é simples mas 
aquela em x que sobra é muito complicada. Em lugar de buscar resolvê-la e
xatam.ente é preferível, para o uso posterior1 encontrar o comportamento para 
momentos baixos e com po = p'O. Neste caso l Qõ = m2- +p2 e expandindo o 
integrando de (3.19) para jpj/m pequeno obtém-se, após a adição de (3.19) 
e até ordem p2Jm2> a correção tota' do vértice trílinear em um loop como 

, 
(1)0 I"V __ -e3 [ (,ijPi q;]r, (p,p - q)I,,_o - 4"O m (3.24) 

e 

(1)'( -)1 -e" r "11 ( 1 - p' )rs p~p q qll:::::O '" - .€'.q'''' 2 + -(o + cosB)41T0 '. 1) 3 • 12 m2 

+~ r<ijP'of] (p +p')' (3.25)
4,,0, m 4m 

onde () é o ângulo entre os vetores p e pl , 
A correção do vértice gaivota, mostrada na. figo 3,5, é de quarta ordem 

na carga c, e portanto não participa do espalhamento partícula~pa.rtícula no 
nível de um loop. Nenhuma contribuição nova essencial é esperada desta 
correção uma vez: que, devido a invariância de calibre, ela é atrelada àquela 
do vértice trilinear. De fato, observando que somente a segunda parcela da 
figo 3.2 tem. o momento externo fluindo através do diagramat pode-se verificar 
graficamente as identidades de Ward a nível de um loop 

/ ..
\ 

Figura 3.5 - Correção em um loop para o vértice gaivota. 
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8ftl )-!r~~(p,p) = 81'" ' (3.26)
e 

8'íl(l)~r(l)2- (p,p; O) = OnAop" . (3.27)- 4pIF Ye 

No calibre específico que está sendo usado! todas as quantidades acima são 
identicamente nulas. Note ainda que, há correções para o vértice quadrilinear 
do acoplamento mínimo com um vértke gaivota e um de auto-interação ou 
com vértices trilineares inseridos em um loop de partfcu)a que não se anu
lam separadamente devido à conjugação de carga, Contudo} por causa da 
identidade de Ward 

e~rll)" = rll)"1
3 4: 1_ I (3.28)

fJq... q-g 

a soma deles não contribui para a correção do vértice. 
Resta discutir a correção para o vértice de auto-interação, que representa 

de fato o espalhamento a duas partículas, na ordem de um Ioop. Es.ta função 
de quatro pontos, que será cakulada na seção seguinte, é linearmente diver
gente e portanto um contratermo da forma o(Ao) (4)"1')' deve ser introduzido 
na lagrang1a.na. Contratermo linear em p/J. , correspondendo a uma subtração 
de Ta.ylor de primeira. ordem no esquema BPHZ, não aparece devido a in
variância rotacional, um fato que pode ser verificado explicitamente. 

O procedimento do corte intermediário pode ser aplicado ao cálculo das 
correções radiativas apresentadas anteriormente. Para a auto-energia, a sepa
raçào das contribuições dos setores L e H dá, até ordem 1J2 :::::;l p2/m2 1 

'" [A' 1A4] (3.29)Ê~)(m;A) '" -1'6r. m m' - 4" m' 

e 

~I i" [A' IA'] i" i),EV(m'A Ao)~ -m ---- +-m--A. (3.30)" - 1611" rnz 4 m4 811' 81r j 

enquanto que, para Iq'l « m' , tem-se 
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nY)#V(q;A) _ ie'm 'V [A' _~A4 _~ q' (~A' _~A4)l
61r 9 m'l 2m4 4m2 3m2 4m4 

ie' q'qV [1 A' 1A4j--- -- - -- (331)
16" m 3m' 4m4 • 

e 

'" ___ ( l' q ) 2 !.lI'ic' ,n)i)pv(q;A,Ao) 241Tm T 20m' [q 9 - q'<t] 
iez 

+-Aog"v _ n(1),V( . A) (3.32)61!' L q, . 

A contribuição L para a correção do vértke trílinear) quando po = piO 1 é 
dada até O(ry') por 

r (1)0 O -e' [ <'] {A' 3A'},(I)' i
3L ~ e I 3L ~ 4r.e I!.i;q ti m2 - '4 m4 . (3.33) 

Vê-se que todas as contribuições do setor L são polinomiais em A/m e que as 
correções radia.tivas (partes finita e infinita) vêm dos estados intermediários 
de altas energias, como era de se esperar, 

3.2 Espalhamento de duas partículas 

Nesta SeçãOl o espalhamento pattícu1a~partícula é calculado integralmente 
até ordem p2fm1. e até um loop na interação, Por simplicidade, todos os 
cálculos são feitos no referencial do centro de massa e as partículas externas 
tomadas na concha de massa, de modo que a amplitude a nível de árvore, 
representada na figo 3.6, é dada por 

A(O) = -À +{i e' (P, +)'f,,)P D pv (Pl - p;) (p, +I.tl
CM 

+ [p; H I.IICM} 
8e' 8e' ( P' )-À-ieVm'+P'cotO",-),-iem 1+2m' cotO, (3,34) 

47 



. '. 

onde 6 é o ângulo de espalhamento e m é a massa física da partícula bosón1c~ 
Vé-se que! novamente) a amplitude está fixada como -i vezes a função lP 
correspondente, a fim de facilitar a comparação com o caso não relativístíc~ 
discutido na ref. [181. 

~ i " " 
, 'Ar'v- .r"'/ .., 

\ 

\ 
x + +"r'

/ • • "- ,,'r -) ... ,~ 
" , .." \ 

I 

Figura 3.6 - Espalhamento em nível de árvore. 

Considerei inicialmente. as contribuições para a amplitude em um loop \ 
que vêm da polarização do vácuo1 minimamente subtraídal e da correção do 
vértice trilinear inseridas nó nível de árvore, esboçadas na flg. 3.7. t'sa.n.do 
a equação (3.12) para o tensor de polarização com qfJ = OI obtém-se 

AÚ') i e'(p,+ p;)C Dc.(q,) IT""(q,) D.,('l1)(p, +P;YICM + [p; <-> p:,JlcM 
e' {I 7 p' 1 p' 1 \,

~ ---m -+--+_-co,@I+(O<->r.-O)
2,,0' 315m' 5m' J ! 
2e' 

,{I 7p'} (3.35)'" -"e,m ii+30m' . ._... ~ 

'1' "~'r +":( 
/:11 -;.... ""'~ ~,.... ::. ~ ..... 

(a) (b) 

Figura 3.7- Contribuições (diretas) das inserções de polarização de vácuo 
(a) e correção de vértice (b). 

De modo similar, a correção do vértice trilinear r~1),i.I 1 dada por (3.24) e 
(3.25), conduz a seguinte contribuição para a amplitude 
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A(") 2{- er~ll"( p"J4) D,v(Pl - J4)(p2+ 14rlcM + [p; .. P~IICM} 
e' { 5p' 1 p' }= --m 2+--+--coo9 +(9 .. rr-8)

1r02 3 m 2 3 m 2 

2e' {' ;p'}~ --m 2+-- , (3,36)
1t82 3m2 

Diagramas, corno 05 mostrados na fig. 3,8, que misturam o auto-acopla 
mento com a troca de um bóson de calibre) não contribuem para o espa
lhamento na ordem de um loop. O primeiro anula-se por conjugação de 
carga, o segundo é zero devido a anti-simetria do propagador do campo de 
calibre enquanto que o diagrama "cálice'! é proporcional a stn () e, portanto) 
é eliminado pelo seu parceiro com as partículas externas trocadas, Esta não 
mistura dos vértices do acoplamento mínimo e do vértice de auto-interação 
(pelo menos na ordem de um loop) significa) como será visto, que a in
teração À<jJ4 comparece fundamentalmente para renormalízar o espalhamento 
partícula-partícula devido a troca de bósons de Chern~Simons. 

-~ó# 
":.(./"'1

",' 

/Y"-t. 
'.3:t' .... ,..... ;. ... -

Figura 3.8 - Diagramas básIcos que misturam as interações. 

o espalhamento a duas partícula na ordem de um loop mais importante) 
genuíno, vem dos diagramas grafados na figo 3,9 e j para calculá-los será usado 
o procedimento de corte intermediário introduzido na seção 1.2. O grupo 
(a) é o espalhamento da auto-interação, que é finito e foi calculado na seção 
2.2. Somando separadamente as contribuições de cada gráfico) no referencial 
do centro de massa, obtém-se 

(,) .x' {( p' ) [ (A') '1 p'
AL C1 32"m 1- 2m' ln p' +", - A' -

p' 3A' 
2M + 2m' -

21A4}
16m4 ' 

(3.37) 
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A(n) J.'~ --{(- 1--p') In (A2)- +4--p'
H 321Tm 2m' 4m2 6m2 

p2 p4 3A' 21A4 } 
(3.38)+A' + 2M - 2m' + 16m' 

, 
e, assim, A(a) = Aí) +A~) é dada por 

A(n)~ __ {(1-- In - +í1T p2 } . (3.39)).2 p' ) [(4m')] +4-
321Tm 2m' p' ,6m2 

"':J./>, , te /1l' ,,'" 

(a) :('~: 'a~-- , '"( 
.~, . + I\'.OlH~+ --/. " " 

T 'J,
/ -~ ,P. / 

J'-It p, , 

....j.. ~.- .... .;. ft ,.,._ 

(b) k-~ r !11_»: + /j~,&-1t + [~.~,,~] 
... :y -)........'" ~ 


$-Ie It-u.' ,',- ..,/ '''M'''/
, + [\>:~ r;]

(c) í 1 + '\;!. J 
. I , k+,,:(:t~+,,: k-p~".. ..~~. +_~li .. , 

Figura. 3.9 - Espalhamento partícula-partícula. na ordem de um loop. Na. 
especificação de momentos apresentada) s = Pl + 'P2 j q = FI - p~ e ti = 
it-p,· 

----------------,
Como foi enfatizado no capítulo anterior: no caso da. teoria ).4;4 somente} o 
procedimento de corte intermediário utilizado para. obter a expansão !pllm 
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das amplitudes reproduz a expansão correta. No presente caso, e certamente 
em muitas outras teorias, onde resultados analíticos sâo muito difíceis (se não 
impossíveis) de se obter, este procedimento emerge como uma ferramenta de 
cálculo útil para determinar a expansão Ipllm das amplitudes, tendo no 
resultado exato do caso 4:4 uma base de confiança. 

Os diagramas em. forma de caixa da figo 3.9(b) também são calcula.
dos separadamente. Considere, inicialmente, o gráfico {lcaixa reta" corres
pondendo à troca direta de duas partículas virtuais de calibre, a primeira. 
parcela na fig. 3.9. Após efetuar a integrações 

em kO e angular, ambas usando o teorema. de Cauchy-Gousart [57 L e 
separar a integração em Ikl em suas contribuições de alta e baixa energias 
chega-se, adicionado o parceiro (pl H _pJ) , a 

4 
_ _ 2 {( ') ,A~)d" '" - 1T~'m 1 + 2~' [ln(2Isin 81) + ;1Tj- ~, 

1 (1 -cos 0) p' , p' }-- cos Oln - - (1 - 2cos 0)- (3.40)
2 1+<0,0 m' A4 

e 

(b)dlr e :I P . 2' { '} (3.41)AH "" --m (I - 2cos 0)
rr8' A' 

Somando (3,40) e (3,41), obtém-se 

A(b)di, ~ _ 2e' m { (1 + L) [1n(21 sin OI) + i,,) - p' 
m21r8Z 2mZ 

1 ll-COSO)P'}--2 cos 91n O -, . (3.42)
\1+00$ m 

Vê-se que a contribuição do diagrama caixa reta para a amplitude vem 
inteiramente do setor de baixa energía dos estados intermediários, de estados 
não relativísticos. Os principais passos deste cálculo Ce dos outros por vir) 
são apresentados no Apêndice 5.3. 

O contrário acontece com o diagrama "caixa torcida}l} o segundo na figo 
3.9(b), cuja contribuição vem totalmente do setor dos estados intermediários 
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de altas energias. A íntegração sobre kG ê facilmente feita como uma inte
gral de contorno, mas a integração sobre o plano k tem uma parte angular 
bastante não triviaL A possibilidade alternativa de introduzir parâmetros 
de Feynman permite que toda a integração sobre k seja efetuada, mas com 
o custo das integrais paramétricas resultantes serem intratáveis. Porém, in~ 
traduzindo o corte intermediá.rio e expandindo os integrandos dos setores L e 
H, as integrações angular te radial são simplificadllii e obtém~sel após adicionar 
o parceiro com partículas finais trocadas, 

Af}t"re::::::: O 2.' {pl}e A(b)r(lrc::: AWt"rc ~ - ?rErím 2m (3.43)
2 

Do mesmo modo que no caso dos dois últimos gráficos da Fig. 3.9(a), 
diagramas que envolvem propagação para trás no tempo possuem uma con M 

tribuiçào muito pequena, dependente de A 1 vindo do setor L. Para o día
grama da caixa torcida esta contribuição começa em ordem f}3 (ver Apêndice 
3) e por isto não aparece em (3.43). A amplitude llcaixa" total, A(b) = 
A(b)dir +A~)tGrc 1 é finita e, até ordem p2/m2 j é dada por 

A(') - -:~,m{(1+2~,)~n(2Isin81l+i"J-2~1 
1 (I-COSO) p'} (3.44)-'2cos81n 1+00,0 m' . 

o terceiro grupo, o espalhamento envolvendo o vértice gaivota, tem que 
ser tratado mais cuidadosamente, uma vez que ele carrega a divergência da 
função de quatro pontos. Pôde-se ver de imediato que a integração sobre kO 
do primeiro diagramaf a bolha de calibre, divergiria se fosse feita sozinha. 
Contudo, os dois diagramas triangulares, que dão idênticas contribuições1 
também possuem integrações sobre kO divergentes mas que exatamente com~ 
pensam a divergência do primeiro gráfico) como se discute no Apêndice 5,3. 
Portanto, tratando todos os diagramas do grupo (c) conjuntamente, nâo 
existe a necessidade de manter nenhum corte e a integraçã.o sobre kP é ir
restrita, A integração restante! no plano k, tem duas partes. Uma é finita 
e tem a mesma integração angular que aquela aparecendo na caixa reta. 
A outra, com uma integração angular distinta mas executável nos mesmos 
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moldes) ê infinita, de modo que um corte ultravioleta Ao tem que ser in
troduzido na integração sobre Ikl do setor H. Resulta que a contribuição dos 
estados intermediários de baixa energia para o espalhamento gaivota1 até 
ordem 1]2 ~ p2/m2 1 é dada por 

Ar) ~ 2e' { I p' \ [ ( 1\.') ] p'--m 11+-1 ln -' -ln(2IsinOIJ +
m 2;re2 \ 2mlj p2 

1 (1 - cos 0) p' I ,p' A'}
+-2 cos Oln e ,. + -(1- 2cos elA' + -16' ,1+cos m 2 m 

(3.45) 

enquanto que, a contribuição do setor H1 regularizada por corte e na mesma 
ordem j fica 

A[') 2.' {(- --m - I + -p') (A')- - 1InH 7r8 2 2m2 4m2 

1 ,P' A' [AO]}--(1-2co, 0)- - --+ - (3.46)
2 A' 16m' m 

Assim, a contribuição (c) total para a amplitude a dois corpos é 

A[') - - 20' m{(1+L) [In (4m') -ln(2Isin Oll]11'62 2m2 p2 

1 (1- COSO) p' p'} 2.'
-1+"2cos8ln 1+0050 m'+m' -,,0,Ao.(3.47) 

o termo constante divergente acima pode ser suprimido por um con
tratermo da forma - ;:';~(4"q,)' introduzido na lagrangíana. Pode-se tam
bém imaginar que a constante de auto-acoplamento nua À carrega uma parte 
divergente que exatamente cancela a divergência da função de quatro pontos. 
Em qualquer caso, a parte finita de (3,47) será tomada como a. contribuição 
(c) renormalizada a nível de um lõop. Este seda () resultado caso a renor~ 
malização dimensional tivesse sido empregada. 

Antes de somar todas as contribuições para obter a amplitude total em 
um loop, é interessante separar o espalhamento total de Chern-Simons adi
cionando as parte, (b) e (e). Obtém-se 
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1+- (4m 2 
) 	 .A(CS) '" --m2.' { ( p' ) [ In - + i".1- 1+-p' } (3.48)

11'82 2m2 p2 	 2m2 . 

e ê notável que o cancelamento dos termos dependentes de () das amplitudes 
caixa e gaivota. aconteça para ambas as ordens dominante e subdominante 
em IplJm. A amplitude de espalhamento total renormalizada em um 1001', 
A(a) + Ales) + A!P) -;- AI.), até a ordem p'Jm' é dada por 

(1) 	 ) •(À' 2.,) [ (4m2 1A ::: 	 m 321rm2 - 7r02 In pz + ,11' 

(À' 2.,) p' [ (4m2 
• 1\ 

-m \ 32r.m2 + r.92 2m2 In p2J +UI" 

À' 	 7.' ) (),' 24e') p'+m ----- -m +-- -- 349( 8".m' 3".0' 192r.m' 5r.e' m' í· ) 

o termo dominante do resultado adma coincide com o resultado da ref. 
[55J, embora, como já foi mencionado, a interpretação da origem da di
vergência ultravioleta da. teoria não relativística apresentada por estes autores 
é equivocada. Os termos sub dominantes (em IpiIm) levam a correções 
relativísticas ao espalhamento Aharonov-Bohm 1 como será visto posterior-
mente. 

3.3 	 O modelo não relativístico e o efeito 
Aharonov-Bohm 

Nesta seção (] modelo de Chern-Simons não relatívÍstico e a sua conexão com 
o espalhamento Aharonov-Bohm) descritos na ref. [18], serào sintetizados. A 
lagrangiana não relativística l para um campo de spin O com auto-interação 
quártica e acoplado minimamente ao campo de Chern-Simons, é dada por 

r 	 eD')"oCNR =,p' ~iD, + 2m '" - -;rW,p)' + '2â,A x A - 6A,<;7 x A. (3.50) 
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o auto--aooplamento ('1/;'"'1/;)2) na dinâmica quântica não relativística, cor
responde ít um potencial de interação entre pares de partículas dado por 
6(Xl - xz)) te, uma interação de contato. Com a mesma -fixação de calibre 
do caso relativístico, equação (3.2) e ({ -> (0) , o propagador do campo 
de Chern-Simons coincide com aquele usado na See. 3~1, equação (3A), 
O propagador do campo de matéria 1/> é da.do por (2.5) e os vértices são 
apresentado. na fig. 3.10. 

, ir v" x.. 
F 

, / " \. °r / ..., I " .. \ 
! , ," '\ .e . ze 

. , 
" 

-iVo - ie - -(p+p')' -g"
2m m 

Figura. 3.10 - Vértices que aparecem no modelo não relativístico . .,. ' 

o espalhamento partícula:-partícula, até ordem de um loop, tem as con~ 
tribulções mostradas na fig. 3.11 (linhas cheias, agora, representando pro
pagadores não relativísticos) e, usando as regras acima, obtém-se 

A"" .2.' n m ( , 4e') [I (A~IR) .1NR=-Vo-tmecotu+S1t Vo - m202 fi J)2 +t'lr ) (3.51) 

, , + -~I~~'")(~ ~;O:,+-'0: :'\J/
/ .. " , ;t ..'l' i-... ~Y' 'k_t ."."" 

(a) (b) 

Figura 3.11 - Espalhamento não relativístico (direto) em ordem de (a) 
árvore e de (b) um loop. 
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onde ANR é um <:orte ultravioleta [18]. Os cálculos no presente caso são mais 
simples do que aqueles relativísticos e apresentam aspectos similares) como 
o cancelamento das partes dependentes do ângulo de espalhamento entre os 
gráfi<:os "caixall e "triângulo') da figo 3.1L 

A renormalização ê implementada através da redefiniçâo da constante de 
auto-acoplamento~ VI) = V+ óv, de modo tal que a amplitude total renormalí~ 
zada, até ordem de um loop ( e1 , v'2 )l é dada pór 

2un .e m 2 e j.J.= -ti - l- cot (} + - v - -- In - + Z'lf" , (3.52).AWR ' (4' ) [ (') 1me 871" mZe2 pZ 

onde p é uma escala de massa (energia) arbitrária1 introduzida pela. renorM 

malização, que quebra a invariância de escala da a..rnplitude. Contudo, vé-se 
de imediato que há valores críticos do parâmetro de auto-acoplamento renor
malizado, ti saber 

2e' 
(3.53)v,'" = ± miei' 

para os quais o espalhamento em um loop se anula e a invariância de 
escala ê recuperada. A existencia desta invariância de escala para os valores 
críticos da interação de contato foi explicitamente verificada. até três loops 
usando regularização dimensional 1.58] e, recentemente, a sua validade foi 
provada em todas as ordens em teoria de perturbações [59]. 

A conexão entre este modelo e () efeito Aharonov-Bobm pode ser vista 
analisando o setor de duas partículas da teoria descrita pela lagranglana 
(3.50), excluindo a auto-interação [18,10]. Sem adicionar termo de fixação 
de calibre, a equação de movimento para AI" pode ser resolvida em termos 
da corrente de matéria, e o hamHtoniano gerado leva a uma equação de 
SchIÔdlnger que) no setor de duas partículas e no referencial do centro de 
massa) reduz-se à equação resolvida por Aharonov e Bohm [9], a qual t,raduz 
o espalhamento de uma partícula por uma linha de fluxo. Considerando 
partículas idênticas, a amplitude de espalhamento não relativística associada 
ao efeito Aharonov-Bohm é da forma 

AAB = -iVlr~PI .in( .. ",) IcotO - i.gn(a)] 0;<0,'" (3.54) 
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onde a = e'lj2:r0 ê o parâmetro de Aharonov-Bohm. A relação entre a teoria 
de Chern-Simons e o efeito Aharonov-Bohm fica evidente quando se constata 
que escolhendo v = v(:+ I correspondendo a uma interação de contato repul
siva, a amplitude (3.52) reproduz o espalhamento Aharonov-Bohm primeira 
ordem (e 2 na carga), a menos de um fator cinemático. 

Do exposto acima, dentro do contexto de teorias quânticas de campos) 
pode-se concluir que a interação de contato é essencial para renormalizar a 
amplitude de espalhamento de Chern-Símons e reproduzir o espalhamento 
Abaronov-Bohm perturbativamente. Um âspecto interessante do problema 
de Aharonov e Bohm é que ele possui solução exata mas, devido a singulari
dade do potencial, a expansão perturbativa quanto-mecânica, feita ingenua
mente, leva a resultados incorretos [54J, A inclusão de um potencial ó(x) 
também pode ser feita no contexto da primeira quantização [60..63] e uma 
recente revisão do papel da interação de contato na descrição perturbatíva 
do espalhamento Aharonov-Bohm e na física dos anyons é apresentada na 
ref. [64J. 

'. ' 3.4 	 Correção relativística para o espalhamen
to Aharonov-Bohm 

Antes de comparar os resultados do espalhamento obtidos com as teorias 
relativística e não relativístíca) as normalizações dos estados precisam ser 
ajustadas. Usando a versão de (2.56) para. o referencial do centro de massa, 

I1-.-1)'=-1 [ l_L, ."1 	 (3.55)\ y!'2W; 4m2 m2 + ) 
as amplitudes em nível de árvore e em um loop (equações (3,34) e (3.49)) 

sâo reescritas até ordem pljm, como 

A 2e' [ A 	 e' 1p'A(O)=---Í-cotO+ -+i-ootO - (3,56) 
m24m2 me 4m2 me 

e 

A(') m (A' 4.' \ [ (4m' \ 'l 
- 8,,~lôm4-m'El') In\p')+'" 
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m ( 3,\' 2.' \ p' [ (4m') ,]
- 81T 32m4 - m2(2) 2m2 In p2 1,# ,

m ( ,\, 140' \ m (25Á' 74e' L ,(3,57)+8" 4m' - 3m'8') - 8" 96m' + 15m'8' m' 

A parte dominante (em Ipl/m) da amplitude, até um loop, é dada por 

d'''' Á ,2e' "m(,1' 4e')[1(4m')']A = - 4mz -:me ootll + 8:ii 16m4 - m29'2 n pr- +t1(' ~ 
(3.58) 

e nota-se, de imediatol que a contribuição de um loop (ordem e4) se anula. 
para os valores críticos do parâmetro de auto-interação ÀZ = ±8me2/!el. 
Comparando a amplitude dominante com a amplitude determinada pela 
teoria não relativística (3.52 ), obtém-se v = >.f4m' (equação (2.67» e os 
valores críticos que anulam as contribuições em um loop são relacionados por 

:±.,\=- 2 ' v.: = _c _ + e 417 (3.59)4m' - -miei = ±-;;;-asgn(a), 

onde a: = e'l j21re é o parâmetro de Aharonov-Bohm. Escolhendo À = À; 1 a 
amplitude (3.58) redu ... s. a 

Adoml + =_;4" a [cotO-isgn(a)], (3.130)
l=lç m 

que, a menos de um fator dnemático, é a amplitude de Aharonov-Bohm em 
ordem a, 

O fato de que M parcelas subdominantes de (3.56) e (3.57 ) não se anu
lam para os valores críticos do parâmetro de auto-interação implica na. e
xistência de correções relativísticas para o espalhamento Aharonov-Bohm 
para partículas idênticas. Fixando À = >.t I obtém-se 

A,ub _ 470 [ i 1p' 17 r. ,-a sgn(a)+-cotO -+--oc 
m 2 3 m 

" ,p' [ (4m') 
m

.] 
Z 

54"., p'--Ct - ln - +l.r. ---Q -, (3.61 ) 
m2 m2m p2 Õ m 

o que representa correções relativísticas para o espalhamento Aharonov
Bohm. Parte da correção do nível de árvore ( "'" Ct ) é devido a normalização 
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dos estados e portanto tem origem puramente cinemática, mas não toda, 
uma vez que a amplitude correspondendo à troca de uma partícula de ca
libre virtual depende da energia. das partículas no centro de massa como con
seqüência do acoplamento mínimo. As outras correções vêm da contribuição 
de um loop (e4 ) da expansão perturbativa e são de fato relativísticas. Ter
mos desta natureza, proporcionais a 0:2 não existem no espalhamento não 1 

relativístico cujo resultado exato é ímpar em 0:. Tais correções podem, em 
princípio, ser detectadas em experimentos com partículas rápidas. 

As contribuições não triviais para a correção não relativística, como a 
terceira parcela de (3.61), só podem ser incorporadas em um contexto não 
relativístico através da adição de novas interações não renormaJizáveis à la~ 
grangiana, de modo que a teoria resultante deve ser vista como uma teoria 
efeHva, Tais interações são da mesma natureza que aquelas que aparecem 
em (2.72) quando a correção relativística vier da auto interação. Púde-se 
considerar) também l termos de ínteração que surjam de um acoplamento não 
mínimo efetivo. 
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Conclusões 

Neste trabalho, o limite não relativístico em teorias quânticas de campos, 
tratadas perturbativamente: é disçutido de um ponto de vista novo, através 
da introdução de um corte intermediário A, que permite a determinação da 
expansão Ipl/m das amplitudes de espalhamento e possibilita a identificação 

. J das suas partes) oriundas dos estados intermediários de baixas e altas ener
gias. Este procedimento é verificado através da aplicação à teoria ),4>\ para 
a qual existem resultados exatos para o espalhamento partícula-partícula em 
um loop, e a auto-energia em dois loops pode ser calculada exemplificando o 
esquema. Mostra~se que é possível proceder uma identificação entre a con
trjbulção do setor de baixas energias e o resultado da teoria não relativística 
correspondente, mediante a relnterpretação do corte intermediário A como 
um corte ultravioleta não relativístico genuíno, Com a determinação da 
expansão lpllm das amplitudes de transição, encontra.-se uma lagrangiana 
efetiva não relativística que reproduz os resultados até ordem p2fm 'l. Vê.-se 
que estas correções não podem ser descritas quant<rmecanicamente através 
de um potencial a dois corpos. 

O outro exemplo discutido é a teoria de Chern~Símons escalar, cujo mode
lo não relativístico apresenta uma restauração da invariância de escala para 
valores críticos do parâmetro de auto-interação. Para um destes valores, cor
respondendo a uma interação de contato repulsiva, o modelo descreve cor
retamente a expansão perturbatíva do espalhamento Aharonov-Bohm. Esta 
invariância de escala é quebrada já pela primeira correção relativística, em or~ 
dem p2fm21que representa uma correção relativística para o espalhamento 
Aharonov-Bohm. Tal correção possui termos proporcionais a n:2 , não e-
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xistentes no espalhamento não relativístiCO j e que, em principio I podem ser 
observados em experimentos tom partículas rápidas. 

Outros estudos são sugeridos pela discussão desenvolvida neste trabalho. 
Naturalmente j pode-se investigar esta correção relatívística para o espa~ 
lhamento Aharonov-Bohm dentro do contexto da mecânica quântlca (primeira 
quantização) com o fim de estabele<:er comparação e buscar aprimorar {) en
tendimento físico de sua origem. O procedimento discutido nesta tese pode 
ser generalizado, tanto para outras teorias de campos, quanto para situações 
mais gerais l como um espaço-tempo de dimensão arbitrária, Uma possibi
lidade é discutir o limite não relativistico para a teoria de Chern~Simons es
calar não abeliana, Um outró problenla interessante consiste em investigar as 
correções relativísticas para o caso da teoria de um campo de Chern-Símons 
acoplado a um campo fermiônico. O modelo não relativístico correspondente, 
por causa da introdução de um termo de Pauli na lagrangiana, apresenta de 
partida invariância de escala. Além. disso, pode--se também estudar teorias 
envolvendo férmions com várias componentes de sabor e investígar a natureza 
dos potenciais de interação na situação de momentos baixos, 
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5 
! 

Apêndices 

5.1 	 Espalhamento partícula-partícula (teoria 
rjJ4) em um referencial arbitrário 

Usando o truque de Feynman, equação (2.21), a contribuição do canal .5 para 
a amplitude~ dada pela equação (2.8)1 pode ser reescrita como 

,-i.\2
 
A(')(PI'P') = - dx 


J 
2 1oo 

cf'k I 

x (2,,)3 (k' - m' + [(Pl + 1'2)' 2(pl+ p,)kJO: + j,) . 
(<i.I) 

Fazendo a substituição k -1 k + (Pl +P2) x 1 obtém~se 

( ) -iÃ' lo' J cf'k IA' - -- dx - :-:-;:----';,---:-;; (5.2) 
- 2 o (2".)3 Ik' - a' + j'J' 

onde 

a2 =m2 _x(1_x)S! 	 (5.3) 

com S ::;; (PI + pZ)2 representando uma das variáveis de Mandelstam. A 
integração sobre kO pode ser feita como uma integração de contorno em torno 
de um dos polos duplos kO ::::. ±Vk2 + aZ ) resultando em 
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A(') -i),' 1,' J~ (i) 1 ~,~- dx
2 o (2~)' 4 

)" 1,' 1 - dx ---r~~~~",
16~ o Jm'-x(l-x)S 

_),'_1 [In (JS f4m
' +1) + ;~l (5.4)

16~..;s JS f4m' - 1 

As outras contribuições para a amplitude em um loop, corresponclendo 
aos canais teu, são obtidas da expressão acima trocando S pelas outras 
variáveis de Mandelstam 'T eU, dadas por (2.31), o que manifesta a completa 
"simetria de cruzamento'! do espalhamento partícula-partícula na teoria >'<1>4 . 
Somando todas as contribuições chega-se, imediatamente, a ( 2.30). 

1\ (dim) 
5.2 ~(2) na teoria </!4 

Neste apêndice, a auto-energia em dois loops na teoria >'4>4 é calculada usando 
regularização dimensional. Em um espaço-tempo de d dimensões, repetindo 
os passos descritos logo antes da equação (2.34), obtém-se 

A i>.2 [1 r y 
E(,) = 3(271")" lo dx lo dy [yC[dl' 

x Jddkddl 1 5.5 
[k' +I' +Dp' - m' +;'J' , () 

onde C e D são dadas por (2.35) e (2.36). Usando (ver ref. [65], eq. (4.4.12), 
pg. 83) 

Jdd 1 . dr(f,-df2) 1 (5.6)
q [_q' +M'J' = m r(f,) [M'J' di' 

para calcular as integrais em I e k, obtém-se 
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--

A i),' r(3 - d) 
1::12) ~ 6(4".)' Im'I'·' 

" (3 )'.'" r dx r dy Y'/3 1 - P,D (5.7)
Jo Jo luCI m 

Para d ~ 3, tem-se 

1 
f(3 - d) '" 3 _ d - 'r + 0(3 - d) , (5.8) 

(1 - zDl'·' '" 1 - (3 - d) ln [I - zD] + 0((3 - d)') (5.9) 

e j portanto, 

A(dhn) 

1::(2) ~ "í~',o { (3 ~ d - 'r)1.' dx l' dy I 
_ [' dx [' dy =ln->..:(I=-,;;ZD=.!..)} (5.10)Jo Jo .jYC'/2 

Usando {2A4), cbega~se à auto-energia regularizada dimensionalmente dada 
em (2.47) com a função E(z) definida por (2.46). 

Note que) no caso de d = 4 - e ! tem-se 

",i4-e) iA2 r(-1 +e) 
E1'1 6(4")'.< [m2J H' 

X f' dx !' dy y.H'" [(1- ZD)'·'] ,(5.11)lu Jo C')-1!j2 

e como a função r tem um polo simples em -1) a integral paramétrka deve 
carregar um polo simples para e = O. Esta situação é análoga àquela que 

A 
aparece no cálculo de 1::(2) (para d ~ 4) da ref. 149], pg. 124. Ne.te caso, a 
determinação da parte finita é mais complicada que para d = 3. 
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5.3 Espalhamento de Chern-Simons 

Neste apêndice, apresentam~se 05 passos principais dos cálculos dos diagra
mas que contribuem para o espalhamento Chern-Simons, em ordem de um 
loo-p e no referencial do centro de massa: cujos resultados foram discutidos na 
Seco 3.2. A designação dos momentos usadas nos cálculos ê aquela mostrada 
na figo 3.9. 
(í) Gráfico caixa reta. Seguindo as regras de Feynman, obtém-se 

A(');;' = -ie' JC~~3 (PI +k)" D,,(k - Pl) (2p, +PI - k)' 

xL:.(k)L:.(PI +P2 - k) 

X(-k +Pl +p,+ p;)' D,.{k - p;)(k +J4)"b, + [P; <-> P"]CM 

_-~Jd'k (~I 1 [(k x p)(k x p') 1 
- ".'8' Wk/ p' - k' + ie (k - p)'(k - p')' 

+ ]p' <-> -p'l ' (5.12) 

onde a integração sobre kO da amplitude no centro de massa foi feita como 
uma integral de contorno. A integração angular, que envolve somente o 
terceiro fator do integrando na última linha acima, pode ser posta na forma 
i [cos 810 - J,I onde 

r" cos (nl") (5.13)In = Jo d'l' [200'(1" _ 0/2) - .6)[2 co, (I" + 0/2) -,11] 

e ,li = (k' +p'l/Clkllpl). Fazendo a substituição z = exp(il"l e usando o 
teorema dos resíduos, obtém-se 

_ " r(~n-'+t9-n+')sin~(n+l)eI2J 
In - B,f{J' 4 l sin(8/2) 

_ (,jn+l +11-n-1) ,in [Cn - 1)8/2J1 
(5.14)

.ín(8/2) 

onde B = ,li' - 2(1 + co.8) e I} = ~ [,11- -./p' - 4]. Usando esta fórmula, 
pode--se escrever 
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A{b)dir __e_ d(k') "'p 1, J ( ")

r.e'l ;;; p2 k2 + ie 

>< r 1k' - p' I(k' - p' ) 1 
(k')'+(p')'-2k'p'co.o-1 + (0++1r-0) (5.15) 

A integração k2 restante é então dividida em duas partes, de O a AZ (região 
L) e de A' a ,'\.Õ .... 00 (setor H). Na parte L, usando 

w~ _ ( J::) [ _ ~ 3(k')' -'- 1
_ffi 1+ , 1 ,+ 8' .... (5.16)

Wk m 2m m 

e mantendo termos até ordem fJz, obtém-se 

{')d' e' { ( p' ) p'AL " ~ - "S,m 1 + 2m' 11n(211- cos O]) + ;"1- m' 

'\" 

-co,O [ln{2[1-COSO]) + In (~:)1~: 
p' p'}-(l- cosO - 2cos'0)- + 2co,8
A' A' 
+ (8 ++ ,,- 8) . (5.17) 

Uma vez que cos('Ii - 8} = - cos (J 1 recupera-se a. equação (3.40). Na região 
HI () integrando é trocado por sua expansão de Taylor em torno de p2 = O 
que é dada por 

_ 2m'cos8 1 ' [2m'(1-2cos'O) _ 2 CO.OJk2 + m '] , O( 0)
[ {k')'Jk' +m' p + l (k')Vk' +m' (k')' P + p. 

Efetuando as integrações sobre k2 obtém-se, até ordem 'fJ2 I 

A(b}dir e' { ( A' ) p' p'H ::; ---m -cosem - --2cosO
1re2: 4m2 m2 A2: 

p' p'}+(1-cosO-2cos'O)A4 -cc,Om' +(O++r.-O) (5.18) 
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que ê o mesmo que a equaçiio (3.41). 
(ii) Diagl'ama caixa torcida, Após reaH:t:ar-se a integração sobre kO, tem
se 

A(~)t,r<l = .' J' ( WkWk-8 -w; )
2,,'8' d k WkWk_,(Wk +Wk-,) 

(k x '" - (p x P')'] + Ip' H _p'] (5.19)x [ (k _ p)'(k _ p')' 

onde, como antes1 S = p+p' e Wk-s = j(k - 3)2 + m 2 • A integração angular 
acima é muito complicada e, portanto, é de bom alvitre, introduzir o corte 
intermediário A e separar os setores L e H antes tentar fazê-la. A expansão 
11m do primeiro fator do integrando em (5.19) é 

~ (k' +cos Op' - J2(1 +co, O)lkllpl COS'!') ~, + O(l/m') . 

Suspeita-se) ímediatarnente, que não haverá contribuição vinda do setor L até 
ordem 'f}'l, Indo adiante) pode-se fazer a integração angular, que é expressa 
em termos de In (n = O, "'j 3), e a integração sobre k2 <:heganclo-sc, até ordem 
713 a1 

, 'A' 
A(')t'" e ( p (" (5.20)L '" - 4,,9' m 1 + cos 9)--;:;;< + "H 1T - O) 

Na região H, todo o integrando é expandido em torno de Ipi:;;; O resultando 
em 

(1 +co. e) sin' 'P) p' +O(lpl') , 
~ (k' +m')'I' 

e, assim, as integrações sobre r.p e k2 levam a 

li' { 'A'}'JAW'"'·"'-2"8,m (J+cose)~'-2(1+CQSO)Pm4 +(OH"-O) , 

(5.21) 
em ooncordiiocia com (3.43). 
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(iii) Espalhamento gaivota. 
A contribuição da bolha de calibre para a. amplitude no centro de massa 

é dada por 

4e4
/ d"k (k-p)·(k-p') 

- 0' (21r)' (k - p)'(k - p')' , 

A divergência linear desta expressão manifesta-se de imediato na integração 
sobre kO. Contudo, a soma dos dois diagramas triangulares tem uma parcela 
coro uma integração kO divergente que cancela exatamente aquela da bolha 
de calibrej de modo que j tratando o grupo conjuntamente, obtém~se 

A(O) = e' {/d'k (w~ + w~\ (k - p)' (k- p') 

2,,'0' Wk ) (k - p)'(k _ p')' 


/ ' (4) r (k x p) (k x p') l} _ 
- d k Wk (k p)'(k p')' + (9 ++ " - 9) .(0.22) 

A integração angular do segundo termo adma é a mesma que a do diagrama 
caixa reta (ver (5.12», enquanto que aquela da primeira parce1a pode ser 
escrita como uma combinação linear de Ia e h e efetuando~as~ obtém-se 

A(O) ~ e' {/ d k' (w~ +w~) sgn(k'-p') (k' - cos 8p') 
- 2rr0' () w, (k')' +(p')' - 2k' p' cos 9 

,1 r Ik' - p' I(k' - p') ]} 
- / d(k)Wk (k2)'+(P')2-2k2p'cose-1 

+ (8 ++ n - 9) , (5.23) 

onde sgn(x) denota a função sinal. Usando (J,28) e (5.16) e calculando as 
integrais, a contribuição do setor L é determinada1 até ordem r? 1 como 

A:) '" - 2:~,m { (2 + [1- 2oos B] ::) [In (~:) -ln(2 [1- cosO] n] 
p' p' p' A'}+2- - 2cosO- + (1- 2eo,'O)- +
m 2 A2 A't 8m4 

+ (9 ++ n - 8) (5.24) 
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que coincide com {3.45}, A parte H; regularizada por corte l é obtida ex
pandindo o integrando até ordem p4 e integrando de li:2 a A5, o que resulta 
em 

A(') <4 {I. p' ) (A') p''" --m -12+11-200,8]- In - -2+2co,8H m2 4m221f'8 2 \' A2 
! 

p2 p4 t\4} .'+cosO- - (1-2005'0)- --'-- - -Ao 
m2 /\.4 8m4 n61 

+ (e H" - O) , (5.25) 

o mesmo que (3.46). 
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