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0 06 AtivoTEORIA CLÁSSICA DE CAMPOSFSC410044
Grupo de Lorentz e as equações de onda relativsticas. Formalismo Lagrangiano 
para campos. Teorias de gauge não-Abelianas e as teorias de Weinberg-Salam, 
cromodinâmica e Grande Unicaçãoo. Quebra espontânea de simetrias globais e
o teorema 
de Goldstone. Mecanismo de Higgs. Soluções topológicas em diferentes
dimensões.  
 
Programa  
1. As equacões de onda relativisticas e o formalismo Lagrangiano para campos. 
1.1 - O campo escalar e a equacão de Klein-Gordon. 
1.2 - As equacões de Maxwell no formalismo covariante, a simetria de gauge e a
fixação de gauge. 
1.3 - Princípio variacional para campos. 
1.4 - Teorema de Noether para campos e leis de conservação. 
1.5 - Ação para o campo escalar, para a teoria de Maxwell e a ação de Proca. 
1.6 - Simetria de translação e o tensor energia-momento. 
1.7 - Simetria global para a ação do campo escalar complexo. 
1.8 - Simetria de gauge e a ação da eletrodinâmica escalar. 
 
 
2. Elementos da teoria de grupos e álgebras de Lie e o grupo de Lorentz. 
2.1 - Grupos e álgebras de Lie e suas representações. 
a) Definições e propriedades gerais de grupos e álgebras de Lie. 
b) Representações de grupos e álgebras Lie e os grupos SU(2) e SO(3). 
2.2 - O espaço de Minkowiski quadridimensional, o grupo de Lorentz e suas
representa ções. 
a) O espaço de Minkowiski e o grupo de Lorentz. 
b) O spin e as representações do grupo de Lorentz. 
c) Álgebra de Clifford, espinores de Weyl, Dirac e Majorana e a equação de 
Dirac. 
2.3 - Ação para campos espinoriais e interações com o campo eletromagnético e 
escalar.  
 
3. Teorias de gauge não-Abelianas. 
3.1 - Simetrias globais não-Abelianas. 
3.2 - Simetrias de gauge não-Abelias e a Teoria de Yang-Mills-Higgs com grupo
de 
gauge arbitrário: 
a) Campo de Higgs em representação arbitrária. 
b) Campo de Higgs na representação adjunta. 

�3.3 - O grupo de gauge SU(2)  U(1) e a teoria de Weinberg-Salam. 
3.4 - O grupo de gauge SU(3) e a cromodinâmica. 
 
 
4. Quebra espontânea de simetrias globais e o teorema de Goldstone. 
4.1 - Quebra espontânea de simetrias discretas globais. 
4.2 - Quebra espontânea de simetrias Abelianas globais. 
4.3 - Quebra espontânea de simetrias nâo-Abelianas globais.  
 
5. Mecanismo de Higgs: quebra espontânea de simetrias de gauge. 
5.1 - Mecanismo de Higgs na teoria de Higgs Abeliana e a supercondutividade. 
5.2 - Mecanismo de Higgs em teorias de Yang-Mills-Higgs. 
5.3 - Mecanismo de Higgs no setor bosânico da teoria de Weinberg-Salam. 
5.4 - Massa para espinores devido ao mecanismo de Higgs. 
5.5 - A teoria de Grande Unificação SU(5). 
 
6. Soluções topológicas. 
6.1 - Soluções topológicas para d = 2. 

 a) Kinks na teoria 4. 
b) Sólitons na teoria de sine-Gordon. 
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6.2 - Soluções topológicas para d > 2. 
a) Vórtices e tubos de  uxo. 
b) Monopolos. 
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