Cargas conservadas em teorias de sólitons
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Resumo
As soluções solitônicas para os modelos de Toda admitem uma representação de suas equações de movimento em termos da curvatura nula,
isto é, existem potenciais que são funcionais dos campos da teoria e pertencem a uma álgebra de Kac-Moody tal que a condição de curvatura
nula seja equivalente às equações de movimento. Para a construção das soluções solitônicas também são necessários a gradação inteira da
álgebra de Kac-Moody e a existência de soluções de vácuo, de forma que os potenciais assumam valores em uma subálgebra abeliana (a menos
de termos centrais) quando calculados nestas soluções de vácuo.
As cargas conservadas são então construídas partindo de soluções da órbita do vácuo por meio de transformações de dressing, que consistem
na aplicação da decomposição de Gauss para a produção de um potencial transformado à partir de duas transformações de Gauge.
Neste trabalho mostramos como obter as cargas conservadas em (1+1) dim e que no caso dos modelos de Toda Afim Conforme essas cargas
são termos de superfície, ou seja, dependem apenas do valor dos campos nas extremidades.

Obtenção das cargas conservadas

Os potenciais de vácuo satisfazem a curvatura nula e então podemos escrever,
para sl(2):

Condição de Curvatura Nula:
Gradação da álgebra:
A representação do modelo de Toda sl(2) em termos de condição de
curvatura nula envolve potenciais que vivem na álgebra sl(2), uma álgebra de
Lie infinita sem termo central. Para o cálculo das cargas fazemos uso da
representação de peso máximo, garantindo uma álgebra de Kac-Moody sl(2)
completa. Para tornar o modelo invariante conforme adicionamos uma campo
escalar.
Os potenciais para o modelo de sl(2) tem a forma

Para construir as soluções com o método de dressing usamos a decomposição
de Gauss:

Onde h é um elemento constante da álgebra e os G`s são geradores de graus
negativo, nulo e positivo, respectivamente. A decomposição de Gauss garante
que teremos duas transformações distintas para
, com a mesma estrutura
de gradação do potencial de vácuo.

Para o modelo sl(2) obtemos:

onde

Para os potenciais de vácuo temos:

são as cargas conservadas que podem ser calculadas
considerando os estados de peso máximo:

Álgebra de Kac-Moody:

A construção das cargas é feita considerando que a equação de transporte
paralelo

é satisfeita para um certo w e
tempo (x-t).

O Hamiltoniano dos modelos de Toda é obtido considerando as soluções onde
o campo livre
é uma constante. O momento e a energia medidos pelo tensor
somem quando calculados nas soluções dos sólitons, dessa forma, o tensor
energia-momento canônico do modelo fornece a forma de termos de superfície,
que para o modelo sl(2) são:

é a parametrização do caminho no espaço

Fazendo uso da seguinte condição de contorno:
Obtemos:
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