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Resumo

A quantização geométrica é um método desenvolvido para prover uma construção geométrica que relacione a mecânica clássica
com a quântica. O primeiro passo consiste em apresentar uma
forma simplética, ω, sobre uma variedade simplética, M , como
a forma curvatura da conexão ∇ de um fibrado linear, L, sobre
M . As funções sobre M operam como seções de L. Mas o espaço
de todas as seções é grande demais. Queremos considerar seções
constantes em certa direção, com respeito a derivada covariante
dada por ∇, e para isso precisamos o conceito de polarizações,
essas seções são chamadas de seções polarizadas. Para obter uma
estrutura de espaço de Hilbert nestas seções, precisamos de certos objetos chamados de meias densidades. Além disso, também
temos um empareamento sesquilinear entre seções de polarizações
diferentes. Neste trabalho, primeiramente consideraremos o empareamento para seções polarizadas adaptadas a polarizações reais
não transversais, como método para obter aplicações integrais entre estes espaços de Hilbert que em combinação com a convolução
do par grupóide M × M , pode definir um produto integral de funções definidas na variedade simplética. Este produto, no caso do
plano euclidiano e do plano de Bieliavsky, coincide com produto
de Weyl integral e o produto de Bieliavsky, respectivamente. Já
no caso do plano hiperbólico, este tipo de polarizações reais não
são transversais nem são não transversais, dessa forma, escolhemos o empareamento entre uma polarização real e uma polarização
holomorfa do par grupóide, as quais são transversais, para obter

vi
um produto integral no plano hiperbólico, que no caso do plano
euclidiano é o produto de Weyl.
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