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BevezetésA kvark modell szerint az er®sen kölsönható részeskék (hadronok) hat különböz®�íz¶� kvarkból, az ún. u, d, s, c, b, t kvarkokból épülnek fel, melyek dinamiká-ját a kvantumszíndinamika (QCD) írja le. A QCD egy Yang Mills (nem Abeli)mértékelmélet, melyben a kvarkok közti kölsönhatást a gluonok mint mértékbo-zonok közvetítik. Alasony energiaskálán ez a kölsönhatás nagyon er®s, így ekkora kvarkok be vannak zárva a hadronokba (on�nment). Azonban ez az er®s köl-sönhatás a nem Abeli mértékelméletekre jellemz® aszimptotikus szabadság miattaz energiaskála növekedésekor egyre gyengül és így azt várjuk, hogy elegend®ennagy energias¶r¶ség (h®mérséklet és/vagy s¶r¶ség) esetén a kvarkok, gluonok ki-szabadulhatnak (deon�nment) a hadronokból és az er®sen kölsönható anyag új,nem hadronikus formáit hozzák létre. Az ®srobbanást követ® 10−6 másodper kör-nyékét jellemz® magas h®mérséklet és kis s¶r¶ség mellett a kvarkok és gluonokkvark-gluon plazma állapotban voltak. Ilyen extrém körülmények nagyenergiásnehézion ütközésekben is kialakulhatnak, ami alapján jelenleg is folynak kísérleteka QGP kimutatására a brookhaveni RHIC gyorsítóban, és részben ezért épül aCERN új LHC gyorsítója, valamint a darmstadti GSI-ben egy új speiális gyor-sító. Elméleti szempontból a QGP állapot kialakulása numerikus rástérelméletiszimuláiókkal vizsgálható, hiszen ez egy er®sen nem-perturbatív jelleg¶ folyamatés ilyen folyamatok leírására jelenleg nins analitikus módszer a QCD -ben. Azon-ban számos jel utal arra, hogy a QGP kialakulásával párhuzamosan helyreáll aQCD globális szimmetriája, az ún. királis szimmetria is amely a hadronikus fá-zisban sérül. Ez a kérdés pedig numerikus szimuláiók mellett az er®s kölsönha-tást leíró ún. királis e�ektív modellekben is vizsgálható, mert az ilyen modellekkonstrukiójának alapgondolata éppen az, hogy ugyanolyan globális szimmetriávalrendelkeznek mint maga a QCD. Ezen modellek közös vonása, hogy az alasonyenergián domináns er®sen kölsönható részeskék dinamikáját írják le, viszont amértékszimmetriát nem tartalmazzák és így jóval egyszer¶bbek mint a QCD. Ezlehet®vé teszi, hogy segítségükkel analitikus (közelít®) módszerekkel vizsgáljuk akirális szimmetria spontán és expliit sérülését. Az ilyen kutatások pedig külö-nösen alasony kvark tömegek mellett jól kiegészítik a numerikus rástérelméletiszimuláiókat, ahol azok a korlátozott számítástehnikai teljesítmény miatt a nagykorreláiós hosszak igényét nem tudják kielégíteni. Doktori munkám során kéte�ektív elmélet, a királis perturbáiószámítás és a lineáris szigma modell segítsé-gével vizsgáltam a királis szimmetria sérülését a h®mérséklet függvényében.3



A természetben hat különböz® kvark íz fordul el®, viszont a hadronos anyagrajellemz® h®mérséklet tartományban elegend® a relatíve könny¶ u, d, s kvarkok ter-mikus �uktuáióit �gyelembe venni. Ekkor a királis szimmetria azt jelenti, hogyzérus kvark tömegekre a QCD Lagrange függvénye invariáns a kvarkíz térben vég-zett globális, ún. királis SU(3)A × SU(3)V transzformáiókra. Ez a szimmetriaazonban alasony h®mérsékleten spontán sérül, mert az alapállapot nem invariáns
SU(3)A axiálvektor transzformáiókra, ami miatt a hadronok multiplettekbe ren-dezése az SU(3)V szimmetria alapján lehetséges, és nyol darab goldstone bozon(pionok, kaonok, éta mezon) jelenik meg a spektrumban. A hadron spektrumbanazonban sak közelít®leg teljesül az SU(3)V szimmetria, amit az okoz, hogy a nemnulla kvark tömegek miatt a QCD királis szimmetriája expliiten is sérül, és ígya pion, kaon, éta mezonok tömege is sak közelít®leg nulla (pszeudo Goldstonebozonok). Doktori munkámban azt vizsgáltam, hogy a szimmetriasért® tömegekfüggvényében, milyen a királis szimmetriát jellemz® rendparaméterek h®mérsék-letfüggése. Ez a lineáris szigma modell szintjén azt jelenti, hogy a pion, kaontömegek függvényében határoztam meg a skalár mezon terek várhatóértékénekh®mérsékletfüggését.A munka élkit¶zéseA lineáris szigma modell keretein belül megvizsgálni, hogy izospin szimmetrikusesetben, nulla kémiai poteniál mellett a pion, kaon tömegek függvényében a h®-mérséklet növelésekor milyen módon áll helyre az er®s kölsönhatás királis szim-metriája. Ennek eredménye egy olyan fázisdiagramon foglalható össze, amely meg-adja, hogy az mπ �mK sík egyes tartományaiban a királis szimmetria els® vagymásodrend¶ fázisátalakulással, illetve sima folytonos átmenettel áll helyre a h®-mérséklet növelésekor.Alkalmazott módszerek

• A lineáris szigma modell paramétereinek mπ, mK tömegek függvényébenvaló rögzítéséhez a királis perturbáiószámítás segítségével határoztam mega paraméterezésre használt �zikai mennyiségek mπ, mK függését.
• A termodinamikai számolásokat a véges h®mérséklet¶ kvantumtérelmélet ke-retein belül végeztem. 4



• A véges h®mérséklet¶ állapotegyenleteket az optimalizált perturbáiószámí-tás segítségével felösszegzett propagátorokkal írtam fel.
• A paraméterezés és a véges h®mérséklet¶ számolások során fellép® integrá-lokat, nem lineáris egyenletrendszereket numerikusan oldottam meg.TézisekI. Kidolgoztam egy olyan új módszert a lineáris szigma modell paraméterezésé-nek elfolytatására a �zikai pion, kaon tömegekt®l az mπ �mK síkra, amely akirális perturbáiószámítás alkalmazásával �gyelembe veszi a paramétereketmeghatározó bomlási állandók és tömegek mπ, mK függését is.II. Nulla h®mérsékleten, egy-hurok rendben felírt egyenletekkel paramétereztemaz SU(3)L × SU(3)R lineáris szigma modellt, amely lehet®vé teszi a végesh®mérséklet¶ számolásokban a teljes hurok integrál �gyelembe vételét.III. A pion, kaon tömeg �zikai értéke mellett a királis szimmetria helyreállásárasima, folytonos átmenetet kaptam, összhangban más e�ektív elméletek és alegújabb rás szimuláiók eredményeivel.IV. A véges h®mérséklet¶ számolások két különböz® közelítésében meghatároz-tam a királis szimmetria fázisdiagramját az mπ �mK síkon, nulla barionikuskémiai poteniál mellett.V. Megtaláltam a fázishatár alasony pion tömegre várt skálázási tulajdonságát,melynek segítségével beslést adtam a trikritikus pont helyzetére.KövetkeztetésekA lineáris szigma modellben, mint e�ektív elméletben végzett vizsgálataim alátá-masztották azt a legújabb kontinuumra extrapolált ráseredményt, mely szerint a�zikai pontban a h®mérséklet növelésekor, nulla barionikus kémiai poteniál mel-lett sima folytonos átmenet során áll helyre a királis szimmetria. A két különböz®közelítésben kapott fázisdiagram és az irodalomban eddig megjelent eredményekösszehasonlításából pedig azt kaptam, hogy a fázishatár alasony pion tömegekrevárt skálázási tulajdonsága sak akkor �gyelhet® meg, ha a modell paraméterezéséta királis perturbáiószámítással összhangban végezzük, valamint a véges h®mér-séklet¶ számolásokban a teljes hurok integrált �gyelembe vesszük.5
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