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1 Bevezetés

A kvantumsźındinamika (QCD) az erős kölcsönhatás ma ismert legpontosabb elmélete. A QCD

elemi részecskéi – a kvarkok és a gluonok – a természetben közvetlenül nem figyelhetőek meg,

ellenkezőleg, csak hadronok (mint például a proton vagy a neutron) bezárt alkotórészeiként

találhatóak meg. Ugyanakkor, a QCD egyik legfontosabb tulajdonságának, az aszimptotikus

szabadságnak köszönhetően, a kvarkok között fellépő kölcsönhatás eltűnik aszimptotikusan

nagy energiákon. Így szélsőséges körülmények között – nevezetesen magas hőmérsékleten

vagy sűrűségnél – a kvarkok kiszabadulhatnak a hadronok belsejéből. Az ı́gy létrejött plazma

állapotot szokás kvark-gluon plazmának (QGP) nevezni.

Mára már széles körben elfogadott, hogy az erősen kölcsönható anyag ebben a plazma

állapotban volt körülbelül 10−5 másodperccel az Ősrobbanás utánig, amikor is végbement az

átmenet a bezárt fázisba. Napjaink nagyenergiás részecskegyorśıtóiban hasonló állapotokat

képesek létrehozni a ḱısérleti fizikusok. A bezárt és a plazma állapotot elkülöńıtő átmenet

tulajdonságai ezért rendḱıvül fontos szerepet játszanak mind a korai Univerzum megértése,

mind pedig ezen ḱısérletek méréseinek értelmezése szempontjából.

Az aszimptotikus szabadságnak köszönhetően magas hőmérsékleten vagy sűrűségnél az erős

kölcsönhatás perturbációszámı́tás seǵıtségével vizsgálható. Ugyanakkor a perturbat́ıv sor-

fejtések csak az átmeneti hőmérsékletnél jóval magasabb hőmérsékleteken konvergálnak. A

bezárt fázisra jellemző jelenségek emiatt kizárólag nemperturbat́ıv módszerekkel tanulmányoz-

hatóak. Egy matematikai alapokon nyugvó, szisztematikusan jav́ıtható nemperturbat́ıv mód-

szer az elmélet rácson diszkretizált változatának a numerikus szimulációja. Ezt a megközeĺıtést

nevezzük rács QCD-nek.

Rács számı́tások szerint a QGP és a bezárt fázis közötti átmenet nulla sűrűségnél nem valódi

fázisátalakulás, hanem csak egy analitikus átmenet (crossover). Az nulla sűrűségű átmenethez

tartozó Tc pszeudokritikus hőmérséklet már szintén igen pontosan ismert. Jóval bonyolultabb a

helyzet véges sűrűségnél (azaz véges µ kémiai potenciálnál), ahol a fontossági mintavételezésen

alapuló numerikus szimulácó lehetetlenné válik az ún. előjelprobléma miatt. A QCD µ − T

śıkon vett fázisdiagramjának szerkezete – és főleg egy kritikus végpont esetleges létezése –

emiatt igen vitatott.

Disszertációmban ezért két fő célt tűztem ki. A dinamikus elméletben különböző termo-

dinamikai mennyiségek nulla és véges sűrűségnél történő vizsgálatával a fázisdiagramot, il-

letve az állapotegyenletet akartam meghatározni. Második célom pedig a tiszta mértékelmélet

állapotegyenletének meghatározása volt extrém magas hőmérsékleten, ahol a nemperturbat́ıv

rács eredmények már összehasonĺıthatóak a perturbációszámı́tás által jósolt viselkedéssel.
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2 Az alkalmazott módszerek

A szimulációkat számos különböző méretű és rácsállandójú rácson végeztük el. A legnagyobb

használt rács 643 × 12-es volt a dinamikus projektekben és 1203 × 5-ös a tiszta mértékelmélet

projektben, a legkisebb rácsállandó pedig körülbelül 0.1 fm az átmeneti hőmérsékletnél. Min-

degyik esetben Symanzik jav́ıtott mértékhatást használtunk a gluontér diszkretizálásához, és

(a dinamikus projektekben) stout simı́tott staggered fermion hatást a kvarkterekhez. Az

up, down és strange kvarkok alkotta Nq = 2 + 1 elmélet szimulációjához a kvarktömegeket

fizikai értékeikre álĺıtottuk be, úgy, hogy adott ḱısérletileg mérhető mennyiségek hányadosa

rögźıtett legyen. A QCD állapotegyenlet vizsgálatához a charm kvark járulékát is figyelembe

vettük (a charmnak a kvark- és gluonterekre vett visszahatásának elhanyagolásával, az ún.

partial quenching közeĺıtésben). A rácsállandót a dinamikus projektekben a kaon bomlási

állandójának seǵıtségével, tiszta mértékelméletben pedig (ahol elsőrendű fázisátalakulás zajlik

le) a kritikus hőmérséklet seǵıtségével határoztuk meg. Mindhárom projektben megmértük

a véges méret effektusokat és a diszkretizációs hibákat, ezáltal ügyelve a két legfontosabb

lehetséges szisztematikus hibaforrásra. Annak érdekében, hogy a kontinuum extrapolációk

garantáltan helyes eredményre vezessenek, a vizsgált mennyiségek minden szükséges addit́ıv és

multiplikat́ıv renormálását elvégeztük.

A QCD fázisdiagramjának vizsgálatához Taylor sorfejtést alkalmaztunk a kémiai potenciál-

ban az előjelprobléma elkerülése érdekében. Az ı́gy kapott adatok alacsony kémiai potenciálokra

(µ/T < 1) megb́ızható eredményeket szolgáltatnak. Az állapotösszeg defińıciójából kiin-

dulva O(µ2) rendig kiszámoltuk tetszőleges operátorra a szükséges együtthatókat, amelyek az

operátor és a kvarksűrűség, illetve a kvarkszám szuszceptibilitás általánośıtott korrelátoraként

ı́rhatóak fel. Az együtthatókkal definiálható a Tc(µ) átmeneti vonal görbülete, amely az

átmeneti hőmérséklet változásán ḱıvül az átmenet erősségének relat́ıv megváltozásáról is ad

információt. Két olyan mennyiséget használtunk a Tc(µ) függvény definiálására, amelyek nulla

kémiai potenciálnál különböző pszeudokritikus hőmérsékletet adnak. A különböző rácsállandó-

nál mért görbület értékek illesztését egyszerre végeztük egy rácsállandó-függő függvénnyel,

amelyből a kontinuumba extrapolált eredmények egyszerűen leolvashatóak.

A QCD állapotegyenletét meghatároztuk 6 Tc-ig Nq = 2 + 1 dinamikus kvark jelenlétében.

Az állapotegyenlet kiszámı́tásához elsődlegesen a nyomásra van szükség, amelynek meghatározá-

sát egy újonnan kifejlesztett módszerrel végeztük el. Ez a módszer egy multidimenziós in-

tegrálási séma, amelynek seǵıtségével a nyers rács adatok integrálásából származó sziszte-

matikus hibát jobban meg lehet becsülni, és az eredmény kvarktömeg-függését is egyszerűen
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számośıtani lehet. A nyomásból további termodinamikai mennyiségek – mint például a külcsön-

hatási mérték – is egyszerűen származtathatóak. Az eredményeket alacsony hőmérsékleteken

a Hadron Resonance Gas (HRG) modell jóslatához hasonĺıthatjuk. Itt lehetőség nýılik az in-

tegrálási konstans beálĺıtására is. A kölcsönhatási mérték globális paraméreterezését is megad-

juk, amely a teljes vizsgált hőmérséklet-tartományban érvényes, és amelyet közvetlenül lehet

hidrodinamikai modellekben alkalmazni. Végül a charm kvark állapotegyenletre vett hatását

is tanulmányozzuk a partial quenching közeĺıtésben.

Eredményeink szerint a nyomás 5 − 6 Tc hőmérsékleten még jóval a Stefan-Boltzmann

limeszben felvett értéke alatt van. Közismert továbbá, hogy a perturbációszámı́tással számolt

sorfejtések csak rendḱıvül magas hőmérsékleten konvergálnak. Ez a két tény motiválja, hogy

az állapotegyenletet magasabb hőmérsékleteken is meghatározzuk a rácson. Erre a jelenlegi

számı́tógép-kapacitás figyelembe vételével még csak tiszta mértékelméletben van lehetőség. Az

egyes termodinamikai mennyiségeket 1000 Tc-ig sikerült megmérnünk; ehhez a rács térirányú

kiterjedését igen nagynak (akár Ns/Nt = 24-nek) kellett megválasztani. Igen nagy számban

generáltunk konfigurációkat; a kapott statisztikus hiba az irodalomban fellelhető eredményeket

legalább egy nagyságrenddel felülmúlja. A különböző rácsállandóval kapott adatokat egysz-

erre illesztjük egy multi-spline függvénnyel annak érdekében, hogy a kontinuumba extrapolált

görbe megfelelően sima legyen. Magas hőmérsékleten lehetőség nýılik az eredmények összeha-

sonĺıtására a jav́ıtott, illetve felösszegzett perturbációszámı́tás képleteivel. Az utóbbi formulák

szabad paramétereit a rács adatok seǵıtségével illeszthetjük. Az irodalomban több eredmény

is szól amellett, hogy a kölcsönhatási mérték alacsony hőmérsékleten tartalmaz egy nemper-

turbat́ıv járulékot, amely a perturbációszámı́tásban sosem merülhet fel. Azonośıtjuk ezt a

járulékot a termodinamikai mennyiségekben és illesztjük két egyszerű függvény formájában.
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3 Eredmények

• Kifejlesztettem és implementáltam a szimulációs kódban egy módszert a görbület megha-

tározására, amelyhez nincsen szükség a µ > 0 adatok illesztésére. Ez a defińıció az

átmenet erősségének relat́ıv változásáról is információt nyújt.

• Elvégeztem a fázisdiagram vizsgálatához szükséges összes szimulációt és megmértem

a fenti defińıció alkalmazásához a Taylor-együtthatókat. A különböző rácsállandókkal

kapott adatokat egyszerre illesztettem, és meghatároztam a bezárt állapotot és a QGP-t

elválasztó átmeneti vonal görbületét.

• Kifejlesztettem egy multidimenziós integrálási sémát, amelynek seǵıtségével tetszőleges

pontokban mért gradiensekből egy sima hiperfelület megkonstruálható. Ezen módszer

használatával – a mértékcsatolás és a könnyű kvarktömeg által kifesźıtett kétdimenziós

paramétertérben alkalmazva – meghatároztam a QCD nyomását a kvarktömeg és a

hőmérséklet függvényében.

• Megmértem a charm kondenzátumot a dinamikus konfigurációk egy részén, és kiértékeltem

a charm kvark járulékát a nyomáshoz és más termodinamikai mennyiségekhez.

• A különböző rácsállandónál mért adatok egyszerre történő spline illesztésével meghatároz-

tam a tiszta mértékelmélet nyomását a kontinuum limeszben.

• Elvégeztem a rács eredmények összehasonĺıtását a jav́ıtott és felösszegzett perturbációszá-

mı́tás képleteivel. A rács eredményekre történő illesztéssel meghatároztam a szabad

paraméterek optimális értékét. Megmértem ezenḱıvül a kölcsönhatási mértékben a nem-

perturbat́ıv járulékot, és illesztettem konstans, illetve logaritmikus ansatz használatával.
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4 Következtetések

A QCD fázisdiagramjának vizsgálata kapcsán meghatároztuk a Tc(µ) vonal görbületét mind a

renormált királis kondenzátum, mind pedig a strange kvarkszám szuszceptibilitás esetére. Azt

találtuk, hogy a pszeudokritikus hőmérséklet csökken növekvő kémiai potenciálokra, ahogyan

azt vártuk is. Az eredmények alapján azt is megállaṕıtottuk, hogy az átmenet erőssége csekély

mértékben csökken, ı́gy a µ = 0-nál megvalósuló crossover alacsony kémiai potenciálnál is

fennmarad. Az eredményeket az 1. ábrán összegzem.

Az állapotegyenlet dinamikus fermionokkal történő vizsgálatánál meghatároztuk a nyomást,

a kölcsönhatási mértéket, az energiasűrűséget, az entrópiasűrűséget és a hangsebességet a

100MeV . . . 1000MeV hőmérséklettartományban. Megállaṕıtottuk, hogy a nyomás nagyjából

20%-kal a Stefan-Boltzmann limeszben felvett értéke alatt van a legmagasabb hőmérsékletünkön

is. Meghatároztuk a pszeudokritikus hőmérsékletet a kölcsönhatási mérték maximum pontja

és inflexiós pontja, illetve a hangsebesség és a nyomás/energiasűrűség hányados minimum

pontja seǵıtségével. A 2. ábrán látható a végeredményünk a nyomásra három különböző

rácsállandónál. A charm kvark nyomásra gyakorolt hatását is megvizsgáltuk az Nq = 2 + 1

konfigurációkon történő partial quenched mérések seǵıtségével, és azt találtuk, hogy már ∼ 2Tc-

n jelentős járulékról van szó.

Végül a tiszta mértékelméletet tanulmányoztuk; a kölcsönhatási mértéket sikerült az iro-

dalomban fellelhető munkáknál jóval magasabb hőmérsékletekig, 1000 Tc-ig megmérni. A

jav́ıtott perturbációszámı́táshoz hasonĺıtva az eredményeket beillesztettük a O(g6) rend szabad

együtthatóját; ezt mutatja a 3. ábra. Hasonló módszerrel a Hard Thermal Loop felösszegzés

skálaparaméterének optimális értékét is meghatároztuk. A kölcsönhatási mérték Tc < T < 5Tc

hőmérséklettartományban mutatott viselkedéséből kiindulva két egyszerű függvénnyel sikerült

léırni a nemperturbat́ıv járulékot: Inp = anp/T
2 és Inp = (anp + bnp log(T/Tc))/T

2 alakban.

Ezen függvények is szerepelnek a 3. ábrán az illesztett együtthatókkal.
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1. ábra. A QCD fázisdiagramja alacsony kémiai potenciálokon. A ,,hideg” és ,,forró” fázisok közötti

crossover átmenetet ábrázolja a sźınes terület. Az alsó sáv mutatja a Tc(µ) függvényt a királis kon-

denzátumból, a felső pedig a strange kvarkszám szuszceptibilitásból számolva. A sávok szélessége

Tc(µ)-nek a görbület hibájából származó statisztikus bizonytalanságát adja meg. A szaggatott vonal

a nehézion ütköztetési ḱısérletekből kapott kifagyási (freezeout) görbe. A kifagyási hőmérséklet és

kémiai potenciál egyes méréseit külön-külön is feltüntettük. A RHIC (Relativistic Heavy Ion Col-

lider), az SPS (Super Proton Synchrotron) és az AGS (Alternating Gradient Synchrotron) gyorśıtók

eredményei mellett a
√
sNN tömegközépponti energiát is mutatjuk az ábrán.

2. ábra. A T 4-nel normált nyomás a hőmérséklet függvényében Nt = 6, 8 és 10 rácsokon. A nýıl a

nyomás Stefan-Boltzmann limeszét mutatja: pSB(T ) ≈ 5.209 · T 4.
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3. ábra. A kölcsönhatási mérték kontinuum limesze a rács eredmények alapján (piros sáv) és a jav́ıtott

perturbációszámı́tás sorfejtése hatodrendig. A g6 rend együtthatóját a rács eredményekhez illesztjük;

ezt mutatja a szürke pontozott-szaggatott vonal. A fekete szaggatott vonalat és a zöld pontozott

vonalat pedig a nemperturbat́ıv járulék két különböző formában történő figyelembe vételével kaptuk.
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