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Dolgozatomban a kvantumtérelméleti két-részecske-irreducibilis (2PI) for-

malizmust és alkalmazásait vizsgáltam, különös tekintettel a renormálható-

ságra. 2PI formalizmusban a fizikai mennyiségek perturbációs sorának egy

részleges felösszegzése valósul meg, amely túllép a szokásos (azaz a csatolási

állandó hatványai szerint haladó) perturbációszámı́táson. A terek várható-

értékeire és propagátoraira önkonzisztens egyenletek vezethetőek le, ame-

lyekre önállóan vizsgálandó, hogy ezen önkonzisztencia által részlegesen fel-

összegzett sorokkal adódó megoldásokra a perturbat́ıv, rendenkénti renormál-

hatóság milyen módon marad érvényben.

A formalizmust az 1960-as években fejlesztették ki a kondenzált anyagok

nemrelativisztikus térelméleti vizsgálatai során [6]. Relativisztikus általáno-

śıtására az 1970-es években került sor [7]. Mindezek ellenére a formalizmus

az elmúlt 10 évben vált igazán akt́ıv kutatási témává, főleg nemegyensúlyi

állapotokból induló, valós idejű szimulációk során. Az érdeklődés oka az,

hogy a 2PI formalizmus alkalmazása az egyetlen ismert megoldás az ún.

szekuláris időfejlődés problémájára. Nemegyensúlyi szimulációk során per-

turbat́ıv rendenként felbukkanó, időben divergáló megoldások 2PI formaliz-

musban nem jönnek létre, melynek köszönhetően megfigyelhető a szimulált

rendszer termalizációja [8].

Jelen dolgozat a kvantumtérelméletek szimmetriasértő egyensúlyi alapálla-

potaival és spektrumának meghatározásával foglalkozik. Célja a renormálás

analitikus módszereinek fejlesztése, illetve a numerikus megvalóśıtás problé-

máinak feltérképezése, azok megoldása, illetve 2PI közeĺıtések alkalmazása

skalár kvantumtérelméletekben. Fontos tudni, hogy egyensúlyi számı́tásokra

vonatkozó, a 2PI renormálás numerikus megvalóśıtásának pontosságát kriti-

kusan tárgyaló közlemények mindezidáig gyakorlatilag hiányoznak az iroda-

lomból. Dolgozatom fontos célja ennek a hiánynak a pótlása is.

A vizsgált modellek nagyobbik része az erős kölcsönhatás effekt́ıv elméletei

közé tartozik, sértett fázisban. A disszertáció célja ezzel az, hogy a nagy csa-

tolási állandó jelenlétében megb́ızhatatlanná váló szokvány perturbációszá-

mı́tás helyett egy új lehetséges megközeĺıtést keressen a fenomenológiai alkal-
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mazások számára. Hangsúlyozandó, hogy a dolgozat célkitűzései között a fe-

nomenológia önmagában nem szerepel, csak alkalmas módszerek előkésźıtése

későbbi ilyen célú kutatásokra.

A renormált egyenletek származtatásához a perturbat́ıv renormálás álta-

lános elmélete, illetve kvantumtérelméleti funkcionális technikák ismerete

volt elengedhetetlen. Az ortogonális O(N) és unitér U(N) szimmetriájú

elméletek algebrai szerkezetének feltérképezéséhez a Lie-csoportok elméleté-

nek megfelelő részeire volt szükségem.

A numerikus vizsgálatok során jórészt önkonzisztens integrálegyenletekkel

foglalkoztam, melyeket iterat́ıve oldottam meg. A függvényeket előre adott

rácspontokban vettem fel, melyekből interpolációval tudtam a függvények

értékét értelmezési tartományuk tetszőleges pontjában megkapni (ún. spline

illesztés módszere). A kódjaimban a GNU Scientific Library (GSL) C nyelven

meǵırt rutinjait használtam. A függvények közeĺıtését spline-ok illesztésén

ḱıvül ortogonális Chebyshev polinomok szerinti sorfejtéssel is teszteltem.

Főbb eredményeim a következő pontokban foglalhatóak össze.

1. Kvantumtérelméletek megoldását könnýıtő, gyakori újrafogalmazási

technika az ún. segédtér, vagy más néven külső-tér bevezetése (pl. a nemábeli

mértékelméletek BRST szimmetriája is a legegyszerűbben segédteres megfo-

galmazásban mutatkozik meg), mely általában az eredeti változókból alko-

tott összetett térnek felel meg. Az irodalomban a közelmúltban megjelentek

olyan álĺıtások, melyek szerint az N -komponensű skalármezőt tartalmazó

O(N) szimmetrikus modell renormálhatósága sérülhet az 1/N sorfejtéssel

felösszegzett perturbációszámı́tásban a vezetőn túli rendben (NLO), ha az

elméletet segédterek nyelvén fogalmazzuk meg.

Az ellentagok részletes konstrukciója seǵıtségével rámutattam, hogy ez

az álĺıtás hamis, a segédtérrel konzisztens renormalizáció valóśıtható meg

NLO szinten. A renormálást ezen a szinten a segédtér kiküszöbölésével is de-

monstráltam, és beláttam a különböző megfogalmazású renormált elméletek

ekvivalenciáját [1].
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2. A 2PI formalizmusban alkotott közeĺıtő megoldások numerikus meg-

valóśıtását részletesen vizsgáltam egykomponensű φ4 modell esetén, a két-

hurok szinten feĺırt 2PI effekt́ıv potenciálból származó önkonzisztens állapot-

és propagátoregyenletekre. Nulla hőmérsékleten kifejlesztettem egy olyan

eljárást, mely renormalizációs feltételek kiszabásával a felösszegzett 1- és 2-

pont függvényekre közvetlenül véges egyenleteket ad, kikerülve az ellentagos

renormalizáció esetén a levágás növekedésével megjelenő óriási kiejtések által

okozott numerikus nehézségeket. Új eredményem annak a tisztázása is, hogy

hogyan kell a renormalizációs feltételeket úgy megválasztani, hogy az iroda-

lomból már korábban ismert ellentagos renormálási sémát kapjuk meg. Ez-

zel az ellentagos és ellentagmentes megfogalmazások és a renormálási sémák

azonosságát is sikerült igazolnom [2], továbbá lehetővé vált a két eljárásból

származó mennyiségek közvetlen (numerikus) összehasonĺıtása is.

3. Numerikusan bemutattam a különböző renormalizációs eljárások egyen-

értékűségét: az irodalomban már korábbról ismert ellentagok használatával

[9] is megoldottam numerikusan az állapot- és propagátoregyenleteket. Rá-

mutattam, hogy a csatolási állandó nagy (∼10) értékeinél a regularizált

egyenletek megoldása a levágás növelésével egyre lassabban konvergál, ı́gy

levágásfüggetlen eredmények meghatározása numerikus szempontból túlságo-

san nagy erőforrásokat igényel. A problémát új numerikus algoritmus kifej-

lesztésével oldottam meg, mely nem az előre kiszámolt ellentagokkal dolgozik,

hanem azokat együtt fejleszti az egyenletek megoldásaival. Várható, hogy ez

utóbbi algoritmus konvergenciajav́ıtó hatása nagy csatolási állandókat tartal-

mazó bonyolultabb elméletek önkonzisztens, ellentagokkal megfogalmazott

egyenleteinek numerikus megoldásakor is hatékonynak bizonyul [2].

A numerikus eljárások összes változatára vonatkozóan a numerikus pon-

tosságot olyan mértékig fokoztam, amelyre korábban 2PI egyenletek nume-

rikus vizsgálata során még nem volt példa: a relat́ıv hiba 10−4 % körüli.

4. Eltérően az O(N) modelltől, az U(N)×U(N) szimmetrikus lineáris
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mátrix modell N−→ ∞ komponensszámra vonatkozó megoldása nem isme-

retes.

Kutatómunkám során a modell nagy-N határesetében megtaláltam a tér-

egyenletek egy olyan közeĺıtő, sértett fázisú megoldását, melyben a kon-

denzátum az egységmátrixszal arányos. A közeĺıtő konstrukció a skalár és a

pszeudoskalár t́ıpusú terek között tömeghierarchiát tételez fel [3]. A felösszeg-

zett perturbációs sorokra vonatkozó renormalizációs programot végrehajtva

expliciten véges tér- és propagátoregyenleteket vezettem le. Ezek numerikus

vizsgálatával feltérképeztem, hogy a paramétertér mely tartományában jo-

gos a skalár és pszeudoskalár terek tömeghányadosa szerinti kifejtés, azaz a

közeĺıtő megoldás önkonzisztens érvényessége [3].

5. A 4. tézispontban megtalált közeĺıtő nagy-N megoldás általánosabb

kondenzátum melletti kiterjesztéséhez tartozó téregyenleteket is levezettem.

Ezek speciális eseteként megmutattam, hogy van a paramétertérnek olyan

tartománya, ahol az SU(3) osztályozás szerinti
”
8-as” irányhoz tartozó kon-

denzátumnak spontán sérülést mutató állapota is létezik [4].

6. A kiterjesztett háttéren megkonstruált megoldáshoz a renormált ef-

fekt́ıv potenciált is kiszámı́tottam, melyet az elmélet valódi alapállapotának

meghatározására használtam fel. Rámutattam, hogy az 5. tézispontban

talált nemtriviális lokális minimum metastabil, de kis mértékű
”
8-as” irányú

külső forrás bekapcsolásával járó explicit sértéssel átalakulhat globális mini-

mummá, azaz a rendszer valódi alapállapotává [4].
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