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Bevezetés

A doktori értekezésemben a numerikus rácstérelméleti szimulációkban a
véges kémiai potenciál miatt fellépő előjelprobléma megoldására alkalmaz-
ható módszereket tanulmányoztam. Az előjelprobléma következtében a fon-
tossági mintavételezésen alapuló Monte-Carlo módszerek nem alkalmazhatóak.
A fontossági mintavételezés alkalmazhatóságához a part́ıciós függvényt meg-
adó pályaintegrál integrálási mértékének valósnak és pozit́ıvnak kell lennie,
de ez a feltétel nem teljesül amennyiben nemegyensúlyi vagy véges sűrűségű
rendszereket szeretnénk vizsgálni. Ekkor ugyanis a hatás komplex lesz. Az
’előjelprobléma’ elnevezés a Boltzmann-súlyok erősen fluktuáló, változó elője-
lére utal. A probléma megjelenik a véges barion kémiai potenciál melletti
QCD esetében is, és megakadályozza a hőmérséklet–barion kémiai potenciál
fázisdiagram feltérképezését, ami azonban a nehézionfizikai ḱısérletek, illet-
ve mag- és asztrofizikai alkalmazások szempontjából is releváns lehet. Ku-
tatásaim során az előjelprobléma megoldásával foglalkoztam az 1+1 dimen-
ziós nemlineáris szigma modellben véges izospin kémiai potenciál esetében,
illetve a QCD esetében véges barion kémiai potenciál mellett 3+1 dimen-
zióban. Ezen modellek vizsgálatához különböző megközeĺıtésekkel próbálkoz-
tam, úgymint: átsúlyozás, komplex Langevin algoritmus, worm algoritmus,
állapotsűrűség módszer. A későbbi tézispontok megfogalmazásához ezen
módszereket a következő néhány bekezdésben röviden ismertetem.

Átsúlyozás során [1] a konfigurációkat olyan paraméterek mellett generál-
juk, ahol a szokásos Monte-Carlo módszerek működnek és minden konfi-
guráción megmérjük az előjelproblémával rendelkező és előjelprobléma-mentes
elmélet Boltzmann-súlyainak hányadosát. Ezt követően, ezeket a súlyfak-
torokat felhasználva próbáljuk meg az előjelproblémával rendelkező elmélet
várható értékeit számolni. Az átsúlyozás hatékonysága azonban egyre inkább
elromlik, ahogy egyre kevésbé hasonĺıt egymáshoz az előjelprobléma-mentes
és az előjelproblémával rendelkező elmélet. Ez az úgynevezett átfedési prob-
léma. Ezen probléma csökkentéséhez az állapotsűrűség módszert alkalmaz-
hatjuk, ami az átsúlyozást egy tetszőleges mennyiség rögźıtése melletti szi-
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mulációkkal kombinálja, hogy egy szélesebb paramétertartomány is feltérké-
pezhetővé váljon, azt remélve, hogy ı́gy megtalálhatóak az előjelproblémával
rendelkező elmélethez leginkább hasonĺıtó konfigurációk.

A fenti módszerekkel szemben, a sztochasztikus kvantálás ([2]) avagy
komplex Langevin algoritmus elhagyja a valósźınűségi értelmezést és komp-
lex változókra áttérve, a Langevin egyenletet oldja meg a várható értékek
meghatározásához. A módszer, a [3]-as cikkbeli bizonýıtás szerint, megfe-
lelő feltételek teljesülése esetén helyes eredményt ad. Azonban azt, hogy
ezen feltételek fennállnak-e vagy sem, nem lehet apriori eldönteni. A nu-
merikus szimulációk szerint a komplex Langevin módszer rossz eredményt
szolgáltathat bizonyos paramétertartományokban vagy más változók haszná-
latával. A QCD végtelen nehéz kvark limeszében azonban azt találták, hogy
ahol az algoritmus elromlik, az a rácsállandótól és nem a hőmérséklettől függ:
ha a rácsállandó túl nagy, a módszer elromlik. Az emĺıtett modelben az ala-
csony hőmérsékletű tartomány is elérhető, növelve a rács időirányú méretét.
Ez az álĺıtás felveti annak lehetőségét, hogy a komplex Langevin algoritmus
eredményei helyesek a kontinuum limeszben.

A worm algoritmus vagy duális változók módszere szintén egy másik utat
követ az előjelprobléma megoldásához, felhasználva, hogy az előjelprobléma
reprezentációfüggő [4]. A worm algoritmus esetén úgynevezett duális változó-
kat használnak, amikkel a hatás véges kémiai potenciál mellett is valós lehet.
A nehézség ennél a megközeĺıtésnél a megfelelő bázis megtalálása, amelyben
a hatás valós lesz.

A PhD munkám során az elsődleges célom a komplex Langevin algoritmus
kontinuum felé történő javulási lehetőségének vizsgálata, másrészt pedig az
állapotsűrűség módszer QCD-beli alkalmazhatósága volt.
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Tézispontok

1. Az O(3) nemlineáris szigma modell termodinamikája véges
kémiai potenciál mellett[5]

Mivel az O(3) nemlineáris szigma modell 1+1 dimenzióban aszimpto-
tikusan szabad, ı́gy alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, hogy javulhat-e a
komplex Langevin algoritmus a kontinuum felé haladva. A megfelelő össze-
hasonĺıtáshoz ezért először implementáltam a worm algoritmust az O(3) nem-
lineáris szigma modellre és szimulációkat végeztem a hatás és a sűrűség
várható értékének meghatározására. Az integrál módszer alkalmazásával
kiszámoltam a nyomást és a trace anomáliát, majd miután megmértem az
ma(β) skálát, meghatároztam a kontinuum extrapolált mennyiségeket is
µ/T = 4-ig. A kód ellenőrzéséhez összehasonĺıtottam a worm algoritmus által
számolt energiaspektrumot az irodalomban található eredményekkel.

2. A komplex Langevin algoritmus alkalmazhatóságának korlátai
az O(3) nemlineáris szigma modellben[5]

A komplex Langevin egyenlet három lehetséges diszkretizációját vizsgál-
tam az O(3) modellben és összehasonĺıtottam a szimulációk eredményeit a
worm algoritmus eredményeivel. Az egyik diszkretizáció gömbi polárkoordi-
nátákat, mı́g a másik kettő Descartes-koordinátákat használt, de a feltételt,
miszerint az O(3) vektorok egység hosszúak kell legyenenek, különbözőképp
vették figyelembe. A komplex Langevin eredmények eltérnek a worm algo-
ritmus eredményeitől, de az eltérés mértéke függ a diszkretizációtól. A hatás
esetében azon diszkretizáció, amely az O(3) vektorok hosszát nem rögźıti
szigorúan egyre, a worm algoritmuséhoz közelebbi eredményeket adott, mint
a másik két diszkretizáció. A sűrűség esetében azonban mindegyik diszk-
retizáció a worm-étől jelentősen eltérő eredményeket adott. A kontinuum
felé haladva a komplex Langevin algoritmus eredményei nem javultak olyan
mértékben, hogy a kontinuum extrapoláció alacsony hőmérsékleten is el-
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végezhető legyen. Az algoritmus elromlása a nyomás inflexiós pontjából,
illetve a trace anomália maximumából definiált pszeudokritikus hőmérséklet
környékén következik be.

3. A komplex Langevin algoritmus alkalmazhatóságának korlátai
a QCD-ben[6]

A kontinuum limesz szerepét a véges barion kémiai potenciál melletti
QCD esetében is megvizsgáltam. Ehhez staggered fermionokat használtunk.
A [6] cikkben összehasonĺıtottuk a komplex Langevin eredményeket a µ = 0-
ból, illetve a determináns abszolútértékét használó elméletből átsúlyozott
eredményekkel. Ehhez az összehasonĺıtáshoz az átsúlyozások jelentős részét
én számoltam. Az O(3) modellhez hasonlóan, azt találtuk, hogy a komplex
Langevin eredmények nem javulnak a kontinuum felé, a módszer a bezárt
fázisban elromlik.

4. Az állapotsűrűség módszer alkalmazása a QCD-ben

A doktori értekezés utolsó részében, az állapotsűrűség módszert tanulmá-
nyoztam a véges kémiai potenciál melletti QCD-ben. A szimulációkat négy
fermiońız mellett, staggered fermionokkal végeztem. Ezeknél a vizsgáloknál a
célom a fázisdiagram alacsony hőmérsékletű tartományának vizsgálata volt,
ahol a várakozások szerint a különböző mennyiségek várható értéke független
a µ kémiai potenciáltól amı́g azzal el nem érjük a nukleontömeg harmadát.
Szigorúan véve ez a zérus hőmérsékletre vonatkozó várakozás, de alacsony
hőmérsékleten is hasonló viselkedést várunk. A korábbi, átsúlyozást alkal-
mazó tanulmányokban ez a jelenség nem volt megfigyelhető, a nem-konstans
viselkedés kezdetét a pion tömeg felénél tapasztalták. Mivel a fázis nélküli
(a determináns abszolútértékét használó) elmélet megfelel a véges izospin
kémiai potenciál melletti QCD-nek, ezt a pion kondenzáció kezdetének tulaj-
dońıtották. A [7] cikkben, egy QCD-t modellező véletlen mátrix elméletben a
szerzők amellett érveltek, hogy a pion kondenzátumot elnyomva a probléma
elkerülhető. Ahhoz hogy ezt a felvetést megvizsgáljuk, implementáltam a
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pion kondenzátum rögźıtését a véges izospin melletti QCD-t megvalóśıtó
kódba. Az eredmények szerint a helyes várható értékhez azonban a pion
kondenzátum kisebb és nagyobb értékeire egyaránt szükség van. A pion
kondenzátum fixálás mellett a mértékhatás rögźıtését is implementáltam és
megvizsgáltam, hogy adott számú konfiguráció mellett meddig alkalmazható
konzisztensen az állapotsűrűség módszer. µ = 0 mellett meghatároztam a
pion és nukleon tömegeket, és különböző pion tömegek mellett megkeres-
tem a kvark-szám sűrűség nem-konstans viselkedésének kezdetét. A 64-es
rácsokon kapott eredmények szerint T/Tpc ∼ 0.6 mellett a pion tömeg felénél
nagyobb kémiai potenciál esetén is – körülbelül µ/mπ ∼ 0.6 . . . 0.7-ig – kon-
zisztensen alkalmazható a módszer. Azonban ez – az emĺıtett rácsméreten –,
hasonlóképpen igaz az izospin elméletből történő átsúlyozásra is.
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