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Bevezetés

A nagy tömeg¶ csillagok életüket kataklizmikus szupernóva robbanással fejezik be,

amely folyamat során olyan sok energia szabadul fel, hogy a robbanás túl ragyogja

még a szupernóva galaxisának fényességét is. A robbanás során keletkeznek a hélium-

nál nehezebb elemek, amik a szilárd égitestek anyagát és az élet alapját is képezik. A

felszabaduló energia egy része a csillag pusztulása után visszamaradó extrém s¶r¶ ob-

jektum létrehozására fordítódik. A csillag magja a robbanás során a hatalmas nyomás

és h®mérséklet hatására még inkább összes¶r¶södik. Az így létre jött objektumokat

(pulzárok, neutroncsillagok, magnetárok) nevezzük kompakt csillagoknak.

A kompakt csillagok er®s gravitációs tere teszi lehet®vé, hogy az anyag ilyen s¶r¶

állapotban is stabil maradjon. A gravitációs tér nagysága szükségessé teszi az álta-

lános relativitáselmélet használatát a vizsgálatok során, a s¶r¶ anyag leírása pedig

mag�zikai megfontolásokat igényel. Ez egyedi lehet®séget biztosít, mind a maganyag

mind a relativitáselmélet tanulmányozására. Az anyag ilyen nagy s¶r¶ség¶ és hideg

állapota nem vizsgálható földi körülmények között, még a részecskegyorsítókban sem,

ezért a neutroncsillagok asztro�zikai, csillagászati meg�gyelése az egyetlen mód, hogy

információhoz jussunk az extrém s¶r¶ anyag tulajdonságairól.

A mager®kre vonatkozó legmodernebb elméletünk a kvantum-színdinamika (QCD),

aminek numerikus megoldási módszere, a rácstérelmélet, nagyon sikeres a nagyenergi-

ás mag�zikai kísérleti eredmények reprodukálásában. A neutroncsillagokban jelenlév®

körülmények között azonban ez a megoldási módszer kihívásokba ütközik, így jelen-

leg nincs az er®s kölcsönhatás alapelvein nyugvó egzakt számolás az extrém s¶r¶

maganyagra nézve. Emiatt a neutroncsillagok anyagát fenomenologikus alapokon ef-

fektív modellek segítségével vizsgáljuk. Ezeknek az elméleteknek meg kell felelniük

az maganyagra vonatkozó alapvet® ismereteinknek, és helyesen kell reprodukálniuk

az asztro�zikai meg�gyelések eredményeit is. Így biztosítható, hogy a modell felhasz-

nálható a kompakt csillagok tulajdonságainak megértésére, és mag�zikai ismereteink

b®vítésére egyaránt.

A rohamosan fejl®d®, egyre precízebb asztro�zikai meg�gyelések a kompakt csil-

lagok tulajdonságait egyre kisebb bizonytalansággal képesek meghatározni, így egyre

szigorúbb megszorításokat jelentenek a modellekre nézve. A 2017 óta a nemzetközi

¶rállomáson feladatot teljesít® NICER röntgen teleszkóp f® feladata a neutroncsilla-

gok bels® szerkezetének vizsgálata a pulzárok frekvenciájának pontos mérésével. A

jelenleg tervezés alatt álló ATHENA röntgenteleszkóp céljai között szintén szerepel

a kompakt objektumok vizsgálata, meg�gyelése. A gravitációs hullám detektorok

szintén jelent®s módon járulnak hozzá a neutroncsillagokra vonatkozó ismereteink-

hez. A bespirálozó neutroncsillag kett®sök a legfontosabb gravitációs hullám források

közé tartoznak, detektálásuk és elemzésük a LIGO-VIRGO kollaboráció egyik leg-

fontosabb célja. A kibocsájtott hullámok tulajdonságaiból következtethetünk a s¶r¶

maganyag tulajdonságaira, amint az a neutroncsillagokból származó gravitációs hul-
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lám, a GW170817, vizsgálata során bebizonyosodott. Az egyre pontosabb mérések

kiértékeléséhez egyre ki�nomultabb modellekre van szükség, ezért a fentebb említett

tudományos projektek a modellalkotás számára is kihívást jelentenek.

Célkit¶zések

Doktori munkám során térelméleti módszereket használtam a neutroncsillagok és

kompakt asztro�zikai objektumok hideg s¶r¶ maganyagának modellezésére. A ne-

utroncsillagok anyagának vizsgálata asztro�zikai és mag�zikai szempontból is jelen-

t®séggel bír, interdiszciplináris terület.

Jelenleg nem áll rendelkezésre alapelveken alapuló számolási módszer a hideg s¶-

r¶ maganyag tulajdonságainak meghatározására, egyrészt, mert a rácstérelméleten

alapuló QCD számolások nem végezhet®ek el alacsony h®mérsékleten és véges kémiai

potenciálon, azaz nagy s¶r¶ségen, az el®jel probléma miatt, másrészt pedig, mert nem

perturbatív térelméleti módszerekkel egyel®re nem lehetséges a QCD egzakt megoldá-

sa. A fentiek miatt a neutroncsillagok bels® tulajdonságai egyel®re nem vezethet®ek

le csak alapelvekre épül® számolásokból, ezért a kompakt csillagok szerkezetének és

evolúciójának leírására fenomenologikus elveken alapuló, fejlett e�ektív modelleket

használnak az asztro�zikában. Az elmúlt években a hideg maganyag vizsgálatában

jelent®s fejl®dés történt, kiemelked® eredmény a neutroncsillagokból származó gravi-

tációs hullámok felfedezése (GW170817), ami megnyitotta az utat a �sokcsatornás�,

(multimessenger) asztro�zika számára. Ez új lehet®séget biztosít a hideg s¶r¶ mag-

anyag vizsgálatára, ami új kihívásokat jelent a mag�zikai kutatásokban is. Az e�ektív

modelleknek egyszerre kell megfelelniük a mag�zikai méréseknek, számításoknak és az

egyre precízebbé váló asztro�zikai meg�gyeléseknek. Mindezek mellett a modellekt®l

elvárjuk, hogy �zikailag jól motiváltak legyenek, azaz legalább elvben levezethet®knek

kell lenniük alapvet® elméletekb®l.

Vizsgálataim az �álarc� probléma köré összpontosultak: min®ségileg különböz®

mikroszkópikus mag�zikai modellek nagyon hasonló makroszkópikus paraméterekkel

rendelkez® csillagokat eredményeznek, ami megnehezíti a modellek szelekcióját és a

mag�zikai információk kinyerését a kompakt csillagokra vonatkozó mérésekb®l. Mun-

kám során két irányból közelítettem a kérdések felé. El®ször azt vizsgáltam meg, hogy

egy adott modell különböz® módszerekkel történ® megoldása (átlagtér, egy hurok kor-

rekciók, FRG) hogyan befolyásolja a jósolt neutroncsillag paramétereket. A doktori

munkám második részében azzal foglalkoztam, hogy hogyan függenek egy modellcsa-

ládon belül a neutroncsillagok legalapvet®bb meg�gyelhet® tulajdonságai a leírásukra

alkalmazott nukleáris modell mikroszkópikus paramétereit®l.

A dolgozatban ismertetett saját kutatási eredményeimet, melyek az �álarc� prob-

léma fentebb leírt két megközelítése köré csoportosíthatóak öt tézispontban foglaltam

össze.
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Alkalmazott módszerek

A kompakt objektumok kett®s természetének megfelel®en vizsgálataimat két f® irány-

vonal mentén végeztem. A doktori értekezésem els® részében azt vizsgáltam, hogy

a mag�zikai modell �nomítása kvantummechanikai korrekciókkal milyen hatásokat

eredményez a neutroncsillagok meg�gyelhet® tulajdonságaira nézve. A funkcionális

renormálási csoportot (FRG) módszert használtam, hogy meghatározzam a kvantum-

korrekciók hatását egy speciális modell esetében. A feladat elvégzéséhez ki kellett

dolgoznom egy új eljárást a renormálási egyenletek megoldására fermionikus esetben

nulla h®mérsékleten és véges kémiai potenciálon. Erre azért volt szükség, mert az

egyenletekben szerepel® Fermi �Dirac eloszlásfüggvény lépcs®függvényként viselkedik

zérus h®mérsékleten, így nem folytonos, és a hagyományos numerikus módszerek köz-

vetlenül nem alkalmazhatóak.

A kidolgozott eljárást alkalmaztam egy Yukawa-modell esetére, melyben a mag-

anyagot egy fermionikus és egy bozonikus szabadsági fok bevezetésével modelleztem.

A bozonikus mez® önkölcsönhatásának leírására lokális potenciál közelítést (LPA) al-

kalmaztam, és végigkövettem a skálafügg® potenciál evolúcióját a különböz® skálájú

kvantumkorrekciók �gyelembevétele során.

A neutroncsillagok paramétereinek meghatározására a Tolman �Oppenheimer �

Volkov-egyenleteket (TOV) használtam. Az egyenletek statikus kompakt asztro�zikai

objektumot írnak le gömbszimmetrikus térid®ben, ami nagyon jó közelítés a neutron-

csillagok esetében, még a leggyorsabban forgó pulzárokra nézve is. Az egyenletek

megoldására saját magam által írt számítógépes kódot használtam melyet az szakiro-

dalomban fellelhet® modellekkel validáltam, valamint, minden esetben megvizsgáltam

az egyenletek megoldásának numerikus stabilitását.

A disszertáció második részében fenomenologikus oldalról közelítettem meg a ne-

utroncsillagok meg�gyelhet® paramétereinek és a maganyag mikroszkópikus tulajdon-

ságainak kapcsolatát. Ehhez önkölcsönhatási tagokkal kiegészített σ-ω típusú mag-

anyag modellt (kiterjesztett Walecka-modell) alkalmaztam. Azt vizsgáltam, hogy

átlagtér közelítés esetén mely mikroszkópikus paraméterek milyen mértékben befo-

lyásolják a lehetséges neutroncsillag kon�gurációkat. Ehhez saját magam által írt

programot használtam amivel automatizáltam a modell illesztését a nukleáris para-

méterekre, így végigkövethettem, hogy paraméterek változtatása, hogyan befolyásolja

az állapotegyenletet és a TOV-egyenletek megoldását.

Kutatásaimat a következ® oldalon lév® öt tézispontban foglaltam össze.
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Eredmények

I Kidolgoztam egy általános eljárást fermionikus funkcionális renormálási

csoport egyenletek megoldására LPA közelítésben nulla h®mérsékleten és

véges kémiai potenciálon. A megoldás során a paraméterteret két tar-

tományra kell bontani, melyeket a Fermi�Dirac-eloszlásfüggvény határoz

meg, majd ezeken a tartományokon külön-külön megoldani az ott érvényes

FRG egyenleteket, peremfeltételként felhasználva, hogy a tartományok ha-

tárán a megoldásoknak egyezniük kell [1, 2].

II Az el®z® pontban kifejtett módszert alkalmaztam egy egy-fermion � egy-

bozon Yukawa-modell esetében. Kidolgoztam a modell esetén érvényes

FRG egyenleteket, és megvizsgáltam az e�ektív potenciál és együtthatói-

nak futását véges kémiai potenciálon. Meghatároztam a modell fázisdiag-

ramját nulla h®mérsékleten és véges kémiai potenciálon. Eredményeimet

összehasonlítottam a modellre vonatkozó átlagtér és egy-hurok közelítések-

kel. Megállapítottam, hogy a maganyag mikroszkópikus tulajdonságainak

és a neutroncsillagok makroszkópikus paramétereinek kielégít® pontosságú

leírásához magasabb rend¶ közelítés szüksége [2].

III Megvizsgáltam a kvantumkorrekciók hatását a Yukawa-model állapotegyen-

letére nézve, és összehasonlítottam az átlagtér valamint egy hurok szá-

molásokkal. Renormálási feltételként felhasználtam, hogy nagyon kicsi és

extrém nagy s¶r¶ségek esetén a futó csatolási állandók megegyeznek az át-

lagtér közelítésben használt értékeikkel. Megoldottam a TOV-egyenleteket

mindhárom esetben, és az egyenletek kezdeti feltételeit változtatva megha-

tároztam a lehetséges neutroncsillag kon�gurációkat, az M -R diagramot.

Az eredményeket összehasonlítottam más modellek jóslataival [3, 4].

IV Megvizsgáltam, hogy a kvantumkorrekciók mekkora bizonytalanságot je-

lentenek a neutroncsillagok kompaktságra nézve ami gravitációs hullámok-

kal és pulzár id®mérésekkel meghatározható paraméter. Az eltérések nagy-

ságrendje maximum 5% a vizsgált három közelítés esetében. Ezt össze-

hasonlítottam a jelenleg elérhet® asztro�zikai mérések érzékenységével és

megállapítottam, hogy a mérések érzékenységének határán van. Megálla-

pítottam, hogy a legnagyobb relatív korrekciókat a maximális tömeg¶ és

sugarú neutroncsillagok esetén kapjuk [5].

V Meghatároztam a neutroncsillag maganyagának állapotegyenletét β-egyen-

súlyban lév® elektronok és a kiterjesztett σ-ω modell felhasználásával több-

féle paraméterezés és modellvariáns esetén. Ezt összehasonlítottam a szim-

metrikus maganyagra vonatkozó jóslatokkal. Megállapítottam, hogy a ma-

ximális tömeg¶ és sugarú csillagok tömege és sugara széles paramétertar-
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tományon jó közelítéssel lineárisan függ a nukleon e�ektív tömeg értékét®l,

a kompresszibilitástól és az asszimmetria energia tagtól. Az eredményeket

összehasonlítva bemutattam, hogy a maximális csillag tömeg egy nagy-

ságrenddel érzékenyebb a nukleon e�ektív tömeg értékére, mint a másik

két paraméter változására. A jelenlegi mérési pontosság mellett ez azt

jelenti, hogy elég csak az e�ektív nukleon tömeg paramétert tekinteni a

neutroncsillagok maximális tömegének meghatározásakor. Ezt felhasznál-

va bemutattam, hogyan használhatók fel a neutroncsillag tömeg mérések

a nukleon e�ektív tömeg meghatározására [6].

Tudománymetriai mutatók

Doktori munkámat a szélesebb szakmai közönség el®tt is bemutattam. A neutroncsil-

lagok anyagának vizsgálatával kapcsolatban 9 angol nyelv¶ publikációban és 2 magyar

nyelv¶ ismeretterjeszt® cikkben vagyok társszerz®. Az angol nyelv¶ publikációk ko-

mulált impakt faktora 20,691 és egy közülük D1, kett® Q1, újabb kett® pedig Q2

min®sítés¶ folyóiratban jelent meg. Doktori értekezésem beadásáig cikkeimre össze-

sen 32 független hivatkozást kaptam.

Eredményeimet szakmai konferenciákon is bemutattam: 23 konferencia el®adást

tartottam a témában, és 8 esetben mutattam be posztert.
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