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H4. P. Czerski,
Meson correlation function and screening mass in thermal QCD,
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H6. W.M. Alberico, S. Carignano, P. Czerski, A. De Pace, M. Nardi, C. Ratti,
Survival of Bc mesons in a hot plasma within a potential model,
Cent. Eur. J. Phys. 12(11) (2014) 780-784.

(c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówie-
niem ich ewentualnego wykorzystania.

Doświadczenie zdobyte w trakcie pracy, opartej na formalizmie samouzgodnio-
nych funkcji Greena i zastosowania funkcji spektralnych do rozwiązywania rów-
nań na efektywne oddziaływanie pomiędzy hadronami w nieskończonej materii
jądrowej, skierowało moje zainteresowanie na szybko rozwijającą się dziedzinę
fizyki, wysokotemperaturową teorię pola. Okazało się, że wiele stosowanych
przeze mnie do tej pory technik, daje się, oczywiście po dużych uogólnieniach,
stosować w badaniu nieskończonego systemu plazmy kwarkowo-gluonowej.
Eksperymenty ciężkojonowe na akceleratorze RHIC i LHC skierowały zaintere-
sowanie dużej rzeszy fizyków na materie jądrową w ekstremalnych warunkach
wysokiej temperatury, w której zachodzi przejście pomiędzy materią hadronową
i kwarkową.
W nieabelowej teorii pola możemy stosować przybliżenia liniowej odpowiedzi
systemu na zewnętrzne zaburzenie tylko wtedy, gdy indukowany prąd jest tak
słaby, że teoria jest efektywnie abelowa. Dodatkowo istnieje problem w tej
teorii dla wysokich temperatur. Konwencjonalny rachunek perturbacyjny za-
łamuje się, nie daje skończonych wyników, a wyniki zależą od wyboru cecho-
wania. Metodą na ominięcie tych trudności jest przeorganizowanie rozwinięcia
perturbacyjnego. Licząc diagramy pętlowe, w skończonej temperaturze, całku-
jąc po twardych pętlach termalnych (twardych, to znaczy takich dla których pęd
k ∼ T , gdzie T jest temperatura systemu i w plazmie T ∼ 200 MeV), otrzymuje
się dominujące wkłady do jednopętlowych amplitud z miękkimi zewnętrznymi
liniami (tzn. takimi dla których p ∼ gT , pod warunkiem, że stałą sprzężenia g
jest mniejsza od jedności). Przeorganizowanie to dało wyniki skończone i nieza-
leżne od wyboru cechowania. Rozwiązano w ten sposób problem załamania się
konwencjonalnego rachunku perturbacyjnego w wysokotemperaturowej, nieabe-
lowej teorii pola, tworząc efektywną teorię dla miękkich pól cechowania na skali
p ∼ gT . Teorię tą nazwano przybliżeniem twardych pętli termalnych (Hard
Thermal Loops - HTL). Przybliżenie to skonstruowane jest w sposób pozwa-
lający opisać wysokotemperaturową fazę kwantowej chromodynamiki, plazmę
kwarkowo-gluonową, w obszarze, gdzie efektywna stała sprzężenia g jest wy-
starczająco mała aby umożliwić zastosowanie teorii perturbacyjnej. Powstaje w
ten sposób efektywna teoria wzbudzeń kolektywnych w plazmie, niezmiennicza
względem wyboru cechowania.
Używając amplitud otrzymanych dla tego samouzgodnionego przybliżenia li-
czymy funkcje spektralne, a te z kolei pozwalają na obliczenie obserwabli fi-
zycznych, Podejście takie daje dobre rezultaty dla temperatur wyższych niż
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2.5Tc, gdzie Tc jest temperaturą krytyczną przejścia fazowego pomiędzy plazmą
kwarkowo-gluonową a materią hadronową.
W następnej części przedstawiam prace samodzielne lub wykonane we współ-
pracy z grupą fizyków z Uniwersytetu w Turynie, w których byłem głównym
wykonawcą badań lub autorem prowadzącym.
W pracy [H1] policzyłem funkcję spektralną mezonów pseudoskalarnych z całą
swoją zależnością pędową, w formalizmie HTL. Korzystając z tej funkcji spek-
tralnej otrzymałem funkcje korelacji mezonów wzdłuż osi czasowej. Tworzące
się w gorącej plazmie skorelowane pary kwarków mogą być sygnałem, który
przetrwałby fazę tworzenia hadronów i dał informacje o nowym stanie materii.
Obliczenia prowadziłem dla kilku temperatur powyżej temperatury krytycznej
Tc. Zaobserwowałem całkowity zanik pików funkcji spektralnej, osobliwości Van
Hove, związanych z rozbieżnościami w funkcji gęstości stanów, które występują
dla zerowego pędu funkcji spektralnej. Osobliwości Van Hove były rozważane
jako możliwe sygnały, świadczące o istnieniu plazmy kwarkowo-gluonowej, które
mogłyby przetrwać okres termalizacji w zderzeniach ciężkich jonów. Moje obli-
czenia, pierwsze w literaturze, pędowej zależności funkcji spektralnej mezonów
pseudoskalarnych ważne jest również dla grup zajmujących się obliczeniami na
sieciach.
W następnym etapie [H2] rozwinąłem formalizm i zastosowałem go do poli-
czenia funkcji spektralnych i korelatorów czasowych mezonów pseudoskalarnych
w plazmie kwarkowo-gluonowej dla skończonych wartości potencjału chemicz-
nego. Przebadałem zależność tych wielkości od takich zmiennych jak: pęd i ener-
gia wzbudzenia mezonów, temperatura plazmy oraz gęstość barionowa. Zarówno
wysoka temperatura kąpieli termicznej jak i duże wartości pędu wzbudzeń mezo-
nowych tłumią efekt związany ze skończoną wartością potencjału chemicznego.
Obliczenia te można będzie porównać do wyników rachunków na sieciach, które
w tej chwili ograniczają się do małych wartości gęstości barionowej i wysokich
temperatur.
W pracy [H3] policzyłem mikroskopowo lepkość plazmy kwarkowo-gluonowej
pochodzącą od kwarków.
Wielkość ta, była szeroko dyskutowana w związku z przeprowadzonymi ekspe-
rymentami ciężkojonowymi na zderzaczu RHIC w Brookhaven. Zaobserwowano
w nich, po raz pierwszy, duży przepływ eliptyczny produkowanych cząstek, który
daje się odtworzyć w modelach hydrodynamicznych przy założeniu prawie ze-
rowej lepkości materii tworzącej się w trakcie zderzenia.
Przedyskutowałem również jaki wkład do lepkości mają poszczególne składowe
funkcji spektralnej kwarków.
Okazało się, że wkład do lepkości pochodzący od wzbudzeń kwazicząstkowych
daje rozbieżności dla małych pędów. Aby pozbyć się tych niefizycznych efek-
tów związanych z tym, że człon kwazicząstkowy odpowiada swobodnemu gazowi
cząstek, zmodyfikowałem go nadając mu skończoną szerokość. Uwzględniłem w
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ten sposób oddziaływanie tych wzbudzeń z ośrodkiem i wyeliminowałem źró-
dło rozbieżności. Obliczenia prowadziłem dla skończonych wartości potencjału
chemicznego. Dla temperatury plazmy dwukrotnie wyższej od temperatury kry-
tycznej Tc otrzymałem wartość stosunku lepkości do gęstości entropii η/s = 0.38
(~ = kB = c = 1, dla porównania najniższa wartość η/s = 0.08 = 1/4π zo-
stała otrzymana wykorzystując zasadę korespondencji pomiędzy konformalną
teorią pola w granicy nieskończonej stałej sprzężenia, a pięcio-wymiarową kla-
syczną teorią grawitacji). Pokazałem, że wkład do lepkości od kwazicząstek
jest duży w porównaniu do wkładu pochodzącego od tłumienia Landaua (który
maleje wraz ze wzrostem temperatury, przeciwnie do zachowania się wkładu
od kwazicząstek). Policzony stosunek lepkości do gęstości entropii porównałem
do wyniku obliczeń prowadzonych na sieciach (tylko dla gluonów), który jest
trzykrotnie wyższy od obliczonego w tej pracy.
Pierwsze obliczenia mezonowych funkcji korelacji dla wszystkich kanałów w wy-
sokotemperaturowej chromodynamice kwantowej, w najniższym rzędzie rozwi-
nięcia perturbacyjnego, zostały zaprezentowane w pracy [H4]. Obliczenia wy-
konałem całkowicie analitycznie, ze szczególnym naciskiem na części rozbieżne,
które policzyłem stosując metodę regularyzacji Pauliego-Villarsa. W pracy
przedstawiłem przestrzenne funkcje korelacji wszystkich mezonów, które przy-
datne będą do obliczenia masy ekranującej wzbudzeń mezonowych w pełni od-
działującej materii kwarkowej [H5].
Funkcja spektralna zawiera całą informację o pędowym i temperaturowym za-
chowaniu się wzbudzeń mezonowych w plazmie kwarkowo-gluonowej. Ważną
wielkością, która wprost może być porównana z rezultatami obliczeń na siat-
kach, jest funkcja korelacji liczona wzdłuż osi z. Funkcja ta, określa odpowiedź
systemu na statyczne, płaszczyznowe zaburzenie, gdzie z jest odległością od
płaszczyzny. Jej asymptotyczne zachowanie daje wielkość będącą masą ekranu-
jącą mezonu

χ(z) ∼
z→+∞

e−mscrz .

Masa ekranująca daje informacje o naturze wzbudzeń charakterystycznych dla
plazmy kwarkowo-gluonowej.
W wysoko-temperaturowej chromodynamice kwantowej w przybliżeniu HTL po-
liczyłem [H5] masę ekranującą mezonu skalarnego i pseudoskalarnego, wykorzy-
stując pełną funkcję spektralną tych mezonów. Przeprowadzone obliczenia wią-
zały się z regularyzacją rozbieżności ultra-fioletowych w całkach numerycznych.
W pracy zaproponowałem nową metodę pozbywania się tych nieskończoności.
Jest to unikalna metoda numeryczną wykorzystującą znajomość asymptotycz-
nej, swobodnej funkcji korelacji, w tym przypadku otrzymanej z pracy [H4].
Wyniki porównałem do rezultatów otrzymanych dla gazu swobodnego kwarków
oraz przedyskutowałem w kontekście danych otrzymanych na sieciach.
Zajmowałem się również badaniami nad produkcją ciężkich kwarkoniów i praw-
dopodobieństwem ich przetrwania we wczesnej fazie relatywistycznych zderzeń
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ciężkich jonów [H6]. Tworzenie się mezonów Bc może być preferowane w zderze-
niach jądro-jądro, w których wiele twardych zderzeń partonów występuje równo-
cześnie. W pracy policzyłem zmiany energii wiązania mezonów w zależności od
temperatury plazmy. W celu zbadania ewolucji temperaturowej masy i wartości
własnych energii mezonów Bc, używałem nierelatywistycznego modelu potencja-
łowego. Potencjał otrzymuje się fitując singletową w kolorze energie swobodną
ciężkich kwarków F (r, T ), otrzymaną z obliczeń na sieciach, dla rożnych tempe-
ratur, jako funkcję zależną od odległości pomiędzy kwarkami. Następnie oblicza
się wewnętrzną energie U = −T 2∂(F/T )/∂T . Ponieważ ciężkie kwarki oddzia-
łują jak statyczne źródła, energia wewnętrzna wiąże się z potencjałem w prosty
sposób V (r, T ) = U(r, T )−U(r →∞, T ). Rozwiązałem równanie Schrödingera
z potencjałem V (r, T ) i otrzymałem energię wiązania dla stanów związanych.
Znając funkcje radialne skonstruowałem funkcje spektralną dla różnych kanałów
mezonowych. Wyniki tej pracy pokazują, że niektóre kwarkonia, takie jak Bc,
mogą przetrwać w plazmie nawet do temperatury T = 2Tc, gdy inne, χBc i B′c,
dysocjują już dla T = Tc.
Wszystkie wymienione prace wniosły nowy wkład w dziedzinie badania materii
kwarkowej w wysokich temperaturach.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.

Moje zainteresowania samouzgodnionymi metodami otrzymywania efektywnego od-
działywania w materii hadronowej zaczęły się już podczas pisania pracy doktorskiej
(P. Czerski, Isobar excitations and low energy spectra of light nuclei, PhD Thesis,
Univ. Tübingen, 1984). W pracy, częściowo opublikowanej [A1,A2,A4] badałem
stany energetyczne w lekkich jądrach atomowych (12C, 16O) i analizowałem je pod
względem przejść elektromagnetycznych. Przeprowadziłem obliczenia RPA dla tych
jąder z uwzględnieniem rezonansu ∆. W pracy przedyskutowałem wpływ rezonansu
∆ na izowektorowe stany magnetyczne w jądrach atomowych. Wykazałem, że jest
on mniejszy dla jąder atomowych niż dla materii jądrowej.

Wykorzystując moje doświadczenie w obliczeniach wielociałowych dla jąder atomo-
wych jak i materii jądrowej zająłem się egzotycznymi procesami zachodzącymi w ją-
drach atomowych w pracach [A3,A5]. Były to procesy łamiące zachowanie liczby
barionowej ∆B = 2, takie jak podwójny rozpad protonu p+ p→ e+ + e+ i oscylacje
wodór - antywodór p + e− → p̄ + e+. Przeprowadziłem obliczenia górnej granicy na
stałą sprzężenia dla takiego procesu w jądrach atomowych (K < 8 × 10−30 dla 16O
i K < 3 × 10−29 dla 56Fe) i czasu oscylacji HH̄, τ > 1 × 1014 lat. W drugiej z tych
prac oszacowaliśmy prawdopodobieństwo zajścia procesu łamiące zachowanie liczby
barionowej ∆B = 2 takiego jak n → n̄ w jądrach atomowych (otrzymaliśmy czas
oscylacji τnn̄ > (0.5− 0.7) · 108s).

Z kolei w pracach [A6] wyjaśniliśmy eksperymentalne danych dla podłużnej odpo-
wiedzi systemu na poruszający się ładunek w jądrach 12C, 40Ca, 56Fe i wykazaliśmy
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jak ważne są oddziaływania 2p2h.

W pracy [A7] policzony został efektywny operator w modelu powłokowym dla gęsto-
ści przejść elektrycznych. Na przykładzie wzbudzenia 2+ w 58Ni przedyskutowany był
wpływ korelacji oddziaływania i funkcji jednocząstkowych na przejścia elektryczne
w jądrze.

W ramach współpracy z grupą fizyków z Uniwersytetu w Turynie zająłem się mo-
delowaniem prostych systemów układu wielu ciał. Najpierw [A8,A9] badaliśmy
własności materii jądrowej zamkniętej w cienkiej płytce (nieskończone powierzchnie
jako warunki brzegowe) dla prostego oddziaływania zerowego zasięgu, a następnie
rozszerzenie formalizmu dla realistycznego oddziaływania jądrowego. Potem [A12]
opracowaliśmy prosty, fenomenologiczny model kwarków, do testowania różnych po-
tencjałów uwięzienia kwarków w hadronach w układzie wielu ciał.

Podczas pisania pracy doktorskiej przekonałem się jak ważne w obliczeniach jąder
atomowych jest oddziaływanie pomiędzy jego składowymi. Zainteresowałem się za-
awansowanymi podejściami do liczenia efektywnego oddziaływania pomiędzy nukle-
onami w ośrodku, jakim jest nieskończona materia hadronowa, bazującymi na sa-
mouzgodnionym rozwiązaniu równania Bethe-Goldstona. W pracy [A10] przepro-
wadziłem analizę rozwiązań równania Bethe-Goldstona dla realistycznego potencjału
działającego pomiędzy swobodnymi nukleonami dla różnych gęstości materii hadro-
nowej.

Zaproponowaliśmy lokalne oddziaływanie pomiędzy nukleonami, które symuluje naj-
ważniejsze właściwości efektywnego oddziaływania jakim jest macierz G–Bruecknera.
Umożliwia ono łatwą i szybką analizę stanu podstawowego materii hadronowej i ją-
der atomowych. Może być również przydatne dla dynamicznych rachunków w zde-
rzeniach ciężkojonowych. Zostały pokazane różnice pomiędzy własnościami saturacji
dla materii hadronowej i jąder atomowych, takie, że na przykład stan podstawowy
jąder atomowych jest znacznie bardziej czuły na zasięg realistycznego oddziaływania
niż punkt saturacji nieskończonej materii hadronowej. Zostało wykazane, że efekty
powierzchniowe grają istotną rolę przy określaniu współczynnika ściśliwości.

Ponieważ obliczenia są bardzo czasochłonne i zaawansowane numerycznie, zapropo-
nowaliśmy metodę parametryzowania oddziaływania, tak aby oddać jego najważ-
niejsze właściwości oraz umożliwić, szczególnie grupom eksperymentalnym, szybkie
liczenie interesujących ich elementów macierzowych. Podana parametryzacja w prze-
strzeni pędów była przedstawiona w postaci funkcji typu Yukawy oddzielnie dla części
centralnej i tensorowej oddziaływania.

Pierwsze zastosowanie tej parametryzacji, we współpracy z grupą eksperymentalną
Uniwersytetu w Tybindze, zostało przedstawione w publikacji [A11]. Praca doty-
czyła analizy danych doświadczalnych przekrojów czynnych w zdarzeniach lekkich
i ciężkich jonów. Zaproponowane efektywne oddziaływanie pomiędzy nukleonami,
na bazie swobodnego potencjału typu Bonn, zostało sparametryzowane w postaci
funkcji zależnej od energii, pędu i gęstości systemu. Zastosowano tę parametryzację
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do policzenia części rzeczywistej oddziaływania pomiędzy zderzającymi się jądrami
oraz przetestowania tego oddziaływania dla dużego obszaru gęstości (ρ < 3ρ0, gdzie
ρ0 = 0.17fm−3) produkowanego dynamicznie w eksperymentach zderzeń jonów. Po-
równanie naszych obliczeń z empirycznymi potencjałami uzyskanymi z danych eks-
perymentalnych pokazało dobrą zgodność z wyjątkiem eksperymentów z protonami.
Ma to uzasadnienie polegające na tym, że efektywne oddziaływanie wyprowadzane
z macierzy G dla materii hadronowej w tym przypadku wymagałoby bardzo małych
gęstości, takich przy których materia hadronowa jest niestabilna. Sukces naszego od-
działywania dla lekkich i ciężkich jonów pozwolił na wyciągnięcie wniosku, że zimna
materia hadronowa opisywana jest miękkim równaniem stanu, ze współczynnikiem
ściśliwości K ≈ 190MeV.

Drugie zastosowanie realistycznego oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem
występujących korelacji przedstawione jest w pracy [A14]. Policzyliśmy przekrój
czynny na wywołaną przez foton reakcję wybicia dwóch nukleonów (e, e′NN). Prze-
dyskutowaliśmy wpływ korelacji pomiędzy nukleonami na tą reakcję. Korelacje stanu
podstawowego pochodziły od krótko-zasięgowych oraz tensorowych składowych od-
działywania pomiędzy nukleonami, które otrzymaliśmy z macierzy G, liczonej dla
realistycznego potencjału swobodnego typu Bonn A. Pionowy prąd wymiany mezo-
nowej dawał dominujący wkład w wielu układach kinematycznych, jednak okazało
się, że jest znacznie tłumiony w podłużnych funkcjach struktury liczonych w tzw.
super-równoległej kinematyce, gdzie proton obserwowany jest w kierunku fotonu,
a neutron w kierunku przeciwnym. Główny wkład w tym układzie pochodził od
prądu związanego z wymianą mezonu ρ. W pracy uwzględnione były również efekty
związane z korelacjami w stanach końcowych i oddziaływaniami resztkowymi na po-
ziomie średniopolowym. Wniosek z pracy jest następujący: prawidłowe uwzględnienie
korelacji ma fundamentalne znaczenia w analizie reakcji wybicia dwóch nukleonów
z jądra przez foton.

Następnie moje prace w tej dziedzinie związane były z próbą udoskonalenia podejścia
macierzy G.

Po pierwsze, interesujące było zbadanie na ile prawdziwe jest przybliżenie, uśred-
nionego po kątach, operatora Pauliego, występującego w równaniu Bethe-Goldstona,
a odpowiedzialnego, za całą zależność od gęstości systemu. Uśrednienie wiązało się
ze znacznym uproszczeniem rachunków numerycznych. Po raz pierwszy zostało roz-
wiązane równanie Bethe-Goldstona dla pełnego operatora Pauliego w pracy [A13].
Pokazaliśmy jak ważne jest uwzględnienie pełnego operatora Pauliego. Jego nie-
trywialna zależność kątowa powodowała obniżenie położenie punktu saturacji dla
wszystkich przetestowanych potencjałów swobodnych, tym samym polepszając zgod-
ność z danymi empirycznymi (E/A = −16 MeV, ρ0 = 0.17 fm−3).

Po drugie, interesującym problemem była próba rozszerzenia formalizmu macierzy
G-Bruecknera, tak, żeby był on formalizmem zachowawczym, spójnym termodyna-
micznie. W pracy [A17] zmieniliśmy definicję energii jednocząstkowych, w szczegól-
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ności w pobliżu energii Fermiego, poprzez dodanie członu rearrangment. Obliczenia
prowadzone dla realistycznego potencjału typu Bonn pokazały, że używając zmody-
fikowanego wyrażenia na energie jednocząstkowe w samouzgodnionych rachunkach
macierzy G, otrzymuje się zgodność z twierdzeniem Hugenholtza-Van Hoove. Punkt
saturacji przesuwa się w stronę niższych gęstości, zbliżając się do wartości empirycz-
nej, jednakże system staje się mniej związany, energia saturacji na jedną cząstkę
podnosi się o 2 MeV. Nie udało się jednak spełnić innych warunków spójności termo-
dynamicznej, takich jak np. twierdzenia Luttingera.

Po trzecie, w pracy [A16] przeprowadziłem analizę przybliżenia Bruecknera-Hartree-
Focka uwzględniając pełny propagator w równaniu Bethe-Goldstona. Branie pod
uwagę kątowych zależności operatora Pauliego i wybór energii jednocząstkowych,
zależnych od części rzeczywistej energii własnej, znacznie poprawił przybliżenie.

W pracy szczególnie zwróciliśmy uwagę na samouzgodnione funkcje Greena i zasto-
sowanie funkcji spektralnych. Dodatkowo zaproponowaliśmy rozszerzenie definicji
energii własnej o część zależną od pary dziur w sposób perturbacyjny. Zmieniło to
w znaczny sposób energie jednocząstkowe, które dla pędu Fermiego mają nieciągłość
rzędu szczeliny energetycznej, otrzymanej w podejściu Bardeena-Coopera-Schrieffera.
W ten sposób zostały wyeliminowane niestabilności związane z łączeniem się cząstek
w pary. Przedyskutowano kilka najważniejszych i najczęściej używanych oddziaływań
swobodnych pod względem zakresu ich stosowalności.

Z kolei w pracach [A15,A18,A19] zainteresowałem się znacznie ogólniejszym i ra-
chunkowo trudniejszym przybliżeniem, bazującym na samouzgodnionym rozwiąza-
niu równania Galitskiego-Feynmana, dającego macierz rozpraszania T . Podejście to
wymaga wyjścia ponad przybliżenie kwazicząstkowe i prowadzenia rachunków poza
powłoką masy.

Przeprowadziliśmy analizę spójności termodynamicznej różnych przybliżeń stoso-
wanych w obliczeniach dla materii hadronowej. Warunkiem spójności było speł-
nienie twierdzenia Hugenholtza-Van Hoove oraz twierdzenia Luttingera. Wykaza-
liśmy, że przybliżenie macierzy T , z pełnymi funkcjami spektralnymi dla propa-
gatorów fermionowych, używanych do liczenia energii własnej, spełnia twierdzenie
Hugenholtza-Van Hoove. Policzyliśmy funkcje rozkładu w pędach dla zerowej tem-

peratury n(k) =
∞∫
−∞

dω
2π
A(k, ω)f(ω) , gdzie A(k, ω) jest funkcją spektralna, a f(ω)

rozkładem Fermiego-Diraca. Zaobserwowaliśmy tworzenie się, dzięki korelacjom krót-
kozasięgowym, składowej rozkładu dla dużych wartości pędu oraz policzyliśmy nie-
ciągłość dla pędu Fermiego i wykazaliśmy, że spełnione jest twierdzenia Luttingera.

Rozszerzyliśmy samouzgodniony formalizm macierzy T , uwzględniając rozwinięcie na
wiele fal cząstkowych oraz przystosowaliśmy go do korzystania z dowolnego, nie tylko
separowalnego, potencjału pomiędzy nukleonami. Po raz pierwszy zostały wykonane
rachunki dla poza powłokowej macierzy T z użyciem nowoczesnych potencjałów: CD
Bonn i Nijmegen. Polegało to na użyciu separowalnej parametryzacji oddziaływania
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rozkładanego na 8 stanów własnych w reprezentacji pędowej dla fal cząstkowych nie-
sprzężonych i aż 24 stanów własnych dla fal cząstkowych sprzężonych. Stosowaliśmy
rozwinięcie na fale cząstkowe, aż do całkowitego momentu pędu J = 8. Przetestowa-
liśmy ten formalizm pod względem spójności termodynamicznej badając zachowanie
się ciśnienia w warunkach saturacji. Dla różnych potencjałów wkłady do energii
jednocząstkowej pochodzące od członu Hartree–Focka i części zależnej od urojonej
energii własnej są różne, lecz ich suma, czyli energia jednocząstkowa, nie. Następuje
wzajemne kasowanie się tych różnic. Pokazaliśmy także, że na powierzchni Fermiego
efektywna masa jest bliska masie swobodnej, a czynnik renormalizacyjny bieguna
kwazicząstkowego Z ≈ 0.7 jest bliski wartości dla normalnej gęstości hadronowej.
Powoduje to redukcję oddziaływania pomiędzy kwazicząstkami o 50%.

Przetestowaliśmy również formalizm macierzy T do badania własności materii neu-
tronowej. Niezwykle ważna dla fizyki gwiazd neutronowych jest znajomość równania
stanu dla materii neutronowej. Po raz pierwszy zostały przeprowadzono obliczenia
równania stanu w formalizmie poza powłokowej macierzy T jak również porównano
z rezultatami otrzymanymi dla macierzy G-Bruecknera, dla separowalnego poten-
cjału Paryskiego. Wykazaliśmy, że dla małych gęstości podejścia te są równoważne,
co wiąże się z faktem, że dla małych gęstości w równaniu macierzy T dominującymi
przyczynkami są te, pochodzące od wzbudzeń cząstka-cząstka, a poprawki od energii
własnej dają niewielki wkład. Natomiast, gdy przechodzimy do wyższych gęstości
macierz T daje twardsze równanie stanu. Dla dużych gęstości znaczącą rolę odgry-
wają, uwzględnione przez macierz T , wzbudzenia typu: dziura-dziura. Macierz T
nie bierze pod uwagę ujemnych przyczynków pochodzących od diagramów pierście-
niowych. Aby otrzymać bardziej realistyczne równanie stanu dla dużych gęstości
należy uwzględnić domieszki protonów, wziąć pod uwagę wyższe fale cząstkowe i od-
działywania trójciałowe, a dla jeszcze wyższych gęstości uwzględnić cząstki dziwne
i możliwość pojawienia się materii kwarkowej. Biorąc pod uwagę równanie na szcze-
linę energetyczną dla pełnych funkcji spektralnych, uwzględniając tym samym pełny
wpływ od efektów wielociałowych, dostaje się redukcję wielkości szczeliny o 30%
w stosunku to szczeliny liczonej metodami tradycyjnymi, rozwiązując średniopolowe
równanie Bardeena-Coopera-Schrieffera.

Moje zainteresowania sięgają również innych dziedzin fizyki i tak w pracy [A21] po-
liczyliśmy rozkład protonów netto w funkcji pośpieszności i otrzymaliśmy doskonałą
zgodność z danymi eksperymentalnymi z AGS, SPS i RHIC, jak również przewidzie-
liśmy rezultaty dla LHC. Obliczenia prowadziliśmy na bazie nie-ekstensywnej termo-
dynamiki Tsallisa bazującej na uogólnionej definicji entropii i zawierającej anomalne
efekty dyfuzji związane z obecnością procesów nie będących procesami Markowa,
a spowodowane efektami pamięci i długo zasięgowymi siłami w silnie sprzężonej pla-
zmie.

W pracy [A25] zajęliśmy się badaniem topologicznych własności grafów Feynmana
na bazie teorii ‘rooted maps’. Teoria ta jest częścią ogólnej Teorii Homologii oraz
znakomitym narzędziem do badania topologicznych właściwości diagramów. Do dru-
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giego rzędu perturbacyjnego rachunku zaburzeń, pokazaliśmy doskonałą zgodność
pomiędzy liczbą grafów Feynmana (jako funkcja rzędu rozwinięcia perturbacyjnego),
a liczbą ‘rooted maps’ na orientowalnych powierzchniach (jako funkcja liczby krawę-
dzi), niezależnie od ilości dziur oraz liczby wierzchołków na mapie.
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