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Τανυστικά μοντέλα στο όριο του μεγάλου Ν
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Όριο μεγάλου Ν

● Οι περισσότερες θεωρίες επιλύονται προσεγγιστικά

● Χρησιμοποιείται η θεωρία διαταραχών ως προς μία 
παράμετρο g που δίνει την ισχύ της αλληλεπίδρασης

● Η ύπαρξη επιπλέον παραμέτρων μπορεί να μας επιτρέψει 
να εφαρμόσουμε την θεωρία διαταραχών ως προς αυτές 
τις παραμέτρους



  

Όριο μεγάλου Ν

● Μια νέα παράμετρος μπορεί να προκύψει αν το σύστημα 
υπακούει σε μια εσωτερική συμμετρία

● Δύο πολύ σημαντικές ομάδες συμμετρίας στη φυσική είναι οι 
O(N) και η SU(N)

● Για παράδειγμα, στη σωματιδιακή και πυρηνική φυσική 
έχουμε τις κατά προσέγγιση συμμετρίες ομάδας SU(2) 
(ισοσπίν) και SU(3) (χρώμα).



  

d=0, βαθμωτό πεδίο

● Μπορούμε να θεωρήσουμε το N ως μια ελεύθερη 
παράμετρο του μοντέλου

● Στο όριο του μεγάλου Ν πολλές θεωρίες απλοποιούνται, 
και για N→∞ επιλύονται πλήρως

● Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε διορθώσεις της 
τάξης Ο(1/Ν) ως διαταραχές



  

d=0, βαθμωτό πεδίο

● Θα ξεκινήσουμε με βαθμωτά πεδία, αυξάνοντας σταδιακά 
την τάξη d του τανυστή

● Έστω η θεωρία      για d=0. Η συνάρτηση επιμερισμού σε 
αυτή την περίπτωση είναι απλώς ένα ολοκλήρωμα

● Οι κανόνες Feynman “διαβάζονται” από τη συνάρτηση 
επιμερισμού: 1 για τον διαδότη και -g για την κορυφή 
αλληλεπίδρασης



  

d=0, βαθμωτό πεδίο

● Ο λογάριθμος της συνάρτησης επιμερισμού δίνεται από το 
άθροισμα των συνδεδεμένων διαγραμμάτων

● Το τρία αυτά διαγράμματα ονομάζονται αντίστοιχα “σχήμα 
οχτώ”, “melon” και “tripple bubble”

● Λαμβάνοντας υπόψιν τους παράγοντες συμμετρίας παίρνουμε



  

d=1, διάνυσμα Ο(Ν)

● Θεωρούμε ένα διανυσματικό πεδίο                                       
με συμμετρία Ο(Ν)

● Η συνάρτηση επιμερισμού είναι

● Βρίσκουμε



  

d=1, διάνυσμα Ο(Ν)

● Για να είναι πεπερασμένο το αριστερό μέλος στο όριο του 
μεγάλου Ν κρατάμε το λ=gN σταθερό

● Επομένως το melon διάγραμμα πέφτει με το 1/Ν ενώ τα 
άλλα διαγράμματα διατηρούνται σταθερά



  

d=2, διάνυσμα Ο(Ν) x O(N)

● Θεωρούμε ένα μοντέλο με πίνακες                                       
με συμμετρία Ο(Ν) x O(N)

● Η συνάρτηση επιμερισμού είναι



  

d=2, διάνυσμα Ο(Ν) x O(N)

● Ο διαδότης είναι                                            και μπορεί να 
παρασταθεί σχηματικά με γραμμές δύο χρωμάτων όπως 
φαίνεται στην εικόνα 



  

d=2, διάνυσμα Ο(Ν) x O(N)

● Κρατάμε το gN σταθερό ώστε το αριστερό μέλος να 
παραμείνει πεπερασμένο 

● Βλέπουμε ότι και τα τρία είδη διαγραμμάτων συμβάλλουν 
στο όριο του μεγάλου Ν, έχουμε δηλαδή ισοπαλία

● Σε αυτήν την περίπτωση παίρνουμε



  

d=3, τανυστικά μοντέλα

● Θεωρούμε τώρα το τανυστικό πεδίο         με        βαθμούς 
ελευθερίας και συμμετρία

● Το πιο γενικό δυναμικό με αλληλεπιδράσεις τέταρτης τάξης 
είναι το



  

d=3, τανυστικά μοντέλα

● Ο όροι του δυναμικού εκτός του 
τελευταίου αντιστοιχούν στα 
παρακάτω διαγράμματα όπου κάθε 
χρώμα συμβολίζει την συστολή ενός 
δείκτη

● Ο πρώτος όρος ονομάζεται 
τετραεδρικός και είναι ο κυρίαρχος 
στο όριο του μεγάλου Ν



  

d=3, τανυστικά μοντέλα

● Κρατάμε μόνο τον τετραεδρικό όρο και παίρνουμε

● Χρησιμοποιώντας τα συνδεδεμένα διαγράμματα Feynman 
παίρνουμε το ανάπτυγμα

● Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στο σχήμα οχτώ, ο δεύτερος στο 
melon και ο τρίτος στο triple bubble



  

d=3, τανυστικά μοντέλα

● Για να κρατήσουμε το αριστερό μέλος πεπερασμένο 
κρατάμε το                    σταθερό 

● Έτσι ο όρος που αντιστοιχεί στο melon είναι ο μόνος 
που επιβιώνει



  

Μοντέλο SYK

● Τα τανυστικά μοντέλα προσέλκυσαν ενδιαφέρον αρχικά λόγω 
της ομοιότητάς τους με το μοντέλο Sachdev-Ye-Kitaev (SYK)

● Το μοντέλο SYK αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό       
Majorana φερμιονίων που αλληλεπιδρούν ανά q. Για q = 4 η 
αλληλεπίδραση δίνεται από την

● όπου J είναι μια Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή



  

Μοντέλο SYK

● Η τετραεδρική αλληλεπίδραση του τανυστικού μοντέλου 
μπορεί να γραφεί σε μορφή όμοια με του SYK

αν πάρουμε

● Τα δύο μοντέλα έχουν πολλές ομοιότητες στο όριο του μεγάλου Ν, 
όπως ίδιες συναρτήσεις δύο και τεσσάρων σημείων και ίδια scaling 
dimensions για τους διγραμμικούς τελεστές



  

Εξισώσεις Schwinger-Dyson

● Οι εξισώσεις Schwinger-Dyson είναι γενικές σχέσεις 
μεταξύ των συναρτήσεων Green, και αποτελούν υπό μία 
έννοια τις εξισώσεις κίνησής τους

● Ο γυμνός διαδότης είναι

● Ο πλήρης διαδότης προκύπτει αν αθροίσουμε όλα τα 
melonic διαγράμματα όπως φαίνεται στο σχήμα



  

Εξισώσεις Schwinger-Dyson

● Με άθροιση όλων των παραπάνω διαγραμμάτων βρίσκουμε την 
εξής συνεισφορά

όπου ο γκρι κύκλος αντιστοιχεί στον πλήρη διαδότη

● Το διάγραμμα αυτό παριστάνει σχηματικά την εξής σχέση



  

Εξισώσεις Schwinger-Dyson

● Aυτή είναι η σχέση Schwinger-Dyson για το τανυστικό 
μοντέλο και έχει την ίδια μορφή με αυτή του μοντέλου 
SYK

● Η λύση της στο υπέρυθρο είναι η



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Η συνάρτηση τεσσάρων σημείων έχει τις συνεισφορές 
που φαίνονται στο σχήμα

● Αθροίζοντας τα διαγράμματα κατά ομάδες ανάλογα με το 
πόσα “σκαλοπάτια” έχουν παίρνουμε τις εξής συνεισφορές



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Επομένως η συνάρτηση τεσσάρων σημείων γράφεται

όπου                    , και       είναι το διάγραμμα με n 
σκαλοπάτια 



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Ισχύει η αναδρομική σχέση

όπου



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Στο όριο του μεγάλου Ν το τανυστικό μοντέλο γίνεται 
ισομετρικό (conformal)

● Επομένως μπορούμε να ορίσουμε τελεστές και να 
μελετήσουμε τα scaling dimensions τους

● Παράδειγμα τέτοιων τελεστών είναι οι 



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Θέλουμε να μελετήσουμε την εξής 
συνάρτηση τριών σημείων

● Η συνάρτηση αυτή δίνεται από ένα 
άθροισμα σε melonic διαγράμματα όπως 
φαίνεται στην πρώτη εικόνα

● Από την ισότητα της πρώτης εικόνας 
παίρνουμε αυτήν της δεύτερης

● Στο υπέρυθρο μπορούμε να αγνοήσουμε 
τον πρώτο όρο και να πάρουμε τη σχέση 
της τρίτης εικόνας



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Με βάση την τελευταία ισότητα συμπεραίνουμε ότι για να βρούμε το 
φάσμα των τελεστών δύο σωματιδίων       πρέπει να λύσουμε την 
εξίσωση ιδιοτιμών

όπου το Κ προσθέτει στο διάγραμμα το σκαλοπάτι που είδαμε στην 
συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Κάνουμε επίσης την ακόλουθη αντικατάσταση, όπου το h 
ονομάζεται scaling dimension



  

Συνάρτηση τεσσάρων σημείων

● Η λύση είναι η

● Τα scaling dimensions δίνονται από τις λύσεις της             
και βρίσκονται γραφικά

● Για μεγάλο n,  

● Αυτό είναι το αναμενόμενο όριο n+2Δ, όπου Δ=1/4 είναι 
το scaling dimension του ενός φερμιονίου



  

Διμερές μιγαδικό τανυστικό μοντέλο

● Έστω η δράση ενός μοντέλου με έναν μιγαδικό τανυστή

● Στο ανάπτυγμα σε διαγράμματα Feynman συμβολίζουμε τις  
     και        κορυφές με άσπρες και μαύρες τελείες αντίστοιχα

● Κάθε διάγραμμα έχει τον ίδιο αριθμό άσπρων και μαύρων 
κορυφών και για αυτό ονομάζεται διμερές διάγραμμα



  

Διμερές μιγαδικό τανυστικό μοντέλο

● Στο όριο του μεγάλου Ν κυριαρχούν τα διμερή melonic 
διαγράμματα. Η συνάρτηση δύο σημείων

ικανοποιεί την εξίσωση Schwinger-Dyson

● Η λύση είναι



  

Διμερές μιγαδικό τανυστικό μοντέλο

● Θεωρούμε τους διγραμμικούς τελεστές 

● Για τον υπολογισμό των scaling dimensions θεωρούμε μια 
συνάρτηση τριών σημείων 



  

Διμερές μιγαδικό τανυστικό μοντέλο

● Η αντίστοιχη εξίσωση Schwinger-Dyson είναι

● όπου 

● Οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης ιδιοτιμών είναι οι εξής



  

Διμερές μιγαδικό τανυστικό μοντέλο

● Οι τιμές του h προσδιορίζονται 
γραφικά

● Για n=0, που αντιστοιχεί στον 
τελεστή                        , η λύση 
στην               είναι μιγαδική:

 
● Αυτό πιθανότατα σημαίνει μια αστάθεια του μοντέλου

● Από την οπτική γωνία της θεωρίας στο         , η τετραγωνική μάζα ενός 
βαθμωτού πεδίου που αντιστοιχεί σε έναν τελεστή με αυτή τη διάσταση 
είναι κάτω από το όριο σταθερότητας Breitenlohner-Freedman 

 



  

Τανυστικά μοντέλα στο όριο του μεγάλου Ν

Τέλος
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