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l Wprowadzenie

Powszechnie znane są rozwiązania nieliniowych równań pola nazywane defek-
tami topologicznymi. Defekty topologiczne są produktami przejść fazowych
prowadzących z faz bardziej symetrycznych do faz ze złamanymi grupami
symetrii. Defekty stanowią spułapkowane obszary fazy symetrycznej otoczo-
ne obszarami o niższej symetrii będącymi stanami prawdziwej próżni.

Systematyka oraz dynamika takich obiektów przyciąga uwagę wielu bada-
czy (Vilenkin 94, Kibble 76, Jaffe 80, Lepora 99, Fórster 74, Dobrowol-
ski 94, Dobrowolski 95). Najtrudniejszym elementem teorii dynamiki de-
fektów topologicznych jest sam proces ich tworzenia. W zależności od tego,
czy mamy do czynienia z łamaniem symetrii poprzez przemianę pierwszego
rodzaju, drugiego, czy też przemianę pośrednia (crossover), możemy się spo-
dziewać różnego przebiegu tychże procesów. W przypadku przemiany pier-
wszego rodzaju, ze względu na wydzielane ciepło właściwe przemiana jest
zdominowana przez procesy termicznej aktywacji. Dla przemian ciągłych o
charakterze przejścia decyduje niczym nie maskowana niestabilność fałszywej
próżni. Przemiany typu crossover sa do pewnego stopnia podobne do prze-
mian drugiego rodzaju, chociaż przy zbliżaniu się do temperatury krytycznej
długość korelacji oraz czas relaksacji pozostają skończone.

Ze względu na złożoność procesów formowania defektów przywiązuje się
olbrzymia wagę do wszelkiego rodzaju testów numerycznych, a także do real-
nych eksperymentów przeprowadzanych na podlegających takim przemianom
układach fazy skondensowanej. Szczególnie ostatnio przeprowadza się wiele
eksperymentów przy użyciu takich substancji, jak ciekłe kryształy, nadciekły
Hel-4, Hel-3 w fazie izotropowej oraz anizotropowej, nadprzewodniki drugiego
rodzaju, atomowy kondensat Bose-Eisteina, a także innych układów.

Okazuje się, iż defekty topologiczne pojawiają się w opisie zarówno ukła-
dów o rozmiarach kosmologicznych, astrofizycznych, subatomowych, ale rów-
nież układów o rozmiarach nukleonu i mniejszych.

Niniejsza praca obejmuje wiele aplikacji po części znanych mechanizmów
do opisu różnych, dotychczas nie w pełni zbadanych sytuacji fizycznych, a
także badania zupełnie nieznanych konsekwencji obecności zanieczyszczeń na
produkcję defektów.

Pierwszym układem opisanym w niniejszej pracy jest ekspandujący
Wszechświat typu Robertsona-Walkera. Okazuje się, że gęstość defektów
powstałych w takim układzie jest zdeterminowana m.in. przez stała Hubblea
określajca tempo ekspansji rozszerzającego się Wszechświata.



Odmiennym przykładem aplikacji jest kreacja gluboli w czasie przemiany
z fazy swobodnej do fazy uwięzionej. Odmienność tego przykładu pocho-
dzi z faktu, iż efektywna dynamika nie ma tu charakteru tzw. dynamiki
przetłumionej i niezbędnym staje się uwzględnienie sił inercji.

Ostatnia klasa układów są układy materii skondensowanej, które np. na
skutek istnienia zanieczyszczeń ośrodka, w którym zachodzi przemiana fa-
zowa mogą mieć nieco odmienny przebieg od podobnych przemian w układach
pozbawionych domieszek.

1.1 Klasyfikacja defektów topologicznych.
Zanim przejdziemy do opisu procesów formowania defektów topologicznych,
po krotce przypomnijmy sobie najbardziej ogólny podział tych rozwiązań.

Wiemy, że rozwiązania topologiczne pojawiają się w teoriach ze złamana
grupa symetrii G. Kryterium istnienia defektów topologicznych jest nietry-
wialność odpowiedniej grupy homotopii przestrzeni ilorazowej G/H, gdzie H
jest podgrupa grupy G*, do której została złamana grupa symetrii G.

Mówimy, że w teorii istnieje czasoprzestrzennie D* - wymiarowy defekt
topologiczny, gdy odpowiednia grupa homotopii przestrzeni ilorazowej jest
nietrywialna, tj. gdy l\.^-D*(G/H} / 1. Powyższe kryterium wygodniej jest
formułować w terminach rozmaitości próżniowej. Jeśli rozmaitość próżniowa
•̂  = {^ : % = 0> ̂  > Q} zawiera nieściagalne do punktu (3 — D*) -
wymiarowe hiperpowierzchnie, to teoria zawiera D* - wymiarowe defekty
topologiczne, gdzie V jest potencjałem definiującym dana teorię (Vilenkin
94).

Ściana domenowa jest defektem o wymiarze czasoprzestrzennym D* =
3, a zatem H0(G/H) / 1. Rozmaitość próżniowa ściany domenowej składa
się z dwóch niespójnych składowych M = {+v, —v}, gdzie ±v są wartościami
próżniowymi pola </>.

Worteks jest defektem o wymiarze czasoprzestrzennym D* = 2, stad też
pierwsza grupa homotopii dla tego rozwiązania jest nietrywialna Hi(G/H) /
1. Worteks ma postać linii, która trwając w czasie zakreśla w czasoprzestrzeni
dwuwymiarowa powierzchnię świata. Rozmaitość próżniowa worteksu jest
okręgiem M = { < / > : < / > = veta}, istnieje więc na niej nieskończenie wiele
homotopijnie nie równoważnych klas krzywych, różniących się między sobą
liczba nawinięć na okrąg M..

Monopol ma wymiar czasoprzestrzenny D* = l, odpowiadająca mu
grupa homotopii jest ^(G/H) / l . W przypadku monopola rozmaitość



próżniowa jest sfera M. = {</>: 0 |= u}, istnieje więc na niej nieskończenie
wiele homotopijnie nierównoważnych powierzchni, które różnią się pomiędzy
sobą krotnością pokryć sfery.

Tekstura ma wymiar czasoprzestrzenny D* = 0. Mimo, że odpo-
wiadająca jej grupa homotopii jest nietrywialna H3(G/H) 7^ l, tekstura
w przeciwieństwie do wymienionych już defektów jest niestabilna. Niesta-
bilność ta, zgodnie z twierdzeniem Derricka wynika z faktu, że pola nie
osiągają wartości próżniowej w nieskończoności przestrzennej, (co ma miejsce
dla ściany domenowej, worteksu i monopola), ale w skończonej odległości od
położenia defektu (Derrick 64, Davis 87, Turok 87).

Okazuje się, że choć wszystkie powyższe defekty można nieomal naocznie
obserwować w ciekłych kryształach, to tylko niektóre mogłyby stanowić zalą-
żki struktur we wczesnym Wszechświecie.

1.2 Scenariusz Zurka.
Pierwotnie tworzenie defektów topologicznych w kontekście kosmologicznym
zostało opisane przez Kibblea. Zwrócił on uwagę na fakt, że wybór próżni
(w czasie przemiany fazowej) w odległych obszarach przestrzeni dokonuje się
w sposób przypadkowy i nie skorelowany kauzalnie. Możliwość skorelowania
pól w takich obszarach jest ograniczona przez prędkość światła. W momencie
spotkania takich obszarów dochodzi z reguły do tworzenia defektów topolo-
gicznych (Kibble 76, Kibble 80).

Na nierównowagowe aspekty ciągłych przemian fazowych w kontekście
kreacji defektów topologicznych, uwagę po raz pierwszy zwrócił Wojciech
Żurek (Żurek 93 a, Żurek 93 b). Przemiany fazowe drugiego rodzaju są
charakteryzowane przez eksponenty krytyczne mówiące o rozbieżności długo-
ści korelacji, oraz czasu relaksacji przy ochładzaniu (podgrzewaniu) układu
do temperatury krytycznej T ~ £|~/i, £ ~ £\~v, gdzie s (T) = (T — TC)/TC

jest temperatura względna. W przypadku, gdy układ w sposób liniowy i jed-
norodny przestrzennie zbliża się do temperatury krytycznej, równowagowy
czas relaksacji staje się coraz dłuższy. Okazuje się, że gdy na pewnym etapie
ewolucji czas, który pozostaje do chwili, w której zachodzi przemiana fazowa
staje się równy czasowi relaksacji e (t) = i, wówczas układ traci zdolność
odpowiedzi na zmianę parametrów zewnętrznych. Tak określona chwila nazy-
wana jest momentem zamarzania. Od tej chwili tj. od chwili —i, aż do mo-
mentu rozmarzania i, zmiany parametrów wewnętrznych układu nie nadążają
za zmianami parametrów zewnętrznych. W tym obszarze, prędkość drugiego



dźwięku, która mówi o szybkości propagacji zaburzeń rozkładu gęstości w
układzie, staje się na tyle mała, że zaburzenia te praktycznie przestają się
propagować. Dzieje się tak dlatego, ponieważ prędkość ta jest określona przez
stosunek długości korelacji do czasu relaksacji, natomiast wykładniki kryty-
czne wynoszą odpowiednio // = l oraz v = 1/2. Można by powiedzieć, że
konfiguracja układu przygotowana (w dużej mierze przez szum temperatu-
rowy) w momencie zamarzania jest w stanie przetrwać niemal bez zmian do
momentu rozmarzania, gdzie staje się warunkiem początkowym dla zupełnie
nowej dynamiki, określonej przez zmieniony potencjał. Wiemy, że przemiana
zachodzi z fazy symetrycznej do fazy ze złamaną symetrią, a w związku z
tym zera parametru porządku, które przed przemianą odpowiadały prawdzi-
wej próżni teraz odpowiadają próżni fałszywej. Zera te po przemianie mogą
odpowiadać obszarom przejściowym, pomiędzy stanami nowej próżni, są one
więc kandydatami do utworzenia defektów topologicznych. Oczywistym jest,
że rozwiązania o postaci defektów posiadają pewną grubość i dlatego te zera,
które są zbyt blisko siebie odpowiadają zaburzeniom, które nie są w stanie
urosnąć na tyle, aby uformować defekty topologiczne. Przyjmuje się, że zera
rozseparowane, co najmniej o długość korelacji są w stanie uformować de-
fekty topologiczne. Dla tej przyczyny gęstość defektów topologicznych jest
określona przez odwrotność odpowiedniej potęgi długości korelacji w momen-
cie rozmarzania tj. n ~ £~d, gdzie d określa wymiar przestrzeni.

W przypadku przemiany niejednorodnej przestrzennie o postaci frontu
obserwujemy dwa reżimy. W pierwszym reżimie mamy do czynienia z fron-
tem fazowym poruszającym się szybciej, jak prędkość rozpadu fałszywej
próżni. W przypadku tym, defekty produkują się za frontem fazowym w
sposób identyczny, jak w przypadku jednorodnym. Zupełnie odmienne za-
chowanie układu obserwujemy wówczas, gdy front fazowy rozprzestrzenia się
z prędkością mniejszą jak prędkość rozpadu fałszywej próżni. W przypadku
tym, pomiędzy frontem fazowym, a obszarem prawdziwej próżni jest zbyt
mało miejsca, aby mogło dojść do produkcji defektów, tak więc tym razem
defekty w ogóle nie powstają (Dziarmaga 99).

1.3 Konfrontacja scenariusza Zurka z eksperymentem.
Warto podkreślić, iż scenariusz Zurka został gruntownie przebadany nu-
merycznie. Symulacje przeprowadzano dotychczas w jedno, dwu, a nawet
trzy wymiarowych układach (Vilenkin 94, Bray 94, Hindmarsh 95, Antunes
99). Wyniki osiągnięte na tej drodze doskonale zgadzają się z rozważaniami



teoretycznymi. Jeśli chodzi o weryfikację eksperymentalną, to jak dotych-
czas tworzenie defektów topologicznych badano m.in. w czasie przemian
fazowych w dwóch izotopach helu 4He, 3He, ciekłych kryształach oraz nad-
przewodnikach.

Ciekłe kryształy
Bardzo obrazowo produkcję różnorakich defektów topologicznych udało się
przedstawić w czasie przejść fazowych, z fazy nieuporządkowanej do fazy
uporządkowanej zachodzących w ciekłych kryształach (Chuang 91, Chandar
94, Bowick 94). Okazuje się, że wyniki pomiarów, są zaskakująco zgodne
ze scenariuszem przedstawionym przez Zurka. W przypadku tych ekspery-
mentów, zgodności ilościowej nawet nie oczekiwano, co jest spowodowane
faktem, że przejścia te można jedynie w przybliżeniu traktować jako przemia-
ny drugiego rodzaju (w rzeczywistości są to tzw. słabe przejścia pierwszego
rodzaju). Wiemy, że w przypadku przemiany drugiego rodzaju bariera ener-
getyczna znika w temperaturze krytycznej oddzielającej fazę o złamanej sy-
metrii od wysokotemperaturowej fazy symetrycznej. Inaczej jest w przy-
padku przemian pierwszego rodzaju. Ze względu na istniejącą barierę ener-
getyczną dynamiczna niestabilność fałszywej próżni jest maskowana przez
procesy termicznej aktywacji.

3 Hę
Hel-3 jest substancją, której własności pozwalają na precyzyjne predykcje
umożliwiające ilościową weryfikację mechanizmu Zurka. W doświadczeniu
umieszczono 3He — B w cylindrycznym naczyniu wirującym ze stałą prędko-
ścią kątową. Dobrano na tyle niską prędkość rotacji, aby nie dochodziło
do aktów spontanicznego tworzenia wirów. Tak przygotowany układ został
naświetlony słabym źródłem powolnych neutronów. Produkty reakcji
n +3 Hę —>• p +1 H + 746keV tj. proton i tryton są zatrzymywane przez
płyn tworząc ślady jonizacyjne, natomiast większość energii wydzielonej w
czasie tej reakcji ogrzewa element objętości płynu zawarty wewnątrz kuli o
średnicy ok. 100//m do fazy normalnej. Podgrzany obszar stygnąc dostar-
cza warunków do tworzenia pętli worteksowych. W tym momencie przy-
datna okazuje się być rotacja, która wytwarzając siłę Magnusa, stabilizuje a
nawet rozciąga pętle, które przy braku rotacji nieuchronnie by skolapsowały.
Pętle, dotykając ścianek naczynia są przekształcane w worteksy prostolinio-
we, które z kolei są spychane do środka naczynia, gdzie ich gęstość jest
ustalana w oparciu o technikę magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
(Ruutu 96). Użycie tej techniki jest możliwe dzięki temu, że atomy 3He
posiadają niezerowy moment magnetyczny, gdyż są fermionami. W prze-
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ciwieństwie do eksperymentu wykonanego w Helsinkach, badacze z Lan-
caster (Bradley 98) oraz Grenobl (Bauerle 96, Bauerle 98) oszacowali meto-
dami kalorymetrycznymi energię zaabsorbowaną przez sieć worteksów, ufor-
mowanych w czasie wyżej opisanej przemiany. Wyniki wszystkich ekspery-
mentów, zgodnie potwierdzają scenariusz Zurka produkcji defektów topolo-
gicznych.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły eksperymenty przeprowadzane w czasie
przemiany fazowej w 4He. Eksperymenty te pokazały, iż informacja zawarta
w predykcji Zurka w realnych układach, może być maskowana przez inne
efekty (np. czysto hydrodynamiczne). Doświadczenia polegały na obniżeniu
poprzez kapilary ciśnienia w pojemniku zawierającym nadciekły hel. Skok
ciśnienia powodował przejście wzdłuż izoentropy poprzez linię A, a tym samym
przemianę fazową. Początkowo zaobserwowano olbrzymią liczbę wirów two-
rzonych w czasie takiego przejścia (Hendry 94). Zmiana geometrii układu
spowodowała jednak, że wiry przestały być obserwowane. Ten zaskakujący
wynik pozwolił stwierdzić, iż poprzednio tworzone wiry były pochodzenia hy-
drodynamicznego i powstawały na skutek istnienia silnych wypływów poprzez
kapilary (Dodd 98). Symulacje numeryczne (Antunes 99) zdają się pokazy-
wać, iż niewielka liczba worteksów powinna być zauważona, jednak pomiar
powinien nastąpić około stu razy szybciej (od chwili przejścia), jak to miało
miejsce na uniwersytecie w Lancaster. Oczekuje się, że wcześniejszy pomiar
lub poprawienie metody detekcji obecności drugiego dźwięku powinien uzgo-
dnić wyniki eksperymentu z predykcjami teoretycznymi.

Przyczyn kontrastu pomiędzy wynikami doświadczeń przeprowadzonych
dla 4He oraz 3He można się również dopatrywać w fakcie, iż efektywny opis
teoriopolowy 3He jest o wiele bardziej wiarygodny od podobnego opisu 4He,
co wiąże się z o rzędy wielkości większą długością korelacji, w przypadku
3He.

1.4 Przyszłe eksperymenty.

W niedalekiej przyszłości, należy się spodziewać zarówno powtórzenia do-
świadczeń z 4He, jak i wykonania nowych eksperymentów z użyciem 3He — A.

3He
Wiemy, że atomy 3He są fermionami o spinie połówkowym, okazuje się że
tworząc kondensat łączą się one w pary o spinie jednostkowym. Co więcej,
para taka posiada, również jednostkowy kret orbitalny. Jest to przyczyna,



dla której 3He występuje zarówno w fazie kwazi-izotropowej 3He — B (gdy
kret orbitalny znosi się ze spinem), jak i w fazie anizotropowej 3He — A.
Ponieważ opis fazy A wymaga użycia, aż dziewięciu amplitud zespolonych,
więc można się spodziewać, że w czasie przejść fazowych z fazy A do B,
lub do fazy normalnej mogą być tworzone różnorakie defekty typu wirów,
monopoli etc. Opis teoretyczny przemian fazowych w takich układach jest
jeszcze daleko niewystarczający.

Atomowy kondensat Bose-Eisteina
Bardzo atrakcyjną możliwością jest wykorzystanie atomowego kondensatu
Bose-Eisteina do badania właściwości przejść fazowych drugiego rodzaju.
Szczególnie istotna, w przypadku tej substancji jest możliwość uzyskania
przy pomocy standardowych metod aproksymacji wiarygodnego opisu efekty-
wnego. Możliwość uzyskania w stosunkowo łatwy sposób opisu przybliżonego,
jest następstwem faktu, iż gaz w przeciwieństwie do cieczy jest układem słabo
oddziaływującym (Ketterle 99, Anglin 99).

Nadprzewodniki
Innymi substancjami, które ze względu na niewielką wartość stałej sprzężenia
q = 2e, pozwalają na uzyskanie wiarygodnego opisu efektywnego są nad-
przewodniki (Gorkov 59 a, Gorkov 59 b) . Ze względu na słabą zależność
temperatury krytycznej od ciśnienia, przemiana fazowa prowadząca z fazy
normalnej do fazy nadprzewodzącej II - rodzaju musi być przemianą tempe-
raturową. Aby przemiana taka, choć w przybliżeniu mogła zajść jednocześnie
w całej objętości materiału przygotowana próbka musi być bardzo cienka.
Gradient temperatury, w tym przypadku musi być przyłożony prostopadle
do powierzchni płytki.

Obserwacje astronomiczne
Wyniki ostatnich eksperymentów (Halverson 01, de Bernardis 00) pokazują,
iż w kątowym rozkładzie mocy promieniowania tła występują oprócz głównego
piku tzw. piki akustyczne. Wydaje się, że obecność tych pików świadczy
o istnieniu, w czasie gdy dochodzi do oddzielenia promieniowania od ma-
terii, oscylacji płynu fotonowe - barionowego. Okazuje się, iż pików akusty-
cznych nie są w stanie wyjaśnić proste modele defektów topologicznych.
Wyjaśnienie cytowanych wyników eksperymentalnych jest jednak możliwe
w ramach modelu aktywnych defektów topologicznych, w którym parametry
typu długość korelacji są fitowane do danych eksperymentalnych (Magueijo
96, Turok 96). Innym sposobem na odtworzenie rozkładu kontowego mocy
promieniowania tła na gruncie modeli strunowych jest umieszczenie defektów
w inflacyjnym Wszechświecie. W takich hybrydowych modelach, defekty



produkowane są tuż przed końcem ery inflacyjnej dając wkład do tworzenia
pierwotnych niejednorodności rozkładu gęstości materii (Contaldi 99, Battye
00, Bouchet 02).

Istnienie strun kosmicznych można próbować zweryfikować doświadczalnie
w oparciu o ich aktywność grawitacyjna. Okazuje się, że oscylujące struny
o kształcie pętli promieniują fale grawitacyjne o częstości odwrotnie pro-
porcjonalnej do ich rozmiaru. Niestety, oszacowania wskazują, że istniejące
obecnie pętle są na tyle duże, że emitowane przez nie promieniowanie jest
nieuchwytne dla istniejących detektorów (Turok 84, Witten 84).

Najbardziej jednak spektakularnym efektem istnienia strun kosmicznych
powinno być tworzenie podwójnych obrazów obiektów znajdujących się poza
struna. Typowa kątowa odległość, pomiędzy obrazami powinna wynosić
S ~ 3 -i- SOarcsec. Wynik ten otrzymuje się, rozważając rozwiązanie równań
Einsteina ze źródłem w postaci prostej struny ulokowanej wzdłuż osi Z.
Rozwiązanie to, na zewnątrz struny ma postać (c = 1):

ds2 = dt2 - dz2 - dr2 - (l - 4Gm) Vdp 2 ,

gdzie r jest odległością od osi z. Jeżeli wprowadzimy nowe zmienne (t, z, r, <p'),
gdzie (f1 = (l — AG m) <p to metryka przyjmie lokalnie formę metryki Minkow-
skiego z katem <p' zmieniającym się od zera do (l — 4G*m)27r. Widać więc, że
w nowych współrzędnych geodetyki są liniami prostymi, co znaczy że cząstka
będąca początkowo w spoczynku pozostaje w spoczynku nie doświadczając
przyciągania grawitacyjnego. Przyciąganie w otoczeniu struny pojawia się
w wyniku oddziaływania wyemitowanych w czasie rozpadu struny cząstek
na materię, która ja otacza. Globalna struktura takiej czasoprzestrzeni jest
różna od struktury czasoprzestrzeni Minkowskiego. Jest ona płaska czaso-
przestrzenią z wyciętym klinem o rozmiarze kątowym 2vr — (l — 4G*m)27r =
SyrGm. Ponieważ utożsamiamy ze sobą brzegi usuniętego klina, więc ma ona
strukturę stożka (Staruszkiewicz 69, Mazur 86).

W przestrzeni takiej promienie świetlne pochodzące od gwiazdy przecina-
ją się za struna, dzięki czemu obserwator powinien zobaczyć dwa obrazy tej
samej gwiazdy. Odległość kątowa obrazów powinna wynosić 5 = SyrGm^,
gdzie / jest odległością obserwatora od gwiazdy, a c? jest odległością struny od
obserwatora (Vilenkin 81, Vilenkin 84, Gott 85). Ostatnio pojawiły się nawet
sugestie o prawdopodobnej obserwacji struny przy pomocy wyżej opisanego
efektu (Hu 90).



2 Kreacja defektów we wczesnym Wszech-
w e c e .

Pierwsze chwile historii Wszechświata, gdy klasyczny opis czasoprzestrzeni
staje się możliwy ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia jego obecnej
postaci. Wydaje się, że we wczesnym gorącym Wszechświecie jego gwałtowna
ekspansja, a co za tym idzie stygnięcie doprowadziło do ciągu przemian fa-
zowych, których konsekwencja było obniżenie symetrii początkowo syme-
trycznych oddziaływań. Wiemy jednak, że w czasie takich przemian do-
chodzi do tworzenia defektów topologicznych będących zlokalizowanymi po-
zostałościami faz bardziej symetrycznych (Vilenkin 94).

Z drugiej strony wiemy, że powszechnie akceptowanym modelem tworzenia
struktur we Wszechświecie jest model niestabilności grawitacyjnej. Model
ten wymaga jednak istnienia dostatecznie dużych początkowych fluktuacji
gęstości materii. Ostatnie dane experymentalne wskazują na inflację jako na
zasadnicze źródło powyższych fluktuacji.

Pomimo, że w ramach paradygmatu inflacyjnego funkcjonuje olbrzymia
liczba modeli inflacyjnych (Starobinsky 80, Guth 81, Linde 82, Linde 83,
Linde 91, Berera 95, Mansouri 99, BereraOO, Nasseri 00) to niezależnie od
detali okazuje się, że mechanizm tworzenia fluktuacji gęstości materii potrze-
bnych do uformowania struktur we Wszechświecie jest identyczny we wszy-
stkich modelach. Mechanizm ten polega na rozciągnięciu fluktuacji kwan-
towych do rozmiarów, przy których staja się one klasycznymi perturbacjami
metryki wystarczającymi do uformowania struktur mogących mieć znaczenie
kosmologicznie. Inflacja pełni kilka funkcji we współczesnej kosmologii m. in.
umożliwia uformowanie dostatecznie jednorodnego i izotropowego Wszech-
świata. "Wygładzenie" może zachodzić poprzez kosmiczna rotację oraz roz-
ciąganie niejednorodności (Gron 87, Barrow 86). Inna funkcja jest rozprosze-
nie punktowych defektów topologicznych w takim stopniu, aby uniemożliwić
zdominowanie materii przez monopole magnetyczne.

Inne niesprzeczne z danymi eksperymentalnymi scenariusze, w proces for-
mowania pierwotnych fluktuacji gęstości rozkładu materii włączają defekty
topologiczne. Scenariusze te oparte są na modelach aktywnych defektów
topologicznych, w których parametry typu długość korelacji są fitowane do
danych eksperymentalnych (Magueijo 96, Turok 96). Innym sposobem na
odtworzenie rozkładu kątowego mocy promieniowania tła na gruncie mode-
li strunowych jest umieszczenie defektów w inflacyjnym Wszechświecie - są
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to więc modele hybrydowe. W modelach tego typu defekty produkowane
są tuż przed końcem ery inflacyjnej dając wkład do tworzenia pierwotnych
niejednorodności rozkładu gęstości materii (Contaldi 99, Battye 00, Bouchet
02).

Wiemy, że złamaniu symetrii (GUT) unifikującej oddziaływania elektro-
słabe z oddziaływaniami silnymi musiało towarzyszyć tworzenie defektów
topologicznych. W przemianach takich mogły być produkowane monopole
oraz struny, które wśród defektów topologicznych wymieniane są zwykle na
pierwszym miejscu jako zalążki struktur we Wszechświecie. Bez wątpienia
struny są o wiele mniej kłopotliwymi obiektami, ponieważ w przeciwieństwie
do monopoli nie istnieje niebezpieczeństwo zdominowania przez nie masy
Wszechświata.

Obecnie skupimy się na zastosowaniu mechanizmu Zurka do badania pro-
dukcji tychże defektów topologicznych na tle inflacyjnie rozszerzającego się
Wszechświata.

2.1 Dynamika pól skalarnych w czasoprzestrzeni Ro-
bertsona Walkera (Dobrowolski 01 a).

Wszechświat przestrzennie jednorodny i izotropowy opisany jest przy po-
mocy metryki Robertsona Walkera, która we współrzędnych współporuszaja-
cych się ma postać:

ds2 = c2dt2 - a2 (t) [dr2 + r2 (d92 + sin* Ody*)} , (1)

gdzie a(t) jest czynnikiem skali. Rozważmy samo-oddziaływujace pola ska-
larne, których dynamika jest zadana klasycznym działaniem definiującym
model ze złamana globalna symetria O (3):

S = f dV=0 \\g^(d^b) (d^b) - V(0 V)| , (2)
J \_Zi J

gdzie g jest wyznacznikiem metryki czasoprzestrzennej, natomiast V jest
potencjałem typu 04. Wskaźniki w tym modelu przybierają wartości (b =
1,2,3), natomiast sam potencjał ma typowa dla przemian drugiego rodzaju
postać:

)2. (3)

Powyższy model dopuszcza istnienie monopoli globalnych, których energia
jest nieskończona i dlatego w żadnym razie nie mogą one być kandydatami
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na zalążki struktur we Wszechświecie. Podobna sytuacja występuje w przy-
padku strun globalnych, które pojawiają się w modelu z globalna symetria
O(2). Inaczej jest, jak wiemy z monopolami oraz strunami lokalnymi, dla
których obecność pól elektromagnetycznych sprawia, że są one rozwiązaniami
o skończonej energii. Z drugiej strony wiemy jednak, że to samooddziaływanie
pól skalarnych jest odpowiedzialne za formowanie monopoli i dlatego wierzy
się, iż obecność pól elektromagnetycznych w znaczący sposób nie wpływa
na produkcję defektów. Liczba wyprodukowanych monopoli w obu mode-
lach jest głównie określona przez oddziaływanie układu pól z zewnętrznym
szumem termicznym w chwilach bezpośrednio poprzedzających chwilę za-
marzania. Różnica pomiędzy obydwoma modelami pojawia się zdecydowanie
później, gdy dynamika układu zostaje zdominowana przez oddziaływania
typu monopol-antymonopol oraz monopol-monopol. Równania ruchu dla
opisanego układu w zerowej temperaturze maja postać:

b - - 2 bą2/ + 3— dt(/)b - A/ - m2(/>b + \((/>c(/>c)(/>b = 0. (4)
CL CL

W zależności od znaku parametru masowego w układzie występują dwa
typy próżni. Dla ujemnych wartości parametru występuje symetryczny stan
próżni </>Q = O, natomiast gdy m2 jest dodatnie stany próżni są określone
równaniem (/)Q(/)Q = -̂ -. Oczywiście w przypadku dodatniej wartości m2

istnieją również rozwiązania, które interpolują pomiędzy stanami fałszywej
i prawdziwej próżni. Rozwiązania te są numerowane przez indeks odwzo-
rowania, które prowadzi z nieskończoności przestrzennej w rozmaitość pól
próżniowych </> : S2

pace —> S2

ieid. W rozważanym przypadku pola skalarne
rozumiane są jako efektywny trójskładnikowy parametr porządku wyłaniający
się z mikroskopowej teorii kwantowej. W tej sytuacji, fakt iż układ znaj-
duje się w niezerowej temperaturze musimy uwzględnić przez wprowadzenie
zewnętrznego szumu do równań ruchu r)a. Co więcej będziemy rozważać
Wszechświat inflacyjny w okresie eksponencjalnego wzrostu a (t) = a0e

Ht.
Równania ruchu na tym etapie ewolucji maja więc postać:

6 ^—^Ht\ib „2 ib3Hdt(/)h - -^e-2HtA(f)b - m2(f)b + \(^c^c}^b = r]b, (5)
a0

gdzie parametr masowy jest funkcja zmieniającej się temperatury układu.
Wraz z ekspansja Wszechświata jego temperatura obniża się, a co za tym
idzie parametr masowy m2 = m2, f r° ̂  *M zmienia się w czasie m2 = m^e^)
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(w przypadku skali GUT temperatura krytyczna wynosi ok. Tc w W16GeV).
Dla uproszczenia będziemy zakładać, że w otoczeniu punktu krytycznego
zależność parametru masowego m2 od czasu ma charakter liniowy tj. e (t) =
^a, gdzie 2r jest czasem przejścia, a t0 oznacza moment przemiany. Dla
wygody przesuniemy zmienna czasowa tak, aby przemiana następowała w
chwili t = O, wówczas e(t) = |. Taka zależność czasowa pozwala w wygodny,
a jednocześnie wiarygodny sposób interpolować pomiędzy wartościami para-
metru masowego ±mj). Wydaje się, że bardziej realistyczny przebieg zależno-
ści tego parametru od czasu mógłby być opisany przy pomocy skośnej funkcji
schodkowej. Zysk z użycia takiej funkcji byłby jednak pozorny, co wynika z
faktu, iż przeprowadzany tutaj rachunek urywa się przed chwila zakończenia
przejścia tj. dla t < T. Z kolei dla czasów poprzedzających rozpoczęcie
przemiany, liniowa zależność parametru e(t) od czasu nie prowadzi do żadnych
konfliktów, ponieważ stabilizuje ona pola skalarne w ich wartości próżniowej,
co jest zgodne z warunkiem początkowym </>Q = 0.

W przypadku gwałtownej ekspansji Wszechświata dynamika opisanego
układu zostaje zdominowana przez człon z pierwsza pochodna czasowa i dla-
tego ma ona charakter dynamiki dyssypaty wnej :

- mjj + \(<f>c<f>c}<f>b = rf> . (6)
a0 T

Dalsze rozważania opierają się na obserwacji, że w chwilach bliskich momentu
przemiany, wartości parametrów porządku są bliskie zera i dlatego, gdy układ
zamarza oraz jest rozmrażany dostatecznie blisko momentu przemiany, nieli-
niowe człony obecne w równaniach ruchu mogą zostać pominięte. W dalszych
częściach tej pracy zostanie określony moment, gdy przybliżenie liniowe traci
wiarygodność i następuje eksponencjalny wzrost fluktuacji wyznaczonych w
oparciu o to przybliżenie. W opisanym tutaj przypadku dynamika układu
jest w pełni zdeterminowana przez człony liniowe. W zmiennych Fouriera:

zlinearyzowane równanie ruchu redukuje się do nieskończonego zbioru równań
zwyczajnych, numerowanych zmiennymi pędowymi:

, k) + f (t, k}>(t, k) = - 6 ( t , , (8)
ołi

gdzie f (t, k} = ̂  -mla0^ +
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Formalne rozwiązanie tego układu jest zdeterminowane przez przypad-
kowe wymuszenie opisujące zewnętrzny szum rf:

(ti, k). (9)
-t0

2.2 Produkcja monopoli (Dobrowolski 01 a).
W dalszej części pracy będziemy zakładać, że szum rf ma charakter białego
szumu gaussowskiego określonego przez korelatory:

(fjb(t,k)} = 0, (10)

oraz

(fr(t,k)ff(lf,k')) = (-^3HSabS^(k-k')S(t-t'), (11)

gdzie /3 = jjf, T jest temperatura kąpieli termicznej natomiast (...) oznacza
średniowanie po wszystkich możliwych realizacjach szumu. Współczynniki
występujące w funkcjach korelacji są zdeterminowane przez twierdzenie flu-
ktuacyjno-dyssypacyjne. Twierdzenie to umożliwia ograniczenie się jedynie
do takich zaburzeń, które pozwalają układowi na osiągnięcie równowagi ter-
micznej .

W dalszej części tej pracy posłużymy się tzw. widmem mocy zdefiniowa-
nym przez dwupunktowa funkcję korelacji:

$a*(t,k)fi(t,k')} = P(t,k)óabó^(k-k'). (12)

Okazuje się, że widmo mocy dla tego układu jest całkowicie zdeterminowane
przez rozwiązania równań ruchu oraz korelatory szumu:

, , (271") „j-2 _b_tl„-1Ht /"* ,, __b_Zl„-1Htl_nt1 , NP (t, k) = — ̂ -e9t e2H f c & l dt^e 2H f c e 9*1, (13)
3Hp J-tf,

gdzie g = ^^ oraz b = 2

3

e

Ha ° . Widać że funkcja widma mocy gwałtownie
(eksponencjalnie) zaczyna, rosnąć w chwili te ~ ^J^-T^ . Rozważmy układ,
który wcześnie ulega gwałtownej przemianie fazowej (tj. taki układ, w którym
chociaż H jest duże to jednak wartości iloczynów Hto oraz HT są niewielkie).
W opisanym przypadku funkcja widma mocy jest szczególnie prosta:

P(te, k) « J^(^^ ( E r f ( x e ) - E r f ( x 0 ) ) (14)
y " r
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gdzie xe = ^fgte — |̂ =, x0 = ^/gt0 — |̂ =, natomiast Er f (x] jest funkcją
błędu.

Dysponując widmem mocy możemy przy wykorzystaniu formuły Halperina-
Liu-Mazenko wyznaczyć gęstość zer pola (f)a w chwili, gdy układ zostaje
odmrożony (Halperin 81, Weinrib 82, Liu 92)

l
n =

SShK

f, d*kP(te,k)
(15)

Całkowanie w tym wzorze obejmuje pędy zawarte w sferze o promieniu \km\.
Obcięcie w przestrzeni pędów usuwa rozbieżność ultrafioletowa wynikłą z
faktu, iż szum termiczny jest w stanie zaburzyć początkowo jednorodna kon-
figurację pól w tak dużym stopniu, że zera pól skalarnych powstają na wszy-
stkich skalach odległości. Gęstość wyprodukowanych defektów w chwili roz-
marzania układu, a więc w chwili, gdy rozpoczyna się eksponencjalny wzrost
fluktuacji wynosi:

TT = -2^*2)2
(16)

Łatwym sposobem kontrolowania wielkości całek występujących w powyż-
szym wzorze jest użycie przeskalowanych zmiennych x = -^-. W opisywanym
tutaj modelu wczesnej i szybkiej przemiany, wykładniki wyrażeń podcałko-
wych upraszczają się znacząco (^/gte — ^^x2)2 xi gt2 — ujx2, (przy czym

uj = tf-bk^ —>• 0) i dlatego wyrażenie opisujące gęstość wyprodukowanych zer
daje się zredukować do postaci:

"V,

TT

/o dxx*e~ux2

f 1

JQ

co po wykonaniu całkowania daje

n
TT

_3_
2w

(17)

(18)

Wyrażenie to poprzez opisane powyżej przybliżenia może być zapisane w
bardziej czytelnej postaci

l
TT 2btf

0.15 (19)
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Liczba monopoli wyprodukowanych w opisanym przejściu fazowym zacho-
dzącym we wczesnym Wszechświecie okazuje się być zdeterminowana przez
tempo ekspansji zadane przez wartość stałej Hubblea, oraz trzecia potęgę
czynnika skali. W przypadku Wszechświata zamkniętego, człon taki miałby
ładna interpretację objętości Wszechświata na końcu ery Plancka. Okazuje
się, że chociaż wydaje się, iż w przypadku szybkiej przemiany model klasy-
czny ma raczej ograniczona stosowalność, to jednak otrzymany wykładnik
krytyczny r~* jest w dobrej zgodności z predykcjami dla tzw. układów klasy-
cznych, oraz pilotażowymi rachunkami kwantowymi (Stephens 99).

2.3 Produkcja strun kosmicznych (Dobrowolski 02 a).
Wiemy, że w przypadku monopoli ich gęstość skaluje się dokładnie tak,
jak gęstość zwykłej materii tj. jest odwrotnie proporcjonalna do trzeciej
potęgi czynnika skali. Fakt, iż stosunek gęstości monopoli do gęstości materii
mógłby pozostać zachowany w trakcie ewolucji Wszechświata, w znaczący
sposób musiałby ograniczać liczbę monopoli wyprodukowanych w czasie prze-
miany GUT. Argumentacja taka, czyni monopole kontrowersyjnymi kandy-
datami na zalążki przyszłych galaktyk. Należy jednak pamiętać o dość efekty-
wnym procesie redukcji gęstości monopoli poprzez anihilację par monopol-
antymonopol w wyniku, którego dodatkowo tworzona jest materia w postaci
cząstek skalarnych lub aksjonów. Procesy takie sprawiają, że efektywnie
gęstość monopoli maleje szybciej, jak gęstość materii.

Zdecydowanie mniej kontrowersyjnymi kandydatami do utworzenia za-
lążków struktur we wczesnym Wszechświecie są struny kosmiczne, których
gęstość maleje dokładnie tak samo, jak gęstość promieniowania tj. jest ona
odwrotnie proporcjonalna do czwartej potęgi czynnika skali.

Gęstość worteksów produkowanych w przemianie fazowej prowadzącej
do złamania wielkiej symetrii unifikacyjnej (GUT) zmniejsza się w trakcie
ekspansji Wszechświata dokładnie tak samo, jak gęstość promieniowania, a
więc odwrotnie proporcjonalnie do czwartej potęgi czynnika skali.

Obecnie rozważymy model pól skalarnych z globalna symetria O(2). Co
prawda w modelu takim może dojść jedynie do tworzenia strun globalnych,
ale pamiętamy, że produkcja defektów w takim modelu jest, przynajmniej dla
małych stałych sprzężenia podobna do produkcji strun w modelu z lokalna
symetria cechowania, a więc gęstość strun wykreowanych w takim mode-
lu dostarcza wiarygodnego szacowania gęstości strun lokalnych. Obecność
pól elektromagnetycznych w modelu z symetria lokalna pozwala jedynie
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zrenormalizować oddziaływania na dużych odległościach.
Podobnie jak w przypadku monopoli rozważymy gorący Wszechświat

w okresie jego gwałtownej ekspansji, wówczas równania ruchu przyjmują
postać:

3Hdt(f>b - \e-2H^-^A(f>b - m2

0-(f>b + A(</>c</>c)</>6 = tf. (20)
«o T

Jedyna różnica w stosunku do równań z poprzedniej części sprowadza się
do liczby pól skalarnych (b) = (1,2) oraz znaczenia laplasianu, który zależy
podobnie jak i same pola skalarne od zmiennych prostopadłych do kierunku
tworzonych strun. W rozważanym przypadku szum jest określony przez ko-
relator:

(fja*(t,k)fjb(t',k')) = -3HSabS^(k-k')S(t-t'). (21)

Co więcej zakładamy, że wartość średnia zaburzenia jest zerowa, a więc jest
to tzw. biały szum gaussowski.

Do oszacowania gęstości tworzonych strun, tym razem użyjemy dwuwymia-
rowej wersji formuły Halperina:

d2kk2P(te, k]
(22)

l
n = —

27T

Całkowanie w powyższej formule jest ograniczone do wnętrza okręgu o promie-
niu km, będącego odwrotnością długości korelacji. Obcięcie to pozwala usunąć
zaburzenia stabilne, a więc te które są na tyle małe, iż nie są w stanie urosnąć
do rozmiarów pozwalających na uformowanie worteksu.

Widmo mocy, podobnie jak to było poprzednio jest wyznaczane w oparciu
o dwupunktowy korelator:

t , k ' ) ) = P(t,k)SabS(2)(k-k'). (23)

Przyjmując tak jak poprzednio model wczesnej, a jednocześnie gwałtownej
przemiany fazowej uzyskujemy oszacowanie gęstości tworzonych strun:

ns w 0.14 m0a0

2HT~. (24)

Jak widać skalowanie r~1//2 uzyskane, w tym przypadku jest typowe dla
modelu o dynamice dyssypaty wnej . Dodatkowym bonusem uzyskanym dzięki
rachunkowi jest zależność gęstości strun od m0, które zadaje masę struny na
jednostkę długości oraz parametrów metryki a0, H. Jak wiemy stała H
określa szybkość rozszerzania się Wszechświata.
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2.4 Inne aspekty produkcji defektów w szybko ekspan-
dującym Wszechświecie.

W poprzednich częściach otrzymaliśmy liczbę defektów topologicznych na
jednostkę objętości w czasie przemiany fazowej zachodzącej w szybko rozsze-
rzającym się Wszechświecie. Wyniki powyższe stanowią jedynie warunek
początkowy dla dalszej ewolucji czasowej sieci defektów. Wiemy, że defekty
mogą zostać uformowane wokół zer rozseparowanych, co najmniej na od-
ległość długości korelacji £. Zera, które powstają zbyt blisko siebie anihiluja
zanim dojdzie do uformowania struny, czy też monopola. Obcięcie w for-
mule (17) zgodnie z mechanizmem Kibble - Zurka zadane jest właśnie przez
długość korelacji w chwili rozmarzania tj. km = |.

Po okresie gwałtownej ekspansji dynamika układu ulega całkowitej zmia-
nie. W równaniach ruchu coraz większa rolę odgrywa człon z druga pochodna
czasowa, a więc staje się ona tzw. dynamika niedotłumiona. Przypadku tego
nie obejmuje przedstawiony powyżej schemat, a zachowanie takich układów
stanowi jak dotychczas wyzwanie dla badaczy. Analiza dynamiki takich
układów została jak dotychczas przeprowadzona na przykładzie pól skalarnych
w płaskiej jednowymiarowej przestrzeni (Moro 99).
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3 Tworzenie gluboli w czasie przemiany do
fazy uwięzionej.

Wierzy się, iż silne oddziaływania jądrowe opisane są przy pomocy Chromo-
dynamiki kwantowej, dla której działanie klasyczne ma postać:

*>QCD (25)

Jest to teoria posiadająca niezmienniczość cechowania względem grupy syme-
trii G = SU(N). Tensor natężeń w przypadku tej grupy jest zadany formuła:

N2-l

^> = E tfvT
A = ̂ Av - d„A, + ig[A^ A],

A=l

gdzie macierze TA e Q jako, że są generatorami grupy S U (N) stanowią zbiór
N2 — l elementowy, a więc indeks A przybiera wartości A = l, 2,..., N2 —
1. Generatory TA są macierzami hermitowskimi. Spełniają one algebrę
[TA,TB] = ifABCTc oraz są unormowane tr(TATB) = \8AB . Zwykle macie-
rze te wybiera się tak, aby należały do reprezentacji dołączonej grupy symetrii
tj. [TA]sc = —i/ABC- Pochodna kowariantna zdefiniowana jest wyrażeniem

Określenie kwantowej wersji tego modelu przy pomocy formalizmu Hamil-
tonowskiego wymaga konstrukcji przestrzeni Focka stanów kwantowych ta-
kiego układu. Innym sposobem na zadanie kwantowej wersji dowolnego mo-
delu teoriopolowego jest zadanie funkcji tworzącej

Z = (d^](SjĄ(dA}eiS^CD. (26)

Sposób ten, choć pozwala na obliczanie wartości średnich obserwabli to jed-
nak nie podaje przepisu określającego przestrzeń Focka. W praktyce kwan-
towanie układu, tym sposobem wymaga wprowadzania wielu pól pomocni-
czych pozwalających m. in. ustalić cechowanie, tak aby uniknąć wielokrot-
nego uwzględniania wkładów do całki funkcjonalnej pochodzących od danej
konfiguracji fizycznej.

Jak dotyczczas teoria ta jest dość dobrze przetestowana w tzw. obszarze
ultrafioletowym tj. w obszarze wysokich energii. W obszarze tym, biegnąca
stała sprzężenia staje się bardzo mała i dzięki temu przydatnym okazuje
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się być opis perturbacyjny. Słabość oddziaływań na małych odległościach
określana jest mianem asymptotycznej swobody (Gross 73, Politzer 73).

Kompletnie odmienna sytuację spotykamy w tzw. obszarze podczerwonym
tj. w obszarze niskich energii. Wydaje się, iż w obszarze tym dynamikę QCD
daje się efektywnie opisać przy pomocy modelu dualnego nadprzewodnictwa
('t Hooft 81, Mandelstam 76, Nambu 74). Na dużych odległościach, którym
odpowiada obszar podczerwony oddziaływanie staje się bardzo silne. Przyj-
muje się, iż pomiędzy odpowiednio rozseparowanymi kwarkami wytwarza się
chromoelektryczna flux-tuba powodując tzw. uwięzienie. Nie ulega jednak
wątpliwości, że dotychczasowe wyniki dotyczące tego obszaru mają charakter
cząstkowy. Z pewnością w badaniach struktury próżni QCD nie powiedziano
jeszcze ostatniego słowa.

3.1 Granica niskoenergetyczna QCD.
Zwykle granicę niskoenergetyczna QCD otrzymuje się wykonując trzy pod-
stawowe kroki.
1) Projekcja abelowa ('t Hooft 81)
Projekcja abelowa polega na rozkładzie Cartana wyjściowej grupy symetrii G
na część abelowa H oraz część nieabelową tj. G = H(g>G/H. Przykładowo
dla G = SU(N), mamy H = UN~l(l). Dzięki takiemu rozkładowi możemy
oddzielić składowe abelowe a, od pozostałych składowych A, pól cechowa-
nia A obecnych w lagrangianie tj. A = (a, A). Powyższe pola należą do
odpowiednich składowych rozkładu algebry grupy symetrii na sumę prostą
Q = H.@(G — %)• Przykładowo dla grupy S U (2) rozkład taki ma postać:

A=l o=l

natomiast dla grupy S U (3)

A=l o=l,o^3

2) Cechowanie abelowe.
Następny krok polega na ustaleniu cechowania w taki sposób, aby wyelimi-
nować niefizyczne stopnie swobody związane z niediagonalnymi składowymi
pól cechowania tj. A^ = A^Ta e Q — 'H. W tym celu nakładamy na pola
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pozadiagonalne warunki cechowania ^[Ąu] = 0. Ze względu m. in. na wygodę
rachunkowa używane warunki cechowania ustala się w postaciach, które nie
są wolne od problemu Gribova (Gribov 77). Problem ten, w przypadku
stosowanych warunków cechowania manifestuje się występowaniem pewnej
symetrii resztkowej. Przykładowo dla grupy 577(2) warunki te można przy
użyciu składowych A^ = -4= (A1^ ± iAfy zapisać w postaci:

Warunki te dla parametru £ = O, redukują się do cechowania Lorentza nato-
miast dla £ = l, staja się tzw. maksymalnym abelowym cechowaniem ('t
Hooft 81). Szczególna rolę w konstrukcji niskoenergetycznej teorii oddzia-
ływań silnych przypisuje się właśnie maksymalnemu abelowemu cechowaniu,
które jak łatwo się przekonać minimalizuje "długość" części pozadiagonalnej
pól cechowania. Powszechnie wierzy się, że właśnie to cechowanie pozwala w
sposób najwygodniejszy wydzielić fizyczne stopnie swobody spośród niedia-
gonalnych pól cechowania.
3) Abelowa dominacja (Ezawa 82, Suzuki 90).
Przyjmuje się również istnienie dynamicznego mechanizmu, który nadaje
masę ITIA, gluonom niediagonalnym. Istnieje wiele spekulacji dotyczących
mechanizmu, który sprawiałby, iż część gluonów mogłaby uzyskać masę.
Mechanizmem najbardziej konsystentnym z przedstawionym tu podejściem
jest kondensacja monopoli magnetycznych. Istnieją również pewne wyniki
świadczące, iż pojawienie się kondensatu monopolowego zmienia samooddzia-
ływanie pól fermionowych powodując przemianę chiralna (Toki 98, Nam-
bu 61). Sugestie dotyczące posiadania masy przez gluony pozadiagonalne
pochodzą z rachunków siatkowych (Amemiya 97). Badając propagator glu-
onowy stwierdzono, iż propagator gluonów pozadiagonalnych zachowuje się
jak propagator masywnych bozonów cechowania, natomiast gluony diago-
nalne propagują się na dużych odległościach zgodnie z propagatorem "fo-
tonowym". Przykładowo dla teorii Yanga Millsa z grupa symetrii 5C/(2)
wykryto, iż masa gluonów niediagonalnych wynosi niA ~ 0.96*6^. Dzięki
członowi Yukavy siły oddziaływania przenoszone poprzez gluony pozadiago-
nalne są krótkozasięgowe, a więc możemy się spodziewać, że na odległościach
większych od m^1, nie wpływają one w istotny sposób na dynmamikę układu.
Jest to przyczyna, dla której w efektywnej teorii podczerwonej, pola te nie
będą obecne. W praktyce eliminacja tych stopni swobody odbywa się poprzez
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ich wycałkowanie

f [da,] f[dA,]eiS™o(F[A}) = f[da,]eis^.

Rachunki takie wykonano zarówno dla grupy S U (3), jak i grupy S U (2).
Ze względu na obecność sprzężeń czwartego rzędu, jak i potrzebę ustalenia
cechowania, wykonanie odpowiednich całkowań wymaga wprowadzenia wielu
pól pomocniczych. Przykładowy rachunek dla teorii Yanga Millsa z grupą
cechowania 577(2) wykonano w pracy Kondo (Kondo 98 a)

(27)

Wprowadzono w nim m.in. pomocnicze pola dualne B^ -H- |t „ .
Potencjały dla tych pól wprowadzono następująco B^v = b^ + x^, gdzie
7 o T o T '—' l / On* L/5 d/5 LIT* \
Ufti; — QftVi; ^v^pj OiclZ %jtii/ — ^^/ii/ct/5\^ " O O J.

Całkowanie przeprowadzone dla teorii z grupą cechowania SU(2)

SVMt-4, (28)

prowadzi do abelowo wyrzutowanej efektywnej teorii cechowania

SApEGT[a,b,k] o U(l)exU(l)m,

l Qt/ f per
2e(Ufpo-L/ / , iiauwiinaou _/ pa

gdzie prąd magnetyczny ma postać &„ = |e/il/p(T9l'/'"T, natomiast /pcr =
dpaa — daap. Prąd ten jest topologicznie zachowany d^ = 0. Okazuje
się, że na poziomie jednopętlowym funkcje j3 dla QCD oraz APEGT są iden-
tyczne (Kondo 98 b, Quandt 98). W zależności od tego, które pola zostaną
wycałkowane otrzymujemy model Zwanzigera-Suzuki, bądź dualny do niego
model Landaua-Ginzburga

Szs[a] o SDGL[b].

Dualny model Landaua-Ginzburga (Nielsen 73)

SDGL[b] = fd4x \--.b^ + \D^\2 + A( |(/» | 2 - ^)2] ,
J L 4 J

jest modelem o magnetycznej symetrii Um(l). W działaniu powyższym w
przybliżeniu jednopętlowym, (j) jest polem Stiickelberga tj. polem o zamrożonej
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składowej radialnej, natomiast pochodna kowariantna ma postać:
d/J,(f)—ig~1blj,(f). Parametr </>Q jest równy </>Q = \rrii, = -^ .

sW(x-y) '
gdzie K^ = ^Glłl/("7dl/(€.ab3A^A^.) jest czysto monopolowym wkładem do prądu
k^. Widać, że jeśli w powyższej średniej, nie istnieje krótko zasięgowa ko-
relacja pomiędzy pętlami monopolowymi postaci 8^(x — y), to </>Q = O, w
przeciwnym przypadku w potencjale pojawia się człon spontanicznie łamiący
symetrię Um(l}.
Model Zwanzigera-Suzuki (Suzuki 88, Medan 89, Suzuki 89)

-f' f t»v _i_ -n^Y n"liv-vi ^ 2 M

ffd/ie Y = _ n mh _ X ora7 X (f)\ = ^f^^f^^n n f)af)z WektorgUZ;ie l^j, — (nd)2+n2m2 ^ <JLd-Zl ^-nv\u) — n2
 fc fc italljU^Us. weKLOi

n wskazuje kierunek struny Diraca. Model ten uzyskujemy poprzez wycałko-
wanie pól b.

Podobna procedurę można przeprowadzić dla teorii Yanga Millsa z grupą
cechowania 577(3), a jej wynikiem jest lagrangian

C — CC va ia}*" — ^y-0 /^i A > J )•>

zawierający abelowe pola cechowania (B ^} = (B^,Bfy, trzy skalarne ze-
spolone pola monopolowe (x"). Zawężając się do sektora jednokolorowego
otrzymamy efektywny opis przy pomocy lagrangianu abelowego modelu Hig-
gsa

L = —F^F^ + (D,xY(D»x) ~ A(x*X - t)2)2, (29)

gdzie F^v = d^Bv—dvB^ natomiast pochodna kowariantna ma postać D^x =

3.2 Struny a abelowy model Higgsa.
Równania ruchu dla lagrangianu (29) mają postać:

(31)

Dynamika tego układu badana była dość intensywnie (Jaffe 80) ze względu
fakt, iż model ten stanowi relatywistyczne uogólnienie modelu opisującego
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układy nadprzewodzące. Powszechnie znanym jest fakt istnienia statycznych
rozwiązań o symetrii cylindrycznej, nazywanych worteksami Abrikosova-Niel-
sena-Olesena (Abrikosov 57, Nielsen 73)

= *&--*,, (32)

gdzie postać funkcji B znana jest jedynie asymptotycznie B ~ ™—c0^/re mBT.

Widać, że pole chromo-elektryczne dla tej konfiguracji Ez(r] ~ %e~msr jest
zlokalizowane w wąskiej tubie o rozmiarze zadanym przez głębokość pene-
tracji m^1. Pole kondensatu monopolowego jest z kolei rozlokowane wokół
tuby na odległości od jej centrum zadanej przez długość koherencji m'1.
Asymptotyczna postać tej funkcji jest następująca:

v(r\ ~ fj(-\ _ r, P~
mxr\ (11\X . \ ' ) ^^ u\ LI& ]• v /

Rozwiązanie to ze względu na swój kształt może być efektywnie opisane przy
pomocy obiektu geometrycznego jakim jest struna. Napięcie tejże struny
zadane jest przez gęstość energii na jednostkę długości tuby, obliczonej dla
konfiguracji o jednostkowym ładunku topologicznym

°+ (34)

Parametry modelu (g, A, v) dobierane są tak, aby uzyskać zgodność z oszaco-
waniami siatkowymi podającymi wartości napięcia struny, długości koherencji
oraz głębokości penetracji:

o K, IGeV/fm3, mx = 1\f\v = l.GGeV, mB = Vlgv = Q.SGeV.
(35)

Dysponując tymi wartościami można z kolei określić typ nadprzewodnictwa
z jakim mamy doczynienia w efektywnej podczerwonej teorii oddziaływań
silnych. Typ ten wyznaczamy w oparciu o wartość parametru K

-. (36)
g m-*
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W przypadku, gdy samooddziaływanie pola skalarnego jest odpowiednio sła-
bsze od oddziaływania pomiędzy polami cechowania a polem skalarnym K < l
mamy do czynienia z nadprzewodnictwem pierwszego rodzaju. W wypadku
przeciwnym K > l pojawia się nadprzewodnictwo drugiego rodzaju. Ponieważ
mechanizm uwięzienia zaproponowany przez Polyakova odnosi się do nad-
przewodnictwa drugiego rodzaju więc w niniejszej pracy będziemy przyj-
mować K > 1. Trzeba jednak w tym miejscu przyznać, iż istnieją w litera-
turze zarówno oszacowania, dla których K < l (Bali 98), jak i przewidywania
dokładnie przeciwne (Koma 99).

Oprócz statycznych rozwiązań Abrikosova-Nielsena-Olesena skonstruowa-
no na ich bazie wiele innych rozwiązań posiadających analogiczne asympto-
tyki do rozwiązań A-N-O, lecz posiadających nie trywialna ewolucję cza-
sowa (Vachaspati 90, Fórster 74, Arodź 96, Arodź 97). Rozwiązania takie
można opisać efektywnie jako struny (Fórster 74). Istnieje kilka sposobów
zdefiniowania struny, której dynamika przybliża dynamikę worteksu. Struna
może być zdefiniowana jako linia zer pola skalarnego. W przypadku, gdy jed-
nak mamy do czynienia z worteksem bliskim samoprzecięcia lub z dwoma od-
działywującymi worteksami stwierdzono, iż tak zdefiniowane struny poruszają
się z prędkościami większymi od prędkości światła (Dziarmaga 93). Okazuje
się, że linia zer pola skalarnego jest charkterystyka analogiczna do prędkości
fazowej w opisie ruchu falowego. Wiemy, że ruch fali opisany jest lepiej
przy pomocy prędkości grupowej, która nigdy nie przekracza prędkości światła.
W przypadku worteksu nawet bardzo zagiętego fizycznego opisu położenia
struny dostarcza linia, na której gęstość energii jest maksymalna (Silveira
90). Opis ten jest naturalny dla worteksów o jednostkowym ładunku topolo-
gicznym. W przypadku worteksów o wyższych ładunkach topologicznych
maksimum gęstości energii układa się na powierzchni o kształcie zdefor-
mowanego cylindra. Ze względu na tę własność, takie worteksy można również
efektywnie opisywać przy pomocy membrany o zwartym jednym wymiarze
(Dobrowolski 94).

Nieco odmiennymi rozwiązaniami są worteksy o kształcie zamkniętej pętli.
W przypadku tym, stosowany jest opis strunowy z użyciem jednego wy-
miaru zwartego lub też opis membranowy prowadzony przy użyciu dwóch
zwartych wymiarów. Pętle w przeciwieństwie do worteksów otwartych są
rozwiązaniami klasycznie niestabilnymi. Okazuje się, że zamknięta pętla na
przemian kolapsuje i rozszerza się osiągając jednak w kolejnych cyklach coraz
mniejszy promień maksymalny (Dobrowolski 97). W czasie każdego z cykli
część jej energii emitowana jest w kierunku normalnym do płaszczyzny pętli.
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Rys.l. Worteks o kształcie zamkniętej pętli jest niestabilnym rozwiązaniem
abelowego modelu Higgsa.

W rozważanym tutaj kontekście grubość worteksu może być oszacowa-
na przy użyciu długości koherencji m"1 ~ 0.12/m oraz głębokości pene-
tracji m^1 ~ 0.39/m (Koma 99). Możemy się więc spodziewać, iż w przy-
padku pętli o średnicy rzędu kilku fm do głosu może dojść jej kwantowa
natura. Sytuacja może tu być analogiczna do opisu atomu wodoru. Wiemy,
że klasycznie atom wodoru jest układem niestabilnym z drugiej jednak strony
fakt, iż jest on układem mikroskopowym sprawia, że do głosu dochodzą jego
własności kwantowe, które przyczyniają się do jego stabilizacji.

Heurezę prowadząca do sformułowania kwantowego modelu opisującego
radialne stopnie swobody pętli worteksowej zaproponowano w pracy Koma
(Koma 99). Wiadomo, iż prowadzać perturbację względem grubości worteksu
można otrzymać efektywne działanie strunowe. W najniższym rzędzie ra-
chunku zaburzeń działanie takie okazuje się być działaniem Nambu-Goto

S = -a j (37)

gdzie g jest wyznacznikiem metryki indukowanej gab = rf^X^X^. Wektor
JC/i(r1,r2) jest wektorem wodzącym punktu na powierzchni świata struny.
W przypadku zamkniętej pętli działanie to da się zapisać w postaci (Goddard
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73):

S =-a j dr y2" d9\/(XXY - X2X2. (38)

Odpowiednio parametryzujac powierzchnię świata pętli strunowej

X0(r,6)=T, (39)
X\r,0) =R(r)cos9,

otrzymujemy działanie

r r2ir / —
(40)

Powyższy ansatz pozwala jak widać zredukować działanie strunowe do dzia-
łania mechanicznego. Wyznaczając pęd kanonicznie sprzężony ze zmienna
radialna P = 27rR<7—/R możemy otrzymać hamiltonian dla pętli strunowej

H(P, R) = P2 + (27rfla)2. (41)

Kwantowa wersję modelu opisującego zamknięta pętlę worteksowa można
teraz otrzymać narzucając standardowe warunki komutacji operatorów poło-
żenia R i pędu P a następnie przepisując hamiltonian układu przy pomocy
tychże operatorów

U2 (P, R)=P2 + (27rRa)2l. (42)

Rozwiązując zagadnienie własne dla tego hamiltonianu

(43)

przy warunkach brzegowych &m(R = 0) = O oraz &m(R = oo) = O, otrzy-
mujemy funkcje własne

$m(R) = AmHm(V2naR)e-™R2 , (44)

odpowiadające wartościom własnym:

+-). (45)
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Masę pętli określamy jako energię najniższego stanu

M = ̂  = VOw = 4.34\7^ = 1.93GeV. (46)

Średni promień pętli w stanie podstawowym wynosi (Koma 99):

r
= 0.23 f m. (47)

3.3 Produkcja worteksów (Dobrowolski 02 b).
Powróćmy do rozważań niskoenergetycznej granicy QCD. Przyjęliśmy, iż
układ ten jest nadprzewodnikiem drugiego rodzaju, a więc da się opisać przy
pomocy abelowego modelu Higgsa. Obecnie, aby uprościć rozważania przej-
dziemy do opisu najbardziej interesującego obszaru QCD tj. obszaru silnej
stałej sprzężenia g. Silne sprzężenie wyjściowej teorii odpowiada słabemu
sprzężeniu g teorii podczerwonej. W rozważanym przypadku granicznym,
pola cechowania odsprzęgaja się i dlatego możemy ograniczyć się jedynie do
skalarnego sektora rozważanego modelu. W granicy tej, pola cechowania nie
pełnia istotnej roli dynamicznej, a pozwalają jedynie regularyzować gęstość
energii na jednostkę długości flux-tuby. Cała nietrywialna dynamikę układu
opisuje w tej granicy monopolowe pole skalarne, a równania ruchu (30-31)
redukują się do równania:

ą 2 X - A X = 2Ax(0 2 -X*x). (48)

Aby móc wprowadzić niejednorodne warunki początkowe poszerzamy równa-
nie o wymuszenie mające postać białego szumu gaussowskiego. Aby jed-
nak stabilizować układ względem zewnętrznych zaburzeń dodatkowo musimy
wprowadzić do równania człon jdtx- Człony te choć maja prosta interpre-
tację fizyczna (szum termiczny oraz dysypacja) zostaną na końcu rachunku
wyłączone poprzez przejście do granicy 7 — >• 0. Równanie ruchu, po uwzglę-
dnieniu obu członów przyjmuje postać:

dh + jdtX - AX = 2Ax(02 - x*x) + r). (49)

Sam szum jest zdefiniowany przy pomocy średniej oraz korelatora:
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t'), (50)

gdzie r\ jest transformatą Fouriera szumu r) (t, x) = f d 2 k e 1 l k x f j ( t , k ) . Obecnie
rozważymy układ podlegający przemianie z fazy swobodnej, w której mamy
do czynienia z plazmą kwarkowo gluonową do fazy uwięzionej, w której sys-
tem ma naturę nadprzewodnika drugiego rodzaju. W tym celu dopuścimy
zależność wartości próżniowej v od czasu v2 = O2 cźnf~ = O2-, gdzie 2r jest

-'con/ T

czasem przemiany. Przyjmując, iż rozkład konfiguracji powstałych w czasie
takiej przemiany jest jednorodny i izotropowy, możemy znacznie uprościć
rozważania ograniczając je do dowolnie wybranej płaszczyzny. Worteksy
powstałe na rozważanej płaszczyźnie są śladami flux-tub wykreowanych w
czasie przemiany do fazy uwięzionej. Gęstość worteksów pozwoli nam z kolei
na wnioskowanie o gęstości struktur trójwymiarowych, które zostały wypro-
dukowane w czasie badanej przemiany. Rozważmy zlinearyzowane równanie
ruchu, które po wykonaniu transformacji Fouriera przyjmuje postać:

dix + Jdtx + k2x = 2\v2x + fj- (51)

Rozwiązania równania jednorodnego

l), (52)

gdzie J\a są funkcjami Bessla, /j2 = — ̂ °-, b = e24**2 , z = -\ (k2 — ̂ J —t oraz
(a) = (—!,+!), stanowią bazę do konstrukcji widma mocy dla rozważanego
układu. Widmo mocy w układzie wymuszanym przez szum zewnętrzny
zdefiniowane jest poprzez korelator

(x*(t,k)x(t,k'))=P(t,k)6W(k-k'). (53)

Średniowanie w tym wzorze przeprowadzamy po wszystkich możliwych reali-
zacjach szumu. Rachunki przeprowadzone w rozważanym modelu prowadzą
do wyrażenia:

( , l) l 7 6 ,(, l)^(,), (54)

gdzie wysumowanie następuje po pełnym zakresie zmienności wskaźników
(a, 5) = (—1, +1), natomiast ostatnia wielkość zdefiniowana jest przy pomocy
całki:

dz'z'J.A^JlA'^e-^'. (55)
3 O 3 O

29



Gęstość worteksów możemy oszacować wykorzystując wzór Halperina:

l f, d2kk2P(i,k)
n = _^n - ±L_Lf

27T JSk tfkPtt, k)
(56)

Żem pola skalarnego są tu liczone w chwili zamarzania tj. w chwili, gdy
równowagowa długość korelacji staje się na tyle duża, że układ przestaje
nadążać za zmianami parametrów zewnętrznych. Całkowanie, jak widać zo-
stało ograniczone do okręgu o promieniu równym długości korelacji km = £-1.
Obcięcie to pozwala wykluczyć z opisu zera odpowiadające stabilnym modom
układu tj. tym modom, które nie są w stanie urosnąć na tyle, aby uformować
stabilne worteksy. Całkowanie wyrażeń zawartych w formule (56) daje prosty
wynik

n«0.1^. (57)

Formuła powyższa podaje sumaryczna gęstość worteksów oraz antyworteksów.
W sektorze o zerowym całkowitym ładunku topologicznym całkowita liczba
nawinięć wykreowanych konfiguracji jest zerowa, dlatego też liczba worteksów
jest identyczna z liczba antyworteksów i wynosi:

nv = nAV = -n w 0.05 — . (58)

Zauważmy, iż innego kontekstu dla powyższych oszacowań dostarczają nad-
przewodniki drugiego rodzaju. W kontekście tym najbardziej obiecujące,
ze względu na możliwość równoczesnego podgrzania całej próbki, są cienkie
warstwy. Otrzymane tutaj oszacowanie liczby worteksów powstałych w cza-
sie przemiany z fazy normalnej do fazy nadprzewodzącej stanowi uogólnienie,
otrzymanych w jednym wymiarze wyników opisujących wpływ członu z drugi-
mi pochodnymi czasowymi na produkcję defektów (Moro 99), do większej
liczby wymiarów.

3.4 Produkcja cząstek w czasie przemiany do fazy uwię-
zionej (Dobrowolski 02 b).

Wyznaczone gęstości worteksów i antyworteksów pozwalają na oszacowanie
gęstości różnorakich cząstek, których produkcję dopuszcza rozważany model
(Kalb 74).
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Mezony
Śladami mezonów w tym modelu są zera oraz antyzera parametru porządku,
których istnienie jest następstwem produkcji strun otwartych w czasie prze-
miany fazowej. Zarówno zero, jak i antyzero jest sygnałem istnienia mezonu
- różnią się one jedynie obrotem o TT. Zliczając, więc struny otwarte na od-
ległościach rzędu l/m, w kierunku prostopadłym do rozważanej płaszczyzny
otrzymamy:

NM = n-*-^Q.l^-l-. (59)
f m £2 f m

Glubole
Chcąc oszacować liczbę gluboli musimy policzyć obiekty odpowiedzialne za
produkcję zer o rozmiarze nie przekraczającym średniego rzutu średnicy pętli
na kierunek normalny do płaszczyzny zer {/} = 2RGJ (cos9}. W powyższym

wyrażeniu RG = y {-R2} jest średnim kwantowym promieniem pętli w stanie

podstawowym, natomiast J(cosO) ~ 0.707 zostało uzyskane przy założeniu
izotropowości rozkładu orientacji pętli, względem płaszczyzny zer. Gęstość
zer produkowanych przez obiekty o rozmiarze nie przekraczającym {/} xi
IARG wynosi więc:

NG+,M = nv- « 0.035--. (60)
2 (*/ Ę

Uwzględniliśmy fakt, iż śladem jednej pętli jest zero oraz antyzero. Gęstość
gluboli wynosi więc:

NG = NG+l_M - l-NM. (61)

Bariony
Podanie jakiegokolwiek oszacowania maksymalnej możliwej liczby produ-
kowanych barionów byłoby możliwe w oparciu o lagrangian efektywny za-
wierający kolorowe stopnie swobody. Zauważmy, iż obecność kolorowych
stopni swobody, może być uwzględniona bez wykonywania dodatkowych ra-
chunków, jedynie poprzez wprowadzenie dodatkowego czynnika C e [1,3].
Wartości skrajne tj. C = l oraz C = 3 odpowiadają przypadkom braku
przekrywania worteksów oraz przypadkowi, gdy centra worteksów odpowiada-
jących różnym polom x" mogą się pokrywać. Liczbę barionów możemy
więc oszacować jedynie w oparciu o liczbę worteksów uzyskana dla singletu
kolorowego ny. Przyjmując, iż stan barionowy tworzony jest głównie przez
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trzy kwarki uznamy również, iż śladem barionu na rozważanej płaszczyźnie
są dwa zera. Z tego powodu gęstość barionów da się oszacować następująco:

-
2 f m

0.25 .
f m

(62)

Ze względu na zaniedbanie niemal całej struktury wewnętrznej barionu, wyra-
żenie (62) można traktować jako oszacowanie NB od góry. Wynik ten należy
dodatkowo przemnożyć przez czynnik kolorowy C. Nie da się ukryć, iż wyniki
powyższe zależą dość silnie od obcięcia. Należy tutaj podkreślić, że obcięcie
pojawiające się w powyższych wyrażeniach jest zależne od czasu przemiany
T ~ £4, co sprawia że np. szesnastokrotnemu zwiększeniu czasu przemiany fa-
zowej odpowiada jedynie dwukrotne zwiększenie długości korelacji. Zależność
wyników od obcięcia przedstawia poniższa tabela

A;'1 = e = 0.27/m

NG

NB

~NM 0.9

k-1 = e = 0.38/m

4.24r

N* 0.68^fm6

NG w 0.63^,

Zauważmy, iż stosunek liczby produkowanych gluboli do liczby powstałych
mezonów ^- nie zależy od obcięcia - co więcej stosunki dowolnych dwóch
liczb z zestawu {NM, NG, NB} nie są zależne od obcięcia. W powyższej tabeli
przyjęto obcięcia, które przy założeniu braku przekrywania worteksów odtwa-
rzają skrajne wartości gęstości produkowanych barionów otrzymane przez
Ellisa i innych 0.17 - 0.35//m3 (Ellis 89).
Kontekst eksperymentalny.
Wydaje się, iż najbardziej sprzyjające warunki dla zajścia przemiany z fazy
uwięzionej do fazy swobodnej i na odwrót mają miejsce w czasie ultra-
relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Oszacowanie gęstości energii w
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układzie środka masy daje wartości rzędu l — IQGeV/fm3. Z koleii tempe-
ratura początkowa może sięgać 0.2 — Q.3GeV (Bjorken 83). Przypuszcza się,
iż takie gęstości energii mogą dostarczać informacji o własnościach materii
w gwiazdach neutronowych, albo też o własnościach materii we wczesnym
Wszechświecie tj. około 10~6s po wielkim wybuchu.
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4 Wpływ zanieczyszczeń na produkcję defe-
któw.

4.1 Zanieczyszczenia ośrodka.

4.1.1 Kontekst

Model c/>4 jest bardzo popularny, ponieważ jego własności są reprezentaty-
wne dla zachowania wielu układów biologicznych (Peyrard 89), jądrowych
(Kuzmin 85), a przede wszystkim dla układów materii skondensowanej (Bis-
hop 78).

Wiemy, że większość takich układów jest skażonych wszelkiego rodzaju
domieszkami i zanieczyszczeniami. Okazuje się jednak, że większość wyników,
które otrzymano dotychczas dotyczy układów jednorodnych i izotropowych.
Z drugiej strony, wiadomo że domieszki oraz zanieczyszczenia mogą mieć
znaczący, a czasem decydujący wpływ na ich własności. Dla przykładu
domieszki magnetyczne łamiąc niezmienniczość układu ze względu na odbicia
czasowe powodują niszczenie nadprzewodnictwa (Maki 69). Co więcej, nawet
domieszki nie obdarzone momentem magnetycznym powodują niszczenie par
Coopera, co wynika z faktu, że w ogólności potencjał domieszki transformuje
się inaczej, jak parametr porządku (Har'an 98). Należy jednak pamiętać,
że istnieją również nietypowe substancje, jak UGe-z, w których nadprzewod-
nictwo jest wywołane obecnością domieszek (Hudson 01).

Wyniki, które zostaną otrzymane w tej części pracy dotyczyć będą głównie
układów typowych. Najbardziej oczywistymi aplikacjami przedstawionego
formalizmu są substancje, takie jak nadprzewodniki oraz ciekłe kryształy. W
przypadku cieczy kwantowych, do których należą izotopy Helu, domieszkowa-
nie lub wprowadzanie zanieczyszczeń standardowymi metodami jest niemal
niemożliwe. Rozpuszczalność innych substancji w Helu jest znikoma, co
sprawia że są one najczystszymi substancjami w przyrodzie. Dla domieszkowa-
nia helu używa się specjalnych technik. Jedna z takich technik polega na
wypełnianiu Helu siecią przypadkowo rozłożonych włókien krzemowych o
średnicy rzędu kilku nanometrów (Lawes 00).

Obecnie rozważymy na przykładzie kinków produkcję defektów topologi-
cznych w obecności przestrzennych niejednorodności, takich jak zanieczy-
szczenia, domieszki, a nawet sieć krystaliczna.
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4.1.2 Uogólnienie formuły Halperina (Dobrowolski 02 c).

Na początek dokonamy uogólnienia formuły Halperina, które pozwoli na
liczenie zer parametru porządku utworzonych w czasie przemiany fazowej
zachodzącej w obecności zewnętrznego potencjału.

Gęstość zer pola skalarnego możemy policzyć jako sumę wszystkich pun-
któw Xi, zdefiniowanych równaniem (j) (t, x i) = 0. W otoczeniu punktu x,
liczba zer parametru porządku wynosi:

U \ r r A- (M\n(t,x) = hm- — - = hm — {> f— ̂ - -}). (63)v ' ' 2L x

Nawias (...) oznacza średniowanie po wszystkich realizacjach danego pro-
cesu. W rozważanym tu kontekście okaże się, że średniowania dokonujemy po
wszystkich możliwych realizacjach szumu termicznego. Na początek posłu-
żymy się lematem, który mówi, że jeśli Xi oznacza położenia zer funkcji g tj.
g (x i) = O, to wówczas spełnione jest równanie / dx f ( x ) ó'[g (x)] = £^ fr^rryr-

Jeśli utożsamimy pochodna parametru porządku (/>' z funkcja / z lematu,
oraz pole skalarne (j) z funkcja g wówczas suma w wyrażeniu (63) może zostać
zastąpiona całka po przedziale otaczającym punkt x

l fX+L
c)]). (64)n ( x ) =v ' L^O '2L 'JX-L

Gdy przedział staje się infinitezymalnie krótki to uzyskujemy wartość wy-
rażenia podcałkowego w punkcie środkowym

n(x) = (sign[(f)'(t, x)](j)'(t, x)6[(j)(t, x)]}, (65)

gdzie moduł został zastąpiony iloczynem wartości pochodnej parametru po-
rządku oraz jej znaku \(j)'(t,x)\ = sign[(j)'(t,x)](j)'(t,x). Teraz posłużymy się
reprezentacjami całkowymi funkcji delta Diraca S[(f>(t, x)] = ̂  /^ dsets^t>x^

oraz schodkowej funkcji znaku sign[(j)(t, x)] = /^ ~f^~~~- Dzięki takiemu
przedstawieniu, możemy zapisać ostatnie równanie w postaci dogodnej do
dalszych rachunków

"\_ roo roo f^Z • / /
n ( x ) = ——\ l ds l —B ' ó (t. x ) } . (66)

Z7T 7 / cvi / rv^ 7

W rozważanym tu przykładzie pole skalarne podlega dynamice zadanej jed-
nowymiarowym modelem c/>4

dt(/>(t,x) = 8%(/>(t,x) - a(t)(/>(t,x) - \^(t,x) + rj(t,x) + T>(t,x), (67)
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gdzie o szumie rj(t,x) będziemy zakładać, iż jest to biały gaussowski szum
termiczny. Wielkość T>(t, x) jest z kolei siłą deterministyczną opisującą wpływ
zanieczyszczeń ośrodka, domieszek lub sieci krystalicznej na ewolucję układu.

W obszarze bliskim momentu przemiany fazowej parametr porządku jest
na tyle mały, że występujące w potencjale człony rzędu czwartego stają
się zaniedby walne, w porównaniu z członami kwadratowymi i dlatego też
równania ruchu zostają zlinearyzowane. Zakładamy, że w przybliżeniu linio-
wym wpływy szumu termicznego r\ oraz siły deterministycznej T> separują
się <j)(t,x) = i p ( t , x ) + u(t,x). Funkcja i p ( t , x ) opisuje część ewolucji wynikłą
z obecności szumu termicznego, natomiast u(t, x) jest generowane przez siłę
deterministyczną. Przy powyższych założeniach, równanie ruchu rozpada się
na dwie części

), (68)

dtu(t, x) = d2u(t, x) - a(t)u(t, x) + T>(t, x). (69)

Gęstość zer na jednostkę długości da się w tej sytuacji zapisać jako sumę
dwóch członów

n (r} — — — f00 r/s f00 dz_fisu+izu'n\X> — 2n2i J-°°aS J-°° z6

f00
 f]c f00 dz_pisu+izu' l
ooaS J-oo z

e \
,/ f00

i J-

Aby dokonać dalszych uproszczeń musimy obliczyć występujące pod całkami
średnie.

W tym celu na początek wykonując transformacje Fouriera, a następnie
wykorzystując wartości średnie siły niedeterministycznej

(fj(t, k)} = O, (fj(t, k)fj(t, k')} = f ( k 2 ) S ( k - k'),

otrzymujemy wartości średnie składowej przypadkowej parametru porządku

(i/>(t, x)} = O, W (t, x)} = O, (i/>(t, x)i/>'(t, x)} = 0.

Zapisane powyżej korelatory szumu w rzeczywistości stanowią jego definicję.
Widać, że korelatory te posiadają nawet postać nieco ogólniejszą od korela-
torów białego szumu termicznego, dla którego funkcja / jest stałą. Następnym
krokiem jest wykorzystanie twierdzenia Wieka, w celu uzyskania średnich
wartości dla bardziej złożonych funkcji niedeterministycznej składowej para-
metru porządku

{̂ } = (2n - l)!!<^2r, {̂ } = (2n - 1)!!{^'2}",
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c) = (2n -
l+l„/.'2fe\ /-/,2n+l-/,/2fc+l\ r\

r / == \r r / == "•

Jak widać, średnie zawierające nieparzyste potęgi składowej niedetermini-
stycznej oraz jej pochodnej są zerowe. W końcu możemy rozwinąć średnie z
eksponent, tak aby następnie wykonać średniowanie wyraz po wyrazie

/ isip+izip' \

~ S /c! "o \j,

Posługując się wyznaczonymi w oparciu o twierdzenie Wieka średnimi możemy
zredukować powyższe rozwinięcie do postaci:

-L / -L o / , o \ \ ^ , v / -L o / i *o \ \ *.

*****} = E E _
n=0r=0 \

Przenumerowanie podwójnej sumy
oo n oo oo

E«nE'z__/ "• z__/
n=0r=0 n=0 r=0
^ E °n-r&r =

pozwala na wyrażenie średniej z eksponenty poprzez eksponenty z wartości
średnich

Aby skrócić rozważania dotyczące średniej występującej w drugim członie
wyrażenia (70) zauważmy, że podobne rozwinięcie możemy wykonać dla
prostszej eksponenty

X ' ^ (2n)! '

Twierdzenie Wieka oraz tożsamość (2n — 1)!! = ^j, pozwalają na przek-
ształcenie kolejnych wyrazów rozwinięcia do postaci: T ^ T T ( — I ) n ( s 2 ) n ( i p 2 n } =
^-r^(—l)n(s2)n(ip2}n. Jak widać, ze względu na twierdzenie Wieka wyrazy
nieparzyste nie występują w tym rozwinięciu. Ostatecznie otrzymujemy:

Średnia występująca pod całką w pierwszym członie wyrażenia (70) może
więc być zapisana na dwa sposoby:
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Teraz przystąpimy do obliczenia średniej z wyrażenia występującego w dru-
gim członie równania (70). Wykazaliśmy prowyżej równość średniej iloczynu
eksponent, iloczynowi średnich (els^+lz^' } = (els^} (elz^' } . Podobnie posługując
się twierdzeniem Wieka możemy pokazać równość:

Pokazaliśmy już, że
wyrażenia

is2W>2;

•—(
'l~d~z^e

Wystaczy więc obliczyć średnią drugiego

Różniczkowanie ostatniej eksponenty daje w wyniku

Ostatnim krokiem jest przemnożenie powyższego wyrażenia przez wynik śred-
niowania els^

Po obliczeniu wartości średnich możemy powrócić do obliczania gęstości zer
pola skalarnego w obecności szumu termicznego, która teraz przyjmuje postać:

(x =
_ _ (71)

Jak widać, trzy spośród czterech całek występujących w powyższym wyrażeniu
można łatwo obliczyć, ponieważ maja one charakter całek gaussowskich

^2^ = A 7 e 2 < v > 2 > . Z tego powodu, możemy dokonać kolej-
(^nego uproszczenia formuły opisującej gęstość zer parametru porządku

r°° d,l
n(x) = —

TT \
-e 2<*2> e 2<v-'2> + u £ . (72)

Pozostaje obliczyć ostatnia całkę występująca we wzorze (72). Na początek
oznaczmy ja następująco:

dz
/

°° aż • / i%ZU — £i—e 2

-oo Zl
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jak widać będzie ona liczona w sensie wartości głównej. Następnie przeprowadzi-
my różniczkowanie ze względu na parametr u'

fln roo . , , ,uy _ l izu'-^z2(i[i'2)

du' J-oo

Całka gaussowska jest już łatwa do wyznaczenia

dg =

du' ~

Kolejne całkowanie przeprowadzamy ze względu na parametr u' otrzymując:

Ponieważ całkę powyższa można zapisać przy pomocy funkcji błędu, więc
ostateczna postacią wyrażenia na liczbę zer powstałych na skutek działania
szumu termicznego jest:

j.
n(t,x) = —

\
(73)

Brak siły deterministycznej T>(t,x) = O, sprawia, że deterministyczna składowa
parametru porządku również znika u(t, x) = 0. Dlatego też powyższe wyrażenie
redukuje się do znanej formuły Liu-Mazenko-Halperina (Halperin 81, Weinrib
82, Liu 92)

/ Nn(t,x) = —
\

/,/2\
(74)

4.1.3 Produkcja kinków w obecności pojedynczej domieszki (Do-
browolski 02 c).

Wróćmy do układu opisanego równaniami (68-69). Dla uproszczenia rachun-
ków przyjmiemy model natychmiastowej przemiany fazowej tj. a(t) = l
dla t < O oraz a(t) = —l dla t > 0. Zależność parametru masowego
lub potencjału chemicznego od czasu może się pojawiać np. na skutek
zmiany ciśnienia zewnętrznego. Transformacje fouriera obydwu składowych
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parametru porządku i^(t, x) = /^ dkełkx^(t, k) oraz u(t, x) = /^ dkełkxu(t, k),
pozwalają na znaczne uproszczenie równań ruchu (68-69)

dt(t, k) + k2(t, k) + a ( t ) ( t , k) = rj(t, k) , (75)

dtu(t, k) + k2u(t, k) + a(t)u(t, k) = f>(t, k) . (76)

Rozwiązanie ogólne równania (75)

7/U i\ f* Jj- ~ \l dt2(k2+a(t2))~,, , N /„„Nip(t,k)= l dtie J*i r)(ti,k) (77)
J — oo

wraz z korelatorami definiującymi szum gaussowski

(rf(t, k)fj(t', k')) = -S(k - k')S(t - t ' ) , (78)
TT

prowadzą do równoczasowych korelatorów składowej niedeterministycznej
parametru porządku

- ErfV2t)e4t + Erfi(V2t)], (79)

(^} = \T[-km - (l - ErfV2i)e4t + Erfi(V2t)], (80)
2 TT

gdzie Er f oznacza funkcję błędu, natomiast Er f i tzw. wybuchającą funkcję
błędu. Obcięcie w pędach km jest nieuniknione, ze względu na ultrafioletową
rozbieżność wynikłą z istnienia zer parametru porządku, nawet na najmniej-
szych skalach odległości. Tworzenie tych zer jest następstwem struktury
szumu gaussowskiego. Typowym wyborem obcięcia jest odwrotność długości
korelacji km = |.

Aby znaleźć rozwiązania równania dla deterministycznej składowej para-
metru porządku musimy przyjąć konkretną postać rozkładu sił pochodzących
od domieszki. Najbardziej reprezentatywnym wydaje się być wybór T>(x) =

Q-x0)
2

A(x — xo)e c,2 ; dla którego potencjał domieszki ma postać piku gaussow-
skiego. Składowa deterministyczna parametru porządku oraz jej pochodna
mają w tym przypadku postać:

u(t, x) = Ao?z e 2 ! ! + e - J i , (81)
8 L J
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u' (t, x) = Ao? e 2 ^ - -z*I2) + e - ( J 1 - -z*J2) , (82)
o L Z Z ]

gdzie z = x — XQ jest położeniem liczonym względem położenia domieszki,
__ ^2_ 1 2 _ _^2_

natomiast In = /t+iQ2 ds^-^j- oraz Jn = fLJa ds^-^j-. Zakładając
niezbyt szybką zależność siły deterministycznej domieszki T>(x) od położenia
otrzymujemy w przybliżeniu:

u(t,x) « . A z e ~ e * ( 2 - e - * ) , (83)

u' (t, x) w 4(1 - ) e - e * ( 2 - e'*). (84)
OT

Teraz gęstość kinków wyprodukowanych w trakcie opisanej przemiany może-
my obliczyć w oparciu o uogólnioną formułę Halperina.

Rozkład kinków powstałych w opisanym procesie, przedstawiony jest wraz
z potencjałem domieszki oraz jej rozkładem sił na rysunkach l a-c. Na ry-
sunku l.a umieszczono również dane pochodzące z czysto numerycznej symu-
lacji procesu przemiany fazowej w obecności domieszki o potencjale gaussow-
skim.

Charakterystycznym rysem wpływu obecności siły deterministycznej po-
chodzącej od domieszek na produkcję defektów jest pojawianie się defektów
głównie w obszarach, gdzie siła staje się zerowa, co odpowiada ekstremom po-
tencjału. W obszarach, gdzie siła T>(x) znika defekty produkowane są w licz-
bie charakterystycznej dla przypadku jednorodnego. Wynik ten jest zgodny
z wynikiem pracy (Dziarmaga 99) , gdzie stwierdzono obniżenie liczby wypro-
dukowanych defektów w obecności stałego w czasie i jednorodnego przestrzen-
nie pola zewnętrznego.

Zmniejszenie siły domieszki oczywiście sprawia, iż jej wpływ na gęstość
wyprodukowanych defektów staje się mniejszy, co obrazują rysunki 2. a-c.

Widać, że obecność domieszek zaburza układ tylko lokalnie tj. w bezpo-
średnim otoczeniu miejsc ich występowania (Ishida 96). Na koniec zauważmy,
że przedstawiony tutaj formalizm może również zostać dostosowany nie tylko
do opisu jednorodnych przemian fazowych w niejednorodnym środowisku, jak
to zostało uczynione ale również do opisu niejednorodnych przemian fazowych
np. o postaci frontu fazowego zachodzących w jednorodnym środowisku
(Dziarmaga 99).
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V(x)

(c)

o 20 40 so 100:

Rys.l. Kinki są produkowane głównie w obszarach gdzie siła deterministy-
czna znika. Parametry wybrane dla tego płotu są następujące: T = 0.001,
A = 0.002, a = 20, XQ = 50, t = 5.5, km = 1. (a) Przestrzenny rozkład
wyprodukowanych kinków n(x). (b) Siła pochodząca od domieszki D (a;), (c)
Potencjał pochodzący od domieszki V(x).
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Rys.2. Słaba domieszka wywiera prawie niezauważalny wpływ na gęstość
wyprodukowanych kinów. Rysunek wykonano przy a = 4. (a) Przestrzenny
rozkład wykreowanych kinków n(x). (b) Rozkład sił dla domieszki "D(x).
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4.1.4 Wpływ dowolnego wolnozmiennego potencjału na produkcję
kinków (Dobrowolski 02 c).

Skupimy się teraz na opisie tworzenia defektów w obecności potencjałów o
dowolnym kształcie, choć stosunkowo wolno zmieniających się w przestrzeni.
W przypadku takim, pierwszy człon występujący z prawej strony równania
(69) jest zaniedbywalnie mały, więc równanie to przyjmuje postać:

dtu(t, x) + a(t)u(t, x) = T>(t, x). (85)

Po wykonaniu transformacji Fouriera otrzymamy nieskończony układ równań
zwyczajnych numerowanych zmienna fourierowska k:

dtu(t,k)+a(t)u(t,k) = 'D(t,k). (86)

Jeśli założymy dodatkowo niezależność potencjału domieszki od czasu T> =
T>(x) to otrzymamy rozwiązanie u(t, k) = T>(k)(2et — 1) , które w przestrzeni
położeń ma postać:

u(t,x] =T>(x)(2et-1). (87)

Łatwo sprawdzić, że uzyskane w poprzednim rozdziale rozwiązanie (83) jest
identyczne z rozwiązaniem (87) dla siły opisanej formuła T>(x] = A(x —

Q-XQ)

x0)e «2 .
Innym, również reprezentatywnym rozkładem sił jest rozkład gaussowski

(x-x0)2

T>(x) = Ae c,2 . Potencjał dla tego rozkładu opisuje złącze dwóch ośrodków
- jednego o niższym, a drugiego o wyższym stałym potencjale. W przypadku
tym, defekty tworzone są głównie poza obszarem złącza. Produkcja defektów
w takim układzie przedstawiona jest na rysunkach 3.a-c.

Rysunki 3.a-c pokazują, iż w trakcie przemiany kinki są "wypychane" z
obszaru złącza.

W rzeczywistości rysunki 1 - 3 pokazują wszystkie zasadnicze cechy pro-
dukcji defektów w ośrodku o niejednorodnej strukturze. Okazuje się, że w
ośrodkach takich defekty są chwytane przez węzły rozkładu siły, natomiast
wypychane z obszarów, w których siła jest niezerowa. Miejsca, w których ro-
zlokowane są defekty odpowiadają ekstremom potencjału pochodzącego od
domieszek. Wydaje się, iż zachowanie to nie zmienia się przy zmianie liczby
wymiarów przestrzennych.

Jeśli defekty byłyby produkowane w ośrodku o strukturze krystalicznej,
wówczas podobnie jak poprzednio, mielibyśmy do czynienia z ich koncen-
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V(x)

(c)

2.Q. 40 80 100

Rys.3. Produkcja kinków w układzie zawierającym niejednorodność o postaci
złącza tj. T>(x) o postaci funkcji gaussowskiej. Parametry na rysunkach
zostały wybrane identycznie z parametrami na rys.l, A = 0.002, a = 20,
XQ = 50. (a) Rozkład kinków w okolicy złącza, (b) Rozkład siły dla złącza.
(c) Potencjał złącza.
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tracją wokół węzłów funkcji T>(x}. Przykładowo dla funkcji T> o postaci sinu-
soidy T>(x) = A sin (x~^°> J kinki początkowo utworzą regularną sieć odpowiada-
jącą węzłom funkcji sinus.

4.2 Przypadkowo rozłożone domieszki.
Obecnie skupimy się na wpływie domieszek rozłożonych w całkowicie przy-
padkowy sposób, na tworzenie kinków w czasie przemiany fazowej. W tym
celu poddamy analizie 1+1 wymiarowy model </>4. W wyniku przedstawio-
nych poniżej rozważań uzyskamy spójny obraz zanieczyszczeń w ośrodku,
jako przestrzennie skorelowanego szumu. Pierwszym krokiem będzie wprowa-
dzenie do opisu układu retardacji. Następny istotny krok polega na uogólnie-
niu formuły (73), tak aby móc przy jej pomocy policzyć zera parametru
porządku powstałe w czasie przemiany fazowej w ośrodku, w którym poja-
wiają się przypadkowe korelacje przestrzenne.

4.2.1 Wprowadzenie do układów z retardacja.

W większości przypadków, układy fazy skondensowanej badane są przy po-
mocy tzw. opisu Landaua-Ginzburga. Innym, konkurencyjnym sposobem
opisu takich układów jest użycie równań Grossa-Pitajewskiego, które jest
nieliniowym równaniem Schródingera. Opis taki stosuje się do substancji,
w których mamy do czynienia niemal z idealnie czystym kondensatem bo-
zonowym jak to jest np. w przypadku atomowego kondensatu Bose-Eisteina.
Od czasu prac Gorkova (Gorkov 59 a, Gorkow 59 b), w których okazało się,
iż efektywnym opisem nadprzewodników uzyskanym z mikroskopowej teorii
BCS jest właśnie opis Landaua-Ginzburga, nabrano przekonania, iż jest on
właściwym sposobem efektywnego opisu wielu układów fazy skondensowanej.
Nawet w przypadku takich układów jak hel, choć są one silnie skorelowane, a
na dodatek nie istnieje dla nich zadawalająca teoria mikroskopowa, przyjmuje
się iż efektywnie dynamika takich układów może być opisana przy pomocy
modelu Landaua-Ginzburga.

Nieodzowną częścią tego opisu jest zewnętrzny szum termiczny. Rodzi
się jednak pytanie, "czy" lub "na ile" musimy zmodyfikować ten opis, aby
móc przy jego pomocy badać układy zaburzane szumem przestrzennie lub
czasowo skorelowanym. Następne części tej pracy poświęcone będą właśnie
badaniu wpływu przestrzennych oraz czasowych korelacji szumu na produkcję
defektów topologiczych. Szum tego typu może pojawić się na skutek istnie-
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nią przypadkowo rozłożonych zanieczyszczeń ośrodka, albo też na skutek
obecności różnego rodzaju kwazicząstek w układzie (Vollhardt 90).

Rozważmy na początek standardowy model c/>4, który w swej rozwiniętej
postaci zawiera nie tylko człon dysypatywny, ale również człon z drugimi
pochodnymi

<f>a(t, x) - (^^^(t, x) + r]a, (88)

gdzie 7 oznacza stała dysypacji natomiast A jest operatorem Laplace'a. In-
deksy a, b numerują składowe parametru porządku. Temperatura układu
jest niezerowa więc jest on zaburzany przez szum termiczny jf ' . Ponieważ
okazuje się, że układy materii skondensowanej maja charakter układów dyssy-
patywnych więc połowa modów tego modelu jest niemal nieobserwowalna. Te
prawie niezauważalne mody można wyeliminować z opisu poprzez usunięcie
członu zawierającego druga pochodna czasowa parametru porządku. Z tego
też powodu, układy materii skondensowanej opisywane są przy pomocy tzw.
równań przetłumionych

7dt<£°(t, x] = A<£°(t, x] + e(t)a(t, f) - (<£V6 )<£°(*, f ) + rja. (89)

Przejście fazowe w tym układzie może być modelowane poprzez dopuszczenie
zależności parametru e od czasu. Ewolucja czasowa parametru masowego
pozwala tu na przejście układu z fazy charakteryzowanej jednym stanem
próżni do fazy, w którym występuje wiele równoważnych stanów próżni.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: w jaki sposób należy zmodyfikować
powyższe równania, aby móc opisać wpływ szumu przestrzennie lub czasowo
skorelowanego na zachowanie układu, rozważymy na początek prosta analogię
mechaniczna, która stanowią ruchy Browna. Wiemy, że przypadkowe ruchy
drobin umieszczonych na powierzchni płynu są spowodowane zderzeniami
tychże drobin z poruszającymi się chaotycznie cząsteczkami cieczy. Zderzenia
powyższe pozwalają na wymianę energii pomiędzy cząsteczkami płynu, a
drobinami znajdującymi się na jego powierzchni. W przypadku gdy, drobiny
zawiesiny są zdecydowanie cięższe od cząsteczek płynu, wówczas ich wpływ
na ruch drobin może być przybliżany poprzez przypadkowa siłę o charakte-
rze białego szumu gaussowskiego rjc(t). Ruch takich drobin opisany jest
równaniem Langevina

riG(i), (90)
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gdzie x(t] jest położeniem drobiny, a m jest jej masa. Uogólnienie tego
opisu na przypadek, w którym drobiny zawiesiny maja porównywalne masy
z cząsteczkami płynu zaproponował Kubo (Kubo 66). W przypadku tym,
skala czasowa ruchu molekuł płynu nie jest już znacząco krótsza od skali
czasowej ruchów drobin poruszających się po powierzchni płynu i z tej przy-
czyny siła przypadkowa nie musi już mieć charakteru szumu Gaussowskiego.
Dodatkowo, jeśli rozważamy procesy stacjonarne to musimy zrezygnować z
założenia o stałości współczynnika tłumienia. W przypadku, gdy tłumienie
jest różne dla modów o różnej częstości równanie ruchów Browna przyjmuje
postać:

rt
mx (t) + / dt'j(t - t')x(t') = ri(t). (91)

J to

Szum w tym równaniu ma charakter szumu kolorowego.
W analogiczny sposób wprowadzamy efekty retardacji do przetłumionego

modelu </>4 z zależnym od czasu potencjałem

IŁ dt'
= /\<f)a(t,x)+e(f)a(t,x) - ((f)b(f)b)(f)a(t,x) + r ] a ( t , x ) . (92)

Dla skrócenia zapisu wprowadzimy całkowy operator dyssypacji

jdt<f>a = A0a + e<f>a - (0V6)0a + rta. (93)

W modelu tym, jak widać dopuszczamy, iż szum może być szumem kolorowym
ale również może być przestrzennie skorelowany. W przypadku gdy ograni-
czamy się do procesów stacjonarnych człon dyssypacyjny jest związany z ko-
relatorem szumu poprzez twierdzenie fłuktuacyjno - dysypacyjne (Kubo 66).
Jak widać, w przypadku gdy mamy do czynienia z szumem gaussowskim, a
więc również tłumieniem o postaci j(t, t'; x —x') = 8(t — t')8(x — x'), równanie
powyższe redukuje się do równania (89), w którym 7 = 7.

4.2.2 Formuła Halperina w przypadku przypadkowo rozlokowanych
domieszek (Dobrowolski 02 d).

Liczbę zer pola skalarnego, podobnie jak to już czyniliśmy w rozdziale drugim
obliczamy jako ilość punktów x^ dla których spełnione jest równanie </>(t, Xi) =
0:

(f)'(t, Xi)
n = {n(t,x)} = { lim } = { lim -l V ' >ł l- T ,n O T J L r^n O T2LJ L L^o2L
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Tym razem, podobnie jak to było dotychczas przy pomocy nawiasów {. . .}
oznaczamy średniowanie po wszystkich możliwych realizacjach szumu ter-
micznego, natomiast nowością jest nawias { . . . } przy pomocy, którego bę-
dziemy oznaczać średniowanie po możliwych rozkładach zanieczyszczeń w
badanym układzie. Tworzenie defektów, tak jak poprzednio badamy w prze-
tłumionej wersji modelu c/>4

ldt(/>(t, x) = 8%(/>(t, x) - a(t)(/>(t, x) - \4>3(t, x) + rj(t, x) + T>(t, x ) , (95)

gdzie r) (t, x) reprezentuje biały gaussowski szum termiczny natomiast, T>(t, x)
jest siła pochodząca od przypadkowo rozłożonych domieszek. Postać opera-
tora całkowego 7 oraz jego znaczenie zostały opisane w poprzedniej części
(Dobrowolski 01 b). Zarówno szum termiczny, jak i siła pochodząca od
przypadkowo rozlokowanych zanieczyszczeń są zdefiniowane przez wartości
średnie oraz korelatory tj. średnie iloczynów:

( r ] ( t , x ) } = Q ,

(r,(t, x)r,(t, x')) = ̂ S(x - x')S(t - t'), (96)

oraz

{V(t, x)V(t', x')} = ±W(\x - x'\)S(t - t'). (97)

Ponieważ będziemy dążyć do wyznaczenia liczby zer produkowanych w ukła-
dzie w chwili rozmarzania układu, więc możemy pominąć w równaniu ruchu
człony nieliniowe. Uproszczenie to jest uzasadnione, gdy zamarzanie, a więc
również rozmarzanie zachodzą dostatecznie blisko momentu przemiany. Za-
łożymy również, iż w przybliżeniu liniowym, parametr porządku separuje się
na dwie części (j)(t, x) = ip(t, x) + u(t, x). Jedna składowa ip opisuje ewolucję
generowana przez szum termiczny, natomiast druga składowa opisuje część
ewolucji wymuszana przez przypadkowo rozłożone zanieczyszczenia. Równa-
nia ruchu zapisane przy pomocy tych addytywnych zmiennych maja postać:

t, x) = dl^t, x) - a(i)il>(t, x) + r)(t, x), (98)

%dtu(t, x) = 8%u(t, x) - a(t)u(t, x) + T>(t, x) , (99)
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7* opisuje część operatora 7 działająca na składowa u parametru porządku.
W przedstawionej sytuacji gęstość wyprodukowanych kinków opisana jest
wyrażeniem:

l
n = —

TT \

(W 2\ l l __u?_ ru> ,f -̂
i " 1 1 / 1 0 \ r / / Łitit' f.

7 T , / / W , 2 \ / W , ' 2 \ ./O
^2)^/2)

(100)
Aby dokonać uśrednienia po możliwych realizacjach siły pochodzącej od
domieszek wprowadzimy nowa zmienna całkowania s = ^7, a następnie za-
stąpimy średnie iloczynów przez iloczyny średnich

t 6 2«

Dowód prawdziwości powyższych wzorów oparty jest na zastosowaniu twier-
dzenia Wieka. Detale tego dowodu są analogiczne z rachunkami zamieszczo-
nymi w części 4.1.2. Teraz wykonamy średniowanie eksponent występujących
w powyższych wyrażeniach. Dla przykładu:

- 2 H

(103)
' l J

gdzie wykonaliśmy rozwinięcie, średniowanie wyraz po wyrazie, a następnie
wykorzystaliśmy twierdzenie Wieka m. in. w celu wyeliminowania nieparzy-
stych potęg składowej u. Szereg powyższy możemy łatwo zsumować otrzy-
mując:

(104)

W identyczny sposób obliczamy pozostałe eksponenty. Jedynym wyjątkiem
jest średnia zawierająca całkę. W przypadku tego wyrażenia na początek
oprócz rozwinięcia oraz eliminacji nieparzystych potęg składowej u wykonu-
jemy całkowanie wyraz po wyrazie. Obliczenie sumy tak otrzymanego szeregu
daje w wyniku wyrażenie:

u'2
(105)
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Obliczone średnie podstawiamy do wyrażenia (100) otrzymując:

\
(ip12) 1 1 1

1 ;
1 1 {u'2}

(106)
Proste przekształcenia dają ostatecznie formułę, która opisuje liczbę zer para-
metru porządku, powstałych w czasie przemiany fazowej zachodzącej w opi-
sanym układzie. Formuła ta ma postać:

TT \

(?/>'2) + {U12}
(107)

Zauważmy, że formuła Liu-Mazenko-Halperina (Halperin 81, Weinrib 82, Liu
92) jest odtwarzana, w przypadku gdy w układzie domieszki nie występują,
gdyż wówczas T>(t,x) = O, i dlatego {u2} = {u12} = O

l
n = —

TT \

(108)

4.2.3 Wpływ szumu przestrzennie skorelowanego na produkcję
kinków (Dobrowolski 02 d).

Transformacja Fouriera i p ( t , x ) = /^ dkełkxip(t, k) równań ruchu pozwala
na stosunkowo łatwą konstrukcję funkcji Greena. Po przejściu do zmiennych
fourierowskich równania ruchu przyjmują postać:

(109)

(110)

, k) + k2i>(t, k) + a ( t ) ( t , k) = rj(t, k),

W(k)dtu(t, k) + k2u(t, k) + a(t)u(t, k) = f>(t, k).

Ze względu na twierdzenie fluktuacyjno - dyssypacyjne transformata Fouriera
"współczynnika" tłumienia dla układów, w których mamy do czynienia z
procesami stacjonarnymi nie jest wielkością niezależną od korelatora szumu
tj. j(t,t'] k) = ^W(k)5(t — t'). Rozwiązanie ogólne równania (109)

(111)
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pozwala na wyznaczenie widma mocy odpowiadającego części termicznej
parametru porządku •0. Widmo to dla składowej termicznej zdefiniowane
jest przy pomocy równoczasowego korelatora składowej ip

(^(t,k)^(t',k'))t=t,=piJ(t,k)s(k-kl). (112)
Jawny rachunek wykonany przy użyciu tej definicji oraz znalezionego rozwią-
zania prowadzi, dla dostatecznie dużych czasów do wyrażenia:

, k) w \ A F 7 e e - 2 f c f c . (113)

Widać, że funkcja powyższa "wybucha" eksponencjalnie dla czasów rzędu
te ~ VT. Chwila te określa nam w przybliżeniu moment, w którym przy-
bliżenie liniowe zawodzi i człony nieliniowe staja się na tyle duże, że nie można
ich dłużej zaniedbywać. Od tego momentu, można powiedzieć, iż nie mamy
już do czynienia z samymi zerami parametru porządku, ale że w układzie
pojawiają się rozwiązania kinkowe. Moment, w którym mody niestabilne
układu rozpoczynają eksponencjaly wzrost, utożsamia się zwykle z chwila
rozmarzania. W przypadku składowej nietermicznej parametru porządku u,
widmo mocy określone jest poprzez korelator:

{u(t, k)u(t', k')}t=t, = Pu(t, k)6(k - k'). (114)

W tym przypadku również bezpośredni rachunek prowadzi do podobnego
wyniku zmodyfikowanego, jednak poprzez amplitudę W korelatora szumu
nietermicznego

{V(t, k}T)(t', k'}} = ^W(\k\)6(k - k')S(t - t'). (115)

Bezpośredni rachunek daje w tym przypadku widmo mocy postaci:
_

Pu(t, k) ~ -^^^/nrewre w e w . (H6)

Widmo mocy składowej nie termicznej "wybucha" dla różnych modów w
różnych chwilach czasu te ~ y W(k)r.

Liczba defektów wyprodukowanych w trakcie przemiany fazowej może
zostać wyznaczona w oparciu o wyprowadzona w poprzedniej części formułę
(107). Jeśli do jej zapisu użyjemy widma mocy to przyjmie ona postać:

dfc^
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Ze względu na naturę szumu możliwe jest wyprodukowanie, w rozważanym
układzie nieskończonej liczby zer parametru porządku. Co prawda zera mogą
być tworzone na wszystkich skalach odległości, to jednak nie wszystkie zera
mogą zostać przekształcone w kinki. Wiemy, że tylko zera, które odpowiadają
modom niestabilnym układu mogą w trakcie ewolucji uformować struktury
typu kinku. Dzieje się tak, ponieważ mody stabilne są wytłumiane w cza-
sie ewolucji, podczas gdy mody niestabilne rosną, aż do rozmiarów kinku.
Ponieważ nasza intencja nie jest liczenie zer ale kinków więc w formule (117)
musi pojawić się obcięcie, tj. wartość zmiennej fourierowskiej, która oddziela
mody stabilne od modów niestabilnych. Wartości te, zarówno dla składowej
termicznej, jak i nietermicznej mogą zostać odczytane ze zlinearyzowanych
równań ruchu. Obcięcia te określone są więc równaniem k^m — — = 0. W
przypadku składowej termicznej natychmiast otrzymujemy km = J^- = T~*.
Przypadek składowej nietermicznej jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż
obcięcie to silnie zależy od modelu k'm = —^r

m . Przyjmiemy, dla przykładu
amplitudę korelatora szumu w postaci W"( | fc | ) = t "2fc2. Widać, że dla
a = \AL amplituda ta odpowiada transformacie Fouriera znanego rozkładu
Ornsteina - Uhlenbecka W(|a;|) = Ae~~£, który w granicy L —>• O redukuje
T>(t,x) do zwykłego białego szumu gaussowskiego. Rozważymy dwa przy-
padki:

1. L4 » r wówczas k'm w 3^71,

2. L4 ~ r wówczas k'm w

gdzie k'm jest wyznaczone w oparciu o wzmiankowane równanie k'm =
Okazuje się, że w pierwszym przypadku gęstość defektów zależy zarówno od
skali długości charakteryzującej szum nietermiczny, jak i od czasu przejścia
z jednej do drugiej fazy

n«0.1— -\-T. (118)
(I/r4 j2

W drugim przypadku formuła opisująca gęstość kinków gładko interpoluje
pomiędzy wynikiem otrzymanym dla przemiany zdominowanej przez szum
termiczny, a wynikiem otrzymanym dla przemiany zdominowanej przez za-
nieczyszczenia (Dobrowolski 01 b)

l
n K —'

0.43-V + 0.34
T2

,%
L

1.816+ 0.83c
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gdzie b = A- oraz c = -7=. Widać, że gdy zanieczyszczenia są nieobecne lub
bardzo słabe (A jest małe) mamy do czynienia z klasycznym skalowaniem
n ~ 4- (Żurek 93 a, Żurek 93 b, Gili 95, Karra 97, Dziarmaga 99). Z

T.4

drugiej strony, jeśli przemiana zachodzi w dostatecznie niskiej temperaturze,
wówczas szum termiczny jest nieznaczny i gęstość defektów jest zdetermi-
nowana przez skalę odległości składowej nietermnicznej n ~ ^.

4.2.4 Produkcja rozwiązań typu jeża (Dobrowolski 02 e).

Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie - na ile zwiększenie liczby wymia-
rów może wpłynąć na konkluzje poprzedniego rozdziału. Rozważmy d -
wymiarowy, przetłumiony model Landaua-Ginzburga z symetria O (d). Gdy
dodatkowo uwzględnimy efekty retardacji układ ten opisany jest równaniami:

//0 dt' f ddx'j(t, t'- x - x'}dt,4>a(t', x1) =

= A(/> a(t,x) + e(t)(/> a(t,x) - (<ł>b<ł)b}<ł)a(t,x] + rf ( t , x ] , (120)

Jeśli założymy, że liczba pól skalarnych jest równa liczbie wymiarów prze-
strzennych tj. a = 1,2, ...,d, wówczas w modelu takim istnieją rozwiązania
topologiczne o postaci jeża. Zależność parametru e ~ (Tc — T}/TC od czasu
umożliwia modelowanie przemiany fazowej w układzie. Zależność ta może
wynikać ze zmiany temperatury T (t) lub też zmiany temperatury krytycznej
Tc(t), która jest następstwem zmiany przyłożonego ciśnienia. Transforma-
cja Fouriera pozwala na sprowadzenie zlinearyzowanych równań ruchu do
postaci:

rt ~ ~
(2n)d d t ' j ( t , t ' ; k ) d t , ( j ) a ( t ' , k) = (-k2 + e(t))(j)a(t,k) +rja(t, k). (121)

J t0

Założymy, iż układ jest zaburzany przez szum przestrzennie skorelowany i
izotropowy

(?ia*(t,k)rjb(t',k')} = -W(k)ó(t-t')ó^(k-k')óab, (122)

gdzie W(k) = W(\k\) oraz (...) oznacza średniowanie po wszystkich możliwych
realizacjach szumu. W przypadku procesu stacjonarnego korelator szumu
jest związany z członem dyssypacyjnym przy pomocy relacji fluktuacyjno-
dyssypacyjnej (Kubo 66). Rozwiązanie ogólne równań ruchu jest całkowicie
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zdeterminowane przez szum rja:

0a(t,k)=ft dtie&^^fFfak), (123)
J — 00

= ~fc + ( vgdzie a(t,k) = ~ + f v Oraz if1 (t, k) = ^łw jest przeskalowanym szumem.
W istocie są dwa składniki, które determinują możliwe konfiguracje pól. Pier-
wszym składnikiem jest amplituda korelatora szumu W (k), a drugim tem-
peratura względna e (t). Dla uproszczenia założymy liniową zależność tem-
peratury względnej od czasu s (t) = t/r, gdzie 2r jest czasem przemiany. Jak
to już było wzmiankowane zależność taka przed chwilą rozpoczęcia przemia-
ny stabilizuje konfiguracje pól w ich wartościach próżniowych, efekt ten jest
następstwem proporcjonalności modułu parametru e do kwadratu masy pól
skalarnych. Zachowanie takie, jest zgodne z wyborem warunku początkowego
<f)a(t — >• — oo) = 0. Widmo mocy dla tego układu odczytujemy z równocza-
sowego korelatora parametru porządku

(fr*(t, k)fi(t', k')}t=t, = P (t, k)6W (k - k')Sab.

W d wymiarach przestrzennych liczbę zer parametru porządku możemy osza-
cować w oparciu o wzór Liu-Mazenko-Halperina (Halperin 81, Weinrib 82,
Liu 92):

d 2

. (124)
fSkmd*kP(te,k)

W zależności od liczby wymiarów przestrzennych stała C d przyjmuje wartości:

f £, dlad = l
Cd=\±} dla o? = 2 .

[ j s , dla d = 3

Całkowanie w powyższym wzorze jest ograniczone do d - wymiarowej kuli o
promieniu km\. Oczywiście w dwóch wymiarach jest to koło, a w jednym
wymiarze odcinek. Wartość \km oddziela stabilne oraz niestabilne mody

układu w chwili rozmarzania te = \fWr, tj. w chwili, gdy mody niestabilne
rozpoczynają eksponencjalny wzrost. Wartość graniczna pędu jest ustalana
w oparciu o zlinearyzowane równania ruchu, natomiast czas "eksplozji" te w
oparciu o postać widma mocy. Widmo to dla dostatecznie dużych czasów
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t » rk2 przyjmuje postać:

TTT , t2 . , ,
exp --) exp—_-) exp -

Aby móc przeprowadzić dalszą analizę, musimy określić postać amplitudy
funkcji korelacji W (k). Rozważymy dwa uzupełniające się przykłady am-
plitud. W pierwszym przykładzie amplituda jest większa dla większych
wartości pędu W (k) = (l + L2k2)a, gdzie a jest dodatnią liczbą rzeczy-
wistą. W drugim przykładzie amplituda W (k) = Ln,~,n— maleje ze wzrostem

parametru k. Zauważmy, że w obydwu przypadkach zależność amplitudy W,
od k jest lokalna tj. jest ograniczona tylko do przedziału O < \k\ < \km\.
Zależności takie poprzez odpowiedni dobór parametrów mogą całkiem do-
brze aproksymować w wyżej określonym przedziale dość szeroką klasę reali-
stycznych funkcji P(te, k).
I. W pierwszym przykładzie L2\km

 2 « l, r < L4

P(te,k) R
P

Dlatego też gęstość kinków (d = 1) wynosi:

N & r. (125)
27T-7-4

W przypadku worteksów (d = 2) mamy:

1 1

natomiast dla monopoli (d = 3) ich gęstość na jednostkę objętości wynosi:

Widać, że w przykładzie tym gęstość defektów jest całkowicie zdetermi-
nowana przez odwrotność skali dynamicznej jaką jest długość korelacji. W
przypadku kinków wynosi ona £ ~ r* podobnie w d wymiarach jest ona
zadana przez czas przemiany £ ~ r*. Predykcja powyższa jest całkowicie
zgodna ze standardowymi wynikami dotyczącymi produkcji defektów w obe-
cności białego szumu gaussowskiego.
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II. W drugim przykładzie dla L km\ « l obcięcie jest wyznaczone następu-

jąco km —>• f^r ™ + 4 , natomiast widmo mocy da się przybliżyć jak następuje:

|*L*. (126)

Liczba defektów wyprodukowanych w tym modelu, okazuje się zależeć nie
tylko od czasu przemiany, ale również od skali odległości charakteryzującej
szum. W przypadku kinków otrzymujemy:

W dwóch wymiarach przestrzennych gęstość defektów wynosi:
2l n + 4 / a \ n+4

N w

W trójwymiarowym przypadku tj. dla monopoli otrzymujemy:
1 / , R x 5

jV„^(Jt±8)'7TZ \n + !(_)/
Widać, że dla n = O ze względu na fakt, że amplituda korelatora szumu jest
stała, znów odtwarzamy wyniki otrzymane dla układów zaburzanych przez
biały szum gaussowski. Otrzymaliśmy więc, że w d wymiarach przestrzen-
nych gęstość wyprodukowanych defektów topologicznych jest określona zarów-
no przez czas przemiany, jak i skalę odległości charakteryzująca szum N ~

Wyniki otrzymane w przykładzie II dla n = O oraz dla całkiem szerokiej
klasy szumów typu Markova, numerowanych dodatnim parametrem rzeczy-
wistym (przykład I, o; G R-+), pokrywają się z klasycznymi wynikami otrzy-
manymi dla białego szumu gaussowskiego. Istnieją jednak procesy (przykład
II, n > 0), dla których fakt, że szum posiada charakterystyczne dla siebie
skale odległości wywiera zauważalny wpływ na gęstość wyprodukowanych
defektów.

4.3 Wpływ szumu kolorowego na produkcję defektów
(Dobrowolski 01 b).

Kolejnym uogólnieniem jakiego możemy dokonać jest oszacowanie wpływu
szumu kolorowego na produkcję defektów topologicznych. Wpływ takiego
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szumu oszacujemy na przykładzie układu jednowymiarowego podlegającego
natychmiastowej przemianie fazowej. W tym celu przetransformujemy rów-
nanie ruchu do postaci całkowej

r*
'to

gdzie:

n(t,k) = %

oraz

(/>(t, k)- f dt'K(t, t'; k)(/>(Ć, k) = n(t, k), (127)
Jtn

Wybierając warunki początkowe w postaci <f)(t0 —>• — oo, k) —>• O, możemy
znacząco uprościć efektywny szum n(t,k). Ogólne rozwiązanie powyższego
równania da się zapisać przy pomocy przekształceń całkowych

£(n(t,k))

gdzie £ jest transformacja Laplace'a.
Dla prostoty rachunkowej przyjmiemy, że w układzie mamy do czynienia z

natychmiastowa przemiana fazowa e (t) = eosign(t) (dotatkowo przyjmujemy
£Q = 1). Model zostanie całkowicie zdefiniowany poprzez podanie postaci
funkcji dyssypacji, która jak wiemy jest związana poprzez twierdzenie fluk-
tuacyjno - dysypacyjne z amplituda korelatora szumu:

- t'' k) = e-a(*)(*-0 _ _ ( f c 2 _ £o)i (129)

a(K) ZTT

gdzie a(k) oraz b(k) są wciąż dowolnymi funkcjami zmiennej k. W rzeczy-
wistości wybór 7 określa jedynie czasowa zależność korelatora szumu. Spek-
trum mocy dla tego układu odczytujemy z równoczasowego korelatora pól
skalarnych

(k), (130)

gdzie uj(k] jest wciąż nieustalone, co więcej jest zdeterminowane poprzez
wyboruj/. Powyższe wyrażenie zostało wyznaczone przy warunku początko-
wym 0(t0, k) = O w granicy t0 — >• — oo. Dla uproszczenia notacji wprowadzi-
liśmy funkcję u(k), która jest proporcjonalna do funkcji dyssypacji
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uj(k) = ^2^7(0, k) = |Jf) l^pj — 2n(^2 ~ £o)\ oraz Jest całkowicie ustalona
przez wybór funkcji a(fc) oraz b(k).

Dla pędów A; bliskich i/e można wyznaczyć prostą relację pomiędzy 7
oraz w. Relacja ta ma postać 7(0, A;) ~ ^(e — k2) + co~1(k). Widać, że
w generycznej sytuacji co wywiera wpływ na grubość kinku. Przykładowo,
gdy tłumienie jest prawie stałe (tj. co ~ fc2

2_f£ ), wówczas szerokość kinku

jest przeskalowywana o czynnik \/—- Widać, że silniejsze tłumienie wiąże
się z poszerzeniem kinku. Zachowanie takie, jest zgodne z mechanizmem
opisanym w pracach Remoissenet i Brauna (Remoissenet 94, Braun 98).

Ostatecznie wybierzemy u;(A;) w postaci u;(A;) = ui0e~Ldk, gdzie L^ określa
zasięg, na którym tłumienie zdecydowanie maleje. W kontekście modelu
Frenkel-Kontorovej, ten przebieg funkcji oj(k) dostarcza opisu wymiany fono-
nów powodowanej istnieniem nielokalnych oddziaływań pomiędzy cząstkami.
Gęstość kinków w takim modelu jest całkowicie zadana przez skalę odległości
charakteryzująca szum (lub tłumienie w układzie)

L. (131)
TT id

Jak widać, im L& jest większe, tym mniej kinków pojawia się po przemia-
nie. Ostatecznie uzyskaliśmy potwierdzenie zależności gęstości produkowa-
nych defektów od skal charakteryzujących szum, również w przypadku szumu
kolorowego. Zależność ta jest analogiczna do uzyskanej w poprzedniej części
dla szumu przestrzennie skorelowanego. Rodzi się pytanie, czy istnieje prosty
obrazek mogący uzasadnić istnienie takiej zależności? Okazuje się, że w
obecności zewnętrznych potencjałów jest możliwe znalezienie ścisłych rozwią-
zań opisujących stabilna (dwu-kinkowa) sieć defektów. Możliwe jest również
ściśnięcie kinku tak, aby w dowolnym stopniu zredukować jego grubość (Do-
browolski 02 f). Rozwiązania te sugerują, iż w czasie przemiany zachodzącej
w obecności domieszek (jeśli tylko są one dostatecznie silne) na skutek ist-
nienia dużych gradientów potencjału defekty produkowane są głównie w okoli-
cach ekstremów potencjału. Co więcej, po odpowiednio długim czasie na
skutek dyssypacji defekty tracą energię kinetyczna i zostają uwięzione przez
domieszki. W przeciwieństwie do czystych substancji występowanie zanieczy-
szczeń sprawia, że gęstość defektów nigdy nie spada do zera, lecz stabilizuje
się na poziomie zadanym przez gęstość domieszek.
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5 Podsumowanie
Rozprawa niniejsza, poświęcona jest badaniu dynamiki układów podlegają-
cych przemianie fazowej drugiego rodzaju. W pracy rozważane są przemia-
ny, które prowadza do spontanicznego łamania symetrii, a co za tym idzie
do pojawienia się w fazie ze złamana grupa symetrii szczególnych rozwiązań,
jakimi są defekty topologiczne. W czasie przemiany, o której mowa można
wyróżnić trzy dynamicznie odmienne etapy ewolucji układu. Na początek
ewolucja układu jest kwazi-adiabatyczna, co znaczy że zbiór dopuszczalnych
stanów układu zadany jest poprzez konfiguracje pól nieznacznie różne od kon-
figuracji realizowanych dla stałych wartości parametrów układu. Na drugim
etapie, na skutek zmiany parametrów zewnętrznych, parametry układu zmie-
niają się na tyle, iż układ przestaje reagować na zmiany zachodzące w otocze-
niu. Skutkiem tego, że długość korelacji, przy zbliżaniu do punktu kry-
tycznego rośnie wolniej od czasu relaksacji, prędkość propagacji zaburzeń
maleje do zera. Na tym etapie, konfiguracja pól pozostaje "zamrożona", aż
do czasu gdy równowagowa długość korelacji znów stanie się dostatecznie
mała. Konfiguracja pól, jaka zostaje uformowana w układzie, w chwili gdy
układ "rozmarza" stanowi warunek początkowy dla dalszej ewolucji układu.
Procesy zachodzące na tych etapach ewolucji określane są mianem mecha-
nizmu Zurka. Praca niniejsza koncentruje się właśnie na opisie tych dwóch
etapów przemiany fazowej.

Na ostatnim - trzecim etapie, mamy do czynienia ze stabilna struk-
tura przestrzenna składająca się z defektów rozseparowanych rozległymi ob-
szarami, w których parametr porządku jest bliski wartości próżniowej. Na
etapie tym, pary defekt - antydefekt na skutek wzajemnego przyciągania
ulegają anihilacji, natomiast tworzenie nowych par może nastąpić jedynie
na skutek przypadkowych fluktuacji termicznych. Wydajność nukleacji ter-
micznej określona jest czynnikiem Boltzmana exp(—n/3Ek), gdzie Ek jest
energia swobodnego kinku. Wartość czynnika n budzi pewne kontrowersje,
jednakże najbardziej wiarygodne wydaje się potwierdzane numerycznie osza-
cowanie n = 2 (Habib 00).

W niniejszej pracy skoncentrowano się głównie na produkcji defektów w
czasie przemiany fazowej, a więc na pierwszych dwóch etapach opisanych
mechanizmem Zurka. Wydaje się, iż właśnie te procesy mogą mieć decy-
dujący wpływ na własności świata, zarówno w makro, jak i mikroskali.

Największymi skalami, na których defekty mogą być odpowiedzialne za
obecna postać świata są skale kosmologiczne. Wiemy, że defekty topolo-
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giczne mogły mieć pewien wpływ na tworzenie wielkoskalowych struktur we
Wszechświecie (Contaldi 99, Battye 00, Bouchet 02). Wiadomo, że są one
w stanie współuczestniczyć w tworzeniu kontrastów gęstości materii, na tyle
dużych i rozległych, aby mogły z nich zostać uformowane galaktyki, klastry, a
nawet większe struktury. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jedynie struny,
dla których gęstość maleje szybciej, jak gęstość zwykłej materii mogłyby być
dobrymi kandydatami na zalążki struktur kosmologicznych. Z drugiej jednak
strony, również monopole, pomimo tego że ich gęstość zależy od czynnika
skali dokładnie tak samo, jak gęstość zwykłej materii wydają się należeć
do zbioru potencjalnych kandydatów. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi
w dużej efektywności procesów anihilacji par monopol - antymonopol, w
wyniku których nie tylko gęstość monopoli ulega zmniejszeniu, ale również
dodatkowo produkowana jest zwykła materia.

Dane eksperymentalne wyraźnie wskazują, że jeśli defekty zostały wypro-
dukowane, to mogło to nastąpić przed, lub w czasie inflacji. Bardziej intere-
sujący jest proces tworzenia defektów w erze inflacyjnej, gdyż w przypadku
tym mogły one mieć pewien wpływ na tworzenie struktur we Wszechświecie.
Rodzi się również pytanie, jak liczba produkowanych defektów wiąże się z
parametrami metryki opisującej rozszerzający się Wszechświat. Szczegółowa
postać tej zależności wyznaczono, zarówno w przypadku monopoli, jak i strun
kosmicznych (Dobrowolski 01 a, Dobrowolski 02 a). Okazuje się, że w podle-
gającym gwałtownej ekspansji jednorodnym oraz izotropowym Wszechświecie,
opisanym metryka Robertsona - Walkera, liczba monopoli wyprodukowanych
w jednostce objętości jest zdeterminowana przez wartość stałej Hubblea oraz
trzecia potęgę czynnika skali. W przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia ze
Wszechświatem zamkniętym, człon ten miałby interpretację objętości Wszech-
świata na końcu ery Plancka.

Z kolei gęstość wyprodukowanych strun, oprócz zależności od czynnika
skali oraz stałej Hubblea, jest również określona przez masę struny na jed-
nostkę jej długości. Z pozoru paradoksalnie gęstość ta jest większa w przy-
padku cięższych strun. Zależność taka, wynika jednak z faktu, iż struny
cięższe są również lepiej zlokalizowane zajmując mniejsza objętość w prze-
strzeni. Warto również podkreślić, iż uproszczenie do modelu z globalna
grupa cechowania nie wpływa w sposób istotny na gęstość wyprodukowanych
defektów w czasie przemiany fazowej, ponieważ różnica pojawia się zdecy-
dowanie później tj. gdy dynamika układu zostaje zdominowana przez od-
działywania defekt - antydefekt.

Na drugim biegunie, jeśli chodzi o rozmiar układu znajdują się układy z
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dziedziny fizyki wysokich energii. Powszechnie przyjął się pogląd, iż teoria
oddziaływań silnych, jaka jest chromodynamika kwantowa w granicy pod-
czerwonej tj. granicy opisującej sektor próżniowy QCD, da się zredukować
do modelu nadprzewodnictwa. W modelu tym, kwarki połączone flux - tuba
chromoelektryczna, tworzą stany cząstkowe, jakimi są mezony oraz bariony.
Dodatkowo flux - tuby o postaci zamkniętej pętli interpretuje się jako tzw.
glubole. Dynamika tuby chromoelektrycznej może być bardzo złożona - w
szczególności dotyczy to dynamiki zamkniętej pętli worteksowej (Dobrowolski
97). Klasycznie, pętle maja tendencję do kurczenia się. Istnieją jednak kwan-
towe modele pętli, w których są one stabilne, a ich średni promień nie zmienia
się w czasie. Jeśli glubole istnieją w postaci pętli, musimy się zgodzić na ist-
nienie mechanizmów ich stabilizacji. W niniejszej pracy, przyjęto istniejące w
literaturze oszacowania rozmiaru pętli, w celu wyznaczenia liczby gluboli pro-
dukujących się w czasie przemiany fazowej z fazy swobodnej do uwięzionej.
Warunków do zajścia takiej przemiany dostarczają prawdopodobnie ultra-
relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż praca zawiera wyniki niezależne od
przedstawionego powyżej kontekstu (Dobrowolski 02 b). Dotyczą one głównie
gęstości worteksów produkowanych w czasie przemiany z fazy symetrycznej,
do fazy ze złamana grupa symetrii w abelowym modelu Higgsa. Dokładnie
rzecz ujmując, wyniki te dotyczą granicy słabej stałej sprzężenia. W kon-
tekście efektywnego opisu QCD, granica ta odpowiada granicy silnej stałej
sprzężenia pól Yanga - Millsa. Zasadnicza trudnością jest tu uwzględnienie
faktu, iż dynamika rozważanego modelu ma charakter dynamiki niedotłumio-
nej, co znaczy że nie jest możliwe zaniedbanie występujących w układzie sił
inercji. O złożoności problemu mogą świadczyć pojawiające się w literaturze
sprzeczne wyniki, dotyczące rozważanego dotychczas przypadku 1 + 1 wymia-
rowego. Wyniki zaprezentowane tutaj stanowią, z jednej strony niezależne
potwierdzenie wyników pracy (Moro 99), a z drugiej strony uogólnienie do
większej liczby wymiarów.

Otrzymana gęstość worteksów, wraz z przyjętym oszacowaniem na średni
promień glubola, pozwalają wnioskować o gęstościach cząstek produkowa-
nych w czasie przemiany do fazy uwięzionej (Dobrowolski 02 b). Przyjęcie
czasu przemiany dającego gęstość barionów NB, na poziomie zgodnym z
(otrzymanymi na innej drodze) przewidywaniami pracy Elisa (Elis 89), otrzy-
mujemy również gęstość produkowanych mezonów NM oraz gluboli N&.
Istotnym wynikiem jest tu brak zależności stosunku dowolnych dwóch liczb
z zestawu {NB,NM,NQ} od czasu przemiany, np. dla mezonów i gluboli
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stosunek ten wynosi NG/NM ~ 0.9.
Pomiędzy omówionymi powyżej skalami, znajduje się skala zjawisk za-

chodzących na odległościach subatomowych. Mamy tutaj do czynienia z
takimi układami, jak nadprzewodniki, ciecze kwantowe, czy też ciekłe kryszta-
ły. Układy te bądź to w sposób naturalny, bądź też przy użyciu specjalnych
technik (jak to jest w przypadku Helu) mogą być w sposób mniej lub bardziej
przypadkowy obsadzone wszelkiego rodzaju domieszkami lub zanieczyszcze-
niami. Fakt ten, w dotychczasowych badaniach nie był brany pod uwagę.
Uwzględnienie tego faktu, wymagało m.in. uogólnienia formuły Halperina
na przypadek układów, w których występują pewne siły zewnętrzne zdające
sprawę z istnienia niejednorodności w układzie (Dobrowolski 02 c). We
wzmiankowanej pracy przeprowadzono, zarówno rachunki analityczne, jak
i testy numeryczne, mówiące o wpływie wywieranym przez niejednorodności
na rozkład przestrzenny produkowanych kinków. Wśród wyników numery-
cznych znajdują się rozkłady przestrzenne kinków produkowanych w obecności
złącza oraz pojedynczej domieszki. Wyniki analityczne dotyczą również
wpływu dowolnego wolnozmiennego potencjału (Dobrowolski 02 c). Okazuje
się, m.in. że kinki produkowane są głównie w węzłach rozkładu sił, natomiast
jeśli chodzi o potencjał złącza to są one wypychane z obszaru złącza. W ob-
szarach dostatecznie odległych od złącza, kinki są produkowane w liczbie
charakterystycznej dla przypadku jednorodnego.

Następnym naturalnym krokiem jest przejście do opisu przypadkowo rozło-
żonych domieszek, co wymaga kolejnego uogólnienia formuły Halperina (Do-
browolski 02 d). Dodatkową komplikacją pojawiającą się przy komplek-
sowym opisie tego problemu, są efekty związane z pojawieniem się dodatko-
wych skal opisujących rozkład zanieczyszczeń. Przy opisie rozważanego ukła-
du, niezbędnym staje się przyjęcie pewnego rozkładu domieszek. Jednym z
najbardziej reprezentatywnych rozkładów jest rozkład Ornsteina - Uhlen-
becka. Rozkład ten, stanowi uogólnienie rozkładu Gaussa, w tym sensie
że istnieje granica, w której redukuje się on do szumu Gaussa. Wynikiem
przeprowadzonej analizy jest formuła uzależniająca gęstość wyprodukowa-
nych kinków, zarówno od długości korelacji, jak i od skali charakteryzującej
rozkład domieszek. Okazuje się, że gdy zanieczyszczenia są zbyt słabe, mamy
do czynienia z klasycznym skalowaniem tj. zależnością gęstości wyprodu-
kowanych kinków, od odwrotności pierwiastka stopnia czwartego z czasu
w jakim zachodzi przemiana. W wypadku tym, gęstość wyprodukowanych
kinków jest całkowicie zdeterminowana przez długość korelacji. Kompletnie
odmienny charakter ma rozważana wielkość, w przypadku gdy przemiana
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zachodzi w dostatecznie niskiej temperaturze. W przypadku tym, gęstość
kinków jest zadana przez odwrotność skali odległości charakteryzującej roz-
kład domieszek (Dobrowolski 02 d). Zależność gęstości produkowanych w
czasie przemiany fazowej defektów od skali odległości charakteryzujących
rozkład domieszek została potwierdzona również dla innych rozkładów (Do-
browolski 01 b). Okazuje się również, iż możliwość pojawienia się tego typu
zależności nie jest wyłącznie specyfiką układów o jednostkowym wymiarze
przestrzennym. Własność powyższa, została również pokazana w dwóch oraz
trzech wymiarach przestrzennych (Dobrowolski 02 e). Ostatnim krokiem
było przetestowanie sytuacji, w której układ był zaburzany zewnętrznym
szumem czasowym. Ze względu na wyjątkową komplikację opisu przemiany
w takich układach, ograniczono się jedynie do rozważenia przemiany naty-
chmiastowej. W wyniku rachunku pokazano, że gęstość defektów wypro-
dukowanych w takim układzie zdeterminowana jest wyłącznie poprzez skalę
charakteryzującą szum. Okazuje się, że identycznie, jak to było w przypadku
szumu przestrzennego, gęstość produkowanych kinków jest odwrotnością skali
charakteryzującej zewnętrzny szum (Dobrowolski 01 b). Co prawda, sam fakt
pojawienia się takiej zależności w przemianie natychmiastowej jest zupełnie
naturalną konsekwencją braku skali czasowej zjawiska, jednakże jej partyku-
larna forma sugeruje, że jest ona obecna również w przemianach zachodzących
w skończonym czasie. Na koniec warto podkreślić, iż obecność skal opisują-
cych przestrzennie lub czasowo skorelowany szum zewnętrzny jest w dużej
mierze następstwem istnienia w układzie silnych gradientów potencjałów po-
chodzących od domieszek (Dobrowolski 02 f). W układach takich w prze-
ciwieństwie do układów pozbawionych zanieczyszczeń gęstość defektów nie
maleje do zera, lecz stabilizuje się na poziomie zadanym właśnie przez gęstość
zanieczyszczeń.
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