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3 Temat pracy badawczej +

krótki (do 250 słów) opis

tematyki badawczej

Transport w obecności silnych oddziaływań

Teoria metalicznego transportu kwantowego zasadniczo polega
na wprowadzeniu odpowiedniego wzoru Kubo na tensor
przewodnictwa. W połączeniu z funkcjonalno-całkową
reprezentacją układu kwantowego, możliwe jest
zidentyfikowanie właściwości symetrii, które są istotne dla
transportu. Daje to podstawę do systematycznego badania
relacji Kubo. Przykładem takiego systematycznego podejścia
jest nieliniowy model sigma jako wynik rozpraszania na
nieporządku, który opisuje dyfuzję w metalu lub półmetalu.
Mikroskopowa symetria fizyczna jest odzwierciedlona przez
grupę symetrii nieliniowego modelu sigma. Zaletą tego podejścia
jest to, że możliwe jest łatwiejsze zbadanie przejścia
metal-izolator, ponieważ metoda grupy renormalizacji (RG)
może być bezpośrednio zastosowana. Istnieje możliwość
różnych przejść fazowych w pół metalach wielopasmowych,
które mogą być konwencjonalne (z parametrem porządku) lub
topologiczne. Aby zbadać takie przejścia, musimy wyjść poza
nieliniowy model sigma, biorąc pod uwagę pełną symetrię całki
funkcyjnej. Nazwiemy ten formalizm podejściem niezmiennej
miary (Invariant Measure Approach-IMA). Najpierw zastosujemy
to podejście do prostych modeli. Docelowo naszym celem
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będzie wykorzystanie IMA w systemach silnie sprzężonych.

4 Wymagania w stosunku do

kandydata

− Ukończenie studiów magisterskich z fizyki lub matematyki;
− Podstawowa wiedza z mechaniki kwantowej i fizyki materii

skondensowanej/fizyki ciała stałego;
− Angielski na poziomie ogólnej komunikacji i takim, który

umożliwia czytanie artykułów;
− Podstawowa wiedza dowolnego języka programowania, takiego

jak Python, C++, etc.
5 Wskazanie źródeł

finansowania

Badania w pracy doktorskiej będą częściowo finansowane z

dostępnych środków w ramach projektów NCN lub NAWA.
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dr hab. Przemysław Piekarz

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akdemii Nauk

przemyslaw.piekarz@ifj.edu.pl

3 Research subject Title

Short description, up to 250
words

Transport In Presence Of Strong Interactions

The theory of metallic quantum transport essentially involves
deriving the corresponding Kubo formula for the conductivity
tensor. In combination with a functional-integral representation
of the quantum system, it is possible to identify symmetry
properties which are relevant for the transport behaviour. This
provides a basis for a systematic study of the Kubo formula. An
example of such a systematic approach is the nonlinear sigma
model as the result of disorder scattering, which describes
diffusion in a metal or a semimetal. The underlying physical
symmetry is reflected by the symmetry group of the nonlinear
sigma model. The advantage of this approach is that a possible
metal-insulator transition is easier to study, since the
renormalization group (RG) method can be directly applied.
There is a possibility of various transitions in multi-band
semimetals, which can be either conventional (with a local
order parameter) or topological. To study such transitions we
must go beyond the nonlinear sigma model, by taking the full
symmetry of the functional integral into account. We will call
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this formalism the Invariant Measure Approach (IMA). We will
first apply this framework to simple models. Finally, our aim is
to use IMA for strongly-coupled systems.

4 Additional requirements to
the candidate

− Graduation studies in physics or mathematics;
− Basic knowledge of quantum mechanics and condensed matter

physics / solid state physics;
− English on the level of general communication and that enables

reading of articles;
− Basic knowledge of any programming language like python,

C++, etc.
5 Sources of financing The doctoral research will be partly funded from the available

NCN or NAWA projects.
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