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Eksploracje w modelach tensorowych

Modele tensorowe o trzech indeksach opisują mechanikę kwantową z
symetriami globalnymi lub z symetriami cechowania zbioru
fermionów w (0+1)-wymiarach. Są to naturalne uogólnienia modeli
macierzowych, które mają ciągłe grupy symetrii i od pewnego czasu
wiadomo, że mają one granicę dużego N zdominowaną przez tzw.
melonowe diagramy Feynmana (o drzewiastej strukturze
kombinatorycznej). Mogą one być konstruowane rekursywnie i jawnie
sumowane przy użyciu techniki równań Schwingera-Dysona, co
pozwala na znaczny postęp analityczny w badaniu takich modeli.
Modele pozostają na tyle proste, że nadają się do badań analitycznych;
wykazują jednak cechy nie perturbacyjne typowe dla modeli
macierzowych, w tym pojawienie się widma ciągłego i chaosu. Teorie
melonowe są zatem idealnym kompromisem między rozwiązalnością a
bogactwem struktury: w przeciwieństwie do większości innych
przykładów teorii silnie oddziałujących, można je traktować
analitycznie. To sprawia, że kwantowe modele mechaniczne
fermionów z indeksami tensorowymi są naturalnymi kandydatami na
modele oddziałującej materii fermionowej, które są dokładnie
rozwiązywalne w granicy dużego N. Ich rozwiązanie w granicy dużego
N jest konformalną teorią pola i, co najważniejsze, pokazuje dziwne
zachowanie metalu / cieczy innej niż ciecz Fermiego (non-Fermi liquid
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NFL). Naszym celem jest wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat
zachowania NFL z tych modeli i zastosowanie ich do opisania
rzeczywistych materiałów bez kwazicząstek.

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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3 Research subject Title

Short description, up to 250
words

Explorations In Tensor Models

The 3-index tensor models describe the global or gauged
quantum mechanics of a collection of fermions in (0 +
1)-dimensions. These are natural generalizations of matrix
models which have continuous symmetry groups, and it has
been known for some time that they have a large-N limit
dominated by the so-called melonic Feynman diagrams (a class
of diagrams with a tree-like combinatorial structure). Melonic
graphs can be recursively constructed and explicitly summed
over using the technique of Schwinger-Dyson equations,
allowing for considerable analytical progress to be made in the
study of such models. The models remain simple enough to be
amenable to analytical study; yet they display non-perturbative
features typically associated with matrix models, including the
emergence of a continuous spectrum and chaos. Melonic
theories are therefore an ideal compromise be- tween solvability
and richness: contrary to most other examples of strongly
interacting theories, they can be treated analytically. This makes
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quantum mechanical models of fermions with tensor indices
natural candidates for models for interacting fermionic matter
which are exactly solvable in the large-N limit. Their solution in
the large-N limit is a conformal field theory, and most
importantly shows a strange metal / non-Fermi liquid (NFL)
behaviour. We aim to draw some general lessons about the
behaviour of NFLs from these models, and apply the wisdom to
describe real materials without quasiparticles.

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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