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Abstrakt
Kuptimi i origjinës së masës dhe strukturës së universit të dukshëm nuk mund të
realizohet pa kuptimin e bashkëveprimeve të forta, ndaj Kromodinamika Kuantike si
teoria që përshkruan këto të fundit është shumë e rëndësishme. Përshkrimi i natyrës
hadronike kërkon fuqi llogaritëse të rendit petaflop dhe simetria kirale ka rol qendror
në këtë llogaritje. Kohët e fundit janë formuluar teori rrjetore që ruajnë simetrinë
kirale por thyejnë simetrinë hiperkubike. Prandaj fuqia llogaritëse për rivendosjen e
simetrisë hiperkubike është një alternativë për të ulur koston e llogaritjes së
fermioneve kirale. Fermionet me dublim minimal janë propozuar si një diskretizim i
veprimit fermionik të Kromodinamikës Kuantike (QCD), që ruajnë simetrinë kirale
por thyejnë simetrinë hiperkubike. Qëllimi i kësaj teze është rivendosja e simetrisë
hiperkubike për këto lloj fermionesh. Llogaritjet numerike jo - perturbative për
rivendosjen e saj për fermionet Boriçi – Creutz realizohen për herë të parë në
komunitetin e LQCD – së, në këtë punim. Kontributet kryesore të kësaj teze janë: a)
formulimi i metodologjisë për rivendosjen e simetrisë hiperkubike me anë të studimit
të strukturës fazore me thyerje spontane të simetrisë kirale, b) Llogaritja e kondensatit
kiral duke përdorur algoritme të nënhapësirave të Krilovit. c) metoda e ndarjes
pikësore për fermionet me dublim minimal Boriçi – Creutz, d) studimi i masës së pi –
mezoneve të ngarkuar në limitin kiral.
Fjalëkyçe: fermione kirale, dublim minimal, simetri hiperkubike, simetri kirale,
kuadraturë (integrim numerik)
Abstract
Understanding the mass of the visible universe can’t be realized without
understanding strong interactions. That’s why Quantum Chromodynamics, the strong
interaction theory is so important. Describing hadronic nature requires petaflop order
of computing power. The chiral symmetry has a central role in the theory. Recently,
have been formulated lattice theories that preserve chiral symmetry but break
hypercubic symmetry. Minimally doubled fermions have been proposed as a strictly
local discretization of the QCD fermion action, which also preserves chiral symmetry
at finite cut-off, while break the hypercubic symmetry. They present the possibility of
fast simulations while maintaining one exact chiral symmetry. The aim of this thesis is
the non – perturbative restauration of hypercubic symmetry. This numerical study is
the first one for this kind of fermions in LQCD community. The main contributions of
this thesis are:a) the formulation of the methodology of hypercubic symmetry
restauration. This is achieved by locating the interface of broken chiral symmetic
phases of the theory. b) the computation strategy of the chiral condensate by means of
Krylov subspace based algorithms. c) the point splitting method for Boriçi – Creutz
fermions, d) the study of pion masses in the chiral limit.
Keywords: chiral fermions, minimally doubling, hypercubic symmetry, chiral
symmetry, quadrature (numerical integration)

iii

PËRMBAJTJA E LËNDËS
FALENDERIME .......................................................................................................... I
HYRJE ......................................................................................................................... II
KROMODINAMIKA KUANTIKE NË HAPËSIRËN E VAZHDUAR ................. 1
1.1 Modeli Standard i fizikës së grimcave elementare .............................................. 1
1.2

Veprimi i QCD – së dhe simetritë e tij ............................................................ 2

1.2.1 Fushat dhe veprimi i QCD – së ..................................................................... 2
1.3 Simetria kalibruese e Langrazhianit të QCD - së................................................. 4
1.4 Simetritë diskrete në QCD ................................................................................... 5
1.5 Simetria kirale në QCD ........................................................................................ 6
1.6 Kuantizimi i QCD me anë të përafrimit të integralit të udhëve ........................... 7
1.6.1. Integrali i udhëve ......................................................................................... 7
1.7 Rinormimi ............................................................................................................ 8
KROMODINAMIKA KUANTIKE RRJETORE (LQCD).................................... 10
2.1 Qëllimi i llogaritjeve në kromodinamikën rrjetore ............................................ 10
2.2 Përshkrimi i qasjes rrjetore ................................................................................ 11
2.3 Llogaritjet rrjetore për spektrin e hadroneve ..................................................... 13
2.4 Formulimi i teorive kalibruese rrjetore .............................................................. 14
2.4.1 Rrjeta e hapësirë – kohës ............................................................................ 15
2.4.2 Përcaktimi i ndryshoreve të fushës  ( x) dhe A ( x) .................................. 15
2.4.3 Simetritë diskrete në teorinë rrjetore........................................................... 16
2.4.4 Simetria lokale e kalibrimit ......................................................................... 16
2.5 Formulimi i veprimit rrjetor ............................................................................... 17
2.5.1 Veprimi kalibrues ........................................................................................ 17
2.5.2 Veprimi fermionik ....................................................................................... 19
2.5.3 Masa e Haarit ............................................................................................. 20
2.6 Dublimi i fermioneve ........................................................................................ 20
2.6.1 Përgjithësime të simetrisë kirale ................................................................. 21
2.6.2 Fermionet e Uilsonit ................................................................................... 22
2.7 Mbyllësia dhe liria asimptotike.......................................................................... 26
2.7.1 Liria asimptotike ......................................................................................... 26
2.7.2 Mbyllësia..................................................................................................... 26
SIMULIME DHE TESTE NUMERIKE NË QCD – NË RRJETORE ................. 27
3.1 Përshkrimi i FermiQCD ..................................................................................... 27
3.2 Llogaritjet e LQCD në FermiQCD .................................................................... 29
3.3 Detaje të simulimeve.......................................................................................... 29
iv

3.3.1 Potenciali statik kuark-antikuark prej laqeve të Uilson-it........................... 29
3.3.2 Spektroskopia e hadroneve ......................................................................... 33
FERMIONET ME DUBLIM MINIMAL ................................................................ 41
4.1 Fermionet Boriçi - Creutz .................................................................................. 41
4.1.1 Operatori i Dirakut në hapesirën e koordinatave ........................................ 43
4.2 Veprimet minimalisht të dubluara dhe simetria hiperkubike ............................. 43
4.3 Ndarja pikësore e aromave................................................................................. 44
4.4 Ndikimi i thyerjes së simetrisë hiperkubike në masat e pi dhe rho
mezoneve prej simulimeve me veprime minimalisht të dubluara ..................... 46
4.5 Vlerësimi i masës së thyerjes së simetrisë hiperkubike ..................................... 50
RELACIONI BANKS – KASHER ........................................................................... 55
5.1 Thyerja spontane e simetrisë kirale .................................................................... 55
5.2 Kondensati kiral në teorinë e vazhduar .............................................................. 58
5.3 Algoritmi i vlerësimit të kondensatit.................................................................. 60
5.4 Llogaritja e kondensatit kiral efektiv ................................................................. 62
RIVENDOSJA E SIMETRISË HIPERKUBIKE PËR FERMIONET DUBLIM
MINIMAL BORIÇI - CREUTZ ............................................................................... 64
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME................................................................ 70
SHTOJCA ................................................................................................................... 72
BIBLIOGRAFI .......................................................................................................... 98
BOTIME, KONFERENCA DHE TRAJNIME ..................................................... 102

v

FALENDERIME
Ky punim doktorature nuk do të mund të kryhej me sukses pa ndihmën dhe
kontributin e shumë kolegëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve të mi.
Falënderimi i parë dhe mirënjohja ime më e madhe shkon për udhëheqësin tim
shkencor Prof. Dr. Artan Boriçi, për mbështetjen e tij të vazhdueshme dhe të
pakursyer, këshillat dhe inkurajimin për angazhimin dhe pjesëmarrjen time në shkolla,
trajnime dhe seminare të vlefshme për studimin dhe kualifikimit tim në fushën e
Kromodinamikës Kuantike Rrjetore, si dhe për realizimin e suksesshëm të këtij
punimi.
Falenderoj gjithashtu disa nga bashkëpunëtorët e mi, pa të cilët do të ishte i pamundur
realizimi i simulimeve dhe llogaritjeve kompjuterike të këtij punimi dhe veçanërisht
organizatorët e projekteve:
- HP-SEE (High-Performance Computing Infrastructure for South East
Europe’s Research Communities), ku u shfrytëzuan grupet e kompjuterave
për super-llogaritje në Bullgari,
- “Simulimi i fermioneve kirale rrjetore”, mundësuar nga projektet e
realizuara nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, me nismën e Prof. Dr.
Mynyr Koni.
- Mirëmbajtësit e super-kompjuterit GALILEO të qendrës llogaritëse
CINECA, për ndihmën e vazhdueshme
si dhe Prof. Neki Frashërin, për ndihmën në aksesimin e sistemit paralel të Fakultetit
të Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës.
Falenderime dhe mirënjohje stafit të Departamentit të Fizikës, për mbështetjen dhe
sugjerimet gjatë prezantimeve dhe përgatitjes së disertacionit.
Shumë faleminderit dhe miqve të mi për mbështjetjen dhe inkurajimin gjatë këtyre
viteve.
Falenderim të veçantë për familjen time, Dorin dhe Ersin, të cilët më kanë mbështetur
dhe ndihmuar pa fund në këtë periudhë studimesh kërkimore. Faleminderit për
dashurinë e pafund që më keni falur!
Faleminderit!
Rudina

I

HYRJE
Zbulimi i bozonit Higg-s në CERN, (Georges Aad et al, 2012) i cili në nivelin e
njohurive të sotme, përputhet me përshkrimin e bozonit Higgs të Modelit Standard
(SM) (S.L. Glashow,1961; Abdus Salam, 1968; Steven Weinberg,1967), mbështet
fortësisht Modelin Standart si teorinë e duhur të fizikës së grimcave në atë regjim
energjish të arritshëm në ditët e sotme në eksperiment. Çmimi NOBEL në fizikë 2013
u dha për sugjerimin teorik të mekanizmit të Higgs-it (P. W. Anderson,1963; F.
Englert and R. Brout, 1964; G. S. Guralnik et al, 1964; P. W. Higgs,1964) të thyerjes
spontane të simetrisë elektrodobët SU(2), si origjinë e një vlere mesatare të vakumit të
ndryshme nga zero të një fushe të Higgs-it. Ndërkohë që mekanizmi i Higgs-it vendos
shkallën e masave të grimcave elementare në Modelin Standart, ai nuk është
kontribuesi kryesor për masën e universit të dukshëm. Përgjegjësi kryesor për të është
struktura e brendshme e barjoneve, gjendjet e lidhura të fushave elementare që
bashkëveprojnë fort. Kështu, masa përbërëse e kuarkeve, e fituar sipas mekanizmit të
Higgs-it, kontribuon me rreth 2% në masën totale të protonit. Masa e hidrogjenit është
pothuaj sa masa e protonit, e cila është rreth 2000 herë më e madhe se ajo e elektronit
(e fituar sipas mekanizmit të Higgs-it). Rrjedhimisht masa e universit të dukshëm,
kryesisht i përbërë nga atome hidrogjeni dhe heliumi, është pasojë e bashkëveprimeve
të forta. Pra, të kuptuarit mbi masën dhe strukturën e universit të dukshëm nuk mund
të realizohet pa të kuptuarit e bashkëveprimeve të forta.
Që prej shpikjes së përshpejtuesëve të grimcave në fundin e viteve ’40 dhe
fillimin e atyre 1950, vëzhgimet eksperimentale të një numri shumë të madh grimcash
të panjohura treguan se kishte nevojë për një rishikimim të fizikës nënatomike në
përgjithësi dhe bashkëveprimeve të forta në veçanti. Spektri i grimcave të njohura deri
atëhere përbëhej nga protoni, elektroni, fotoni, të cilat ishin lehtësisht të kapshme në
shumë sisteme atomike që prej vitit 1920, neutroni (J. Chadwick ,1932), pozitroni (P.
A. M. Dirac ,1931), myoni (C. D. Anderson,1933; Carl D. Anderson et al,1936) si
dhe grimcat e postuluara: neutrino (W. Pauli, 1938) dhe mesoni i Jukavës (Yukawa)
(Hideki Yukawa,1935). Myoni konsiderohej si një kandidat për këtë të fundit, duke
qenë se masa e tij përputhej me atë të mesonit të postuluar me një faktor dy. Ngarkesa
elektrike dhe isospini (W. Heisenberg, 1932) konsideroheshin si përshkruese të
nuklonit. Me zbulimin eksperimental të pionit dhe kaonit në 1947 (C.M.G. Lattes et
al, 1947; G.D. Rochester and C.C. Butler, 1947), pioni përputhej me mesonin e
Jukavës. Sidoqoftë, zbërthimet e kaonit linin hapësirë për formulime të reja të fizikës.
Me zbulimin e vazhdueshëm të hadroneve në përshpejtuesit e grimcave, modelet
teorike të hadronve nuk mund të përballonin më shpejtësinë e zbulimeve. Në të
njëjtën kohë, zhvillimi i Elektrodinamikës Kuantike (QED) (F. J. Dyson, 1949; R. P.
Feynman ,1949; Julian Schwinger, 1948; S. Tomonaga, 1946) si teori kalibruese e
kuantizuar U(1) lejonte rezultate preçize. Me llogaritjet shumë të sakta, si për
shembull zhvendosja e Lamb-it në spektrin e hidrogjenit (H. A. Bethe, 1947; Willis E.
Lamb ,1947), QED ishte tashmë një teori e konsoliduar. Ndërkohë që modelet e
bashkëveprimeve të forta ishin ende në fillesat e veta.
Të dhënat nga shpërhapja eksperimentale pion - nuklon nuk përputheshin me
parashikimet e deriatëhershme. Nga ana tjetër, varësia e energjisë të bashkëveprimeve
pion - nukleon ishtë në përputhje relativisht të mirë me modelet përshkruese në të
cilat, pionet e energjive të ulta deçiftoheshin nga nukleonet ose pionet e tjerë. Simetria
e zhvendosjes të këtyre pioneve të lehtë çoi në një interpretim të pionit si një (pseudo)
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boson Goldstoni pothuaj pa masë, pasojë e thyerjes spontane të simetrisë kirale në
bashkëveprimet e forta (Jeffrey Goldstone et al,1962; Y. Nambu and G. Jona –
Lasinio, 1961). Një thyerje e lehtë ekplicite e simetrisë kirale konsiderohej si burimi i
masës së fundme të pionit. Gjithsesi natyra e fermioneve themelore kirale mbetej ende
e errët. Studime të detajuara të zbërthimeve të dobta të pioneve (M.L. Goldberger and
S.B. Treiman,1958) treguan një lidhje midis rrymës boshtore të neutronit në
zbërthimet beta dhe konstantes së çiftimit pion - nukleon sipas relacionit Goldberger Treiman. Kjo kuptohet në bazë të hipotezës së Ruajtjes së Pjesshme të Rrymave
Boshtore (PCAC) (Murray Gell-Mann, 1964).
Gell-Mann dhe Ne’eman propozuan një simetri globale të përafërt SU(3) të
spektrit të hadroneve (Murray Gell-Mann, 1961; Yuval Ne’eman, 1961) të quajtur
“Mënyra tetëfishe”. Hadronet me numra kuantike hapësinoro - kohore të njëjtë (spini
dhe çiftësia) dhe masa të përafëta u konsideruan si një multiplet SU(3). Numrat
kuantike të izospinit dhe çuditshmërisë u bashkuan një grup matematik.
“Mënyra 8-fishe” përshkruante me sukses të madh spektrin e grimcave të
njohura deri atëhere, madje edhe parashikonte gjendje të reja (Murray GellMann,1962). Megjithëse ekzistenca e delta barjoneve me spin 3/2 njihej që prej 1952
(Keith A. Brueckner ,1952), një dekuplet barjonik me spin 3/2, kërkonte ekzistencën e
një barjoni të ri me çuditshmëri S = -3, që duhej të kishte një gjendje të qëndrueshme
të gjatë. Ky barjon, i quajtur barjoni Ω- u zbulua vetëm në 1964 (V. E. Barnes et
al,1964), pas parashikimit të tij më të hershëm në “Mënyrën 8-fishe”. Përbërës të
tjerë fermionike hipotetike u sugjeruan nga Gell-Mann (Murray Gell-Mann, 1964) si
origjinë e simetrisë së aromës SU(3). Si pjesë e një dekupleti barjonik me spin 3/2, tre
gjendjet (delta ++,delta-, omega-) duhet të kenë funksione valore të spinit dhe aromës
plotësisht simetrikë të të gjithë përbërësve. Por nga ana tjetër, si fermione ato duhet të
kenë një funksion valor total antisimetrik. Kjo kërkonte futjen e një numri të ri
kuantik të përbërësve, të quajtur ngjyrë.
Këta “mbartës” themelorë të numrave kuantike të aromës SU(3) dhe ngjyrës
SU(3) u quajtën kuarke (Murray Gell-Mann, 1964). Fritzsch, Gell-Man and
Leutwyler sugjeruan (H. Fritzsch, Murray Gell-Mann, and H. Leutwyler,1973) që
ngarkesa e ngjyrës së kuarkeve çiftohet me një oktet gluonesh, bozone kalibruese
neutrale me dinamikë të një fushe Yang – Mills (Chen-Ning Yang and Robert L.
Mills,1954). Teoria e tyre e bashkëveprimeve të forta kishte arritur pothuaj formën e
saj moderne, me përjashtim të numrit të aromave. Gjithsesi, një mekanizëm mbi
mbyllësinë e ngjyrës për kuarket dhe gluonet, ende mungonte. Me provën e lirisë
asimptotike nga Gross, Politzer dhe Wilczek (David J. Gross and Frank Wilczek,
1973,1974; H. David Politzer, 1974) nëpërmjet teorisë së perturbimit
dhe
demostrimin e mekanizmit të mbyllësisë së ngjyrës në një rrjetë hapësinore – kohore
në limitin e çiftimit të fortë nga Wilson, teoria e kuarkeve dhe gluoneve filloi shumë
shpejt të marrë pranueshmëri.
Ajo përfshihet sot në Modelin Standart si
Kromodinamika Kuantike (QCD), një teori kalibruese SU(3) e kuantizuar e tetë
fushave kalibruese, bozone vektoriale pa masë të quajtura gluone. Ajo përfshin
gjashtë lloje kuarkesh, të cilat janë fusha fermionike me masë të ndryshme nga zero.
Këto emërtohen si aroma: up, down,strange, charm, bottom dhe top, kopje identike
që ndryshojnë vetëm nga masat e tyre dhe çiftimet përkatëse elektrodobta.
Kromodinamika Kuantike mund të studiohet mjaft mirë me anë të teorisë së
perturbimit në regjime të energjive të larta. Konstantja e çiftimit është e vogël dhe
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kuarket dhe gluonet janë pothuajse të lira (asimptotikisht të lira). Ndërkohë që në
energji të ulta, kuarket dhe gluonet janë të mbyllura në hadrone. Kjo dukuri u quajt
mbyllësia e kuarkeve.
Duke qenë se gluonet janë fusha në paraqitjen e lidhur dhe kuarket fusha në
paraqitjen themelore të grupit kalibrues të ngjyrës SU(3), vetëm gjendjet e lidhura që i
përkasin paraqitjes triviale mund të ekzistojnë si hadrone.
Çdo përpjekje për kuptimin e spektrit të QCD – së me anë të llogaritjeve
detyrimisht përfshin metoda joperturbative (shih kapitullin 2). Madhësitë fizike
llogariten pa nevojën e serive perturbative, me anë të integralit të udhëve, i cili mund
të vlerësohet numerikisht në simulime kompjuterike. Një vlerësim i integralit të
udhëve i bazuar në një nëngrup përfaqësues së hapësirës së konfiguracioneve me
gabime statistikore të kontrolluara realizohet duke përdorur metodën e përzgjedhjes
së rëndësishme, ku konfiguracionet peshohen me anë të veprimit klasik në një
hapësirë kohë euklidiane të diskretizuar. Konstantja rrjetore shërben si sasi lëvizjeje
kufi (cut – off) jo perturbative që heq divergjencat ultravjollcë. Kjo është strategjia e
Kromodinamikës Kuantike Rrjetore (LQCD) (shih më poshtë kapitullin 2) e cila ka
arritur një sukses të shënueshëm në përshkrimin e bashkëveprimeve të forta, çka është
e dukshme edhe nga figura 1.

Figura 1. Llogaritjet me anë të LQCD të spektrit të hadroneve riprodhojnë spektrin eksperimental të
hadroneve të lehtë. Figura e marrë nga (S. Durr et al, 2008)

Megjithatë, një vështirësi e lidhur ngushtë më përafrimin rrjetor është
implementimi i simetrisë kirale (Ferenc Niedermayer, 1999; Holger Bech Nielsen and
M. Ninomiya, 1981). Fermionet e Uilsonit (Wilson) (Kenneth G. Wilson, 1974), të
cilat janë përdorur në llogaritjet e autorëve të referencës S. Durr et al, 2008, thyejnë
në mënyrë eksplicite simetrinë kirale në një prerje të fundme. Ndërkohë që fermionet
Ginsparg – Uilson (Paul H. Ginsparg and Kenneth G. Wilson, 1982) ruajnë simetrinë
kirale për një kuark të vetëm në konstante rrjetore të fundme, rezultojnë të jenë me
konsum të lartë fuqie llogaritëse. Fermionet lëkundëse (Leonard Susskind, 1977), të
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cilat kanë një simetri kirale, ultralokale, përfshijnë katër kuarke. Simulimet me
fermione lëkundëse dinamike kërkojnë përdorimin e procedurës së marrjes së rrënjës,
e cila e redukton numrin e kuarkeve në një ose dy. Pikërisht përdorimi i procedurës së
marrjes së rrënjëve, ende sot është subjekt diskutimesh të vazhdueshme dhe
kontraversiale. Fermionet me dublim minimal (F. Wilczek, L.H. Karsten 1981; M.
Creutz, 2008, A. Boriçi, 2008) janë një prej formulimeve të fermioneve rrjetore me
dy fermione dhe një simetri kirale, ultralokale. Duke qenë se operatori i Dirakut
(Dirac) është ultralokal, aplikimet numerike me këto lloj fermionesh rrjetore janë
ngjashmërisht të thjeshta dhe të shpejta si fermionet e Uilsonit. Problemi që këto lloj
fermionesh shfaqin është thyerja e simetrisë hiperkubike, problem ky që mund të
korrigjohet duke shtuar disa kundërterma shtesë në veprim, realizuar në mënyrë
perturbative nga Capitani et al, 2010. Qëllimi i këtij punimi është pikërisht rivendosja
e simetrisë hiperkubike duke gjetur kundërtermat e përshtatshëm në mënyrë jo
perturbative për fermionet me dublim minimal Boriçi - Creutz. Ky studim realizohet
për herë të parë për këto lloj fermionesh (fermionet Boriçi – Creutz) në katër përmasa
në komunitetin e LQCD – së. Studime mbi llogaritjen e kondensatit kiral dhe spektrin
e hadroneve duke përdorur fermionet në fjalë në dy përmasa dhe modelin Gross –
Neveu janë realizuar nga Goswami et al, 2015. Ndërkohë që për llojin tjetër të
fermioneve me dublim minimal Karsten – Wilzcek një studim i ngjashëm por duke
ndjekur një tjetër metodologji është realizuar nga Weber et al, 2013.
Në këtë punim, për gjetjen e kundërtermave të përshtatshëm, shfrytëzohet
lidhja mes thyerjes spontane të simetrisë kirale dhe simetrisë hiperkubike, sipas
argumentit të përshkruar më poshtë:
Nga vakumi i QCD - së krijohen në mënyrë të vazhduar çifte të tilla kuark antikuark dhe për prodhimin e tyre nuk kërkohet energji. Kjo sepse kuarku dhe anti kuarku karakterizohen nga helicitete të kundërta dhe si të tilla, sasisë totale e lëvizjes
është zero dhe nuk kërkohet kosto energjetike për krijimin e tyre. Mirëpo, fakti që ato
bashkëveprojnë fort me njëra tjetrën (modeli i kordës) bën që grimca dhe anti - grimca
të mos jenë të lira në lëvizjen e tyre. Përbërëset L dhe R të kuarkeve nuk mund të
gëzojnë simetrinë rrotulluese të langrazhianit të QCD – së. Kjo lidhje bën që
kiralitetet e çiftit të mos jenë të pavarura, prandaj simetria kirale thyhet. Në këtë
mënyrë, jemi si në rastin e ferromagnetëve, për të cilët gjendja bazë nuk gëzon
simetrinë e langrazhianit. Nga teorema e Goldstonit, simetria mbetëse është
U (2)R U (2)L U (2) dhe rrjedhimisht duhet të na shfaqen 4 grimca (bozonet e
Goldstonit):  0 ,   ,  . Pra, prania e kondensatit Ʃ tregon thyerjen spontane të
simetrisë kirale.
Kur simetria hiperkubike cënohet, si në rastin e fermioneve me dublim
minimal, sasia e përbashkët e lëvizjes së çiftit kuark-antikuark me kiralitete te
kundërta nuk është zero sepse shpejtësitë sipas drejtimeve të ndryshme janë të
ndryshme. Prandaj kërkohet energji per krijimin e tyre prej vakumit. Në këtë mënyrë,
mungesa e simetrisë hiperkubike pengon krijimin e çifteve te tilla, pra nuk mund të
ketë kondensat, e si pasojë simetria kirale qëndron ekzakte. Prandaj, kushtet e krijimit
të kondesatit krijohen vetëm në qoftë se simetria e Lorencit është e pranishme. Duke u
nisur pikërisht nga ky fakt, duke vendosur kundërkufizat e duhura në veprim, në
mënyrë të tillë që të marrim thyerjen spontane të simetrisë kirale dhe të kemi
formimin e kondensatit, ne rivendosim dhe simetrinë hiperkubike që veprimet me
dublim minimal thyejnë. Pra studimi i fazave të QCD – së për këto lloj fermionesh në
temperaturën T = 0K, na lejon të rivendosim simetrinë hiperkubike të munguar.
Në këtë punim, kapitulli i parë përmbledh shkurtimisht materiale mbi teorinë e
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bashkëveprimeve të forta (Kromodinamamikën Kuantike) në hapësirën e vazhduar. Si
fillim do të përqëndrohemi tek fushat e QCD –së dhe struktura e veprimit të tij. Më
pas do të diskutohen shkurtimisht simetritë e QCD – së në mungesë të
bashkëveprimeve elektrodobta. Në pjesën e dytë, fokusi shtrihet mbi kuantizimin e
veprimit të QCD – së me anë të formalizimit të integralit të udhëve të propozuar nga
Feynman, si dhe rinormimin. Po kështu jepet edhe një trajtim i zgjeruar i simetrisë
kirale.
Në kapitullin e dytë trajtohet formulimi rrjetor i Kromodinamikës Kuantike
(LQCD). Përshkruhet shkurtimisht ky formulim dhe qëllimi i llogaritjeve në të. Në
rastin e kësaj përqasjeje veprimi gluonik diskretizohet si plaketa e Uilsonit dhe
prezantohen dhe rastet e mundshme të diskretizimit të veprimit fermionik.
Në kapitullin e tretë paraqiten simulime dhe teste numerike në rrjetë. Këtu
jepen rezultate të marra nga llogaritjet rrjetore për potencialin kuark antikuark dhe
spektrin e hadroneve me anë të fermioneve të Uilsonit. Këto simulime dhe llogaritje
janë bërë për të përcaktuar konstantet rrjetore në rrjetat ku janë bërë llogaritjet si dhe
për të testuar kodet e nevojshme për punën në vazhdim me fermionet me dublim
minimal Boriçi – Creutz.
Kapitulli i katërt trajton fermionet me dublim minimal të cilat janë dhe fokusi i
kësaj teze. Tregohet se këto lloj fermionesh thyejnë simetrinë hiperkubike dhe jepen
dhe disa rezultate numerike mbi efektet e kësaj thyerje mbi masat e pi dhe rho mezonit. Gjithashtu prezantohet metoda e ndarjes pikësore së aromave dhe bëhen
llogaritjet analitike për paraqitjen e aromave dhe operatorëve interpolues të disa
mezoneve, pikërisht për fermionet Boriçi – Creutz.
Në kapitullin e pestë prezantohet relacioni Banks - Kasher (Banks-Casher) dhe
kuadratura e Lançosit (Lanzcos) si një metodë alternative për llogaritjen e numrit të
modeve të ulta të operatorit të Dirakut dhe vizualizimit të thyerjes dinamike së
simetrisë kirale.
Kapitulli i gjashtë merret me rivendosjen e simetrisë hiperkubike për fermionet
me dublim minimal. Në këtë kapitull tregohet se si mund të rivendoset simetria
hiperkubike duke përdorur kundërkufizat e duhura në veprim, relacionin BanksCasher dhe kuadraturën e Gaus- Lançosit.
Jepen rezultatet numerike si dhe konkluzionet përkatëse. Materiali përmbyllet
me shtojca dhe referenca.

VI

KAPITULLI 1
KROMODINAMIKA KUANTIKE NË HAPËSIRËN E VAZHDUAR
Në këtë kapitull jepet një përmbledhje e shkurtër për Kromodinamikën Kuantike
(QCD) si teori fushe e kuantizuar e bashkëveprimeve të forta. Si fillim flitet
shkurtimisht mbi Modelin Standard. Më pas do të përqëndrohemi tek fushat e QCD –
së dhe struktura e veprimit të tij. Do të diskutohen shkurtimisht simetritë e QCD – së
në mungesë të bashkëveprimeve elektrodobta. Në pjesën e dytë fokusi shtrihet mbi
kuantizimin e veprimit të QCD – së me anë të formalizimit të integralit të udhëve të
propozuar nga Feynman (R. P. Feynman,1948) si dhe rinormimin. Përshkrimi teorik
në këtë kapitull bëhet kryesisht sipas referëncës M. Peskin, D. Schroeder, 1995. Po
ashtu jepet edhe një trajtim i simetrisë kirale sipas referencës Stefan Scherer, 2003.

1.1 Modeli Standard i fizikës së grimcave elementare
Modeli Standard (SM) i bashkëveprimeve të grimcave është një sintezë e tre nga katër
bashkëveprimet në natyrë. Këto forca përshkruhen nga teoritë kalibruese, çdo njëra
nga të cilat karakterizohet nga një konstante çiftimi si përmendet më poshtë:
Bashkëveprimi i fortë
s ~ 1 (pa përmasa fizike)
Bashkëveprimi elektromagnetik em ~ 1/137 (pa përmasa fizike)
Bashkëveprimi i dobët GF =10 -5 GeV-2
Përbërëset kryesore të lëndës janë 6 kuarke : u, d, s, c, b, t, secila prej tyre në 3 ngjyra
dhe 6 leptone: e, νe , μ, νμ , τ, ντ .
Kuarket dhe leptonet klasifikohen në 3 breza familjesh. Bashkëveprimi mes këtyre
grimcave realizohet nga bozonet vektoriale:
-

8 gluone që mundësojmë bashkëveprimin e fortë,
W± dhe Z bozoni realizojnë bashkëveprimin e dobët,
fotoni që realizon bashkëveprimi elektromagnetik.

Struktura matematike që përshkruan bashkëveprimet mes këtyre përbërësve është
teoria e fushave kalibruese lokale me grup kalibrimi SU (3)F × SU (2)D × U (1)EM. ,
ku SU(3)F është grupi kalibrues që përshkruan matematikisht bashkëveprimet e forta,
SU(2)D - grupi kalibrues që përshkruan matematikisht bashkëveprimet e dobta dhe
U(1)EM - grupi kalibrues që përshkruan bashkëveprimet elektromagnetike.
Parametrat që karakterizojnë Modelin Standard listohen më poshtë:
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Tabela 1.1 Parametrat në Modelin Standard

1.2 Veprimi i QCD – së dhe simetritë e tij
1.2.1 Fushat dhe veprimi i QCD – së
Kromodinamika Kuantike (QCD) është një teori kalibruese SU(3) e kuantizuar, e cila
përfshin fusha masive lëndore të quajtura kuarke dhe fusha kalibruese pa masë të
quajtura gluone. Kuarket përshkuhen nga spinorët e Dirakut në paraqitjen themelore
të grupeve kalibruese:

 a,( f ) ( x),  

a ,( f )

( x)

(I.2.1)

ku α – indeksi spinor, a - indeksi i ngjyrës dhe (f) – indeksi i aromës,   † 0 (  0
është matricë e Dirakut (Dirac)).
Fusha spinore (f)(x) ka dymbëdhjetë përbërës të pavaruar në çdo pikë x, të cilat
paraqiten nga ndryshoret anti – komutuese të Grassman-it (Algjebra e numrave
antikomutues {a,b}=0 ). (f)(x) mund të interpretohet si përbërëse e një vektori
gjashtë përmasor (x) në hapësirën e aromave. (M. Peskin, D. Schroeder, 1995; M.
Creutz, 1998)
Gluonet përshkuhen nga fusha katër – vektoriale në paraqitjen e lidhur të grupit
kalibrues:
Aab ( x)  Ac ( x)Tcab
(I.2.2)
ku  - indeksi hapësinor – kohor dhe a, b – indekset e ngjyrave.
Fushat gluonike Aab ( x) , të cilat janë matrica 3×3, mund të shprehen nëpërmjet tetë
2

fushave hermitiane Ac ( x) , duke përdorur tetë gjeneratorët Tc të grupit kalibrues
SU(3) sipas ekuacionit (I.2.2). Në total fusha gluonike A ka 32 komponente në çdo
pikë x të hapësirë - kohës.
Veprimi i QCD –së është funksion i fushave  , dhe A. Veprimi në fjalë ka
një pjesë që varet vetëm nga fusha gluonike, që quhet veprimi gluonik, veprim i
pastër kalibrues ose veprimi Yang – Mills (Yang, Mills, 1954), dendësia e të cilit
shkruhet si më poshtë:

S g [ A] 

1  ,ab
F
( x) Fba ( x)
2
4g0

(I.2.3)

ku tenzori i fushës F , i cili është një matricë 3 x 3, njësoj si fushat kalibruese A .
Veprimi i kuarkeve ose veprim fermionik S f [ , , A] përcaktohet me anë të
barazimit:

S f [ , , A]    

a,( f )


( x)(i 
D  m0( f ) ab ) b,( f ) ( x)d 4 x

(I.2.4)

(f)

ku  janë matricat e Dirakut. Ato kënaqin marrëdhënien antikomutuese:
{ , } = 2g.
Shtatë parametrat e veprimit të QCD – së, janë një konstante çiftimi e zhveshur g0
dhe gjashtë masa kuarkesh të zhveshura m0( f ) .Konstantja g0 përcaktohet me anë të
metodave të grupit të rinormimit, për të cilin do shkruajmë më poshtë. Gjashtë masat
e kuarkeve ndahen në dy grupe: të lehtë dhe të rëndë, në varësi të shkallës së QCD –
së QCD , funksion i shtatë parametrave të mësipërm. Vlera tipike të sasisë së lëvizjes
në katër përmasa të gjendjeve të spektrit të QCD – së janë të rendit të shkallës QCD ,
që është rreth 200 MeV. Në tabelën 1.2 jepet ndarja e kuarkeve në këto të dy grupe
dhe karakteristikat e tyre.
(f)

Tabela 1.2 Kuarket e ndarë sipas shkallës së QCD –së, në aroma të lehta ( m
(f)

rënda ( m
al,2012)

 QCD ).

 QCD ) dhe aroma të

Masat e kuarkeve të marra nga (S. Aoki et al,2013) dhe (J. Beringer et

Duke qenë se veprimi fermionik shkruhet në mënyrë eksplicite si shumë e aromave të
ndryshme, diskutimi i mëposhtëm është ekzaktësisht i njëjtë për të gjitha aromat. Për
një aromë veprimi i QCD –së do të shkruhej:
3


S QCD [ , , A]   a ( x)(i 
D  m0 ab ) b ( x)d 4 x 

1
Tr (F  ( x)F ( x))d 4 x
2
2g0

(I.2.5)
Termi kinetik i veprimit të kuarkeve përmban matricat e Dirakut dhe derivatin
kovariant:
Dabb ( x)  ( ab  iAab ( x))b ( x)
(I.2.6)
i cili çifton fushat e kuarkeve me ato të gluoneve. ( a,b janë indekset e ngjyrës dhe α,
, indekset spinore).
Derivati kovariant Dab varet nga pika x e hapësirë – kohës nëpërmjet fushës
kalibruese A ( x) .
Komutatori i dy derivateve kovariantë në të njëjtën pikë x të hapësirë kohës i jep
formë tenzorit të fushës F (x) :

Fab ( x)  i[Dac , Dcb ]   Aab ( x)  Aab ( x)  i[ Aac ( x), Acb ( x)]

(I.2.7)

Tenzori i fushës F , i cili është një matricë 3 x 3, njësoj si fushat kalibruese A ,
mund të rishkruhet me anë të fushave hermitiane Fc të shumëzuara nga gjeneratorët
e grupit kalibrues SU(3). (Jackson, 1999; Peskin, Schroeder, 1995)

1.3 Simetria kalibruese e Langrazhianit të QCD - së
Veprimi i QCD – së është invariant ndaj transformimeve kalibruese lokale

( x)  ei ( x)Tc të cilat janë plotësisht të parametrizuara nga tetë parametra reale  c ( x)
c

duke qenë se grupi kalibrues SU(3) është një grupi Lie kompakt tetë – përmasor.
Transformimet kalibruese aplikohen njëkohësisht mbi të gjitha fushat (C. Gattringer,
C.B. Lang, 2010)

 a ( x) ( x) ab ( x) b ( x)
a

b

  ( x) ( x)   ( x)(ab )† ( x)

(I.3.1)

Fab ( x) ( x) ac ( x) Fcd ( x)(bd )† ( x)
Invarianca e veprimit të kuarkeve në ekuacionin (I.2.4) realizohet nëpërmjet derivatit
kovariant të fushës fermionike (ekuacionit (I.2.6)), i cili transformohet:

Dabb (x) (x) ab ( x)Dbcc ( x)

(I.3.2)

Aab (x) (x) ac (x) Acd (x)(bd )† (x)  i( ac ( x))(bc )† ( x)  Aab ( x)  Dabbc ( x)
(I.3.3)
Derivati kovariant është i lidhur me konceptin e transportit paralel në një sistem
gjeometrie diferenciale. Çdo pikë x në hapësirë kohë ka kopjen e vet përkatëse të
grupit të kalibrimit SU(3). Rrjedhimisht, fushat që u përkasin paraqitjeve jotriviale të
grupit kalibrues në pika të ndryshme, transformohen në mënyrë të ndryshme sipas
transformimeve kalibruese. Le të jetë U (x, x  aeˆ ) një element i grupit kalibrues, që
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njëkohësisht transporton informacionin nga x  x  aeˆ . Në këtë mënyrë, derivati
kovariant përcaktohet si më poshtë:

1 bc
U ( x, x  aeˆ ) c (x  aeˆ )  b (x)

a0 a
1
1
= lim U bc ( x, x  aeˆ )  c (x  aeˆ )  c (x)  lim U bc ( x, x  aeˆ )   bc  c (x)
a
a0
a0 a
= ( bc   [ U ( x ', x)]bcx ' x ) c (x)

Dbc c (x)  lim

(I.3.4)
ku U ( x, x)   . Duke krahasuar ekuacionin e mësipërm me ekuacionin (I.2.6)
shihet se:
bc

bc

[U ( x ', x)]bcx 'x  iAbc ( x),

U ( x, x  aeˆ )  1  iaeˆ Ac ( x)Tc  O(a2 )  U ( x)

(I.3.5)

Përcaktojmë kështu transportuesin kalibrues paralel si (R. Giles, 1981):
iTC AC ( x1 )

U ( x, y)  lim e
N 

S
S
iTC AC ( x2 )
N
N

e

iTC AC ( xN )

....e

S
N

 y 3

 P exp  i  Tc  Ac ds 
 x  0


(I.3.6)

i cili është një vijë Uilsoni (Wilson) mes pikave x dhe y, P është një operator që
tregon se eksponencialet elementare janë të renditur sipas vijës së Uilsonit,
S – gjatësia e vijës dhe x1  x2  x3.....  xN

1.4 Simetritë diskrete në QCD
Përveç simetrisë kalibruese, veprimi i QCD – së është invariant në lidhje me tre
transformime diskrete simetrie siç janë:
- konjugimi ngarkesor ( shpesh i referuar si C – simetria)
- çiftësia (P)
- kthimi në kohë (shpesh referuar si  simetria ose përmbysja kohore).
Çiftësia dhe kthimi në kohë janë simetri globale, duke qenë se transformimet lidhin
fusha me argumenta të ndryshëm hapësinor-kohorë. Çiftësia përcaktohet si një
operator që vepron mbi fushat dhe pikat e hapësirë kohës si:
P
( x0 , x) 
( x0 ,  x)
P
 ( x0 , x) 
 0 ( x0 ,  x)
P
 ( x0 , x) 
 ( x0 ,  x) 0

(I.4.1)

P
( A0 ( x0 , x), A( x0 , x)) 
( A0 ( x0 ,  x), - A( x0 , x))

Ndërkohë që kthimi në kohë duhet të përcaktohet me një operator anti – unitar, që
vepron si më poshtë:

( x0 , x) 
( x0 , x)

 ( x0 , x) 
 1 3 ( x0 , x)

 ( x0 , x) 
 ( x0 , x) 1 3

( A0 ( x0 , x), A( x0 , x)) 
( A0 ( x0 , x), A( x0 , x))

5

(I.4.2)

Së fundmi, konjugimi ngarkesor zëvendëson grimcat me antigrimcat dhe anasjelltas.
Duke qenë se pikat e hapësirë- kohës janë të pandryshuara, konjugimi ngarkesor
mund të përcaktohet lokalisht me anë të matricës të konjugimit ngarkesor C, si më
poshtë:
C
 ( x0 , x) 
C T ( x0 , x)
C
 ( x0 , x) 
 T ( x0 , x)C

(I.4.3)

C
( A0 ( x0 , x), A( x0 , x)) 
( A0 ( x0 , x), A( x0 , x))

Produkti CP e lë veprimin e çdo teorie fushe invariant.

1.5 Simetria kirale në QCD
Përveç simetrive që përmendëm më sipër veprimi i QCD –së ka simetri të tjera shtesë,
disa prej të cilave realizohen përafërsisht. Këto simetri të përafërta mund të
identifikohen atëherë kur masat e kuarkeve dhe sasitë e lëvizjes janë mjaftueshmërisht
më të vogla se shkalla e QCD QCD .
Përbërëset e djathta dhe të majta të fushave të kuarkeve të lehtë  ( f ) me numër
aromash Nf = 3 përcaktohen duke përdorur operatorët e kiralitetit:
(f)

 R,L ( x)  PR,L ( f ) ( x),  R,L ( x)  ( x)PL,R
(f)

(f)

(I.5.1)
Në limitin kiral, ku masat e kuarkeve të lehtë bëhen zero, kuarket e djathtë dhe të
majtë deçiftohen në veprimin kiral fermionik (të kuarkeve):
Nf

S [ , , A]     R ( x)(i  D ) R ( x)  L ( x)(i  D ) L ( x)d 4 x
(f)

f 1

(f)

(f)

k

(f)

(I.5.2)
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Veprimi është invariant ndaj dy transformimeve simetrie globale për kuarket e djathtë
ose të majtë.
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j 1



 R'( ,gL) ( x)  exp  i Rj ,LTjgf  ei  R( ,fL) ( x)
R ,L





 R,L ( x)   R,L ( x)exp  i Rj ,LTj fg  eiR ,L
 j 1

'( g )

8

(f)

(I.5.3)

ku Tj janë gjeneratorët e grupit të simetrisë së aromave SU(3) dhe  janë parametra
çfarëdo me vlera në grupin përkatës.
Transformimet e pavaruara të fushave të majta dhe të djathta mund të paraqiten edhe
nëpërmjet transformimeve vektorale apo boshtore, të cilat transformojnë njëkohësisht
fushat e majta dhe të djatha sipas:
Vj  (Rj Lj ) / 2, Aj  (Rj Lj ) / 2, V  (R L ) / 2 .
Veprimi i transformimit boshtor mbi elementët e grupit të aromave përfshin dhe
matricën e kiralitetit  5 :

6



8





j 1



 '( g ) ( x)  exp  i Aj Tjgf  5  ( f ) ( x)


'( g )

( x)  

(f)

 8

( x)exp  i Aj Tj fg 5 
 j 1


(I.5.4)

dhe e lë veprimin fermionik kiral invariant. Kjo simetri boshtore SU (3) A thyhet në
mënyrë spontane në QCD dhe operatorët boshtorë të ngarkesës nuk annihilojnë
vakumin. Prandaj kur aplikohen mbi gjendjen e vakumit, ata krijojnë bozone
pseudoskalare pa masë, të cilët kanë të njëjtët numra kuantikë si operatorët boshtorë të
ngarkesës. (Jeffrey Goldstone et al,1962; Y. Nambu and G. Jona-Lasinio ,1961)
Këto janë (pseudo)bozonet e Goldstonit (Goldstone) të QCD – së. Në këtë rast të
idealizuar , pionet, kaonet si dhe eta-mesoni janë pa masë dhe plotësisht të degjenuar
në të gjitha bashkëveprimet.
Këto transfomime boshtore nuk janë më transformime simetrie në prani të
kuarkeve me masë (kuarke të lehtë). Rrjedhimisht, simetria boshtore e thyer
spontanisht, tanimë thyhet në mënyrë eksplicite dhe (pseudo) bozonet e Goldstonit
marrin masë. (S. Scherer, 2003)
Në spektrin e QCD – së , ato mund të identifikohen si tetëshja e mesoneve të lehtë.
Në rastin limit, me masa kuarkesh up dhe down të degjeneruara mu  md  mud  ms ,
shfaqet simetria e izospinit dhe pionet janë plotësisht të degjeneruar dhe shumë më të
lehtë se kaonet. (Detaje të mëtejshme jepen në kapitullin pesë).
Në botën reale, simetria e izospinit thyhet nga diferenca e fundme e masave mes
kuarkeve up dhe down, si dhe nga ngarkesat e tyre të ndryshme elektrodobta. Prania
e masave të kuarkeve të lehtë redukton dhe simetritë vektoriale aromatike gjithashtu.
Transformimi singlet vektorial ruhet si një transformim simetrie për masa arbitrare
kuarkesh dhe lidhet me ruajtjen e numrit barjonik. Për kuarket e lehtë të degjeneruar,
të gjitha simetritë vektoriale aromatike ruhen dhe merret kështu simetria perfekte e
aromave e Mënyrës tetëfishe e Gell – Mann dhe Ne’eman.

1.6 Kuantizimi i QCD - së me anë të përafrimit të integralit të udhëve
1.6.1. Integrali i udhëve
Në mekanikën klasike një udhë në planin hapësirë-kohë përshkruan lëvizjen e një
grimce. Ndërkohë që në mekanikën kuantike të gjitha udhët janë të rëndësishme në
përcaktimin e lëvizjes së një grimce. Ideja e integralit të udhëve “huazohet” nga fizika
statistike dhe shkruhet si një integral statistik.
Formalizmi i integralit të udhëve për kuantizimin u propozua nga Feinman
(Feynmann) (R. P. Feynman,1948) dhe shpreh amplitudat kuanto – mekanike. Për
shembull operatori i zhvillimit kohor U (xi , ti ; x f , t f ) mes gjendjeve xi dhe xf, shprehet
si integral funksional veprimit klasik, sipas të gjitha udhëve të mundshme mes pikave
fillestare dhe përfundimtare:

U ( xi , ti ; x f , t f )  lim  dx1dx2 ...dxN e

iS ( x1 ,... xN )

N 
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x (t f )  x f



x (t1 ) xi

Ðx(t )eiS[ x(t )]

(I.6.1)

ku me Ðx(t) shkruhet masa e integrimit në limitin N. Udhët fqinje me zgjidhjen
klasike xkl (t ) dominojnë integralin e udhëve dhe prodhojnë korrektime kuantike të
vogla. Integrali i udhëve përgjithësohet në teoritë kuantike të fushës (QFT), ku
madhësitë fizike janë funksion të fushave. Në rastin e QCD – së integrali i udhëve dhe
pritja matematike e një madhësie fizike jepen si më poshtë:
QCD[ , , A ]
1
(I.6.2)
Ð Ð ÐA O[ , , A]eiS

Z
ku veprimi i QCD – së S QCD[ , , A] është përcaktuar në ekuacionin (I.2.5). Matematikisht,
ana e djathtë nuk është e përcaktuar.
Ekzistojnë dy pengesa të cilat duhet të kapërcehen përpara se të marrim një vlerësim
të integralit të udhëve të QCD – së.
Së pari, për shkak të invariancës kalibruese, integrimi mbinumëron
konfiguracione kalibruese që janë të lidhura nëpërmjet transformimeve kalibruese.
Së dyti, vlerësimi jo-perturbativ i integralit të udhëve të QCD –së përfundon
në vlerësimin e përafërt mbi një numër relativisht të vogël konfiguracionesh të
fushave kalibruese. Me anë të metodës së përzgjedhjes së rëndësishme, nevojitet një
ansambël i vogël, por përfaqësues i konfiguracioneve, në mënyrë që të marrim një
vlerësim të mirë të integralit të udhëve. Kuptohet se pjesa më e madhe e
konfiguracioneve duhet t’i përkasin udhëve fqinje më atë klasike. Konfiguracionet e
fushave kalibruese mund të prodhohen me anë të metodave Monte Carlo dhe afërsia e
tyre me udhën klasike përcaktohet nga vlera numerike e veprimit. Kjo llogaritje
kërkon përcaktimin matematik të integralit të udhëve. Ky përcaktim është i mundur
vetëm në një hapësirë – kohë rrjetore.

O 

QCD

Duke qenë se një eksponent kompleks eiS
nuk është i vlefshëm si faktor peshe
(duhet të jetë real dhe pozitiv), përzgjedhja e konfiguracioneve nuk mund të fitohet
me metoda numerike.
Të gjitha këto pengesa mund të kalohen njëkohësisht me anë të përqasjes së
Kromodinamikës Kuantike Rrjetore (LQCD), e cila përdor formën e vazhduar të
veprimit të QCD – së (ek. I.2.5) në një hapësirë kohë euklidiane të diskretizuar.
Hapësirë – koha e diskretizuar kërkon një tjetër paraqitje të fushave kalibruese me anë
të transportuesve kalibrues të ekuacionit (I.3.5), të cilët integrohen me anë të masës
 S QCD

invariante të Haar-it. Faktori eksponencial kthehet në e E , që tanimë është një
faktor peshe pozitiv dhe i përshtatshëm për metodën e përzgjedhjes së rëndësishme.
Detaje të Kromodinamikës Kuantike Rrjetore jepen në kapitullin 2.

1.7 Rinormimi
Shtatë parametrat e veprimit të QCD-së: konstantja e zhveshur e çiftimit g0 dhe
gjashtë masat e zhveshura të kuarkeve m0( f ) , si dhe fushat  , dhe A, janë subjekt i
rinormimit në teorinë kuantike. Korrigjimet perturbative, të cilat diagramatikisht
paraqiten nga laqe të sasive të lëvizjes së shkëmbyer në bashkëveprime, çojnë në
kontribute të fundme dhe divergjente. Këto korrektime futen në koeficientët e
kundërkufizave për një shkallë të caktuar rinormimi ose shkallë fizike M, ku vlerat
fizike të parametrave të teorisë njihen. Në një teori fushe kuantike të rinormuar, një
numër i fundëm kundërkufizash është i mjaftueshëm për të plotësuar të gjitha
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korrigjimet kuantike në koefiçientët e tyre. (J. Zinn-Justin, 2002)
Të njëjtët koefiçientë modifikohen në mënyrë të përsëritur në çdo rend të zbërthimit
perturbativ. Nëse korrigjimet kuantike llogariten në një shpërthim perturbativ të
rinormueshëm, numri i kundërkufizave që kërkohen për heqjen e divergjencave në
çdo rend të teorisë së perturbimit është ende i fundëm dhe divergjencat mund të
eliminohen rend pas rendi.
Për shkak të kërkesës së rinormimit, konstantja e çiftimit g të bashkëveprimeve,
pëson edhe vetë korrigjime kuantike. Këto korrigjime të konstantes së çiftimit g
përcaktohen nga  - funksioni Callan - Symanzik i QCD –së (C. Callan, 1970; K.
Symanzik, 1971):
g
(I.7.1)
 (g)  M
M
i cili përshkruan varësinë e konstantes së çiftimit g nga shkalla e rinormimit M. Në
këtë kuptim konstantja e çiftimit është një parametër çiftimi që rend. Në rastin e QED
– së, shkalla e rinormimit zgjidhet si shkalla fizike e elektroneve të ekranizuara prej
çifteve e+e- të vakumit. Rrjedhimisht, masa dhe ngarkesa klasike e elektronit mund të
përdoren në procedurën e rinormimit.
Në të kundërt, për shkak të vetisë së mbyllësisë së ngjyrës të QCD – së , as kuarket
në paraqitjen themelore, dhe as gluonet në paraqitjen e lidhur të grupit të kalibrimit
mund të shpërhapen si gjendje asimptotike në një dedektor (nuk mund të vëzhgohen
të lirë). Gjithsesi, ata mund të sillen si grimca pothuaj të lira kur kanë sasi lëvizjeje
kartërpërmasore shumë të madhe (energji të lartë). Beta funksioni i QCD – së (në
limitin kiral) jepet si më poshtë: (David J. Gross and Frank Wilczek, 1973; H. David
Politzer, 1974)


g3 
g2
 (g)  
 
  O( g 7 )
2  0
2 1
(4 ) 
(4 )

11
4
0   C(G)  N f C(R) 
3
3

 34
20

1   C 2 (G)  N f C(R)  C(G)  C2 (R)  
 3

3

(I.7.2)
(I.7.3)
(I.7.4)

ku C(G), C(R), C2 (R) janë operatorët e Kasimirit të paraqitjeve të lidhura dhe atyre
themelore, N f është numri i aromave të kuarkeve pa masë në teori. Nëse

Nf 

11 C(G)
 16.5 , koefiçienti 0 është pozitiv dhe beta - funksioni
4 C(R)

ka një

kurbaturë negative tek g. Rrjedhimisht, ka një shkallë me sasi lëvizjeje
katërpërmasore të lartë, ku konstantja e çiftimit bëhet pothuaj zero dhe kuarket dhe
gluonet sillen si grimca të lira. Kjo veti është liria asimptotike e QCD – së, e zbuluar
nga Gross, Politzer dhe Wilczek (David J. Gross and Frank Wilczek, 1973; H. David
Politzer, 1974). Liria asimptotike është arsyeja pse konstantja e çiftimit mund të matet
në shkallën elektrodobët. Mesatarja botërore e matjeve të konstantes së çiftimit jepet
në librin e të dhënave të grimcave (J. Beringer et al, 2012) si:

s (MZ2 ) 

g 2 (M Z2 )
 0.1184  0.0007
4

(I.7.5)

vlerë e cila mund edhe të ndryshojnë me anë të metodave të grupit të rinormimit në
varësi të shkallës M. MZ është masa e bozonit të rëndë Z, e cila ka vlerën 91 GeV/c2
9

KAPITULLI 2
KROMODINAMIKA KUANTIKE RRJETORE (LQCD)
Në këtë pjesë jepet një përshkrim i shkurtër i Kromodinamikës Kuantike Rrjetore
(LQCD), propozuar për herë të parë në 1974 nga K. Uilson (K.Wilson, 1974). Në
rastin e kësaj përqasjeje veprimi gluonik diskretizohet si plaketa e Uilsonit dhe
prezantohen dhe rastet e mundshme të diskretizimit të veprimit fermionik. Përshkrimi
i mëposhtëm bëhet sipas referencës (R. Gupta, 1998)

2.1 Qëllimi i llogaritjeve në kromodinamikën rrjetore
Kromodinamika rrjetore është i vetmi trajtim joperturbativ në themele të forta
matematike për zgjidhjen e kromodinamikës kuantike. Ajo është një teori kalibruese
rrjetore e formuluar në një rrjetë pikash në hapësirë – kohë. Problemi me përafrimin
perturbativ kur analizohen proceset hadronike në shkallë ≤ 1 GeV, është se konstantja
e çiftimit të fortë është afërsisht 1. Ndaj, teoria pertubative në këtë shkallë është e
papërcaktuar. Si rezultat nuk mund të llogaritim masat e mesoneve dhe barjoneve
edhe nëse na është dhënë s dhe masa e kuarkeve. Në figurën 2.1 krahasohen energjia
e lidhjes në atomin e hidrogjenit dhe ajo e një protoni. Shihet se pothuaj e gjithë masa
e protonit i atribuohet bashkëveprimit të fortë jo - linear të gluoneve.

Figura 2.1. Ilustrim i ndryshimit mes energjisë së lidhjes së elektronit me protonin në atomin e
hidrogjenit (bashkëveprimi elektro-magnetik) dhe kuarkeve në një proton (bashkëveprimi i fortë)
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Simulimet në kromodinamikën rrjetore kanë gjashtë parametra hyrës të
panjohur: konstanten e çiftimit s=g2/4 dhe masat e kuarkve: up, down, strange,
charm dhe bottom (kuarku top jeton shumë pak për të formuar gjendje të lidhura, ndaj
nuk është i përshtatshëm për studim në rrjetë). Pasi fiksohen këto parametra në bazë të
6 hadroneve, masat e të cilëve janë matur saktësisht në eksperiment, atëherë llogariten
masat dhe cilësitë e grimcave të tjera të përbëra nga këto kuarke dhe gluone, të cilat
duhet të përputhen me eksperimentin. Për shembull, konsiderojmë relacionin për
masën e pionit sipas teorisë kirale të perturbimit:

(M )2  B (mu  md )  C (mu  md )2  ....

(II.1.1)
Llogaritjet në rrjetë do të sigurojnë një kontroll të këtij relacioni dhe do fiksojnë
konstantet B dhe C ....Për të përmbledhur, duke matur M për një numër vlerash të
masave të kuarkeve, mund të zgjidhet ekuacioni (II.1.1). Ky konfirmim i QCD –së
dhe përcaktimi i gjashtë parametrave të panjohur të Modelit Standart është një
aplikacion direkt i kromodinamikës rrjetore. Përveç riprodhimit të spektrit të
mesoneve apo barjoneve, llogaritjes së elementëve matricorë në bashkëveprimin e
dobët, simulimet në LQCD na lejojnë gjithashtu:
- Të hetojmë strukturën topologjike të vakumit të QCD – së dhe mekanizmin
përgjegjës për mbyllësinë dhe thyerjen spontane të simetrisë kirale.
- Të llogaritim funksionet valore apo konstantet e zbërthimeve.
- Të analizojmë sjelljen e QCD–së në temperatura të larta dhe të njohim natyrën
e kalimeve fazore, temperaturës kritike së kalimit,ekuacionin e gjendjes si dhe
eksitimet kolektive nën dhe mbi Tk.

2.2 Përshkrimi i qasjes rrjetore
Llogaritjet në kromodinamikën rrjetore janë një implementim jo – perturbativ i teorisë
së fushës, duke përdorur integralin e udhëve të Feynman-it. Pikënisja është funksioni i
shpërndarjes në hapësirë – kohën euklidiane:
(II.2.1)
Z   ÐA Ð Ð e S


ku S është veprimi i QCD – së:

1

S   d 4 x  F F   D 
4


(II.2.2)

dhe D është operatori i Dirakut. Fermionet paraqiten nga ndryshoret e Grassmann-it

 dhe  . Këto të fundit mund të integrohen saktësisht dhe rezultati i marrë do të
ishte (Creutz, 1998):

Z   ÐA det D e


 1



 d 4 x  4 F F  

(II.2.3)

Kontributi fermionik tanimë gjendet në termin jo – lokal det D, dhe funksioni i
shpërndarjes është një integral vetëm i konfiguracioneve të fushave kalibruese.
Veprimi S, pas integrimit të ndryshoreve fermionikë mund të shkruhet edhe si:

1

S  S f .kal  Skuarkeve   d 4 x  F F     log(det Di ) , ku shuma është sipas aromave
4
 i
të kuarkeve. Le të përcaktojmë fillimisht të ashtuquajturin përafrimin me fermione “të
ngrirë”, (përafrimi “quenched”) dhe rolin e tij në simulime. Në këtë përafrim det D =
c, çka i korrespondon heqjes së efekteve të polarizimit të vakumit të QCD - së. (shiko
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shtojcën A)
Rezultatet e madhësive fizike merren duke llogaritur pritjen e tyre matematike:

1
(II.2.4)
ÐA OeS

Z
ku O është një kombinim i dhënë operatorësh të shprehur në terma të produkteve të
renditura të fushave kalibruese dhe atyre të kuarkeve. (Pritjet matematike në
përafrimin e integralit të udhëve i korrespondojnë produktit të renditur kohor të
funksioneve të korrelimit). Fushat e kuarkeve në O praktikisht rishprehen në terma të
përhapësve të kuarkeve duke përdorur teormën e Wick - ut (G. Wick, 1950) për
kontraktimin e fushave fermionike. Në këtë mënyrë, hiqet varësia eksplicite e
kuarkeve si fusha dinamike. Njësia bazë për llogaritjen e madhësive fermionike është
përhapësi i Feynmanit:
SF ( y, j, b, x, i, a)  (D1 )xy,,ij,a,b
(II.2.5)
-1
ku D është i anasjelli i operatorit të Dirakut, i llogaritur për një fushë kalibruese të
dhënë. Një element i kësaj matrice është amplituda e përhapësit të kuarkut nga një
nyje x me spin i dhe ngjyrë a, në një nyje y me spin j dhe ngjyrë b.
Mënyra se si mund të realizohen këto llogaritje për pritjet konsiston në hapat e
mëposhtëm:
 Përcaktimi i një rrjete me përmasa të fundme
Veprimi Yang – Mills për fushat kalibruese dhe operatori i Dirakut për
fermionet përcaktohen në rrjetën diskrete hapësirë – kohë, në mënyrë të tillë
që të ruajnë të gjitha cilësitë kyçe të QCD – së:
- invariacën kalibruese,
- simetrinë kirale,
- topologjinë
- lidhjen një për një mes fushave rrjetore dhe atyre të vazhduara
Ky hap është më i vështiri. Ende sot nuk kemi një formulim rrjetor të kënaqshëm që
ruan simetrinë kirale në limitin mkuark = 0 me anë fushash lokale, psh: mos të ketë
dublantë. Në fakt teorema Nielson – Ninomiya thotë që një formulim invariant
tejbartës, lokal dhe hermitian i teorisë rrjetore nuk mund të ketë njëkohësisht simetri
kirale dhe mungesë dublantësh (Holger Bech Nielsen and M. Ninomiya, 1981). Një
pasojë e rëndësishme e kësaj teoreme është se pavarësisht përpjekjeve nuk mund të
ketë një formulim praktik të fermioneve kirale në rrjetë që të ruajnë të gjitha vetitë e
mësipërme.
 Simulimi i fushave kalibruese:
1

Veprimi euklidian S  S f .kal  Skuarkeve   d 4 x  F F   Tr log D  për QCD në
4

potencial kimik zero është real dhe i kufizuar nga poshtë. Si rrjedhim, e-S në integralin
e udhëve është analog me faktorin e Boltzmann-it në funksionin e shpërndarjes për
sistemet statistike. (Ajo shihet si pesha probabilitare për gjenerimin e
konfiguracioneve). Pavarësisht se S është një madhësi e shtrirë dhe diapazoni i
vlerave është i madh, shpërndarja ka një maksimum të lartë rreth konfiguracioneve
që minimizojnë energjinë e lirë. Konfiguracionet pranë maksimumit dominojnë
integralin statistik. Këto konfiguracione të rëndësishme, gjenerohen duke përdorur
metodën Monte Carlo të zinxhirëve të Markovit.
O 



Llogaritja e përhapësit të kuarkeve për një me fushë kalibruese të dhënë.
Për një fushë kalibruese të dhënë, përhapësi i kuarkeve i Feynman-it SF, është
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një matricë e karakterizuar nga tre indekse: nyja, spini dhe ngjyra. Një element
i dhënë i kësaj matrice jep amplitudën probabilitare të përhapjes së kuarkut me
një spin dhe ngjyrë të caktuar nga një nyje e hapësirë - kohës në një nyje, spin
dhe ngjyrë tjetër. Përhapësi SF është thjesht i anasjelli i operatorit të Dirakut D.
Duke qenë se hapësirë – koha është diskrete dhe e fundme, matrica e Dirakut
është gjithashtu e fundme dhe e anasjella e saj mund të llogaritet numerikisht.
Përmbysja e matricës së Dirakut është hap kyç llogaritës në kromodinamikën
rrjetore dhe konsumon rreth 90% të CPU – së. Për të ndërtuar funksionet e
korrelimit nevojitet përhapësi SF vetëm nga një nyje burim e dhënë në të gjitha
nyjet e tjera të rrjetës. Kjo i korrespon 12 shtyllave të D-1, një për çdo 12
shkallë lirie të spinit dhe ngjyrës.


Funksionet e korrelimit shprehen si produkte të renditura udhësh të përhapësve
të kuarkeve dhe fushave kalibruese duke përdorur kontraktimet e Wick-ut për
operatorët e fushave.



Pritja matematike e funksioneve të korrelimit vlerësohet për një grup
konfiguracionesh.

2.3 Llogaritjet rrjetore për spektrin e hadroneve
Qëllimi përfundimtar i llogaritjes së funksioneve të korrelimit në kromodinamikën
rrjetore është nxjerrja prej tyre e vlerave të madhësive fizike si psh masat. Funksioni i
korrelimit më i përgjithshëm i dy madhësive Oi dhe Oj në fizikën statistike mund të
shkruhet (M. Creutz, B. Freedman, 1981):

Cij (t ) 

Tr[Oi (t )Oj (0)e  H ]
Z

(II.3.1)
ku funksioni i shpërndarjes Z jepet nga Z  Tr[e ] , dhe  është e anasjella e
temperaturës T dhe H – hamiltoniani i sistemit. Funksioni i korrelimit me dy pika
mund të shkruhet në formën:
 H

e

 EnT

Cij (t ) 

n | Oi (t )Oj (0) | n

n

e

 EnT

(II.3.2)

n

e cila në limitin T  jep pritjen e vakumit:
limT  Cij (t)  0 | Oi (t)Oj (0) | 0

(II.3.3)
Duke konsideruar operatorin e zhvillimit në kohë euklidiane (imagjinare)
 Ht
Oi (t)  eHtOe
, si dhe duke futur një sistem ortonormal gjendjesh energjetike
i
marrim:

Cij (t ) 

 0|O | n
i

n | Oj | 0 e( En E0 )t

n

Z

(II.3.4)
Siç vihet re, në limitin për kohë të mëdha t   , dominojnë gjëndjet me energji të
ulta, të cilat për i = j japin:
Cii(t)=|<0|Oi|0>|2+ |<0|Oi|1>|2e-(E1-E0)t
(II.3.5)
Rrjedhimisht gjatësia e korrelimit, që përcakton shkallën e rënies eksponenciale, jepet
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nga:

  (E1  E0 )1 

1
am

(II.3.6)

ku a- largësia rrjetore dhe m – masa e kuarkut.
Do të supozojmë se shuma sipas n është kufizuar në gjëndjen e dëshiruar nga:
1- Optimizimi i Oi dhe Oj për të marrë një mbulim të madh me funksionin valor.
(p.sh bëhet <gjendja e dëshiruar|O|0> më e madhe dhe pjesa tjetër e vogël.
2- Rritja e statistikës në mënyrë që sinjali të shtrihet në kohë mjaftueshmërisht të
madhe, në të cilat çdo mbetje e gjëndjeve me energji më të lartë është e
neglizhueshme.
Në mënyrë që të llogarisim masën, përdoret metoda e masës efektive:

M ef ( )  

C01 (t  1)
C01 (t )

(II.3.7)

e cila në limitin t  , konvergjon në vlerën e dëshiruar. Sjellja e
për dy
gjendje të ndryshme ndryshon në varësi të zgjedhjeve të ndryshme Oi dhe Of. Pikat për
t’u theksuar janë (M. Creutz, B. Freedman, 1981):
- Konvergjenca e vlerës asimptotike të M mund të jetë mbi ose nën vlerën
fizike, në varësi të zgjedhjes së O.
- Kontributi i gjendjeve të eksituara është më i dukshëm për t të vogla, ku
Mef ndryshon shumë shpejt para se të sheshohet. Për t në këtë zonë të
sheshtë (të quajtur rrafsh ose plato), supozohet se, brenda precizionit
numerik, vetëm gjendja me energji më të ulët është e rëndësishme.
- Vlera e t për fillimin e platosë dhe gjatësia e saj varen nga operatorët
interpolues.
- Gabimet statistikorë rriten me t, përveç rastit të pionit.
- Në rastet kur nuk ka një plato të qartë (sinjali nuk shtrihet
mjaftueshmërisht larg në t), mund të realizohet një përafrim në rende më të
larta të t, duke përfshirë dhe kontributin e gjendjeve me energji më të larta.
Duke supozuar se hapat e mësipërm janë marrë parasysh dhe kemi vlerësime të
besueshme për masat e hadroneve si funksion i masës së kuarkeve, a, L dhe numrit nf
të aromave dinamike, ne jemi në pozitat për t’i krahasuar ato me të dhënat
eksperimentale.

2.4 Formulimi i teorive kalibruese rrjetore
Në 1974 Uilson (K.Wilson,1974) formuloi teoritë kalibruse euklidiane në rrjetë si një
mjet për të studiuar mbyllësinë e kuarkeve. Ky formulim u përdor më tej nga Creutz
dhe të tjerë për të kryer llogaritje numerike. Implementimi numerik i integralit të
udhëve kërkon hapat e mëposhtëm:
- Diskretizimi i hapësirë – kohës
- Vendosja e shkallëve të lirisë kalibruese dhe fermionike në rrjetë
- Ndërtimi i veprimit
- Përcaktimi i masës së integrimit në integralin e udhëve
- Përcaktimi i operatorëve që duhen përdorur për të kontrolluar madhësitë
fizike.
Nga çka u përmend më sipër, ndërtimi i veprimit dhe operatorëve janë më të
ndërlikuarit.
14

2.4.1 Rrjeta e hapësirë – kohës
Ka disa mënyra për të diskretizuar hapësirë – kohën në 4 përmasa euklidiane. Këto
përfshijnë hiperkubin, kubin vëllim centruar dhe rrjetat e rastit. Më e thjeshta prej
tyre është rrjeta me një hiperkub izotropik me hapësirë rrjetore a=aS=aT dhe përmasa
NS  NS  NS  NT. Në rastin e rrjetave të rastit edhe analiza e fushës së lirë bëhët e
vështirë. Rrjetat anizotropike, një rrjetë hiperkubike me hapësira rrjetore të ndryshme
në drejtimin hapësinor dhe kohor, kanë treguar se zvogëlojnë gabimet e diskretizimit
sipas një drejtimi të caktuar.
2.4.2 Përcaktimi i ndryshoreve të fushës  ( x) dhe A ( x)
Vendosja e fushave fermionike  ( x) në rrjetë është mjaft e qartë. Fusha e kuarkeve
paraqitet nga ndryshoret antikomutuese të Grassmann-it, të përcaktuara në çdo nyje të
rrjetës. Ato i përkasin paraqitjes themelore SU(3). Rregullat e integrimit mbi një çift
variablash fermionikë  dhe  janë rregullat standarte për ndryshoret e
Grassmannit (Peskin, Schroeder, 1995):

 d d  d d    d d   0
 d    d   i
 d d    1

(II.4.1)

Duke qenë se veprimi fermionik është linear si për  ashtu dhe për  , këto rregulla
mund të përdoren për të integruar në lidhje me to. Kështu, integrali i udhëve
reduktohet në një integral ku integrohet vetëm sipas fushave kalibruese. Meqë veprimi
fermionik është kuadratik, rregullat e integrimit për ndryshoret e Grassmannit janë të
mjaftueshme për të treguar se integrali fermionik jepet me anë të përcaktorit të
operatorit të Dirakut det D.
Ndërtimi i fushave kalibruese është më pak intiutiv. Në hapësirë – kohën e vazhduar,
fushat kalibruese A ( x) mbajnë indekset lorentziane të një 4 – vektori dhe
mundësojmë bashkëveprimet mes fermioneve. Për t’i vendosur në rrjetë, Uilson
theksoi se në hapësirën e vazhduar, një fermion që lëviz nga një nyje x në një tjetër y
në prani të një fushe kalibruese A ( x) merr një faktor faze të dhënë nga produkti i
renditur i udhëve :
y

 ( y)  P e

x igA ( x)dx

 ( x)

(II.4.2)

Tetë tipet e gluoneve që mundësojnë bashkëveprimet mes kuarkeve përcaktohen në

a

, ku gjeneratorët e grupit a janë
2
normuar sipas barazimit Trab  2 ab . Ekucioni i mësipërm sugjeron se fushat
kalibruese mund të krahasohen me lidhje që bashkojnë nyjet në rrjetë. Kështu me çdo
lidhje të Uilsonit, lidhet një version diskret i produktit të renditur të udhëve:
algjebrën SU(3), ose matricat A ( x)  Aa ( x)

ˆ
iagA ( x  )
2

U ( x, x  ˆ )  U ( x)  e

(II.4.3)

ku fusha A është përcaktuar në mesin e lidhjes dhe U është një matricë unitare 3  3
me përcaktor njësi. Në veçanti shënojmë:
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U ( x, x  ˆ )  U  ( x)  e

ˆ
iagA ( x  )
2

 U † ( x  ˆ , x)

(II.4.4)

2.4.3 Simetritë diskrete në teorinë rrjetore
Grupi i simetrisë së teorisë së vazhduar, reduktohet në një grup diskret. Në një rrjetë
hiperkub lejohen vetëm rrotullimet me 90 , ndaj grupi i rrotullimit në rastin e
vazhduar zëvendësohet nga grupi diskret hiperkubik (J. Mandul et al, 1983) Tejbartja
do jetë minimumi një njësi rrjete, ndaj dhe sasitë e lëvizjes të lejuara janë:
2 n
kn 
n  0,1,....L
La
ose
2 n
kn  
n  0,1,....L / 2
La
Në rrjetë sasia e lëvizjes ruhet. Përveç simetrisë lokale të kalibrimit dhe invariancës
kubike, veprimi rrjetor është invariant ndaj çiftësisë (P), konjugimit ngarkesor (C) dhe
përmbysjes në kohë (T).
2.4.4 Simetria lokale e kalibrimit
Efekti i një transformimi kalibrues lokal V(x) mbi variablat  ( x) dhe U përcaktohet
prej marrëdhënieve:

 ( x)  V ( x) ( x)
 ( x)  ( x)V † ( x)

(II.4.5)

U  ( x)  V ( x)U  ( x)V † ( x  ˆ )
ku V(x) është në të njëjtën paraqitje me U. Me këto dy përcaktime ka dy tipe
objektesh invariantë kalibrues që mund të ndërtohen në rrjetë:
- Një kordë e cila konsiston në produktin e renditur të udhëve të lidhjeve të
kufizuara nga një fermion dhe një antifermion siç tregohet në fig 2.1a. Një
shembull i thjeshtë do të ishte:
Tr(U (x)U (x  ˆ )......U ( y  ˆ )) , ku gjurma është sipas indekseve të
ngjyrës. Këto janë ato që quhen vijat e Uilson/Polyakov-it ose korda të QCD –
së.
- Laqet e mbyllura të Uilson-it. Këto të fundit tregohen tek fig 2.1b. Shembulli
më i thjeshtë ëshë një plaketë (ose pllakë), pra një lak 1  1.

W11  Re Tr(U ( x)U ( x  ˆ )U† ( x ˆ)U† ( x))

Për SU (N  3) gjurma e çdo laku të Uilsonit në paraqitjen themelore është
komplekse, me të dy renditjet e mundshme të udhëve, duke dhënë kështu vlera
komplekse të konjuguara. Prandaj, duke marrë gjurmën sigurojmë invariancën
kalibruese, ndërkohë që marrja e pjesës reale është ekuivalente me mesatarizimin e
lakut dhe të konjuguarit ngarkesor të tij.
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Figura 2.1 Dy madhësitë invariant kalibruese. a) Një kordë e renditur e U-ve e kufizuar nga
një fermion dhe një antifermion. b) laqet e mbyllura të Uilsonit.

Një veprim invariant kalibrues, duhet të niset të ndërtohet nga laqe dhe korda. Kihet
parasysh që këto dy objekte bazë, invariante kalibruese, mund të kenë përmasa dhe
forma të ndryshme. Për më tepër ato mund të shtrihen në cdo paraqitje ngjyrash
SU(3). E vetmja gjë detyruese e nevojshme është që në limitin e vazhduar të japë
teorinë e njohur të QCD-së. Çdokush do donte të ruante aq simetri të teorisë sa të
ishte e mundur për çdo vlerë të a-së dhe jo vetëm në limitin e vazhduar (a0). Është
relativisht e lehtë të ruash invariancën kalibruese lokale, por ruajtja e simetrisë kirale,
e cila është provuar se është shumë e rëndësishme në fenomenologjinë e kuarkeve të
lehtë dhe lidhja një për një mes fermioneve rrjetore dhe atyre të Dirakut është
zhgënjyese. (Gattringer, Lang, 2010)

2.5 Formulimi i veprimit rrjetor
2.5.1 Veprimi kalibrues
Veprimi kalibrues mund të shprehet në funksion të laqeve të mbyllur. Le të shohim
ndërtimin e tyre për rastin më të thjeshtë të modelit abelian U(1), ku variablat lidhës
janë numra kompleksë komutues në vënd të matricave SU(3). Konsiderojmë lakun më
të thjeshtë të Uilson-it, pllakën 1 x 1:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
iag[ A ( x ) A ( xˆ  ) A ( xˆ  ) A ( x )
2
2
2
2

W  U ( x)U ( x  ˆ )U ( x ˆ) U ( x)  e
11


†

†


(II.5.1)
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Zbërthimi rreth x 

ˆ ˆ
2

jep:

exp[ia2 g (  A   A ) 

ia4 g 3
(  A  3 A )  ...]
12

a4 g 2
 1  ia gF 
F F   O(a6 )  .....
2

(II.5.2)

2

Pjesët reale dhe imagjinare të lakut japin:

Re Tr (1  W11 ) 

a4 g 2
F F   terma te rendit me te larte
2

(II.5.3)

Im(W )  a gF
11

2

Këtu indekset  dhe  janë të pakontraktuar. Ekzistojnë 6 pllaka të ndryshme
pozitivisht të përcaktuara { < }, të lidhura me çdo nyje. Duke shumuar mbi  dhe 
dhe duke patur kujdes që të shumëzojmë me një faktor ½ për të evituar numërimin e
dyfishtë, marrim (Wilson 1974; Giles 1981):

1
a4
1
11
Re Tr (1  W )   F F   d 4 xF F 
2 
g x  
4 x  ,
4

(II.5.4)

Pra, rendi më i ulët i a – së, shpërthimi i pllakës jep veprimin e vazhduar. Hapat në
derivim për grupet jo – abelianë janë identikë dhe shprehja përfundimtare është e
njëjta. Rezutati për veprimin kalibrues për rastin SU(3), i shprehur me anë të pllakave
i quajtur veprimi i Uilsonit jepet me anë të barazimit:

Sg 

6
1
Re Tr (1 W11 )
2 
g x  
3

(II.5.5)

Për arsye historike llogaritjet rrjetore paraqiten më së shumti në funksion të
konstantes së çiftimit   6 / g 2 .
Duhen theksuar katër pika të rëndësishme në ndërtimin e mësipërm të veprimit
kalibrues:
1) Korrigjimi kryesor është i rendit O(a2).
Termi

a2
F (3 A 3 A ) është i pranishëm në shpërthimin e të gjithë
6

laqeve planarë të Uilson-it. Rrjedhimisht, në nivelin klasik ai mund të
hiqet duke zgjedhur një veprim që është një kombinim linear i laqeve të
Uilsonit 1 x 1 dhe 1 x 2, me gjatësi relative të përshtatshme të dhënë nga
shpërthimi i Tejlorit.
2) Efektet kuantike do të rritin korrigjimet, psh: a2  X ( g 2 )a2 , ku sipas
teorisë së perturbimit X (g 2 )  1 c1g 2  .... , dhe rrjedhimisht do të fusë
laqe shtesë jo - planarë. Përmirësimi i veprimit do të kërkojë kështu të
përfshijmë këto laqe shtesë, dhe të rregullojmë gjatësitë relative, të cilat
janë funksion i g2.
3) Arsyeja e përcaktimit të veprimit në terma të laqeve të vegjël është
shpejtësia kompjuterike dhe reduktimi i gabimeve nga diskretizimi. Për
shembull, për lakun 1 x 1, korrigjimi kryesor është përpjestimor me a2/6,
ndërkohë që për lakun 1 x 2 ai rritet në 5a2/12. Gjithashtu , kostoja e
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simulimit rritet me një faktor nga 2 – 3.
4) Fusha elektrike dhe magnetike E dhe B janë përpjestimore me F . (Ato
jepen me anë të pjesës imagjinare të laqeve të Uilson-it)
2.5.2 Veprimi fermionik
Për të diskretizuar veprimin e Dirakut, Uilson zëvendësoi derivatin me diferencën e
simetrizuar dhe përfshiu lidhjet kalibruese të përshtatshme për të ruajtur kështu
invariancën kalibruese

D
    ( x)  [U ( x) ( x  ˆ ) U† ( x  ˆ ) ( x  ˆ )]
1
2

(II.5.6)



Është e lehtë të vërehet se rimerret veprimi i Dirakut në limitin a  0 , duke kryer një
shpërthim Tejlori të U dhe  ( x  ˆ ) sipas hapësirës rrjetore a.
Duke mbajtur vetëm termin kryesor, ekuacioni i mësipërm do të bëhet:
1
ˆ
ˆ
 ( x)  [(1  iagA ( x  )  ...)( ( x)  a '( x)  ....)  (1  iagA ( x  )  ...)( ( x)  a '( x)  ....)]
2a
2
2
2
2
a
a 1
  ( x)  (   3  ....) ( x)  ig ( x)  [ A  ( 2 A  (  A )   A  2 )  ...] ( x)
6
2 4

i cili, në O(a2) , është pjesa kinetike e veprimit standart të Dirakut për hapësirën e
vazhduar, në hapësirë – kohën euklidiane. Arrihet kështu në veprimin rrjetor
fermionik më të thjeshtë (të quajtur veprimi naiv).

S ( N )  mq  ( x) ( x) 

1
 ( x)  [U  ( x) ( x  ˆ )  U † ( x  ˆ ) ( x  ˆ )]

2 x
x
(N)
  ( x) Dxy [U ] ( y)
x

(II.5.7)
ku matrica e Dirakut D(N) është:

1
[ Ui ,i , j    Ui†i , j  ]
(II.5.8)

2a 
Në hapësirën euklidiane matricat euklidiane të Dirakut   janë hermitiane:     †
Di(,Nj ) [U ]  mqij 





dhe kënaqin relacionin   ,   2 
Simetritë: Veprimi fermionik është invariant ndaj rrotullimit në hapësirë dhe kohë të
grupit hiperkubik. Invarianca e plotë euklidiane do të rivendoset në limitin e vazhduar.
Veprimi është invariant ndaj tejbartjes me a. Veprimi naiv  ( x)Dxy( N ) y , ka simetritë
globale që vijojnë më poshtë:

 ( x)  ei ( x)
 ( x)  ( x)ei

(II.5.9)

ku  është një parametër i vazhduar. Kjo simetri është e lidhur me ruajtjen e numrit
barjonik dhe çon në ruajtjen e rrymës vektoriale. Për mq = 0, veprimi është gjithashtu
invariant ndaj transformimeve:
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 ( x)  ei  ( x)
 ( x)  ( x)ei
5

(II.5.10)
5

Duke patur si simetri vektoriale ashtu edhe boshtore në rrjetë, simetritë globale
mbeten të tilla edhe pas kuantizimit. (Teorema Adler – Bell – Jackiw)
Kjo do të thotë se, ndërsa veprimi fermionik naiv ruan kiralitetin, ai shfaq problemin e
dublimit të fermioneve. Ngarkesat kirale të këtyre fermioneve të tepërt janë aq sa të
zhdukim plotësisht anomalinë ose thyerjen e simetrisë boshtore dhe vektoriale pas
kuantizimit. Në fakt analiza e S(N)çon në teoremën Nielsen – Ninomiya, e cila pohon
se është e pamundur të përcaktosh një veprim rrjetor lokal, invariant ndaj tejbartjes,
që ruan simetrinë kirale dhe nuk ka dublantë (Nielsen, Ninomiya, 1981).
2.5.3 Masa e Haarit
Elementi tjetër i rëndësishëm që nevojitet për të kompletuar formulimin e
kromodinamikës rrjetore (LQCD) si një teori fushe nëpërmjet integralit të udhëve,
është përcaktimi i masës së integrimit sipas shkallëvë të lirisë kalibruese. Duhet patur
parasysh se ndryshe nga rasti i fushave të vazhduara A, fushat rrjetore janë matrica
SU(3) me parametra të përcaktuar në një segment [a b]. Prandaj, Uilson propozoi një
madhësi invariante të grupit për këtë integrim: masën e Haar-it (A. Haar, 1933;
Wilson, 1974). Kjo madhësi përcaktohet e tillë që për çdo element V dhe W të grupit
të kemi:

 dUf (U )   dUf (UV )   dUf (WU )

(II.5.11)

ku U  U(1) dhe f(U) është një funksion arbitrar mbi grupin. Ky ndërtim është i
thjeshtë, dhe ka avantazhin që në studimet jo perturbative shmang kalibrimin e fushës
në integralin e udhëve. Kjo sepse ndryshoret e fushës janë kompakte dhe rrjedhimisht
shmanget problemi i kopjeve. Kështu, masa e Haar-it mund të normohet:

 dU  1

(II.5.12)

Për madhësi invariante kalibruese, çdo kalibrim kontribuon me të njëjtën masë.

2.6 Dublimi i fermioneve
Problemi i diskretizimit naiv të veprimit të Dirakut, i specifikuar nga operatori D(N) i
treguar më sipër, është se në limitin e vazhduar ai jep 2d = 16 aroma në vend që të
japë një të vetme. Problemi i dublimit është lehtësisht i demostrueshëm nga e
anasjellta e përhapësit të fushës së lirë (i cili merret nga transformimi Furie i veprimit
me të gjitha U(x)=1):

G1 ( p)  mq 

i
 sin p a
a  

(II.V.2.)

i cili ka 16 zero në zonën e Briluenit në limitin kiral (masa e kuarkeve tenton në zero)
mq  0 . Duke përcaktuar intervalin e sasisë së lëvizjes në zonën e Briluenit në
[-, ], zerot ndodhen në 16 qoshet e hiperkubit me qendër {0,0,0,0} dhe brinjë .
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2.6.1 Përgjithësime të simetrisë kirale
Në limitin e masës zero të teorisë së vazhduar, simetria e aromave në nivelin klasik
është UV (1) UA (1)  SUV (nf )  SUA (nf ) , ku n f është numri i fermioneve të lehtë.
Mosthyerja e UV (1) sjell ruajtjen e numrit barjonik. U A (1) thyhet nga kontributet e
instantoneve dhe rryma boshtore e singletit të aromave është anormale. SU A (n f )
thyhet spontanisht dhe kuarket marrin një pritje të ndryshme nga zero në vakumin e
QCD – së. Kësaj thyerjeje korrespondojnë (n2f 1) bozonet e Goldstonit, (psh.
pionet). Simetria kirale luan një rol shumë të rëndësishëm në QCD. Është e
dëshirueshme që simetria kirale të ruhet edhe për a të fundme dhe jo vetëm në limitin
e vazhduar. Për të përcaktuar nësë kjo është e mundur duhet kuptuar lidhja midis
dublantëve dhe simetrisë kirale në teorinë rrjetore. Simetria kirale, siguron që
 5 D  D 5  0 . Tregohet lehtësisht se veprimi rrjetor naiv kënaq vetinë hermitiane:

 5D 5  D† por ai shfaq dublantë.
Një pikë tjetër kryesore është: cilat janë kushtet e përgjithshme nën të cilat një teori
rrjetore me këtë realizimin të simetrisë kirale shfaq dublantë. Përgjigja jepet nga
teorema Nielsen – Ninomiya (Nielsen, Ninomiya, 1981).
Konsiderojmë një veprim të tillë që G1 ( p, m  0)  iF ( p) . Atëhere nëse:






Funksioni F(p) është periodik në hapësirën e impulseve me periodë 2 /a
Impulset rrjetore janë të vazhduar në {0, 2 }. Kjo është e vërtetë në limitin
L  për të gjitha vlerat e hapësirave rrjetore.
F(p) është i vazhduar në hapësirën e impulseve. Kjo sigurohet nëse
bashkëveprimet janë lokale.
F( p)  p  për p të vogla dhe a  0 , për t’u përputhur me limitin e
vazhduar.
Veprimi ka simetri kirale (psh. Kënaq cilësinë hermitiane  5 D 5  D † ) dhe
operatori i Dirakut pa masë është antihermitian.

teoria do të ketë dublantë. Mund të kuptohet lehtësisht ky fakt nga grafiku
njëdimensonal i F(p) i treguar në figurën 2.2, e cila thekson faktin që F(p) duhet të
ketë një numër çift zerosh nën kushtet e mësipërme.

Figura 2.2. Paraqitja skematike 1 – dimensionale e inversit të përhapësit pa masë F(p)
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Pjerrësitë  tregojnë se një gjendje lëviz majtas, ndërkohë që tjetra lëviz djathtas. Në
një përmasë drejtimi është i njëjtë me kiralitetin, rrjedhimisht fushat e majta dhe ato të
djathta vijnë në çifte të pandashme dhe së bashku formojnë një fermion Diraku.
Pasoja kyçe e teoremës Nielsen – Ninomiya është që nuk mund të përcaktohet një
teori rrjetore me fermione kirale. Me fjalë të tjera, kjo teoremë mund të formulohej si
më poshtë:
Është e pamundur të formulohet në rrjetë një teori fermionike që gëzon njëkohësisht
vetitë e mëposhtme:
1. Simetria kirale
2. Lokaliteti
3. Mungesa e dublantit
4. Simetria hiperkubike
2.6.2 Fermionet e Uilsonit
Në paragrafët e mësipërm përmendëm se veprimi rrjetor nuk është i vetëm. Gjithkush
ka lirinë t’i shtojë veprimit një numër arbitrar operatorësh jo të rëndësishëm, duke
qënë se këta të fundit nuk e ndryshojnë limitin e vazhduar. Zgjidhja e Uilsonit për
problemin e dublimit ishte shtimi i një operatori, përmes së cilit 15 dublantët në
p   marrin një masë proporcionale me 1/a (K. G. Wilson,1977). Veprimi i
Uilsonit shkruhet si më poshtë:
S (W )  mq  ( x) ( x) 
x

1
 (x)  [U ( x) ( x  ˆ ) U† ( x  ˆ ) ( x  ˆ )]
2a x,

r
 ( x)[U ( x) ( x  ˆ )  2 ( x) U† ( x  ˆ ) ( x  ˆ )]
2a x,
(m a  4r )
1
 q
x  ( x) ( x)  2a x  (   r)  [U ( x) ( x  ˆ )  (   r)U† ( x  ˆ ) ( x  ˆ )]
a
  xL Dxy(W ) yL

-

x, y

(II.6.2)
ku matrica e Dirakut D(W) ka formën:

Dxy(W ) [U ]   xy   [(r   )U x, x, y   (r    )U x† , x, y  ] (II.6.3)


ku:

  1/ (2mq a  8r )

(II.6.4)

dhe r është një parametër i ndryshëm nga zero.
Në këtë formë, veprimi i Uilsonit ka interpretimin e mëposhtëm si model i fizikës
statistike. Kufiza diagonale vepron si inerci që mban fermionin në të njëjtën nyje,
ndërkohë që kufiza jodiagonale bën që fermion të kërcejë në fqinjin më të afërt me një
amplitudë  . Gjatë këtij kërcimi fermioni fiton një faktor (   r) në hapësirën e
spineve dhe me U në hapësirën e ngjyrave. Rasti r = 1 është i veçantë, duke qenë se
operatori spinor 1   , është një operator projeksioni me rang 2:
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1   2 1  
(
) (
)
2
2
1  
Tr (
)2
2

(II.6.5)

Tregohet (Wilson, 1974; Gattringer, Lang 2010) se për një teori të lirë masa e kuarkut
jepet me anë të parametrave rrjetore  dhe r si:

mq a 

1
1
1
 4r 

2
2 2c

(II.6.6)

me një zero në   c  1/ 8r . Për teorinë bashkëvepruese ( U ( x)  1 ) do të
vazhdojmë të përcaktojmë mqa njësoj si më sipër, me kushtin që  c varet nga a.
Korrigjimi i Uilsonit për dublantët vjen më një çmim të lartë: një thyerje e simetrisë
kirale e rendit O(a).
Përhapësi i lirë në hapësirën e impulseve për fermionet e Uilsonit është:

GF ( p)  DW1 ( p) 

a
1  2  (r cos p a  i  sin p a)

(II.6.7)



Për shkak të operatorit shtesë (termi proporcional me r) 15 gjendjet shtesë marrin
masa të rendit 2rn/a, ku n përcaktohet prej 15 zerove shtesë p* , sipas barazimit:

n

1
(1  cos ap* )

2 

Operatori D kënaq relacionet e mëposhtme:

 5 DW†  5  DW
 5GF† ( x, y) 5  GF ( y, x)
DW† ( , r )  DW ( , r )

(II.6.8)

Dy të parat tregojnë se vetia  5 hermitiane e D(N) ruhet. Ekuacioni i dytë lidh një
përhapës kuarku nga x  y me përhapësin e antikuarkut nga y  x . Ky identitet i
rëndësishëm, i quajtuar hermiticiteti në lidhje me  5 , çon në një thjeshtëzim të
rendësishëm në llogaritjet numerike. Relacioni i fundit tregon që D(W) nuk është
antihermitian për shkak të kufizës të Uilsonit r. Një analizë e ngjashme me atë të
fermioneve naive të paraqitur më lart, tregon se masa e poleve është e ndryshme nga
masa e zhveshur (masa e kuarkeve pa praninë e bashkëveprimeve) dhe jepet nga
relacioni i dispersionit:

mqpol a  r(cosh Ea 1)  sinh Ea

(II.6.9)

Kjo tregon, ashtu sic pritej, që korrigjimet e diskretizimit në madhësitë spektrale janë
të rendit O(a).
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2.6.2.1 Veti të fermioneve të Uilsonit
Në një përmbledhje të shkurtër më poshtë përmenden disa veti të rëndësishme të
fermioneve të Uilsonit.


Dublantëve u jepet një masë e rëndë, 2rn/a, dhe deçiftohen në limitin e
vazhduar.



Simetria kirale thyhet në mënyrë eksplicite.



Llogaritjet e elementëve matricore 0 T[ AVV ] 0 tregon që anomalia ABJ
(e përmendur më sipër) riprodhohet në mënyrë korrekte në limitin e vazhduar.
(Karsten and J. Smit,1981). Karsten dhe Smit kanë treguar, nëpërmjet një
llogaritjeje eksplicite të një laku, se ndëkohë që 15 gjëndjet ekstra
kontribuojnë terma proporcionale me r, kontributi total i të 16 gjëndjeve është
i pavaruar nga r dhe i barabartë me anomalinë ABJ (Adler – Bell – Jackiw).



Zeroja e masës së kuarkut vendoset nga  c . Ka dy mënyra për të llogaritur  c
për një a të dhënë. (1) Supozojmë se relacioni kiral M2

mq , (Leytwyler,

1994, 2012) llogarit masën e pionit si funksion i 1/ 2 dhe e ekstraplon atë në
zero. Vlera e  për të cilën pioni bëhet pa masë, është me përkufizim, vlera e
c .
(2)
Llogaritet
masa
e
kuarkut
nëpërmjet
raportit

 A ( x)P(0) / P( x) P(0) (të bazuar në identitetin boshtor të Ward-it) si
funksion i 1/ 2 dhe ekstrapolohet në zero. Këto dy vlerësime mund të
ndryshojnë nga korrigjimet e O(a). Të dyja mënyrat kërkojnë një mesatare
statistike sipas konfiguracioneve kalibruese dhe një ekstrapolim në 1/ 2 .


Shkallët e lirisë: spini dhe aroma janë në korrespondencë një për një me
fermionet e Dirakut. Kështu, ndërtimi i operatorëve të fushës është i
drejtpërdrejtë. Për shembull  5 dhe  i janë operatorët interpolues për
mesonet pseudoskalarë dhe vektorialë, njësoj si në rastin e vazhduar.



Kufiza e Uilsonit bën që gabimet e disktretizimit të jenë të rendit O(a).



Rregullat e Feymanit për veprimin kalibrues të pllakës dhe fermionet e
Uilsonit jepen në referencën (Kawai et al, 1981).



Simetritë e veprimit SF: Transformimi i përhapësit sipas simetrive diskrete
është i njëjtë si në fermionet naive. Për një konfiguracion të dhënë U kemi
transformimet (Gattringer, Lang, 2010):

P:

SF ( x, y,[U ])   4 SF ( x P , y P ,[U P ]) 4

T:

SF ( x, y,[U ])   4 5SF ( xT , yT ,[U T ]) 5 4

C:

SF ( x, y,[U ])   4 2 SFT ( x, y,[U C ]) 2 4

H:

SF ( x, y,[U ])   S ( y, x,[U ]) 5
†
5 F

CPH : SF ( x, y,[U ])  C 4 SF† ( y P , x P ,[U C ]) 4C 1
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(II.6.10)

ku xP  (x,x4 ); xT  ( x,  x4 );U C  U * dhe C i tillë që C 1  C   T
Këto relacione janë shumë të përdorshëm në përcaktimin e vetive të funksioneve të
korrelimit.


Relacioni i dispersionit (ek II.6.9) ka dy zgjidhjet e mëposhtme:

eEa 

(ma  r )  (1  2mar  m2a2 )
1 r

(II.6.11)

Për r = 0 dhe m të vogla (veprimi për fermionet naive), zgjidhjet janë:

E  m  O(m2a2 )
i
E  m   O(m2a2 )
a

(II.6.12)

ku zgjidhja e dytë i korrespondon polit në p4   i përhapësit euklidian dhe është
dublanti sipas drejtimit kohor. Për r = 1 ky dublant hiqet, ashtu siç pritet, dhe rrënja e
vetme Ea  log(1 ma) lidhet me grimcën fizike. Për një r të përgjithshme, të
ndryshme nga zero, rrënja e dytë jepet nga:

1
1 r
E  m  (i  log
)  ....
a
1 r

(II.6.13)

Këto degë, të cilat nuk janë të lidhura me gjendjen fizike apo me dublantët quhen
degë fantazëm. Duhet patur kujdes me përcaktimin e dublantit - një zgjidhje e cila ka
[E] = 0 për m = p = 0. Përsëri nga ekuacioni (II.6.13) është e qartë që dega fantazëm
shtyhet në infinit për r = 1.


Ruajtja e rrymës vektoriale: Veprimi i Uilsonit është invariant ndaj
transformimeve globale të përcaktuar sipas ekuacionit (II.5.9). Për të nxjerrë
rrymën e ruajtur të lidhur me të (për masa të degjeneruara), përdorim
llogaritjen e variacionit të veprimit sipas hapësirë – kohës të varur nga (x)
dhe lidhjen e koeficientët të (x) në  S me   J  .

Ndryshimi në veprim është:

 S    ( x)(   r )U  ( x) ( x  ˆ )exp(i ( x)  i ( x   ))
x,

-   ( x   )(   r )U † ( x   ) ( x)exp(i ( x   )  i ( x))

(II.6.14)

x,

Rryma e ruajtur, e përftuar pas një integrimi me pjesë është:

Vc  ( x)(   r)U ( x) ( x  ˆ )  ( x  )(   r)U† ( x) ( x)

(II.6.15)

Vc është hermitiane dhe reduktohet në versionin e simetrizuar për r = 0.
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2.7 Mbyllësia dhe liria asimptotike
Çdo teori që të mund të sigurojë një përshkrim të suksesshëm të bashkëveprimit të
fortë, duhet të shfaqë njëkohësisht fenomenin e mbyllësisë në distanca të mëdha dhe
lirinë asimptotike në distanca të vogla. Llogaritjet rrjetore mbështetin hipotezën që për
teoritë kalibruese jo abeliane të dy domenet janë analitikisht të lidhura, që do të thotë
se mbyllësia dhe liria asimptotike bashkëekzistojnë.
2.7.1 Liria asimptotike
 - funksioni i QCD – së (Gross, Wilczek, G ‘t Hooft, 1973):



g
  ( g)  (0 g 3  1g 5  ....)


(II.7.1)

është pozitiv për grupe kalibruese jo – abelianë për g  0, teoria ka një pikë të
qëndrueshme stabël ultravjollcë, ndaj konstantja e çiftimit tenton drejt zeros për
energji të larta. Në këtë mëyrë, sjellja asimptotike i përgjigjet një teorie të lirë. Kjo
sjellje është konfirmuar nga ‘t Hooft, Politzer, Gross dhe Wilczek, të cilët treguan që
 - funksioni kënaq ekuacionin (II.7.1) (G. ‘ t Hooft, 1973). Psh për N ngjyra dhe nf
aroma gjendet:

11N  2n f
) /16 2
3
2
2
34N 10Nn f n f ( N 1)
1  (


/ (16 2 )2
3
3
N

0  (

(II.7.2)

Këto dy terma kryesore në shpërthimin e  ( g) janë universalë, pra nuk varen nga
rregullatori. Mund të shihet se  ( g) është pozitive për n f  8 . Ky rezultat ka qenë
themelor në përcaktimin e QCD – së si teoria e bashkëveprimeve të forta.
2.7.2 Mbyllësia
Mbyllësia e kuarkeve mund të vërtetohet vetëm në kufirin e pafundëm të konstantes

1
 0 . Në këtë kufi, integrali i udhëve i SU(3) mund të zbërthehet
g2
në seri të fuqive të 1/ g 2 . Ekzistojnë dy mënyra me të cilat mund të testohet nëse në
së çiftimit ose

një teori ngjyra është e mbylluar apo jo:
1) Të tregohet që energjia e lirë e një ngarkese të izoluar është infinite.
2) Të tregohet se energjia potenciale mes dy ngarkesave rritet me distancën.
Testi i parë tregon që nevojitet një energji e pafundme për të shtuar në sistem një
ngarkesë test të izoluar, ndërkohë që testi i dytë tregon që nevojitet një energjia e
pafundme për të ndarë dy ngarkesa në distancë shumë të madhe. Mënyra e parë
testohet nga pritja matematike e vijave të Uilsonit në teorinë e pastër kalibruese,
ndërkohë që e dyta nga laqet e Uilsonit <W> ose nga funksioni i korrelimit
 L( )L† (0)  . Këtë llogaritje e kreu Uilsoni në vitin 1974 në rrjetë.
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KAPITULLI 3
SIMULIME DHE TESTE NUMERIKE NË QCD – NË RRJETORE
Në këtë kapitull paraqiten rezultate të marra nga llogaritjet rrjetore për potencialin
kuark antikuark dhe spektrin e hadroneve me anë të fermioneve të Uilsonit. Këto
simulime dhe llogaritje janë bërë për të demonstruar llogaritjet rrjetore si dhe për të
përcaktuar konstantet rrjetore në rrjetat ku janë bërë llogaritjet. Ato shërbejnë për të
testuar kodet e nevojshme për punën në vazhdim me fermionet me dublim minimal
Boriçi – Creutz. Llogaritjet për potencialin kuark – antikuark janë bërë në
bashkëpunim me autoren e referencës (D. Xhako, 2012).

3.1 Përshkrimi i FermiQCD
FermiQCD është një koleksion klasash, funksionesh dhe algoritmesh për
kromodinamikën rrjetore, të shkruara në C++. (M di Pierro, 2000). Ai është i bazuar
në Proçesimin e Shpërndarë Matricor (MDP), i përshtatshëm për punë në sisteme me
shumë procesorë. Kjo e fundit është një librari që përfshin metoda në C++ për
veprimet me matrica, analizën statistikore të avancuar dhe algoritma të optimizuar për
komunikimin e rrjetave dhe fushave të shpërndara në nyje të pavarura llogaritëse.
Këto komunikime janë implementuar duke përdorur MPI – në (Message Passing
Interface), por thirrjet e saj janë të fshehura në klasat MDP që përbëjnë FermiQCD.
FermiQCD punon gjithashtu dhe në një kompjuter me një proçesor, dhe në këtë rast,
MPI nuk nevojitet.
Problemi tipik i kromodinamikës kuantike (QCD) është llogaritja e funksioneve të
korrelimit të teorisë. Nga njohja e këtyre funksioneve korrelimi mund të nxirren masat
e grimcave dhe elementët matricorë dhe të krahasohen me rezultatet eksperimentale të
marra nga eksperimenti.
Në rrjetë, çdo funksion korrelimi llogaritet numerikisht si mesatarja e operatorit
korrespondues, i aplikuar në elementët e zinxhirëve të Markovit të konfiguracioneve
të fushave kalibruese. Të dy proçeset, si ai i ndërtimit të zinxhirëve të Markovit, ashtu
edhe ai i matjes së operatorëve, përfshijnë algoritme kuasi – lokale. Disa prej detajeve
të implementuara në FermiQCD janë:















Punon në kompjutera me në proçesor të vetëm
Punon në paralel me MPI
Ndarje të ndryshme e rrjetës
Hyrje/dalje paralele
Përmasa të hapësirë – kohës të ndryshme
Grupe kalibrimi SU(n) të ndryshme
Veprimi kalibruesUilsoni anizotropik
Veprimi i përmirësuar Kogut – Susskind
Përhapës të zakonshëm dhe stokastikë
Invertim sipas Mbetjeve Minimale (Minimal Residual)
Invertim sipas Gradientëve të Bikonjuguar të Stabilizuar (BiCGStab)
Lexon të dhëna ekzistuese të CANOPY
Lexon të dhëna ekzistuese të UKQCD
Lexon të dhëna ekzistuese të MILC
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Në tabelën e mëposhtme tregohen disa shembuj të thjeshtë të implementimit të disa
objekteve në FermiQCD:
Tabela. 3.1 Shembuj për FermiQCD – në

Fushat bazë të përcaktuara në FermiQCD janë:
class gauge_field:
Lista e algoritmeve të implementuar:
 Algoritmi i Banjos Termike
 Banjo Termike anizotropike
 Banjo Termike O(a2)
Këto algoritme funksionojë për grupe të ndryshme kalibruese SU (Nc), për përmasa të
ndryshme rrjetash dhe topologjish.
class fermi field:
Lista e algoritmeve të implementuar:
  m) për veprimin e Uilsonit
 Shumëzimi me Q  ( D
 Invertim me Mbetjet Minimale për Q
 Invertim me BiCGStab për Q
 Përhapës stokastikë
class fermi propagator:
Ky është një implementim i përhapësve të kuarkeve. Një përhapës i tillë mund të
gjenerohet duke përdorur një prej algortimeve të inversionit të sipërpërmendur në
fermi_ field.
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class staggered field:
class staggered propagator:
Të gjitha fushat në FermiQCD zotërojmë metodat e hyrjeve/daljeve standarte të MDP
(save dhe load) dhe formati i skedarit është i pavarur nga ndarja e rrjetës sipas
proçeseve paralele. Këto funksione të hyrje – daljeve , njësoj si gjithë algoritmet e
FermiQCD janë hartuar për të optimizuar komunikimin ndërproçesor.

3.2 Llogaritjet e LQCD në FermiQCD
Çdo llogaritje e kromodinamikes rrjetore kryhet sipas hapave të mëposhtëm:
 Identifikohet shprehja O(...) në terma të veprimit S dhe fushave
kalibruese U, që i korrespondon madhësisë që do llogaritet. Në
FermiQCD veprimi S dhe fusha U, janë implementuar si objekte C++
[k ]
[k ]
 Gjenerohen grupe të dhënash U  me probabilitet të dhënë P[U  ] .
Kjo arrihet duke përdorur Monte Carlo me zinxhirë Markovi dhe të
dhënat (të quajtura konfiguracione kalibruese) gjenerohen në
vazhdimësi duke nisur nga një konfiguracion i rastit. Në FermiQCD
zinxhirët e Markovit krijohen nga algoritmi heatbath.
 Vlerësimi i integralit O(...) për çdo konfiguracion dhe mesatarizimi i
rezultateve. Për një konfiguracion U, përhapësi S llogaritet duke
invertuar numerikisht operatorin e Dirakut Df[U]. Në FermiQCD kjo
realizohet duke përdorur algortimin generate. (M di Pierro, 2000)
 Studiohet shpërndarja e rezultateve për të vlerësuar gabimet statistikorë
në mesatare. Në FermiQCD kjo realizohet nga objekti JackBoot. (M
di Pierro, 2000)
Ekzistojnë mënyra të ndryshme të diskretizimit të veprimeve në QCD dhe ato
ndikojnë në rendin e konvergjencës së algoritmit numerik. FermiQCD përfshin
diskretizime të ndryshme dhe është e thjeshtë të shtohen të tjera. Gjithashtu ka disa
teknika numerike për të invertuar Df[U] dhe llogaritur veprimin S. Invertuesit që
përdor FermiQCD janë Mbetjet Minimale dhe Gradientët e Bikonjuguar të
Stabilizuar. (C. C. Paige and M. A. Saunders, 1975)

3.3 Detaje të simulimeve
3.3.1 Potenciali statik kuark-antikuark prej laqeve të Uilson-it
Potenciali statik kuark-antikuark është një objekt me interes teorik i studiuar që prej
viteve 1970. Ai shpreh energjinë e fushave kalibruese lidhëse të dy burimeve statike
ngjyrash në distancë r nga njëra-tjetra. Llogaritjet kompjuterike të Creutz në 1979 (M.
Creutz and K.J.M. Moriarty, 1982) për të gjetur potencialin statik kuark-antikuark,
konfirmuan se kuarket janë të mbyllura, pra se potenciali statik rritet linearisht për
distanca të mëdha kuark-antikuark. Për këtë arsye do të duhej një energji “infinit” për
të ndarë dy kuarke: ato janë të mbyllura përjetësisht në hadrone. Kjo nuk është e
vërtetë vetëm për kuarket por edhe për gluonet, e cila çon në formimin e atyre që
quhen korda ose flukse të ngjyrës së kuarkeve. Energjia e një kuarku dhe antikuarku
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është e lokalizuar në zona të ngushta të hapësirës përgjatë kordës si në figurën 3.1.1.
Kështu, vijat e fushës midis dy kuarkeve nuk përhapen në hapësirë (rasti
elektromagnetik), por janë të loakalizuara në një tub të ngushtë përgjatë distancës
kuark-antikuark.

Figura 3.1.1: Grafiku i densitetit energjitik midis një çifti statik kuark-antikuark i marrë prej (M.
Cardoso et al, 2009). Duket qartë se energjia e bashkëveprimit përqëndrohet në kordën lidhëse kuarkantikuark

Laqet e Uilsonit janë madhësi invariant kalibruese që ndihmojnë në gjetjen e
potencialit midis dy burimeve statike ngjyrash. Le të shohim metodën si derivohet ky
potencial prej laqeve të Uilsonit
Një metodë është ajo e llogaritjes së potencialeve efektivë prej:
V (r )eff

log

W (r, t 1)
.
W (r, t)

(III.1.1)

(Për detaje shiko D. Xhako et al, 2012)
Vlerat e potencialit efektiv të llogaritur në rrjetë për çdo r të fiksuar, përzgjidhen për
t
deri ku arrihet një plato. Duke u bazuar në shembullin dhe elementët që përdor
FermiQCD për laqet katrore, ndërtuam kodin që llogarit 36 laqe drejtkëndore të
Uilsonit për madhësi të ndryshme të drejtimit kohor t dhe atij hapsinor r në rrjetë,
konkretisht për r 1,...,6 dhe t 1,...,6 . Simulimet në rrjetë u bënë për 100
konfiguracione statistikisht të pavarura, të gjeneruara me Monte Carlo. Rezultatet e
përmbledhura paraqiten në figurat e mëposhtme:
.
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Potenciali kuark-antikuark V(r)
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Figura 3.1.2 G.rafiku i potencialit efektiv kuark-antikuark të llogaritur në rrjetë 8^4 me beta =5.7 vija
e drejtë, së bashku me kufijtë e gabimit të përcaktimit të tij (vijat e ndërprera) në njësi rrjetore.

Potenciali kuark-antikuark V(r)

2
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Figura 3.1.3. Grafiku i të dhënave të llogaritura të potencialit efektiv kuark-antikuark në rrjetë 12^4
me beta =5.85 i modeluar sipas atij teorik me koefiçentët e gjetur, në njësi rrjetore.
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Potenciali kuark-antikuark V(r)
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Figura 3.1.4. Grafiku i potencialit efektiv kuark-antikuark të llogaritur në rrjetë 12^4 me beta =5.85
vija e drejtë, së bashku me kufijtë e gabimit të përcaktimit të tij (vijat e ndërprera) në njësi rrjetore.
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Figura 3.1.5 Grafiku i të dhënave të llogaritura të potencialit efektiv kuark-antikuark në rrjetë 16^4 me
beta = 6 i modeluar sipas atij teorik me koefiçentët e gjetur, në njësi rrjetore.

Rezultatet e mësipërme në njësi rrjetore duhen kthyer në njësi fizike. Për këtë kemi
përdorur vlerën e tensionit të kordës në modelin e kordës bozonike (L. Brink, M.
Henneaux, 1988). (440 MeV)2, të vlerësuar nga eksperimenti. Duke ditur se

200 fm  MeV  1, rrjedh se

^

Ka  K . Për shembull, për vlerën
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^

K  0.25(0.05)

të matur në   6 , gjendet:

a1 

440MeV
 1760(300)MeV  a  0.11(2) fm
0.25(0.05)

Nga sjellja e potencialit statik kuark-antikuark për rrjeta të ndryshme konfirmohen
tiparet e kromodinamikës kuantike. Duket qartë që me rritjen e distancës kuarkantikuark energjia që bashkon dy kuarket rritet linearisht, dukuri kjo që konfirmon
mbyllësinë e kuarkeve. Për distanca të vogla potenciali sillet si V (r )

1
, që i
r

përgjigjet ligjit të Kulonit, ndërsa për distanca të mëdha, V(r) r , kemi tabllonë e
kordës bozonike ku koefiçenti i proporcionalietit përcakton tensionin e kordës, i cili u
mat në rrjetë dhe na ndihmoi për përcaktimin e shkallës të teorisë. Duke vendosur
shkallën mund të llogariten të gjitha madhësitë e tjera në njësi fizike.
3.3.2 Spektroskopia e hadroneve
Në këtë seksion prezantohen simulime të spektrit të hadroneve, për veprimin e
Uilsonit dhe përafrimin me fermione “të ngrira”. Llogaritjet janë kryer në klasterin e
PC – ve BG HPC (superkompjuter në Sofie/Bullgari) me anë të FermiQCD.
Simulimet janë kryer për veprim kalibrues Uilsoni në rrjeta 84, 124, 164 për tre
hapësira rrjetore (ndërkohë që vëllimi fizik mbahet konstant) dhe për një numër total
prej 100 konfiguracionesh kalibruese. Për secilën rrjetë kryhen llogaritjet e masave
për pesë vlera të parametrit të kërcimit  : 0.138, 0.140, 0.142, 0.144, 0.147 që i
korrespondojnë 5 masave të zhveshura kuarkesh. Veprimi fermionik është ai i Uilsonit
dhe përhapësit janë llogaritur duke përdorur algortimin e kthimit BICGStab
(Biconjugate gradient stabilized method)
Kështu, kemi gjeneruar një sërë konfiguracionesh të fushave kalibruese me anë
të funksionit të veprimit të Uilsonit:

1
Sg [U ]    Re TrU ,iU ,i  'U1,i  'U,1i
 i 3

(III.2.1)

përkatësisht për  = 5.7, 5.85 dhe 6 në rrjetat e sipërpërmendura. Përhapësit e
kuarkeve, ose funksionet e Green-it të operatorit të Dirakut, përcaktohen me
anë të barazimit: (A. Boriçi, 1996).
aa '
a 'b
ab
D
(III.2.2)
',ii ' [U ]S ',  ,i ' j [U ]  ij 



i ', ',a '

ku ij është delta e Kronekerit, α, janë indekset spinore ose të Dirakut dhe a,b
janë ato të ngjyrës.
Përhapësit e kuarkeve për 100 konfiguracione kalibruese janë llogaritur duke përdorur
funksionin generate dhe algortimin e invertimit BICGstab. (shih tek shtojca kodin
e implementuar në FermiQCD quark_prop1.cpp )
Janë llogaritur kohët e autokorrelimit dhe janë përzgjedhur vetëm konfiguracionet e
pakorreluara me njëra tjetrën.
Më pas gjenden përhapësit e hadroneve si kombinim linear i përhapësve të
kuarkeve (shih tek shtojca kodet pion.cpp, rho.cpp, nucleon.cpp,
delta.cpp) dhe me anë të tyre llogariten masat e hadroneve.
Llogaritja e masave të hadroneve bëhet duke përkufizuar operatorët interpolues
të tyre (A. Boriçi, 1996). Kështu për , , N dhe  kemi këta operatorë:
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O   5
O ,k   5 k
ON ,  (  C 5 ) 

(III.2.3)

O,k ,  (  C k ) 
ku produkti vektorial përcaktohet në hapësirën e ngjyrës. Matrica e konjugimit
ngarkesor përkufizohet me anë të barazimit: C  C   T Ne mund të zgjedhim:
.
C  i 2 4 .
Përhapësit e hadroneve nuk janë gjë tjetër veçse funksionet e korrelimit
të operatorëve interpolues të tyre, Gij:=OiOj* ku i, j janë nyje të rrjetës.
Për të veçuar masat në spektrin e hadroneve shumojmë përhapësit sipas
indekseve të 3-hapësirës në mënyrë që përhapësit të llogariten për p3  0 . Për
rrjeta me kushte kufitare periodike përhapësit e mezoneve mund të modelohen
në formën (A. Boriçi, 1996):

Gt ,t0

1
1
c1 cosh am1 (t  t0  L / 2)  c2 cosh am2 (t  t0  L / 2)
2
2

(III.2.4)

ku L është madhësia lineare e rrjetës sipas drejtimit kohor (ose të katërt), m1
është masa e gjendjes themelore dhe m2 është masa e gjendjes së parë të
ngacmuar. Kujtojmë se për llogaritjen e përhapësve të kuarkeve mund të
përdorim një burim pikësor në t0 = (0, 0, 0, 1). Masat efektive të hadroneve
përcaktohen duke zgjidhur barazimet jo-lineare: (A. Boriçi, 1996).

Gt 1,1
cosh am(t  L / 2)

, t  1,........L
Gt
cosh am(t 1  L / 2)
Gt 1,1
sinh am(t  L / 2)

, t  1,........L
Gt
sinh am(t 1 L / 2)

(III.2.5)
(III.2.6)

përkatësisht për mezonet dhe barjonet në lidhje me am.
Rezultatet e simulimeve paraqiten në figurat dhe tabelat përmbledhëse të
paraqitura më poshtë.
Kihet paraysh se, masat e zhveshura të kuarkeve, për fermionet e Uilsonit, për secilën
rrjetë, përcaktohen si:

mq 

1
1
1
 4r 

2
2 2c

(III.2.7)

ku kc për çdo rrjetë, përcaktohet si vijon:
- Llogaritet masa e pionit për secilin parametër kërcyes në kohë të
ndryshme.
- Nga grafiku i varësisë së masës efektive të pionit nga koha, për secilën ,
zgjidhet një masë përfaqësuese nga platoja që arrihet për kohë të mëdha,
siç duket në fig 3.2.1 dhe 3.2.2
- Me këto masa përfaqësuese për secilën , ndërtohet grafiku i varësisë së
masës efektive rrjetore të pionit nga 1/.
- Duke ditur se m  0 në kufirin kiral, gjendet vlera e c, duke ekstrapoluar
vlerat e masave të matura në rrjetë në grafikun e mësipërm, si në fig 3.2.3.
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Figura 3.2.1 Grafiku i varësisë së masës efektive të pionit nga koha për L = 8,  = 0.138

Figura 3.2. 2 Grafiku i varësisë së masës efektive të pionit nga koha për L = 16,  = 0.138
Mund të dallohet qartësisht platoja, nga e cila zgjidhet masa përfaqësuese

Pasi zgjidhet për çdo parametër kërcimi  një masë përfaqësuese nga platoja (kjo për
secilën rrjetë), ndërtojmë grafikun e varësisë së masës së pionit nga 1/. Prej këtej
nxjerrim vlerën e c, duke ditur se masa e pionit në kufirin kiral është zero. Prej këtej
gjejmë vlerat e masave të zhveshura të kuarkeve në njësi rrjetore.
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Figura 3.2.3 Varësia e masës efektive të pionit nga 1/, L=8

Vlerat e gjetura të c dhe masat e llogaritura të kuarkeve për secilin parametër
kërcyes, për secilën rrjetë, jepen në tabelën 3.2.
Tabela 3.2. Vlerat e masave të kuarkeve për rrjetat L=8, L=12, L=16

L=8

L=12

L=16

c= 0.152

c=0.1645

c=0.1652

mq

mq

mq

0.138

0.3466

0.5837

0.2675

0.140

0.2949

0.5319

0.2157

0.142

0.2446

0.4816

0.1654

0.144

0.1957

0.4327

0.1165

0.147

0.1248

0.3618

0.0457



Me vlerat e gjetura të masës së kuarkeve, ndërtohet grafiku i masës efektive të pionit,
rho – mesonit, nuklonit dhe deltës. Në figurat e mëposhtme tregohen pikërisht
rezultatet e marra për masat efektive të këtyre hadroneve për secilën nga rrjetat e
përdorura. Në çdo rast është realizuar ekstrapolimi në limitin kiral (kur masa e
kuarkeve është zero). Kihet parasysh se në grafikët e mëposhtëm si masa e kuarkeve,
ashtu edhe masa e hadroneve janë në njësi rrjetore (pa përmasa fizike).
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Figura 3.2.4. Varësia e masës efektive të pionit (masa në katror e pionit) ndaj masës së kuarkeve në
njësi rrjetore (pa përmasa fizike) për tre rrjeta të ndryshme. Vihet re, se ashtu si parashikohet nga teoria
kirale për masë kuarkesh zero, masa e pionit shkon në zero.

Figura 3.2.5. Varësia e masës efektive të rho - mesonit ndaj masës së kuarkeve në njësi rrjetore (pa
përmasa fizike) për tre rrjeta të ndryshme. Për secilën rrjetë është realizuar ekstrapolimi në limitin kiral
(mq = 0)
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Figura 3.2.6. Varësia e masës efektive të nuklonit ndaj masës së kuarkeve në njësi rrjetore (pa përmasa
fizike) për tre rrjeta të ndryshme. Për secilën rrjetë është realizuar ekstrapolimi në limitin kiral (m q = 0)

Figura 3.2.7 Varësia e masës efektive të delta barjonit ndaj masës së kuarkeve në njësi rrjetore (pa
përmasa fizike) për tre rrjeta të ndryshme. Për secilën rrjetë është realizuar ekstrapolimi në limitin kiral
(mq = 0)
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Gabimet e masave janë vlerësuar me anë të metodës Jack knife (Quenouille,
1949; Tukey, 1958). (Shiko Shtojcën A)
Pas llogaritjes së masave të hadroneve për masat e kuarkeve përkatëse, ekstrapolohet
në kufirin kiral (mq = 0) dhe gjejmë vlerat respektive të masave efektive në këtë kufi.
Vihet re se, ashtu siç pritet, katrori i masës efektive të pionit shkon në zero në
kufirin kiral për të tre rrjetat në fjalë për vlerat e gjetura kritike respektive të
parametrit të kërcimit. Ndërkohë, masat efektive të marra pas ekstrapolimit kiral dhe
masat fizike të rho – mesonit, nuklonit dhe delta barjonit jepen në tabelën 3.3.
Largësitë rrjetore a për secilën rrjetë janë llogaritur me anë të potencialit kuark –
antikuark sipas seksionit 3.1 dhe referencës (D.Xhako, 2012). Me këto të fundit
llogaritet dhe masa fizike e hadroneve si sqarohet më poshtë.
Tabela. 3.3 Masat efektive të marra në kufirin kiral për secilën rrjetë dhe masat fizike të
rho – mesonit, b) nuklonit, c) deltës

a)Rho – meson
L
L=8
L=12
L=16

 
5.7
5.85
6

a (fm)
0.209
0.133
0.1

-1

a (MeV)
956,9
1500
2000

ameff
0.801  0.07
0.482  0.035
0.382  0.031

m (MeV/c2)
767  67
723  53
764  62

b)Nukloni
L
L=8
L=12
L=16

a(fm)
a-1 (MeV)
 
5.7
0.209
956,9
5.85
0.133
1500
6
0.1
2000

ameff
m (MeV/c2)
1.06  0.095 1014.3  90
0.645  0.072 967.5  108
0.461  0.032 922  64

c)Delta
L
L=8
L=12
L=16

a(fm)
a-1 (MeV)
 
5.7
0.209
956,9
5.85
0.133
1500
6
0.1
2000

ameff
m (MeV/c2)
1.272  0.092 1217  88
0.818  0.051 1227  77
0.615  0.045 1230  90

Për kalimin nga masa efektive rrjetore am në m kihet parasysh që 1 fermi 
dhe m(MeV )  (am)a1 .

1
200MeV

Le të shohim tani sjelljen e masave të hadroneve në limitin e vazhduar (a0).
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Figura 3.2.8. Ekstrapolimi në limitin e vazhduar (a → 0) për masën e rho – mesonit, nuklonit dhe delta
barjonit. Rezultate janë në përmasa fizike.

Masat e marra të hadroneve në fjalë, pas ekstrapolimit të vazhduar janë paraqitur në
tab. 3.4.
Tabela 3.4 Vlerat e masave të llogaritura, ekperimentale dhe gabimet respektive në limitin e vazhduar

Hadroni

Masa(MeV/c2)

Gabimi (MeV/c2)

Masa eksp(MeV/c2)

Rho - mesoni

741

 64

770

Nukloni

849

 98

938,27

Delta

1240

 87

1232

Siç vihet re nga tabela e mësipërme, rezultatet e marra për masat e grimcave në fjalë
janë të pranueshme dhe brenda gabimit të bërë përputhen me masat eksperimentale.
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KAPITULLI 4
FERMIONET ME DUBLIM MINIMAL
Që prej lindjes së teorisë rrjetore të fushës (Wilson K. G, 1974), problemi i dublimit të
fermioneve ka qenë një prej pengesave më të mëdha për simulimet e QCD – së
(Kromodinamikës Kuantike). Teorema Nielsen – Ninomiya (Nielsen H. B, Ninomiya
M, 1981) përcakton shumë qartë fatin e fermioneve rrjetore. Kjo e fundit pohon se një
veprim rrjetor lokal me simetri të saktë kirale duhet të përshkruajë një numër çift
aromash, çka do të thotë se brenda zonës së Briluenit përhapësi i fermionit duhet të
ketë një numër çift polesh (zerosh). Njihen disa veprime rrjetore kirale që kënaqin
numrin minimal të aromave Nf = 2: veprimet me dublim minimal (Karsten L. H,
1981; Wilczek F, 1987; Creutz M, 2008; Boriçi A, 2008). Avantazhi kryesor që kanë
fermionet me dublim minimal është ultra – lokaliteti i tyre, çka do të thotë që janë
jashtëzakonisht të shpejtë në simulime, ndërkohë që “mbrojnë” masën nga
rinormalizimet mbledhëse. Këto fermione kanë veçorinë e krijimit të dy llojeve
fermionike nga një fushë e vetme lokale (duke qenë se numri i aromave të fermioneve
të Dirakut është dy). Problemi që këto lloj fermionesh shfaqin është thyerja e
simetrisë hiperkubike. Zerot e këtyre veprimeve, që i korrespondojnë dy aromave
fizike, përzgjedhin një drejtim të preferuar në hapësirë – kohën euklidiane, i
përcaktuar nga vija që i lidh ato.

4.1 Fermionet Boriçi - Creutz
I motivuar nga struktura e elektroneve të grafenit në dy përmasa, Creutz prezantoi
idenë e një operatori fermionik rrjetor, i cili në katër përmasa, përshkruan dy aroma të
fermioneve të Dirakut me simetri kirale ekzakte (Creutz M, 2008).
Në hapësirën e impulseve ky operator ka formën:
3

D( p)  iB 4 (4C  cos p )  i k sk ( p)


ku

k 1

(IV.1.1)

s1 ( p)  sin p1  sin p2  sin p3  sin p4
s2 ( p)  sin p1  sin p2  sin p3  sin p4
s3 ( p)  sin p1  sin p2  sin p3  sin p4

dhe B, C janë parametra të lirë. Tregohet se dy zerot e këtij operatori në zonën e
Briluenit janë të lokalizuara në ( p ', p ', p ', p ') dhe ( p ',  p ',  p ',  p ') , ku C  cos p '
. Në mënyrë që të merret një veprim rrjetor me një zero në origjinë, u propozua një
formulim që zhvendos zerot në zonën e Briluenit tanimë në (0,0,0,0) dhe
(2 p ',2 p ',2 p ',2 p ') (A. Boriçi, 2008)
Numri minimal i zerove të lejuara nga teorema Nielsen –Ninomiya është saktësiht dy.
Rrjedhimisht këto veprime arrijnë të japin dublimin minimal të fermioneve në rrjetë.
Në fakt ideja e veprimit minimalisht të dubluar nuk është e re. Ai u propozua për herë
të parë nga Karsten dhe më vonë nga Wilczek (Karsten L. H, 1981; Wilczek F, 1987)
Në rastin e fermioneve Karsten - Wilczek, ky operator ka formën:
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4

3

 1

k 1

D( p)  i  sin p  i 4 (1 cos pk )

(IV.1.2)

Ky i fundit ka dy zero: një në (0,0,0,0) dhe një tjetër në (0,0,0,π)
Veprimi i Creutz në boshte ortogonale
Mënyra më e thjeshtë për të marrë një operator me një zero në origjinë është vendosja
e veprimit të Creutz-it në një rrjetë ortogonale, të tillë që parametrat e veprimit të
kënaqin kushtin BS  C , ku S  sin p ' . Duke fiksuar B  1 dhe p  p ' q marrim:
3

3

D(q)  i 4 (4C  Ccos q )  iC k sk (q)  iS sin q  iS  k ck (q)




k 1

k 1

ku:

c1 (q)  (cos q1 1)  (cos q2 1)  (cos q3 1)  (cos q4 1)
c2 (q)  (cos q1 1)  (cos q2 1)  (cos q3 1)  (cos q4 1)
c3 (q)  (cos q1 1)  (cos q2 1)  (cos q3 1)  (cos q4 1)

Duke marrë C  1/ 2 , S  C  0 si dhe duke përcaktuar:

s4 (q)   sin q1  sin q2  sin q3  sin q4
c4 (q)  (cos q1 1)  (cos q2 1)  (cos q3 1)  (cos q4 1)
operatori merr formën:

D(q)  i  s (q)  i  c (q)




ose duke shënuar ( , x)     x , forma e saj jepet:

D(q)  i(  , s(q)  c(q))
Përsëri duke përdorur matricat e mëposhtme ortogonale dhe shënimet përkatëse:

1

1 1
a
2 1

 1
s  2as '

1
1
1
1

1 1
1 1 
1 1

1 1
c  2bc '

1

1 1
b
2 1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1 
1

1

ku s '  (sin q1,sin q2 ,sin q3 ,sin q4 )T dhe c '  (cos q1 1,cos q2 1,cos q3 1,cos q4 1)T
Më pas, operatori i i rishkallëzuar me një faktor 2 mund të shkruhet në formën:

D(q)  i( , as '(q)  bc '(q))  i(aT  , s '(q)  aT bc '(q))
 1 1 1 1 


1  1 1 1 1 
T
Duke shënuar   a b 
ne marrim:
2  1 1 1 1 


 1 1 1 1
D(q)  i(aT  , s '(q)  c '(q))
Tregohet lehtësisht se aT  janë matricat gama të Dirakut:
{(aT  ) ,(aT  ) }  a a {  ,   }  2a a  2
 ,



Rrjedhimisht, faktori aT mund të injorohet. Në këtë mënyrë, shprehja përfundimtare
ka formën:
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D(q)  i( , s '(q))  i( ', c '(q))  i  sin q  i ' (cos q 1)


(IV. 1.3)



ku  '   janë përsëri matrica Diraku për të njëjtën arsye si më lart. Duke patur
parasysh se :

    '  2




marrim një tjetër shprehje të operatorit fermionik:

D( p)  i  sin p  i ' cos p  2i


(IV.1.4)



Merret kështu një formulim i ri i operatorit rrjetor në boshte ortogonale: operatori
Boriçi – Creutz. (Boriçi A, 2008).
Ky operator ka dy zero: p1 = (0, 0, 0, 0) dhe p2 = (π/2, π/2, π/2, π/2). Zerot e këtij
operatori, që i korrespondojnë dy aromave fizike, përzgjedhin një drejtim të preferuar
në hapësirë – kohën euklidiane, i përcaktuar nga vija që i lidh ato. Për rastin e
operatorit Boriçi – Creutz ky drejtim është diagonalja e hiperkubit. Rrjedhimisht
simetria hiperkubike thyhet (P. F. Bedaque et al, 2008; Boriçi A, 2008)
4.1.1 Operatori i Dirakut në hapesirën e koordinatave
Në mënyrë që të shkruajmë operatorin e Dirakut në hapësirën e koordinatave,
ip
shprehim operatorin në hapësirën e impulseve në terma të valëve plane përhapëse e 
ip
dhe e  :

D( p)  m 

i
[( '  i  )eip  ( '  i  )eip ]  2i
2 

(IV.1.5)

ku kemi shtuar masën e zhveshur të fermioneve m. Më pas duke bërë zëvendësimin
formal ip  marrim:

D( p)  m 


ku operatorët e zhvendosjes e

i


[( '  i  )e   ( '  i  )e  ]  2i

2 


dhe e

(IV.1.6)

, veprojmë mbi një fushë Diraku  ( x) si më



poshtë: e  ( x)  ( x  a)
Rrjedhimisht, operatori i Dirakut në hapësirën e koordinatave mund të implementohet
duke përdorur termat e mëposhtëm (A. Boriçi, 2008):
- Termin për një nyje (mI  2i) i
^
i
- Termin e kërcimit përpara ( '  i  ) ( x  a )
2
^
i '
- Termin e kërcimit prapa (   i  ) ( x  a )
2
Si zakonisht, fushat kalibruese futen duke kërkuar që termat kërcyes të jenë invariant
– kalibrues.

4.2 Veprimet minimalisht të dubluara dhe simetria hiperkubike
Pas propozimit të veprimeve minimalisht të dubluara u vu re se ato shfaqnin
mungesën e simetrisë së plotë të grupit hiperkubik (P. F. Bedaque et al, 2008).
Konkretisht, operatori i mësipërm merr një drejtim të preferuar, që është diagonalja e
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hiperkubit. Rrjedhimisht, në prani të bashkëveprimeve të fushave kalibruese, një
operator 5-përmasor futet në veprim:  2 .
Humbja e simetrisë hiperkubike fut disa terma shtesë në rastin bashkëveprues
(Wilczek, 1987; P. F. Bedaque et al, 2008)
Duke qenë se veprimet mininalisht të dubluara kanë detyrimisht dy zero , vija që
bashkon zerot në zonën e Briluenit, përcakton dhe drejtimin e preferuar të operatorit.
Pra, pavarësisht operatorit specifik, këto tipe operatorësh thyejnë simetrinë
hiperkubike.

4.3 Ndarja pikësore e aromave
Më poshtë do të diskutohet metoda e ndarjes pikësore së aromave për veçimin e
efekteve të dy aromave, të cilat krijohen nga një fushë e vetme fermionike për
operatorin Boriçi - Creutz. Kjo metodë është përdorur në një punim më të hershëm
nga Creutz (Creutz M, 2010) për fermionet Karsten -Wilczek.
Fermionet me dublim minimal kanë veçorinë e krijimit të dy llojeve
fermionike nga një fushë e vetme . Në mënyrë që të marrim vetëm një prej këtyre
llojeve, është e natyrshme të kombinohen fushat në nyjet fqinjë në mënyrë të tillë që
të zhduket tjetri. Në fjalë të tjera, në hapësirën e impulseve, duhet të ndahen fushat në
mënyrë pikësore, për të marrë vetëm një aromë (up ose down) në secilin nga polet
(zerot) e operatorit. Pra duhet të gjejmë një tranformim të tillë, që të kënaqë barazimin
e mëposhtëm:

  ( p)  u
 
M

 ( p  )   d 

2 

(IV. 3.1)

Për teorinë e lirë, një transformim që kënaq barazimin e mësipërm, për fermionet
Boriçi – Creutz, do të ishte si më poshtë:

1

0
 4  (1  sin p )
   ( p)  u

 




  ( p  )   d 

0
2 
(1 cos p )  

4 


(IV. 3.2)
Duke përdorur transformimin e mësipërm do të merrnim paraqitjet e mëposhtme të
kuarkeve u dhe d në hapësirën e impulseve:

u( p) 

1
(1 sin p ) ( p)
4 



d ( p)   (1  cos p ) ( p  )
4 
2

(IV. 3.3)

(IV. 3.4)
Në hapësirën e koordinatave, duke futur edhe fushat kalibruese U, fushat e kuarkeve u
dhe d do të shkruheshin si më poshtë:
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ux 

ip a
ip a
 4

1
e  e 
ipx
e
(1

i
) ( p)  , prej nga:


4 p
2
  1



1
i 4
ux  4 (x)   (U x, (x a  )  U † xa  , (x a  )  A ( x)
4
2  1

(IV. 3.5)

dx 



e
eipx   (1  i

4 p
  1

ip a

4

ip a

e
2


 4

e
ip ' x i 2 x
dx   e e   (1  i
4 p'
  1

ip ' a

 
) ( p  )  ,prej nga:
2 

e
2

ip ' a


) ( p ')  , ose



 i  (x1  x2  x3  x4 ) 
i 4
dx  e 2
4

(x)

(U x, (x a  )  U † xa  , (x a  )


4
2  1



i (x1  x2  x3  x4 )
2

dx  e

ux

(IV. 3.6)

Pasi merren fushat bazike për secilin kuark, mund të ndërtohen lehtësisht operatorët
interopolues apo fushat mezonike, të cilat sigurisht kanë të përfshirë ndarjen pikësore
të aromave.
Kështu për shembull, operatori interpolues për pionin neutral do të shkruhej:

 0 ( x)  ( x) 5 3 ( x)  u( x) 5 u( x)  d( x) 5 d( x)

i (x1  x2  x3  x4 )
2

 0 ( x)  u( x) 5 u( x)  u( x)e

 5e


i (x1  x2  x3  x4 )
2

ux  2u( x) 5 u( x) (IV. 3.7)

Më lart është shfrytëzuar barazimi:
*



i (x1  x2  x3  x4 )
2

d ( x)  d   u ( x)e
*
x 4



i (x1  x2  x3  x4 )
2

 4  u( x)e



(IV .3.8)

Duke patur parasysh shprehjen e mësipërme të operatorit interpolues, tregohet
lehtësisht se korrelatori rrjetor (përhapësi i pionit) tanimë do të ishte:

 x *y  2u( x) 5 u( x)2u(y) 5 u(y)  ( A* ) x  5 ( A ) x ( A* ) y  5 ( A ) y
(IV. 3.9)
Duke përdorur kontraktimet e Wick-ut tregohet se përhapësi i pionit neutral gjendet si
më poshtë:
* 
*  


 x *y  ( AG* A)
xy ( AGA ) yx   (C ) xy Cyx  C xy Cyx   Cyx









2

(IV. 3. 10)



ku C  AGA* , ndërsa G – përhapësi i kuarkeve për një burim pikësor nëqoftëse nuk
do të kishim realizuar ndarjen pikësore të aromave.
Gjetëm kështu shprehjet e operatorëve hadronike dhe korrelatorëve rrjetore të
shprehuara vetëm si funksion i njërës prej aromave. Tanimë përhapësi i pionit neutral
me aroma të përziera, projektohet me anë të operatorëve A dhe A* në një përhapës që
ka vetëm një fermion, çka kërkonim të realizonim.
45

4.4 Ndikimi i thyerjes së simetrisë hiperkubike në masat e pi
dhe rho mezoneve prej simulimeve me veprime minimalisht
të dubluara
Motivimi i punës tonë është testimi i efekteve të thyerjes së simetrisë
hiperkubike në operatorin e fermioneve Boriçi- Creutz. Një testim fillestar është
realizuar dhe janë marrë rezultate paraprake të kënaqshme për rastin e masës së
pionit neutral (A. Boriçi, 2008). Efektet e thyerjes së simetrisë hiperkubike janë
treguar edhe në një punim më të hershëm (Zeqirllari et al, 2011), rezultatet e të cilit
paraqiten edhe më poshtë. Kështu ne ritestojmë këto lloj fermionesh në llogaritjen
e masës së pi dhe rho – mezonit me një statistikë më të lartë, por në rrjetë
me vëllim më të vogël 0.83 fm dhe konstante të njëjtë rrjetore si në referencën
(A. Boriçi, 2008)
Spektroskopia e hadroneve
Në këtë studim testohen pikërisht fermionet kirale Boriçi – Creutz dhe
prezantohen rezultatet e marra për masat e mezoneve nga llogaritjet me këtë
lloj operator Diraku. Kemi gjeneruar një sërë konfiguracionesh të fushave
kalibruese me anë të funksionit të veprimit të Uilsonit:

1
Sg [U ]    Re TrU ,iU ,i  'U1,i  'U,1i
 i 3

(IV.4.1)

për  = 6, në një rrjetë me përmasa 83  16. Vlera e konstantes së rrjetës
korresponduese është a-1 = 2 GeV.
Përhapësit e kuarkeve, ose funksionet e Green-it të operatorit të Dirakut,
përcaktohen me anë të barazimit (A. Boriçi, 1996):

D



Ga ''b ,i ' j [U ]  ij  ab

aa '
',ii '

(IV. 4.2)
ku ij – delta e Kronekerit, α, janë indekset spinore ose të Dirakut dhe a,b janë
ato të ngjyrës.
i ' 'a'

Për 100 konfiguracione janë llogaritur përhapësit e kuarkeve për një burim
pikësor për të gjitha kombinimet e mundshme ngjyrë – spin, duke zgjidhur
sistemin e mësipërm me anë të algoritmit të gradientëve të konjuguar për
sisteme lineare të zhvendosura (H. Neuberger, 1999)
Algoritmi i sipërpërmendur zgjidh sistemin (A+m)x = b njëkohësisht për
vlera të ndryshme të m, duke përdorur po aq veprime matricore sa nevojiten
për zgjidhjen e një sistemi të vetëm. Konkretisht janë llogaritur përhapësit për
masa të kuarkeve amq = 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 dhe 0.1.
Më pas gjenden përhapësit e hadroneve, si kombinim linear i përhapësve të
kuarkeve dhe me anë të tyre llogariten masat e pi dhe rho – mezonit.
Llogaritja e masave të hadroneve bëhet duke përkufizuar operatorët interpolues
të tyre. Përhapësit e hadroneve nuk janë gjë tjetër veçse funksionet e
korrelimit të operatorëve interpolues të tyre: Gij:=OiOj’ ku i, j janë nyje të
rrjetës.
Operatori që krijon një pi – mezon është: O   5 . Në rastin tonë
kemi dy kuarke të degjeneruar dhe simetria kirale është e aromizuar. Prandaj:
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O  u 5u  d  5d

(IV. 4.3)
Pra kemi të bëjmë me operatorin e pi – mezonit neutral. Për të njejtën arsye,
operatori i rho – mezonit do të jepet me anë të:

O  u  5u  d   5d

(IV. 4.4)

Për të veçuar masat në spektrin e hadroneve shumojmë përhapësit sipas
indekseve të 3-hapësirës në mënyrë që përhapësit të mos varen prej sasive të
lëvizjes. Për rrjeta me kushte kufitare periodike, përhapësit e mezoneve mund
të modelohen njëlloj si në rastin që treguam për veprimin e Uilsonit.
Më poshtë, paraqiten grafikisht rezultatet e marra për spektrin e mezoneve. Në
figurat 4. 4.1 dhe 4.4.2 janë paraqitur përkatësisht përhapësit e pion-it dhe rho –
së. Grafikët paraqitës së masave të pionit dhe rho – mezonit janë dhënë në
figurat
4.4.3 dhe 4.4.4 Tek figura 4.4.3 tregohet sjellja e katrorit të masës së pionit
ndaj masës së zhveshur të kuarkeve. Siç vihet re, masa e pion–it shkon drejt
zeros në kufirin kiral.

Figura. 4.4.1: Përhapësit e pion-it në varësi të kohës euklidiane
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Figura. 4.4.2: Përhapësit e rho - mesonit në varësi të kohës euklidiane

Figura. 4.4.3: Varësia e masës efektive të pion-it ndaj masës së zhveshur të kuarkeve në njësi rrjetore
(pa përmasa fizike) dhe ekstrapolimi më limitin kiral. Vihet se që për masë kuarku zero, masa në katror
e pionit tenton në zero
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Figura. 4.4.4: Varësia e masës efektive të rho - mesonit ndaj masës së kuarkeve në njësi
rrjetore ( pa përmasa fizike)

Masa e ekstrapoluar e pionit neutral për masë kuarku zero, është 0.0044,
praktikisht zero në kufijtë e gabimit. Ky rezultat përputhet me faktin se për fermionet
Boriçi – Creutz pi-mezoni neutral duhet te jetë ekzaktësisht zero në kufirin
kiral. Mbetet të shihet sjellja e pi – mezoneve të ngarkuara duke përdorur
operatorët përkatës (Creutz, 2010; Zeqirllari, Boriçi, 2015) .
Ndërkohë, që në rastin e rho - mezonit shohim se masa e marrë pas
ekstrapolimit kuadratik në zero, është:

(0.33739 * 2 GeV) ± (0.0257 * 2 GeV) = 674.78 ± 51.4 MeV

Duke ditur se vlera eksperimentale e rho – së është 770 MeV, vihet re që
masa e saj e llogaritur me anë të fermioneve Boriçi – Creutz ka një shmangie
rreth 100 MeV nga ajo eksperimentale. Kjo tregon që këto fermione me thyerje
simetrie hiperkubike japin efekt në spektrin e hadroneve.
Përdorimi i fermioneve kirale Boriçi – Creutz, në llogaritjen e masave të
hadroneve, çon në rezultate të pritshme të thyerjes së simetrisë kubike.
Pikërisht kjo shmangie mund të përbëjë dhe masën e thyerjes së simetrisë
kubike. Një vlerësim më i saktë i saj do të vinte nëse numri i
konfiguracioneve statistikisht të pavarura do të rritej nga 100, në të paktën 300
të tilla. Sidoqoftë, simetria kubike duhet rivendosur duke shtuar kufiza të tjera
në operatorin tonë. Një studim i tillë është bërë në mënyrë perturbative nga
autorët e referencës Capitani et al, 2010. Mbetet që ky veprim i korrigjuar me anë
të kundërtemave të përshtatshëm të testohet në rrjeta më të mëdha, çka përbën
dhe qëllimin e kësaj teze.
Më poshtë do të shohim sjelljen e pi-mezoneve të ngarkuara dhe do të
krahasojmë masat e tyre të llogaritura në rrjetë me anë të operatorit Boriçi-Creutz,
sipas diagonales së hiperkubit dhe një drejtimi tjetër të çfarëdoshëm, për të krijuar një
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ide rreth masës së thyerjes së simetrisë hiperkubike. Kujtojmë se drejtimi i preferuar i
fermioneve Boriçi – Creutz është ai i diagonales së hiperkubit, që bashkon dhe dy
zerot e operatorit.

4.5 Vlerësimi i masës së thyerjes së simetrisë hiperkubike
Operatori i Dirakut për fermionet Boriçi – Creutz:

D( p)  i  sin p  i ' (cos p 1)


(IV. 5. 1)



ka dy zero: p1 = (0, 0, 0, 0) dhe p2 = (π/2, π/2, π/2, π/2).
Zerot e këtij operatori, që i korrespondojnë dy aromave fizike, përzgjedhin një drejtim
të preferuar në hapësirë – kohën euklidiane, i përcaktuar nga vija që i lidh ato. Për
rastin e operatorit në fjalë ky drejtim është diagonalja e hiperkubit. Rrjedhimisht
kuptohet që simetria hiperkubike thyhet (Bedaque, 2008; Boriçi A, 2008; Capitani S.
et al,2010). Ndikimi i thyerjes së kësaj simetrie në masat e pi – mezonit neutral dhe
rho – mezonit u paraqit në seksionin e mësipërm. Në këtë pjesë paraqesim disa
rezultate të vlerësimit së masës të thyerjes së simetrisë hiperkubike.
Për matjen e masës së thyerjes së simetrisë hiperkubike, llogariten masat e pi –
mezonit të ngarkuar + (masat eksperimentale të të cilit është 139.6 MeV) sipas
diagonales së hiperkubit dhe një drejtimi tjetër të çfarëdoshëm të hiperkubit dhe
ndryshimi mes masave të këtyre dy të fundit nga njëra – tjetra dhe nga zero është
dëshmi e thyerjes së kësaj simetrie. Simulimet dhe llogaritjet janë kryer në klasterin
BG HPC (superkompjuter në Sofie/Bullgari), në kuadër të projektit HPSEE si dhe në
mini-serverin e grupit të Fizikës Llogaritëse, të fituar me anë të projektit “Simulimi i
fermioneve kirale në multiprocesorë”, financuar nga Fakuleti i Shkencave të Natyrës.
Është përdorur paketa e librarive C++ FermiQCD, ku janë implementuar operatori
Boriçi – Creutz dhe operatorët interpolues të disa prej hadroneve të lehtë (Zeqirllari R,
2012). Simulimet janë kryer në përafrimin me fermione të ngrira, për veprim
kalibrues Uilsoni, veprim fermionik Boriçi – Creutz dhe pesë masa të ndryshme
kuarkesh të zhveshura.
Kështu kemi gjeneruar 100 konfiguracione të fushave kalibruese me anë të funksionit
të veprimit të Uilson-it:

1
Sg [U ]    Re TrU ,iU ,i  'U1,i  'U,1i
 i 3

(IV. 5.2)

në rrjeta me përmasa 84,124, 164 dhe 244 (Në secilin rast vëllimi fizik mbahet
konstant). Vlera e konstantes së rrjetës korresponduese është marrë nga llogaritjet e
treguara në seksionin 3.3.1. Përhapësit e kuarkeve, ose funksionet e Green-it të
operatorit të Dirakut, përcaktohen me anë të barazimit:

D



aa '
',ii '

[U ]Sa ','b ,i ' j [U ]  ij  ab

(IV. 5.3)

i ', ',a '

ku , janë indekset spinore ose të Dirakut dhe a,b janë ato të ngjyrës. Përhapësit e
kuarkeve për 100 konfiguracione kalibruese janë llogaritur duke përdorur algortimin e
invertimit BICGstab (Van der Vorst, H. A, 1992; Boriçi A, 1996). Më pas gjenden
përhapësit e hadroneve, si kombinim i përhapësve të kuarkeve dhe me anë të tyre
llogariten masat e pi – mezoneve të ngarkuar. Llogaritja e masave të hadroneve bëhet
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duke përkufizuar operatorët interpolues të tyre. Përhapësit e hadroneve nuk janë gjë
tjetër veçse funksionet e korrelimit të operatorëve interpolues të tyre: Gij:=OiOj’ ku i, j
janë nyje të rrjetës. Operatori interpolues që krijon pi – mezonin e ngarkuar
pozitivisht është si më poshte:

O   d ( x) 5u( x) .

(IV. 5.4)
Për shprehjen e secilës prej aromave të mësipërme është përdorur metoda e ndarjes
pikësore të aromave e përshkruar në seksionin 4.3.
Pasi llogaritim sipas formulës (IV. 5.4) masat efektive të + sipas dy
drejtimeve përkatësisht për çdo masë të zhveshur kuarku 0.02, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, i
paraqesim ato në grafikët e mëposhtëm (fig 4.5.1 dhe fig 4.5.2).

Figura 4.5.1. Masa efektive e +- mezonit për masa kuarkesh të ndryshme në varësi të kohës në njësi
rrjetore (pa përmasa fizike) sipas drejtimit x1

Figura 4.5.2 Masa efektive e +- mezonit për masa kuarkesh të ndryshme në varësi të kohës në njësi
rrjetore (pa përmasa fizike) sipas diagonales
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Vihet re se për secilin drejtim masa e pi – mezonit të ngarkuar, për çdo masë kuarku
arrihet një “plato” për kohë të gjata (është marrë gjysma e fundit e t = 16). Nga secila
plato merret një masë efektive e mezonit në fjalë si përfaqësuesja më e mirë dhe
ndërtohen grafikët e varësisë së masës efektive nga masa e zhveshur e kuarkut.

Figura. 4.5.3. Varësia e masës efektive të +- mezonit nga masa e zhveshur e kuarkeve në njësi
rrjetore dhe ekstrapolimi në limitin kiral (mq0) sipas x1 për katër rrjeta të ndryshme.

Figura. 4.5.4. Varësia e masës efektive të +- mezonit nga masa e zhveshur e kuarkeve në njësi
rrjetore dhe ekstrapolimi në limitin kiral (mq0) sipas diagonales për katër rrjeta të ndryshme
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Për të gjetur masën efektive të pi – mezonit pozitiv për secilën rrjetë sipas dy
drejtimeve ekstrapolojmë në limitin kiral (pra kur masa e zhveshur e kuarkut eshte
ekzaktësisht zero).
Rezultatet e marra, përmblidhen shkurtimisht në tabelën e mëposhtme:
Tabela 4.1. Tabelë përmbledhëse e rezultateve. Paraqiten masat efektive dhe masat fizike të llogaritura
sipas drejtimit x1. Për kalimin nga masë efektive në masë fizike kihet marasysh që m = ameff * a-1

Konstantja
rrjetore (fm)

Konstantja
rrjetore (MeV)

Masa efektive

Masa fizike(MeV)

Gabimi (MeV)

L=8

a = 0.209

a-1=956.9

am=0.130

M =124

± 5MeV

L=12

a = 0.133

a-1=1500

am=0.083

M =124.5

± 5,2MeV

L=16

a = 0.1

a-1=2000

am=0.062

M =124.39

± 5,1MeV

am=0.0412

M =125

± 5,3 MeV

L=24

a = 0.066

-1

a =3030

Tabela 4.2. Tabelë përmbledhëse e rezultateve. Paraqiten masat efektive dhe masat fizike të llogaritura
sipas drejtimit të diagonales së hiperkubit. Për kalimin nga masë efektive në masë fizike kihet
marasysh që m = ameff * a-1

Konstantja
rrjetore (fm)

Konstantja
rrjetore (MeV)

Masa efektive

Masa
fizike(MeV)

Gabimi (MeV)

L=8

a = 0.209

a-1=956.9

am=0.161

M =154.06

± 5,2 MeV

L=12

a = 0.133

a-1=1500

am=0.099

M =148.5

± 5 MeV

L=16

a = 0.1

a-1=2000

am=0.074

M =148

± 5,1 MeV

L=24

a = 0.066

a-1=3030

am=0.049

M =150

± 5 MeV

Më poshtë paraqitet grafiku i varësisë së masave nga konstantja rrjetore dhe
ekstrapolimi në limitin e vazhduar sipas të dy drejtimeve sipas të cilave janë realizuar
llogaritjet.
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Figura. 4.5.5. Varësia e masës efektive të +- mezonit nga konstantja rrjetore dhe ekstrapolimi në
limitin e vazhduar (a0) sipas drejtimit x1 dhe diagonales

Pas ekstrapolimit në limitin e vazhduar marrim rezultatet e mëposhtme:

m  ( diag )  147.54  5.1MeV

(IV. 5.5)

m  ( x )  124.59  5.2MeV
1

Siç vihet re masat e pi mezonit pozitiv të llogaritur sipas dy drejtimeve të ndryshme,
ndryshojnë nga njëra tjetra dhe janë të ndryshme nga zero. Diferenca e masave nga
njëra – tjetra dhe nga zero në rastin e limitit kiral dëshmon qartë thyerjen e simetrisë
hiperkubike.
Për të korrigjuar thyerjen e simetrisë hiperkubike, operatorit origjinal BC (ek
IV.1.4) i shtohen kundërtermat e përshtatshëm (dy në rastin e përafrimit me fermione
të ngrirë dhe tre në rastin e QCD – së të plotë). Në mënyrë pertubative llogaritjet për
përcaktimin e tyre janë kryer nga Capitani et al, 2010. Nisur nga ky studim i Capitani
et al, termi më i rëndësishëm në përafrimin me fermione të ngrirë, është kundërtermi
c3 pasi termi tjetër d është shumë i vogël. Në këto kushte, operatori Boriçi – Creutz
shkruhet si më poshtë:

DBC ( p)  [i  sin p  i(    )cos p ]  i(c3  2)

(IV. 5.6)



Një mënyrë për të përcaktuar vlerën e kundërtermit c3 për të cilin rivendoset
simetria hiperkubike është të provohen disa vlera të c3 dhe të përsëritet procedura e
mësipërme në çdo rast derisa llogaritjet të tregojnë se m  (diag )  m  ( x )  0 në limitin
1

kiral.
Mënyra e dytë është ajo e simulimit të thyerjes spontane të simetrisë dhe
krijimit të kondensatit kiral. Kjo e fundit është mënyrë më pak e kushtueshme se e
para. Vlerat e kundërtermit që rivendos simetrinë hiperkubike dhe metodologjia e
përdorur përcaktohen në kapitullin VI nga simulimet e bëra mbi thyerjen spontane të
simetrisë kirale në mënyrë dinamike dhe krijimi i kondensatit kiral.
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KAPITULLI 5
RELACIONI BANKS – KASHER
Thyerja e simetrisë kirale në Kromodinamikën Kuantike është një element shumë i
rëndësishëm në kuptimin e deritanishëm të fizikës hadronike të energjive të ulta. Për
të ndihmuar në kuptimin e këtij mekanizmi është e nevojshme të gjenden detaje
dinamike që ti bashkëngjiten sqarimit eventual. Modet e ulta të operatorit të Dirakut
(Dirac) janë mjaft të përshtatshme për të kërkuar detaje të tillë, duke qenë se ato
“kodojnë” natyrën e përhapësit të kuarkeve dhe vetë kondensatin në regjimin kiral.
Formimi i kondensatit kiral të ndryshëm nga zero është efekt i grumbullimit të
modeve të ulta të operatorit të Dirakut afër zeros. Relacioni Banks - Kesher (Banks –
Casher) lidh dendësinë spektrale të operatorit të Dirakut me kondensatin kiral, më anë
të një identiteti që mund të lexohet në të dyja drejtimet (T. Banks, A. Casher, 1980).
Kohët e fundit, janë bërë mjaft studime të dendësisë spektrale të operatorit të Dirakut
në QCD, si psh studimet në referencat (L. Giusti, M. Luscher, 2009; Fukaya et al,
2011; K. Cichy et al, 2013). Në këto artikuj numri i modeve llogaritet duke përafruar
operatorin për modet e ulta. Në këtë kapitull propozohet një metodë spektrale për
përcaktimin e dendësisë së vlerave vetjake të operatorit të Dirakut afër origjinës duke
përdorur kuadraturën Gaus – Lanços (Gauss – Lanczos). Ne përdorim vetitë optimale
të nënhapësirave të Krilovit në përafrimin e shpërndarjes së vlerave vetjake të
operatorit të Dirakut. Këto veti na lejojnë të përdorim kuadraturën Gaus - Lanços në
mënyrë që të vlerësojmë numrin e modeve të operatorit të Dirakut. Ky kapitull është i
organizuar si më poshtë: Në pjesën e parë jepet një përmbledhje e shkurtër mbi
thyerjen spontane të simetrisë kirale si dhe të rezultateve të teorisë kirale të
perturbimit mbi kondensatin kiral. Më pas, përshkruhet metodologjia dhe paraqitim
shkurtimisht algorimitmin e përdorur. Ndërsa rezultatet e marra duke përdorur këtë
metodë për fermionet minimalisht të dubluara jepen në pjesën e fundit. Përdorimi i
relacionit Banks – Casher dhe kuadraturës së Lançosit do të na lejojnë më pas
(kapitulli VI) të testojmë me anë të simulimeve ato kundërterma që rivendosin
simetrinë hiperkubike të operatorit fermionik Boriçi – Creutz.

5.1 Thyerja spontane e simetrisë kirale
Simetritë dhe thyerjet e tyre janë pjesë e rëndësishme e fizikës moderne.
Studimi i thyerjeve të simetrisë është me po aq interes sa dhe vetë studimi i simetrive.
Thyerja spontane e simetrisë është një fenomen i zakonshëm në fizikë. Kur
hamiltoniani (ose langrazhiani) i një sistemi ka një simetri të caktuar, por gjendja bazë
(psh. vakumi) jo, thuhet që ndodh thyerja spontane e simetrisë. Një shembull i njohur
është rasti i thyerjes spontane të simetrisë tek materialet ferromagnetikë.
Mikroskopikisht, materiali është i përbërë nga atome me një spin të ndryshëm nga
zero, çdonjëri nga të cilët vepron si një shufër magnetike e vogël (një dipol magnetik).
Hamiltoniani i materialit, i cili përshkruan bashkëveprimet e dipoleve fqinjë, është
invariant ndaj rrotullimit. Mbi temperaturën kritike Kyri Tc magnetët janë të orientuar
në mënyrë të çfarëdoshme në të gjitha drejtimet dhe për temperatura të tilla gjendja
bazë është simetrike. Poshtë temperaturës Tc magnetët drejtohen paralel me njëri
tjetrin sipas një drejtim dhe në këtë rast gjendja bazë nuk është më simetrike ndaj
rrotullimit. Kjo dukuri quhet thyerje spontane e simetrisë. Drejtimi sipas të cilit
orientohen magnetët nën temperaturën Kyri, është i rastësishëm dhe mund të jetë njëri
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nga drejtimet e mundshme në hapësirë. Pra, në mungesë të fushës së jashtme, për një
energji të dhënë, për një sistem të dhënë ferromagnetik gjendja bazë nuk është më e
degjeneruar dhe nuk gëzon simetrinë e sistemit. Kur një simetri e vazhduar thyhet në
mënyrë spontane, shfaqen një ose disa bozone pa masë, që i korrespondon simetrisë
së mbetur. (Jeffrey Goldstone et al,1962; Y. Nambu and G. Jona-Lasinio ,1961)
Simetria kirale është një simetri e vazhduar.
Le të shqyrtojmë simetrinë kirale për dy aroma në hapësirën e vazhduar (Peskin,
Schroeder, 1995; Gattringer, Lang, 2010). Çdo fermion karakterizohet nga spinori
përkatës me katër komponente. Pëcaktojmë fushat e projektuara si të majta dhe të
djathta si më poshtë:

1
2

1
2

 L  (1  5 ) ;

 R  (1   5 )

(V.1.1)
.
Lagrazhiani për spinorë të tillë pa masë ndahet në dy komponente kinetike fushe të
pavarura si më poshtë:

L  i   Li L  Ri R

(V.1.2)

Lagrazhiani është invariant ndaj dy transformimeve globale të pavarura të cilat ne i
quajmë “simetri kirale “ të tipit U(1)LxU(1)R

 L  exp(i ) L ;

 R  exp(i) R ;

(V.1.3)

Rrymat korresponduese që ruhen për këtë rast janë:

jL 

L
1
   (1  5 ) ;
 ( x) 2

jR 

L
1
   (1  5 ) ;
( x) 2

(V.1.4)

Përcaktojmë rrymat vektoriale dhe rrymat boshtore përkatësisht:

j  jR  jL   

(V.1.5)

j5  jR  jL     5
Në qoftë se shtojmë një term mase simetria na thyehet në mënyrë eksplicite sepse
termi i masës përzien dy komponentet e fushës:

L  i  m   Li L  Ri R  m( L R  R L )

(V.1.6)

Por pavarësisht kësaj rryma vektoriale ende ruhet ndërsa rryma boshtore nuk ruhet:

   5    5  5   2im 5

(V.1.7)
.
Në fakt rryma boshtore nuk ruhet edhe në rastin kur m=0 dhe ndryshe kjo quhet edhe
anomalia e rrymës boshtore të cilën do ta shqyrtojmë më poshtë. Pra, në këtë rast,
kalojmë nga grupi i simetrisë
U (1)L xU (1)R në grupin e simetrisë që lidhet me ruajtjen e rrymës vektoriale U (1)V :
U (1)L xU (1)R  U (1)V
(V.1.8)
Njëkohësisht vihet re se gjithashtu Lagrazhiani është invariant edhe ndaj
transformimeve globale të pavarura të mëposhtme:
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 R  exp(iRa
 L  exp(iRa

a
2

a
2

) R
) L

(V.1.9)

ku  a (  =1,2,3) janë gjeneratorët e grupit të aromave SU(2) të cilët e lënë
Lagrazhianin invariant në limitin kur m→0 komponentet e majta dhe të djathta nuk
përzihen me njëri –tjetrin. Simetria e mësipërme quhet simetria kirale SU(2)RxSU(2)L.
Duke ditur që një grup simetrie SU(2) ka tre gjeneratorë pra ruhen tre rryma dhe
ngarkesa përkatëse të tyre. Për simetrinë e mësipërme kemi gjashtë rryma që na
ruhen sipas teoremës së Nodherit (Noether, 1918)

a

2 R

  R  a  L
2

J R,a   R 
J L,a

(V.1.10)
(V.1.11)

Përcaktojmë rrymat vektoriale dhe ato boshtore si më poshtë:

Va  J R,a  J L,a   
A( x)a  J R,a  J L,a
Ngarkesat e tyre përkatëse janë :

a
2




    5 a 
2 ,

a
 ( x)
2

QaA   d 3 x † ( x) 5 a  ( x)
2

QaV   d 3 x † ( x)

(V.1.12)
(V.1.13)

(V.1.14)
(V.1.15)

Për arsye dinamike gjendja e vakumit nuk është simetrike në lidhje me nëngrupin e
simetrisë SU(2)V me gjeneratorë ngarkesat QaA . Praktikisht kemi kaluar nga simetria
SU(2)RxSU(2)L në simetrinë SU(2)A :
SU(2)RxSU(2)L→ SU(2)A
Formalisht në rastin e dy aromave sistemi gëzon simetrinë:
SU(2)RxSU(2)LxU(1)LxU(1)R
por realisht pamë se simetritë që ruheshin ishin SU(2)AxU(1)A dhe sipas teorisë që
kemi shqyrtuar më parë, si rezultat i simetrive që thyheshin SU(2)VxU(1)V duhet të na
shfaqen katër grimca: tre nga simetria SU(2), pionet. Ndërsa si rezultat i thyerjes së
simetrisë:
U (1)L U (1)R  U (1)
ekziston një grimce tjetër që është kondensati kiral.
Pra, në rastin e dy aromave më të lehta u dhe d dhe grimcave partnere me kiralitet të
kundërt kemi formimin e katër grimcave që janë tre, nga të cilat janë pionet dhe nje
prej tyre është kondensati.
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Figura 5.1.1 Formimi i katër grimcave nga thyerja e simetrisë për rastin e dy aromave up (u) dhe down
(d)

5.2 Kondensati kiral në teorinë e vazhduar
Në një vëllim V të hapësirë – kohës, me kushte periodike apo antiperiodike, operatori
euklidian i Dirakut pa masë D, në prani të një fushe kalibruese ka vlera vetjake
imagjinare i1, i2 ........., të cilat mund të renditen sipas një rendi rritës të
amplitudave. Dendësia spektrale mesatare e lidhur me të jepet nga relacioni:

 (, m) 

1 
  (  k )
V k 1

(V.2.1)

ku kllapat .... përcaktojnë pritjen matematike të QCD – së dhe m është masa e
kuarkut. Relacioni Banks – Kasher (T. Banks, A. Casher, 1980) lidh dendësinë
spektrale (,m) të operatorit të Dirakut me kondensatin kiral sipas relacionit :

(V.2.2)
limlim lim  (, m) 
 0 m0 V 



   lim lim 

ku

m0 V 

(V.2.3)

Ky relacion mund të lexohet në dy drejtime: një dendësi spektrale e ndryshme nga
zero nënkupton që simetria kirale është thyer dhe anasjelltas.
Në rastin e hapësirës së vazhduar kondensati kiral përcaktohet si (Leutwyler, 1994):

(m)  Tr D1  


1
m
 2 2
i  m 0   m2

(V.2.4)

Për vëllim të pafundëm do të kishim:



 ()
m
(m)   d 
 2  d  () 2
i  m
  m2

0

Duke supozuar se:
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(V.2.5)

2
a)  ()   (0) në segmentin 0   2  QCD
gjejmë se:

QCD
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 2 (0) d  2
2
0
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 2m (0)
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2
2
0
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(m, QCD )  2
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2

(V.2.6)

Për masë kuarkesh shumë afër zeros marrim limitin:

  lim (m, QCD )   (0)
m0

(V.2.7)

2
b) Në rastin kur  ()  c në segmentin 0   2  QCD
do të kishim:

2
2
QCD d (  m )
m
(m, QCD )  2 d  ( ) 2
 2cm
0
0
  m2
 2  m2

 2cm log QCD
m
QCD

(V.2.8)

Prandaj, për masë kuarkesh shumë afër zeros marrim:

  lim (m, QCD )  0
m0

(V.2.9)

Për rastin e fermioneve Boriçi – Creutz , duke qenë se kemi dy aroma do të kemi

' 


2

Shumë herë, në vend që të përdorim dendësinë spektrale, numri mesatar i
modeve vetjake (M , m) të operatorit hermitian masiv D† D  m2 me vlera vetjake
  M 2 , duket si një madhësi më e përshtatshme për të punuar. Duke qenë se :


 ()  V  d  (, m)

(V.2.10)

numri i modeve mbart të njëjtin informacion si dendësia spektrale (L. Giusti and M.
Luscher, 2009; J.C. Osborn et al, 1999; P. H. Damgaard et al, 1999)
Siç u përmend më sipër, dendësia spektrale dhe modet e ulta të Dirakut janë
shumë të rëndësishëm për të kuptuar thyerjen spontane të simetrisë kirale. Për më
tepër kondensati kiral shërben si një parametër renditjeje për të dalluar fazat në
temperaturë T = 0 K, në rastin e fermioneve minimalisht të dubluara. Në rastin e
hapësirës së vazhduar dhe për masa të vogla kuarkesh, numri i modeve mund të
llogaritet analitikisht në teorinë kirale të perturbimit (A. Smilga, J. Stern, 1993; J.C.
Osborn et al, 1999; P. H. Damgaard et al, 1999). Në vëllim të pafundëm, teoria kirale
e perturbimit jep një zbërthim të dendësisië spektrale përgjithësisht në fuqi të  dhe
m. Termi kryesor jepet nga formula Banks – Kesher e cila lidh numrin e modeve me
“kondensatin efektiv” si më poshtë:
  ()
(V.2.11)
eff 
2 V
ku   M 2  m2 , është prerja e zgjedhur për vlerat vetjake të vogla.
Në prezencë të një fushe të dhënë kalibruese, numri i modeve vetjake të operatorit
Dm† Dm me vlera vetjake   M 2 mund të përcaktohet duke llogaritur numerikisht
vlerat vetjake dhe multiplicitetin e tyre. Në këtë rast duhet të kemi parasysh se
llogaritja rritet në mënyrë proporcionale me fuqinë e dytë të vëllimit V.
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5.3 Algoritmi i vlerësimit të kondensatit
Në këtë pjesë, ne tregojmë një mënyrë alternative për vlerësuar kondensatin efektiv.
Ne përdorim vetitë optimale të nënhapësirave të Krilovit në përafrimin e shpërndarjes
së vlerave vetjake të operatorit të Dirakut. Këto veti na lejojnë të përdorim
kuadraturën Gaus – Lanços në mënyrë që të vlerësojmë kondensatin. Ne propozojmë
përdorimin e algoritmit të Lançosit për të gjeneruar matricën tridiagonale dhe
simetrike të Lancozit Tn. Vlerat vetjake të saj, ose të ashtuquajturat vlerat e Ritzit,
tentojnë të përafrojmë vlerat vetjake të matricës origjinale. Vlerat dhe vektorët vetjakë
të një matrice simetrike dhe tridiagonale mund të llogariten duke përdorur metodën
QR (Golub, 2012)
Në fakt, vlerat e Ritzit janë nyjet e kuadraturës së Gaus – Lançosit me peshat
korresponduese, të cilat janë katrorët e elementëve të parë të vektorëve të Ritzit. Bai,
Fahey dhe Golub (Z.Bai et al, 1996) treguan se një prodhim vektor – matricë – vektor
 † f ( A) mund të shprehet si një integral i funksionit f (.) sipas një masë spektrale
të modifikuar. Një përafrim me n -pika i kuadraturës së Gausit për këtë integral jepet
sipas:
n

 † f ( A)  i f (i )

(V. 3.1)

i 1

ku abshisat i e këtij rregulli të kuadraturës jepen nga vlerat e Ritzit. Këto të fundit

gjenerohen nga algoritmi i Lançosit (C. Lanczos, 1952), ndërkohë që peshat i janë
katrorët e elementëve të parë të vektorëve vetjakë korrespondues të Tn. Pra duke
përdorur kuadraturën Gaus - Lanços ne llogaritim shpërndarjen e vlerave vetjake dhe
gjejmë modet e ulta vetjake sipas:

 ()
V

k ()

  (i )

(V.3.2)

i 1

duke qenë se funksioni f (i ) në këtë rast është funksioni i Heaviside:

1
f (i )  
0

i  k ()
i  k ()

(V.3.3)

Kështu, le të jetë A NN një matricë hermitiane dhe b N një vektor fillestar.
Atëherë algoritmi i mëposhtëm llogarit kuadraturën Gaus – Lancos:
Algoritmi për kuadraturën Gauss – Lanczos
Llogariten αi dhe i duke përdorur algoritmin e Lanczos për Ax=b
(Tn )i, j  0
Përcaktohen (Tn )i,i  i (Tn )i1,i  (Tn )i,i 1  i
Llogariten vlerat vetjake i dhe vektorët vetjake vi të matricës Tn, ku i=1….n
Renditen vlerat vetjake dhe vektorët vetjakë korrespondues sipas rendit rritës të
vlerave vetjake.
Përcaktohet k si indeksi maksimal që i korrespondon vlerës vetjake të zgjedhur si
prerje
Përcaktohen i si rrënja katrore pozitive e vlerave vetjake origjinale
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Përcaktohen zi si elementët e parë të vektorëve vetjake vi, i=1…n
Përcaktohet i  zi2 ku zi – elementët e parë të vektorëve vetjake
k

Llogaritet numri i modeve  k  i
i 1

Kihet parasysh që algoritmi i Lançosit (C. Lanczos, 1952) jepet si më poshtë:
Le të jetë D matrica e operatorit të Dirakut . Në shume raste për të gjetur vlerat
vetjake të një matrice me dimensione të mëdha mjafton të gjejmë vlerat vetjake të
matricës përkatëse tridiagonale, vlerat vetjake të së cilës janë shumë të afërta me ato
të matricës origjinale. Me anë të algoritmit të Lançosit përcaktojmë elementët e
matricës tridiagonale:
%Le të jetë A  D * D dhe b  z2
%Shënojmë 0  0, 1  1/ b 2 , q0  o, q1  1b
For i  1,...do

v  Aqi

i  qi† v
v : v  qii  qi 1 i 1

i  v

2

qi 1  v / i
(    i 1i 1
i 1   i i

i

if

1
 tol then
i 1
n 1
stop

end if
end for

Si kusht për ndalimin e algoritmit të Lançosit kemi kërkuar që mbetja të jetë më e
vogël se tol = 10-3. Kjo për arsye sepse numri i modeve të operatorit të Dirakut brenda
gabimit të bërë për 1000 konfiguracione, nuk ndryshon edhe për vlera të ndryshme të
tolerancës. Në figurën e mëposhtme jepet varësia e numrit të modeve nga vlerat
vetjake për toleranca të ndryshme për fermionet me dublim minimal Boriçi – Creutz.
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Figura 5.3.1 Varësia e numrit të modeve nga vlerat vetjake për toleranca të ndryshme për fermionet BC

5.4 Llogaritja e kondensatit kiral efektiv
Kuadratura Gaus – Lanços është efektive për llogaritjen e shumave globale. Ai
shërben për të dalluar ekzistencën e kondensatit efektiv:

() 

  ()
2 V

për   0

Duke përdorur kuadraturën Gaus - Lanços ne kemi llogaritur numrin e modeve për
fermionet me dublim minimal, në një sfond prej 1000 konfiguracionesh kalibruese, të
gjeneruar duke përdorur teorinë SU(3) (përafrimi me fermione të ngrira). Rezultatet
janë mesatarizuar sipas 1000 konfiguracioneve. Ashtu siç pritet nga teoria kirale e
perturbimit, modet e ulta të operatorit kondensojnë dhe arrijnë një plato.
Duke bërë një grupim të dhënash, si dhe duke patur parasysh peshat përkatëse merret
grafiku i mëposhtëm:
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Figura 5.4.1 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave. Vihet re që modet e ulta kondesojnë rreth vlerës 170 MeV.

Pra, duke përdorur algoritmin e propozuar ne arrijmë të përftojmë thyerjen e simetrisë
kirale në mënyrë dinamike. Në kapitullin e mëposhtëm do të përdoret po e njëjta
metodologji dhe po do të kryhen simulime për vlera të ndryshme të kundërtermit c3 në
operatorin Boriçi – Creutz, nga ku më pas do të përcaktohet dhe ajo vlerë e tij për të
cilin mund të rivendoset simetria hiperkubike.

63

KAPITULLI VI
RIVENDOSJA E SIMETRISË HIPERKUBIKE PËR FERMIONET
DUBLIM MINIMAL BORIÇI - CREUTZ
Siç u përmend edhe më sipër kuarket ndodhen të mbyllura në grupime me ngjyrë
neutrale, të quajtura hadrone.
Në QED fushat elektrike midis dy ngarkesave elektrike dobësohen me largimin e tyre
nga njëra tjetra dhe potenciali që karakterizon bashkëveprimin e dy ngarkesave është
proporcional me inversin e largësisë midis tyre. Vijat e fushës kanë përhapje radiale
dhe rrezja e veprimit është e pafundme. Ndërkohë që me kuarket ndodh ndryshe. Me
largimin e kuarkeve energjia e bashkëveprimit midis tyre rritet. Fusha gluonike
formon “tuba të ngushtë“ të cilët përbëhen me flukse energjie që mbajnë kuarket të
bashkuara. Llogaritjet tregojnë se kuarket mund të përshkruhen me anë të kordave.
Ky përshkrim është në konflikt me shkallët e lirisë së langrazhianit të QCD – së,
problem ky akoma i pazgjidhur i QCD – së. Energjia e një kuarku dhe një anti-kuarku
është e lokalizuar përgjatë kordës së tij si në figurën e mëposhtme:

Figura 6.1 Forcat e bashkëveprimit midis një kuarku dhe një antikuarku

Dendësia e energjisë përgjatë një korde është konstante, si rrjedhim energjia e
bashkëveprimit midis një kuarku dhe një antikuarku është proporcionale me distancën
midis tyre dhe jepet: E(r) Kr , ku K-tensioni i kordës.
Nga vakumi i QCD - së krijohen në mënyrë të vazhduar çifte të tilla kuark antikuark dhe për prodhimin e tyre nuk kërkohet energji sepse kuarku dhe anti kuarku karakterizohen nga helicitete të kundërta dhe si të tilla, sasisë totale e lëvizjes
është zero dhe nuk kërkohet kosto energjetike për krijimin e tyre . Mirëpo korda bën
që grimca dhe anti - grimca të mos jenë të lirë në lëvizjen e tyre, pra kuarket L dhe R
nuk mund të gëzojnë simetrinë rrotulluese së langrazhianit të QCD – së në mënyrë të
pavarur. Kjo lidhje bën që kiralitetet e çiftit të mos jenë të pavarura, prandaj simetria
kirale thyhet. Në këtë mënyrë jemi si në rastin e ferromagnetëve. Gjendja bazë nuk
gëzon simetrinë e langrazhianit. Nga teorema e Goldstonit, simetria mbetëse është
U (2)R U (2)L U (2) dhe rrjedhimisht duhet të na shfaqen 4 grimca (bozonet e
Goldstonit):  0 ,   ,  . Pra, prania e kondensatit Ʃ tregon thyerjen spontane të
simetrisë kirale.
64

Kur simetria hiperkubike cënohet, si në rastin e fermioneve me dublim
minimal, sasia e përbashkët e lëvizjes së çiftit kuark-antikuark me kiralitete te
kundërta nuk është zero sepse shpejtësitë sipas drejtimeve të ndryshme janë të
ndryshme. Prandaj kërkohet energji per krijimin e tyre prej vakumit. Në këtë mënyrë,
mungesa e simetrisë hiperkubike pengon krijimin e çifteve te tilla, pra nuk mund të
ketë kondensat, e si pasojë simetria kirale qëndron ekzakte. Prandaj, kushtet e krijimit
të kondensatit krijohen vetëm në qoftë se simetria e Lorencit është e pranishme. Duke
u nisur pikërisht nga ky fakt, duke vendosur kundërkufizat e duhura në veprim, në
mënyrë të tillë që të marrim thyerjen spontane të simetrisë kirale dhe të kemi
formimin e kondensatit, ne rivendosim dhe simetrinë hiperkubike që veprimet me
dublim minimal thyejnë. Pra struktura e fazave të QCD – së për këto lloj fermionesh
në temperaturën T = 0K, na lejon të rivendosim simetrinë hiperkubike të munguar.
Simulimet dhe llogaritjet janë kryer për vlerat e kundërtermit c3 = 0.1, 0.2,
0.35, 0.4, 0.6, 0.8 dhe 1, në rrjeta 16^4 dhe  = 6, për 1000 konfiguracione kalibruese,
të gjeneruar duke përdorur teorinë SU(3) në secilin rast. Rezultatet janë mesatarizuar
sipas 1000 konfiguracioneve. Llogaritjet janë realizuar në në mini - serverin e grupit
të Fizikës Llogaritëse, të fituar me anë të projektit “Simulimi i fermioneve kirale në
multiprocesorë”, financuar nga Fakuleti i Shkencave të Natyrës, superkompjuterin
GALILEO në qendrën CINECA si dhe sistemin paralel të Fakultetit të Teknologjisë së
Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës.
Metodologjia e përdorur është ajo e përshkruar në kapitullin 5. Janë përdorur
vlerat e mësipërme të kundërtermit c3 dhe shihet se për cilën vlerë të këtij kundërtermi
kemi thyerje spontane të simetrisë kirale në mënyrë dinamike.
Më poshtë tregohet varësia e kondesatit kiral nga vlerat vetjake të operatorit të
Dirakut për vlera të ndryshme të koeficientit c3. Për secilin rast është bërë dhe
grupimi i të dhënave sipas peshave përkatëse dhe merren grafikët e mëposhtëm:

Figura 6.2 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3=0.1. Vihet re që kondensati kiral shkon drejt zeros për modet e ulta
të operatorit BC
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Figura 6.2 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3=0.2. Vihet re që kondensati kiral shkon drejt zeros për modet e ulta
të operatorit B

Figura 6.3 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3=0.35.
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Figura 6.4 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3=0.4. Vihet re që modet e ulta të operatorit BC kondensojnë dhe
kondensati kiral ka një vlerë të ndryshme nga zero

Figura 6.5 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3= 0.6. Vihet re që modet e ulta të operatorit BC kondensojnë dhe
kondensati kiral ka një vlerë të ndryshme nga zero
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Figura 6.6 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3=0.8. Vihet re që modet e ulta të operatorit BC kondensojnë dhe
kondensati kiral ka një vlerë të ndryshme nga zero

Figura 6.7 Varësia e kondensatit kiral nga vlerat vetjake për fermionet e BC kur kemi grupimin e të
dhënave me anë të peshave për c3= 1. Vihet re që modet e ulta të operatorit BC kondensojnë dhe
kondensati kiral ka një vlerë të ndryshme nga zero

Siç vihet re, simulimet dhe llogaritjet tregojnë se për vlera të kundërtermit c3 < 0.4,
varësia e dendësisë spektrale (numrit të modeve në rastin tonë) është lineare dhe për
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vlera vetjake të vogla nuk kemi formim të kondensatit. Ndërkohë për c3  0.4, vihet re
se modet e ulta të operatorit të Dirakut kondensojnë njësoj si parashikohet nga teoria
kirale e perturbimit.
Në fillim të këtij kapitulli theksuam se mungesa e simetrisë hiperkubike pengon
krijimin e çifteve kuark - antikuark, dhe rrjedhimisht të kondensatit, e si
pasojë simetria kirale qëndron ekzakte. Kushtet e krijimit të kondensatit krijohen
vetëm në qoftë se simetria e Lorencit është e pranishme, çka do të thotë se vlera e
kundërtermit c3 = 0.4 të shtuar në operatorin në studim, për të cilën realizohet thyerja
në mënyrë dinamike e simetrisë kirale, na siguron që jemi në fazën e duhur. Vlera c3 =
0.4, për të cilin kemi kalim fazor, përputhet dhe me llogaritjet perturbative sipas
teorisë së fushës mesatare, për të cilat rivendoset simetria, të realizuar nga Capitani et
al, për kushtet në fjalë.
Nga ana tjetër, përcaktimi i rivendosjes së plotë të simetrisë së Lorencit kërkon
një studim të veçantë. Përfshirja e të dy parametrave në studim (dhe tre në rastin e
teorisë së plotë) kërkon përfshirjen e masave të pi – mezoneve të ngarkuar. Punimi
ynë vendos bazën metodologjike të studimeve më të hollësishme me fermionet
minimalisht të dubluara.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Fermionet me dublim minimal paraqesin një alternativë për simulimet në
Kromodinamikën Kuantike Rrjetore, duke qënë se ruajnë simetrinë kirale, shumë të
rëndësishme në bashkëveprimet e forta dhe kanë kosto të ulët llogaritëse.
Avantazhi kryesor që kanë fermionet me dublim minimal është ultra –
lokaliteti i tyre, çka do të thotë që janë të shpejtë në simulime, ndërkohë që
“mbrojnë” masën nga rinormalizimet mbledhëse.
Fermionet rrjetore Boriçi – Creutz kanë veçorinë e krijimit të dy fermioneve
nga një fushë e vetme lokale. Duke përdorur ndarjen pikësore të aromave, ne arritëm
të ndajmë efektet e këtyre aromave dhe ndërtuam lehtësisht operatorin interpolues
dhe korrelatorin rrjetor të pi - mezoneve, si funksion të vetëm një fermioni. Në të
njëjtën mënyrë llogariten edhe operatorë të tjerë hadronikë dhe korrelatorët përkatës.
Me ndërtimet e realizuara mund të llogariten më pas masat për gjithë spektrin e
hadroneve, njësoj si për veprimet që kanë vetëm një pol (një fermion).
Problemi që këto lloj fermionesh shfaqin është thyerja e simetrisë
hiperkubike. Zerot e këtyre veprimeve, që i korrespondojnë dy aromave fizike,
përzgjedhin një drejtim të preferuar në hapësirë – kohën euklidiane, i përcaktuar nga
vija që i lidh ato.
Efekti i thyerjes së simetrisë hiperkubike që ato paraqesin ndihet edhe në
llogaritjet e masave të hadroneve të lehtë. Masa e thyerjes së kësaj simetrie, në rrjetat
e studiuara është e rendit O(100) MeV.
Simetria kirale dhe thyerja e saj në mënyrë spontane ka një rol kyç në QCD.
Kondensati kiral shërben si parametër renditjeje për fermionet kirale BC dhe
na ndihmon për të gjetur kundërkufizat e përshtatshme që rivendosin simetrinë
hiperkubike.
Përdorimi i kuadraturës së Lançosit dhe relacioni Banks-Casher na lejojnë të
eksplorojmë mekanizmin e thyerjes së simetrisë kirale në mënyrë dinamike si dhe
gjejmë kundërtermat e përshtatshëm në veprim për të cilat kemi thyerje spontane të
simetrisë kirale dhe rrjedhimisht simetri të plotë të grupit hiperkubik.
Përdorimi i metodologjisë së propozuar në këtë tezë na siguron një kosto
llogaritëse minimale për rivendosjen e simetrisë hiperkubike, çka jep mundësi që këto
lloj fermionesh të mund të përdoren nga komuniteti i rrjetës, si një formulim efikas i
fermioneve rrjetore.
Llogaritja e spektrit të masave të hadroneve të lehtë është thelbësore në
kontrollin e vlefshmërisë së teknikave llogaritëse rrjetore.
Libraritë e FermiQCD sigurojnë një mjet për zhvillime të shpejta të
aplikimeve paralele të teorisë kuantike të fushës. Ai është i thjeshtë, i sigurt dhe
fleksibël, në mënyrë që të mund të përdoret nga çdo anëtar i komunitetit të
Kromodinamikës Rrjetore. Kodet e reja, joekzistuese, të shkruara e implementuara në
të për llogaritjen e përhapësve të disa hadroneve japin rezultate të kënaqshme, të
cilat janë në përputhje të plotë me rezultatet e marra duke përdorur software dhe
teknika të tjera llogaritëse. Konfirmohet sjellja e pritshme e masave për veprimin e
Uilsonit dhe rezultatet e marra, për një statistikë prej 100 konfiguracionesh
kalibruese, përputhen me rezultatet e pritshme për këto lloj fermionesh, brenda një
gabimi statistikor prej 10%. Ky vlerësim jepet nga metoda Jackknife.
Duhet përmendur se vlerësimi i gabimit statistikor në prani të autokorrelimeve
me metodat standarte, nënvleftëson gabimin real. Ndërkohë që përdorimi i metodave
joparametrike si jackknife jep një vlerësim real të gabimit duke patur parasysh faktin
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se fushat kalibruese të gjeneruara janë të korreluara me njëra tjetrën dhe jo gjithmonë
janë statistikisht të pavaruara.
Sigurisht që duhet theksuar se dhe gabimet e përafrimit me fermione të ngrira,
vëllimit të fundëm, largësisë së fundme rrjetore janë objekt i një pune të ardhshme
me fermionet minimalisht të dubluara.
Përfundimet e nxjerra nga ky studim mund të përmblidhen si më poshtë:
Studimi i masave të pi – mezoneve të ngarkuar, tregon qartësisht thyerjen e
simetrisë hiperkubike nga operatori fermionik Boriçi – Creutz. Masa e tyre e
ndryshme nga zero në limitin kiral dhe gjithashtu e ndryshme sipas drejtimeve të
ndryshme të rrjetës është një tregues dhe vlerësues i thyerjes së simetrisë hiperkubike.
Vlera e kundërtermit c3 të shtuar në operatorin në studim, për të cilën
realizohet thyerja në mënyrë dinamike e simetrisë kirale, na siguron që jemi në fazën
e duhur dhe kemi vendosur pjesërisht simetrinë hiperkubike.
Vlera e koeficientit c3 që rivendos pjesërisht simetrinë e Lorencit varet nga
rrjeta dhe konstantja e çiftimit me të cilën punojnë. Kjo do të thotë që rezultatet që ne
japin nuk janë rezultatet për limitin e vazhduar dhe vëllim të pafundëm, por për një
rrjetë dhe konstante të dhënë.
Vlera c3 = 0.4, për të cilin kemi kalim fazor, përputhet dhe me llogaritjet
perturbative sipas teorisë së fushës mesatare, për të cilat rivendoset simetria, të
realizuar nga Capitani et al, për kushtet në të cilat janë realizuar simulimet dhe
llogaritjet.
Punimi ynë vendos bazën metodologjike të studimeve më të hollësishme me
fermionet minimalisht të dubluara.
Kjo metodologji siguron një kosto minimale llogaritëse për rivendosjen e
simetrisë hiperkubike.
Përcaktimi i rivendosjes së plotë të simetrisë së Lorencit kërkon një studim të veçantë.
Pavarësisht progresit që është bërë në fuqi llogaritëse në Departamentin e Fizikës dhe
aksesimit në sistemet HPC në vendet fqinjë, pengesa kryesore e studimeve të
hollësishme është mungesa thelbësore e fuqisë llogaritëse. Kjo për arsye se përfshirja
e fermioneve në simulime kërkon fuqi llogaritëse disa qindra herë më të madhe se
rasti me “fermione të ngrira”.
Në këtë mënyrë, rekomandojmë që në të ardhmen studimi të përfshijë:
- Gabimet e përafrimit me fermione të ngrira, vëllimit të fundëm, largësisë së
fundme rrjetore në vlerësimin e kondensatit kiral dhe rivendosjen e simetrisë
hiperkubike me metodologjinë e propozuar.
- Vendosjen e të dy parametrave shtesë në veprim, çka kërkon përfshirjen e
masave të pi – mezoneve të ngarkuar në studim. Kështu duke provuar vlera të
ndryshme të dy parametrave të shtuar në veprim për llogaritjen e masave të pi
– mezoneve të ngarkuar sipas drejtimeve të ndryshme, me mund të gjejmë ato
vlera për të cilat në limitin kiral kemi m  (diag )  m  ( x )  0
1

-

Nëqoftëse sigurohet fuqia llogaritëse e nevojshme, të simulohet teoria e plotë
(ku merren parasysh dhe bashkëveprimet e fermioneve) dhe të shihen
ndryshimet me rezultatet e marra nga simulimet në përafrimin me fermione të
ngrirë (QQCD)
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SHTOJCA

Shtojcë A
A.1 Gabimet në rezultatet rrjetore
Simulimet numerike të LQCD – së kanë gabime statistike dhe sistematike.
A.1.1 Gabimet statistikore
Metoda Monte Carlo e përdorur për llogaritjen e integralit funksional kërkon një
ansambël statistikor. Rezulati, rrjedhimisht do të ketë gabime statistikorë që pritet të
zvogëlohet si 1/ N , ku N është numri total i matjeve të pavarura (në rastin e një
matjeje për konfiguracion kalibrues, N është numri i konfiguracioneve kalibruese të
pakorreluara). Duke qenë se konfiguracionet kalibruese krijohen duke përdorur
zinxhirët e Markovit, korrelimet mes konfiguracioneve të ndryshëm janë të
pashmangshme. Teste, si ndarja e të dhënave dhe llogaritja e kohëve të autokorrelimit
për madhësi të ndryshme përdoren për të përcaktuar kohën konfiguracionet e
pavarura. Gabimi statistikor i madhësive dytësore përcaktohet duke përdorur një
metodë të quajtur jackknife.
A.1.1.1 Metoda Jack-knife
Gabimet e madhësive fizike të matjeve direkte dimë t’i llogaritim duke përdorur
bllokëzimin e matjeve. Por shpesh, na duhet të llogaritim madhësi dytësore. Metodat
më të përhapura të llogaritjes së gabimit janë ato jo – parametrike si “bootstraping”
dhe “jacknife”. Kjo e fundit konsiston në këto hapa:
1- Krijimin e një zgjedhjeje të re të rastit Xi, i = 1,2,....n me anë të zgjidhjes së
rastit fillestare xi, i =1, 2, ..n. sipas barazimit:

Xi  x 

xi  x
n 1

(A.1.1)

2- Llogaritja e madhësive dytësore yi = fi(X1,....Xn)
3- Vlerësimi i gabimit të mesatares y me anë të formulës:

 y2 

n 1
 ( y  y )2
n i i

(A.1.2)

A.1.2 Vëllimi i fundëm
Ky është gabimi më i thjeshtë për t’u vizualizuar, duke qenë se ai lidhet me faktin që
ne përdorim rrjeta të fundme për të paraqitur sisteme të pafundme. Lűscher (M.
Luscher, 1977,1986) ka treguar se për rrjeta mjaftueshmërisht të mëdha me L nyje,
korrigjimet e vëllimit të fundëm në masën M të një gjëndjeje të dhënë, bien si e ML .
Rrjedhimisht, qëllimi është të punohet në rrjeta mjaftueshmërisht të mëdha, në
mënyrë që efektet e rrjetës së fundme të shtypen eksponencialisht.
Për të përcaktuar përmasën e rrjetës të nevojshme për madhësitë, përfshirë dhe
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përhapësin e kuarkeve, shohim rastin e pionit duke qene se është me i lehti dhe
rrjedhimisht ka dhe gjatësinë e korrelimit të më madhe. Rezultatet e simulimeve me
fermione të ngrira (quenched) tregojnë se për M L  3 , ndrydhja eksponenciale
zbatohet dhe korrigjimet janë të neglizhueshme. Për vlera fizike të M kjo përkthehet
në L  5 fermi. Një mënyrë tjetër e përcaktimit të të njëjtit kriter është fakti që cilësitë
kuantomekanike të hadroneve, tipikisht me masa  1 fermi, janë të pandryshueshme
nëse përmasa është më e madhe se 5 fermi.
Një tjetër pasojë e L të fundme është aftësia ndarëse e sasisë së lëvizjes. Për shembull,
për L = 32 dhe 1/a = 2 GeV sasia minimale e lëvizjes është 2 / La  393MeV . Kur
kërkohen relacionet e dispersionit për mezonet dhe barjonet dhe kur llogariten
elementët matricorë të nevojshëm për studimin e faktorëve të formës në zbërthimet
leptonike, dëshirohet të përdoren aftësi të mëdha ndarëse. Kjo mund të bëhet duke
rritur L ose a. Rritja e L është e limituar nga resurset kompjuterike, ndërkohë që rritja
e a, rrit gabimet e diskretizimit, që do trajtohen më poshtë.
A.1.3 Gabimet e hapësirës së fundme rrjetore
Rrjeta është thjesht një skelet teknik dhe rezultatet fizike merren duke marrë limitin e
vazhduar a  0. Në a të fundme, rezultatet rrjetore kanë gabime diskretizimi,
madhësia e të cilave varet nga shkalla e përmirësimit të operatorit rrjetor dhe
operatorëve rrjetore. Për të shmangur këto gabime përdoren dy strategji. E para:
përmirësimi i operatorit rrjetor dhe operatorëve në mënyrë që gabimet për a të
fiksuara të jenë të vogla. E dyta: Përsëritja e simulimeve për një sërë vlerash të a – së
dhe ekstrapolimi në a = 0. Duke qenë se forma funksionale e përdorur për të
karakterizuar këto gabime, zakonisht ndërpritet deri te termi kryesor i shpërthimit të a
– së, ekstrapolimi ka në vetvete një gabim sistematik.
A.1.4 Ekstrapolimi kiral në masat e kuarkeve të lehtë
Masat fizike të kuarkeve u dhe d janë shumë të lehta për t’u simuluar. Për 1/a = 2
GeV, simulimet sa më reale kërkojnë L  5 fermi në mënyrë që të shmangen efektet e
volumit të fundëm. Për të marrë rezultate për madhësi që përfshjnë kuarke të lehtë,
tipikisht ekstrapolohet në mu = md në hapësirën nga ms/4 – 2 ms, duke përdorur forma
funksionale të derivuara nga teoria kirale e perturbimit. Duke qenë se hapësira e
ekstrapolimit kiral është mjaft e gjerë, është e rëndësishme të kuantifikohet masa e
korrigjimit kiral e rendit më të lartë. Kjo kërkon të dhëna të sakta në një numër të
madh vlerash të masave të kuarkeve. Në shumë simulime neglizhohen efektet
elektromagnetike dhe të thyerjes së izospinit, duke qenë se ato janë disa MeV. Ato
janë shumë më të vogla se pjesa më e madhe e aftësisë ndarëse të përdorur. Për një
analizë më të qartë të efekteve të thyerjes së izospinit në prani të një fushë të fortë
U(1) shih ref [12]. Studimi në mënyrën e duhur i këtyre efekteve kërkon rrjeta me
fermione dinamike me vlera afërsisht sa ato fizike të mu dhe md.
A.1.5 Përafrimi me fermione të ngrirë
Ky përafrim konsiston në mosmarrjen parasysh të kontributit fermionik në integralin
e udhëve. Arsyeja e vetme e përdorimit të këtij përafrimi është kufizimi që vjen nga
fuqia kompjuterike. Me algoritmat e njohur, kërkesat kompjuterike për simulime në
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QCD –në e plotë rriten me një faktor 103 – 10 5 në varësi të masës së kuarkeve. Duke
qënë se përafrimi me fermione të ngrira (QQCD) është asimptotikisht i lirë, shfaq
thyerje spontane të simetrisë kirale, ai ndryshon nga QCD e plotë vetëm në peshën
relative të konfiguracione kalibruese që japin fermionet e lehtë. Analizat fizike janë
identike në shumicën e rasteve. Rrjedhimisht konsiderohet më e arsyeshme kryerja e
simulimeve me fermione të ngrira (QQCD) në mënyrë që të kuptohet dhe të
kontrollohen të gjitha burimet e tjera të gabimeve. Fizikisht, ky përafrim
korrespondon me shuarjen e efekteve polarizuese të vakumit në laqet e kuarkeve. Kjo
tregohet në fig. A.1 për korrelatorin e pionit. Një pasojë e rëndësishme e neglizhimit
të këtyre efekteve është sjellja e potencialit mes një çifti kuark – antikuark si funksion
i largësisë mes tyre. Në teorinë e plotë, korda thyhet nga krijimi i një cifti kuark
antikuark jashtë vakumit, dhe rrjedhimisht në distanca të mëdha ka një potencial të
ekranizuar mes dy mesonesh. Për potenciale të tilla të ekranizuar, laqet e mëdha të
Uilsonit i binden ligjit të perimetrit. Në QQCD , korda nuk thyhet dhe laqet e mëdha
të Uilsonit i binden ligjit të sipërfaqes. Rrjedhimisht, sjellja në distanca të mëdha e të
dy teorive është shumë e ndryshme dhe dikush mund të mendojë që QQCD është një
përafrim i keq. Por, për shkak të mbyllësisë, shkalla e distancave të mëdha, që është e
rendësishme në fizikën hadronike, është e rendit disa fermi. Kështu, QQCD mund të
japë vlerësime të arsyeshme për spektrin hadronik.

Fig.A.1 Një ilustrim i ndryshimit mes QQCD dhe QCD
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A.2 Korrelatorët rrjetorë
Madhësitë tipike që maten në rrjetë janë funksionet e korrelimit dy dhe tre pikësorë.

C2 (tx )   0 J 0 ( x) J 0† (0) 0

(A.2.1)

x

C3O (tx , t y )   0 J 0 ( x)OJ 0† ( y) 0

(A.2.2)

x, y

A.2.1 Operatorët interpolues
Operatorët interpolues të fushave për mesonet dhe barjonet në energji kinetike zero,
per fermionet e Uilsonit jepen në tab. 1.1. Tre ngjyrat janë etiketuar u, d, s. Operatorët
barjonikë me spin ½ krijohen nga operatorët interpolues:
(A.2.3)
ku a, b dhe c indeksojmë ngjyrat, ndërkohë që i, j dhe k ngjyrat. Është e lehtë të
tregohet që O(ij)k = -O(ji)k, ndaj ka vetëm nëntë operatorë të pavarur.

Tab.1.1 Operatorët interpolues të fushave për mesonet dhe barjonet për teorinë e Wilsonit. Projeksioni
në gjendjet me sasi lëvizjeje zero është marrë duke shumuar sipas pikave x në një cast kohë.
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Shtojcë B
Programet e mëposhtme janë modifikuar, shkruar dhe implementuar në paketën e
librarive FermiQCD, nga Rudina Zeqirllari dhe Artan Boriçi.

Programi quark_prop1.cpp, i cili llogarit dhe ruan përhapësin e kuarkeve per L,
 dhe k të caktuara:
#include "fermiqcd.h"
// include FermiQCD libraries
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
// START
int L[]={16,16,16,16};
// lattice volume
int n=3;
// SU(n) gauge group
int N=100;
// number of gauge configurations
mdp_lattice lattice(4,L); // make a 4D lattice
fermi_propagator S(lattice,n);
gauge_field U(lattice,n); // make a gauge field U
coefficients gauge;
// set physical parameters
gauge["beta"]=6.0;
// beta=6/g^2 sets lattice spacing
coefficients quark;
quark["kappa"]=0.147;
quark["c_{së}"]=0.0;
set_hot(U);
// make a random gauge configuration
string quark_prop_name;
for (int k=0; k<N; k++) {
// loop over the MCMC
WilsonGaugeAction::heatbath(U,gauge,N); // do N MCMC steps
generate(S,U,quark);
string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b6_k0.147_L16_conf"+conf+".dat";
S.save(quark_prop_name);
}
mdp.close_wormholes();
return 0;}

Programi pioni.cpp, llogarit dhe ruan përhapësit e pionit
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
int nc=3;
int N=100;
int box[]={8,8,8,8};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
fermi_propagator S(lattice,nc);
mdp_site x(lattice);
mdp_matrix c2(box[0],1);
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("pion_prop_k0.151.dat");
for(int t=0; t<c2.size(); t++) c2(t)=0;
for (int k=0;k<N;k++)
{
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string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b5.7_k0.151_L8_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
forallsites(x)
for(int alpha=0; alpha<4; alpha++)
for(int beta=0; beta<4; beta++)
c2(x(TIME))+=real(trace(S(x,alpha,beta)*
hermitian(S(x,beta,alpha))));
mdp.add(c2);
for(int t=0; t<c2.size(); t++)
fout << c2(t) << endl;
}
fout.close();
mdp.close_wormholes();
return 0;
}

Programi rho.cpp llogarit dhe ruan përhapësit e rho – mesonit.
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
define_base_matrices("TIRANA");
int nc=3;
int N=100;
int box[]={8,8,8,8};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
//mdp_matrix G1=Gamma[1];
fermi_propagator S(lattice,nc);
mdp_site x(lattice);
mdp_matrix c2(box[0],1);
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("rho_prop_L8_k0147.dat");
for (int k=0;k<N;k++)
{
for(int t=0; t<c2.size(); t++) c2(t)=0;
string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b5.7_k0.147_L8_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
forallsites(x)
for(int l=0; l<=3; l++) {
mdp_matrix G1=Gamma[l]*Gamma5;
mdp_matrix G2=Gamma5*Gamma[l];
for(int a1=0; a1<2; a1++)
for(int a2=0; a2<2; a2++)
for(int mu1=0; mu1<4; mu1++)
for(int mu2=0; mu2<4; mu2++)
for(int nu1=0; nu1<4; nu1++)
for(int nu2=0; nu2<4; nu2++)
c2(x(TIME))+=real(G1(mu1,nu1)*G2(nu2,mu2)*
conj(S(x,a1,a2,mu1,mu2))*S(x,a1,a2,nu1,nu2));
}
mdp.add(c2);
for(int t=0; t<c2.size(); t++)
fout << c2(t) << endl;
}
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fout.close();
mdp.close_wormholes();
return 0;
}

Programi nucleon.cpp llogarit dhe ruan përhapësin e nuklonit.
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
define_base_matrices("TIRANA");
int nc=3;
int N=100;
int box[]={16,16,16,16};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
fermi_propagator S(lattice,nc);
mdp_site x(lattice);
mdp_matrix c2(box[0],1);
mdp_matrix C=I*Gamma[1]*Gamma[3];
mdp_matrix G1=C*Gamma5;
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("nucl_prop_L16_k0147.dat");
for (int k=0;k<N;k++)
{
for(int t=0; t<c2.size(); t++) c2(t)=0;
string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b6_k0.147_L16_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
forallsites(x)
for(int a1=0; a1<2; a1++)
for(int a2=0; a2<2; a2++)
for(int b1=0; b1<2; b1++)
for(int b2=0; b2<2; b2++)
for(int c1=0; c1<2; c1++)
for(int c3=0; c3<2; c3++)
for(int mu1=0; mu1<4; mu1++)
for(int mu2=0; mu2<4; mu2++)
for(int nu1=0; nu1<4; nu1++)
for(int nu2=0; nu2<4; nu2++)
for (int alpha1=0;alpha1<4;alpha1++)
for (int alpha2=0;alpha2<4;alpha2++)
c2(x(TIME))+=real(G1(mu1,nu1)*G1(mu2,nu2)*S(x,a1,a2,mu1,mu2)*(S(x,b1,
b2,nu1,nu2)*S(x,c1,c3,alpha1,alpha2)S(x,b1,c3,nu1,alpha2)*S(x,c1,b2,alpha1,nu2)));
mdp.add(c2);
for(int t=0; t<c2.size(); t++)
fout << c2(t) << endl;
}
fout.close();
mdp.close_wormholes();
return 0;
}
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Programi delta.cpp llogarit dhe ruan përhapësin e deltes.
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
define_base_matrices("FERMILAB");
int nc=3;
int N=100;
int box[]={16,16,16,16};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
fermi_propagator S(lattice,nc);
mdp_site x(lattice);
mdp_matrix c2(box[0],1);
//const mdp_complex I=Complex(0,1);
mdp_matrix C=I*Gamma[1]*Gamma[3];
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("delta_prop_L16_k0142.dat");
for (int k=0;k<N;k++)
{
for(int t=0; t<c2.size(); t++) c2(t)=0;
string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b6_k0.142_L16_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
forallsites(x)
for(int l=0; l<4; l++) {
mdp_matrix G1=C*Gamma[l];
for(int a1=0; a1<2; a1++)
for(int a2=0; a2<2; a2++)
for(int b1=0; b1<2; b1++)
for(int b2=0; b2<2; b2++)
for(int c1=0; c1<2; c1++)
for(int c3=0; c3<2; c3++)
for(int mu1=0; mu1<4; mu1++)
for(int mu2=0; mu2<4; mu2++)
for(int nu1=0; nu1<4; nu1++)
for(int nu2=0; nu2<4; nu2++)
for (int alpha1=0;alpha1<4;alpha1++)
for (int alpha2=0;alpha2<4;alpha2++)
c2(x(TIME))+=real(G1(mu1,nu1)*G1(mu2,nu2)*S(x,a1,a2,mu1,mu2)*(S(x,b1,
b2,nu1,nu2)*S(x,c1,c3,alpha1,alpha2)2*S(x,b1,c3,nu1,alpha2)*S(x,c1,b2,alpha1,nu2)));
}
mdp.add(c2);
for(int t=0; t<c2.size(); t++)
fout << c2(t) << endl;
}
fout.close();
mdp.close_wormholes();
return 0;
}
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Programi i mëposhtëm llogarit dhe afishon në ekran përhapësin e pionit sipas
diagonales së hiperkubit.
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
int nc=3;
int N=1;
int box[]={16,16,16,16};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
fermi_propagator S(lattice,nc);
mdp_site x(lattice);
double cor[16][16][16][16];
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("pion_prop_L16_m=0.1_diag.dat");
for (int k=0;k<N;k++)
{
string conf = static_cast<ostringstream*>( &(ostringstream() <<
k) )->str();
quark_prop_name="quark_prop_m=0.1_L16_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
for(int x0=0; x0<16;x0++)
for(int x1=0; x1<16;x1++)
for(int x2=0; x2<16;x2++)
for(int x3=0; x3<16;x3++)
{
x.set(x0,x1,x2,x3);
double sum=0;
for(int alpha=0; alpha<4; alpha++)
for(int beta=0; beta<4; beta++)
for(int a=0; a<3; a++)
for(int b=0; b<3; b++)
sum+=abs(S(x,alpha,beta,a,b))*abs(S(x,alpha,beta,a,b));
mdp.add(sum);
cor[x0][x1][x2][x3]=sum;
}
for(int t=0; t<16;t++)
{
double sum_diag=0;
for(int x0=0; x0<16;x0++)
{
int x1=(x0+t)%16;
int x2=(x0+t)%16;
int x3=(x0+t)%16;
sum_diag+=cor[x0][x1][x2][x3];
}
fout << sum_diag << endl;
}
}
fout.close();
mdp.close_wormholes();
return 0;
}
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Ky program llogarit dhe afishon përhapësin e pi – mezonin pozitiv sipas drejtimeve
të boshteve kryesore të hiperkubit.
#include "fermiqcd.h"
#include <fstream>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
define_base_matrices("TIRANA");
int nc=3;
int N=2;
int box[]={8,8,8,8};
mdp_lattice lattice(4,box);
gauge_field U(lattice,nc);
fermi_propagator S(lattice,nc);
fermi_propagator S1(lattice,nc);
fermi_propagator S2(lattice,nc);
fermi_field psi_in(lattice,nc);
fermi_field psi_in_1(lattice,nc);
fermi_field psi_in_2(lattice,nc);
fermi_field psi_in_1_prime(lattice,nc);
fermi_field psi_in_2_prime(lattice,nc);
fermi_field psi_out(lattice,nc);
fermi_field psi_out_1(lattice,nc);
fermi_field psi_out_2(lattice,nc);
int i,j,a,b;
coefficients coeff;
coeff["kappa_s"]=0.1;
coeff["kappa_t"]=0.1;
coeff["c_{sw}"]=0.0;
set_zero(psi_in);
site x(psi_in.lattice());
x.set(0,0,0,0);
psi_in_1(x,0)=mdp_complex(1,0);
psi_in_2(x,0)=mdp_complex(1,0);
mdp_matrix c2(box[0],1);
string quark_prop_name;
ofstream fout;
fout.open("pion_prop_L8_m=0.1.dat");
for (int k=0;k<N;k++)
{
for(int t=0; t<c2.size(); t++) c2(t)=0;
string conf = boost::lexical_cast<string>(k);
quark_prop_name="quark_prop_b6_m=0.1_L8_conf"+conf+".dat";
S.load(quark_prop_name);
for(b=0; b<psi_in_1.nspin; b++)
{
for(j=0; j<psi_in_1.nc; j++)
{
forallsites(x)
{
for( a=0; a<psi_in_1.nspin; a++)
{
for(i=0; i<psi_in_1.nc; i++)
{
psi_in_1(x,a,i)=S(x,a,b,i,j);
}
}
}
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FermiBoriciCreutzAction::mul_B(psi_in_1_prime,psi_in_1,U,coeff);
FermiBoriciCreutzAction::mul_A(psi_out_1,psi_in_1_prime,U,coeff);
forallsites(x)
psi_out_1(x)=psi_out_1(x);
forallsites(x)
{
for(a=0; a<psi_out_1.nspin; a++)
{
for(i=0; i<psi_out_1.nc; i++)
{
S1(x,a,b,i,j)=psi_out_1(x,a,i);
}
}
}
}
}
for(b=0; b<psi_in_2.nspin; b++)
{
for(j=0; j<psi_in_2.nc; j++)
{
forallsites(x)
{
for( a=0; a<psi_in_2.nspin; a++)
{
for(i=0; i<psi_in_2.nc; i++)
{
psi_in_2(x,a,i)=hermitian(S(x,a,b,i,j));
}
}
}
FermiBoriciCreutzAction::mul_A(psi_in_2_prime,psi_in_2,U,coeff);
FermiBoriciCreutzAction::mul_B(psi_out_2,psi_in_2_prime,U,coeff);
forallsites(x)
psi_out_2(x)=psi_out_2(x);
forallsites(x)
{
for(a=0; a<psi_out_2.nspin; a++)
{
for(i=0; i<psi_out_2.nc; i++)
{
S2(x,a,b,i,j)=psi_out_2(x,a,i);
}
}
}
}
}
forallsites(x)
for(int alpha=0; alpha<4; alpha++)
for(int beta=0; beta<4; beta++)
c2(x(TIME))+=real(trace(S1(x,alpha,beta)*(S2(x,beta,alpha))));
mdp.add(c2);
for(int t=0; t<c2.size(); t++)
fout << c2(t) << endl;
}
fout.close();
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mdp.close_wormholes();
return 0;
}

Programi i mëposhtëm llogarit kondensatin kiral.
#include
#include
#include
#include

"fermiqcd.h"
<fstream>
<sstream>
<string>

int main(int argc, char** argv) {
mdp.open_wormholes(argc,argv);
mdp << "TESTING FERMION SOLVERS AND ACTIONS\n";
define_base_matrices("TIRANA");
coefficients coeff;
coeff["r_s"]=1;
coeff["r_t"]=1;
coeff["kappa_s"]=0.12;
coeff["kappa_t"]=0.12;
coeff["c_{sw}"]=0.0;
double tol=1e-8;
register mdp_real quark_mass=0.01;
register mdp_real c3=1;
int L[]={4,4,4,4};
// lattice volume
int nc=3;
// SU(n) gauge group
mdp_lattice lattice(4,L); // make a 4D lattice
gauge_field U(lattice,nc); // make a gauge field U
fermi_field psi_in(lattice,nc);
fermi_field psi_out(lattice,nc);
coefficients gauge;
// set physical parameters
// gauge["beta"]=5.85;
// beta=6/g^2 sets lattice
spac
coefficients quark;
int N=10;
// number of gauge configurations
string base = "gauge_5.7";
for(int k = 0; k<N; k++)
{
mdp_field_file_header header;
// read file metadata
if(is_file(base + tostring(k))) header=get_info(base + tostring(k));
else continue;
// read file metadata
if(header.ndim!=4) error("sorry, only in 4D");
int nc=(int) sqrt((double)
header.bytes_per_site/(4*sizeof(mdp_complex)));
int *L=header.box; // lattice size */
// quark["kappa"]=0.12;
// quark["c_{sw}"]=0.0;
// set_hot(U);
// make a random gauge configuration
// string quark_prop_name;
U.load(base + tostring(k));
//set_hot(U);
set_random_Bernoulli(psi_in);
default_fermi_action=FermiBoriciCreutzAction::mul_Q;
default_fermi_inverter=Lanczos_algorithm<fermi_field,gauge_field>;
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//default_fermi_inverter=ConjugateGradientsNormalEquationsInverter<fe
rmi_field,gauge_field>;
inversion_stats stats;
stats=mul_invQ(psi_out,psi_in,U,coeff,tol);
std::string emer =
"trid_"+tostring(4)+"_"+tostring(quark_mass)+"_"+tostring(c3)+"_"+tos
tring(k)+".txt";
ofstream fout(emer.c_str());
fout << *L << " " << quark_mass << " " << c3 << " " <<
real_scalar_product(psi_in,psi_out)/norm_square(psi_in) << endl;
for(int i=0;i<stats.steps;i++)
{
fout << stats.alphas(i) << " " << stats.betas(i) << " " <<
stats.rr(i) << " " << stats.condensate(i) << endl;
}
fout.close();
}
mdp.close_wormholes();
return 0;
}

Algoritmi i Lançosit i shkruar dhe implementuar në FermiQCD nga A. Boriçi
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/// @file fermiqcd_lanczos.h
/// @version 2015-10-2
/// @author Artan Borici <borici@fshn.edu.al>
///
/// Lanczos algorithm for the A'*A matrix
/// From arXiv:hep-lat/0001019 (by Artan Borici)
///
/// Distributed under GPL2 License
///
/// @brief Lanczos algorithm for the A'*A matrix
///
/// It inverts mul_Q(psi_out,psi_in,U,coeff) iteratively
/// @param psi_out the output field passed by reference
/// @param psi_in the input field passed by reference
/// @param U the gauge field to be passed to mul_Q
/// @param coeff the gauge parameters to be passed to mul_Q
/// @param absolute_precision the target absolute precision
/// @param max_steps the maximum number of steps
///
/// Example:
/// @verbatim
/// gauge_field U(lattice,nc);
/// fermi_field psi(lattice,nc);
/// fermi_field chi(lattice,nc);
/// coefficinets coeff;
/// coeff["kappa"]=1.12;
/// U.load("myfield");
/// psi.load("myfield_psi");
///
default_fermi_inverter=Lanczos_algorithm<fermi_field,gauge_field>;
/// default_fermi_action=FermiCloverActionSlow::mul_Q;
/// mul_invQ(chi,psi,U,coeff);
/// chi.save("myfield_chi");
/// @endverbatim
/// Note that mul_invQ(chi,psi,U,coeff) reads
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/// \f$ \chi=(/\!\!\!D[U]+m)^{-1}\psi \f$
class LANCZOS {
public:
template <class fieldT, class fieldG>
static inversion_stats inverter(fieldT &psi_out,
fieldT &psi_in,
fieldG &U,
coefficients &coeff,
mdp_real absolute_precision=mdp_precision,
mdp_real relative_precision=0,
int max_steps=2000) {
mpi.begin_function("Lanczos_algorithm");
int
step=0;
fieldT
Apsi_in(psi_in);
fieldT
q(psi_in);
fieldT
x(psi_in);
fieldT
q1(psi_in);
fieldT
x1(psi_in);
fieldT
qold(psi_in);
fieldT
xold(psi_in);
fieldT
v(psi_in);
fieldT
Av(psi_in);
double
residue0,residue,rho,rhold,rho1;
double
condold, cond, delta_cond;
double
alpha,beta;
mdp_array<mdp_real,1> rr(max_steps),condensate(max_steps);
mdp_array<mdp_real,1> alphas(max_steps),betas(max_steps);
mdp_real
time=mpi.time();
inversion_stats
stats;
mpi << "\tstep\tresidue\t\ttime (sec)\n";
psi_in.update();
psi_out.update();
// set zero initial solution
set_zero(psi_out);
// computation of residue
v=psi_out;
v.update();
mul_Q(Av,v,U,coeff);
Av.update();
multiply_by_gamma5(Av,Av);
mul_Q(v,Av,U,coeff);
multiply_by_gamma5(v,v);
v.update();
v*=-1;
v+=psi_in;
// computation of residue norm
residue0=norm_square(v);
residue0=sqrt(residue0);
// compute current vectors
q=v;
q/=residue0;
x=psi_out;
x/=residue0;
// set zero old vectors
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set_zero(qold);
set_zero(xold);
// set zero old beta
beta=0;
rhold=0;
rho=1/residue0;
condold=1
mpi << "\t<target>\n"
<< "\t\t<max_steps>" << max_steps << "</max_steps>\n"
<< "\t\t<absolute_precision>" << absolute_precision <<
"</absolute_precision>\n"
<< "\t</target>\n";
do {
v=q;
v.update();
mul_Q(Av,v,U,coeff);
multiply_by_gamma5(Av,Av);
Av.update();
mul_Q(v,Av,U,coeff);
multiply_by_gamma5(v,v);
v.update();
alpha=real_scalar_product(q,v);
alphas(step)=alpha;
q1=v;
mdp_add_scaled_field(q1,-alpha,q);
q1.update();
mdp_add_scaled_field(q1,-beta,qold);
q1.update();
rho1=-rho*alpha-rhold*beta;
x1=q;
x1*=-1;
mdp_add_scaled_field(x1,-alpha,x);
x1.update();
mdp_add_scaled_field(x1,-beta,xold);
x1.update();
beta=norm_square(q1);
beta=sqrt(beta);
betas(step)=beta;
// update iterates
q1/=beta;
qold=q;
q=q1;
rho1=rho1/beta;
rhold=rho;
rho=rho1;
x1/=beta;
xold=x;
x=x1;
// computation of residue
residue=1/abs(rho)/residue0;
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rr(step)=residue;
// computation of condensate
v=x;
v/=rho;
cond=real_scalar_product(psi_in,v)/norm_square(psi_in);
condensate(step)=cond;
delta_cond=abs((cond-condold)/condold);
condold=cond;
mpi <<
<<
<<
<<
<<

"\t\t<step>" << step << "</step>\n"
"\t\t<residue>" << residue << "</residue>\n"
"\t\t<cond>" << cond << "</cond>\n"
"\t\t<delta_cond>" << delta_cond << "</delta_cond>\n"
"\t\t<time>" << mpi.time()-time << "</time>\n\n";

step++;
//} while (delta_cond>absolute_precision &&
// step<max_steps);
} while (residue>absolute_precision &&
step<max_steps);
x.update();
psi_out=x;
psi_out/=rho;
psi_out.update();
stats.target_absolute_precision=absolute_precision;
stats.max_steps=max_steps;
stats.absolute_precision=residue;
stats.residue=residue;
stats.steps=step;
stats.mul_Q_steps=2*step+1;
stats.time=mpi.time()-time;
stats.alphas=alphas;
stats.betas=betas;
stats.rr=rr;
stats.condensate=condensate;
mpi << "\t<stats>\n"
<< "\t\t<max_steps>" << step << "</max_steps>\n"
<< "\t\t<absolute_precision>" << residue <<
"</absolute_precision>\n"
<< "\t\t<time>" << stats.time << "</time>\n"
<< "\t</stats>\n";
mpi.end_function("Lanczos_algorithm");
return stats;
}
};
template <class fieldT, class fieldG>
inversion_stats Lanczos_algorithm(fieldT &psi_out,
fieldT &psi_in,
fieldG &U,
coefficients &coeff,
mdp_real absolute_precision=mdp_precision,
mdp_real relative_precision=0,
int max_steps=2000) {

87

return LANCZOS::inverter(psi_out,psi_in,U,coeff,
absolute_precision,
relative_precision,
max_steps);
}

Pjesë nga libraria fermiqcd_fermi_actions.h, ku është shtuar shtuar veprimi
Borici – Creutz, implementuar nga R.Zeqirllari
class FermiBoriciCreutzAction {
public:
static void mul_Q(fermi_field &psi_out,
fermi_field &psi_in,
gauge_field &U,
coefficients &coeff,
int parity=EVENODD) {
if(psi_in.nspin!=4) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
nspin!=4");
if(psi_in.nc!=U.nc) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
gauge and spinor have different nc");
if(parity!=EVENODD) error("parity must be EVENODD here");
register int
register int
register int

ndim=psi_in.lattice().ndim;
nspin=psi_in.nspin;
nc=psi_in.nc;

site
x(psi_in.lattice());
register int
a,mu,nu;
register mdp_real quark_mass=0.01;
register mdp_real c3=1;
mdp_matrix
mdp_matrix
mdp_matrix
mdp_matrix

psi_up(nspin,nc);
psi_dw(nspin,nc);
GammaP[4];
GAMMA;

//Gamma prime matrices
GammaP[0]=(-Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[1]=(+Gamma[0]-Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[2]=(+Gamma[0]+Gamma[1]-Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[3]=(+Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]-Gamma[3])/2;
GAMMA=(Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
set_zero(psi_out);
forallsites(x) {
for(mu=0; mu<ndim; mu++) {
for(a=0; a<nspin; a++) {
psi_up(a)=U(x,mu)*psi_in(x+mu,a);
psi_dw(a)=hermitian(U(x-mu,mu))*psi_in(x-mu,a);
}
psi_out(x)+=((I*GammaP[mu]+Gamma[mu])*psi_up+
(I*GammaP[mu]-Gamma[mu])*psi_dw)/2;
}
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psi_out(x)+=quark_mass*psi_in(x)+(c3-2)*I*GAMMA*psi_in(x);
}
}
static void mul_B(fermi_field &psi_out,
fermi_field &psi_in,
gauge_field &U,
coefficients &coeff,
int parity=EVENODD) {
if(psi_in.nspin!=4) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
nspin!=4");
if(psi_in.nc!=U.nc) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
gauge and spinor have different nc");
if(parity!=EVENODD) error("parity must be EVENODD here");
register int
register int
register int

ndim=psi_in.lattice().ndim;
nspin=psi_in.nspin;
nc=psi_in.nc;

site
register int

x(psi_in.lattice());
a,mu,nu;

mdp_matrix psi_up(nspin,nc);
mdp_matrix psi_dw(nspin,nc);
mdp_matrix GammaP[4];
mdp_matrix GAMMA;
register mdp_real pi=3.14;
//Gamma prime matrices
GammaP[0]=(-Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[1]=(+Gamma[0]-Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[2]=(+Gamma[0]+Gamma[1]-Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[3]=(+Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]-Gamma[3])/2;
GAMMA=(Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
set_zero(psi_out);
forallsites(x) {
for(mu=0; mu<ndim; mu++) {
for(a=0; a<nspin; a++) {
psi_up(a)=U(x,mu)*psi_in(x+mu,a);
psi_dw(a)=hermitian(U(x-mu,mu))*psi_in(x-mu,a);
}
psi_out(x)+=(I*(psi_up-psi_dw))/2;
}
psi_out(x)+=4*psi_in(x);
psi_out(x)=exp(-I*pi/2.0*x(0)-I*pi/2.0*x(1)-I*pi/2.0*x(2)I*pi/2.0*x(3))*psi_out(x);
//psi_out(x)=GAMMA*(cos(x)+I*sin(x))*psi_out(x)/4;
psi_out(x)=GAMMA*psi_out(x)/4;
}
}
static void mul_conj_B(fermi_field &psi_out,
fermi_field &psi_in,
gauge_field &U,
coefficients &coeff,
int parity=EVENODD) {
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if(psi_in.nspin!=4) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
nspin!=4");
if(psi_in.nc!=U.nc) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
gauge and spinor have different nc");
if(parity!=EVENODD) error("parity must be EVENODD here");
register int
register int
register int

ndim=psi_in.lattice().ndim;
nspin=psi_in.nspin;
nc=psi_in.nc;

site
register int

x(psi_in.lattice());
a,mu,nu;

mdp_matrix psi_up(nspin,nc);
mdp_matrix psi_dw(nspin,nc);
mdp_matrix GammaP[4];
mdp_matrix GAMMA;
register mdp_real pi=3.14;
//Gamma prime matrices
GammaP[0]=(-Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[1]=(+Gamma[0]-Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[2]=(+Gamma[0]+Gamma[1]-Gamma[2]+Gamma[3])/2;
GammaP[3]=(+Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]-Gamma[3])/2;
GAMMA=(Gamma[0]+Gamma[1]+Gamma[2]+Gamma[3])/2;
set_zero(psi_out);
forallsites(x) {
//psi_in(x)=GAMMA*psi_in(x);
}
forallsites(x) {
for(mu=0; mu<ndim; mu++) {
for(a=0; a<nspin; a++) {
psi_up(a)=U(x,mu)*psi_in(x+mu,a);
psi_dw(a)=hermitian(U(x-mu,mu))*psi_in(x-mu,a);
}
psi_out(x)-=(I*(psi_up-psi_dw))/2;
}
psi_out(x)+=4*psi_in(x);
psi_out(x)=exp(I*pi/2.0*x(0)+I*pi/2.0*x(1)+I*pi/2.0*x(2)+I*pi/2.0*x(3
))*psi_out(x);
psi_out(x)=GAMMA*psi_out(x)/4;
}
}
static void mul_A(fermi_field &psi_out,
fermi_field &psi_in,
gauge_field &U,
coefficients &coeff,
int parity=EVENODD) {
if(psi_in.nspin!=4) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
nspin!=4");
if(psi_in.nc!=U.nc) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
gauge and spinor have different nc");
if(parity!=EVENODD) error("parity must be EVENODD here");
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register int
register int
register int

ndim=psi_in.lattice().ndim;
nspin=psi_in.nspin;
nc=psi_in.nc;

site
register int

x(psi_in.lattice());
a,mu,nu;

mdp_matrix psi_up(nspin,nc);
mdp_matrix psi_dw(nspin,nc);
set_zero(psi_out);
forallsites(x) {
for(mu=0; mu<ndim; mu++) {
for(a=0; a<nspin; a++) {
psi_up(a)=U(x,mu)*psi_in(x+mu,a);
psi_dw(a)=hermitian(U(x-mu,mu))*psi_in(x-mu,a);
}
psi_out(x)+=(I*(psi_up-psi_dw))/2;
}
psi_out(x)+=4*psi_in(x);
psi_out(x)=psi_out(x)/4;
}
}
static void mul_conjA(fermi_field &psi_out,
fermi_field &psi_in,
gauge_field &U,
coefficients &coeff,
int parity=EVENODD) {
if(psi_in.nspin!=4) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
nspin!=4");
if(psi_in.nc!=U.nc) error("fermiqcd_fermi_algorithms/mul_Q_ONE:
gauge and spinor have different nc");
if(parity!=EVENODD) error("parity must be EVENODD here");
register int
register int
register int

ndim=psi_in.lattice().ndim;
nspin=psi_in.nspin;
nc=psi_in.nc;

site
register int

x(psi_in.lattice());
a,mu,nu;

mdp_matrix psi_up(nspin,nc);
mdp_matrix psi_dw(nspin,nc);
set_zero(psi_out);
forallsites(x) {
for(mu=0; mu<ndim; mu++) {
for(a=0; a<nspin; a++) {
psi_up(a)=U(x,mu)*psi_in(x+mu,a);
psi_dw(a)=hermitian(U(x-mu,mu))*psi_in(x-mu,a);
}
psi_out(x)-=(I*(psi_up-psi_dw))/2;
}
psi_out(x)+=4*psi_in(x);
psi_out(x)=psi_out(x)/4;
}
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}
};

Pjesë nga libraria e FermiQCD fermiqcd_fermi_propagators.h ku është
shtuar dhe implementuar nga R.Zeqirllari përhapësi i modifikuar i pionit, duke marrë
parasysh ndarjen pikësore të aromave.
/// makes the quark propagator
///
/// @param S the output propagator
/// @param U the input gauge configuration
/// @param coeff the parameters to be passed to the action
/// @param absolute_precision the target absolute precision for
inversion
/// @param relative_precision the target relative precision for
invcersion
/// @param max_steps the max number of steps in inversion
/// @param smf pointer to smearing function (smear sources)
/// @param smear_coeff parameters for smearing
friend void generate(fermi_propagator &S, gauge_field &U,
coefficients &coeff,
mdp_real
absolute_precision=fermi_inversion_precision,
mdp_real relative_precision=0,
int max_steps=2000,
void (*smf)(fermi_field&,
gauge_field&,
coefficients&)=0,
coefficients smear_coeff=coefficients(),
int comp=0) {
fermi_field psi(S.lattice(),S.nc,S.nspin);
fermi_field chi(S.lattice(),S.nc,S.nspin);
site
x(S.lattice());
int i,j,a,b;
double time=mpi.time();
inversion_stats stats;
begin_function("generate");
mdp << "BEGIN Generating ordinary propagator\n";
for(b=0; b<psi.nspin; b++)
for(j=0; j<psi.nc; j++) {
mdp << "Source: spin=" << b << ", color=" << j << '\n';
forallsitesandcopies(x)
for(a=0; a<psi.nspin; a++)
for(i=0; i<psi.nc; i++) {
if((x.is_equal(0)) && (a==b) && (i==j)) psi(x,a,i)=1;
else
psi(x,a,i)=0;
}
/*
If a smearing function is passed (smf)
the source is smeared before the inversion
the sink must be smeared using smear_sink.
*/
FermiBoriciCreutzAction::mul_conjA(chi,psi,U,coeff);
default_fermi_action=FermiBoriciCreutzAction::mul_Q;
//if(smf!=0) (*smf)(psi,U,smear_coeff);
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stats=mul_invQ(psi,chi,U,coeff,
absolute_precision,relative_precision,max_steps);
FermiBoriciCreutzAction::mul_A(chi,psi,U,coeff);
forallsites(x)
for(a=0; a<psi.nspin; a++)
for(i=0; i<psi.nc; i++) {
S(x,a,b,i,j)=chi(x,a,i);
}
cout << "Statistics: residue=" << stats.residue
<< ", steps=" << stats.steps
<< ", time=" << stats.time << '\n';
}
mdp << "END Generating ordinary propagator. ";
mdp << "time=" << mpi.time()-time << '\n';
end_function("generate");
}
};

Funksionet dhe skripet e mëposhtëm në Matlab/Octave e nevojshme për përpunimin e
të dhënave që merren me kodet e mësipërme në C++. Kodet janë shkruar nga R.
Zeqirllari dhe A. Boriçi.
Funksioni i mëposhtëm llogarit masat e mezoneve dhe gabimet e vlerësimit të tyre me
anë të metodës Jackknife.
function [Prop_perf,err_prop,am,err_mass]=mass(A)
n=16;
for k=1:length(A)
if A(k)<0
A(k)=abs(A(k));
end
end
konf=length(A)/n;
P=reshape(A,n,konf);
prop_mes=mean(P,2);
PROP=[];
for j=1:n
p=P(j,:);
for i=1:konf
prop2=prop_mes(j)-((p(i)-prop_mes(j))/(konf-1));
PROP=[PROP,prop2];
end
end
Prop_perf=reshape(PROP,konf,n);
sigma_sq_prop=((konf-1)^2/konf)*(std(Prop_perf)).^2;
err_prop=sqrt(sigma_sq_prop);
AM=[];
for m=1:konf
x=Prop_perf(m,:);
m1=Masat(x);
AM=[AM,m1];
end
masat=reshape(AM,konf,n/2);
am=mean(masat);
sigma_sq=((konf-1)^2/konf)*(std(masat)).^2;
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err_mass=sqrt(sigma_sq);

function [am]=Masat(x)
L=16;
global t prop
am=[];
t=1;
prop=x(t+1)/x(t);
am0=-log(prop);
am_eff=fsolve('f',am0);
am=[am,am_eff];
for t=2:L/2
prop=1/2*(x(t+1)/x(t)+x(L+1-t)/x(L+2-t));
am0=-log(prop);
am_eff=fsolve('f',am0);
am=[am,am_eff];
end
end

function y=f(am)
L=16;
global t prop
y=prop-cosh(am)+sinh(am)*tanh(am*(L/2+1-t));
end

Funksionet e mëposhtëm llogaritin masat e barjoneve dhe gabimet e vlerësimit të tyre
me anë të metodës Jackknife.
function [Prop_perf,err_prop,am,err_mass]=mass_baryon(A)
n=12;
for k=1:length(A)
if A(k)<0
A(k)=abs(A(k));
end
end
konf=length(A)/n;
P=reshape(A,n,konf);
prop_mes=mean(P,2);
PROP=[];
for j=1:n
p=P(j,:);
for i=1:konf
prop2=prop_mes(j)-((p(i)-prop_mes(j))/(konf-1));
PROP=[PROP,prop2];
end
end
Prop_perf=reshape(PROP,konf,n);
sigma_sq_prop=((konf-1)^2/konf)*(std(Prop_perf)).^2;
err_prop=sqrt(sigma_sq_prop);
AM=[];
for m=1:konf
x=Prop_perf(m,:);
m1=Masat1(x);
AM=[AM,m1];
end
masat=reshape(AM,konf,n/2);
am=mean(masat);
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sigma_sq=((konf-1)^2/konf)*(std(masat)).^2;
err_mass=sqrt(sigma_sq);
function [am]=Masat1(x)
L=12;
global t prop
am=[];
t=1;
prop=x(t+1)/x(t);
am0=-log(prop);
am_eff=fsolve('f1',am0);
am=[am,am_eff];
for t=2:L/2
prop=1/2*(x(t+1)/x(t)+x(L+1-t)/x(L+2-t));
am0=-log(prop);
am_eff=fsolve('f1',am0);
am=[am,am_eff];
end
end
function y=f1(am)
L=12;
global t prop
y=prop-cosh(am)+sinh(am)/tanh(am*(L/2+1-t));
end
%Copyright R.Zeqirllari

Kodet e mëposhtme në Matlab llogaritin numrin e modeve në varësi të vlerave
vetjake, per toleranca të ndryshme të kushtit të ndalimit të algoritmit të Lançosit.
cutoff=120;
x_l=1:30:cutoff;x_l=x_l';
n=sum(Lambda_p<=cutoff);
h=hist(Lambda_p(1:n),x_l)
x_l=x_l+5;
c=cumsum(h);
S=[];Y=[];
x=nu_p(1:c(1));
y=mean(x);
Y=[Y;y];
X=x-y;
s=sqrt((X'*X)/(h(1)-0))/sqrt(h(1));
S=[S;s];
for k=2:max(size(x_l))
x=nu_p(c(k-1)+1:c(k));
y=mean(x);
Y=[Y;y];
X=x-y;
s=sqrt((X'*X)/(h(k)-0))/sqrt(h(k));
S=[S;s];
end
plot(x_l,Y,'o')
hold on
p1=errorbar(x_l,Y,S,"#k")
set(p1, "linestyle", "none");
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set(p1, "marker", "+");
xlabel('Eigenvalues (MeV)');
ylabel('Modes number');
%Copyright R.Zeqirllari

Skripti që lexon të dhënat për matricën tridiagonale të Lancosit dhe gjen vlerat dhe
vektorët vetjakë për një numër të dhënë konfiguracionesh. Rezultatet e marra renditen
dhe ruhen.
beta=6;
Lambda_p=[];
nu_p=[];
rho_p=[];
for i=1:100
filename=sprintf("fort.4_04_tol-5%d",i);
trid=load (filename);
[Lambda,Sigma,nu,rho3]=Trid(trid,beta);
x=find(Lambda<=120);
n=x(end);
lambda_n=Lambda(1:n);
nu_n=nu(1:n);
rho3_n=rho3(1:n);
Lambda_p=[Lambda_p;lambda_n];
nu_p=[nu_p;nu_n];
rho_p=[rho_p;rho3_n];
end
[Lambda_p,k_lambda]=sort(Lambda_p);
nu_p=nu_p(k_lambda)*12^4;
rho_p=rho_p(k_lambda);
save Lambda_p;
save nu_p;
save rho_p;
%copyright R. Zeqirllari

Tek funksioni Trid.m është implementuar algoritmi i propozuar në paragrafin 5.4,
kuadratura Gaus – Lancoz dhe llogaritja e kondenstatit efektiv.
Trid.m
function [Lambda,Sigma,rho3]=Trid(trid,beta);
% calculation of chiral condensate
% trid is produced by Lanczos routine
% uses lattice_spacing function
Alpha=trid(:,1);Beta=trid(:,2);
n=max(size(Alpha));
T=sparse(2:n,1:n-1,Beta(1:n-1),n,n);
T=T+T'+sparse(1:n,1:n,Alpha,n,n);
% effective condensate: mode number derivative
[v,d]=eig(T);
lambda2=real(diag(d));lambda2=lambda2(:);
[lambda2,k_lambda]=sort(lambda2); % sort lambda2
lambda=sqrt(lambda2)
z=v(1,:);z=z(:);weights=abs(z).^2;
weights=weights(k_lambda); % sort weights
nu=cumsum(weights);
[a,Z_mu]=mdf_lattice_spacing(beta);
Lambda=Z_mu*lambda*197/a;
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n_f=2;
rho=(pi/2/n_f*nu./(Z_mu*lambda)).^(1/3);
rho3=pi/2/n_f*nu*(197/a)^3;
Sigma=rho*197/a;
% least squares estimation of Sigma
% fit data up to cutoff
cutoff=200; % MeV
n=sum(Lambda<cutoff);
median(Sigma(1:n));
%plot(Lambda,Sigma,'o')
%axis([0,800,0,800])
%Copyright A. Boriçi

%Kodi i mëposhtëm merr të dhënat origjinale të vlerave vetjake dhe kondensatit dhe
për çdo grupim të dhënash jep një përfaqësuese të tyre së bashku me peshën
përkatëse.
CHFT.m
cutoff=120;
x_l=1:10:cutoff;x_l=x_l';
n=sum(Lambda_p<=cutoff);
h=hist(Lambda_p(1:n),x_l);x_l=x_l+5;
c=cumsum(h);
S=[];Y=[];
x=Sigma_p(1:c(1));
y=mean(x);
Y=[Y;y];
X=x-y;
s=sqrt((X'*X)/(h(1)-1))/sqrt(h(1));
S=[S;s];
for k=2:max(size(x_l))
x=Sigma_p(c(k-1)+1:c(k));
y=mean(x);
Y=[Y;y];
X=x-y;
s=sqrt((X'*X)/(h(k)-1))/sqrt(h(k));
S=[S;s];
end
A=[ones(max(size(x_l)),1) ];%x_l]%x_l.^2 x_l.^3];
b=Y;
W=diag(1./(S.^2));
%z=shmangiet_absolute(x_l,Y,S);
%[a,b,e_a,e_b,e_y,dev]=bootstrap_LS(x_l,Y);
%[z,e,eyp]=shmangiet_kuadratike(x_l,Y);
%Copyright R. Zeqirllari
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