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Streszczenie

Przej±cia fazowe, rozumiane jako procesy �zyczne, to procesy termodynamiczne polegaj¡ce na
przej±ciu jednej fazy materii w drug¡. Przykªadem mo»e by¢ tutaj przej±cie fazowe ciecz-gaz (pa-
rowanie). Okazuje si¦, »e przej±cia fazowe wykazuj¡ uniwersalny charakter � zale»¡ one gªównie od
wymiaru przestrzeni, w której zachodzi przemiana, a nie od rodzaju substancji i szczegóªów zwi¡-
zanych z jej mikroskopow¡ budow¡. Wªasno±¢ uniwersalno±ci wykazuj¡ równie» przej±cia fazowe,
z którymi mamy do czynienia w innych dziedzinach nauki, m.in. w matematyce i informatyce
teoretycznej.

Nasza analiza przej±¢ fazowych b¦dzie opieraªa si¦ na badaniu struktur na poziomie mikrosko-
powym. Rozpoczniemy od omówienia przej±cia fazowego paramagnetyk-ferromagnetyk na przy-
kªadzie jednowymiarowego i dwuwymiarowego modelu Isinga. W przypadku jednowymiarowym
wprowadzimy poj¦cie macierzy przej±cia i policzymy sum¦ statystyczn¡ ukªadu w obecno±ci pola
magnetycznego. Udowodnimy brak spontanicznej magnetyzacji w dodatnich temperaturach. W
przypadku dwuwymiarowym, posªuguj¡c si¦ argumentem Peierlsa, wyka»emy, »e ukªad ulega spon-
tanicznej magnetyzacji w niskich temperaturach. Omówimy Twierdzenie Mermina-Wagnera, zgod-
nie z którym symetria ci¡gªa ukªadu o wymiarze 1 lub 2 z oddziaªywaniem krótkiego zasi¦gu
nie mo»e by¢ spontanicznie zªamana w sko«czonych temperaturach. Pod koniec pierwszej cz¦±ci
wykªadu omówimy kondensacj¦ Bosego-Einsteina jako przykªad przej±cia fazowego w ukªadach
kwantowych.

W drugiej cz¦±ci wykªadu rozwa»ymy proste przykªady przej±¢ fazowych w teorii ukªadów dy-
namicznych. Takie przej±cia fazowe, czyli zmiany zachowania ukªadu dynamicznego przy zmianie
parametru, nazywa si¦ cz¦sto bifurkacjami. Omówimy przykªad przeksztaªcenia logistycznego i
ci¡gu bifurkacji podwojenia okresu, prowadz¡cego do ukªadu chaotycznego. Wprowadzimy poj¦cie
grupy renormalizacji. Omówimy poj¦cie uniwersalno±ci na przykªadzie przeksztaªcenia logistycz-
nego. Zarysujemy zwi¡zki z teori¡ holomor�cznych ukªadów dynamicznych i zbiorem Mandelbrota.
Omówimy równie» renormalizacj¦ ukªadów sieciowych na przykªadzie jednowymiarowego modelu
Isinga.

Trzecia cz¦±¢ po±wi¦cona b¦dzie przej±ciom fazowym w teorii grafów losowych. Udowodnimy
przybli»one prawo 0− 1 dla monotonicznych symetrycznych zdarze« losowych na przestrzeni pro-
babilistycznej {0, 1}n z miar¡ (pδ−1 + (1− p)δ1)⊗n. Wprowadzimy model grafu losowego Erdösa�
Rényi. Poka»emy, »e przedziaª parametrów p dla których monotoniczna i symetryczna wªasno±¢
grafowa zachodzi z prawdopodobie«stwem nale»acym do przedziaªu [ε, 1 − ε] jest bardzo w¡ski
(zachodzi tzw. sharp threshold). Nast¦pnie przejdziemy do perkolacji na kratach regularnych.
Omówimy perkolacj¦ na drzewie binarnym. Wprowadzimy techniki zwi¡zane z dyskretn¡ analiz¡
harmoniczn¡ i udowodnimy konforemn¡ niezmienniczo±¢ perkolacji na kracie trójk¡tnej. Wyzna-
czymy prawdopodobie«stwo krytyczne dla perkolacji na kracie Z2. Omówimy zwi¡zki dyskretnej
analizy harmonicznej z modelem Isinga.

Opisany tutaj plan jest planem maksimum. Ze wzgl¦du na niski wymiar godzinowy uda si¦
zapewne omówi¢ tylko pewn¡ cz¦±¢ wspomnianych zagadnie«.


