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Hilakenttäteoriat

Muun muassa moderni hiukkasfysiikka muotoillaan tyypillisesti erilaisina kenttäteorioina. Tunnettuna es-

imerkkinä kvanttielektrodynamiikka, sähköisten vuorovaikutusten kvanttikenttäteoria, on äärimmäisen tarkasti

kokeellisesti varmennettu teoria.

Yleisesti kvanttikenttäteorioihin liittyy kuitenkin myös varsin vakavia ongelmia. Niiden matemaattinen

muotoilu on lähes aina parhaimmillaankin ongelmallista. Fyysikon kannalta kenties kiusallisempi ongelma

lienee kuitenkin se, että käytännön laskujen laskeminen numeerisestikin muuttuu tietyissä tapauksissa no-

peasti hyvin epäkäytännölliseksi, sillä kvanttikenttäteoriat tukeutuvat perinteisesti hyvin vahvasti siihen,

että teorian niin kutsuttu kytkinvakio on pieni, jolloin perturbaatioteorian käyttäminen on mahdollista.

Kvanttielektrodynamiikassa tämä ei ole ongelma � tyypillisillä skaaloilla αEM ≈ 137−1 � 1 � mutta vahvoja

vuorovaikutuksia kuvaavan kvanttikromodynamiikan tapauksessa tilanne ei ole sama.

1970-luvulla esitettiin ensimmäisen kerran tapa ratkaista molemmat ongelmat: Kuvaamalla kenttiä jatkumon

sijaan äärellisessä ja diskretisoidussa ympäristössä, hilassa, kvanttikenttäteorioille saadaan paitsi konsistentti

matemaattinen muotoilu, myös ei-perturbaativinen muotoilu, joka mahdollistaa teorian numeerisen simu-

loinnin kaikilla skaaloilla. Hiloissa saatavia numeerisia � ja miksei analyyttisiäkin � tuloksia voidaan tämän

jälkeen pyrkiä tulkitsemaan jatkumossa antamalla hilan koon kasvaa mielivaltaisen suureksi ja hilavälin

mielivaltaisen pieneksi.

Kvanttikenttäteorioiden lisäksi hiloissa voi toki simuloida ja tarkastella myös klassisia kenttäteorioita. Tyyp-

illisimmissä klassisissa kenttäteorioissa kuten elektrodynamiikassa tämä ei ole tarpeen eikä tuota suurta

hyötyä. Kuitenkin esimerkiksi monimutkaisempia klassisia Yang�Mills-teorioita voi tietyissä tapauksissa

soveltaa fysikaalisten systeemien tarkasteluun, jolloin hilasimulaatioista saattaa olla apua.

Alkujaan varsin vaatimattomista hilasimulaatioista on 40 vuodessa laskentatehon kasvaessa tullut oleellinen

osa eri hiukkasfysiikan teorioiden tutkimusta. Ne ovat hologra�sten metodien ohella ainoita tapoja tarkastella

esimerkiksi juuri vahvoja vuorovaikutuksia skaaloilla, joilla perturbaatioteorian käyttö ei ole mahdollista.

Hilasimulaatioista on saatu ensimmäiset tulokset muun muassa kvanttikromodynamiikan faasirakenteesta.

Esimerkiksi kvarkkien värivankeus on ominaisuus, jota ei kyetty, eikä edelleenkään kyetä, varmentamaan

analyyttisesti jatkumoteoriassa. Sen tarkka kokeellinen tutkiminen vaatisi hyvin suuria energioita. Hilak-

vanttikromodynamiikassa vankeus nähdään aivan eksplisiittisesti.

Tietokoneiden laskentaresurssien nopeasta kasvusta huolimatta hilamalleissa on kuitenkin erinäisiä ongelmia,

joista vain osa on simulaatioihin liittyviä laskennallisia ongelmia. Esimerkiksi fermionien käsittely hilassa

osoittautuu varsin haastavaksi. Lisäksi perturbaatioteoriasta saatavia tuloksia voi olla vaikea toistaa ana-

lyyttisesti hilalla, vaikka niiden numeerinen simulointi onnistuisikin.

Numeerisesti tulosten tarkkuutta rajoittaa muun muassa se, että tarvittavat integraalit lasketaan Monte

Carlo -metodeilla. On kuitenkin muistettava, että hilassa voi tarkastella systeemejä, joihin ei perturbaatioteo-

rialla päästä käsiksi, ja niillä voi pyrkiä esimerkiksi ekstrapoloimaan matalammilla energioilla toteutettavia

kokeita, ja tarkkuus jää toissijaiseksi sen rinnalla, että jonkinlaisia tuloksia kyetään ylipäätään saamaan.
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