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El®zményekA kvantummehanikai inverz szóráselmélet kifejlesztése a huszadikszázadi matematikai �zika egyik jelent®s eredménye. Az inverz szó-rási feladat a Shrödinger egyenletbeli poteniál kísérletileg hozzá-férhet® szórási adatokból történ® meghatározása, aminek megoldá-sát a Shrödinger egyenlet spektrál elméletéb®l kiindulva találhatjukmeg. Az inverz szórás módszerek iránti �zikai érdekl®dés tradiio-nálisan mag�zikai eredet¶. Az ott szerepet játszó er®k még ma iskevéssé megértettek, és pontosan ezek modellfüggetlen felderítéséread lehet®séget az inverz szóráselmélet.Kétrészeske kvantummehanikai szórási folyamatok leegyszer¶-sített leírását adja a kölsönhatás lokális, entrális poteniálként valókezelése. A pariális hullámok módszerével végtelen, egymástól füg-getlen, egy dimenziós (radiális) Shrödinger egyenlettel írhatjuk lea szórási folyamatot. Ekkor az inverz szórási probléma túlhatáro-zott: megmutatható, hogy az energia vagy az impulzusmomentumrögzítése esetén a szórási adatok egyértelm¶en meghatározzák a po-teniált. Ennek megfelel®en beszélhetünk �x impulzusmomentumosés �x energiás inverz módszerekr®l (és poteniálokról).A �x impulzusmomentumos eset következik az egydimenziós Shrö-dinger egyenlet inverz spektrál elméletéb®l. Érdekesebb a �x ener-giás probléma, mert � bár a hatvanas évek óta vizsgálják � ninsolyan inverz eljárás, ami széles körben elfogadott lenne.A hatvanas években kidolgozott és az egydimenziós Shrödingeregyenlet inverz spektrál elméletével analog �x energiás formalizmusa gyakorlatban használhatatlannak t¶nt, mivel nem �zikai adatokravolt szüksége.Kés®bb kidolgozásra kerültek az ún. mátrix módszerek, ame-lyek a megoldást közelít® formában keresik egy ansatzon keresztül,amelyet egy paraméter tér jellemez. Ilyen a Newton-Sabatier és aCox-Thompson módszer. Az el®bbit a nyolvanas, az utóbbit a két-ezres években tették a gyakorlatban alkalmazhatóvá. Kiderült, hogymíg a Newton-Sabatier módszer egy lineáris egyenletrendszerre ve-zet, addig a Cox-Thompson eljárás esetén egy er®sen nemlineáris2



problémát kapunk. A Newton-Sabatier módszerrel sikerült hosszúhatótávolságú és többsatornás szórást is vizsgálni. Bár a mátrixmódszerek a gyakorlatban jól használhatónak bizonyultak, nemrégi-ben kétségek merültek föl megalapozottságukkal kapsolatban.Az utóbbi néhány évben Horváth és Apagyi egy új inverz mód-szert vezetett be, amely a poteniál meghatározását �x energiás ada-tokból egy transzformáió segítségével a rögzített impulusmomentu-mos formalizmuson és egy inverz momentum problémán keresztüljavasolja elérni. Léteznek további közelít® inverz módszerek (pél-dául WKB, perturbatív-iteratív, Bargamann poteniálos), amelyekazonban nem képzik tárgyát disszertáiómnak.Célkit¶zésekA kutatás élja a �x energiás inverz szórás módszerek tanulmányo-zása, fejlesztése és alkalmazása volt.A dolgozat els® részében a Cox-Thompson módszer fejlesztésevolt a élom. A következ® három irányát láttuk a vizsgálatoknak:az inverz eljárásban központi szerepet játszó nemlineáris egyenlet-rendszer leegyszer¶sítése, az eljárás kiterjesztése hosszú hatótávol-ságú poteniálok hatékony kezelésére, továbbá a módszer matema-tikai alapjainak rendbetétele.A dolgozat második része a Horváth és Apagyi által javasolttranszformált �x energiás problémával és annak megoldásával fog-lalkozik. Célom itt az eredeti eljárás továbbfejlesztése volt a kí-sérleti adatokra való alkalmazhatóság szintjéig. További élom voltegy esetleges alternatív formalizmus létrehozása, amellyel kiküszö-bölhet® lenne az eredeti módszer néhány hátránya (például a poten-iálok origóbeli szingularitása).
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Új tudományos eredményekI. Sikerült leegyszer¶sítenem a Cox-Thompson módszer nemline-áris egyenletrendszerét abban az esetben, amikor a szórásbanazonos részeskék vesznek részt és sak egyfajta paritású par-iális hullámok járulnak hozzá a szórási amplitúdóhoz. Míg azeredeti egyenletrendszer expliit mátrix invertálást tartalma-zott, a leegyszer¶sített ezt elkerüli. Továbbá, közelít® eljárá-sokat javasoltam a �x energiás inverz probléma megoldására aCox-Thompson módszer nemlineáris egyenletrendszerének kü-lönböz® fokú közelít® megoldásain keresztül. Ezek az eljárá-sok a teljes Cox-Thompsonnal szemben vagy a leegyszer¶sítettegyenletrendszeremet alkalmazzák, vagy nem igényelik egyen-letrendszer megoldását. [1, 2℄II. Kifejlesztettem a Cox-Thompson módszernek egy a korábbi-aktól eltér® olyan kiterjesztését, amely segítségével az ismerthosszú hatótávolságú kölsönhatás jelenlétében számolható abels® (nukleáris) poteniál. Ehhez a Cox-Thompson módszer-ben használt közelít® ansatz megváltoztatására volt szükség.Részletesen a töltött részeskék szórási folyamataiban fellép®Coulomb aszimptotikával foglalkoztam. [3℄III. Megadtam annak a feltételét, hogy a Cox-Thompson eljárástkonzisztensen keresztül lehessen vinni. Kiderült, hogy végesadat esetén el®fordulhat, hogy a módszer alapjául szolgáló, amegoldások teljességét kifejez® integrálegyenlet nem lesz egy-értelm¶en megoldható. Ez az adódó poteniálban pólusokateredményez és az eljárás inkonzisztensé válik. Megadtam en-nek elkerülésének feltételét, amely teljesülése numerikusan el-len®rizhet® az eljárás során megoldandó nemlineáris egyenlet-rendszer megoldásaira. Egyetlen bemen® fázistolás esetén bebi-zonyítottam, hogy a Cox-Thompson módszer konzisztens, nemszinguláris megoldása egyértelm¶. [4, 5℄IV. Az el®z® tézispontbeli bizonyításhoz szükség volt a Bessel függ-4



vények és deriváltjaik gyökei közötti, korábban ismeretlen egyen-l®tlenségekre. Ezek a vizsgálatok általánosan használható ma-tematikai eszközök kifejlesztéséhez vezettek, amelyek alkalmaz-hatók a gyökök "összefésültségének" tanulmányozására. Ezek-kel sikerült szükséges és elégséges feltételeket adnom a Bes-sel függvények, azok lineárkombináiói és deriváltjai gyökei-nek összefésültségére. Többek között sikerült az Abramowitz-ban is megtalálható, a Bessel gyökök összefésültségére vonat-kozó, legalább száz éve ismeretes három, különálló egyenl®t-lenséget egyetlen általános egyenl®tlenség formulában egyesíte-nem. [6, 7℄V. A Horváth és Apagyi által javasolt inverz szórás eljárás alkal-mazhatóságát kiterjesztettem és sikerrel alkalmaztam a mód-szert mind tesztpoteniálok rekonstrukiójára, mind pedig szó-rási kísérletekb®l származó adatokra. Ezt két, általam találtszabad paraméter optimális megválasztása és az s-hullám egyen-let spektrumában fellép® tetsz®leges számú kötött állapot ke-zelése tette lehet®vé. [8℄VI. Kifejlesztettem egy új �x energiás inverz szórási módszert, amely,hasonlóan a Horváth-Apagyi módszerhez, az s-hullám egyen-letre való transzformáióból indul ki, de a momentum problémahelyett a �x energiás adatokból az s-hullám egyenletre vonat-kozó szórási adatokon keresztül határozza meg a poteniált. Amódszer közeli kapsolatban van az egydimenziós Shrödingeregyenlet inverz spektrál elméletével analog �x energiás forma-lizmussal, azonban itt �zikailag hozzáférhet® bemen® adatokravan sak szükség. Az eljárást egyenl®re teszt poteniálok re-konstrukiójára sikerült alkalmazni. [9℄VII. Alkalmaztam a Newton-Sabatier, a Cox-Thompson és a Horváth-Apagyi módszert elektron�argon atom, nukleon�alfa részeskee�ektív entrális poteniálok meghatározására. Az elektron�argon szórás esetén a korábbi inverz számolásokkal egyez® ered-ményeket kaptam, amelyekben a nemlokális kölsönhatás rövid-5



távon taszításként jelentkezik. Hasonló poteniálokat kaptam aneutron�alfa és a proton�alfa adatokból is, amelyek rövid távontaszító, közepes távon vonzó kölsönhatást írnak le. Megnyug-tató, hogy az eredmény hozzávet®legesen izospin független. [3℄VIII. Pion-pion szórásra vonatkozó fázistolásokból e�ektív (Logunov-Tavkhelidze) kvázipoteniálokat származtattam le inverz szó-rási módszerek segítségével. Az inverz poteniálok alasonyenergián hasonlóak egy kezdetleges rás térelméleti számolás-ból adódó s-hullám projektált maradék kölsönhatási operátorlokális mátrixelemeként el®álló poteniálhoz.A tézispontokhoz kapsolódó tudományos közle-mények[1℄ T. Pálmai, M. Horváth, and B. Apagyi, �Simpli�ed solutionsof the Cox�Thompson inverse sattering method at �xedenergy,� Journal of Physis A: Mathematial and Theoretial41 (2008) 235305.[2℄ T. Pálmai, M. Horváth, and B. Apagyi, �Semi-analytiequations to the Cox�Thompson inverse sattering method at�xed energy for speial ases,� Modern Physis Letters B 22no. 23, (2008) 2191�2199.[3℄ T. Pálmai, B. Apagyi, and W. Sheid, �Development of aCox�Thompson inverse sattering method to hargedpartiles,� Journal of Physis G: Nulear and Partile Physis37 (2010) 025101.[4℄ T. Pálmai and B. Apagyi, �On nonsingular potentials ofCox�Thompson inversion sheme,� Journal of MathematialPhysis 51 (2010) 022114.[5℄ T. Pálmai and B. Apagyi, �Quantum Mehanial InverseSattering Problem at Fixed Energy: A Construtive Method,�Methods and Appliations of Analysis 18 no. 1, (2011) 93�104.6



[6℄ T. Pálmai and B. Apagyi, �Interlaing of positive real zeros ofBessel funtions,� Journal of Mathematial Analysis andAppliations 375 no. 1, (2011) 320�322.[7℄ T. Palmai, �On the zeros of the ylinder funtions,�Mathematial Inequalities and Appliations (2012) . (toappear).[8℄ T. Palmai and B. Apagyi, �Fixed energy potentials through anauxiliary inverse eigenvalue problem,� submitted to InverseProblems, arXiv:1202.1931 [math-ph℄ (2012) .[9℄ T. Palmai and B. Apagyi, �The inverse sattering problem at�xed energy based on the Marhenko equation for an auxiliarySturm-Liouville operator,� submitted to Physis Letters A,arXiv:1205.0460 [math-ph℄ (2012) .További tudományos közlemények[10℄ D. Hilk, W. Sheid, T. Palmai, and B. Apagyi, �Study of theCox�Thompson inverse sattering method with a Coulombpotential,� Journal of Physis A: Mathematial andTheoretial 43 (2010) 225302.[11℄ G. Feher, T. Palmai, and G. Takas, �Sine-Gordonmultisoliton form fators in �nite volume,� Physial Review D85 (2012) 085005.[12℄ T. Palmai, �Regularization of multi-soliton form fators insine-Gordon model,� Computer Physis Communiations 183(2012) 1813�1821.
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