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Neravnovesni problemi v kvantni statisti ni fiziki so eno najživahnejših podro ij moderne teoreti ne
fizike. V zadnjih letih so ti problemi postali zanimivi tudi z eksperimentalnega vidika saj se da
neravnovesne kvantne mnogodel ne probleme u inkovito simulirati z ultra-hladnimi atomi, npr. v
stanju Bose-Einsteinove kondenzacije. Po drugi strani pa so problemi povezani tudi z izzivi v
kozmologiji, npr. s termodinamiko rnih lukenj ali pa s t.i. holografskim principom v teoriji strun.
V skupini za neravnovesno kvantno in statisti no fiziko na fakulteti za matematiko in fiziko se
ukvarjamo predvsem z razumevanjem lastnosti stacionarnih neravnovesnih stanj mo no koreliranih
modelov v eni prostorski dimenziji, npr. v povezavi s teorijo kvantnega transporta toplote, elektri nega
naboja ali magnetizacije. V zadnjih letih smo predlagali nekaj novih teoreti nih oz. matemati nih
pristopov za to no reševanje in u inkovito numeri no simulacijo takšnih problemov, predvsem v
kontekstu verig kvantnih spinov z mo no interakcijo med najbližjimi sosedi. Z novimi pristopi si
obetamo poglobljeno teoreti no razumevanje t.i. kolektivnih kvantnih stanj snovi, neravnovesnih
kvantnih faznih prehodov, kvantne difuzije in idealnega transporta, makroskopske kvantne
prepletenosti itn.
Posebej zanimiva in obetavna je nova formulacija integrabilnosti gostotnih operatorjev neravnovesnih
stacionarnih stanj. Novi mladi raziskovalec se bo ukvarjal z razvojem te nove teorije in njeno
aplikacijo na fizikalno zanimivih modelih na katerih do sedaj še ni bila preiskušena, kot so npr.
fermionski Hubbardov model v eni dimenziji, Lieb-Linigerjeva teorija polja, Sine-Gordonova teorija
polja, itn. Logi no nadaljevanje te teorije bo podobna formulacija nestacionarnih gostotnih
operatorjev, t.i. Liouvillovih razpadnh na inov. To zadnje je še povsem neraziskano podro je na
katerem si obetamo veliko zanimivih matemati no-fizikalnih rezultatov.
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