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ΠΡΟΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. σγκενηρωηικά ζηοιτεία
1. Αλάδνρνο, Σκήκα: ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας, Σμήμα Μητανολόγων Μητανικών
2. πλεξγαδόκελα Σκήκαηα, Ηδξύκαηα ή Φνξείο: Max-Planck Institute MIS, Leipzig, DE
3. Σίηινο έξγνπ: κέδαζη θερμιονίων με σπερζσμμεηρικές ηοπολογικές δομές μη
μηδενικού κενηρικού θορηίοσ.
4. Δπηζηεκνληθώο ππεύζπλνο:
 Ολνκαηεπώλπκν: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
 Θέζε: Δπίκοσρος Καθηγηηής, Πρόεδρος ηοσ Σμ. Μητανολόγων Μητανικών ΣΔ
5. Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ: 10 μήνες. Έλαξμε εξεπλεηηθνύ έξγνπ: 10 Μαξηίνπ 2014
6. πλνπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλά θαηεγνξία:
α) Ακνηβέο πξνζσπηθνύ:
1000 €
β) Δθδόζεηο:
100 €
γ) Μεηαθηλήζεηο:
800 €
δ) Αλαιώζηκα:
100 €
2. Ανηικείμενο ηοσ προηεινόμενοσ έργοσ και επιδιωκόμενα αποηελέζμαηα
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάιπζε θαη κειέηε ζπζηεκάησλ θεξκηνλίσλ πνπ
είλαη ηνπηθά εληνπηζκέλα γύξσ από ηνπνινγηθέο δνκέο κεγάιεο θιίκαθαο [1-4] θαη ν
ζπζρεηηζκόο ηνπο κε κνλνδηάζηαηεο εθηεηακέλεο ππεξζπκκεηξηθέο θβαληνκεραληθέο
άιγεβξεο κε κεδεληθνύ θεληξηθνύ θνξηίνπ. Δίλαη ήδε γλσζηό ζηε βηβιηνγξαθία [4]
όηη, θάζε γεληά θεξκηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη εληνπηζκέλα γύξσ από θνζκηθέο ρνξδέο
κπνξνύλ λα ζπζηήζνπλ έλα Ε-2 ρώξν βαζκίδαο ηύπνπ Hilbert, ελώ ζπζρεηίδνληαη κε
κηα Ν=2 ππεξζπκκεηξηθή θβαληνκεραληθή άιγεβξα κεδεληθνύ θεληξηθνύ θνξηίνπ [58]. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε κε έλα αξθεηά γλσζηό κνληέιν
κεγαινελνπνηεκέλεο θβαληηθήο ζεσξίαο κε ηξεηο γεληέο θεξκηνλίσλ. Όπσο ζα
απνδείμνπκε, κεηαμύ δύν νπνησλδήπνηε γεληώλ (όισλ ησλ δπλαηώλ ζπλδπαζκώλ) νη
Ν=2 άιγεβξεο ζπλδπάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εθηεηακέλεο Ν=4 κνλνδηάζηαηεο
ππεξζπκκεηξηθήο άιγεβξαο. Δπηπιένλ, νη ηξείο γεληέο ησλ θεξκηνλίσλ κπνξνύλ λα
ζπλδπαζηνύλ θαη λα ζπζηήζνπλ κηα Ν=6 ππεξζπκκεηξηθή άιγεβξα κε 3 θεληξηθά
θνξηία. Μηα άκεζε γελίθεπζε ζε Α ηνλ αξηζκό γεληέο θεξκηνλίσλ απνηειεί άκεζε
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε εθηεηακέλε ππεξζπκκεηξία
ζπληζηά κηα Ν=2Α θβαληνκεραληθή άιγεβξα κε Α ηνλ αξηζκό θεληξηθά θνξηία.
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3. Ανάλσζη ηης επιζηημονικής μεθόδοσ και θάζεις εργαζίας (παραδοηέα)
Ζ κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη κηα
πνιύ γεληθή, εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε κέζνδνο ππεξζπκκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ [5-8].
Δίλαη γλσζηό όηη, νη εθηεηακέλεο ππεξζπκκεηξηθέο θβαληνκεραληθέο άιγεβξεο ζηε
κία δηάζηαζε, ζρεηίδνληαη άκεζα κε δηαζηαηηθέο απινπνηήζεηο ππεξζπκκεηξηθώλ
ζεσξηώλ βαζκίδαο αλώηεξεο δηάζηαζεο, ηνπ ηύπνπ Yang-Mills. Οη ηειεπηαίεο
απνηεινύλ ππεξζπκκεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζεσξηώλ ησλ ρνξδώλ ζε 11
δηαζηάζεηο [7] θαη ζε 8 δηαζηάζεηο [8] (F-theory). Έλα από ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ
ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη ην πώο κηα κεππεξζπκκεηξηθή ζεσξία θαηαιήγεη λα έρεη έλα ηόζν πινύζην ππεξζπκκεηξηθό
ππόβαζξν. Απηό κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο κνλνδηάζηαηεο άιγεβξεο πνπ ζα
κειεηήζνπκε, κε ππεξζπκκεηξηθά ζ-κνληέια πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε αξκνληθνύο
ππεξρώξνπο θαη ηνπνινγηθέο δνκέο κεγάιεο θιίκαθαο.
Παραδοηέα – Γημοζίεσζη αποηελεζμάηων: Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβιεζνύλ πξνο δεκνζίεπζε ζην δηεζλνύο θύξνπο
επηζηεκνληθό πεξηνδηθό κε θξηηέο International Journal of Modern Physics A (Main
Journal), ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή επηζηεκνληθνύ αληίθηππνπ (impact factor): 1,127.

4. ύνθεζη ηης ομάδας και απαζτόληζη ηοσ κάθε μέλοσς
1) Dr. Κσλ/λνο Κιεΐδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ., ΣΔΦ/ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θύξηνο
εξεπλεηήο θαη ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ.
2) Dr. Οηθνλόκνπ Βαζίιεηνο, Post-doctoral research-associate, Max-Planck Institute
MIS, Leipzig, Germany, θύξηνο εξεπλεηήο.
Οη δύν θύξηνη εξεπλεηέο ζα δηεθπεξαηώζνπλ, ηόζν ην εξεπλεηηθό κέξνο ηνπ έξγνπ,
όζν θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Το πποζωπικό πος θα πποζληθθεί αποκλειζηικά για ηο έπγο, να επιζημανθεί με αζηεπίζκο (*). Αν δεν έσοςν πποζδιοπιζηεί
ακόμα ηα ππόζωπα, αναθέπεηαι ειδικόηηηα και αναγκαία πποηγούμενη πείπα.

5. Προηγούμενες εργαζίες ζτεηικές με ηο θέμα ζηην Δλλάδα και διεθνώς - Βιβλιογραθία

E. Witten, Nucl. Phys. B249, 557 (1985)
N. Ganoulis, & G. Lazarηdes, Phys. Rev. D38, 547 (1988)
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N. Ganoulis, & G. Lazarηdes, Nucl. Phys. B316, 443 (1989)
M. de Crombrugghe & V. Rittenberg, Annals Phys. 151 (1983) 99
C.V. Sukumar, J. Phys. A18 (1985) 2917
V. K. Oikonomou, Mod. Phys. Lett. A25 (2010) 2611-2619
V. K. Oikonomou, Nucl. Phys. B870 (2013) 477-494
V. K. Oikonomou, Int. J. Mod. Phys. A28 (2013) 1350106

6. Ανάλσζη ηης ζκοπιμόηηηας και ηοσ αναμενόμενοσ οθέλοσς
Γεδνκέλνπ όηη, ηα ππεξζπκκεηξηθά θβαληνκεραληθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθόηεξα ηα
ζπζηήκαηα θεξκηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη εληνπηζκέλα (zero modes) γύξσ από
θνζκηθέο αηέιεηεο κεγάιεο θιίκαθαο (defects) δελ έρνπλ εξκελεπζεί πιήξσο,
πηζηεύνπκε όηη, ν ζπζρεηηζκόο ηνπο κε κηα ηόζν πινύζηα εθηεηακέλε ππεξζπκκεηξηθή δνκή, έζησ θαη κνλνδηάζηαηε, κπνξεί λα ξίμεη θώο ζηελ απάληεζε ηνπ
πξναλαθεξζέληνο εξσηήκαηνο. Μάιηζηα, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ απηό πνπ ηόζν
έληνλα ηνλίζζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία, όηη, δειαδή, ε ύπαξμε εληνπηζκέλσλ
θεξκηνλίσλ γύξσ από αηέιεηεο (defects), νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε θάπνηαο ζπκκεηξίαο,
ζα κπνξνύζακε, ελδερνκέλσο, λα απνθαλζνύκε όηη, απηή ε ζπκκεηξία είλαη κηα
κνλνδηάζηαηε ππεξζπκκεηξηθή άιγεβξα, θαηάινηπν θάπνηαο άγλσζηεο επί ηνπ
παξόληνο ππεξζπκκεηξηθήο κεγαινελνπνηεκέλεο ζεσξίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη
πξσηόηππν θαη πηζηεύνπκε όηη ζα απνηειέζεη ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηνπο
εξεπλεηέο ζρεηηθνύο κε ην ζέκα.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο ζε θαηλνηόκα, πξώηεο γξακκήο ελδηαθέξνληνο επηζηεκνληθά –
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ε απόθηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ know how, ζπληζηά από
κόλε ηεο έλα κεγάιν όθεινο γηα ην ζύλνιν ηνπ Σερλνινγηθνύ Σνκέα ηεο Αλώηαηεο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.

7. Γιάρθρωζη - Αιηιολόγηζη προϋπολογιζμού ηοσ έργοσ
Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ αθνξνύλ:
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(α) ηελ ακνηβή ησλ δύν θύξησλ εξεπλεηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα,
νη νπνίνη ζα δηεθπεξαηώζνπλ, ηόζν ην εξεπλεηηθό κέξνο ηνπ έξγνπ, όζν θαη ηε
ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη αθόκε:
(β) Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε πηζαλά έμνδα δεκνζίεπζεο, (γ) κεηαθίλεζε ησλ κειώλ
ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (έλα ηαμίδη ηνπ θ. Οηθνλόκνπ ζηε Βαξθειώλε ηεο Ηζπαλίαο,
ην επηέκβξην ηνπ 2014, γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλέο ζπλέδξην, ε νπνία ζ’ αθνξά
ζηε δεκνζηνπνίεζε - παξνπζίαζε ησλ πξώησλ επίζεκσλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ
ιόγσ εξεπλεηηθήο πξόηαζεο, θαζώο επίζεο θαη (δ) Αλαιώζηκα ρξήζεο Ζ/Τ, άθξσο
απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ, νη νπνίεο θαη
απνηεινύλ ηα παραδοηέα ηνπ έξγνπ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πξνηαζέληνο
εξεπλεηηθνύ έξγνπ δε βαξύλνπλ δαπάλεο γηα ηε ρξήζε εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ,
θαζώο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκόο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο επαξθεί (θαη κε ην παξαπάλσ) γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ζε εσρώ)
α/α

1

2

3
4
5

6
7

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ
(ζε Δσρώ)

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΟΡΟΙ
ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

ΑΛΛΔ
ΠΗΓΔ
(1)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι.
(2)

ΤΠΔΡ ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

-

-

-

-

1000

1000

-

-

100
100

100
100

-

-

800
-

800
-

-

-

-

-

-

-

2000

2000

-

-

ΑΜΟΙΒΔ
α) πληνληζηή (Δπηζηεκ.
Τπεύζπλνπ.)
β) Δξεπλ. Οκάδαο
γ) πλεξγαηώλ - Βνεζώλ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
α) Όξγαλα
β) Πάγηα
γ) Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ
& εμνπιηζκνύ
δ) Λνηπά
ΑΝΑΛΩΙΜΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΚΓΟΔΙ
(Πεξηιακβάλνληαη
δαθηπινγξαθήζεηο,
θσηνηππίεο, θιπ)
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΓΙΑΦΟΡΑ

8
ΜΙΘΩΔΙ
9
ΤΝΟΛΟ

(1) Χπημαηοδόηηζη από θοπείρ εκηόρ ηος ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ.
(2) Χπημαηοδόηηζη από ηο ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, εξαιποςμένων, όμωρ, ηων πόπων ηος ειδικού λογαπιαζμού
ηηρ Επιηποπήρ Εκπαίδεςζηρ & Επεςνών.

Ο
Δπιζηημονικώς Τπεύθσνος ηοσ Έργοσ

Dr. Κων/νος Κλεΐδης
Δπίκοσρος Καθηγηηής
ηοσ Σμήμαηος Μητανολόγων Μητανικών Σ.Δ.,
ΣΔΦ/ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας
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