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1. BevezetésAz egyensúlytól távoli rendszerekben kialakuló staionárius állapotok szá-mos kutatómunka központi témáját képezték, de az egyensúlyi statisztikus�zika egységes leírásmódjához hasonlítható elméletet még nem sikerült meg-alapozni. Néhány megközelítési mód azonban jelent®s sikereket tudhat magá-énak, és manapság is az aktív kutatási területek közé tartozik. Ezek egyike anemegyensúlyi fázisátalakulások vizsgálata, ahol a f® várakozásunk az, hogyaz egyensúlyi rendszereknél megismert univerzalitás meg®rz®dik a nemegyen-súlyi esetben is. Jól ismert, hogy az egyensúlyi rendszerekben a kritikuspontot megközelítve a rendszer er®sen korreláltan viselkedik, és ennek hatá-sára a makroszkopikus mennyiségek eloszlásfüggvényei gyakran nemgaussziaklesznek, azonban ezen eloszlásfüggvényekkel jellemezni lehet az adott univer-zalitási osztályt. Ezt a képet nagyon könny¶ nemegyensúlyi rendszerekreáltalánosítani; ezen megközelítési mód f® el®nye, hogy a végesméret skálázássegítségével el®állított skálafüggvények nem tartalmaznak illesztési paramé-tereket, ezáltal a kísérletek eredményeivel való összevetésnél az illesztésbenrejl® bizonytalanság elkerülhet®.A doktori munkám els® felének élkit¶zése er®sen korrelált nemegyensúlyirendszerek eloszlásfüggvényekkel való jellemzése. Az els® vizsgált modell egyenergiaárammal hajtott nulla h®mérséklet¶ kvantum spinlán volt, amelyrea modell egyszer¶ségén túl azért is esett a választás, mert a dinamika ter-mészetes módon a Shrödinger egyenlet által van meghatározva, és ezzel el-kerülhet® a nemegyensúlyi dinamikák választásában rejl® tetsz®legesség. Amodellben egy paraméter hangolásával kvantum fázisátalakulás történik egyáramot viv® fázisba, amelyben hosszútávú korreláiók vannak jelen, s ez fel-veti a kérdést, hogy az áramot viv® állapot kritikusnak tekinthet®-e, melykérdés megválaszolásához szintén segíthet az eloszlásfüggvények vizsgálata.Egy másik nagy terület, ahol az eloszlásfüggvények vizsgálata jelent®ssikereket hozott, a felületnövekedési modellek. Ezzel kapsolatban a gömbiszubsztrátumon de�niált Edwards-Wilkinson típusú felületek �uktuáióit ta-nulmányoztam, amelyet a kozmikus háttérsugárzás h®mérséklet-�uktuáiói-nak vizsgálata motivált.A dolgozatom második fele az er®sen korrelált rendszerek egy másik meg-közelítésével kapsolatos. Nagyon alasony h®mérsékleten kvantum meha-nikai hatások dominálják a �zikai rendszerek viselkedését, és er®s kvantumkorreláiók lehetnek jelen. Ennek egyik f® példája az ún. összefonódottságjelenléte, amely abban nyilvánul meg, hogy egy rendszer különböz® alrend-szereit kevert állapottal lehet leírni még akkor is, ha a teljes rendszer nullah®mérsékleten, az alapállapotában van. Az elmúlt években egyensúlyi spin-lánok összefonódott állapotait intenzíven tanulmányozták, és sok érdekes1



eredmény született. A dolgozatomban megvizsgálom egy energiaárammalhajtott nemegyensúlyi spinlán összefonódottsági tulajdonságait.Az összefonódottsági tulajdonságok vizsgálata során felmerült annak alehet®sége, hogy az alrenszerben tapasztalható kevert állapot jellemzésérebevezessünk egy e�ektív termodinamikai leírást, amelyet a munkám utolsórészében egy nagyon egyszer¶ egyensúlyi XX spinlán esetén keresztül ismer-tetek.2. TézisekA doktori értekezésben leírt legfontosabb eredményeket a következ® pontok-ban foglalom össze:1.) Az árammal hajtott transzverz Ising spinlán egyensúlyi és nemegyen-súlyi fázisaiban analitikusan meghatároztam a transzverz (nem rende-z®d®) mágnesezettség eloszlásfüggvényét. Az eloszlások Gauss típusúnakadódtak, még a rendszer kritikus pontjában is. Ezt azzal lehet magya-rázni, hogy bár a korreláiók algebrai lesengés¶ek, az exponens elég nagy(1/n2), ezért a �uktuáiók nem divergálnak.2.) A rendparaméter eloszlásfüggvényeit egy alkalmas numerikus módszer-rel sikerült meghatároznom 20 spines rendszerméretig. Az eloszlások akritikus pont kivételével gaussziak az egyensúlyi fázisokban, a kritikuspontban azonban nemtriviális skálafüggvényeket kapunk, amelyek nagy-ban függnek az alkalmazott határfeltételekt®l. A nemegyensúlyi fázisbanmeglep® módon Gauss eloszlásokat kaptam, amelyek szélessége sökkenaz áram nagyságával. Ennek magyarázata, hogy bár a korreláiók lassúlesengés¶ek (1/√n), de egyben oszillálnak is, ily módon megakadá-lyozva a �uktuáiók divergálását.3.) Bebizonyítottam, hogy a gömbi szubsztrátum felett de�niált Edwards-Wilkinson típusú felület esetében a gömb egyenlít®je feletti felületkon�-guráiók valószín¶ségi eloszlásfüggvénye a gausszi 1/f zajt jellemz® ef-fektív hatásfüggvény segítségével adható meg.4.) Az energiaárammal hajtott XX spinlán esetében meghatároztam egy Lhosszúságú részrendszer von Neumann entrópiáját az összefonódottságjellemzésére. Kiderült, hogy az egyensúlyi esethez hasonlóan az entrópialogaritmikusan növekszik, a logaritmus szorzója azonban az egyensúlyiszorzó kétszerese. Ez a szorzó szoros kapsolatba hozható a gerjesztésispektrum szerkezetével (a �Fermi-tengerek� száma).2



5.) Megmutattam, hogy az energiaáram egy speiális értékénél � amely ál-lapotokban a korreláiók drasztikus megváltozása fázisátalakulásra utal� az entrópia aszimptotikája ismét az egyensúlyi esethez hasonló. Ezenátmeneti pontok közelében az entrópia egy speiális végesméret skálázásialakba írható.6.) Megmutattam az egyensúlyi nulla h®mérséklet¶ XX lán példáján, hogyegy összefonódott részrendszerben (spinblokkban) jelenlév® kvantum �uk-tuáiók súlyai közelít®leg leírhatók úgy, mintha egy e�ektív h®mérséklet-nek megfelel® Gibbs-Boltzmann súlyok lennének. Az e�ektív h®mérsékle-tet többféle módon is de�niáltam és a blokkmérett®l való függés aszimp-totikáját meghatároztam, amely vezet® rendben megegyezett a különböz®de�níiók esetén.3. KövetkeztetésekA dolgozat során tett következtetések közül a következ®ket tartom a legfon-tosabbnak:
• A nemegyensúlyi transzverz Ising spinlán példáján keresztül megmu-tattam, hogy a hosszútávú, algebrai lesengés¶ korreláiók nem feltét-lenül vezetnek egy e�ektíve kritikus állapothoz, mivel a rendparamétereloszlásfüggvényeit megvizsgálva Gauss eloszlásokat kaptunk. Láthatótovábbá, hogy az eloszlások szélessége sökken az áram nagyságával,tehát az áram � némileg meglep® módon � merevebbé teszi a rend-szert. Ez az eredmény is meger®síti az eloszlásfüggvények szerepét anemegyensúlyi fázisátalakulások vizsgálatában.
• Az áramot viv® állapotokat az összefonódottsági tulajdonságok szem-pontjából megvizsgálva azt találtam az XX spinlán esetén, hogy azáram hatására megnövekszik egy adott részrendszer összefonódottságaa rendszer többi részével.
• Az XX spinlán összefonódottsági tulajdonságait leírhatjuk egy e�ek-tív h®mérséklet bevezetésével. Az egyszer¶ analógiák alapján kapottde�níiók esetlegesen lehet®vé tehetik, hogy a jöv®ben kiterjesszük aze�ektív h®mérséklet fogalmát az áramot viv® lánra is, és ezzel megért-sük az egyensúlytól távol lév® rendszerekben az e�ektív h®mérsékletekszerepét. 3
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