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1. BevezetésA véges méret¶ e�ektusok kiemelked® szerepet töltenek be a modern statisztikus�zikában és a kvantumtérelméletben. A statisztikus �zikai rendszerekben a kritikuspont közelében válnak igazán relevánssá, amikor a korreláiós hossz a rendszer mé-retével összemérhet®vé válik. Ebben az esetben a fajh® és más kritikus mennyiségekskálázási tulajdonságait a végtelen térfogatú rendszer kritikus exponensei határozzákmeg. A kvantumtérelméletekben fellép® véges méret¶ e�ektusok közül a legfontosabba vákuumban fellépú Casimir-er® két semleges makroszkópikus test között, amelyetaz alapállapot energiájának térfogatfüggése határoz meg.A véges térfogatú kvantumtérelméletek tulajdonságainak ismerete központi fon-tosságú egyrészt a numerikus módszerek miatt, amelyek szükségszer¶en sak végestérfogatban kivitelezhet®ek: az eredmények kiértékeléséhez szükség van a véges mé-ret¶ e�ektusok pontos ismeretére. A véges térfogat azonban nem feltétlenül jelenthátrányt: a spektrum térfogatfüggéséb®l meghatározhatók a végtelen térfogatbande�niált elmélet különböz® �zikai mennyiségei, így például a elasztikus szórásmát-rixok, a rezonaniaszélességek, stb.A doktori értekezésemben véges méret¶ e�ektusokat vizsgálok 1+1 dimenziós in-tegrálható kvantumtérelméletekben. A dolgozat tárgya a véges térfogatú form fak-toroknak a meghatározása, ill. véges h®mérséklet¶ elméletekben a lokális operátorokvárható értékeinek és korreláiós függvényeinek a vizsgálata.Az 1+1 dimenziós integrálható modellek vizsgálata az elméleti �zika fontos terü-lete. Ennek egyik oka az, hogy ezek az elméletek nemtriviális kölsönható modellek,melyekben számos �zikai mennyiség egzaktul kiszámítható. A magasabb dimenzióselméletekben kvalitatíve ismert jelenségek, mint pl. az univerzalitás, különböz® dua-litások, a renormálás aspektusai, stb., 1+1 dimenzióban egzakt módszerekkel tanul-mányozhatóak. Ezen elméletek vizsgálatát azonban egy másik szempont is indokolja:bizonyos szilárdtest�zikai problémák alasonyenergiás gerjesztéseit 1+1 dimenziósintegrálható modellekkel lehet leírni. Néhány fontos példa a Kondo-e�ektus, a törtkvantum Hall-e�ektus, a spinlánok és a polimerek leírása, stb.A kétdimenziós statisztikus �zikai rendszereket a kritikus pontokban (a renor-málási soport transzformáió �xpontjaiban) konform térelméletekkel (CFT) lehetleírni. A kritikus pont közelében lév® rendszerek ebben az értelemben a konformelméletek perturbáióinak felelnek meg, melyek nem rendelkeznek a kritikus elmélet2



végtelen dimenziós szimmetriaalgebrájával, így például nem skálainvariansak. A. B.Zamolodhikov mutatott rá, hogy bizonyos esetekben a perturbált elmélet is ren-delkezik végtelen sok megmaradó mennyiséggel; az ilyen elméletek integrálhatók ésleírhatók a faktorizált szóráselmélet segítségével. A mozgásintegrálok megszorítjáka kötött állapotok lehetséges strukturáját és a tömegarányokat. Az ún. bootstrapelv megkövetelésével, miszerint a kötött állapotokat is az elmélet standrad aszimp-totikus részeskéiként kell kezelni (nukleáris demokráia), lehet®vé válik a véges sok�zikai pólussal rendelkez® S-mátrixok megkonstruálása.Az integrálhatóság segítségével az o�-shell �zikai mennyiségek is tanulmányoz-hatók. Az analitikus S-mátrix elmélet elemeit és a bootstrap elvet a form faktorokraalkalmazva kiderül, hogy ezek a függvények egy igen speiális egyenletrendszernektesznek eleget, amely az ún. form fator bootstrap program axiómáiként szolgál-nak. Bizonyos kiegészít® elvek megkövetelésével (lehet® legegyszer¶bb pólusszerke-zet, klaszter tulajdonság) a form faktor függvények egyértelm¶en el®állíthatóvá vál-nak. A form faktorok ismeretében pedig a korreláiós függvények is meghatározhatóka spektrális kifejtésük segítségével.Az integrálható rendszerekben számos módszer áll rendelkezésre a véges méret¶e�ektusok vizsgálatára is. Az ún. Termodinamikai Bethe Ansatz (TBA) ill. a Destri� De Vega nemlineáris integrálegyenletek (NLIE) segítségével el®állítható az egzaktCasimir-energia, ill. bizonyos módosításokkal a gerjesztett állapotok energiája is.Az o�-shell mennyiségek véges méret¶ e�ektusairól, például a várható értékekhez éskorreláiós függvényekhez járuló korrekiókról azonban már jóval kevesebbet tudunk.A véges térfogatú elméletekben de�niált nulla h®mérséklet¶ korreláiós függ-vények az euklideszi forgatás-invariania szerint a végtelen térfogatú és véges h®-mérséklet¶ elméletek korreláiós függvényeinek felelnek meg. Ezeket a mennyisége-ket össze lehet hasonlítani közvetlen kísérleti adatokkal, és ez indokolja az irántukmutatott jelent®s érdekl®dést. A véges h®mérséklet¶ korrelátorok kiszámításánakegyik módja egy véges térfogatú spektrális felbontáson keresztül történhet. Ebben amegközelítésben kulsfontosságú szerepet játszanak a véges térfogatú formfaktorok;ebben áll a dolgozat egyik f® motiváiója.A véges térfogat¶ form faktorok azonban arra is felhasználhatók, hogy segítsé-gükkel közvetlenül ellen®rizzük a form faktorok bootstrap helyességét. Általánosanelfogadott tény, hogy a form faktor bootstrap megoldásai egyértelm¶en megfelelnekaz elmélet lokális operátorainak, noha az elmélet szóráselméleti és a mikroszkópi-kus (Lagrange-i, vagy perturbált CFT) megfogalmazásai között ninsen közvetlen3



kapsolat. A form faktorokra vonatkozó korábbi tesztek mind származtatott mennyi-ségekkel foglalkoztak, maguk a form faktor függvények azonban semmilyen direktmódon nem voltak tesztelhet®k. Erre a problémára jelentenek megoldást a végestérfogatú form faktorok, mert ezeket numerikusan el® lehet állítani a perturbált el-méletekben használatos ún. Csonkolt Állapottér Közelítés segítségével. A közvetlenösszehasonlítás érdekében meg kell határozni a véges ill. végtelen térfogatú formfaktorok közötti reláiókat; ebben áll a dolgozat másik f® motiváiója.2. A dolgozat tartalma, az alkalmazott módszerekA dolgozat els® fejezete egy rövid bevezet® az 1+1 dimenziós integrálható elmé-letekbe és a konform térelméletekbe. A 2., 3. és 4. fejezetekben a véges térfogatúform faktorokkal vizsgálom, míg az 5. fejezetben foglalkozok a véges h®mérséklet¶várható értékekkel és korreláiós függvényekkel.A dolgozatban használt analitikus módszerek közül kiemelném a korreláiós függ-vények spektrális felbontásának vizsgálatát, mind véges, mind végtelen térfogatban,a form faktor axiómák alkalmazását, ill. az ún. form faktor perturbáiószámítást. Af® numerikus módszer az ún. Csonkolt Állapottér Közelítés (TCSA), mely a tömegesintegrálható modell UV limeszét leíró CFT-re épül. A dolgozatban használt eljárásokmind nemperturbatívak, és egy már egzaktul megoldott er®sen kölsönható rendszer� a CFT, ill. a tömeges szóráselmélet � tulajdonságainak ismeretére építenek.A 2. fejezetben analitikus módszerekkel vizsgálom a véges térfogatú form fakto-rokat. A korreláiós függvények véges, ill. végtelen térfogatú spektrális felbontásánakvizsgálatával levezetem az elemi form faktorokra vonatkozó f® eredményemet. Errealapozva bemutatom a nem-összefügg® tagokat nem tartalmazó form faktorokravonatkozó általános sejtésemet. A diagonális mátrixelemekkel külön alfejezetekbenfoglalkozom, a nem-összefügg® tagok és a végtelen térfogatú diagonális mátrixele-mekben jelen lév® szingularitások vizsgálatára kiemelt �gyelmet fordítok.A 3. fejezetben TCSA segítségével numerikusan vizsgálom a véges térfogatúspektrumot és a form faktorokat a tömeges Lee-Yang modellben és a mágneses térbehelyezett kritikus Ising-modellben. Els® lépésként a térfogatfügg® energiaértékekneka Bethe-Yang egyenlet jóslataival való összehasonlításával azonosítom a különböz®egy- vagy többrészeskés állapotokat. Ezt követ®en kiszámítom a véges térfogatúform faktorokat; a Lee-Yang modell esetében a perturbáló operátort, az Ising-modellesetében az energiaoperátort vizsgálom. A végtelen térfogatú form faktor függvények4



ismertek voltak, így lehet®ség nyílt ®ket közvetlenül tesztelni az elérhet® térfogat-tartomány és a multirészeske állapotok által meghatározott pontokban.A 4. fejezetben meghatározom a multirészeskés állapotok energiáihoz (ponto-sabban a Bethe-Ansatz jóslatához), ill. a form faktorokra levezetett képletekhezjáruló egyik vezet® exponeniális korrekiót, az ún. µ-tagot. A számolások a kötöttállapotok kvantálására vonatkozó egyszer¶ kvantummehanikai képre épülnek.A dolgozat második felében (5. fejezet) a véges h®mérséklet¶ rendszerek korre-láiós függvényeivel foglalkozom. A statisztikus átlagokat véges térfogatban de�niá-lom, így elkerülhet®k a végtelen térfogatban jelentkez® divergeniák. Megmutatom,hogy az így nyert kifejezés egy véges h®mérséklet¶ sorrá alakítható, melynek mindentagja jólde�niált L → ∞ limesszel rendelkezik.3. A dolgozat eredményei
• 2. fejezet1. Megmutatom, hogy a véges térfogatú mátrix elemek egy nemtriviális ará-nyossági tényez® erejéig megegyeznek a végtelen térfogatú form faktorok-kal (2.16); a normálási tényez®t a véges térfogatú spektrum állapots¶r¶-sége határozza meg. Megmutatom, hogy az így nyert kifejezés 1/L mindenrendjében egzakt, illetve hogy az elhanyagolt (reziduális) véges méret¶ ef-fektusok O(e−µL) nagyságúak, ahol µ az elméletre jellemz® skála, amelynem függ a vizsgált form faktortól.2. Megfogalmazom a nem-összefügg® tagok nélküli általános esetre vonat-kozó sejtést (2.18).3. A végtelen térfogatú diagonális form faktorok szingularitásait vizsgálvalevezetek egy összefüggést az ún. szimmetrikus és összefügg® kiértékelésekközött (2.41 és 2.42, illetve Theorem 1).4. Megadom a véges térfogatú diagonális form faktorokra vonatkozó általá-nos sejtést, amelyet kifejezek mind a szimmetrikus, mind az összefügg®kiértékeléssel (2.36 és 2.47; a két legegyszer¶bb esetben egzakt bizonyítástis adok, lásd 2.32 és 2.33). Az összefügg® kiértékeléssel nyert kifejezésr®lmegmutatom, hogy megegyezik H. Saleur erre vonatkozó sejtésével.5



5. Megvizsgálom a nulla impulzusú részeskéket tartalmazó állapotok ese-tét, és megsejtem a véges térfogatú form faktoraikra vonatkozó általánosszabályt (2.54).
• 3. fejezet1. A TCSA segítségével numerikusan vizsgálom a véges méret¶ spektrumotés form faktorokat a tömeges Lee-Yang modell és a mágneses térbe helye-zett kritikus Ising modell esetében. A vizsgált operátorok a perturbáló tér(Lee-Yang) és az energias¶r¶ség operátora (Ising). Az így nyert adatokatösszehasonlítom az elméleti jóslatokkal. Kielégít® egyezést tapasztalok atérfogattartomány ún. skálázó régióiban, ahol elhanyagolhatók mind areziduális véges méret¶ e�ektusok, mind a sonkolási hibák.2. Az Ising modell esetében rámutatok, hogy bizonyos esetekben nem létezikskálázó tartomány, azaz a reziduális véges méret¶ e�ektusok relevánsakmaradnak viszonylag nagy térfogatokban is, ahol a TCSA már jelent®shibákat produkál. A meg�gyelt lassan leseng® exponeniális korrekiókategy különösen kisi µ exponenssel sikerül megmagyarázni.
• 4. fejezet1. Meghatározom a Bethe Ansatzból nyert multirészeskés energiákhoz (4.12és 4.27), ill. a véges térfogatú formfaktorokhoz járuló µ-tagot (4.34).2. Az elméleti számolásokat meger®sítem a TCSA-val nyert adatokkal valóösszehasonlítással.Az Ising modell A3 egyrészeskés állapotait vizsgálva azt is megmutatom,hogy a kötött állapot kvantálásával nyert korrekiók nem sak a µ-tagottartalmazzák, hanem az e−µL magasabb hatványai szerint viselked® járu-lékokat is.3. Megmutatom, hogy bizonyos körülmények között a kötött állapot felbom-lik a térfogat sökkentése során. Ezt a jelenséget numerikusan demonst-rálom az Ising modell esetében, ahol a páratlan impulzuskvantumszámúmozgó A3 állapotok egyszer¶ A1A1 kétrészeskés állapottá disszoiálnak.
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• 5. fejezet1. Véges h®mérséklet¶ elméletek n-pont függvényeinek véges térfogatú spekt-rális felbontását vizsgálva megmutatom, hogy a Boltzmann átlag kiérté-kelhet® a véges térfogatú form faktorokkal, s így elkerülhet®k a végtelentérfogatban jelentkez® divergeniák. Megmutatom, hogy az így nyert ki-fejezés egy alasony h®mérséklet¶ sorrá alakítható, melynek egyes tagjaijólde�niált L → ∞ limesszel bírnak.2. A várható értékek esetében kiszámolom a sor els® három nemtriviálistagját (5.28), majd megmutatom, hogy az így nyert eredmények az adottrendben megegyeznek a LeClair-Mussardo féle sejtéssel. Rámutatok arrais, hogy a Del�no féle sejtés pontosan ebben a rendben tér el a LeClair-Mussardo formulától.3. A kétpontfüggvény esetében kiszámolom az els® nemtriviális tagot (5.35),amely még publikálatlan eredmény. Ez a vezet® rend¶ számolás egyezéstmutat a korreláiós függvényekre vonatkozó LeClair-Mussardo sejtéssel.4. KövetkeztetésekA doktori értekezésben megmutattam, hogy integrálható elméletekben analitikusmódszerekkel el® lehet állítani a véges térfogatú formfaktorokat, amennyiben azelmélet S-mátrixa és a végtelen térfogatú form faktorok ismertek.Az egyes egzakt S-mátrix elméletek különböz® perturbált konform térelméletek-nek feleltethet®k meg; az azonosításokat több független teszt támasztja alá. A formfaktor bootstrap program axiómáival el®állított form faktor függvények és az el-mélet lokális operátorai közötti megfeleltetésre azonban igen kevés direkt teszt állrendelkezésre. A dolgozatban bemutatott módszerekkel a TCSA-val nyert adatokatközvetlenül össze tudtam hasonlítani a form faktor függvények különböz® pontok-ban felvett értékeivel, így direkt módon igazoltam a form faktor bootstrap programhelyességét.A dolgozatban megmutattam, hogy a véges térfogatú form faktorok segítségévellehet®vé válik a véges h®mérséklet¶ elméletekben a várható értékek és korreláiósfüggvények meghatározása egy alasony h®mérséklet¶ sor formájában. A bemutatottmódszer egyszer¶ �zikai elvekre épül és tetsz®leges integrálható elméletben alkalmaz-ható, továbbá egyértelm¶ eljárást ad a spektrális felbontásban fellép® divergeniák7



regularizálására, melyek a form faktor függvények nem-összefügg® tagjai és a par-tíiós függvény különböz® járulékai miatt jelennek meg. A divergeniák a számolásvégén természetesen kiejtik egymást, azonban egy jólde�niált eljárásra van szükségahhoz, hogy meghatározzuk a véges maradék tagot. Ezt a problémát az irodalombanmegtalálható módszerek közül egyik sem kezelte megfelel®en. A dolgozatban meg-mutattam, hogy a várható értékekre vonatkozó LeClair-Mussardo-féle sejtés har-madrendig helyes, általános bizonyítás azonban továbbra sem áll rendelkezésre.A disszertáióban bemutatott módszerek számos irányba általánosíthatók:
• Érdemes lenne kiterjeszteni a számolásokat a nemdiagonális modellekre is,ugyanis ezek az elméletek (pl. az O(3)−σ modell) írják le konkrét szilárdtest-�zikai rendszerek (pl. Heisenberg spinlánok, stb) alasonyenergiás gerjeszté-seit. A dolgozatban bemutatott módszerek elvi módosítás nélkül alkalmazha-tók nemdiagonális szórás esetében is, sak a tehnikai részleteket kell majdkidolgozni.
• Az integrálható modellek egy érdekes osztályát alkotják a tömegrés nélkülielméletek, amelyekkel nemtriviális IR �xponttal bíró renormálási soport fo-lyamok tanulmányozhatóak. Tömegrés hiányában a dolgozatban szerepl® bizo-nyítások egy része nem alkalmazható. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mitlehet mondani ezen elméletek véges térfogatú form faktorairól.
• Egy érdekes kérdés, hogy lehetséges-e egzaktul meghatározni a véges térfogatúform faktorokat, vagy legalábbis a diagonális mátrixelemeket, amelyek egy ger-jesztett termodinamikai állapotban mérhet® várható értéknek felelnek meg. Avéges térfogatú gerjesztett szintek TBA leírása számos modellben ismeretes,így esetleg a mátrixelemek is kiértékelhet®k; a várható értékekre vonatkozóLeClair-Mussardo-féle sejtés alkalmas általánosítására lenne szükség. Az eg-zakt véges térfogatú form faktorok segítségével a véges h®mérséklet¶ korre-látorokat a szokásos euklideszi forgatás után közvetlenül ki lehetne értékelnivéges térfogatban és nulla h®mérsékleten. Ez az alternatív el®állítási mód bizo-nyos esetekben hatékonyabbnak bizonyulhat, mint a dolgozatban bemutatotteljárás.
• Hasznos lenne megvizsgálni a korrelátorokra vonatkozó LeClair-Mussardo sormagasabb rend¶ tagjait. Egy lehetséges mód a dolgozatban megkezdett vizs-gálódás folytatása a véges térfogatú form faktorok segítségével. A LeClair-8



Mussardo-féle sejtés jelenleg még nem jólde�niált, mivel az integrálsor maga-sabb rendjeiben megjelennek a végtelen térfogatú form faktorok kinematikaipólusai is. Érdemes lenne jólde�niált eljárást adni ezen szingularitások kiérté-kelésére.Megjegyzés: A doktori dolgozat befejezésével egy id®ben jelent meg egy ikk(F.H.L. Essler and R.M. Konik, Finite Temperature Dynamial Correlations inMassive Integrable Quantum Field Theories), melyben a szerz®k többek közötta dolgozat eredményeinek felhasználásával (a megjelent ikkekre hivatkozva)vizsgálták az O(3) − σ modell korreláiós függvényeit. A szerz®k a konkrétmodellben az alasony h®mérséklet¶ sor következ® rendjét is meghatározták,a disszertáióban el®revetített módszerekkel.Végezetül pedig meg szeretném jegyezni, hogy a dolgozatban lefektetett elveknem korlátozódnak az integrálható modellekre, hanem a nemintegrálható esetben,így a magasabb dimenziós elméletekben is alkalmazhatók, amennyiben elegend® in-formáió áll rendelkezésre a véges térfogatú energiaszintekr®l. Ez általában teljesülaz inelasztikus küszöb alatti egy-, illetve kétrészeskés állapotok esetén.5. Publikáiók
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