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1. fejezet 

Bevezetés 

Fizikai rendszerek széles körében lehetünk tanúi kritikus jelenségeknek. Legismertebb 
példa erre a folyadék-gáz vagy a paramágneses-ferromágneses átalakulás. Több kompo-
nensű folyadékok és ötvözetek, szupravezetők, polimerek viselkedései és számos más a 
természetben előforduló anyagok és folyamatok szolgáltatnak további példákat fázisáta-
lakulásra. 

A kezdeti elméletek az adott problémában szereplő szabadsági fokok redukálásával 
próbálkoztak. így kialakuló átlagtér elmélet segítségével van der Waals [108] a folyadék-
gáz átalakulást magyarázta. Az átlagtér elmélet a kritikus jelenségek leírására Landau 
munkássága során csúcsosodott ki [71, 70]. A másodrendű fázisátalakulásokkor a külön-
böző fizikai mennyiségek szingularitását a rendparaméter szerinti sorfejtésükből határozta 
meg. Az átlagtér elmélet azonban elhanyagolja a rendszerben lévő fluktuációkat. 

A kritikus pontban a korrelációs hossz végtelenbe tart, és a megjelenő fluktuációk 
minden skálán ugyanolyan arculatot mutatnak. Azaz a rendszer invariánsan viselkedik a 
skála megváltoztatásával szemben. Ez a felismerés vezetett a kritikus jelenségek skálázási 
elméletéhez [112], valamint a Wilson által kidolgozott renormálási csoporthoz [114], mely 
segítségével a fázisátalakulásra jósolt viselkedés többnyire összecseng a kísérleti eredmény-
ekkel. A renormálási csoport általános keretet szolgáltat a kritikus exponensek kiszá-
mításához, továbbá az azonos kritikus tulajdonsággal bíró rendszerek eltérő univerzális 
osztályainak értelmezéséhez. 

A konform invariancia jelentősen megnövelte a kritikus pont természetéről alkotott 
ismereteinket. Kettőnél magasabb dimenziókban az első eredmények Polyakov nevéhez 
fűződnek [91]. Kétdimenzióban a konform leképezések csoportja izomorf a komplex anali-
tikus függvények csoportjával [54, 9]. A skála invariancia segítségéve] a rendszert néhány 
tulajdonsága alapján, úgymint a teljes szimmetriája, a rendparaméter komponenseinek 
száma és a tér dimenziója, adott univerzális osztályba sorolhatjuk. Ugyanakkor kétdimen-
zióban a konform invariancia elméletét használva a kritikus pont partíciós függvényeit is 
osztályozhatjuk, mely által pontosan meghatározhatjuk a különböző kritikus exponensek 
értékeit. Ugyanezen elmélet keretein belül egy konform transzformáció esetén a rendpa-
raméterhez tartozó több pontú korrelációs függvény pontos alakja is kiszámítható. 

Az analitikus eredményekkel párhuzamosan fejlődtek a numerikus számolási technikák 
is. Közülük mindenképpen meg kell említeni a Monté Carlo módszert [83], mellyel nagy 
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szabadsági fokkal rendelkező rendszerek vizsgálata vált lehetségessé. Az eljárás nume-
rikusan generált valószínűségi eloszlásokat használ statisztikai fluktuációk szimulálására. 
Az első publikált algoritmus Metropolis és munkatársai nevéhez kötődik [80J. Mára a 
számítástechnika rohamos fejlődésével az alkalmazási területe lényegesen kiszélesedett. 

A fizika minden területén a homogén rendszerek egyszerű tulajdonsággal bírnak, emi-
att sajátos szerepet töltenek be. Ugyanakkor a valós rendszerekben valamilyen mértékben 
megjelenik az inhomogenitás. Szokásos példa erre a kristályokban megfigyelhető atomi 
szennyeződések, valamint a rácshibák [119]. A valós rendszerek ezen tulajdonsága indí-
totta el a rendezetlenséget tartalmazó modellek vizsgálatát. 

A rendezetlen rendszereken belül nagy hangsúly helyeződik a fázisátalakulással bíró 
modellekre. Ezen rendszereknél elsősorban azt a kérdéskört járják körül, hogy a homo-
gén rendszerhez képest milyen mértékben változik meg a modell viselkedése inhomogén 
perturbációk hatására. Előfordulhat, hogy a fázisátalakulási pont megszűnik, vagy a 
fázisátalakulás rendje megváltozik, esetleg a modell viselkedését új univerzális osztály 
határozza meg. 

Harris fogalmazott meg először hígított rendszerekre egy heuresztikus kritériumot a 
rendezetlenség stabilitására vonatkozólag [53]. A rendezetlenség releváns voltát a megfe-
lelő tiszta rendszer fajhőjének exponensével hozta kapcsolatba. Gondolatmenetét azóta 
számos folytonos fázisátalakulással bíró modell különböző típusú rendezetlenségére ál-
talánosították. Ezen eredmények nyomán intenzív numerikus és analitikus vizsgálatok 
kezdődtek meg az egyes véletlen modellek univerzális osztályainak vizsgálatára. 

Az inhomogenitásra talán az egyik legegyszerűbb példa a szabad határfelület. Ezt 
a homogén rendszerből úgy kaphatjuk meg, hogy végtelen sok kötést kettévágunk. Egy 
sík mentén elhelyezkedő felület hatását a tömbi fázisátalakulásra először a kétdimenziós 
Ising modellnél vizsgálták [17, 38]. Megállapították, hogy a felülethez kapcsolódó kritikus 
exponensek értékei különböznek a rendszer belsejében megfigyelhető tömbi értékektől. 

A kötésekben meglévő perturbáció is eredményezheti, hogy a rendezetlen rendszer kri-
tikus viselkedése eltér a tiszta rendszerétől. Ekkor többnyire feltételezik, hogy az adott 
problémát leíró paraméterek független azonos eloszlású véletlen változók, melyek között 
nincs korreláció. Ugyanakkor léteznek olyan rendszerek, ahol a véletlen változók között 
fellépő korrelációk megváltoztatják a korrelálatlan rendezetlenséghez képest a fázisátala-
kulás univerzális osztályát [76, 77]. 

Az előbbiekhez képest másfajta rendezetlenséggel van dolgunk, ha két különböző tömbi 
illetve felületi kritikus tulajdonsággal bíró modell összekapcsolásakor kialakuló határfelü-
letet vizsgálunk. Az ilyen faj ta inhomogenitás hatására kialakuló lokális viselkedés eléggé 
összetett lehet amennyiben a két alrendszer kritikus hőmérséklete megegyezik, vagy csak 
kismértékben tér el egymástól. Ebben az esetben a határfelület viselkedését a két külön-
böző univerzális osztályba tartozó alrendszer közötti kölcsönhatás vagy versengés hatá-
rozza meg. 

A dolgozat a fent említett három különböző fajta rendezetlenség egy-egy speciális 
esetét vizsgálja diszkrét spinrendszerek esetén. A 2. fejezetben rövid betekintést nyerünk 
a kritikus jelenségek elméletébe. Ezen belül először ismertetünk néhány, a statisztikus 
fizikában használt modellt. Majd röviden bemutatjuk az átlagtér elmélet, a renormálási 
csoport valamint a konform invariancia mögött meghúzódó alapvető gondolatokat. A 



FEJEZETI. BEVEZETÉS 5 

fejezetet a későbbiek során többször is használt, a rendezetlenség releváns voltát eldöntő, 
Harris kritérium ismertetésével zárjuk. 

A 3. fejezetben összefoglaljuk a Monté Carlo eljárások alapelveit. Spin rendszerekre 
vonatkozóan részletesen ismertetünk három algoritmust, melyeket a modellekben jelent-
kező inhomogenitások vizsgálatára használunk. Közülük az első a Metropolis algoritmus, 
mely egy egyszerű spin flip algoritmus. Éppen ezért többnyire a kritikus ponttól távo-
labb lejátszódó jelenségek szimulációjára alkalmas. A másik két algoritmussal (Wolff, 
Swendsen-Wang) azonos irányba mutató, klasztert alkotó spineket lehet egyszerre átfor-
gatni. Emiatt elsősorban ezeket a kritikus pont körüli folyamatok analizálására használ-
ják. 

A 4. fejezetben a kétdimenziós Ising modellt vizsgáljuk. A szabad határfelületéhez zé-
rus várható értékkel rendelkező véletlen felületi teret kapcsolunk [88]. A Harris kritérium 
értelmében ez marginálisan irreleváns perturbációt okoz. Következésképpen a rendezetlen 
modell felületének kritikus tulajdonságait a tiszta modell logaritmikus korrekciókat tar-
talmazó exponensei határozzák meg. Ennek ellenőrzését tűzzük ki célul. Ehhez Monté 
Carlo szimulációk segítségével mérjük a hőmérséklet függő effektív felületi mágnesezett-
ségi exponensét. Ugyanakkor a véges méret okozta korlátok csökkentésére magában a 
kritikus pontban is meghatározzuk a rendparaméter profilját. A korrelációs hossz és a re-
dukált hőmérséklet között fennálló relációval kapcsolatot teremtünk a két mérési eredmény 
között. 

Az 5. fejezetben kéttengelyű korrelált rendezetlenség hatását vizsgáljuk kétdimen-
ziós Ising modell esetén [5]. Az általunk bevezetett inhomogenitás a Harris kritérium 
értelmében releváns perturbációt okoz. Mivel a kötésekben jelentkező rendezetlenség pa-
rametrizálását úgy választottuk meg, hogy a rendszer önduális lett, így az egzaktul meg-
határozható kritikus pontban különböző fizikai mennyiségek szingularitását vizsgáljuk. 
Skálatörvények felhasználásával pontosan meghatározzuk a modell kritikus exponenseit. 
A mágnesezettségi és energia sűrűségi profilok konform tulajdonságát is tanulmányozzuk. 

A 6. fejezetben két különböző univerzális osztályba tartozó, de azonos fázisátalakulási 
hőmérséklettel rendelkező félvégtelen alrendszer összekapcsolásakor keletkező határfelület 
kritikus viselkedését analizáljuk [6]. A problémát először analitikusan, az átlagtér elmélet 
segítségével oldjuk meg. Majd az így kapott eredményeket felhasználjuk a fenomenoló-
giai skálázáshoz. A határfelület eltérő kritikus viselkedését numerikusan is ellenőrizzük. 
Ehhez a kétdimenziós q állapotú Potts modellt használjuk, ahol 2 < q < 4. A határfelü-
leten az alrendszerek különböző erősségű összecsatolása hatására változó rendparaméter 
profiljának simaságát is vizsgáljuk. 



2. fejezet 

Fázisátalakulások statisztikus fizikája 

2.1. Modellek 

2.1.1. Ising modell 
A statisztikus fizika egyik legalapvetőbb és legtöbbet vizsgált modellje az Ising modell ¡62], 
Leggyakrabban egytengelyű, anizotrop mágneses anyagok jellemzésére használják. Jelen-
tősége abban rejlik, hogy először ebben a modellben írtak le analitikusan fázisátalakulást 

Az Ising modell egy tetszőleges d-dimenziós rácson értelmezett. A rácspontokban Ising 
spinek helyezkednek el, amelyek két különböző értéket vehetnek fel. Az Ising spinek, 
hasonlóan a mágneses anyagokban megtalálható dipólusokhoz, egymással kölcsönhatnak. 
A legegyszerűbb esetben ez a kölcsönhatás csak a legközelebbi szomszédokra terjed ki, és 
mindig azonos nagyságú. A modell Hamilton operátora ekkor a következő alakot ölti 

ahol H a külső mágneses teret, cn az í-edik rácsponton elhelyezkedő Ising spint jelöli, 
crj = ±1. Első szomszéd kölcsönhatás esetén csak a közvetlen rácsszomszédokra kell az 
első tagban összegezni, ezt a (i, j) módon jelölik. A spinek közötti kicserélődési energiát J 
szimbolizálja, amennyiben pozitív J > 0, a spinek arra törekszenek, hogy azonos irányba 
álljanak. Ekkor a modell ferromágneses anyagok jellemzésére szolgál. Negatív J esetén 
a rendszer a spinek ellentétes irányba történő beállását favorizálja. Ez esetben az anti-
ferromágnesességet modellezi. Amennyiben a kicserélődési energia zérus, J = 0, akkor a 
paramágnesességet kapjuk vissza. 

A modell fázisdiagramja pozitív J esetén egynél magasabb dimenzióban a 2.1.1 ábrán 
szemléltetjük. Alacsony hőmérsékleten, külső mágneses tér hiányában két rendezett ferro-
mágneses fázis létezik. Az azonos irányába álló spinek makroszkopikusan is megfigyelhető 
M teljes mágnesezettséget eredményeznek. A rendszerben hosszú távú rend uralkodik. 
Ezen a hőmérsékleti tartományban elsőrendű fázisátalakulást figyelhetünk meg, amikor 
gyenge külső mágneses tér hatására M megváltoztatja előjelét. Magas hőmérsékleten 
egy rendezetlen fázis létezik H = 0 esetén. A spinek már véletlenszerűen veszik fel a 

185]. 

(2 .1) 
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2.1. ábra. Az Isiiig modell fázis diagramja. A bal oldali ábrán a szaggatott vonalat keresz-
tezve elsőrendű fázisátalakulásonak lehetünk tanúi, míg Tc-ben az átalakulás folytonos. 
A jobb oldali ábrán külső tér hiányában a kritikus hőmérséklet alatt megjelenő ±M(T) 
spontán mágnesezettség hőmérséklet függését követhetjük nyomon. 

két különböző lehetséges értéküket, melynek következtében a rendszer teljes mágnesezett-
sége eltűnik. A modellben ezen hőmérsékleti tartományon rövid távú rend uralkodik. A 
rendezett és a rendezetlen fázist a kritikus pont köti össze. 

Az egydimenziós Ising modellben véges hőmérsékleten nem jelenik meg spontán mág-
nesezettség, ily módon nincs ferromágneses fázis sem. Ennek következménye, hogy T / 0 
esetben nem zajlik le fázisátalakulás. A kétdimenziós Ising modell egzakt megoldását 
külső mágneses tér hiányában először Onsager szolgáltatta 1944-ben [85]. A modell ekkor 
a kritikus pontjában másodrendű fázisátalakulással bír. A háromdimenziós Ising mo-
dell külső tér jelenlétében, illetve annak hiányában még megoldatlan probléma [117, 63], 
habár jóllehet számos numerikus eljárás ismert a kritikus jelenségeket leíró exponensek 
meghatározására. 

Az Ising modell egyfajta általánosításának tekinthető a Potts modell [92, 116]. Domb 
javasolta doktori témaként diákjának. Hasonlóan az Ising modellhez a ^-állapotú Potts 
modell is egy rácson értelmezett. A rácspontokban elhelyezkedő <r, spinek diszkrét válto-
zók, amelyek q különböző értéket vehetnek fel, cr, = 0 ,1 , . . . , q — 1. A modell Hamilton 
operátora a következő: 

ahol ö a Kronecker delta, ő(ritCj eggyel egyenlő amennyiben <7j = a j , és nulla különben. Az 
első összegzést ismét csak a szomszédos spinekre kell elvégezni. 

Ferromágneses kölcsönhatás esetén, J > 0, a Hamilton operátor első tagja egy olyan 
állapotot tüntet ki, ahol minden spin azonos értéket vesz fel. Ez az állapot q szorosan 
degenerált. Pozitív H esetén a spinek arra törekszenek, hogy a külső térrel azonos irányba 
álljanak, azaz minden spin a 0 értéket akarja felvenni. 

2.1.2. Pot t s modell 

(2.2) 
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Akárcsak az Isiiig modell, a Potts modell is külső mágneses tér hiányában magas 
hőmérsékleten rendezetlen, míg alacsony hőmérsékleten rendezett fázissal bír. A mágne-
sezettséget, mint 0 és 1 közötti értéket felvevő rendparamétert egy N spinből álló rendszer 
esetén a következőképpen definiálhatjuk: 

= ( * > - ( 2 . 3 ) 
' i 

ahol a az az érték, amellyel a legtöbb spin rendelkezik. 
A Potts modellben a fázisátalakulás függ a q értékétől. Kétdimenzióban az alacsony 

hőmérsékleten meglévő ferromágneses fázisból a kritikus hőmérséklet feletti paramágneses 
fázisba az átmenet elsőrendű q > 4, továbbá másodrendű q < 4 esetén. Abban a speciális 
esetben, amikor q = 2 a Potts modell megfelel az Ising modellnek. 

2.1.3. Egyéb spinmodellek 
A statisztikus fizika keretein belül vizsgált számos modell közül az alábbiakban néhány 
rövid ismertetésére kerül sor. Közülük az első a perkoláció [104]. A modell a korábbiakhoz 
hasonlóan egy tetszőleges dimenziós rácson értelmezett. A rácspontok p valószínűséggel 
vannak betöltve. Kérdésként merül fel, hogy mekkora a P(p) valószínűsége annak, hogy 
egy végtelen, összefüggő klaszter alakul ki. Megmutatható, hogy a rács szerkezetétől 
függően egy kritikus pc alatt P(p) értéke zérus, míg p > pc esetén ez az érték nem tűnik 
el, vagyis kialakulhat a kívánt összefüggő alrács. Ily módon P(p) a mágneses modelleknél 
bevezetett rendparaméter szerepét tölti be ebben a rendszerben. 

A fentebb definiált modell a csúcs perkoláció, melyhez teljesen hasonlóan értelmezhető 
az él perkoláció is. Ez esetben minden rácspont be van töltve, és az első szomszédok között 
p valószínűséggel létesül kötés, ugyanakkor 1 - p valószínűséggel nem alakul ki közöttük 
kapcsolat. Formálisan megmutatható, hogy a q állapotú Potts modell q —> 1 határesetben 
az él perkolációval egyezik meg [116]. Meglehet a csúcs és az él perkolációhoz tartozó pc 

érték általában különböző, mindazonáltal a modellekben lévő kritikus jelenségeket leíró 
exponensek megegyeznek. 

A Baxter-Wu modell [13], mely a kétdimenziós háromszögrácson értelmezett, az eddig 
említett modellekhez hasonlóan diszkrét spin modell. Az ¿-edik rácspontban elhelyezkedő 
spin az Ising modellnek megfelelően két értéket vehet fel, a, = ±1. A rendszer Hamilton 
operátora a H külső mágneses tér jelenlétében az alábbiak szerint definált: 

W = - # ] T (Ti, (2.4) 
(i,j,k) » 

ahol az első tagban az összegzést a rácsot alkotó háromszögekre kell elvégezni, valamint 
a kölcsönhatási energia nem negatív, J > 0. 

A háromszögrács három, egymással ekvivalens alrácsra bontható úgy, hogy tetszőleges 
háromszög minden csúcsa pontosan az egyik alrácsba tartozik. így külső tér hiányában a 
spinek bármely konfigurációjához további három, energetikailag teljesen azonos konfigu-
ráció rendelhető hozzá. Hiszen valamely két alrácson egyszerre megváltoztatva a spinek 
értéket (2.4) változatlan marad, jóllehet a rendszer teljes mágnesezettsége megváltozik. 
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A Baxter-Wu modell fázis diagramja hasordít az Isiiig modelléhez, vagyis alacsony 
hőmérsékleten ferromágneses fázis létezik, amely négyszeresen degenerált. Azonban a 
mágnesezettség a fentebb elmondottak miatt nem páros függvénye a külső térnek. Ma-
gas hőmérsékleten a rendszer paramágneses fázissal bír. A kritikus hőmérsékleten, mely 
megegyezik az Ising modell kritikus hőmérsékletével, a fázisátalakulás másodrendű [14], 

Akárcsak a négyzetrácson értelmezett Ising modell a Baxter-Wu modell is önduális a 
kritikus pontjában. Kritikus exponensei [13] megegyeznek a kétdimenziós négy állapotú 
Potts modell kritikus exponenseivel [116, 39]. Emiatt, valamint azt a tényt is felhasz-
nálva, hogy mindkét modell alapállapota négyszeresen degenerált, adódik, hogy egyazon 
univerzális osztályba tartoznak. Jóllehet numerikus vizsgálatok esetén a fázisátalakulási 
pont környékén a Potts modellnél logaritmikus korrekciók lépnek fel [26, 3], ami azonban 
nem tapasztalható a Baxter-Wu modellnél. 

Mivel az Ising modellben a spinek csak két értéket vehetnek fel, ezért az általa leírt 
mágnesek erősen anizotrop szerkezetűek. A valós rendszerek ennél bonyolultabb összeté-
telűek, ezért azok jellemzésére sokkal alkalmasabb az alábbi Hamilton operátor [117]: 

U = (2-5) 
(*>i) » 

Ez esetben a rácspontokban elhelyezkedő spinek n dimenziós normálvektorok. A szuprave-
zetők kritikus viselkedését leíró XY modellt kapjuk n = 2-re, míg n = 3 esetén az izotróp 
mágneseket jellemző klasszikus Heisenberg modellhez jutunk. Amennyiben n -> oo az 
egzaktul megoldható szférikus modell adódik vissza [103]. Ugyanakkor n = l-re az Ising 
modell esetén a (2.1)-ben megfogalmazott Hamilton operátor jelenik meg. 

A (2.5)-tel jellemzett modellekben n > 2 esetén kétdimenzióban a Mermin-Wagner 
elmélet értelmében [79] nem alakul ki hosszú távú rend véges hőmérsékleten. Ugyanakkor 
az XY modell egy speciális, úgynevezett Kosterlitz-Thouless [68] fázisátalakulással bír, 
mely során a korrelációs függvény lecsengése megváltozik. 

2.2. Elméleti leírás 
A továbbiakban áttekintjük a legfontosabb statisztikus fizikai fogalmakat, hogy ezáltal 
részletesen megismerhessük a mágneses rendszerekben megfigyelhető kritikus jelenségeket. 

Kanonikus leírást használva egy N pontú rács T hőmérséklettől és H külső mágneses 
tértől függő állapotösszege a következő: 

Zn{T,H) = ^ e x p ( - ^ ) , (2.6) 
íí 

ahol ¡3 = 1/kT, k a Boltzmann-állandó. Az összegzés az összes lehetséges /i mikroálla-
potra történik, spinrendszerek esetén ez az összes lehetséges spin konfigurációt jelenti. A 
rendszerhez tartozó szabadenergia 

F = —kTlnZt (2.7) 
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melyből minden termodinamikai mennyiség levezethető [102], így kapjuk meg a rendszer 
teljes M mágnesezettséget és xt szuszceptibilitást egy állandó hőmérsékleten: 

" " ( i £ ) ; » P ) 
valamint az állandó mágnesezettséghez tartozó teljes S entrópiát és C fajhőt: 

Ha a szabadenergiát a rácsok számával normáljuk, akkor a szabadenergia sűrűségfügg-
vényéhez jutunk: 

f(T, H) = -kT lim 4; 1« ZN (2.10) 
N-t oo IV 

Ebből a fenti definíciókat figyelembevéve meghatározhatjuk az egy spinre eső fizikai meny-
nyiségeket. 

Egy tetszőleges X fizikai mennyisége átlagát a következőképpen értelmezzük: 

W = ( - W , (2-11) 
Z n m 

ahol Xn az adott /i spinkonfiguráció esetén mért X mennyiséget jelenti. 
Spinrendszerek esetén a spinek viselkedésére használt fontos mennyiség az összekap-

csolt korrelációs függvény. Ising modell tekintve jelöljük az rf-edik rácsponton elhelyez-
kedő spint íTj-vel, míg az r^-edik rácsponton megtalálhatót <7rvel. Ekkor a G(r isr^) 
összekapcsolt korrelációs függvény a spinek közötti fluktuációk korrelációját méri. Abban 
az esetben, ha a távolság növekedésével gyors lecsengést mutat, akkor a távolabbi spinek 
korrelálatlanok, a rendszerben rövid távú rend uralkodik. Ugyanakkor a lassú lecsengés 
azt jelenti, hogy az egymástól távolabb elhelyezked spinek nagy mértékben korreláltak. 

G{rh Tj) = ({oí - - (aj))) (2.12) 

Amennyiben a rendszer transzláció invariáns, azaz (crÁ = (aj) = (a), és rotáció invariáns 
az összekapcsolt korrelációs függvény nem a két spin helyétől, hanem a két spin r = | r f - r j | 
távolságától függ, 

G(ri,rj) = G(r) = (alaj)-(a)2. (2.13) 

A kritikus ponttól távolabb a spinek korrelálatlanná válnak és a függvény nullába 
tart, ha r -¥ oo. Ekkor az a rácsállandónál nagyobb távolságok esetén, r/a > 1, G(r) a 
következő alakot ölti: 

G(r) ~ r - T exp(—r/£), (2.14) 

ahol £ = ((T, H) a korrelációs hossz, amely a korrelált, azonos irányba mutató spinek által 
létrehozott klaszterek átlagos méretét jellemezi [117]. A r lecsengési exponens függhet 
attól, hogy a hőmérséklet alacsonyabb vagy magasabb a kritikus hőmérsékletnél. 
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2.1. táblázat. Az alapvető kritikus exponensek 

mágnesezettség m ~ | í | " , m~\h\1'6 

szuszceptibilitás x H í|~7 

fajhő c ~ ír* 
korrelációs hossz É H t r , 
korrelációs függvény G(r) ~ r-{d-2+ri) 

Ezek után hasonló módon történik tetszőleges modellben a <f>(r) rendparaméter sűrű-
ségfüggvényéhez tartozó G(ri ,r 2 ) összekapcsolt korrelációs függvény definiálása: 

G(rur2) = M r x M r , ) ) - (^(r1))(^(r2)). (2.15) 

A kritikus ponttól való távolságot a skálamezőkkel mérjük. Mágneses rendszerek esetén 
ez a t redukált hőmérséklet és a fi redukált mágneses tér. Az első a belső energia, a második 
pedig a rendparaméter konjugáltja. A következőképpen definiáljuk őket: 

T ~TC fi H 
WK 

(2.16) 

ahol Tc a kritikus hőmérsékletet jelöli. Inhomogén esetben más skálamezőket is be kell 
vezetni, melyek az adott perturbációtól függnek. 

A kritikus pont körül a megfigyelt fizikai mennyiségek hatványfüggvényszerűen visel-
kednek [65]. Ezen tulajdonságokat leíró exponenseket kritikus exponenseknek nevezzük. 
Egy X(t) fizikai mennyiség kritikus exponense w, ha 

U) lim 
Í - + 0 

InX(t) 
ln|í | (2.17) 

határértek létezik és véges. Ekkor X(t) kritikus viselkedését az X(t) ~ kifejezéssel 
jellemezhetjük, ami azonban ritkán teljesül. Helyette egy sokkal általánosabb formulát 
kell tekintenünk: 

X(t) ~ A |í|w (1 + B\t\e + . . . ) , (2.18) 

ahol a korrekciós tagok nem változtatják meg a kritikus exponens értékét. 
A kísérleti és az analitikus eredmények együttesen azt a feltevést támasztják alá, hogy 

a kritikus hőmérséklet feletti és alatti exponensek értéke megegyezik. A (2.18) kifejezés-
ben a két különböző hőmérsékleti tartományban általában csak az együttható térnek el 
egymástól. Elég közel a kritikus ponthoz a sorfejtésben a legnagyobb tag dominál, így 
log-log skálán ábrázolva a mérési adatokat a kritikus exponens meghatározható anélkül, 
hogy magát a fizikai mennyiséget leíró függvény konkrét alakját ismernénk. 

A különböző fizikai mennyiségek és a hozzájuk tartozó kritikus exponenseket a 2.1 
táblázat foglalja össze. A kritikus exponensek nem teljesen függetlenek egymástól, számos 
reláció van köztük, lásd 2.2 táblázat. 
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2.2.1. Átlagtér elmélet 
Fázisátalakulások kvalitatív megértésében egyik alapvető eszköz az átlagtér elmélet. Ere-
detileg az az elv húzódik meg benne [33, 111], hogy a részecskék közötti bonyolult köl-
csönhatásokat minden egyes részecske esetén egyetlen kölcsönhatással helyettesítik, mely 
a többi részecske együttes hatását hivatott képviselni. Ezáltal lényegesen leegyszerűsödik 
az adott probléma, és így viszonylag kisebb erőfeszítések árán nyerhetünk betekintést a 
rendszer viselkedésébe. 

Az átlagtér elmélet nagy hiányossága is ugyanebből fakad, hiszen azáltal, hogy egy 
effektív teret használ, elhanyagolja a rendszerben lévő fluktuációkat. Éppen ezért csak 
magasabb dimenziókban, illetve olyan modellek esetén ad helyes becslést a rendszer vi-
selkedésére, ahol a fluktuációk nem jelentősek. 

Landau elméletében a fázisátalakulások fenomenológiai megközelítését a rendszer szim-
metriájára alapozva javasolta [71, 70]. A szabadenergiát vizsgálva feltételezte, hogy az 
a lokális rendparaméter függvénye, F = F(0(r ) ) . A kritikus pont közelében, egyensúly 
esetén <f>(r) függhet a helyvektortól, r-től, ha a rendszer inhomogén, például felület vagy 
szennyeződés jelenlétében. A szabadenergia ismeretében már meghatározhatóak a rend-
szer termodinamikai tulajdonságai. 

Miként a Hamilton operátornak, a szabad energiának is meg kell őrizni a rendszer 
szimmetriáját. Landau F-et a lokális szabadenergia sűrűségfüggvényének, f((f>(r)-nek az 
integráljaként írta fel. 

Homogén esetben a rendparaméter konstans, 4> = (p(r). Inhomogén esetben, az ebből 
származó energiaváltozás miatt, az integrál egy (V0(r ) ) 2 taggal is bővül. Mágneses rend-
szerek esetén a rendparaméter az egy spinre eső mágnesezettség, <f(r) = m(r), így ilyen 
rendszereknél a szabadenergia a következőképpen néz ki: 

F{m(r)) = y (Vm (r))2 + / (m (r)) -H{r)m ( r )^ dr, (2.19) 

ahol C egy pozitív konstans, H(r) pedig a külső mágneses tér. A kritikus pont környékén 
a mágnesezettség kicsi, ezért f-et a rendparaméter szerint Taylor sorba fejthetjük. 

Ferromágneses modellek esetén a sorfejtésben nem jelenik meg a lineáris tag, ugyanis 
H = JL és a kritikus pont felett külső tér hiányában a rendszer mágnesezettsége el-
tűnik. Mivel a Taylor sorban szereplő összes tagnak tükröznie kell a rendszer Hamilton 
operátorának szimmetriáját, ezért Ising modell esetén a páratlan kitevőjű hatványok nem 
jelenhetnek meg. Hiszen a rendszer Hamilton operátora invariánsan viselkedik azzal szem-
ben, ha a modell összes spinjét egyszerre ellentettjére változtatjuk. Ekkor a szabadenergia 
sűrűségfüggvénye: 

f(m(r)) = /(0) + jm2(r) + | m 4 ( r ) + . . . (2.20) 

A különböző együtthatók függhetnek a hőmérséklettől és az adott problémában szereplő 
egyéb paraméterektől. 

Homogén esetben a negyedik hatványig kell figyelembe venni a sorfejtést. Ekkor 
A = -at (a > 0, t = Tc - T) negatív, feltételezve T < Tc, és a kritikus ponttól mért 
távolságot hivatott kifejezni. A pozitív együtthatóval, B > 0, rendelkező utolsó tag bizto-
sítja a rendszer stabilitását a rendezett fázisban. Az együtthatók pontos ismerete nélkül 
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is jól leírható a modell kritikus viselkedése. Ez jól tükröződik a 6 fejezetben, ahol elő-
ször az átlagtér elméletet használjuk két különböző rendszer összekapcsolásakor keletkező 
határfelület kritikus viselkedésének analizálásához. 

2.2.2. Fluktuációk, homogenitás 
A kritikus pont megközelítése fluktuációk megjelenésében nyilvánul meg, mely a rendszer-
ben levő tipikus méretig, azaz a £ korrelációs hossz nagyságáig terjednek. A fluktuációk 
hierarchikusak, azaz fluktuációk vannak a fluktuációkon belül, valamint önhasonlóak. Az 
önhasonlóság azt jelenti, hogy a rendszer ugyanúgy néz ki az a rácsállandója és a £ kor-
relációs hossz között választott bármely skálán. Magában a kritikus pontban £ divergál, 
ezért a rendszer invariánsan viselkedik a benne lévő skála megváltoztatásával szemben, 
vagyis minden skálán ugyanazt az arcát mutatja. Ez a tulajdonság jellemzi a fraktálokat 
is [74], 

A másodrendű átalakulási pont környékén a mágnesezettség fluktuációi fraktál struk-
túrát mutatnak. Egy d dimenziós rendszer esetén a korrelációs hossznál kisebb sugarú R 
gömbön belül a teljes mágnesezettség /?-rel az alábbiak szerint változik: 

M(R) ~ Ry\ (2.21) 

ahol yh a mágnesezettség fraktál dimenziója, yh < d. A kritikus fluktuációk ugyanis a 
térfogaton belül szétrombolják a rendszer extenzivitását. 

Azon rendszer, amelynek L lineáris mérete nagyobb a korrelációs hossznál, f d térfogatú 
részrendszerekre bontható. Az így képzett blokkok már fraktál struktúrát mutatnak, azaz 
mindegyik f y h mágnesezettséggel bír. A kritikus pont felett a különböző részrendszerek 
korrelálatlanok, melynek következménye, hogy a rendszer teljes mágnesezettsége eltűnik. 
A kritikus pont alatt azonban a blokkok azonos irányba mutatnak, a rendszerben megje-
lenik egy spontán mágnesezettség. A részrendszerek n számának segítségével, n = Ld/£d, 
meghatározhatjuk a teljes mágnesezettséget 

M(L) = nf?h = Ld^~d, (2.22) 

ahonnan a mágnesezttség sűrűségére a következő adódik: 

(2.23) 

A belsőenergia fluktuációi is teljesen hasonlóan viselkednek. Ezen fizikai mennyiség egy 
szinguláris és egy reguláris részre bontható. A szinguláris rész a kritikus pont környékén 
a £ korrelációs hossznál kisebb R sugarú gömbön belül fraktál struktúrát mutat 

EHng(R)~Ryt, (2.24) 

ahol yt a belsőenergia fraktál dimenziója. Az előzőekhez analóg módon egy L lineáris 
méretű rendszer belsőenergia sűrűségére a következőt kapjuk 

„ _ Esing(L) __ r y r . d 

Vsing — , d ~ S (2.25) 
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Tekintsünk egy a rácsállandójú rácsot, ahol a-t egységnyinek választjuk. Ekkor az 
L hosszú rendszer mérete L = La. Növeljük meg az a rácsállandót egy b > 1 tágítási 
faktorral oly módon, hogy a köztes rácspontokat elemináljuk. A művelet végrehajtása 
során a rendszer hossza L' lesz, L'a' = La. Ezek után az új a! = ab rácsállandót egységnek 
választva a rendszer mérete a 6-vei fordítottan arányosan csökken L' = L/b. 

A kezdetben V térfogaton elhelyezkedő F szabadenergia a transzformáció után V' = 
V/bd térfogathoz fog tartozni. A rendszer szabadenergia sűrűsége emiatt a következőkép-
pen változik: 

/ ' = = (2.26) 

A fenti művelet során tetszőleges x hosszúság 6-vei arányosan csökken, x' = x/b. 
Speciálisan ez a korrelációs hosszról is elmondható, £' = £/6. Emiatt egy olyan rendszer, 
amely nem a kritikus pontjában volt, t ^ 0, h á 0j egyre jobban távolodni fog attól. 

Magában a kritikus pontban a korrelációs hossz végtelen, és ez nem is változik meg a 
transzformáció során, vagyis £ invariáns a skála megváltoztatásával szemben. A korrelációs 
hossz ezen tulajdonságából meghatározható a skálamezők viselkedése, ugyanis 

e = m = ~ (2.27) 

A 2.1 táblázat adatai szerint tudjuk, hogy £ ~ illetve £ ~ h~"h. Ezeket a (2.27) 
egyenletbe behelyettesítve adódik, hogy 

t' = h l ! u t tí = b l / u h h (2.28) 

A kritikus pont környékén a szabadenergia sűrűségfüggvénye két részre bontható: 

f ( T , H ) = f r e g ( T , H ) + W T , H ) , (2.29) 

ahol az első tag reguláris, míg a második szinguláris. A reguláris rész analitikus a má-
sodrendű átalakulás során, és hatása nem jelentős. A szinguláris rész az, amely ekkor 
meghatározza a különböző fizikai mennyiségek viselkedését. Figyelembe véve a (2.26) 
egyenletet, valamint azt, hogy f ' s i n g = f s i n g ( t ' , h ' ) és a skálamezőre fentebb kapott ered-
ményt, a következő adódik: 

f s i n 9 ( t , h ) = b ' d f s i n g ( b l f % b l ' ^ h ) . (2.30) 

Azaz a művelet során a szabadenergia sűrűségének szinguláris része homogén függvényként 
viselkedik. A megfelelő deriváltakból a különböző termodinamikai mennyiségeket, mint a 
skálamezők homogén függvényét lehet meghatározni. 

Ha a (2.30) egyenletet t szerint deriváljuk, akkor a belső energia sűrűségére a következőt 
kapjuk: 

ennyit, h) = b-d+1^esin9(b^t, bl'v»h). (2.31) 

A h-t nullának, 6-t f^-nek választva 

esing(t, h) = tvMesing(l, 0) - (2.32) 
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2.2. táblázat. A kritikus exponensek közötti skálatörvények 

a + 2/3 + 7 = 2 (Rushbrooke) 
7 = p(ö - 1) (Widom) 
7 = p(2 - T]) (Fisher) 
a = 2 - vd (Josephson) 

ahol az utolsó részben a (2.25) egyenletben kapott eredményt használtuk. Mindezekből 
az adódik, hogy 

v = - (2.33) 
yt 

A szabadenergia sűrűségének szinguláris részét h szerint deriválva a mágnesezettségre 
az alábbi összefüggést kapjuk: 

m(t, h) = rd+llvm{bllyt, bl'Vhh). (2.34) 

A í = 0 é s a 5 = h""h ~ £(h) választás esetén az adódik, hogy 

m(0, h) = hVhd"lm{0,1) ~ (2.35) 

ahol felhasználtuk a (2.23) egyenletet, és így 

uh = (2.36) 
Vh 

Végülis minden kritikus exponens kifejezhető a d dimenzió, valamint yt és yh segítsé-
gével. 

a = 2 — 7 = ^ ^ , V = d + 2-2yh. (2.37) 
yt Vt d-yh yt 

A kritikus exponensek között számos reláció áll fent, melyek egy része a (2.37)-ból kife-
jezhető. Ezeket skálatörvényeknek nevezik. A legismertebb skálatörvényeket a 2.2 táblá-
zatban foglaltuk össze. 

2.2.3. Renormálási csoport 
A relativisztikus térelméletre alapuló renormálási csoport elmélet [64, 113, 114, 73] a sta-
tisztikus fizikában számos korábban felmerült kérdésre adott választ. Többek között jó 
magyarázatot szolgáltat arra, hogy a másodrendű átalakulások kritikus pontja környékén 
a különböző termodinamikai mennyiségek miért viselkednek homogén függvényként. 

Tekintsünk egy a paraméterű rácson elhelyezkedő rendszert, melynek Hamilton ope-
rátorát a következő alakban írhatjuk: 

-Síi = Y1 KaOa (2.38) 
a 



FEJEZET 2. FÁZISÁTALAKULÁSOK STATISZTIKUS FIZIKÁJA 34 

ahol Ka-k a kezdő kötések, Oa-k az ezekhez tarozó konjugált operátorok. 
Ising modell esetén Ka-k a külső mágneses teret, valamint a spinek közötti kicserélődési 

energiát reprezentálják. A hozzájuk tartozó konjugált operátorok az első esetben a £2tűr»> 
míg a másodikban YA. ? , 

Transzformáljuk át a rendszert egy új a' = ab rácsállandójú hálóra az előző fejezetben 
leírtak alapján. Ennek következtében kiküszöböljük az a'-ig terjedő fluktuációkat. A 
leképezéssel szemben az alábbi elvárásokat tesszük [49], 

A transzformáció hatására a rendszerben lévő adott x hosszúság 

a' = b> 1 (2.39) 

módon változik, miközben csökken a rendszer szabadsági fokainak száma 

N' = (2.40) 

ahol d az euklideszi dimenziót jelöli. A renormálási transzformáció során a kezdeti és a 
vég állapothoz tartozó állapotösszeg változatlan marad: 

ZN,(n') = ZN{n). (2.41) 

A renormálási csoport egy lépésének végrehajtásakor keletkezett új rendszer %' Hamilton 
operátorának kötései függnek az előző rendszer kötéseitől: 

{K'J = Rb[{Ka}]. (2.42) 

Általában új tagok jelennek meg, melyeket a kiindulási rendszerben értelemszerűen nul-
lának választjuk, azaz {K'a} és {Ka} azonos dimenziójú vektorok. Ha figyelembe vesszük 
a (2.40)-t és a (2.41)-t, akkor azt kapjuk, hogy a szabadenergia sűrűsége a renormálási 
transzformáció hatására a (2.26) egyenlettel összhangban a következőképpen változik: 

M K ) ) = b d f ( { K a } ) . (2.43) 

Amennyiben egy rendszer eredetileg nem a kritikus pontjában volt, akkor a renormá-
lási eljárás folyamán távolodni fog attól, hiszen mint minden hosszúság, a korrelációs hossz 
is csökken egy lépés végrehajtása során. A kritikus pontjában lévő rendszer viszont inva-
riánsán viselkedik a skála megváltoztatásával szemben. Ez megfelel annak, hogy a kötések 
által meghatározott térben a renormálási transzformációnak van egy {/f*} fixpontja: 

{K*J = Rb[{K}\. (2.44) 

A renormálási transzformációt egymás után ismételve a kötések terében különböző 
fixpontokhoz juthatunk. Ezek egy része triviális, mely általában az adott probléma vala-
mely paraméterének szélsőértékeihez (például nulla vagy végtelen hőmérséklet) fűződik. 
A nem triviális fixpontok más-más univerzális osztályt jellemeznek. 

A fixpont közelében a rendszer Hamilton operátorát az alábbi formában írhatjuk le: 

- m { { K a } ) = ~ W ( { K ) ) + E (2-45) 
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ahol 
A K a = Ka- K*. (2.46) 

A renormálási transzformáció végrehajtása után a következő adódik: 

AK'a = K'a- K*a. (2.47) 

Amennyiben az eredeti és a renormált rendszernek a fixponttól való távolsága kicsi, akkor 
(2.46) és (2.47) összekapcsolhatók a renormálási csoport transzformációjának linearizál-
ásával. 

AK'a = Y , T M b ) * K ( i (2.48) 

= fel (2-49) \dKte {K'} 

Mivel két egymást követő bi és b2 tágítási faktorral rendelkező renormálás helyettesít-
hető egyetlen transzformációval R^Rbi = Rbib2i ezért a T mátrix Fedik sajátvektorához 
tartozó A, sajátértéke, i = 1 , 2 , . . . , szükségképpen a következő módon viselkedik: 

Aj(6i)Aj(62) = A ¿(Mz), (2.50) 

amiből az adódik, hogy 
A Áb) = byi, (2.51) 

ahol yi már függetlenek a b tágítási faktor értékétől. A (2.46) egyenlőséget a T mátrix 
{e1} sajátvektoraival is kifejezhetjük: 

A Ka = Y ^ 9 i 4 \ (2.52) 
i 

ahol gi az Fedik skálamezőt jelöli. Figyelembe véve (2.48)-t valamint a sajátértékekre a 
(2.51)-ben megfogalmazott tulajdonságot a renormálási transzformáció után a következő 
adódik: 

(2-53) 
i 

Vagyis a fixpont környékén az e ^ irányhoz tartozó gi skálamező az alábbi módon változik 
a leképezés hatására: 

g'i = byi9i, (2.54) 
Vi az Fedik skálamező fraktál dimenziója. 

Ha yi > 0, akkor űj növekeszik a renormálás hatására, és a rendszer távolodni fog a 
fixponttól. Ebben az esetben releváns skálamezőről beszélünk. 

Ha j/j < 0, akkor a skálamező irreleváns. Az egymást követő renormálási transzformá-
ciók során a rendszer a fixpont felé halad. 

Amennyiben yt = 0, a fixpont környékén a rendszer első megközelítésben nem változik, 
a lineáris tagokon kívül más tagokat is figyelembe kell venni. Ilyen esetben marginális 
skálamezőről beszélünk. 
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A renormálási transzformáció fixpontja környékén a szabadenergia szinguláris részét a 
gi skálamezőkkel is kifejezhetjük. Figyelembe veve a (2,43)-t, valamint a (2.54)-t< az / s jn g 

viselkedésére a renormálás hatására a következő adódik: 

• • •) - b-df3ing(b^gi, bV2g2,...) (2.55) 

Mágneses rendszerek esetén mindig releváns skálamező a redukált hőmérséklet és a 
külső mágneses tér, vö. (2.30). Ugyanakkor irrelevánsak a távolabbi szomszédok közötti 
kölcsönhatások. Azok a rendszerek, amelyek csupán irreleváns skálamezőkben különböz-
nek egymástól azonos fixponttal bírnak, ezért a kritikus exponenseik értéke megegyezik, 
vagyis ugyanazon univerzális osztályba tartoznak. 

2,2.4. Konform invariancia 
Tudjuk, hogy a kritikus pontjában lévő rendszer invariánsan viselkedik a dilatációval szem-
ben (r -> r' = r/b). Ezen tulajdonság alapjául szolgál a renormálási csoport elméletének, 
mely fontos állomás a kritikus jelenségek megértésében. 

A konform elmélet a rendszer skálával szembeni invarianciájának általánosítása [54, 
29], mely azon nyugszik, hogy a kritikus pontban a rendszer invariánsai! viselkedik a 
konform transzformációkkal szemben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egy rendszer 
skálainvariánciájából nem minden esetben következik, hogy konform invarianciával is ren-
delkezik [96]. 

Konform transzformációban r -» r'(r) a rács lokális struktúrája nem változik meg, 
míg a hosszúság újraskálázó faktora b(r) a hely sima függvénye. Geometriailag azon le-
képezések tartoznak ide, ahol az r és az r' által meghatározott cos(0) = r • r'/(r2r'2)1^2 

szög változatlan marad. A konform transzformációk csoportot alkotnak. Abban az eset-
ben, amikor d > 2 (d a rendszer euklideszi dimenziója), ez a csoport véges dimenziós. 
Rotációk, transzlációk, dilatációk, inverzók és speciális transzformációk 

r' r 
y ) 2 - r2 + ° (2.56) 

által generált, mely utóbbi egy inverzióból, egy eltolásból és egy újabb inverzióból tevődik 
összege. 

Kétdimenzióban, d = 2, a konform csoport sokkal gazdagabb [9]. Izomorf a végte-
len dimenziós komplex analitikus függvények csoportjával. Éppen ezért természetes a 
komplex koordináták használata. Ismert eredmény [29, 54], hogy egy z -4 w(z) konform 
leképezés esetén a 0j(zj,Zj) operátorokhoz tartozó korrelációs függvény az alábbi módon 
transzformálódik: 

£i)02(32fe2)...) = nKMI'VttJI* 
X <0l(w(zi), t B ( 2 i ) ) 0 2 ( w ( 2 f e ) r w{z2)). . . ) (2.57) 

ahol a hosszúság lokális újraskálázási faktora |u/(z)|"~l, továbbá xt = Aá + Áj a ^¡(zj.zj) 
operátor skálázási dimenziója. 
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Logaritmukus transzformáció 

Igen gyakran használt konform leképezés kétdimenzióban a logaritmikus transzformáció 

(2.58) 
L 

w(z) = u + iv = — ln(z), 
Z7T 

mely a teljes komplex síkot egy L széles periodikus csíkra képezi le, (u,v) € (-oo;oo) x 
[0;L]. Alkalmazva a (2.57)-ban ismertetett összefüggést, a kétpont korrelációs függvény 
az új rendszerben 

(27t/L)2x* 

(2 cosh ( f (iii - w)) - cos ( f (vi - V2))) 

amely nagy távolságokban, |ui — u2| » L, exponenciális lecsengést mutat 

/ 2 ? r ^ 2 ^ 
{(¡>(uuVl)<j){u2,V2 = Vl)) 

(2.59) 

'-(U1-U2) (2.60) 

Ebből következik a £ korrelációs hossz és a csík L szélessége között megfogalmazott egy-
szerű összefüggés [25]: 

(2.61) 

Schwarz-ChristofFel transzformáció 

Itt kell említést tennünk az 5. fejezetben használt Schwarz-Christoffel leképezésről. Ez a 
komplex transzformáció a felső félsíkot képezi le egy tetszőleges poligon belsejébe. Mind-
ezt olymódon teszi, hogy a vízszintes tengelyen elhelyezkedő pontok a poligon határára 
kerülnek. 

2.2. ábra. A felső félsík konform leképezése egy négyzetbe. A határfeltételek (szabad, 
rögzített) mind a két rendszerben megegyeznek. 

Az általános formulától eltekintve, csak azt az esetet tárgyaljuk, amikor a z = x + 
iy felső félsíkot a 2.2 ábrán látható módon egy négyzetre képezzük le. Ez az alábbi 
transzformáció végrehajtásával valósítható meg: 

L (2Kw\ a{z)=mr)F{z-hh (2-62) 
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ahol w(z) = u + iv és 

a k együtthatójú elsőrendű elliptikus integrál, továbbá K(k) = F ( l , k) & k együtthatójú 
komplett elsőrendű elliptikus integrál, valamint sn a Jakobi-féle elliptikus szinusz függ-
vény. A (2.62) konform leképezés az y = Á{z) > 0 félsíkot a - L / 2 < u < L/2, 0 <v < L 
négyzetre képezi, amennyiben K(k)/K(\/l - k2) = 1/2 teljesül [51]. 

2.3. Rendezetlen rendszerek 

2.3.1. Rendezetlenség típusai 
Fizikai rendszerek esetén rend alatt valamely szabályosságot például kristályos szerkezetet, 
atomi összetevők rendjét értjük. A rendezetlenséget a rend gyengülésével mérjük [119]. 
Mágneses rendszerek estén a szerkezete adott. Klasszikus rendszereknél T = 0, H = 0 
feltételek mellett az energia minimum meghatározza a mágneses momentumok kapcsoló-
dását. Ettől a rendtől való eltérésnek alapjában véve két forrása van, az egyik a termikus 
fluktuációk, a másik a kvantum ingadozások. 

Klasszikus spinrendszerek esetén a hőmérséklet okozta ingadozások mellett más ren-
dezetlenséget is bevezethetünk [105]. Ennek az egyik legegyszerűbb realizációi a hígított 
modellek. Az Ising modellnek a (2.1)-ben szereplő Harnilton operátora ekkor a következő 
alakot ölti: 

n = (2-64) 
(O) 

ahol kötési hígítás esetén minden e, azonosan eggyel egyenlő, míg p valószínűséggel Jitj = 0, 
és 1 - p a valószínűséggel annak, hogy ./¿j = ./ > 0. Betöltési hígítás esetén Jhj és e* szerepe 
felcserélődik, azaz Jhj = J, és p valószínűséggel eá = 0, valamint 1 - p valószínűséggel 
ti = 1. 

Mindkét esetben a rendszer két releváns változója a T hőmérséklet és a hígítás p kon-
centrációja. A modell fázisdiagramja ezen változók függvényében a 2.3 ábrán látható. A 
T = 0 esetben a perkoláció problémája adódik vissza, azaz p értékét egyről csökkentve egy 
bizonyos pc koncentráció esetén jelenik meg először egy végtelen, összekapcsolt spinekből 
álló klaszter. Ez a szinguláris pont a folytonos fázisátalakulások geometriai analógónja. 

A pc alatti koncentrációknál kellően alacsony hőmérsékleten a rendszerben hosszú távú 
rend uralkodik, azaz itt ferromágneses fázis van. Mindazonáltal magasabb hőmérsékleten 
ez a rend megszűnik, és a rendszer paramágnesként viselkedik. A két fázist keresztezve 
fázisátalakulásnak lehetünk tanúi, mely különböző univerzális osztályokba tartozik, T = 0 
a perkoláció, a p = 0 a tiszta ferromágneses rendszer osztályát szolgáltatja. A köztes 
régióban 0 < p < pc a kritikus exponensek konstansok. Amennyiben a hígítás irreleváns 
a tiszta rendszer kritikus pontja határozza meg az átalakulás voltát. Ellenkező esetben, 
mint például a háromdimenziós Ising modell, a fázistérben új fixpont jelenik meg, mely 
az eddigiektől különböző kritikus exponenseket eredményez. 
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2.3. ábra. A hígított ferromágneses modell fázisfiagramja. F a ferromágneses, míg P a 
paramágneses fázist jelöli. 

A kötési hígítás tovább általánosítható a véletlen ferromágneses modellre. Ekkor a 
J j j > 0 kötések független, azonos eloszlású, pozitív várható értékkel rendelkező véletlen 
változók. A hőmérséklet mellett a rendszer másik releváns paramétere az eloszlás A széles-
sége. Spinváltozókat tartalmazó modellek esetében az is előfordulhat, hogy megváltozik 
a ferro- és a paramágneses fázis közötti átmenet [11], nevezetesen elsőrendű átalakulás 
releváns hígítás esetén másodrendűvé válik. 

A rendezetlenség azonban nem csak a kritikus pontban alakíthatja át lényegesen a 
rendszer viselkedését. Griffiths kötési higítással rendelekző Ising modellt vizsgált abban 
az esetben, amikor a (2.64) Hamilton operátorban szereplő J ^ kicserélődési energia p 
valószínűséggel vette fel a J\ illetve 1 — p valószínűséggel a J2 értéket, ahol J\ > J2 > 0. 
Azt tapasztalta, hogy néhány fizikai mennyiség nemcsak a kritikus pontban, hanem a kri-
tikus hőmérséklet körül egy kiterjedt tartományban is szinguláris. Ezt a Griffiths fázist 
azon ritka domének okozzák, amelyek lokálisan a kritikus pont túloldalán lévő fázisban 
vannak. A kizárólag rendezetlen rendszerekben megfigyelhető Griffiths-McCoy szingu-
laritások a klasszikus modellekkel szemben lényegesen nagyobb hangsúllyal jelentkeznek 
kvantummechanikai rendszerekben, ahol a dinamika és a sztatika összekapcsolódik. 

A rendezetlenség egy másik fajtáját a spinüvegek [47] szolgáltatják. A spinüveg át-
alakulás során a relaxációs idő jelentősen megnő, mely igen nehézzé teszi laboratóriumi 
keretek között az egyensúlyi állapot vizsgálatát. Az Ising spinüvegek Hamilton operátora 
abban különbözik a kötési hígítás (2.64) Hamilton operátorától, hogy Jitj kicserélődési en-
regiák között egyaránt megjelennek pozitív és negatív értékek. Abban az esetben, amikor 
p illetve 1 - p valószínűséggel J j j = ± J, a modell fázisdiagramja a 2.4 ábrán látható. 

A rendszer fázisdiagramja gazdagabb a hígított modell fázisdiagramjánál. A paramág-
neses és a ferromágneses fázis mellett kellően alacsony hőmérsékleten megjelenik a spin-
üveg fázis is. Itt a kötések véletlenszerűségéből, valamint az ebből adódó frusztrációból 
következik, hogy lokális ferromágneses szigetek alakulnak ki. Mindemellett hosszú távú 
rend nem jelenik meg. A rendszer teljes mágnesezettsége ugyanúgy zérus, mint a para-
mágneses fázisban, azonban a rendparaméter második momentum nem tűnik el. 

Említést kell tennünk a véletlen terű modellekről is. Ising rendszer esetén a következő 
Hamilton operátort kell tekintenünk: 

(2.65) 
<tj> 



FEJEZET 2. FÁZISÁTALAKULÁSOK STATISZTIKUS FIZIKÁJA 46 

0 1 P 

2.4. ábra. A háromdimenziós Ising spinüveg fázisdiagramja. A ferromágneses (F) és az 
antiferromágneses (AF) között jelenik meg a spinüveg fázis (S), ahol a mágnesezettség 
második momentuma nem tűnik el. P a paramágnese fázist jelöli. 

ahol spinenként változó, külső mágneses teret reprezentáló /ij-k független, azonos eloszlású 
véletlen változók, zérus várható értékkel. A hőmérséklet mellett a külső tér h szórása 
a másik releváns változó a modellben. Amennyiben h alacsony, akkor a spinek T = 
0 esetén változatlanul azonos irányba állnak. Míg erős véletlen tér jelenlétében ezen 
hőmérsékleti tartományban is megszűnik a rend. A rendszer fázisdiagramja hasonlít a 
hígított modellnél látottakhoz (p-t h-re kell felcserélni), vagyis itt is paramágneses és 
ferromágneses fázis van jelen. 

A rendezetlen rendszerek elméleti leírása során külön kezelendőek azon rendszerek, 
ahol a rendezetlenséghez tartozó relaxációs idő lényegesen nagyobb a termikus szabadsági 
fokokhoz tartozó relaxáció időhöz képest. Az ilyen rendszereket úgynevezett "befagyott" 
rendezetlenségű modelleknek nevezzük. Bennük a különböző fizikai mennyiségek termikus 
várható értéke függ a rendezetlenség konkrét realizációjától. Ilyen modellekben előfor-
dulhat, hogy bizonyos mennyiségek nem önátlagolók, BiZBiZ clZ átlagos és tipikus értékek 
különböznek. Ezen mennyiségek jellemzésére a teljes eloszlásuk ismerete szükséges. 

2.3.2. Felületek viselkedése 
Amikor elméleti úton közelítjük meg a fázisátalakulásokat, először mindig homogén mo-
delleket tekintünk. Elhanyagoljuk a felületek jelenlétét, és csupán a tömbi tulajdonságokra 
fogalmazunk meg állításokat. Mindez első közelítésben jogos is, hiszen egy N részecskéből 
álló d dimenziós rendszer esetén a felületen elhelyezkedő részecskék relatív aránya N~l/d, 
mely nagy N esetén igen kicsi. 

Másodrendű fázisátalakulások során a korrelációs hossz végtelenbe tart, így a felületek 
hatása a rendszer tömbi tulajdonságára sokkal jelentősebb. A véges méretből adódóan 
eltolódhat a rendszer kritikus hőmérséklete. Magában a kritikus pontban pedig új, a 
tömbitől különböző, a felületet jellemző lokális kritikus exponensek jelenhetnek meg. 

A felületek jelenlétére a legegyszerűbb példa a szabad határfelület, amelyet egy d di-
menziós rendszerből azáltal kapunk meg, hogy egy d— 1 dimenziós hipersíkkal kettévágjuk. 
Először a kétdimenziós Ising modell esetén vizsgálták a szabad határfelületet [78, 17, 38]. 

A rendszer szabadenergiája a szabad határfelület miatt egy új taggal módosul [48, 24], 
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Landau-féle átlagtér megközelítésben ez a következőt jelenti: 

F{m(r))= I fb{m{r))dV + [ / , (m( r ) ) dS (2.66) 
Jv Js 

ahol m(r ) a rendparaméter, mely a rendezett fázisban nem tűnik el. A jobb oldalon álló 
első tag a rendszer V térfogatára vonatkozó integrál, ez az Ising modell esetén megegyezik 
a (2.19) és (2.20)-ben megfogalmazottakkal. 

fb(m(r)) = fb(0) + ^ C ( V m ( r ) ) 2 + \Am\r) + J B m \ v ) - H(r)m(r), (2.67) 

ahol H a rendszer összes spinjére ható külső mágneses tér. A (2.66)-ben szereplő második 
integrál, mely az S felületre vonatkozik, határozza meg a felület viselkedését. Az ehhez 
kapcsolódó fs felületi szabadenergia sűrűség ismét a rendparaméter sorfejtéséből adódik: 

1 vrA íVl 
fs(m(r)) = /.(0) + -Cs—p _ Hsm(r), (2.68) 

itt Hs csak a felületen elhelyezkedő spinekre hat, így ezekre együttesen a H + Hs külső 
mágneses tér fejti ki hatását. A hosszúság dimenziójú A az extrapolációs hossz. 

A rendparaméter egyensúlyi értéke minimalizálja a (2.66)-ben leírt szabadenergia ér-
tékét. Ez a felületre vonatkozóan a következő Ginzburg-Landau egyenletet jelenti [17j: 

_ , , mír) Hs 
n ' V m ( r ) A ( 2"69) 

ahol n a felület normál egységvektor, mely a rendszer belseje felé mutat. Ebből a diffe-
renciálegyenletből kiindulva lehet a Landau-féle átlagtér elmélet keretein belül a felületre 
vonatkozó különböző kritikus exponenseket megkapni, továbbá a rendszer mágnesezett-
ségi profilját meghatározni, részletes lásd a 6.2.2 szakaszt. 

Abban az esetben, amikor az Ising modellben a spinek között mindenhol azonos erős-
ségű kötések szerepelnek, a mágnesezettség csak a felülettől mért z távolságtól függ, 
m(r ) = m(z). Ekkor a (2.69) egyenlet az alábbira egyszerűsödik: 

9m{z) _ m ( z ) _ Hj_ 
dz ~ A C/ 

Azt feltételezve, hogy nincs jelen külső mágneses tér, H = Hs = 0, az extrapolációs hossz 
előjelétől függően különbözőféle mágnesezettségi profilokat kapunk. A felület fázisdiag-
ramját a 2.5 ábrán tüntettük fel. 

Pozitív extrapolációs hossz esetén alacsony hőmérsékleten a felület közelében a mág-
nesezettség mindaddig növekszik, míg el nem éri a tömbi mágnesezettség értékét. Ilyenkor 
a felületnek a rendezetlen fázisból a rendezett fázisba való átmenete ugyanazon Tc kriti-
kus hőmérsékleten történik, mint a rendszer belsejében, ezt rendes felületi átalakulásnak 
nevezzük, ordinary transition. 

Negatív extrapolációs hossz esetén magas hőmérsékleten mind a felület, mind a rend-
szer belseje rendezetlen. A felülethez tartozó fázisátalakulás, surface transition, a tömbi 
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2.5. ábra. A A extrapolációs hossz különböző értékei mellett a félvégtelen rendszer felületi 
fázis átalakulásai [17]. 

kritikus hőmérsékletnél magasabban megy végbe, Tcs > Tc. A Tcs és Tc közötti hőmérsék-
leti tartományon a felület már rendezett, ugyanakkor a felülettől távol még nincs rend. 
Amikor a rendszer eléri a tömbi kritikus hőmérsékletet, a belsejében megjelenik a rend, a 
korrelációs hossz végtelenbe tart, mely a felületi mennyiségek viselkedésében szingularitá-
sokat eredményez, ezt rendkívüli felületi átalakulásnak nevezik, extraordinary transition. 
A Tcs alatti hőmérsékleteken a magasabb felületi mágnesezettségről indulva a mágnese-
zettség monoton csökken mindaddig, amíg el nem éri a tömbi mágnesezettség értékét. 

A fentebb említett három felülethez tartozó fázisátalakulás mindazonáltal egyetlen 
pontban találkozik . Itt az extrapolációs hossz végtelen, a felülethez tartozó mágnese-
zettség megegyezik a tömbi mágnesezettség értékével és a profilban mindenhol ez az érték 
szerepel. A felület ugyanazon kritikus hőmérsékleten rendeződik, mint a rendszer belseje, 
ez a speciális felületi átalakulás, special transition. 

A szabad határfelülettel rendelkező rendszer részletesebb fázisdiagramja függ H és Hs 

értékétől, azaz a külső mágneses tértől [82], Mindemellett a felület okozta inhomogenitás 
lehet más geometriai jellegű, vagyis a felületet nem egy hipersík, hanem más görbe hatá-
rozza meg [58]. Ugyanakkor a kötések erőssége is különböző módon változhat a felülettől 
távolodva, melynek hatása hasonló a korábban vázoltakhoz. 

2.3.3. Relevancia-irrelevencia kritériumok 
A homogén rendszer viselkedése megváltozik a perturbációk hatására. Az ilyen rendsze-
reket a renormálási csoport keretein belül vizsgálva megállapíthatjuk, hogy kellően erős 
rendezetlenség következtében a modell kritikus viselkedését új fixpont határozza meg. 
Ennek következménye, hogy a tiszta rendszerhez tartozó kritikus exponensek értékei meg-
változnak. 

A tiszta rendszer fixpontjának stabilitását először Harris [53] vizsgálta hígított mo-
dellek esetén. Mindazonáltal maga az elv másodrendű átalakulással rendelkező modellek 
esetén a kötésekben meglévő tetszőleges rendezetlenségre általánosítható. 

Annak a tartománynak a nagysága, ahol a spinek korreláltak, d dimenziós modell 
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esetén megegyezik £d-val. Ekkor egy A szórással bíró rendezetlenség hatására az átlag 
kötéstől való eltérés £d//2A-val változik. Ezért a kötések számával normalizálva ezt a 
mennyiséget megkaphatjuk, hogy a lokális csatolási állandók milyen mértékben térítik el 
ezt a tartományt az átlag hőmérséklettől: 

Stfe) ^ teíl^ „ r<</2A „ fd/2A_ ( 2 7 1 ) 

Ezt kell a kritkus ponttól való távolsággal összevetni 

^ ~ ~ f « / 2 , (2.72) 
í 

ahol az utolsó átalakítás során a 2.2 táblázatban szereplő Josephson törvényt használ-
tuk. A Harris kritérium értelmében a rendezetlenség releváns, amennyiben a fajhő kri-
tikus exponense pozitív. Ekkor a rendszer egy új fixpont felé halad a paramétertérben. 
Amennyiben a negatív a rendezetlenség hatására a kritikus viselkedés nem változik meg, a 
perturbáció irreleváns. Míg marginális esetben, a = 0, további vizsgálódásra van szükség. 

A Harris kritérium mellett meg kell említenünk Imry és Ma eredményét is [61], mely vé-
letlen tér okozta inhomogenitások hatásának vizsgálatára vonatkozik. Tekintsük az Ising 
modellt alacsony hőmérsékleten. Feltételezzük azt, hogy rendelkezünk két, szomszédos, L 
lineáris méretű, különböző irányba mutató spineket tartalmazó doménnel. Ekkor a rend-
szer energia vesztesége a doménfalak határán lévő kötésekből származik és Efai ~ 2JLd~ l-
vel arányos. Ugyanakkor a zéró várható értékkel, h szórással rendelkező véletlen térnek 
egy dómén méretein belüli fluktuációjából származó energia nyereség Erf ~ hLd/2-ve 1 
arányos. Ezt a két mennyiséget összevetve 

„ J
L

d/2-1 (2.7 3 ) 
Erj h 

megállapítható, hogy amennyiben L végtelenbe tart, kettőnél alacsonyabb dimenzió eset-
én, zérus hőmérsékleten is megszűnik a ferromágneses alapállapot. 

Amennyiben a tiszta rendszer elsőrendű fázisátalakulással bír, a helyzet sokkal bonyo-
lultabb. Ekkor nem létezik a fentiekhez hasonló relevancia kritérium. Bár kétdimenzióban 
megmutatható [2], hogy a rendezetlenséghez tartozó konjugált sűrűség a termodinamikai 
paraméterek folytonos függvényévé válik. Betöltési hígítás esetén a konjugált sűrűség az 
energia, míg véletlen tér jelenlétében ez a mennyiség a mágnesezettség. 



3 . f e j 0 Z G t 

Monté Carlo módszer 

3.1. Monté Carlo szimuláció alapelvei 
Statisztikus fizikai rendszerek esetén a Monté Carlo eljárások szokásos célja, hogy valamely 
X fizikai mennyiség (X) várható értékét számolják ki [18j. Ferromágneses rendszereknél 
ez általában a rendparaméter, azaz az egy spinre eső mágnesezettség, továbbá a belső 
energia, valamint az ezekből származó egyéb termodinamikai mennyiségek. 

Az adott mennyiség várható értékét a rendszer minden lehetséges /i állapotára vett 
átlagból kapjuk meg a (2.11) formula felhasználásával. Ez azonban csak kisméretű rend-
szerek esetén könnyen kivitelezhető. Nagyobb rendszereknél az átlagolást csak a lehetsé-
ges állapotok egy részére végezhetjük el, ami szükségképpen pontatlanná teszi a várható 
értéket. 

A Monté Carlo szimulációk véletlenszerűen választják a lehetséges állapotok egy részét 
az általunk előírt p,x valószínűségi eloszlással. Abban az esetben, ha mintául a pi,..., pM 

állapotokat tekintettük a szimuláció során, akkor az X mennyiségre a következő becslést 
kapjuk: 

Nyilvánvaló, ha növeljük a mintául vett állapotok M számát, akkor így egyre pontosabb 
becslését kapjuk az (X) várható értékének. 

Mindazonáltal a p^ valószínűségi eloszlás meghatározása fontos kérdés, hiszen ez lé-
nyegesen befolyásolja a (3.1)-ben szereplő szumma értékét. Amennyiben ptí minden /i-re 
azonos, akkor a fenti becslés a következőkre redukálódik: 

v _ ¿-*i=l /o o\ 

Ez a választás általában nem túl hatékony. Példának vegyük az Ising-modellt egy há-
romdimenziós rácson, amelynek a mérete 10 x 10 x 10. így a rendszer összes lehetséges 
állapotainak a száma 21000 ~ ÍO300, azaz ennyi az összes lehetséges spin kiosztás az adott 
rácson. Ekkor egy gyors számítógépen futatott, 108 darab állapotot mintául vett numeri-
kus számolás néhány óráig tart. A számunkra oly soknak tűnő minták száma viszont csak 

26 
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azt jelenti, hogy minden 10298 állapotot vennénk bele a minták sorozatába. Ez arányait 
tekintve roppant kevés, és ha ezek az állapotok nem a rendszerre tipikus állapotai, akkor 
a fenti becslés igen gyenge közelítése az (X) várható értéknek. 

A (3.2) képlet mégis jól helyettesíti az eredeti (2.11) formulát, hiszen a (2.11) szummá-
jában csak nagyon kevés tag dominál, az összes többi elhanyagolható módon járul hozzá a 
végösszeghez. Ennek megértéséhez tekintsük az előző rendszert igen alacsony hőmérsék-
leten. Nyilvánvaló, hogy minél közelebb kerülünk a zérus hőmérséklethez, annál nagyobb 
szerepet tölt be a Hamilton-operátorban a kicserélődési energia, így majdnem minden spin 
ugyanabba az irányba fog mutatni. A várható értéket csak néhány száz, vagy még ennél 
is kevesebb tag határozza meg. Hiszen nincs elég energia a rendszerben, hogy átmenjen 
magasabb gerjesztett állapotokba. Ebből az adódik, hogy csak az alapállapotban, vagy a 
legalacsonyabb gerjesztett állapotok egyikében lehet. 

Amennyiben tudjuk, hogy mely állapotok határozzák meg a (2.11) szummáját, és csak 
ezekből választjuk ki a mintáinkat, az összes többit figyelmen kívül hagyjuk, akkor a (X) 
várhatóértéknek egy igen jó közelítését kapjuk. Pontosan ez húzódik meg vezérelvként a 
Monté Carlo eljárások mögött. Magát azt a technikát, amikor a sok lehetséges állapot 
közül csak a leglényegesebbeket választjuk ki, fontossági mintavételezésnek (importance 
sampling) nevezzük [83]. 

3.1.1. Fontossági mintavételezés 
Az a tartomány, amelyben egy átlagos rendszer energiája változik, egyensúly esetén na-
gyon kicsi a teljes energiájához képest. Ugyanezt mondhatjuk el a rendszer más fizikai 
mennyiségeiről. Ennek oka, hogy a rendszer a rendelkezésére álló összes lehetséges állapo-
tot nem egyenlő valószínűséggel veszi fel, hanem az állapotok kiválasztása a Boltzmann 
eloszlással van összhangban. Amennyiben ezt az effektust beépítjük a szimulációnkba, ak-
kor az energia és más fizikai mennyiségek egy szűk tartományban fognak változni, ezáltal 
pontosabbá válik várható értékük meghatározása. 

Éppen ezért, amikor egy rendszerről mintákat veszünk valamely fizikai mennyiség vár-
ható értékének meghatározásához, akkor a becsléshez mintául vett M állapotot pw = fefei 
valószínűségekkel kell megválasztanunk. Ezt behelyettesítve a (3.1) képletbe a várható ér-
tékre a következő formula adódik: 

Ezáltal a Boltzmann faktorok mind a számlálóból, mind a nevezőből eltűnnek. Ennek 
hatékonysága különösen akkor tükröződik, ha a rendszer idejének nagy részében csak 
kevés számú állapotban lehet, minthogy ezek pontosan azok az állapotok, amelyekből a 
legtöbbször akarjuk a mintákat vételezni. 

Markov folyamatok 

A legnehezebb része a Monté Carlo szimulációknak, hogy a Boltzmann eloszlással össz-
hangban véletlenszerűen válasszuk ki az állapotok egy részét. Ha csak találomra tekinte-

(3.3) 
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nénk egy fi állapotot, és azt e - ^ arányban vennénk be a minták sorozatába, akkor nem 
sokra mennénk, hiszen ez az arány exponenciálisan kicsi. 

Maga a Markov folyamat egy mechanizmus, amely az adott rendszert egy fi állapotból 
véletlenszerűen átviszi egy v állapotba. így az állapotok egy sorozatát kapjuk, amelyben 
nem feltétlenül kell mindig ugyanannak az állapotnak szerepelnie. 

Annak a valószínűségét, hogy a rendszer fi állapotban van és átmegy v állapotba 
P(fi —> v) átmeneti valószínűségnek nevezzük. Egy folyamat akkor válik Markov fo-
lyamattá, ha eleget tesz a követekező két feltételnek: egyrészt & P(fi —> u) átmeneti 
valószínűség nem függ az időtől, másrészt nincs hiszterézis, azaz annak a valószínűsége, 
hogy a rendszer fi állapotból átmegy u állapotba nem függ attól, hogy korábban milyen 
állapotokban volt. 

Az átmeneti valószínűségeknek szükségszerűen ki kell elégíteniük a következő egyenlő-
séget: 

ahol az összegzést az összes lehetséges állapotra végezzük. Meg kell jegyezni, hogy annak 
a valószínűsége, hogy a rendszer ugyanabban az állapotban maradt, mint amiben volt, 
nem feltétlenül nulla. 

Markov láncnak nevezzük a Markov folyamat által generált állapotok sorozatát, ha 
a rendszer már elérte az egyensúlyt. Azaz a Markov lánc a Markov folyamat azon ré-
sze, ahol az állapotok már Boltzmann eloszlásúak. Magát a Markov folyamatot úgy kell 
megválasztani, hogy a //0 kiindulási állapottól függetlenül elérje az egyensúlyt, és ezután 
Boltzmann eloszlású állapotokat generáljon. A Markov láncba lévő állapotok Boltzmann 
eloszlását két feltétellel biztosítjuk: az egyik az ergodicitás, a másik a részletes egyensúly. 

Ergodicitás 

Egy rendszer akkor ergodikus, ha bármely fi kiindulási állapotból tetszőleges u végál-
lapotba előbb vagy utóbb eljut a Markov folyamat segítségével. Ez a kritérium csak 
szükséges, de nem elegendő feltétele annak, hogy biztosítsuk Markov folyamatunkban a 
Boltzmann eloszlást. A Boltzmann eloszlásban ugyanis minden v állapot nullától külön-
böző pu valószínűséggel szerepel. 

Az ergodicitás nem azt jelenti, ha a P(fi —> v) átmeneti valószínűség nulla, akkor 
fi állapotból v állapotba való átmenet nem létezik. Valós rendszereknél a legtöbb fi, v 
állapotpárra a P(fi -> v) = 0, mégis van az állapotoknak egy olyan sorozata, amelyben 
a kezdő állapot a fi, a végállapot v, és közben a megfelelő átmeneti valószínűségek nem 
nullák. 

Részletes egyensúly 

A részletes egyensúly azt biztosítja, hogy a rendszer egyensúlyi állapotának elérése után 
a Monté Carlo szimulációk a Boltzmann eloszlásnak megfelelően generálják az új állapo-
tokat. 

(3.4) 
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Egy rendszer akkor van egyensúlyban, ha minden állapotáról elmondható, hogy ugy-
anakkora arányban kerül bele, mint amekkora arányban elhagyja azt. Matematikailag ezt 
a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

1£p(1P(p-*is) = 1}2pvP(is-> g). (3.5) 
V V 

Az átmeneti valószínűségekre megfogalmazott (3.4) egyenlőséget figyelembe véve a fenti 
képlet a következőre egyszerűsödik: 

ÍV = J ^ í U ^ F ) - (3.6) 
V 

Mindez azonban nem biztosítja, hogy tetszőleges állapotból indulva elérjük az egyen-
súlyt. Ezért a következő feltételt követeljük meg a Markov folyamatunkkal szemben: 

P/lP{g - t e i / )= p„P(v g), (3.7) 

és ezt nevezzük részletes egyensúlynak,detailed balance. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy 
a rendszer átlagosan olyan sűrűn kerül g állapotból a v állapotba, mint amilyen gyakran 
a z/-ből átmegy a g-be. Valós rendszerek mindig eleget tesznek a részletes egyensúly 
feltételének. Nyilvánvaló, ha átmeneti valószínűségek tetszőleges sorozata kielégíti a (3.7) 
egyenletet, akkor eleget tesz az egyensúlyt kifejező (3.6) egyenletnek is. 

Mivel a Markov folyamatunkban megköveteljük, hogy az állapotok pfl valószínűségi 
eloszlása kielégítse a részletes egyensúly feltételét, továbbá azt szeretnénk, hogy egyen-
súly elérése után ez az eloszlás a Boltzmann eloszlással legyen összhangban, így a (3.7) 
egyenletet átrendezve az átmeneti valószínűségekre a következő adódik: 

= £ = e - « M „ > . (3.8) 
P(v - 0 g) p^ 

A fenti formula, valamint a Markov folyamatokkal szemben támasztott (3.4) egyenle-
tünk korlátozzák valamilyen mértékben az átmeneti valószínűségeket. Ha kielégítjük ezen 
feltételeket, és a rendszerünk ergodikus, akkor Markov folyamatunk egyensúlyi eloszlása 
már biztosan Boltzmann eloszlású lesz. 

3.1.2. Elfogadási arány 
Az általunk vizsgált probléma minnél hatékonyabb megoldása végett az átmeneti valószí-
nűségeket további tényezők szorzatára szokás bontani. 

P(v -0 g) = g(v -0 g)A(v -0 g) (3.9) 

A g(v -0- g) tényezőt kiválasztási valószínűségnek nevezzük, és azt mutatja meg, ha a 
rendszer a g állapotban van, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy az algoritmusunk 
a v állapotot fogja generálni. Az A(g —> v) tényező az elfogadási arány. Azt demonstrálja, 
hogy ha a g állapotból indulva a v állapotot állítottuk elő, akkor mekkora arányban 
fogadjuk azt el következő állapotnak. 
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A részletes egyensúly feltételének átalakításával kapott (3.8) egyenlet a kiválasztási 
valószínűség és az elfogadási arány segítségével a következó'képpen néz ki: 

A fenti formulában vagy a kiválasztási valószínűségek vagy az elfogadási valószínűségek 
arányait szabadon választhatjuk nulla és végtelen között, a másikat csak hozzá kell igazí-
tani. 

Ha az elfogadási arány nagyon alacsony, akkor a szimulációnk során a rendszer nagyon 
sok ideig van ugyanabban az állapotban. Ez hatalmas időveszteséget okozhat, sőt az is 
előfordulhat, hogy mintavételezés során a rendszer nem kerül ki egy adott állapotból. 
Ezáltal csak arról veszünk mintát, holott mi pont azt szeretnénk, ha az algoritmusunk 
gyorsan végigmenne az állapottéren, és minél több, különböző állapotot vehetnénk be a 
kivánt fizikai mennyiség várható értékének becslésébe. 

A fenti problémát elkerülhetjük, ha az elfogadási arányokat minél közelebb választjuk 
egyhez. A legegyszerűbb módszer erre, ha csak az arányt rögzítjük bármely két 
állapot közötti átmenet esetén. Ezek után a számlálót és a nevezőt is ugyanazzal a 
számmal megszorozva elegendően nagy valószínűségi értékeket kaphatunk. Általában a 
nagyobb elfogadási valószínűséget egynek választják, a másikat pedig ehhez igazítjk. így 
továbbra is teljesülnek az előírt feltételek, és maga a szimuláció is elég hatékonnyá válik. 

3.2. Algoritmusok 
Mielőtt hozzákezdenénk a különböző algoritmusok részletes tárgyalásához, a Monté Carlo 
eljárás során végrehajtott mérés egyéb feltételeiről kell beszélnünk. Legelőször definiálni 
kell azt az N méretű rácsot, amelynek minden egyes pontját egy spin foglalja el. Ezt a 
programozás folyamán egy tömbbel lehet megvalósítani. Ising modell esetén a tömböt 
két fajta egész számmal töltjük fel, mely azt jelképezi, hogy az adott spin melyik irányba 
mutat. 

Mivel N szükségképpen véges, ezért nekünk kell meghatározni, hogy mi történjen a 
határokon. Amennyiben minden egyes határon elhelyezkedő spin a rácson vele szem-
ben lévő spinnel is kölcsönhatásban van, akkor periodikus határfeltételről beszélünk. Ez 
azt biztosítja, hogy geometriailag nincsenek kitüntetett spinek, mindegyiknek ugyanannyi 
szomszédja van. Ezáltal a rendszer teljesen transzláció invariáns. Ha a széleken elhelyez-
kedő spineket nem kapcsoljuk össze, akkor szabad határfeltételről beszélünk. 

Fontos dolog a spinek kezdeti értékének megadása. Bár tudjuk, hogy minden egyes 
kezdő állapotból előbb vagy utóbb eljutunk az egyensúlyi állapotba. A ferromágneses 
Ising-modell esetén alacsony hőmérsékleten érdemesebb az egyik alapállapotból indíta-
nunk a szimulációt. Ugyanakkor magasabb hőmérsékleten végrehajtott vizsgálatok során 
hatékonyabb a rendszert úgy inicializálni, hogy a spinek véletlenszerűen mutatnak vala-
melyik irányba. 

Ebben a részben elsősorban az Ising modellre fogalmazzuk meg állításainkat, de meg 
keli jegyeznünk, hogy az itt leírtak átvihetők más spin rendszerekre is [8]. 

P(u -» ß) _ g(v f)A(v fjt) 
P(p -» v) g(n —> v)A{n —• v) 

_ ¿ - ß t E y - E y ) (3.10) 
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Termikus egyensúly esetén a rendszer energiája egy szűk sávban ingadozik, ctZRZ clZ 
egymást követő állapotok energetikailag alig különböznek egymástól. Az Ising modell 
esetén ennek a legegyszerűbb módja, ha az újonnan kiválasztott állapot csak egy meg-
fordított spinben különbözik a régitől. Azokat az algoritmusokat, amelyek ezen az elven 
működnek, mint például a Metropolis algoritmus [80], egyszerű spin ílip algoritmusoknak 
nevezzük. 

A fázisátalakulás közelében a rendszerben a korrelációs hossz végtelenné válik, hatal-
mas klaszterek alakulnak ki. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon egy spint szeretnénk 
átfordítani, akkor azt tapasztaljuk, hogy az többnyire egy klaszteren belül helyezkedik el, 
ezért a Metropolis algoritmusban az elfogadási arány roppant kicsivé válik amiatt, hogy az 
adott spin minden szomszédja vele megegyező irányba mutat. Annak sokkal nagyobb az 
esélye, hogy egy kalszter határán elhelyezkedő spint fordítunk át, hiszen ez kisebb energia 
ugrást okoz a rendszerben. 

Egy egyszerű spin-flip algoritmus esetén az előbb vázolt okok miatt egy teljes klaszter 
átfordítása rengeteg időt vesz igénybe. Ebből adódik a kritikus jelenségek Monté Carlo 
módszerrel történő vizsgálata során tapasztalt kritikus lelassulás. Ahogy a kritikus pont-
hoz közeledünk, a £ végtelenbe tartása miatt egyre több spint kell átforgatnunk, hogy 
független mintákat kapjunk. Az ezt jellemző r korrelációs idő a következőképpen divergál 

r ~ £ 2 , (3.11) 

ahol a a dinamikai exponens értéke függ az adott algoritmustól, lásd 3.1 táblázat. Mivel 
egy szimuláció során mindig véges rendszereket vizsgálhatunk, ezért £ a rendszer l lineáris 
méretével arányos. Vagyis a rendszer méretének növelésével megnő az a r időintervallum, 
amelyen belül a Markov-láncban levő minták korreláltak. 

A kritikus lelassulás okozta problémát a klaszter algoritmusok, mint például a Swend-
sen-Wang [106], a Wolíf algoritmus [115] megjelenés tompította. Ezek során a kritikus 
pont környékén kialakult klaszterek egy részét nem spinenként, hanem egyszerre fordítják 
át. 

dimenzió Metropolis Wolíf Swendsen-Wang 
2 
3 
4 

2.167 ±0.001 
2.02 ± 0.02 

0.25 ±0 .01 
0.33 ±0.01 
0.25 ±0.01 

0.25 ± 0.01 
0.54 ± 0.02 
0.86 ±0 .02 

3.1. táblázat. Monte Carlo algoritmusok dinamikai exponensei különböző dimenziókban 

3.2.1. Metropolis algoritmus 
Az egyik legismertebb és legtöbb területen használt Monté Carlo szimuláció a Metropolis 
algoruitmus [80]. Folyadékok modellezésére használták először, de spinrácsok, polimerek, 
rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai tulajdonságainak meghatározására is alkalmas-
nak bizonyult. 
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A Metropolis algoritmus esetén egymás után fordíthatjuk át a spineket. A g([i —> 
u) kiválasztási valószínűségeket azonos nagyságúnak választjuk, ha a két állapot csak 
egy spin elforgatásában különbözik egymástól, ellenkező esetben értékük zérus. Ha a 
modellünket egy N pontból álló rácson értelmezzük, akkor egy ¡i állpotból indulva egy 
spin átforgatásával csak N különböző állapotba juthatunk. így a nullától különböző 
kiválasztási valószínűségek száma N, értékük: 

= (3.12) 

Ezen választás esetén a (3.10) valamelyest egyszerűsödik is. 

P(u ->• p) g(v n)A(v -> p) A(v -» /¿) 
P(ß —»• v) g(p -> v)A(fi v) A(ß -> v) 

e-ß{ev-eß (313) 

Ahogy korábban említettük az elfogadási valószínűségek leghatékonyabb megválasz-
tása, ha a két elfogadási arány közül a nagyobbat egynek választjuk, a kisebbet pedig 
ehhez igazítjuk úgy, hogy arányuk kielégítse a részletes egyensúly feltételét. Az elfogadási 
arány Metropolis algoritmus esetén a következőképpen néz ki: 

" • " ) = { 1 különben 

Szemléletesen ez azt jelenti, hogy minden olyan átmenetet elfogadunk, amely a rend-
szer energiáját csökkenti. Ellenkező esetben az elfogadás valószínűsége megegyezik a fen-
tebb megemlített értékkel. Ezek után a Metropolis algoritmussal megvalósított Markov 
folyamat a következő lépések ismétléséből tevődik össze. 

1. Kiválasztunk egy spint. Kiszámoljuk, hogy az adott spin átfordítása esetén mennyi-
vel változna meg a rendszer energiája, legyen ez AE. Ezek után meghatározzuk a 
következő értéket: r = e " 0 A E 

2. Generálunk egy z véletlen számot, és ezt összehasonlítjuk r-rel. 

3. Ha r > z, akkor az adott spint átfordítjuk. 

4. A rendszernek az így kapott új állapotát alapul véve kiszámoljuk a kívánt termodi-
namikai mennyiséget, és feljegyezzük annak értékét. 

A spin kiválasztása történhet akár véletlenszerűen akár egy előre meghatározott szisz-
téma alapján. Meg kell jegyeznünk, hogy az energiakülönbség kiszámolásánál nem célszerű 
minden egyes lépésben külön-külön kiszámolni a rendszer energiáját. Hiszen a kezdeti és a 
végállapot csak egy átforgatott spinben különbözik egymástól. így elegendő azt vizsgálni, 
hogy az egyes spinek milyen szomszédokkal rendelkeznek. Ugyanis a Hamilton operátor-
ban a kölcsönhatási energia csak a legközelebbi szomszédokra vonatkozik, emiatt a vizsgált 
spintől távol levő spinek által behozott tagok mind a kezdeti, mind a végállapotban azo-
nosak, ezért az energiakülönbség meghatározásánál kiesnek. Metropolis algoritmus esetén 
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3.1. ábra. Egy klaszter átfordítása a kétdimenziós Ising modellben. Az üres karikák a 
felfelé, a teli karikák a lefelé mutató spineket szimbolizálják [83]. 

egy Monté Carlo lépésnek azt az esetet tekintjük, amikor az összes spinnek adtunk esélyt 
az átfordulásra. 

A rendszer temodinamikai egyensúlyának elérése után érdemes csak mintákat venni. 
Azonban itt is figyelni kell arra, hogy ezek az állapotok függetlenek legyenek egymástól. A 
Markov láncunkból kivett minták átlagából kapjuk meg a kívánt fizikai mennyiség várható 
értékét. 

3.2.2. Wolff algoritmus 
A Wolff [115] algoritmus egy klaszeter algoritmus, mely egy Monté Carlo lépés keretein 
belül egy klaszterbe tartozó spineket fordít át. Ezáltal csökken az egyszerű spin-flip 
algoritmusok esetén a kritikus pontban tapasztalt kritikus lelassulás. 

A rendszer egy adott állapotán belül viszonylag könnyen találhatunk klasztereket. 
Hiszen kiválasztunk egy kezdó' spint, megnézzük a szomszédját, ha az vele azonos irányba 
mutat, akkor ugyanazon klaszteren belül helyezkednek el. Majd megvizsgáljuk annak a 
spinnek a szomszédját, és így tovább. Le kell szögeznünk, hogy a Wolff algoritmus nem 
akarjuk az összes, a kezdő spinnel azonos irányba mutató spint átfordítani. Azt szeretnénk, 
hogy az átfordítandó klaszterek mérete a hőmérséklet csökkenésével növekedne, mivel ez 
van összhangban az Ising modellel. 

Tekintsük a rendszer két állapotát p-t és p-t, melyek csak egy azonos irányba mu-
tató spinekből álló klaszter átfordításában különbözzenek egymástól, (3.1 ábra). Mindkét 
állapotban előfordulhat, hogy néhány spin a klaszter külső határán a klaszter spinjeivel 
azonos irányba mutat. Ha átfordítjuk a klasztert, akkor ezen spinek és a klaszter spin-
jei közötti kötések megszűnnek. Nyilvánvaló, hogy a klaszter határain lévő kötések vagy 
p-bői i/-be való átmenetkor, vagy a klaszter visszafordítása esetén szűnnek meg. 

Tegyük fel, hogy p-bői ^-be való átmenetkor a klaszter átfordításával m kötés bomlik 
fel. Ez azt jelenti, hogy a klaszter kiválasztása során m darab olyan spint nem vettünk 
hozzá a klaszterhez, amelyek a klaszter spinjeivel azonos irányúak. Annak a valószínűsége, 
hogy egy spint nem adunk hozzá az átfordítandó klaszterhez, éppen 1 — Padd. Vagyis a 
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g{ß -4 u) kiválasztási valószínűség arányos (1 - Padd)m-me\. Tegyük fel, hogy a klaszter 
visszafordításával n darab kötés szűnik meg. A fentebb elmondott érvek értemében ekkor 
a g{v - t p) kiválasztási valószínűség (1 - Padd)"-nel arányos. Ezek alapján a részletes 
egyensúlyra megfogalmazott (3.10) egyenlet a következó'képpen néz ki: 

g(p v)A{p -> t>) _ , 
D \m-n 

A(p -> fe 
-ß{E»-E») /o -1 cn —r———TT7— —r — v1 ~ « add/ 4/ —— _ g Jo. 

3 ( 1 / / r ) A ( i / - f i p ) A ( u - f i p ) 

ahol A(p —fi í/) és Afe -fi /r) a két átfordítás elfogadási valószínűsége. A két állapot 
közötti energiakülönbség szintén csak a klaszter határán lévő spinektől függ. Azok a 
kötések, amik a p-ből v-be való átmenetkor szűnnek meg -1-2 J , amelyek ekkor keletkeznek 
—2 J energiaváltozást okoznak: 

E v - E ^ 2 J(m - n) (3.16) 

Ezt figyelembe véve, és az előző formulát átrendezve a következő feltétel adódik: A(p -f i v) 
e 2 ^ ( l -Paää ) ] n ~ m (3.17) A(v -> p) 

Ha most Padd hozzáadási valószínűséget a következőképpen választjuk: 

Padd = 1 - e~2í3J, (3.18) 

akkor az előző egyenlet jobb oldala mindig 1, függeltlenül a p, v állapotoktól, a hőmér-
séklettől, vagy bármi mástól. így választhatjuk mindkét irányú átmenetre az elfogadási 
valószínűségét egynek, amely azt jeleni, hogy minden lépést elfogadunk. Az Ising modellre 
alkalmazott Wolff-algoritmus a következő lépések ismétléséből áll: 

1. Válasszunk ki a rácson egy kezdeti spint. 

2. Vizsgáljuk meg sorra ennek a spinnek a szomszédjait. Ha ugyanabba az irányba 
mutatnak, akkor Padd = 1 - e~20J valószínűséggel adjuk őket a klaszterhez. 

3. Vizsgáljuk meg az előző lépésben a klaszterhez adott spinek szomszédjait, ha ugyan-
abba az irányba mutatnak, akkor ugyanazzal a Padd valószínűséggel adjuk őket a 
klaszterhez. Ezt a lépést addig ismétejuk, amíg nem marad olyan spin a klaszter-
ben, amelynek a szomszédjait nem vizsgáltuk meg. 

4. Fordítsuk át a klaszteren belül kiválasztott spineket. 

Érdemes észrevennünk, hogy Padd növekszik a hőmérsékelet csökkenésével. így a Wolff 
algoritmussal magas hőmérsékleten a kiválasztott klaszterek csak egy-két spinből állnak. 
Alacsony hőmérsékleten, mivel a rendszerben a spinek többnyire azonos irányba mutat-
nak, és a hozzáadási valószínűség viszonylag magas, ezért egy lépésen belül majdnem 
minden spin átfordul. Ezekben az esetekben a többi algoritmussal hasonló hatékonyságú. 
Az igazi jelentősége viszont a kritikus pont körül mutatkozik, amikor sokkal gyorsabb az 
egyszerű spin flip algoritmusoknál. Wolff algoritmus esetén egy Monté Carlo lépés alatt 
egyetlen klaszter átfordítását értjük. 
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3.2.3. Swendsen-Wang algoritmus 
A Metropolis és a Wolff algoritmusok után talán a legjelentősebb a Swendsen és Wang 
[106] által 1987-ben megalkotott algoritmus. Ez is egy klaszter algoritmus, mely hamarabb 
jelent meg mint a Wolff algoritmus. Valójában Wolff az algoritmusában szereplő ötletet 
innen merítette. 

A Swendsen-Wang algoritmus során általában több klasztert fordítunk át egyidejűleg. 
Egy adott spinkonfigurációból kiindulva először az azonos irányba mutató, szomszédos 
spinek között alakítunk ki kapcsolatokat. Ez teljesen hasonló a módon működik, mint 
ahogy a Wolff algoritmus esetén egy klasztert kialakítását elvégeztük. Azaz itt is ugyan-
azzal a Padd = 1 — e~20J hozzáadási valószínűséggel teremtünk kapcsolatot a szomszédos, 
azonos irányba álló spinek között. Az egész a perkolációhoz hasonlít. Miután a teljes 
spinmezőt ilymódon felosztottuk, végigmegyünk az összes kialakított klaszteren és | va-
lószínűséggel átfordítjuk őket. Swendsen-Wang algoritmusnál egy Monté carlo lépésnek 
tekintjük, ha minden klaszternek adtunk esélyt az átfordulásra. 

A Wolff algoritmus során mindig teljesül a részletes egyensúly feltétele, hiszen ahhoz 
igazítottuk az elfogadási arányt és a Padd hozzáadási valószínűséget. Ugyanez mondható 
el a Swendsen-Wang algoritmusról is, ugyanis azáltal, hogy minden klasztert \ arányba 
fordítunk át, a (3.17) egyenlet bal oldalán továbbra is egy szerepel. Az ergodicitás is 
megvalósul mindkét algoritmus esetén, mert minden lépésen belül van annak esélye, hogy 
egy spint hozzávegyünk egy adott klaszterhez, majd átfordítsuk. így alkalmas soroza-
tot választva, véges lépésen belül eljuthatunk bármely állapotból egy tetszőleges másik 
állapotba. 

A két algoritmus között a nagy különbséget a dinamikai exponens jelenti, mely alapján 
magasabb dimenziókban a Wolff algoritmus használata preferált. Mindazonáltal meg kell 
jegyeznünk, hogy kétdimenzióban bármely jellegű külső tér esetén a Sewndsen-Wang al-
goritmus hatékonyabb. Ekkor a külő mágneses térrel való kölcsönhatásból származó AEk 

energiaváltozást mindkét metódusnál az elfogadási arányokba lehet beépíteni a Metropo-
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lis algoritmusnál látottak szerint. Mivel itt egy exponenciális tag szerepel, ezért nagyon 
lecsökken annak az esélye, hogy egy klasztert átfordítsunk. Emiatt a Wolff algoritmus 
több lépésen keresztül lehet ugyanabban az állapotban. Ugyanakkor a Swendsen-Wang 
algoritmussal egy lépés keretein belül egyszerre több klaszter is átfordulhat, ami által 
megnő a valószínűsége, hogy új spinkonfiguráció alakul ki. 



4. fejezet 

Ising modell véletlen felületi tér 
jelenlétében 

4.1. Bevezetés 
A véletlen felületi tér okozta inhomogenitás relevanciáját a 2.3.3 részben leírt Harris kri-
térium [53] segítségével lehet elemezni. A d - l dimenziós hipersíkon jelenlévő' perturbáció 
irreleváns voltát ez esetben a tiszta rendszerhez tartozó rendparaméter korrelációs függ-
vényének a felülettel párhuzamos rj|j kritikus exponensével lehet kifejezni [37]. A véletlen 
tér irreleváns amennyiben 

m > 1- (4-1) 
Számos esetben, mint például a kétdimenziós Ising modell, ahol rj = 1/4, a rendszer 

belsejében elhelyezkedő véletlen tér releváns perturbációt okoz. Ennek következtében új 
fixpont jelenik meg, amely a rendszer kritikus viselkedését kontrollálja. Az várható, hogy 
ez az új fixpont felületi jellegű, hiszen a véletlen tér szétrombolja a lokális rendet, és ezáltal 
a rendszer belsejében végrehajtott effektív vágást eredményez. 

A felületen elhelyezkedő véletlen tér irreleváns a háromdimenziós Ising modell esetén. 
Ezt Monté Carlo szimulációk segítségével végrehajtott vizsgálatokkal erősítették meg [81]. 
Különös a helyzet a folytonos szimmetriával rendelkező modelleknél, melyre jó példát 
szolgáltat a háromdimenziós Heisenberg modell. Itt a véletlen felületi tér Imry és Ma 
érveit figyelembe véve [61] megszünteti a rendszer belsejében meglevő hosszú távú rendet 
[45]. Ugyanakkor a perturbáció a (4.1) alapján irreleváns a felületi fázisátalakulás során. 

A kétdimenziós Ising modellnél a korrelációs függvénynek a felülettel párhuzamos le-
csengési exponense eggyel egyezik meg, ??|| = 1,(78]. Ez esetben térelméleti vizsgálódások 
[27, 59] azt jósolják, hogy a véletlen felületi tér marginálisan irreleváns perturbációt ered-
ményez. Ennek következménye, hogy a felület fázisátalakulását leíró kritikus exponense-
ket a tiszta rendszerhez tartozó, logaritmikus korrekciókat tartalmazó kritikus exponensek 
szolgáltatják. 

Ezen elméleti jóslat numerikus számolásokkal történő ellenőrzését tűztük ki célul ebben 
a fejezetben. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy logaritmikus korrekciók vizsgálata 
igen nehéz feladat. Mint ahogy azt a hígított kétdimenziós Ising ferromágnes példája is 
mutatja, ahol a szingularitás pontos alakja sokáig vitatott volt [41, 99, 109, 69, 87, 97]. 

37 
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4.2. A modell 
Az általunk vizsgált kétdimenziós Ising modell egy L x M négyzetrácson van értelmezve. 
A rendszer Hamilton operátora a következő: 

L - l M M 
n = ~ J Yl> + °iá<rij+1) - ü a V i j + h L {j )o L j ) . (4.2) 

i -1 J = 1 7 = 1 

ahol aitj = ±1 az Ising spineket, j az első szomszédokra vonatkozó kicserélődési ener-
giát jelöli. A véletlen tér a felületen, vagyis az első, i= l , és az utolsó, i=L, oszlopban 
elhelyezkedő spinekkel áll kölcsönhatásban, hs várható értékkel és h szórással rendelkezik. 

{ , , . . _ i K + h 1/2 valószínűséggel 
i{3) i hs-h 1/2 valószínűséggel l J 

Periodikus határfeltételt alkalmaztunk a függőleges irányban, azaz a i iM+1 = o y . A szi-
mulációk során az egy oszlopra eső mj átlagmágnesezettséget tekintettük. 

A felülethez tartozó mágnesezettség értéke, rn3 = m,\ = mL, tiszta rendszer esetén, 
azaz hs = h = 0, pontosan ismert [78]. Ez termodinamikai határesetben (L, M - t oo) az 
alábbi módon változik: 

tiszta coth(2A) 
sinh(2A) - 1 
cosh(2K) - 1 

1/2 

(4.4) 

ahol K = J / k B T , T a hőmérséklet. A kritikus pont A segítségével is kifejezhető, 
sinh(2jAc) = 1. Itt a felületi mágnesezettség a következőképpen tűnik el: 

ats, tiszta «m0t1/2, (4 .5) 

ahol t a (2.16) egyenletben megfogalmazott redukált hőmérséklet, továbbá ml = 4(\/2 + 
1)KC ln(2iíc). Ahogy korábban már említettük, a kritikus tartományban az egyetlen 
releváns hosszúság a tömbi korrellációs hossz. Ennek pontos alakja is kifejezhető K segít-
ségével [13], amennyiben t > 0, 

£ = [2 ln(sinh(2A'))]-1 . (4.6) 

A korrelációs hossz a kritikus pontban a végtelenbe tart. Ezt a divergenciát a redukált 
hőmérséklet segítségével jellemezve kapjuk, hogy £ « [2\f2Kct}~1. Ebből leolvasható a 
korrelációs hossz és a redukált hőmérséklet között fennálló reláció: 

- I n t a .913 + I n £ . (4.7) 

Véletlen felületi tér jelenlétében azonban nincs egzakt eredmény. Ez esetben a replika 
trükköt szokták alkalmazni. Ekkor n darab félsíkon értelmezett Ising modellt tekintenek, 
ahol a különböző felületeken elhelyezkedő spinek között első szomszéd kölcsönhatás van. 
A határokon a csatolások Gauss eloszlást követnek, és erősségük arányos h2-tel. Az egy-
mással ekvivalens félvégtelen modellek esetén a particiós függvények átlagát kell vizsgálni. 
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Ugyanis a (In Z) = l i m ^ o ^"J" 1 azonosság miatt a véletlen felületi térrel rendelkező mo-
dell szabad energiáját a z n - t O határesetben kapjuk vissza [59]. 

A rendszer felületi viselkedését két különböző eljárás keretein belül vizsgálták. Mindkét 
módszer a renormálási csoporton alapszik. A rendszerben lévő hosszúságokat a b = e' 
faktorral skálázzák újra. A renormálás során az n darab félsík között meglévő felületi 
kötések az alábbi módon változnak: 

= t t z v i • <«> 

Az első megközelítés során [59] a véletlen tér homogén részét zérusnak tekintették, 
hs = 0. Magában a kritikus pontban a (2.58)-ben lévő konform leképezést hajtottak 
végre, amelynek hatására az n félsíkot n darab végtelen hosszúságú, L szélességű csíkba 
transzformálták. A csíkok mindkét felületükön h2-tel arányos kötésekkel kapcsolódtak. 
A korrelációs hossz inverzének viselkedését vizsgálták a csíkokon. Az é = L faktorral 
újraskálázva, n = 0 esetben, a gap exponens relációt használva [25], a korrelációs hossz 
rj\\ lecsengési exponensére egy L-t logaritmikus korrekcióként tartalmazó kifejezés adódik 

r'ii = 1 + h T L ' <4-9> 

A másik megközelítés [27] a felületi tér homogén részének viselkedését vizsgálta. Ez 
az újraskálázás során az alábbi módon változik 

h e í / 2 

Mindeközben a felülethez tartozó szabadenergia sűrűség a (2.55) egyenlet értelmében a 
következők szerint transzformálódik: 

fa(t, ha, h2) = e-lfa[é'% hs(l), h2(l)] , (4.11) 

ahol v a korrelációs hossz exponense. Innen a (4.10)-t kihasználva a felületi mágnesezett-
ségre azt kapjuk, hogy 

e - " 2 

A , = 0 

{ l + K h 2 i y / 2 m Á e l / % h 2 ( l ) } . (4.12) 

Az újraskálázás faktorának a korrelációs hosszt választva, el = £ ~ ahol a (4.6) 
alapján v = 1, továbbá a magasabb rendű korrekciókat elhanyagolva 

¿1/2 

Vagyis a véletlen felületi tér jelenlétében a felületi mágnesezettség kritikus viselkedése a 
tiszta rendszer kritikus viselkedéséből logaritmikus korrekció figyelembe vételével adódik. 
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Mivel a szimulációnk során csupán diszkrét hó'mérsékleteken hajthatunk végre méréseket, 
ezért bevezetjük a hőmérséklettől függő effektív exponenst 

hr[ms(t(l + a ) ) / m s ( t ( l - J ) ) ] 
P s { > ~ ln[(l + í ) / ( l - 5)] " 1 j 

Amennyiben á - > 0 , a (4.14) tartalmazza a (4.13) megfogalmazott logaritmikus korrekciót. 

Figyelembe véve a kritikus exponensek között meglévő azonosságot, vagyis rj\\ = 2/3s/u, 
azt kapjuk, hogy a (4.15)-ban és a (4.9)-ban szereplő effektív exponensek összhangban 
vannak. Hiszen a két rendszerben meglévő releváns hosszúság között a L -0 £ ~ t"1 

reláció áll fent. 

4.3. Effektív exponensek 
A felülethez tartozó effektív exponenseket az egy oszlopra eső átlagmágnesezettség hőmér-
sékletfüggéséből határoztuk meg [89]. A véletlen felületi tér két részből tevődött össze. A 
homogén részét a szimulációk során mindig zérusnak választottuk, hs = 0. Ugyanakkor a 
véletlen tér erősségét h = 0.6 és h = 1.5 között változtattuk. Különböző érétkek mellett 
hajtottunk végre mérési sorozatokat pozitív redukált hőmérsékleteken, t > 0. 

Olyan négyzetrácson értelmezve a modellt ahol a rendszer vízszintes kiterjedése na-
gyobb a függőleges kiterjedésével szemben, M < L, elkerülhetjük a véges méretből adódó 
mérési hibáka. Ekkor azonban a felületi spinek aránya sokkal kisebb, amiből következik, 
hogy lényegesen több futtatásra van szükség. Ezért mindvégig olyan négyzetrácson értel-
mezett modellt tekintettünk, ahol a rendszer függőleges és viszintes kiterjedése egybeesett, 
M = L. A mérés során az L lineáris mérete 50 és 1000 között változott. 

A szimulációk során Metropolis algoritmust használtunk, lásd 3.2.1 szakasz. Rögzített 
hőmérséklet mellett a véletlen felületi tér egy adott s mintájára, az egyensúlyi állapot 
elérése után, több mint r = 104 Monta Carlo lépésre végeztünk termikus átlagolást 

T 1 M 

<m«> = mW ( A ;) = - | 5 > W ( f c ) | , (4.I6) 
k=1 j-1 

ahol o \ j ( k ) az s minta esetén az (i,j) rácsponton elhelyezkedő spin értékét jelöli a /fc-adik 
lépésben. Az oszlopokhoz tartozó m l átlagmágnesezettség értékét a véletlen tér legalább 
n s = 1000 realizációjához tartozó (mf^) termikus átlagok átlagolásából határoztuk meg 

, n, 
m i = (4.17) 

n * ,=1 

A mérés során a rendszer mindkét végére a véletlen tér ugyanazon realizációja került. 
Ezek után a felülethez tartozó effektív exponensek az i = 1, illetve az % — L oszlopra eső 
átlagmágnesezettség hőmérsékletfüggéséből kapjuk a (4.14) formula felhasználásával. 
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4.1. ábra. A véletlen felületi tér különböző erősségeihez tartozó mágnesezettségi profilok 
t = 0.05 és t = 0.02 redukált hőmérséklet esetén. Az adatok 300 x 300 rendszerből 
származnak. 

A 4.1 ábrán a rendszer mágnesezettségi profilja látható t = 0.05 és t = 0.02 esetén. 
A véletlen tér különböző erőssége mellett feltüntettük a tiszta rendszerhez, hs = h = 0, 
tartozó profilt is. Eléggé nagy rendszerméret esetén az adott t redukált hőmérsékleten, 
h értékétől függetlenül, i = L/2 körül egy széles plató alakul ki. Itt a mágnesezettség 
értéke megegyezik a tiszta rendszernek a termodinamikai határesetben meghatározható 
mb tömbi mágnesezettség érétkével. A felület felé közeledve, i,L — i < £ elérünk a felületi 
régióba, ahol a mágnesezettség érétke az mb értékről hirtelen csökkenve felveszi a felü-
leti mágnesezettség ms értékét. Jól látható az ábrán, hogy a véletlen tér h erősségének 
növelésével csökken ms értéke, és nő a felületi régió kiterjedése. 

A kritikus pont közelében nagy rendszerek esetén, a felületi mágnesezettség az alábbiak 
szerint viselkedik a véges méret skálázás értelmében: 

ahol az f(x) skálafüggvény kis x mellett konstans érétket vesz fel. Az általunk végzett 
szimulációk során csak olyan hőmérsékleti tartományban végeztünk méréseket, ahol a 
véges méretből adódó hibákat ki tudtuk kerülni. Ekkor az effektív felületi exponenst a 
(4.14) formula felhasználásával határozhatjuk meg. 

A véges méret okozta hibák elkerülése érdekében egy adott hőmérsékleten egyszerre 
két rendszerméretre vonatkozóan is méréseket végeztünk, majd az így kapott adatokat 
összehasonlítottuk. Ezek a kritikus ponttól távol mindaddig megegyeztek, amíg a korrelá-
ciós hossz kisebb volt a kisebbik rendszerméretnél. A kritikus ponthoz közeledve azonban 
a £ korrelációs hossz növekszik, és valamelyik t hőmérsékleten a kisebbik rendszer L lineá-
ris kiterjedésével összemérhetővé válik. Ebből következik, hogy a fázisátalakulási ponthoz 

m,(t)~tP'f(t/L)t (4.18) 
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4.2. ábra. Az effektív felületi exponensek a véletlen felületi tér különböző erősségei mellett. 
A szaggatott vonalak a (4.19) szereplő formula illesztéséből származó adatok, míg az 
egyenes vonal a tiszta rendszer effektív exponensének hőmérsékletfüggését jelöli. A h = 1 
esetben az első két pontot a 4.4 részben leírtak alapján kaptuk meg. A belső ábrán a 
tiszta és a véletlen felületi térhez tartozó effektív exponensek különbsége látható h = 1 
esetén, az egyenes vonal az elméleti úton meghatározott vezető logaritmikus korrekciót 
mutatja. 

közeledve a véges méretből származó hibák hatására az effektív exponens hirtelen elkez-
denek csökkeni [90]. Ezért a kisebbik rendszerre vonatkozóan abbahagyjuk a mérést, és 
az előzőeknél nagyobb rendszerméretet kezdünk el vizsgálni. Ezt mindaddig folytatjuk, 
míg a két különböző rendszerméret esetén azonos effektív exponensekhez jutunk. Bár úgy 
tűnik, hogy ezen eljárás hosszadalmas, mégis megéri a fáradozást, hisz a mérés végére 
biztosak lehetünk, hogy az adataink nem tartalmazzák a véges méretből adódó hibákat. 

A véletlen tér különböző erősségei mellett a 4.2 ábrán tüntettük fel az általunk mért 
effektív felületi exponenseket. Hogy a (4.9) és a (4.13) kifejezésekben megfogalmazott 
logaritmikus korrekciót ellenőrizzük,a /3S értékeit l / | /n(í) | függvényében ábrázoltuk. Mi-
ként az várható egy adott redukált hőmérsékleten nagyobb h hatására az effektív exponens 
növekszik, hiszen az erősebb véletlen tér sokkal jobban csökkenti a lokális rendet. 

Adott h esetén /3s(t) először monoton növekszik a redukált hőmérséklet csökkenésével. 
Egy bizonyos ponton túlhalad a tiszta rendszer felületi exponensének 1/2 értékénél, majd 
eléri maximumát. Ez a telítődés a legerősebb véletlen felületi tér esetén jól látható. Ezek 
után az várható, hogy a redukált hőmérséklet további csökkenésével az effektív exponens 
is monoton csökkenni kezd, mígnem a kritikus pontban, t = 0, felveszi az 1/2 értéket. 
Sajnos a méretből adódó korlátok miatt ezen hőmérsékleti tartományban nem tudtunk 
méréseket végezni. 

Az elméleti jóslatok és numerikus adatok összehasonlítása, valamint mért adatainknak 
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4.3. ábra. A tiszta rendszer és a véletlen térrel rendelkező modell felületi mágnesezettségei-
nek (4.20) egyenletben megfogalmazott r(t, h) hányadosának négyzete ln(t) függvényében. 
A meredekségek h2-te\ arányosak, ami a belsőábrán látható 

a t 0 való extrapolálása végett a következő illesztést használtuk: 

1 + at 
rru (t) = m oí1/2 

(1 + 6Int)1/2 ' (4.19) 

A fenti formula egyaránt tartalmazza a (4.4)-ben szereplő analitikus korrekciót és a fix-
pont szingularitásához tartozó, (4.13) megfogalmazott logaritmikus korrekciót. Fontos 
megjegyezni, hogy a két korrekció különböző előjelű, melynek köszönhetően együttesen 
azt eredményezik, hogy a /3S effektív felületi exponens hőmérséklettől való függése nem 
monoton. 

A véletlen tér adott erőssége esetén a mért felületi mágnesezettségekre illesztettük a 
(4.19) formulát, ahol a és b szabad paraméterek voltak. Az így kapott görbékből a (4.14) 
képletet felhasználva kaptuk meg a hőmérséklet függő effektív felületi exponenseket, /3s(í). 
Ezek a (4.2) ábrán szaggatott vonallal vannak feltüntetve. Jól látható, hogy az illesztésből 
származó adatok egy túllövési effektus után a tiszta rendszerhez tartozó felületi exponens 
értékéhez extrapolálnak, /3sttiszta = 1/2. Teljesen hasonló a helyzet, mint a kétdimenziós 
véletlen kötésű Ising modell tömbi mágnesezettségi exponensének vizsgálatánál [109]. A 
mi mérésünkben h > 1 esetén azonban eljutottunk a maximum értékhez, ami a véletlen 
kötésű modellnél nem történt meg. 

A vezető logaritmikus korrekció ellenőrzése végett az alábbi elemzést hajtottuk végre. 
Először meghatároztuk PSttiszta(t)-1, a tiszta rendszer felületi exponensének hőmérséklet 
függését. Ehhez a (4.14) formulát használtuk, ahol a felületi mágnesezettség értékei a 
(4.4) képlet felhasználásával adódtak. Majd a mérési adatokból, illetve az illesztésből 
származó effektív exponensek és Ps,tiszta{t) különbségét tekintettük. Mivel ez már nem 
tartalmaz analitikus korrekciókat, ezért azt várjuk, hogy a (4.15)-ban megfogalmazott 
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logaritmikus korrekció kimutatható. A fis(t) - (Js,tiszta{t) különbséget így l /2 | ín(f) | függ-
vényében ábrázoltuk. A h = 1 esetben a 4.2 ábra a belsejében vannak feltüntetve az 
adatok. Jól látható, hogy a korrekciók összhangban állnak az elmélettel, noha sokkal 
kisebb hőmérsékleten kellene mérést végezni ahhoz, hogy az aszimptotikus tartományt 
elérjük. 

A logaritmikus korrekciók vizsgálatát egy másik analízis segítségével is elvégeztük. A 
tiszta rendszer és a véletlen térrel rendelkező modell felületi mágnesezettségének hánya-
dosát tekintettük 

r ( t , h) = ühJÉÉI + b in t ) 1 / 2 , (4.20) 
77ls 

ahol 7TiSitiszta a (4-4) formulából adódik, ma pedig a mért adatok. Ily módon a vezetpanali-
tikus korrekciót elemináljuk. A (4.3) ábrán látható, hogy r(t, h) négyzete aszimptotikusan 
lineáris függést mutat In ¿-tői. A görbék meredeksége véletlen tér erősségének négyzetével 
arányos. Éppen ezért az r(t, h)fh négyzete különböző h-k esetén azonos meredekséget kell 
rendelkeznie, ahogy ez a 4.3 ábra belsején is látható. Mindez teljesen összhangban van a 
(4.13) formulában megfogalmazott elméleti állítással. 

4.4. Kritikus profilok 
Ebben a részben magában a kritikus pontban, t = 0, végrehajtott méréseket elemezzük. A 
véletlen felületi tér homogén részét zérustól különbözőnek választottuk, hs A 0, ám értéke 
mindvégig kisebb maradt a véletlen tér erősségénél, ha < h. Megváltoztattuk a rend-
szer geometriáját is, vagyis olyan négyzetrácson vizsgálódtunk, ahol a vízszintes irányű 
kiterjedés nagyobb függőleges irányűnál, M < L. A rendszer mágnesezettségi profiljá-
nak meghatározásakor a (4.16)-ben szereplő termikus átlagolás során eltekintettünk az 
abszolút érték használatától, hiszen a véletlen tér várható értéke zérustól különbözik. 

Hogy elkerüljük a kritikus lelassulást a szimulációk során a Swendsen-Wang klaszter 
algoritmust használtuk, lásd 3.2.3 szakasz. Minden rendszerméret esetén a véletlen tér 
legalább 1000 realizációját tekintettük. Egy adott minta esetén az egyensúly elérése után 
körülbelül 3 - 105 Monté Carlo lépésre végeztük el a termikus átlagolást. A modell egy 
tipikus mágnesezettségi profilja a 4.4 ábra belsejében látható. 

Abban az esetben, amikor csupán homogén felületi tér van jelen, h = 0, a mágnese-
zettségi profil alakja jól ismert [34]. Először a felülethez közeli tartományban monoton 
növekszik, majd a maximumának elérése után a mágnesezettség xm = 1/8 skálázási di-
menziójával kezd el csökkeni. Maga a mágnesezettség az újra skálázás során az alábbiak 
szerint viselkedik: 

m ( M , h s ) = b~~Xmm(b/M, bVhs ha), (4.21) 

ahol yhe a homogén felületi tér fraktál dimenziója. Abban az esetben, ha a 6 tágítási 
faktort f-nek választjuk, b = i, ahol i a felülettől mért távolságot jelöli, az alábbiakhoz 
jutunk: 

rni(M,hs) = r X m m i { i / M , i l - x ™ h s ) . (4.22) 

Itt xa
m a felületi mágnesezettség skálázási dimenziója, és azt használtuk ki, hogy xs

m+yhs = 

ds, ahol da a felület dimenziója. A (4.22)-ből adódik, hogy a nem eltűnő hB felületi tér 
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Ez a formula tartalmazza a felületi mágnesezettségre a (4.13) kifejezésben megfogalmazott 
logaritmikus korrekciót. A (4.14) formulához hasonlóan definiálhatjuk az effektív felületi 
exponenst 

A(y) _ in[go(y(i-*))/a>ü/(i + J)) . . 
V ln[(l + 8)/( 1 - 8)] ' 1 j 

mely abban az esetben, ha y < 1 a /?S(M) függvénye lesz, ahol a modell függőleges 
kiterjedése a rendszerben lévő korrelációs hosszal arányos, M ~ 

Feltételezhetjük, hogy ga(i/ls) mind a homogén, mind a véletlen felületi tér esetén 
ugyanazon logaritmikus korrekciót tartalmazza. Ezért a két modellhez tartozó mágnese-
zettségi profilok hányadosát tekintettük. így nemcsak a véletlen felületi térre vonatko-
zóan kellet rrii(M)-t meghatározni, hanem a homogén tér esetén is el kellett végezni a 
mérést, hogy m í i t iS2 to(M)-t megkapjuk. Az utóbbi esetben sincs egzakt formula. Mivel 
rrii(M)¡m^tiszta m&v nem tartalmazza gs-1, ezért a hányados a véletlen felületi térhez, vala-
mint a homogén felületi térhez tartozó effektív exponensek különbségé szerint skálázódik, 
A /3s(M) = /3s(M)-^tiszta(M). 

A szimulációk során azt az esetet tekintettük, amikor a hs = 0.01, és a véletlen tér 
erőssége eggyel egyenlő, h = l. A rendszer függőleges irányba való M kiterjedése 16 és 
64 volt. Az L lineáris méretet az a = L/M különböző egész értékei mellett változtattuk. 
A profilok kezdeti része a = 4 és a = 8 esetén megegyeztek. A véletlen és a homogén 
felületi térhez tartozó mágnesezettségek hányadosának meghatározása során mindig a 
nagyobbik a-t tekintettük. Az adatokat logaritmikus skálán a (4.4) ábrán tüntettük fel. 
A hányados kezdő meredekségéből származó effektív exponensek különbsége a következő 
értékeket szolgáltatta: 

A&(16) = 0.08(1) 
A&(64) = 0.07(1). (4.29) 

Azért, hogy az ily módon meghatározott adatainkat összehasonlítsuk az előző fejezet mé-
rési eredményeivel a (4.7) egyenletet használtuk. A rendszer függőleges méretéből, mely 
a korrelációs hosszt szolgáltatja, M ~ egy pozitív redukált hőmérséklet adódik. Mivel 
ezen a hőmérsékleten a tiszta rendszer effektív exponense pontosan ismert, így a A¡3s 

különbség méréséből a véletlen térhez tartozó effektív felületi mágnesezettségi exponens 
számolható. Ezek azok a pontok, amelyek a (4.3) ábrán szürkén vannak feltüntetve. 
Ahogy látható igen jól illeszkednek az illesztésből származó görbére. Továbbá azon hő-
mérsékleti tartományban helyezkednek el, ahol a véges méretből származó korlátok miatt 
mi már nem tudtunk méréseket végezni. 

4.5. Összefoglalás 
Marginálisan irreleváns operátorok logaritmikus korrekciókat okoznak, melynek alakját 
gyakran térelméleti számításokkal és konform invraiancia felhasználásával lehet meghatá-
rozni. A másodrendű perturbáció elmélet értelmében a kétdimenziós Ising modell felületi 
fixpontjánál a véletlen felületi tér marginálisan irreleváns operátor. Ezt a replika trükkön 
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Ez a formula tartalmazza a felületi mágnesezettségre a (4.13) kifejezésben megfogalmazott 
logaritmikus korrekciót. A (4.14) formulához hasonlóan definiálhatjuk az effektív felületi 
exponenst 

&(y) _ in[go(y(i-a))/go(y(i + <?)) , . 
V ln[(l + í ) / ( l - í ) ] ' 1 j 

mely abban az esetben, ha y -C 1 a /5S(M) függvénye lesz, ahol a modell függőleges 
kiterjedése a rendszerben lévő korrelációs hosszal arányos, M ~ 

Feltételezhetjük, hogy gs(i/ls) mind a homogén, mind a véletlen felületi tér esetén 
ugyanazon logaritmikus korrekciót tartalmazza. Ezért a két modellhez tartozó mágnese-
zettségi profilok hányadosát tekintettük. Így nemcsak a véletlen felületi térre vonatko-
zóan kellet m.i(M)-t meghatározni, hanem a homogén tér esetén is el kellett végezni a 
mérést, hogy midiSZta{M)-t megkapjuk. Az utóbbi esetben sincs egzakt formula. Mivel 
rrii(M)/m^tiszta már nem tartalmazza gs-1, ezért a hányados a véletlen felületi térhez, vala-
mint a homogén felületi térhez tartozó effektív exponensek különbségé szerint skálázódik, 
A/?S(M) = f3,(M) — fJs,tiszta{M). 

A szimulációk során azt az esetet tekintettük, amikor a hs = 0.01, és a véletlen tér 
erőssége eggyel egyenlő, h = 1. A rendszer függőleges irányba való M kiterjedése 16 és 
64 volt. Az L lineáris méretet az a = L/M különböző egész értékei mellett változtattuk. 
A profilok kezdeti része a — 4 és a = 8 esetén megegyeztek. A véletlen és a homogén 
felületi térhez tartozó mágnesezettségek hányadosának meghatározása során mindig a 
nagyobbik a-t tekintettük. Az adatokat logaritmikus skálán a (4.4) ábrán tüntettük fel. 
A hányados kezdő meredekségéből származó effektív exponensek különbsége a következő 
értékeket szolgáltatta: 

A&(16) = 0.08(1) 
A/?s(64) = 0.07(1). (4.29) 

Azért, hogy az ily módon meghatározott adatainkat összehasonlítsuk az előző fejezet mé-
rési eredményeivel a (4.7) egyenletet használtuk. A rendszer függőleges méretéből, mely 
a korrelációs hosszt szolgáltatja, M ~ egy pozitív redukált hőmérséklet adódik. Mivel 
ezen a hőmérsékleten a tiszta rendszer effektív exponense pontosan ismert, így a A/3S 

különbség méréséből a véletlen térhez tartozó effektív felületi mágnesezettségi exponens 
számolható. Ezek azok a pontok, amelyek a (4.3) ábrán szürkén vannak feltüntetve. 
Ahogy látható igen jól illeszkednek az illesztésből származó görbére. Továbbá azon hő-
mérsékleti tartományban helyezkednek el, ahol a véges méretből származó korlátok miatt 
mi már nem tudtunk méréseket végezni. 

4.5. Összefoglalás 
Marginálisan irreleváns operátorok logaritmikus korrekciókat okoznak, melynek alakját 
gyakran térelméleti számításokkal és konform invraiancia felhasználásával lehet meghatá-
rozni. A másodrendű perturbáció elmélet értelmében a kétdimenziós Ising modell felületi 
fixpontjánál a véletlen felületi tér marginálisan irreleváns operátor. Ezt a replika trükkön 
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alapuló sejtést viszgáltuk Monté Carlo szimulációk segítségével változó erősségű rendezet-
lenség esetén. 

A felületi mágnesezettség effektív exponesének analitikus és logaritmikus korrekciói 
ellenkező előjelűk. Ezért a redulált hőmérséklettől nem monoton módon függ, t csökke-
nésével először növekszik, majd csökkenést mutat. Méréseink során a legerősebb felületi 
tér esetén sikerült a telítődést elérnünk. Majd többféleképpen is kimutattuk a vezető 
logaritmikus korrekciót. 

Magában a kritikus pontban is megvizsgáltuk a modellt. Itt a mágnesezettségi profil 
a felülettől távolodva először növekszik, majd maximumát elérve monoton csökkenve tart 
a tömbi értékéhez. A kezdeti növekedést meghatározó effektív felületi exponens függ 
a véges rendszer méretétől. Kihasználva a korrelációs hossz és a redukált hőmérséklet 
között fennálló kapcsolatot a kritikus pontban adott mérethez tartozó felületi exponensből 
adott hőmérséklethez tartozó effektív felületi mágnesezettségi exponenshez jutunk. Az 
ily módon nyert eredményeink abba a kritikus ponthoz közeli tartományba szolgáltatnak 
adatokat és illeszkednek jól az elméleti uton meghatározott görbére, ahol a véges méretből 
adódó korlátok miatt nem tudtunk hőmérséklettől függő effektív felületi exponenst mérni. 
Az eredmények a [88] cikkben lettek közölve. 



5. fejezet 

Korrelált rendezetlenség Ising 
modellben 

5.1. Bevezetés 
A valós mágnesek elkerülhetetlen velejárója a befagyott rendezetlenség valamely formája. 
A különböző modellekben a véletlen perturbáció drasztikusan megváltoztathatja a rend-
szer fizikai tulajdonságait. Különösen jelentős változás állhat be a kritikus pont környékén, 
ahol előfordulhat, hogy a perturbált rendszer fázisátalakulását leíró kritikus exponensek 
eltérhetnek a tiszta rendszer exponenseitől. Mindez azt jelenti, hogy a rendezetlenség a 
Harris kritérium értelmében, releváns perturbációt okoz, lásd 2.3.3 szakasz. 

A rendezetlen rendszerek vizsgálata során többnyire feltételezik, hogy az adott prob-
lémát leíró paraméterek (kötések, külső tér) független, azonos eloszlású véletlen változók, 
melyek között nincs korreláció. Mindazonáltal léteznek olyan rendszerek, ahol a véletlen 
változók között valamely mértékben korreláció áll fenn. Ennek következménye lehet, hogy 
a korrelált rendezetlenséggel bíró rendszer univerzális osztálya megváltozik a korrelálatlan 
perturbációhoz képest. 

Erősen korrelált rendezetlenségre kvantum mágnesek szolgáltatnak példát T = 0 hő-
mérsékleten, ahol a rendezetlenség az idő koordinátában szigorúan korrelált. Az ilyen 
rendszerek kritikus viselkedése meglehetősen szokatlan képet mutat [56]. Ezen kvantum 
modellek klasszikus megfelelőjében a rendezetlenség egy térbeli irányban korrelált, amely 
a McCoy és Wu által bevezetett és részben egzaktul megoldott modellhez vezet [76, 77, 75], 
A későbbi általánosításokban a rendezetlenség szigorúan egy d! < d dimenziós altérben 
korrelált, ahol d a rendszer dimenzióját jelöli [40, 21, 72, 20, 101]. 

A véletlen változók közötti korreláció lehet izotróp. Erre jó példa található a [107, 55]-
ben, ahol a kísérleti megfigyelések azzal a feltevéssel magyarázhatók [4], hogy a mintá-
ban' véletlen vonalak mentén van jelen a rendezetlenség. Ugyancsak néhány kvantum 
mágnesben [95] és az /-elektron ötvözetek nem Fermi folyadék viselkedésében [31, 36] a 
hosszú távú Ruderinan-Kittel-Kasuya-Yoshida kölcsönhatás miatt izotróp korrelált ren-
dezetlenség megjelenése várható. Az ilyen típusú perturbációk esetén a kötéserősségek-
ben meglévő rendezetlenséget, A K ( r ) = K(r) - K(r), a korrelációs függvény jellemzi, 

_ r / ) _ AK(r)&K{r'), mely feltételezhetően izotóp, G(r) = G(|r |) , és nagy értékek 
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esetén algebrai lecsengést mutat, G{r) ~ r a. Abban az esetben például, amikor a ren-
dezetlenség véletlen irányú egyenesek mentén jelentkezik az a korrelációs exponens értéke 
d- 1. 

Az n komponensű vektor modell kritikus viselkedését vizsgálta Weinrib és Halperin 
Gauss-féle rendezetlenség esetén [110]. Azt az esetet tárgyalták, amikor a korrelációs 
függvény hatvány függvény szrű lecsengést mutat, G(r, r') = | r - r'\~a. Az e = 4 - d és 
6 = 4-a változók szerint, ahol d a rendszer dimenziója, térelméleti eljárások keretein belül 
kettős sorfejtést alkalmazva kiterjesztették a Harris kritériumot. Amennyiben a > d a 
korrelált rendezetlenség valójában a rövid távú perturbációt okoz, és csak abban az esetben 
releváns, ha a tiszta rendszer fajhőjének kritikus exponense pozitív [53]. Ekkor a modell 
kritikus viselkedését a tiszta rendszer fixpontjától különböző rövidtávú rendezetlenségi 
fixpont írja le. Ha a < d és n = 1 (Ising modell), a perturbáció releváns voltának 
feltétele, hogy a korrelációs függvény lassú lecsengést mutasson: 

2 
a < , (5.1) 

^short 

ahol Xshort a rövid távú rendezetlenség fixpontjához tartozó korrelációs hossz kritikus ex-
ponense. A kritikus jelenséget egy újabb fixpont, a hosszútávú rendezetlenség fixpontja 
határozza meg. Amennyiben ezen fixpont stabil a korrelációs hossz exponense megválto-
zik: 

v = 2/a, 2/a > î hort • (5.2) 

Mindemellett a mágnesezettség kritikus exponense, valamint skálázási dimenziója, xm = 
fdfv egyaránt függ a-tól és a cf-től. 

Háromdimenziós rendszerek skála függvényének direkt renormalizációs analízise során 
Pade-Borel szummációs technikát használva meghatározták a különböző értékeihez tar-
tozó kritikus exponenseket. A vizsgálat eredményeként megkérdőjelezték az (5.2)-ben 
megfogalmazott skálázási összefüggés helyességét [93]. Ugyanakkor számos olyan korre-
lált rendezetlenséggel bíró rendszer létezik (perkoláció [110], háromdimenziós Ising modell 
[10], polimerek [19], kvantum Ising modell [95]), ahol numerikus valamint térelméleti szá-
mítások igazolják az (5.2) kifejezésben megfogalmazott állítást. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy abban az esetben, amikor az Ising modellben a rács 
tengelyeivel párhuzamos irányokban, véletlenszerűen meghatározott egyenesek mentén je-
lentkezik a rendezetlenség [10], mely által a rotációs szimmetria sérül, a rendszer kritikus 
viselkedése megegyezik az a = 2-höz tartozó Gauss-féle korrelált rendezetlenségű model-
léval. Ez az eredmény azt mutatja, hogy korrelált rendezetlenség esetén a modell részletei 
látszólag irrelevánsak. A kritikus viselkedést elsősorban a rendezetlenséghez tartozó kor-
relációs függvény lecsengése határozza meg. Ugyanakkor a korrelált rendezetlenség miatt 
maga a kritikus pont nem minden esetben ismert pontosan. Ez erősen behatárolja a 
numerikus számítások pontosságát. 

Ebben a fejezetben a kétdimenziós négyzetrácson értelmezett Ising modellt vizsgál-
juk. Benne kéttengelyű korrelált rendezetlenséget vezetünk be oly módon, hogy a rend-
szer önduális marad. Ennek következménye, hogy a kritikus pont egzaktul meghatároz-
ható. Modellünk a Ballesteros és Párisi által bevezetett véletlen diszlokációs modell [10] 
kétdimenziós, önduális verziójának tekinthető. A kritikus pont környékén a korrelációs 
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hossznak megfelelő skálán vizsgálhatjuk a modell tulajdonságait. A korrelációs függvény 
exponensét, a = 1, nagy rendszerméret esetén a rendezetlenségnek különböző blokkokra 
vett integrálásából határozhatjuk meg. így modellünk ezen a paraméterű Gauss-féle kor-
relált rendezetlenséggel összehasonlítható. 

A kétdimenziós Ising modellnél a lokális energiasűrűségben jelentkező korrelálatlan 
rendezetlenség, mint például hígítás vagy véletlen ferromágneses kötések, marginálisan 
irreleváns perturbációt okoznak [42, 43, 100, 98]. Ennek következményeként a kritikus, vi-
selkedést a tiszta rendszer logaritmikus korrekciókkal bővülő exponensei határozzák meg. 
A korrelációs hossz exponense, z/sh0rt, azonban megtartja a tiszta rendszerhez tartozó érté-
ket, v0 = 1. Ezért a kiterjesztett Harris kritérium (5.1) feltétele teljesül, így modellünkben 
a korrelált rendezetlenség releváns perturbációt okoz. Az egzaktul ismert kritikus pontban 
Monté Carlo szimulációkat végzünk, és véges méret skálázással meghatározzuk a rendszer 
kritikus exponenseit, valamint ellenőrizzük az (5.2) kifejezésben szereplő állítást. A mo-
dell mágnesezettségi és energia profilját is vizsgáljuk azon oknál fogva, hogy ellenőrizzük, 
vajon a konform eljárások igazak maradnak-e a véletlen rendszernél a rendezetlenségre 
történő átlagolás után. 

5.2. Az önduális kéttengelyű korrelált rendezetlenség 
modellje 

5.2.1. Véletlen kötésű Ising modellek 
A négyzetrácson értelmezett kétdimenziós Ising modellt vizsgáljuk, melynek Hamilton 
operátorát az alábbi egyenlet határozza meg: 

l l 
-pH = + KfajVij+i) , (5.3) 

¿=1 j=i 

ahol p = 1/kjjt. k f j és k f j az (i,j) rácsponton elhelyezkedő aitj spinnek a vízszintes 
irányban lévő <Xj+ij, valamint a függőleges irányban található a i J + 1 első szomszédai kö-
zötti véletlen kötést jelöli. A következő paraméterezést használjuk 

e2Kh - 1 = 21//2+uu r = x,y. (5.4) 

A duális transzformáció során [13] a függőleges és a vízszintes tengely felcserélődik, mely-
nek következtében az alábbi egyszerű reláció áll fent a 4 és 4 változók között 

4 . —> < = , 4 —> 4 = - 4 > (5.5) 

ahol * a duális változót jelöli. Az 4 különböző eloszlásaihoz más-más modellek tartoznak. 
Abban az esetben, amikor 4 = ux és 4 = uV> a véletlen perturbációt nem tartalmazó 

modellhez jutunk. Ennek kritikus pontjában az (5.5) egyenlet értelmében ux = -uy. 
Izotrópia esetén a kritikus pontot az ux = uy = 0 egyenlőség szolgáltatja. Ekkor a 
kritikus exponensek jól ismertek [13], v = 1 és xm = Pjv = 1/8. 
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Véletlen modell korrelálatlan rendezetlenséggel 

Amennyiben ujj paraméterek független, azonos eloszlású valószínűségi változók, a rend-
szer korrelálatlan rendezetlenséggel bír. A kritikus pontban az eloszlás P(u) sűrűség 
függvénye szimmetrikus [67], P[u) = P{-u), mely egyben az öndualitást Jdfejező (5.5) 
egyenlet következménye is. A rendezetlenség erősségét A-val jelöljük, A2 = v?. Amennyi-
ben a rendszer mérete elég nagy, úgy azt L lineáris méretű cellákra bonthatjuk. Ezen 
blokkokhoz új változót rendelhetünk, u' = L^J^Uíj, ahol az összegzés a cella Ld tér-
fogatára vonatkozik. Az új változók esetén a rendezetlenség erőssége: A' = AZrd /2 . 
Ahhoz, hogy eldöntsük a perturbáció releváns voltát, Harris gondolat menetét követve, 
lásd 2.3.3 szakasz, az L = £ ~ t~" skálán A'/t hányadost kell vizsgálnunk, ahol t a re-
dukált hőmérséklet, a kritikus ponttól mért távolságot méri. Az elvégzett analízis szerint 
a kétdimenziós Ising modellnél ezen rendezetlenség marginálisan irreleváns perturbációt 
okoz. Ennek következménye, hogy a kritikus viselkedést a tiszta rendszer logaritmikus 
korrekciókkal bővülő exponensei határozzák meg [42, 43, 100, 98]. 

Véletlen modell izotróp korrelált rendezetlenséggel 

Ebben az esetben az ujj paraméterek olyan véletlen változók, amelyek a különböző rács-
pontokban korreláltak. A köztük lévő korreláció nagy térbeli távolság esetén a következő 
módon cseng le: 

Ha nagy kiterjedésű rendszert vizsgálunk, akkor azt cellákra bonthatjuk, és ez esetben 
a rendezetlenség erősségét a korrelálatlan modellhez képeset a A'e = ACL~U, egyenlet 
határozza meg [110], ahol u = mm(d,á)/2. Ekkor a rendezetlenségben lévő hosszú távú 
korrelációk csak a < d esetben okoznak releváns perturbációt. így a kétdimenziós Ising 
modellnél a < 2 lecsengésű korreláció releváns, és ekkor a modell v kritikus exponensét 
az (5.2) egyenlet határozza meg. Mindazonáltal az izotróp korrelált rendezetlenség esetén 
maga a kritikus pont nem ismert egzaktul, ami nehézzé teszi a numerikus számolásokat. 

McCoy-Wu modell 

A McCoy-Wu modell esetén a rendezetlenség szigorúan csak az oszlopokban (vagy a so-
rokban) korrelált 

4 = ( = 4 - (S-T) 

ahol a bj, af (axJ>y ) paraméterek független azonos eloszlású véletlen változók. Amennyi-
ben ismét kellően nagy rendszert tekintünk, úgy azt újra L lineáris méretű cellákra 
bonthatjuk. Ezen blokkokra új változókat bevezetve a rendezetlenség AMW erősségét 
a A'mw = AMwL~~1/2 egyenlettel jellemezhetjük. A McCoy-Wu modell lévő releváns per-
turbáció erősen anizotrop skálázási tulajdonsággal bír [46]. Ezért In ~ y/ ahol f a nem 

transzláció invariáns, pedig a transzláció invariáns irányban jelöli a korrelációs hosszt. 
A modell kritikus exponensei ismertek [46], a v = 2 és xm = (3 - \ /5) /4 egyenletekből 
valamint a skálatörvényekből pontosan meghatározhatók, lásd a 2.2 táblázatot. 

(5.6) 

\ 
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5.1. ábra. A kéttengely korrelált rendezetlenség parametrizációja 

5.2.2. Kéttengelyű korrelált rendezetlenség 
Az általunk vizsgált korrelált rendezetlenséggel szemben elvárjuk, hogy az x és y tengely 
felcserélésére szimmetrikus legyen, öndualitással bírjon, és a véletlen diszlokációs modell 
[10] kétdimenziós változatát adja vissza. Hogy mindennek eleget tegyünk a következő 
parametrizálást használjuk 

4 tó 6*, < = af + b) , (5.8) 

ahol változóink egy oszlopok és egy sorok mentén rendezetlen McCoy-Wu modell köté-
seinek az összege, ahogy az az (5.7) egyenletekből leolvasható. A könnyebb elképzelés 
érdekében érdemes megtekinteni a 5.1 ábrát. A parametrizáció következménye, hogy a 
rendezetlenség erőssége a McCoy-Wu modellnél látottak szerint skálázódik A'6 = A b l ~ 1 ' 2 . 
Másfelől az változók közötti átlagos korrelációk aszimptotikusan izotróp tulajdonságot 
mutatnak. Magát a kritikus viselkedést várhatóan a rendezetlenség korrelációs függvé-
nyének lecsengése határozza meg. Ahogy azt később látni fogjuk a kéttengelyű korrelált 
rendezetlenség releváns perturbációt okoz. Modellünkben a korrelációs függvény hasonló 
típusú, mint a Ballesteros-Parisi féle háromdimenziós diszlokációs modellben, és azon v 
kritikus exponenst szolgáltatja, mint amellyel az (5.6) egyenletben, az a = 1 paraméterrel 
leírt izotróp korrelált rendezetlen modell rendelkezik. 

Az (5.8)-ben használt parametrizációnak egyik nagy előnye, hogy a kötések kielégítik 
az (5.5)-ben szereplő duális relációt. Ezért ha az a ? , « * , ^ ^ ^ y á l t o z ó k a t ^ 

módon választjuk meg, a rendszer önduális lesz. Ezt többféleképpen is elérhetjük, ese-
tünkben mindegyikhez ugyanazon szimmetrikus és uniform valószínűségi sűrűségfüggvény 
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kötések számával, akkor megkapjuk az átlagos hőmérséklettől való tipikus eltérést 

t 3/2 
St(L) ~ A — ~ AL-'G . (5 .11) 

Ezek után, ha a perturbáció releváns voltát akarjuk eldönteni, akkor a következő hányados 
viselkedését kell elemeznünk abban az esetben, amikor megközelítjük a kritikus pontot, 
í —» 0. 

s m K r 1 + , 0 / 2 1 £0 OC r " 0 , (5.12) 
fj 

A fenti formulában £0 a korrelációs hosszt,míg i/0 a tiszta rendszerhez tartozó kritikus 
exponenst jelöli. A perturbáció akkor releváns, ha a t"1+v°!2 hányados divergál a kritikus 
pontban, azaz ha v0 < 2. Ezért a kétdimenziós Ising modellnél, ahol y0 = 1, a kéttengelyű 
korrelált rendezetlenség releváns perturbációt okoz. 

Ugyanezen eredményhez jutunk, ha A skálázási dimenzióját vizsgáljuk. Kiindulásnak 
tekintsük az (5.11) kifejezést. Amennyiben a hosszúsági skálát egy b tágítási faktorral 
növeljük, akkor a őt a következőképpen transzformálódik 

őt' = A'L'-1'2 = bl^°őt = b^AL*1'2 . (5 .13) 

ahol Jí-hez az y,o = l/te) skálázási dimenzió tartozik. Az V helyére L/b-t helyettesítve 
adódik, hogy 

A' = bVAA, = — , (5.14) 
¿vq 

azaz a újra skálázás során a rendezetlenség erőssége csak abban az esetben nő, ha vQ < 2. 
A Gauss-féle korrelált rendezetlenség fixpontjának stabilitására a = 1 esetén ugyanaz 

az eredmény adódik az (5.1) egyenletben, mint amit a modellünkre vonatkozóan az imént 
kétféleképpen is megállapítottunk. Ez abból következik, hogy mindkét modell esetén egy 
L hosszú skálán a rendezetlenség korrelációs függvénye hasonló módon viselkedik. Ezért a 
kéttengelyű korrelált rendezetlenséget úgyis prezentálhatnánk, mintha egy effektív a = 1 
paraméterű korrelációs exponenssel rendelkezne. A továbbiakban azt is megvizsgáljuk, 
hogy vajon a két modell között szorosabb kapcsolat is található. Azaz az (5.2) egyenletben 
a v kritikus exponensre vonatkozó állítás teljesül-e a kéttengelyű korrelált rendezetlenség 
esetén is. 

5.3. Véges méret skálázás a kritikus pontban 

5.3.1. A mérés menete 
Különböző fizikai mennyiségekhez tartozó kritikus exponenseket határoztunk meg azál-
tal, hogy kihasználtuk az adott mennyiségnek a kritikus pontban jelenlevő véges méretből 
származó skálázási tulajdonságát. A mérés során egyre növekvő L x L méretű négyzetrá-
csot tekintettünk, és minden irányban periodikus határfeltétellel éltünk. 

A Wolff algoritmust használtuk, lásd 3.2.2 szakasz, hogy ezáltal is csökkentsük a kri-
tikus pontban tapasztalható lelassulást. Minden rendszerméret esetén megvizsgáltuk a re 
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equilibrációs időt. Ehhez a rendszert két lényegesen különböző állapotból indítottuk. Az 
első esetben minden spin azonos irányba mutatott, amely megfelel a T = 0 hőmérséklet-
nek, majd a spinek véletlenszerűen vettek fel értékeket, amely a végtelen hőmérsékletnek 
megfelelő állapotot szolgáltatja. Az equilibrációs időt azon Monté Carlo lépések száma 
szolgáltatja, amely a két különböző állapotból indulva az egyensúly elérésének megtételé-
hez szükséges. Mind a inágnesezettségre, mind az energiára vonatkozóan meghatároztuk 
re-t. Ugyanezen mennyiségek esetén mértük az autokorrelációs időt is, hogy egy adott 
minta esetén az időre vett átlagolás statisztikus hibáját meghatározhassuk. 

A szimulációk során minden mintánál először 10re időt vártunk. Ez rendszermérettől 
függően 103 Monté Carlo lépéstől egészen 5 x 104 lépésig terjedhetett. Ezután az adott 
minta esetén a különböző fizikai mennyiségeknek meghatároztuk a termikus átlagát. Itt 
a megtett lépések száma ismét csak mérettől függően r = 105-től r = 2.5 x 105 Monté 
Carlo lépésig terjedt. Nagyságrendileg a rendezetlenség ns « 104 mintáját tekintettünk. 
Ez az érték úgy lett meghatározva, hogy az eltérő mennyiségek mérési hibája 1% körüli 
legyen. 

A fluktuáció-disszipáció relációt használtuk, hogy meghatározzuk a fajhőt és a mág-
neses szuszceptibilitást. Az X mennyiség várható értékét a termikus átlagoknak a rende-
zetlenség ns számú mintájára vett átlaga szolgáltatja. 

A rendszer teljes m mágnesezettségét és teljes e energiáját az alábbiak szerint definiáljuk: 

(5.15) 

l l 
(5.16) 

A szimulációk során a következő mennyiségeket mértük: 

• Az egy spinre jutó p-edik mágneses momentum, (p = 1,2,3,4): 

m-i = m. (5.17) 

• Az egy spinre jutó szuszcebtibilitás: 

AM 2 = (M - (M))2 . (5.18) 

• Az egy spinre jutó fajhő: 

A e2 = ( e - ( e ) f . (5.19) 

• A szuszceptibilitás logaritmusának hőmérséklet szerinti deriváltja: 

(5.20) 
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5.3. ábra. Pillanatfelvétel az egyensúlyi spin konfigurációról a pertubált (A = 9) és a 
tiszta rendszer (A = 0) esetén a rendezett fázisban (T = 0.8TC), a kritikus pontban, 
valamint a paramágneses fázisban (T = 2TC). 

5.3.2. Szimulációk eredményei 
Az 5.3 ábrán a kéttengelyű korrelált rendezetlenség egyensúlyi spinkonfigurációját hason-
lítjuk össze a tiszta rendszerével. Három különböző hőmérsékleti tartományt tekintünk. A 
rendszer méret mind a A = 9 erősségű rendezetlen, mind a tiszta modell esetén 116 x 116. 
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2.0 

J ' V o o o o o O 

o o AA 
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o •o o o •0- -0- -0- o 
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3 4 
ln(L) 

5.4. ábra. Az egy spinre eső fajhő véges méret viselkedése a kritikus pontban semi-
logaritmikus skálán ábrázolva. A fajhő a kritikus exponense negatív, ezért a C viselke-
dését nagy L rendszerméret esetén a reguláris része határozza meg. 
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5.5. ábra. Az egy spinre jutó mágneses momentumok véges méret skálázása a kritikus 
pontban. Az egyenesek a lineáris illesztésből származnak. 

Jól látható, hogy az alacsony és magas hőmérsékleti fázisban a perturbált modellben a 
klaszter méretek nagyobbak. Másfelől a kritikus pontban hozzávetőleg ugyanazon hosszú 
távú rend van jelen. 

A fajhőnek, a mágnesezettség sűrűségének különböző momentumainak, a szuszceptibi-
litásnak, az ln% hőmérséklet szerinti deriváltjának kritikus pontban jelenlevő véges méret 
tulajdonságát figyelhetjük meg az 5.4-5.7 ábrákon. Egyre nagyobb rendezetlenség mellett 
A = 3,4,9, a rendszer lineáris méretét L = 8-tól L = 116-ig változtattuk. 

A fajhő nagyobb rendszerméret estén telítődik, amely azt mutatja, hogy a reguláris 
része dominál a szingulárissal szemben. Tudjuk, hogy a szinguláris rész La/V szerint 
skálázódik. Ezért a telítődés azt jelenti, hogy a fajhő a kritikus exponense negatív. 
Tulajdonképpen ez az oka annak, hogy a szuszceptibilitás logaritmusának hőmérséklet 
szerinti deriváltját vizsgáltuk. 

A véges méret skálázás szerint a rendszer L lineáris méretével az alábbi mennyiségek 
a kritikus pontban a következőképpen viselkednek: 

mv oc L~px™ , x£> =xm = /3/v, 

X oc V l \ "f/v = d — 2xm = 2(1 — xm), 
tf a L l'\ l/v = yt. (5.21) 

A log-log skálán valóban megfigyelhető az elvárt lineáris tulajdonság, jól lehet \I> esetén 
kis rendszerméreteknél észrevehetően eltér ettől, valamint a meredekség enyhén függ A 
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ln(L) 

5.6. ábra. Az egy spinre jutó szuszceptibilitás véges méret skálázása a kritikus pont-
ban. Mivel az adatok A-val alig változnak, így az egyenes az összes pontra vett lineáris 
illesztésből származik. 

értékétől. Éppen ezért a mágnesezettség és a szuszceptibilitás exponenseinek meghatá-
rozásához egyszerű lineáris illesztést alkalmaztunk, ugyanakkor a *k-hez tartozó mérési 

ln(L) 

5.7. ábra. Az (5.20)-ben definiált # véges méret skálázása a kritikus pontban. A görbék 
a (5.22) egyenlettel meghatározott illesztésből származnak. 
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5.8. ábra. A végtelen rendezetlenséghez tartozó l / v meghatározása lineáris extrapoláció-
val. 

adatokra az alábbi görbét illesztettük 

ln(tf) = A + i ln(L) + In (l + BL~u) . (5.22) 

Az 5.1 táblázat tartalmazza a rendezetlenség különböző' erősségeihez tartozó kritikus ex-
ponenseket. Mivel A növelésével nincs jelentős eltérés ¡3/v és 7/2/ értékében, ezért ezek 
átlagát tekintettük, mely az alábbi értékeket szolgáltatta: 

= 0.1299(12), 1 = 1.7419(20). (5.23) 

Az azonban nem teljesen világos, hogy a mágnesezettség Xm momentumai miért csök-
kennek p növekedésével. Valószínűsíthetően crossover hatás, hiszen mindez kellően erős 
rendezetlenségnél, A = 9, eltűnik. 

A $-hez tartozó l / p exponens is változik a rendezetlenség különböző értékeinél. Mi-
képpen az az 5.8 ábrán is látható a csökkenés lineáris l /A-ban. Innen extrapolációval 
meghatározható a végtelen nagy rendezetlenséghez tartozó érték: 

- = yt = 0.4988(13). (5.24) 

5.4. Kritikus profilok 
A kritikus pontba Monté Carlo eljárással meghatározott profilokból konform leképezések 
segítségével megkaphatjuk a modellhez tartozó felületi és tömbi exponenseket [32, 94, 15], 
A kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel rendelkező modellre a replika trükköt alkalmazva 
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5.1. táblázat. Az 5.5-5.7 ábrákon látható véges méret skálázási adatokra történő illesz-
tésből származó effektív kritikus exponensek. Az utolsó sorban a tk-re illesztett (5.22) 
görbében szereplő korrekciós kitevő értékei szerepelnek. 

A = 3 A = 4 A = 9 
ß/v 0.1312(13) 0.1292(10) 0.1294(14) 

(2) 
Xm 0.1283(10) 0.1279(8) 0.1309(11) 

(3) 
Xm 0.1259(8) 0.1264(8) 0.1310(9) 
r(4) 
Xm 0.1238(7) 0.1249(7) 0.1305(8) 
l / v 1.7435(21) 1.7442(17) 1.7381(22) 
l/ifi 0.5368(9) 0.5268(10) 0.5115(8) 
ÜJ 0.737(7) 0.573(6) 0.569(7) 

olyan effektív Hamilton operátorhoz jutunk, ahol hosszú távú kölcsönhatások lépnek fel 
az egyes replikák között. Ebből adódóan, szemben a korrelált rendezetlenséggel [32], nem 
várjuk, hogy az általunk vizsgált rendszer konform invarianciával bírjon a fázisátalakulási 
pontban. Mindazonáltal feltételezzük, hogy modellünk kritikus profiljai mégis rendelkez-
nek ezen tulajdonsággal. Hasonló esetre jó példát szolgáltat a külső térrel rendelkező 
véletlen Ising lánc, ahol a kritikus pontban a profilok majdnem pontosan követik a kon-
form elmélet által meghatározott görbéket [57], noha a rendszer erős anizotrop skálázási 
tulajdonsága miatt nem konform invariáns [46, 118]. 

5.4.1. Sűrűségek konform transzformációja 
Rögzített határfelülettel rendelkező félvégtelen kritikus rendszer mágnesezettségi profilja 
jól ismert. A felülettől y távolságra az alábbi lecsengést mutatja [50] 

My)>Bxed =Ámy Xm, xm = p/v, (5.25) 

ahol xm a tömbi mágnesezettségi sűrűség skálázási dimenziója. 
A felső komplex félsíkot a (2.62)-ben leírt Schwarz-Christoffel transzformáció segít-

ségével konform módon leképezhetjük egy négyzetre, lásd 2.2 ábra. A megváltozott geo-
metriában a mágnesezettség sűrűsége a (2.57) egyenlet értelmében, a 2.2.4 rész jelöléseit 
használva, az alábbiak szerint viselkedik: 

(mM)fixed = ö ( 3 I m M 3 ) f i x e d . K*) = W{z) 

,, * _ l 

W [ Z ) ~ 9 A ^ r i / 7 T 3 T 7 2 W 3 T 3 2 T - (5-2 6) 

2 K { k ) 3 ( 1 - z2)(l - A2*"*) ' 

Bevezetve egy új, redukált változót 

3í[z(u;)] 
c(w) = 

3 ( 1 - 3 ) ( 1 - A ; V ) 
(5.27) 
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5.9. ábra. A mágnesezettségi sűrűség konform profiljai különböző L rendszerméretés A 
rendezetlenség esetén. A szaggatott vonalak -fi/v meredekségei a véges méret skálázásból 
származnak. 

a mágnesezettség sűrűsége £ hatványaként változik 

m = (m(C))fixed oc C* m • (5.28) 

Hasonló lecsengést kapunk az energiasűrűség szinguláris részének viselkedésére 

WT)aing « C*, xe = 2 — \/v. (5.29) 

Ekkor azonban eleminálni kell az energiasűrűség reguláris részét. Ezt úgy valósíthatjuk 
meg, hogy megváltoztatott a peremfeltételekhez tartozó energiasűrűségek öe különbségét 
tekintjük. Nevezetesen a szabad határfelület esetén mért e{ree(w) értékből kivonjuk a 
rögzített határfeltétel során kapott e f i x edM értéket, mely az alábbiak szerint viselkedik 

Se = (Cfree(C)) ~ (efixed(C)) OC • (5.30) 

Ugyanis a két határfeltételnél a szinguláris rész együtthatója ellentétes előjelű [66, 15], 
míg a tömbi reguláris részé együtthatója változatlan, ezért a különbség képzésekor ezen 
utóbbi tag kiesik. 

5.4.2. A mérés eredménye 
A Monté Carlo technikával végrehajtott mérés során különböző határfeltételekkel rendel-
kező négyzetrácsot tekintettünk. A Swendsen-Wang algoritmust használtuk, lásd 3.2.3 
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5.10. ábra. Az energiasűrűség konform profiljai különböző L rendszerméretés A rendezet-
lenség esetén. Az egyenesek az adatokra való lineáris illesztésből származnak. 

szakasz, mivel ez sokkal hatékonyabbnak bizonyult rögzített határú modell estén a Wolff 
algoritmussal szemben. Három különböző rácsméreten (L = 16, 32, 64) vizsgáltunk há-
rom különböző erősséghez tarozó rendezetlenséget (A = 7, 9, 11). Minden minta esetén 
re = 5.103 Monté Carlo lépés megtétele után r = 6.104 lépésre határoztuk meg a termikus 
átlagot. A vizsgált minták ns száma mérettől függően változott, a legkisebb rendszernél 
ns = 2.104, a legnagyobbnál ns = 2.103 volt. 

A mágnesezettség profiljának mérésekor a felületi spineket +1 értékkel rögzítettünk. 
Az energiasűrűség szinguláris részének meghatározásához az (5.30) kifejezést használtuk 
oly módon, hogy ugyanazon mintákra tekintettük a két különböző határfeltételhez tartozó 

5.2. táblázat. Az energiasűrűség xe skálázási dimenziója, az 5.10 ábrán szereplő adatokra 
történő lineáris illesztés meredekségéből meghatározva. 

L A = 7 A = 9 A = 11 
16 1.5435(9) 1.5377(9) 1.5177(10) 
32 1.5241(9) 1.5207(6) 1.5110(9) 
64 1.5209(6) 1.5182(4) 1.5002(8 
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5.3. táblázat. A modell mágnesezettség és az energia skálázási dimenziói, valamint a 
kritikus exponensei a skálatörvények felhasználásával, ahol fi/v, az (5.23) míg \ / u 
az(5.24) egyenlet határozza meg. 

Xm 0.1294(7) 
Xe 1.5012(13) 
a -2.01(1) 
ß 0.2604(31) 
7 3.492(13) 
ő 14.46(8) 
V 2.005(5) 
V 0.2588(14) 

profilokat. 
A mérés eredményeként kapott görbék ( függvényében íog-log skálán az 5.9-5.10 áb-

rákon láthatók. A mágnesezettség sűrűség profiljainál erős korrekciók lépnek fel, azonban 
a redukált változó kis értékei miat t nem találtunk megbízható nem lineáris illesztés. A 
szaggatott vonallal jelzett görbe meredeksége a véges méret skálázás során az (5.23) egyen-
letben szereplő fi/v értéke. Ez azt mutat ja , hogy aszimptotikusan a két eredmény összeér. 

Az 5.10 ábrán látható energia profilok esetén gyenge korrekciók lépnek fel, így itt al-
kalmazható a lineáris illesztés xe meghatározására. Az a pár pont, mely nem az egyenesen 
helyezkedik el kis C esetén jelentkezik. Ezek kizárólag a felülethez kapcsolódnak, és nem 
nagy súllyal bírnak az illesztéskor. Az 5.2 táblázatban az egyre nagyobb L rendszerméret 
és az egyre erősebb A rendezetlenség során meghatározott xe értékeket tüntet tük fel. Jól 
látható, hogy mind L, mind A növekedésével az energia skálázási dimenziója fokozatosan 
csökken. 

5.5. Összefoglalás 
Az általunk vizsgált kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel bíró modell kritikus exponen-
seit az 5.3 táblázatban foglaltuk össze. A mágnesezettség skálázási dimenziója közvetlenül 
adódik a (5.23) egyenletből. Azonban yjv ismeretében a 7/1/ = d - 2xm skála törvény 
segítségével is kifejezhető, ekkor xm = 0.1291(10). A táblázatban a két érték közös kon-
fidencia intervallumának közepe szerepel. Mivel ez közel van a tiszta kétdimenziós Ising 
modellhez tartozó xm = 1 /8 értékhez, így elmondható, hogy a két modellben a mágnese-
zettség majdnem ugyanolyan fraktáldimenzióval rendelkezik. Ez az oka annak, hogy az 
5.3 a kritikus pontban az egyensúlyi állapotok azonos képet mutatnak. A mágnesezettség 
skálázási dimenziójából a skálatörvények segítségével kapjuk, hogy 77 = 2xm + 2 - d = 2xm 

és 5 = - 1 + d/xm. 
A korrelációs hossz v kritikus exponensének értékét az (5.24) egyenlet segítségével 

határozhatjuk meg. Jól látható, hogy a numerikus becslés a hibahatáron belül összhang-
ban van az a = l-hez tartozó Gauss-féle izotróp rendezetlenségre vonatkozóan az (5.2) 
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egyenletben leírtakkal. A fajhő a kritikus exponensét a Josephson törvény segítségével 
határozhatjuk meg, lásd a 2.2 táblázat. A rendezetlen és a tiszta rendszer v exponense 
közötti különbség magyarázza, hogy az 5.3 ábrán a kritikus ponton kívüli tartományokban 
a kéttengelyű korrelált rendezetlenséghez tartozó klaszterméretek nagyobbak. 

Az energiasűrűség xe skálázási dimenziója az xe = d - \/v egyenlet felhasználásával 
adódik. Összevetve az 5.2 táblázat eredményivel látható, hogy konform transzformáció 
után a kritikus profilok vizsgálatából hasonló eredményre ju to t tunk. 

Összegezve eredményeinket, mely a [5] cikkben találhatók meg, a négyzetrácson értel-
mezett Ising modellt viszgáltuk kéttetengelyű korrelált rendezetlenség jelenlétében. Az 
általunk választott parametrizáció miatt a rendszer önduális, így a kritikus pont ja egzaktul 
meghatározható. A Harris kritérium értelmében az Ising modellbe bevezetett perturbáció 
releváns. A kritikus pontban kiterjedt Monté Carlo szimulációk segítségével meghatároz-
tuk a rendszer kritikus exponenseit, melyek konzisztensek voltak egymással. A korrelációs 
hossz v exponense megegyezik a Gauss féle izotróp korrelált rendezetlenség esetén vár-
takkal, ugyanakkor a mágnesezettség xm skálázási dimenziója nincs messze a tiszta és a 
korrelálatlan rendezetlen rendszerhez tartozó értéktől. 



6. fejezet 

Csatolt modellek határfelülete 

6.1. Bevezetés 
Másodrendű átalakulásoknál a korrelációs hossz végtelenbe tar t . Emia t t mikroszkopikus 
inhomogenitások és véges méretű defektusok nem változtat ják meg a rendszer kritikus 
viselkedését [23]. Más a helyzet amennyiben a rendezetlenség végtelen kiterjedésű, mint 
például felület jelenléte [17, 38, 89] vagy esetleg egy altéren végighúzódó defektus [22] 
esetén. Ekkor a rendszer lokális kritikus viselkedése a korrelcáiós hosszal karakterizált 
tar tományban megváltozhat. Szokásos példa erre a mágnesezettség, amely a rendszer 
belsejében a fázisátalakulási pont felé haladva rn ~ ( t c - t ) 0 lecsengést követ, ugyanakkor 
a felületen mi ~ {tc-t)pl szerint változik, ahol a két kritikus exponens, fi és fiu általában 
különböző. 

Az inhomogenitásoknak több általános formája is van, úgymint sarkok |30, 12, 35, 1], 
szegélyek, parabolikus alakzatok |86] stb., melyek gyakran különleges kritikus viselke-
dést okoznak [58]. Előfordulhat, hogy a lokális exponensek néhány paramétertől függően 
folytonosan változnak, vagyis a lokális kritikus viselkedés nem univerzális. 

Két különböző tömbi illetve felületi kritikus exponensekkel bíró rendszer összekap-
csolása is inhomogenitást eredményez a határfelületen. Amennyiben a két alrendszer 
kritikus hőmérséklete lényegesen különbözik, akkor a határon a fázisátalakulása hasonlít 
a felületek viselekdéséhez [16]. Az alacsonyabb kritikus hőmérsékleten a a határfelület 
rendezett marad, mivel az egyik alrendszer felülete még rendezett . Elérkezve a nagyobb 
kritikus hőmérsékletre mint ahogy az egész rendszerben, úgy a ha táron is megszűnik a 
rend. A jelenség a rendes felületi átalakuláshoz hasonlít. Ugyanakkor kettőnél magasabb 
dimenzióban és elég erős kapcsolás esetén lehetséges egy határfelületi átalakulás. Ennek a 
kritikus viselkedése at tól függ, hogy az összekapcsolt modellek mely univerzális osztályba 
tartoznak. 

Kétdimenzióban a határfelület viselkedése sokkal összetettebb, ha a két alrendszer 
kritikus hőmérséklete egybeesik, vagy csak kis mértékben tér el. Ebben az esetben a 
két különböző alrendszer tömbi, illetve felületi kritikus tulajdonságainak versengése vagy 
kölcsönhatása a határfelület teljesen új típusú viselkedését eredményezheti. Ebben a feje-
zetben analitikusan és numerikusan is tanulmányozzük az u tóbb említet t inhomogenitást. 

65 
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6.2. Átlagtér elmélet 

6.2.1. A (pk modell tulajdonságai 
Szabad energia 

A Landau-féle átlagtér elmélet keretein belül, lásd 2.2.1 rész, a V térfogattal és az S 
felülettel rendelkező rendszert vizsgálunk. A teljes szabad energia a skalár mennyiségű 
<p(r) rendparaméter függvénye, mely tömbi és felületi részre bontható [17, 38, 89]: 

p[f]= í fb[<fi]dV+ í f,[<p]dS. (61) 
J(V) J(S) v " > 

A másodrendű fázisátalakulási pont környékén a rendparaméter értéke kicsi, ezért az fb[<p] 
tömbi szabadenergia sűrűségfüggvénye sorba fejthető. A sorfejtésben a rendparaméter 
gradiense mellett a következő tagokra szorítkozunk: 

fb M = fb [o] + - (V<p)2 + J<p2 + J<pk - hifi. (6.2) 

A pozitív együtthatójú, C > 0, második tag a rendparaméter térbeli változása miatt lép 
fel. A kritikus pont alatt, T < Tc, a negatív A a kritikus ponttól való távolságot méri 
A = -at (a > 0, t = Tc - T). A következő tag, B > 0 feltétel mellett biztosítja a 
rendszer stabilitását a rendezett fázisban. Az utolsó tag a külső mágneses teret jelöli 
Amennyiben k páratlan a rendparaméter csak nem negatív értéket vehet fel, különben a 
rendszer instabillá válik. 

A fentiekhez hasonló módon a felülethez tartozó szabadenergia sűrűségfüggvénye az 
alábbiak szerint írható 

fsM = fs[ 0] + Y X ' (6-3) 

ahol tp a rendparaméter értéke az S felületen, lásd 2.3.2 szakasz. A Cs konstans pozitív a 
A az extrapolációs hossz, mely a rendszer mikroszkopikus Hamilton operátorában a tömbi 
és felületi kötéseikkel áll kapcsolatban [17] . 

Ginzburg-Landau egyenlet 

Az átlagtér elméletben a rendparaméter egyensúlyi értéke, < p ( r ) , minimalizálja a (6.1) e-
gyenlettel kifejezett teljes szabadenergiát. Emiatt a szabadenergia 5F[ip] változása nullát 
eredményez, amennyiben a rendparamétert az egyensúlyi értékétől egy kis őip(r) értékkel 
eltérítjük és ezen változó szerint első hatványig sorba fejtjük. A (6.1-6.3) egyenleteket 
használva a következő adódik: 

ŐF[<p}= [ [CVtp-Vöv + (Aip + Byk-x-h)5v\dV+ [ (cX)StpdS. 
Jiv) Jis) K A' 

(6.4) 
' (V) J(S) 

A térfogat integrálban az első tagot a következő azonosság szerint átalakíthatjuk 

CVip • V8yi = V • (CőtpVip) - Cő(pV2(p (6.5) 
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és Gauss tételét alkalmazva az első részt felületi integrálként írhatjuk fel. Ekkor a szaba-
denergia változása 

6FM = J (-Cvv + Atp + B3-1 - h)SV dV + f ( _ c n • v p + Btp dS, (6.6) 

ahol n a felülettől a rendszer belseje felé mutató egységvektor. Egyensúly esetén a teljes 
szabadenergia elsőrendű változása eltűnik, ezért a fenti egyenletben a térfogatintegrál az 
alábbi Ginzburg-Landau egyenlethez vezet 

- C V V ( r ) + Atp(r) + Bipk~l{r) = h(r), (6.7) 

amely a rendparaméter tömbi viselkedését határozza meg. A felületi integrál az alábbi 
peremfeltételt szolgáltatja a rendparaméter határon lévő profiljára: 

c n . v p ( r ) | ( 5 ) = c s ^ (6.8) 
(s) 

Tömbi kritikus viselkedés 

Mivel a felülettől távol a rendszert homogénnek tekintjük, ezért a (6.7) egyenlet első 
tagja nem jelenik meg amennyiben a tömbi viselkedést analizáljuk. A kritikus pont felett, 
külső tér hiányában a mágnesezettség eltűnik, ugyanakkor a rendezett fázisban, (T < Tc 

h = 0), az alábbiak szerint változik 

=<PotP, P = ( 6 . 9 ) 

A tömbi viselkedéshez tartozó Ginzburg-Landau egyenletet megoldva határozhatjuk 
meg a összekapcsolt korrelációs függvényt 

G(r,r') = kBTMÜ. (6 1Q) 

ahol <p(r) a rendparaméter egyensúlyi értéke. A 6.7 egyenlet funkcionális deriváltját 
tekintve a következőt kapjuk 

-CV2
rG(r, r') + [A + (k- 1 )Blpk

b'2}G(r, r') = kBTŐ(r - r'). (6.li) 

Átrendezve adódik, hogy 

( - V 2 + r 2 ) C ( r , r ' ) = ^ í ( r - r ' ) , ( 8 . 1 2 ) 

ahol a £ tömbi korrelációs hosszt a rendezett fázisban a (6.9) és (6.11) egyenletek felhasz-
nálásával fejezhetjük ki 

£ = 
1 

= » = (6.13) 
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Rendparaméter profilok 

A továbbiakban félsíkokat vizsgálunk, azaz számításaink során mindig feltételezzük, hogy 
a rendszerhez tartozó felület a 2 = 0 helyen található. A profilokat a <p = tp{z) koordi-
nátázással írjuk le. A 0 = ip/pb normálást bevezetve a (6.7), (6.9) és (6.13) egyenleteket 
használva a rendparaméter profilját a következő differenciál egyenlet megoldásából hatoz-
hatjuk meg 

dz2 
A „ B k 
cV + c* 

- 2 - h -
,k-1 

(6.14) (k-i)?' 

Mindkét oldalt 2d(p/dz szorozva és figyelernbevéve, hogy a rendszer belsejében d(p/dz -» 0, 
amennyiben 0 -fi 1, fenti differenciál egyenlet első integrálja az alábbi egyenlethez vezet 

20 - kp2 + k - 2 

k(k-2)e 
(6.15) 

A továbblépésnél már számításba kell venni k konkrét értékét. Nem szabad elfelejtkezni 
a felület által meghatározott peremfeltételről sem. Hiszen a felület lehet rendezettebb, 
(¡0(0) > 1) , vagy kevésbé rendezettebb, (0(0) < 1), mint a rendszer belseje. Az alábbi-
akban felsoroljuk a (6.15) egyenlet különböző megoldásait, amelyekre a későbbiek során 
lesz szükségünk. A <p+{z) (0_4)) jelölést használjuk abban az esetben, amikor a rendszer 
a 2 > 0 (z < 0) koordinátákkal jellemzett félsíkban helyezkedik el. Az l+ (/_) integrációs 
konstanst a z = 0 peremfeltétel segítségével határozhatjuk meg. 

0 model, 0(0) > 1: 

0±(z) 

gí0± 

dz 

~ 3 coth2 

2 

qp — COSh 
2 4 

(z±lA 
V 24 ) 

2 4 
(6.16) 

0 model, 0(0) < 1: 

0±öo 

d<p± 
dz 

\ 3 tanh2 
2 

±- J r - sinh 
24 

m-i 
(6.17) 

0 model, 0(0) > 1: 

<p±(z) 

d0± 
dz 

i c o t h 

qr-^-sinh 
4 4 

( z ± l a 
\ 2 4 ) ' 

Gfc) (6.18) 
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0 rnodel, 0(0) < 1: 

<p±(z) 
# ± 

dz 

± tanh 

± a c o s h 

z±L 
2 4 

2 4 (6.19) 

0 model, 0(0) > 1: 

0±(2) 

d<p± 

nH 3 tanh2 z±u 
24 

1 
-1/2 

dz Alsinh(é)C0Sh~3GI: 
fstanh2 ( a j 

\ 2 4 (6.20) 

0 model, 0(0) < 1: 

0 ± ( z ) = i s i n h { ^ T f } 

3 . f ü _ \ 

v 2 4 ) 
d'pi 
dz ±—7- cosh 

4 4 

sinh2 

sinh : 

z±é 

~24~ 

(k) 

3 + 2 
-1/2 

+ 
-3/2 

(6.21) 

6.2.2. Felületek kritikus viselkedése 
A továbbiakban áttekintjük a felület kritikus viselkedését, vö 2.3.2 szakasz. Mindvégig 
feltételezzük, hogy a rendszer a rendezet fázisában van, (T < Tc), és a pozitív félsíkban 
helyezkedik el, 2 > 0. Ezért itt nem alkalmazunk a korábban bevezetett kettős jelölést, 
elhagyjuk a -I- indexet, azaz például <p(z)-t használunk <p+(z) helyett. Ezen geometria 
esetén a (6.8) peremfeltétel egyszerűsödik 

0(0) _ d<p 
dz (6.22) 

Az alábbiakban ismertetjük az l integrációs konstanst, valamint a rendparaméter tp(0) 
értékét. 

A 0 modellhez tartozó felület 

• A < 0: 

Ekkor rendkívüli felületi átalakulásnak lehetünk tanúi, azaz a felület rendezett ma-
rad a tömbi kritikus pontban. A rendparaméter profilját a (6.16) egyenlet írja le 
Mivel a korrelációs hossz a kritikus pontba végtelenbe tar t , ezért « 1 Az l 
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integrációs konstanst a (6.22) egyenlet mindkét oldalának / /£ szerinti sorfejtéséből 
határozható meg, a vezető rendig tekintve adódik, hogy 

C 
2 ^ - | a l (6.23) 

2 
és 

» A > 0: 

Ebben az esetben a rendparaméter értéke kisebb a felületen, mint a rendszer bel-
sejében. Mindamellett ugyanazon Tc hőmérsékleten jelenik meg a rend az egész 
rendszerben, vagyis rendes felülelti átalakulással van dolgunk. A profilt a (6.17) 
egyenlettel jellemezhetjük, ahol azzal a feltevéssel éltünk, hogy / /£ konstans. A 
részletes számolások megtalálhatók a [6] cikkben. A (6.22) egyenletben megfogal-
mazott peremfeltétel teljesül, amennyiben 

/ = 2 t a n h - 1 ^ ^ £ 0 r 1 / 2 (6.25) 

és így: i C A 

^ ( o ) = 7 i c i y 2 - (6-26) 

A rendpararnéter felületi exponense, fii = 3/2, nagyobb a tömbi exponensnél, fi =1. 

A -> oo: 
Ekkor a profilt az l -> oo feltétel mellett egyaránt meghatározza a (6.16) és a (6.17) 
egyenlet. A rendparaméter konstans, azaz értéke a rendszer belsejétől haladva a fe-
lületig változatlan, <p(0) = <pb = <Pot. Ezen a speciális felületi átalakuláson egyazon 
hőmérsékleten jelenik meg a rend mindenhol a rendszerben, továbbá a rendparamé-
ter felületi és tömbi kritikus exponense is megegyezik. 

A ip4 modellhez tartozó felület 

• A < 0: 

Ahogy az előző részben már láttuk, ekkor a felület rendezettebb, és fázisátalakulá-
sához tartozó kritikus hőmérséklet magasabb a tömbinéi. A rendparaméter profilját 
a (6.22) egyenlet határozza meg. Az integrációs konstansra a (6.22) egyenlet által 
megkövetelt / / £ 1 feltételt figyelembevéve adódik, hogy 

( j 
l = - c J A \ - (6.27) 

A rendparaméter felülethez kapcsolódó vezető részére az alábbiakat kapjuk 

=
 (6-28) 
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A > 0: 

Ekkor a rendes felületi átalakulásnál a rendszer profilját a (6.19) egyenlettel írhatjuk 
le. Amennyiben / /£ < l a peremfeltétel teljesül, és így 

£ 
c , / = — A - (6.29) 

A felületen a rendparaméter a kritikus pont közelében az alábbiak szerint viselkedik 

1 CA 
m = ~2cá>*0t- (6-30) 

Ebből megint az adódik, hogy a felületi exponens, A = 1, nagyobb a tömbi expo-
nensnek a (6.14) egyenletben meghatározott értéknél, fi = 1/2. 

• A oo: 

It t a (6.22) határfeltétel miat t az integrációs konstans a végtelembe tart , / oo. A 
speciális átalakulás sorén mind a felületen, mind a rendszer belsejében ugyanakkora 
a rendparaméter értéke, 0) = <p011/2. 

A p6 modellhez tartozó felület 

• A < 0: 

A rendkívüli felületi átalakulás sorári a profilt a (6.20) egyenlet írja le. Ebben az 
esetben a (6.22) határfeltétel akkor teljesül, ha az / / £ hányados konstans értéket 
vesz fel, ami a következőkhöz vezet 

l = 2 tanh~ (6.31) 

Ebből meghatározhatjuk a rendparaméter felületi viselkedését 

^ K ^ í i r ^ (6-32) 

A > 0: 

Miként a korábbi esetekben is láttuk rendes felületi átalakulás zajlik le. A rendpa-
raméter profilját (6.21) határozza meg. A peremfeltétel abban az esetben teljesül 
amennyiben ¿/£ < 1. Ekkor az adódik, hogy 

( j 
l = ca

a' (6-33) 

A felületen a kritikus pont közelében a rendparaméter a tömbi fi = 1/4 exponenshez 
képest fii = 3 /4 exponenssel változik, 
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• A -> oo: 

Ahogy a többi modellnél, itt is speciális átalakulás van, l végtelen, valamint a felület 
ugyanúgy viselkedik, mind a rendszer belseje, <p(0) = p 0 í 1 / 4-

Jól látható, hogy a karakterisztikus hossz különböző értékei mellett a rendparaméter 
fii felületi és fi tömbi kritikus exponensei között az alábbi összefüggések lépnek fel: 

fit = fi + v (rendes átalakulás), (6.35) 

fii = fi (speciális átalakulás). (6.36) 

Ezen skálázási relációk azonban csak az átlagtér elmélet keretein belül maradnak igazak 
[17]. 

6.2.3. Határfelületek kritikus viselkedése 
Ebben a részben két különböző univerzális osztályba tartozó rendszer összekapcsolása 
során létrejövő határfelület kritikus viselkedését analizáljuk a rendezett fázisban, t <tc. 
Éppen ezért a két alrendszer szabadenergia sűrűségét a (6.2) egyenletben más-más k 
határozza meg. Maga a határfelület a z = 0 koordinátán valósul meg, és az összekapcsolás 
az alábbi tagot jeleni az szabadenergia sűrűségfüggvényében: 

fiM = fi[ 0] + y f (6.37) 

Számításaink során azzal a feltevéssel élünk, hogy a pozitív féltérben azon alrendszer 
helyezkedik el, amely belsejében a kritikus pont alatt nagyobb rend uralkodik, azaz fi+ < 
fiA rendparaméter profiloknak, z > 0 esetén ip+(z)-nek valamint z < 0 esetén <P-(z)-
nek, eleget kell tenniük az alábbi egyenleteknek: 

p(0) = y+(0) = p_(0) 
<p(0) _ d<p+ d(p_ 

dz (6.38) 

A fenti határfeltételek a (6.22) egyenletnek az összekapcsolásra vonatkozó általánosításai. 
A megfelelő deriváltak az adott alrendszer felületi integráljához kapcsolódnak. 

Amikor két alrendszert összekapcsolunk a (6.38) egyenletben szereplő határfeltételek 
határozzák meg az Z± integrációs konstansok értékét, és ezáltal a teljes rendparaméter 
profilját. A továbbiakban különböző univerzális osztályok mellett ismertetjük az integrá-
ciós konstansokat valamint a rendparaméter határfelülethez tartozó értékét. A számítások 
technikai részletei megtalálható a ]6] cikkben. 

Ahogy a felületeknél is láttuk a A karakterisztikus hossz értéke határozza meg a kriti-
kus viselkedését. Amennyiben A negatív a határfelület rendezett marad a tömbi kritikus 
pont elérésekor, ekkor rendkívüli határfelületi átalakulásról beszélünk. Ha kettőnél maga-
sabb dimenziójú rendszert tekintünk, d > 2, akkor a tömbi kritikus hőmérséklet felett a 
felületen jelenlévő rend egy A-tól függő hőmérsékletig megmarad. Ezen átalakulást, mely 
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mindig megjelenik az átlagtér elmélet keretein belül, azonban nem vizsgáljuk. Amennyi-
ben A pozitív a határfelületen a rend a tömbi kritikus pontban t hatványa szerint tűnik el, 
ezt az esetet rendes határfelületi átalkulásnak nevezzük. A fentebb említett két átalakulás 
a (T, l / A ) fázisdiagramban a t = tc, l / A = 0 pontban találkozhat össze, ekkor speciális 
határfelületi átalakulásról beszélünk, lásd 2.5 ábra. 

A (p3 - <p4 határfelület 

• A < 0: 

Ekkor a két alrendszer erős csatolással kapcsolódik össze. Mindkét alrendszerben 
a rendparaméter növekszik a határfelület felé haladva, így a (p-(z)-t a (6.16), míg 
<p+(z)-t a (6.18) egyenlet jellemzi. Az integrációs konstansokra az alábbiakat kapjuk 

L = / § | A Í , 

h 

ahol 

l ^ o 
3 po „ VcáJ (6.39) 

(6.40) V |A| c i n 
A rendparaméter domináns része a határfelületen 

nem tartalmazza a t redukált hőmérsékletet, így a határfelület rendezett marad a 
tömbi kritikus pontban. A (6.40) és (6.41) formulák felhasználásával meghatároz-
hat juk a |A|-ban való aszimptotikus viselkedést 

/ |A| - 2 | A | » A * 
K 1 |A | - 1 |A| « A* ( 6 - 4 2 ) 

• A > 0: 

Ebben az esetben a két alrendszer gyengén kapcsolódik össze.Amennyiben 

0 < A < Ac = 2 ^ £ 0
+ , (6.43) 

a rendparaméter a határfelület felé haladva fokozatosan csökken, és így <p_(z)-1 a 
(6.17), míg <p+(z)-t a (6.19) egyenlet írja le, ahol 

L . 2 t a„ h-> lí±EtZ\(:r«>, 

l (6.44) 
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6.1. ábra. A ip3 - </?4 határfelületen a <j> = <p(z)/(pt redukált rendparaméter profilja £ = 
z/£+ függvényében különböző A = A/£q értékeknél, ahol fentről lefelé haladva l/A = -0.2, 
-0.1, 0, 0.1, 0.5. A belső ábrában a A > 0 é s £ < 0 eset van kinagyítva, ismét csak fentről 
lefelé haladva l/A = 0, 0.1, 0.5, 1 és 10. Mindkét alrendszerben minden más paraméter 
ugyanaz: C+ = C_ = Cu <Po = £o = £o valamint t = 10"4. 

Ha A = Ac, akkor L divergál, aminek következményeként </>_(z) konstans és minden 
2 < 0-ra a tömbi értéket veszi fel. 
Amennyiben Ac < A < oo, tp+{z)-1 még mindig a (6.19) egyenlet határozza meg, 
és l+ is tartja a (6.44)-ben leírt értékét. Azonban tp.(z) a határfelület felé haladva 
növekszik és így (6.16) egyenlettel jellemezhetjük, ahol 

L = 2coth-1 ^ + 2
3

A M c j . (6.45) 

A rendparaméter a határon 0 < A < oo esetben egyazon egyenlet írja le 

/ x 1C+A 

• A oo: 

A profil monoton módon növekszik, és ugyanazon egyenletekkel jellemezhető, mint 
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az előbb A > Ac esetben, noha most az integrációs konstansok értéke változik 

és így: ^ 

= (6.48) 

A <p4 - tp6 határfelület 

• A < 0: 

A határfelület sokkal rendezettebb mint az alrendszerek belseje, ezért <p^.(z)-1 a 
(6.18), míg </>+(z)-t a (6.20) kifejezéssekel jellemezhetjük. Ezekben az integrációs 
konstansok a következőképpen néznek ki 

l 

k 

h(t) 

ahol 
r . , l , 8 a* c , c y ( ^ 0 ) 2 

/ = 1 + v 1 + ^ ] á ] ' a - j c m m ( 6 - 5 0 ) 

Itt és a későbbiekben a (6.57) formula esetén h(t) a második vezető hatványig tekin-
tet tük l+-ban. Erre azért van szükség, hogy a határon a profil formáját meg tudjuk 
határozni z = környékén. A határon a rendparaméter domináns része konstans 

<p(0) = j j ^ f c f z - (6-51) 

A-ban az aszimptotikus tulajdonságát a (6.50) és a(6.51) egyenletek segítségével 
határozhat juk meg 

/ n , í IÁI'1 |A| > A* , x 

« { | A | - V |A| « A* ' ( 6 - 5 2 ) 

• A > 0: 

A rendparaméter értéke bármelyik alrendszer felől közelítve is meg a határfelületet 
csökkenést mutat . Ezért a profil (p-(z) részét a (6.19), <p+(z) szakaszát pedig a 

l9z. 
2 ci |A|, 

I tarilr + h ( t ) 

n/3 Y t m 
32 { C i V ö t o J 

(6.49) 
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6.2. ábra. A <p4 - <p6 határfelületen a <t> = ip(z)/v£ redukált rendparaméter profilja £ = 
z/£+ függvényében különböző A = A/£q értékeknél, ahol fentről lefelé haladva l/A = -0.1, 
-0.05, -0.03, 0, 0.1. A belső ábrában a A > 0 é s £ < 0 eset van kinagyítva, ismét csak 
fentről lefelé haladva l/A = 0, 0.01, 0.02, valamint 0.1. Mindkét alrendszerben minden 
más paraméter ugyanaz és a redukált hőmérséklet t = 10 -6. 

(6.21) formula segítségével jellemezhetjük, ahol az integrációs konstansokra az alábbi 
értékek adódnak: 

L = = t 
3 Ci(p0Co 

= & A " (6-53) 

Az összekapcsolásnál a rendparaméter a következő egyenlet szerint viselkedik 
JL_C±Í_ 
V6C& 

^ = (6-54) 

A —> oo: 
Ebben az esetben, ahogy már korábban is láttuk, a profil monoton növekedést mu-
tat. Az alábbi konstansokat figyelembevéve P-(z) -t a (6.18),míg íp+^z)-1 a (6.21) 
egyenletekkel írhatjuk le. 

h = r'l» (6.55) 
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A határon a rendparaméter az alábbiak szerint tűnik el 

a íp3 - if6 határfelület 

• A < 0: 

Szokásos módon ebben az esetben a határ rendezett marad az alrendszerek tömbi 
kritikus pontjában. Éppen ezért a teljes profilt a <p_(z)-t jellemző (6.16) és a <p+{z)-t 

determináló (6.20) egyenletek segítségével kapjuk meg.(6.20). Az L meghatározásá-
hoz egy negyedfokú egyenletet kell vizsgálni. Az alábbiakban csak A határeseteiben 
közöljük a megoldást 

L ~ 2 ^ | A | , | A | » A % 
ü , 

faf^py'hyü, i a i « a - . l 

t anh" 1 ( 4 = ) + h(t) 
V v 3 / 

h(t) 
^ s f o j a j ) 4 m ) 2

t l / 2 

9 ( C & J U ö J ' ' | A | > > A 

= l a l « a * - (6.57) 4 qto 

A crossover a következő értéknél zajlik le 

M\> U o V \ c j 

A két határesetben a felületi rendparaméter viselkedés: 

A * = Ci (6.58) 

v{0) - l a l » a * , 

/ q £+ \ 1/2 
<¿>(0) ~ ¥>o+, | A | < A \ (6.59) 

A > 0: 

A rendparaméter profilja monoton növekedést mutat , <P-(z)~t és ip+(z)-1 a (6.16) és 
a (6.21) egyenletek határozzák meg a következő integrációs konstansokkal 

/ v2 
l = ( £ - r 3 / 8 

h = ^ a . ( 6 _ 6 0 ) 
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6.3. ábra. A cp3 - y?6 határfelületen a <f> = p(z)/p>^ redukált rendparaméter profilja 
C = függvényében különböző A = A/£q értékeknél, ahol fentről lefelé haladva l/A = 
-0.2, -0.05, -0.02, 0, 1. A belső ábrában a A > 0 é s £ < 0 eset van kinagyítva, ismét 
csak fentről lefelé haladva l/A = 0, 0.2, 0.5, 1, 10. Mindkét alrendszerben minden más 
paraméter megegyezik és a redukált hőmérséklet t = 10~6. 

A kritikus pontban a rendparaméter az alábbiak szerint változik 

1 C+ A 
<P(0) = y/6 o (6.61) 

A oo: 

A profilt továbbra is a (6.16) és a (6.21) egyenlet írja le, ám ez esetben a konstansok 
értéke 

L = 
1 / 3 

.Vo 

¿ - 1 / 4 

1 / 3 

r 1 / 4 . 

A határfelületen a kritikus viselkedés 

(6.62) 

(6.63) 
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6.3. Skálázási összefüggések 
Az továbbiakban általánosítjuk az átlagtér elmélet keretein belül kapott eredményeket. 
Először egy félsíkban elhelyezkedő rendszer paraméter profilját vizsgáljuk szabad és rögzí-
tet t határfeltétel esetén. Majd az így kapott eredményeket használjuk fel két összekapcsolt 
alrendszer határfelületén fellépő jelenségek skálázási tulajdonságának megállapítására. 

6.3.1. Rendparaméter profilok 
Az általunk vizsgált rendszerről feltételezzük, hogy a pozitív félsíkban helyezkedik el, 
z > 0, valamint a rendszer belseje a rendezett fázisban van, T < Tc. Ahogy az átlagtér 
elméletnél is lát tuk a rendparaméter <p(z) értéke függ a felülettől mért z távolságtól. Minél 
beljebb vagyunk a rendszerben, z/£ > 1, annál inkább közelíti meg a tömbi értéket, mely 
a kritikus pont közelében <pb ~ Ü szerint változik. Ugyanekkor tudjuk, hogy a tömbi 
korrelációs hossz aszimptotikusan f ~ | í |_ l / szerint viselkedik. 

Szabad határfeltétel 

Szabad határfeltétel esetén a felületen hiányzó kötések miat t a lokális rend kisebb, mint a 
rendszer belsejében. Az egész rendszerben ugyanazon hőmérsékleten zajlik le a fázisáta-
lakulás, azaz rendes felületi átalakulással van dolgunk. A felületen a rendparaméter ekkor 
<p(0) ~ tPx szerint változik, ahol általában ft > /?. A rendszer belseje és a felület között 
a rendparaméter az alábbi skálázási tulajdonsággal bír [17, 38, 89] 

ahol a /ord(y) skálafüggvény 01" szerint változik kis értékek esetén, y < 1. 

Rögzített határfeltétel 

Rögzített határfeltétel esetén a felület rendkívüli fázisátalakulással bír, vagyis a felületi ré-
gió rendezett marad a tömbi kritikus pont elérésekor. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben 
2 < f és t -» 0+ a rendparaméter <p(z) = 0 (1 ) szerint változik. Formálisan ez megfe-
lel annak, hogy felületi exponens zérus, ft = 0. A rendparaméter profilját a következő 
egyenlettel jellemezhetjük [17, 38, 89] 

i t t a /ext(y) skálafüggvény aszimptotikus viselkedése y < 1 esetben az előzőhöz képes 
megváltozik, fext(y) ~ szerint cseng le [50]. 

6.3.2. Határfelületek kritikus tulajdonságai 
A továbbiakban két félvégtelen alrendszert kapcsolunk össze. A határfelületen vizsgáljuk 
a rendparaméter kritikus viselkedését. Általánosságban azt várjuk, hogy a határon lévő 

(6.64) 

(6.65) 
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kötések erősségétől függően a tömbi kritikus hőmérséklet közelében más-más jelenséget 
figyelhetünk meg. Amennyiben a két alrendszer gyenge kötésekkel kapcsoljuk össze, akkor 
a határfelület rendezetlen lesz a tömbi kritikus pontban. Ez megfelel az átlagtér elméletnél 
a pozitív A során látottakkal. Erős kapcsolódásnál a határfelület rendezett marad, miként 
A < 0 esetén. A határfelület ezen két kritikus viselkedését szeparálja a speciális átmenet, 
mely az átlagtér elméletben a A -» oo esetben tapasztaltunk. 

Az összekapcsolt rendszereknél a rendparaméter vizsgálata során a két alrendszer pro-
filjából indulunk ki. Megköveteljük, hogy a határon, z = 0, a teljes rendszer profilja 
folytonos legyen, és az alrendszerek profiljainak z = 0-ra vonatkozó deriváltjai az átlagtér 
elméletnél használt (6.38) egyenlethez analóg feltételeket elégítsenek ki. Amikor a két 
alrendszert gyenge illetve erős kötésekkel kapcsoljuk össze, akkor feltételezzük, hogy a 
(6.38) bal oldala véges. Ebből következik, hogy a teljes rendszer profiljához tartozó deri-
vált függvényvénynek szakadása van z = 0-ban, és így a két extrapolációs hossz közül, l± , 
legalább az egyik 0 ( 1 ) viselkedést mutat . Másfelől a speciális átmenetnél a (6.38) egyen-
let baloldala zérus, és így az extrapolációs hosszakat az alrendszerek derivált profiljainak 
egyenlőségéből határozhatjuk meg. Mindamellett a kritikus pont közelében l± ~ t~"±tű±, 
ahol 0 < oj± < 1 • 

Amikor az egyik alrendszer, z > 0, a tömbi kritikus pontban teljesen rendezetlené 
válik, a határfelületen a rendparaméter kritikus viselkedését a (6.64) és a (6.9) egyenletek 
segítségével határozhatjuk meg 

y>(0) ~ t0i, = (1 - u+)Pt + "+P+ , (6.66) 

ahol P+ < Pi < Pi- Ezen kritikus viselkedés azonban megváltozik, ha az egyik alrendszer, 
z < 0, határa rendezett marad a tömbi fázisátalakulásnál. Ekkor az összekapcsolásnál a 
rendparaméter a skálázását a (6.65) és a (6.9) egyenletek felhasználásával kapjuk 

pi = u-p- • (6.67) 

Nyilvánvaló, hogy a határfelülethez tartozó Pi kritikus exponens mindkét alrendszerre 
vonatkozóan ugyanazon értéket jelenti. A fenti konstrukció következménye, hogy az 
összekapcsolásnál a rendparaméter profilja sima lesz, valamint az alrendszerekhez tar-
tozó extrapolációs hosszak legfeljebb a korrelációs hossz nagyságrendéig növekedhetnek, 
max( i+ ,L) < min(£+ ,£_), melyből adódik, hogy 

max(w+f+ , íJ_i/_) < min(i/+, . (6.68) 

Ellenkező esetben a teljes rendszer profiljában min(£+, £_) hosszúság skálán tekintve a kri-
tikus pont felé haladva szakadás lép fel. Meg kell jegyeznünk, hogy az átlagtér elméletben 
í/+ = i/_ és u)± < 1, valamint a profil mindig sima. 

Relevancia-irrelevancia kritériumok 

A rendszer belsejében egy altér mentén elhelyezkedő gyengébb kötések hatására létrejövő 
defektus analizálása során használt relevancia kritériumot (22] általánosítjuk. Amennyi-
ben a két különböző kritikus rendszer gyengén van összekötve, akkor a csatoláshoz kap-
csolódó operátor a két felületi mágnesezettség operátorának szorzata. Ebből adódik, 
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hogy az x, anomális dimenziója a két felületi operátor anomális dimenziójának összege, 
Xi - xl + asf, ahol xf = Pt/v±. A d dimenziós rendszerben a defektus y{ skálázási 
exponense 

yi = di-xi = d- l - - L - _L . (6.69) 

ahol d( = d - 1 a határfelület dimenziója. 
Amennyiben y,- < 0 a gyengén összekapcsolt alrendszerek irreleváns perturbációt okoz-

nak, és ezen defektus a teljes rendszerben egy effektív vágást eredményez. Ebből kö-
vetkezik, hogy a határfelületen a rendparaméter viselkedése ugyanaz, mintha félsíkban 
elhejezkedő rendszereket tekintenénk. A mágnesezettség /3, kritikus exponensét a lokáli-
san nagyobb rendet biztosító alrendszer exponense határozza meg, azaz p{ = min(/31

±). 
Amennyiben y, > 0 az összekapcsolásnál lévő kötések releváns perturbációt okoznak, és a 
határfelület kritikus viselkedését egy új fixpont határozza meg. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a kétdimenziós ^-állapotú Pot ts modell esetén, ahol 2 < 
q < 4, a felülethez tartozó anomális dimenzióra mindig teljesül, hogy xx > 1/2 [28], Azaz 
a két különböző univerzális osztályba tartozó modell gyenge erősségű kötésekkel történő 
összecsatolásakor keletkező perturbáció a (6.69) egyenlet szerint irreleváns. 

Az átlagtér elméletben amennyiben egy skálázási relációban megjelenik a d dimenzió, 
akkor azt a Josephson-féle hiperskálázási törvényt, lásd 2.2 táblázat, kielégítő dc felső 
kritikus dimenzióval kell helyettesíteni. Jóllehet esetünkben ezen dc alrendszerenként 
eltér, így a (6.69) egyenlet kétértelmű. Mindamellett a korábbi analitikus eredmények 
azt mutat ják, hogy a határfelületen lévő gyenge kötések irrelevánsak az átlagtér elmélet 
keretein belül általunk vizsgált esetekben. 

Gyengén kapcsolt rendszerek 

Amikor a két alrendszert gyenge kötésekkel kapcsoljuk össze, akkor azt várjuk, hogy a 
rendparaméter a határfelületen nem veszi fel a maximumát. A P+, p_, fii kritikus 
exponensek relatív nagyságától függően a mágnesezettség elérheti minimumát, vagy a 
profil monoton növekedést muta that . A korábban bevezetett jelölésekkel élünk, azaz a 
pozitív féltérben azon alrendszer helyezkedik el, amely belsejében a kritikus pont alatt 
nagyobb rend uralkodik, P+ < P~. Ekkor a következő lehetséges esetek alakulhatnak ki. 

• p+ < P- < Pl < PC 
Ebben az esetben a teljes rendszer mágnesezettségi profilját megkaphatjuk a két sza-
bad határfeltétellel rendelkező alrendszer (6.64) egyenlettel leírt profiljának össze-
kapcsolásából. A gyenge csatolás a rendezettebb alrendszer, 2 > 0, aszimptotikus 
tulajdonságát nem változtatja meg. Ezért </?(0) ~ <pf, l+ = 0 ( 1 ) és aj+ = 0. Kö-
vetkezésképpen Pi = P l , valamint a (6.66) egyenletben leírt exponensek közötti 
összefüggést használva 

p{ - pl 
= i r t • ( 6 - 7 0 ) 

A fenti eredményeket figyelembevéve, amennyiben a (6.68) szerint < v+ telje-
sül, akkor a rendparaméter profilja sima lesz a határfelületen. Ezt a f a j t a viselkedést 
kapjuk vissza átlagtér elméletben a qA - határfelületnél A > 0 esetén. 
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• P+<P-< Pl < PC-

Ekkor is a határon feszi fel a minimumát a rendparaméter, ám a viselkedését már 
a 2 < 0 alrendszer határozza meg. Hiszen ennél a határon nagyobb a lokális rend. 
Következésképpen <p(0) ~ <pl, L = 0 (1 ) és u/_ = 0, valamint = /?". Ismét a 
(6.66) összefüggést használva kapjuk, hogy 

A rendparaméter profilja akkor lesz sima, ha uj+u+ <v_. Ez az eset azonban sosem 
lehetséges az átlagtér elmélet keretein belül. 

. p+ < Pl <P-< Pl: 

Ekkor a rendparaméter monoton növekszik és a teljes rendszer profilját úgy kaphat-
juk, hogy arendkívüli felületi átalakulással bíró alrendszer, 2 < 0, (6.65) egyenlettel 
leírt profiljához hozzákapcsoljuk a rendes átalakulással rendelkező alrendszer, 2 > 
0, (6.64) skálafüggvénnyel jellemzett profilját. A határfelületen a mágnesezettség 
kritikus viselkedését a rendezettebb rendszer határozza meg. Ezért 93(0) ~ p l , 
1+ = 0 (1 ) és ío+ = 0, amiből következik, hogy fa = Pl. A (6.66)-ból kapjuk, hogy 
tjj_ = pl / /?_ . Az átlagtér elmélet során ezt a viselkedést a <p3 - határfelületénél 
pozitív A esetén kapjuk vissza. 

Speciális átmenet 

A rendparaméter profilja ebben az esetben monoton növekedést mutat . A kevésbé rende-
zett alrendszer, 2 < 0, mágnesezettségét a (6.65) egyenlettel írhatjuk le. Ehhez kapcso-
lódik a rendezettebb alrendszer, 2 > 0, (6.64) egyenlettel meghatározott rendparaméter 
profilja oly módon, hogy a teljes rendszerre vonatkozóan a monotonitás megmaradjon. 
Miként már korábban említettük az extrapolációs hossz és az ebből adódó kritikus ex-
ponenst azon igényünk határozza meg, hogy a határon, 2 = 0, nemcsak a profil, hanem 
annak deriváltja is folytonos. Következésképpen l+ ~ és így 

A felületi exponenst a fenti elvárások miatt a (6.66) és (6.67) egyenlőségéből kapjuk 

A (6.73) és (6.72) egyenleteket megoldva a kritikus exponensekre adódik, hogy 

Vi = u+t/+ = u>_ i/_ . (6.72) 

Pi = P_üj_ = (1 - üj+)P1 + P+u. (6.73) 

(6.74) 

A fenti eredmények birtokában a (6.68) egyenlet segítségével analizálhatjuk a határfelü-
leten a profil viselkedését 
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• v_ > 
A profil sirnasági feltétele ekkor a > kifejezésre egyszerűsödik. Ahogy 
azt a következő fejezetben is látjuk kétdimenzióban a 3 és 4 állapotú Potts modell 
összekapcsolásakor ezen feltétel teljesül, ezért a profil várhatóan sima lesz. Ugyan-
akkor az Ising és a 3 állapotú Potts modell összekapcsolásánál a feltétel nem áll, így 
a kritikus pontban a profilban szakadás lép fel. Végezetül az Ising és a Baxter-Wu 
(4 állapotú Potts) modell esetén a (6.68) kifejezésben csak egyenlőség van, ami a 
marginális esetnek felel meg. 

• v_ < *v 
Ebben az esetben a (6.68) kifejezést a fenti eredmények birtokában átalakítva profil 
simasági feltételére az alábbi egyenlőtlenség adódik 

L. _ S± 

< I T T ' (6.75) 

Azonban ez kevésbé gyakori a valós anyagokban. 

Erősen kapcsolt rendszerek 
Az erős csatolás miatt a határfelület rendezett marad a tömbi kritikus hőmérsékleten. 
Ezért a teljes rendszerre vonatkozóan a rendparaméter profilját úgy kaphatjuk meg, hogy 
két, a (6.65) egyenlettel leírt profilt összekapcsolunk. A határfelület kritikus viselkedése, 
tehát megegyezik két független rendkívüli felületi fázisátalakulással rendelekző rendszer 
kritikus viselkedésével. 

6.4. Numerikus vizsgálatok 
A továbbiakban numerikusan analizáljuk a különböző állapotú Pot ts modellek összekap-
csolásakor kialakuló határfelület kritikus viselkedését. Az egyes alrendszerek mindig négy-
zetrácson helyezkednek el. Elsősorban a q = 2 állapotú Pot ts modellre, mely az Ising 
modellnek felel meg, valamint a g = 3 é s a < 7 = 4 Potts modellekre koncentrálunk [116]. 
Ezen modellek kétdimenzióban másodrendű fázisátalakulással bírnak kritikus pontjukban, 
mely pontos érétke az önduálitás ismeretében határozható meg, eqKc = 1 + y/q. 

Az elemzéshez szükséges kritikus exponensek q = 2 (/? = 1/8, u = 1, ft = 1/2) ese-
tén egzaktak [13], míg q = 3 (0 = 1/9, v = 5/6, fa = 5/9) és q = 4 (0 = 1/12,v = 
2/3,/Jj = 2/3) esetben a Coulomb-gáz leképezés [84] és konform invariancia [29] felhasz-
nálásával állapíthatók meg. Mindamellett a Baxter-Wu modellel is foglalkoztunk [14]. A 
háromszögrácson értelmezett három spin kölcsönhatással rendelkező modell is önduális, és 
másodrendű fázisátalakulása az Ising modell kritikus hőmérsékletén zajlik le. Az egzaktul 
megoldott modell [13] ugyanazon univerzális osztályba tartozik, mint a 4 állapotú Potts 
modell, azonban skálázás során nem lépnek fel logaritmikus korrekciók, mely megkönnyíti 
a numerikus analízist. 
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6.4. ábra. A q = 3 - 4 határfelületen a különböző erősségű felületi kötések esetén 
a rendparaméter profiljai t - 0.06 redukált hőmérsékletnél. Fentről lefelé haladva 
A = 2.0,1.1,1.0, 0.9, 0.5 értékeket vesz fel. A belső ábrán a speciális átmenetnél, A = 1, 
a mágnesezettség hőmérséklet függését követhetjük nyomon, ami azt sejteti, hogy az fá-
zisátalakulásnál a profil sima marad. 

Monté Carlo szimulációink során az alrendszerek egy-egy L x L kétdimenziós négyzet-
rácson voltak értelmezve. A határfelületen lévő spinek közötti kölcsönhatás Ki erősségét 
A-val mértük, ahol Ki/K+ = A. Itt K+ a nagyobb tömbi mágnesezettséggel bíró al-
rendszer spinjei közötti kötést jelöli. Esetünkben ez mindig a nagyobb q állapotú Potts 
modellnek felel meg. A korábbi jelölésekkel konzisztens módon ezen alrendszer helyezkedik 
el a pozitív félsíkban. 

Mindkét irányba periodikus határfeltételt alkalmazva az alrendszerek mágnesezettségi 
profilját mértük. A szimulációk során a Swendsen-Wang klaszter algoritmust használtuk, 
lásd 3.2.3 szakasz. A t redukált hőmérséklettől valamint A értékétől függően egészen 
L = 300-ig növeltük az alrendszerek lineáris méretét. Az egyensúlyi állapot eléréséhez 
5 - 20 x 104 Monté Carlo lépést tettünk meg. Az adott hőmérséklettel és rendszermérettel 
változva a mágnesezettségi profil meghatározásához 6 - 20 x 106 lépést használtunk. 

Minden egyes redukált hőmérsékleten ellenőriztük, hogy a profil nem tartalmaz véges 
méret effektust. A határfelület mágnesezettségi adatit valamint a (4.14) formulát használ-
tuk fel az effektív exponens mérésére. Az Ising és Baxter-Wu modell összekapcsolásakor 
magában a kritikus pontban is végeztünk méréseket. Ennek célja a véges méretű profilok 
összeskálázásának vizsgálata. A továbbiakban a = 2 - 3 , <7 = 3 - 4 állapotú Potts modell 
valamint az Ising és a Baxer-Wu modell összekapcsolása során kapott szimulációs ered-
ményeinket ismertetjük. Mindegyik esetben a határfelület A értékétől függően más-más 
kritikus viselkedést mutat. 
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6.5. ábra. A ? = 3 - 4 határfelületnél a mágnesezettség effektív exponense három lénye-
gesen különböző csatolás esetén. A speciális átmenetnél, A « 1, a (6.74) kifejezés szerint 
meghatározott érték egy vonallal van feltüntetve. 

6.4.1. A q = 3 - 4 határfelület 
A 6.4 ábrán a tömbi kritikus pont közelében a határfelület mágnesezettségi profilja figyel-
hető meg különböző A esetén a kétdimenziós 3 és 4 állapotú Potts modell összekapcso-
lásakor. Jóllátható, hogy amennyiben az összecsatolásnál gyenge kötések vannak, akkor 
a határon a rendparaméter gyorsabban tűnik el, mint az alrendszerek belsejében, vagyis 
rendes határfelületi átalakulás zajlik le. Ugyanakkor erős csatolás során a kritikus pont-
ban a határon a mágnesezettség véges marad, azaz redkívüli átalakulásnak lehetünk tanúi. 
Ezt a két kritikus viselkedést szeparálja a A « 1. körüli értéknél lévő speciális átmenet. 

A 6.4 ábra belsejében a speciális átmenethez tartozó mágnesezettségi profil változását 
követhetjük nyomon a tömbi kritikus pont felé haladva. A 3 és 4 állapotú Potts modell 
összekapcsolásakor A- = 2/15 > 0+/v+ = 1/8. Mindez a numerikus vizsgálatainkkal 
összhangban azt jelenti, hogy a profil sima marad. 

A hőmérséklettl függő effektív exponens három különböző A esetén a 6.5 ábrán látható. 
Ezek a fentebb leírt három felületi viselkedésre vonatkoznak. Láthatóan erős crossover 
hatás tapasztalható kis t esetén, hiszen a skálázás értelmében az effektív exponens értéke 
gyenge csatolásnál, A < 1, A = 0i(q = 3) = 5/9, erős csatolásnál, A > 1, pedig A = 0. 
Sajnálatosan a véges méret gátolt meg minket abban, hogy a kritikus ponthoz közelebbi 
hőmérsékleten is méréseket végezzünk. Ugyanakkor a speciális átmenetnél a crossover 
hatás enyhébb, és az effektív exponens közel van a (6.74) egyenletben jósolt elméleti 
értékhez, A = 32/363 = 0.088. 
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6.6. ábra. A q = 2 - 3 határfelületen a különböző erősségű felületi kötések esetén a 
rendparaméter profiljai t = 0.06 redukált hőmérsékletnél. Fentről lefelé haladva A = 
2.0,1.0, 0.9, 0.85, 0.8 értékeket vesz fel. A belső ábrán a speciális átmenetnél, A « 0.85, a 
mágnesezettség hőmérséklet függését követhetjük nyomon, ami azt sejteti, hogy a kritikus 
pont elérésekor a profilban szakadás lép fel. 

6.4.2. A q = 2 - 3 határfelület 
A 2 és 3 állapotú Potts modell összekapcsolásakor a határfelület az előző részben leírtakhoz 
hasonlít. Az eredmények a 6.6 és 6.7 ábrákon vannak összegezve. A mágnesezettségi 
profilban itt is három különböző viselkedés figyelhető meg. A speciális átmenet azonban 
kisebb, A « 0.85 értékhez tarozik. 

A 6.6 ábra belsejében a speciális átmenet során a rendparaméter profiljában a hő-
mérséklet hatására bekövetkező változásokat érzékeltetjük. Jól látható, hogy az előző 
részhez képest sokkal összetettebb esettel állunk szembe. A profil fejlődése azt sugallja, 
hogy a tömbi kritikus pontban szakadás keletkezik. Mindez összhangban van a skálázási 
eredményeinkkel, hiszen (6.68) kifejezésnek erre az esetre vonatkozó simasági feltétele nem 
teljesül, mert = 1/8 < 0+/v+ = 2/15. 

A profilban fellépő szakadás egyúttal azt is magával vonja, hogy nehéz pontosan meg-
határozni azon A értéket, melyhez a speciális átmenet tartozik. Emiatt A mérése is 
pontatlanná válik. A 6.7 ábrán a három különböző felületi fixponthoz tartozó effektív 
exponens van feltüntetve. Noha a crossover hatás ismét erős, a speciális átmenethez 
tartozó mért érték kompatibilis a (6.74) egyenletben meghatározott felületi exponenssel, 
A = 25/237 = 0.105. 
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6.7. ábra. A q = 2 - 3 határfelületnél a mágnesezettség effektív exponense három lényege-
sen különböző csatolás esetén. A speciális átmenetnél, A « 0.85, a (6.74) kifejezés szerint 
meghatározott érték egy vonallal van feltüntetve. 

6.4.3. Az Ising Baxter-Wu határfelület 
Az Ising és a Baxter-Wu modell összekapcsolása igen sajátos arculatot mutat. Ez több-
nyire annak tulajdonítható, hogy a két alrendszer tömbi mágnesezettsége ugyanazon ano-
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6.8. ábra. Az Ising és a Baxter-Wu modell összekapcsolásakor a mágnesezettségi pro-
fil a kritikus pontban két szimmetrikusan elhelyezkedő határfelület esetén különböző A 
értékeknél. 
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6.9. ábra. Az Ising és a Baxter-Wu modell összekapcsolásakor a kritikus pontban a külön-
böző rendszermérethez tartozó, L = 90,120,150, 210,300, összeskálázott mágnesezettségi 
profilok. A két alrendszerben a rendparaméterek maximumának egyenlősége határozza 
meg a speciális átmenethez tartozó AC(L) értéket. A belső ábrán ezen értékeket ábrázol-
tuk a rendszerméret inverzének függvényeként. 

mális dimenzióval rendelkezik, fJ_/v_ = P+ /v+ = 1/8. Következésképpen a kritikus pont-
ban a rendparaméter profiljának véges mérettől való függését lehet tanulmányozni. Az 
feltételezhető, hogy ez m(z, L) = L~^8f(z/L) szerint viselkedik. Az f(y) skálafüggvény 
a határfelületen lévő kötések erősségétől függhet. 

A 6.8 ábrán A különböző értékeihez tartozó mágnesezettségi profilok láthatók a kriti-
kus pontban. A görbék alakzatja és az alrendszerekben a profilok relatív magassága válto-
zik a határfelületen lévő kötés erősségével. Amennyiben A < Ac « 1. a határ rendezetlen 
, és a kritikus viselkedését az Ising modellhez tartozó felületi exponens határozza meg, 
hiszen a két alrendszer közül ennek nagyobb a belsejében a rend. Amennyiben A > Ac 

a határfelület rendezett marad a tömbi kritikus pontban. Ekkor a mágnesezettség értéke 
fokozatosan csökken az alrendszerek belseje felé haladva. 

A speciális átmenetnél, A = Ac, a rendparaméter az Ll^m(z/L) függvény segítségé-
vel tudjuk összeskálázni. Ez látható a 6.9 ábrán, ahol az adott méretre vonatkozó AC(L) 
érétkét abból a feltételből határoztuk meg, hogy a két alrendszerben a mágnesezettség 
maximuma megegyezik. Az ábra belsejében a rendszer méretétől függő AC(L) értékek 
vannak feltüntetve. Ügy tűnik, hogy határesetben Ac « 1.. Az összeskálázott mágnese-
zettségek a két különböző alrendszerben más-más képet mutatnak. A Baxter-Wu modell 
esetén a kisebb korrelációs hossz miatt a profil egyenletesen változik. Ezzel ellenkezőleg az 
Ising modellnél a határfelületen mintha szakadás lépne fel, mely valószínűleg kapcsolatban 
van azzal, hogy a (6.68) feltételben egyenlőség áll fent. 
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6.9. ábra. Az Ising és a Baxter-Wu modell összekapcsolásakor a kritikus pontban a külön-
böző rendszermérethez tartozó, L = 90,120,150, 210,300, összeskálázott mágnesezettségi 
profilok. A két alrendszerben a rendparaméterek maximumának egyenlősége határozza 
meg a speciális átmenethez tartozó AC(L) értéket. A belső ábrán ezen értékeket ábrázol-
tuk a rendszerméret inverzének függvényeként. 

mális dimenzióval rendelkezik, f3_/v_ = /3+/v+ = 1/8. Következésképpen a kritikus pont-
ban a rendparaméter profiljának véges mérettől való függését lehet tanulmányozni. Az 
feltételezhető, hogy ez m(z,L) = L~l/8f(z/L) szerint viselkedik. Az f(y) skálafüggvény 
a határfelületen lévő kötések erősségétől függhet. 

A 6.8 ábrán A különböző értékeihez tartozó mágnesezettségi profilok láthatók a kriti-
kus pontban. A görbék alakzatja és az alrendszerekben a profilok relatív magassága válto-
zik a határfelületen lévő kötés erősségével. Amennyiben A < Ac « 1. a határ rendezetlen 
, és a kritikus viselkedését az Ising modellhez tartozó felületi exponens határozza meg, 
hiszen a két alrendszer közül ennek nagyobb a belsejében a rend. Amennyiben A > A(. 
a határfelület rendezett marad a tömbi kritikus pontban. Ekkor a mágnesezettség értéke 
fokozatosan csökken az alrendszerek belseje felé haladva. 

A speciális átmenetnél, A = Ac, a rendparaméter az L1/8m(z/L) függvény segítségé-
vel tudjuk összeskálázni. Ez látható a 6.9 ábrán, ahol az adott méretre vonatkozó AC(L) 
érétkét abból a feltételből határoztuk meg, hogy a két alrendszerben a mágnesezettség 
maximuma megegyezik. Az ábra belsejében a rendszer méretétől függő AC(L) értékek 
vannak feltüntetve. Úgy tűnik, hogy határesetben Ac « 1.. Az összeskálázott mágnese-
zettségek a két különböző alrendszerben más-más képet mutatnak. A Baxter-Wu modell 
esetén a kisebb korrelációs hossz miatt a profil egyenletesen változik. Ezzel ellenkezőleg az 
Ising modellnél a határfelületen mintha szakadás lépne fel, mely valószínűleg kapcsolatban 
van azzal, hogy a (6.68) feltételben egyenlőség áll fent. 



7. fejezet 

Befejezés 

Jelen dolgozatban kétdimenziós rendezetlen rendszereket tanulmányoztunk. A vizsgált 
perturbációk releváns voltát a Harris kritérium segítségével analizáltuk. A különböző 
analitikus eredményeket széles körű Monté Carlo szimulációkkal igazoltuk. 

Először a kétdimenziós Ising modellt vizsgáltuk. A szabad határfelületéhez zérus vár-
ható értékkel rendelkező véletlen felületi teret kapcsoltunk. A kétdimenziós Ising modell 
esetén ezen perturbáció marginálisan irreleváns, emiatt az inhomogén rendszer felületi 
viselkedését a tiszta rendszer logaritmikus korrekciókkal bővülő kritikus exponensei hatá-
rozzák meg. A rendezetlenség erősségét a felületi tér szórásával mértük. 

Replika trükköt használva, ma jd a renormálási csoportelméletet segítségül hívva meg-
határozzuk a felületi mágnesezettség kritikus exponensének a vezető logaritmikus korrek-
ciót is tar ta lmazó alakját . Széles körű Monté Carlo szimulációkkal tanulmányoztuk az 
elméleti becslést. 

Mivel az analitikus és logaritmikus korrekciók ellenkező előjelűek, ezért a bevezetett, 
hőmérséklettől függő effektív exponens nem monoton. A kritikus pont felé haladva elő-
ször monoton növekszik, ma jd maximumán túlhaladva csökkenve ta r t a tiszta rendszer 
felületi exponensének értékéhez. Méréseink során a legerősebb rendezetlenség mellet sike-
rült a telítődést elérnünk. A különböző nagyságú felületi terek esetén többféleképpen is 
kimutat tuk a vezető logaritmikus korrekciót. 

Magában a kritikus pontban is megvizsgáltuk a modellt . I t t a mágnesezettség profilja 
a felülettől távolodva először növekszik, ma jd maximumát elérve monoton csökkenve tar t 
a tömbi értékéhez. A kezdeti növekedést meghatározó effektív felületi exponens függ 
a véges rendszer méretétől. Kihasználva a korrelációs hossz és a redukált hőmérséklet 
között fennálló kapcsolatot a kritikus pontban adot t mérethez tartozó felületi exponensből 
adot t hőmérséklethez tartozó effektív felületi mágnesezettségi exponenshez ju tunk. Az 
ily módon nyert eredményeink abba a kritikus ponthoz közeli t a r tományba szolgáltatnak 
adatokat és illeszkednek jól az elméleti úton meghatározott görbére, ahol a véges méretből 
adódó korlátok mia t t nem tudtunk hőmérséklettől függő effektív felületi exponenst mérni. 

A második általunk vizsgált inhomogén perturbáció is az Ising modellre vonatkozott. 
Kéttengelyű korrelált rendezetlenséget vezettünk be a spinek közötti kötésekbe. A ko-
rábbi eredmények alapján tudjuk, hogy a kétdimenziós Ising modellnél a lokális energi-
asűrűségben jelentkező korrelálatlan rendezetlenség marginálisan irreleváns perturbációt 
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okoz. Ilyen esetekben a korrelációs hossz exponense megtar t ja a tiszta rendszerhez tar-
tozó értékét. Emiat t a kiterjesztett Harris kritérium értelmében a kéttengelyű korrelált 
rendezetlenség releváns perturbációt eredményez. 

A vizsgált inhomogenitás során olyan parametrizálást használtunk, ami miatt a modell 
önduális volt. Ennek köszönhetően a rendezetlenség minden egyes realizációja esetén 
egzaktul meghatározható a fázisátalakulási pont. 

A négyzetrácson értelmezett kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel bíró Ising modell 
kritikus pontjában széles körű Monté Carlo szimulációkat végeztünk. Ennek során az egy 
spinre jutó mágneses momentumokat, szuszceptibilitást, fa jhőt , valamint a szuszcepti-
bilitás logaritmusának hőmérséklet szerinti deriváltját mértük. Véges méret skálázással 
meghatároztuk az adott fizikai mennyiségek kritikus exponensét. Mérési adataink kon-
zisztensek voltak, így a skálatörvények segítségével kifejeztük a modell többi kritikus 
exponensét. 

Bár előzőleg nem vártuk, mégis a kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel bíró Ising 
modell konfrom invariáns. A kritikus pontban mért energia profilból a Schwarz-Christoffel 
transzformáció segítségével meghatároztuk az energiasűrűség skálázási dimenzióját. Az 
így kapott érték összhangban volt a véges méret skálázás során kapott eredménnyel. 

Végezetül két különböző kritikus exponensekkel rendelkező félvégtelen rendszer össze-
kapcsolásakor kialakuló határfelület viselkedését tanulmányoztuk. Amennyiben a két al-
rendszer kritikus hőmérséklete lényegesen különbözik, akkor a határon a fázisátalakulás 
hasonlít a felületekéhez. Kétdimenzióban a határfelület a rendparaméter viselkedése össze-
tett , ha a két alrendszer kritikus hőmérséklete egybeesik. 

A problémát először a <f)k modellt használva az átlagtér elmélet keretein belül analizál-
tuk. A két félvégtelen alrendszer rendparaméter profiljainak összekapcsolása az extrapo-
lációs hosszon keresztül történt. Az itt nyerteredményeket felhasználtuk a fenomenológiai 
skálázás során is. A határfelület fázis átalakulásához tartozó mágnesezettségi exponenst a 
két félvégtelen alrendszer tömbi és felületi exponenseinek segítségével fejeztük ki. A profil 
simaságára is megfogalmaztunk feltételeket. Elméleti úton három lényegesen különböző 
kritikus viselkedés adódott . 

Amennyiben a két alrendszert gyenge kötésekkel kapcsoljuk össze, akkor a határfe-
lület egy effektív vágásként hat . Következésképpen a rendparaméter a kritikus pontban 
gyorsabban tűnik el a határon, azaz rendes határfelületi átalakulásnak lehetünk tanúi. 
Erős csatolás esetén a határ rendezett marad a tömbi fázisátalakulás során, ekkor rend-
kívüli átalakulást tapasztalhatunk. A rend egy magasabb hőmérsékleten tűnik el. Ezt a 
két esetet szeparálja a speciális átmenet, amikor is a rendparaméter monoton növekedést 
mutat . 

A fenti eredményeket Monté Carlo szimulációk segítségével ellenőriztük. Vizsgálat-
ainkhoz a kétdimenziós Ising, Potts és Baxter-Wu modell használtuk. A szimulációk 
során a hőmérséklet függő effektív határfelületi exponenst mértük. A különböző erősségű 
csatolások mellet kapott értékek konzisztensek voltak a skálázás során meghatározott 
értékekkel. Mindamellett a rendparaméter profiljának simasági feltételét is ellenőriztük. 
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Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése 
inhomogén perturbációk esetén 

Összefoglalás 

A fizika minden területén a homogén rendszerek egyszerű tulajdonsággal bírnak, emi-
at t sajátos szerepet töltenek be. Ugyanakkor a valós rendszerekben valamilyen mértékben 
megjelenik az inhomogenitás. Szokásos példa erre a kristályokban megfigyelhető atomi 
szennyeződések, valamint a rácshibák. A valós rendszerek ezen tulajdonsága indítot ta el 
a rendezetlenséget tar ta lmazó modellek vizsgálatát. 

A rendezetlen rendszereken belül nagy hangsúly helyeződik a fázisátalakulással bíró 
modellekre. Ezen rendszereknél elsősorban azt a kérdéskört já r ják körül, hogy a homo-
gén rendszerhez képest milyen mértékben változik meg a modell viselkedése inhomogén 
perturbációk hatására. Előfordulhat, hogy a fázisátalakulási pont megszűnik, vagy a 
fázisátalakulás rendje megváltozik, esetleg a modell viselkedését új univerzális osztály 
határozza meg. 

Harris fogalmazott meg először hígított rendszerekre egy heuresztikus kritériumot a 
rendezetlenség stabil i tására vonatkozólag. A rendezetlenség releváns voltát a megfele-
lő tiszta rendszer fajhőjének exponensével hozta kapcsolatba. Gondolatmenetét azóta 
számos folytonos fázisátalakulással bíró modell különböző típusú rendezetlenségére ál-
talánosították. Ezen eredmények nyomán intenzív numerikus és analitikus vizsgálatok 
kezdődtek meg az egyes véletlen modellek univerzális osztályainak vizsgálatára. 

Az inhomogenitásra talán az egyik legegyszerűbb példa a szabad határfelület. Ezt a 
homogén rendszerből úgy kaphatjuk meg, hogy végtelen sok kötést kettévágunk. Egy sík 
mentén elhelyezkedő felület hatását a tömbi fázisátalakulásra először a kétdimenziós Ising 
modellnél vizsgálták. Megállapították, hogy a felülethez kapcsolódó kritikus exponensek 
értékei különböznek a rendszer belsejében megfigyelhető tömbi értékektől. 

Egy altéren végighúzódó véletlen tér is inhomogenitást eredményez. A rendszer bel-
sejében ez többnyire releváns perturbációt okoz, ahogy az a kétdimenziós Ising modell 
esetén ismert. Új fixpont jelenik meg, amely felületi jellegű. Hiszen a véletlen tér szét-
rombolja a lokális rendet, és ezáltal a rendszer belsejében végrehaj tot t effektív vágást 
jelent. Másfelől a véletlen tér nemcsak a rendszer belsejében, hanem a szabad határfe-
lületen is jelentkezhet. Ekkor a perturbáció releváns voltát a t iszta rendszerhez tartozó 
lokális rendparaméter korrelációs függvényének felülettel párhuzamos kritikus exponense 
határozza meg. 

A kötésekben meglévő perturbáció is eredményezheti, hogy a rendezetlen rendszer kri-
tikus viselkedése eltér a tiszta rendszerétől. Ekkor többnyire feltételezik, hogy az adott 
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problémát leíró paraméterek független azonos eloszlású véletlen változók, melyek között 
nincs korreláció. Ugyanakkor léteznek olyan rendszerek, ahol a véletlen változók között 
fellépő korrelációk megváltoztatják a korrelálatlan rendezetlenséghez képest a fázisátala-
kulás univerzális osztályát. 

Az előbbiekhez képest másfa j t a rendezetlenséggel van dolgunk, ha két különböző tömbi 
illetve felületi kritikus tulajdonsággal bíró modell összekapcsolásakor kialakuló határfe-
lületet vizsgálunk. Amennyiben a két alrendszer kritikus hőmérséklete lényegesen kü-
lönbözik egymástól, akkor a határon a fázisátalakulás felületi jellegű. Ugyanakkor az 
ilyen f a j t a inhomogenitás hatására kialakuló lokális viselkedés eléggé összetett lehet, ha a 
két alrendszer kritikus hőmérséklete megegyezik, vagy csak kismértékben tér el egymástól. 
Ebben az esetben a határfelület viselkedését a két különböző univerzális osztályba tartozó 
alrendszer közötti kölcsönhatás vagy versengés határozza meg. 

Jelen dolgozatban a fent említett inhoinogenitásokat tanulmányoztuk kétdimenziós 
modellek esetén. Vizsgálataink során az alábbi eredményeket értük el. 

A / l A kétdimenziós Ising modell szabad határfelületéhez zérus várható értékkel rendel-
kező véletlen felületi teret kapcsoltunk. Ezen marginálisan irreleváns perturbáció 
esetén meghatároztuk a felületi mágnesezettség kritikus exponensének vezető loga-
ritmikus korrekciókat is tar ta lmazó alakját . Hőmérsékletfüggő effektív felületi expo-
nens bevezetésével széles körű Monté Carlo szimulációkon keresztül tanulmányoztuk 
az elméleti becslést. A különböző erősségű felületi terek esetén többféleképpen is 
kimutattuk a vezető logaritmikus korrekciót. 

A / 2 A fenti modellt a kritikus pont jában is megvizsgáltuk. A mágnesezettségi profil 
kezdeti növekedést meghatározó effektív felületi exponens függ a véges rendszer mé-
retétől. Kihasználva a korrelációs hossz és a redukált hőmérséklet között fennálló 
kapcsolatot a kritikus pontban adott mérethez tartozó felületi exponensből adott 
hőmérséklethez tartozó effektív felületi mágnesezettségi exponenshez ju tunk. Az ily 
módon nyert eredményeink abba a kritikus ponthoz közeli ta r tományba szolgáltat-
nak adatokat és illeszkednek jól az elméleti úton meghatározott görbére, ahol a véges 
méretből adódó korlátok mia t t nem tudtunk hőmérséklettől függő effektív felületi 
exponenst mérni. 

B / l Kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel bíró Ising modellt vizsgáltuk. A paramet-
rizálás következményeképpen a rendszer önduális maradt . A modell egzaktul meg-
határozható kritikus pont jában Monté Carlo szimulációkat ha j to t tunk végre. Ezek 
során az egy spinre ju tó mágneses momentumokat, szuszceptibilitást, fajhőt , va-
lamint a szuszceptibilitás logaritmusának hőmérséklet szerinti deriváltját mértük. 
Véges méret skálázással meghatároztuk az adott fizikai mennyiségek kritikus ex-
ponensét. Mérési adataink konzisztensek voltak, így a skálatörvények segítségével 
kifejeztük a modell többi kritikus exponensét. 

B /2 A kéttengelyű korrelált rendezetlenséggel rendelkező Ising modell konform invari-
anciáját tanulmányoztuk. A kritikus pontban mért energia profilból a Schwarz-
Christoffel transzformáció segítségével meghatároztuk az energiasűrűség skálázási 
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dimenzióját. Az így kapott érték összhangban volt a véges méret skálázás során ka-
pott eredménnyel. Hasonló megállapításra ju to t tunk a mágnesezettségi profil vizs-
gálatakor. 

C / l Végezetül két, másodrendű fázisátalakulással bíró modell összekapcsolásánál kia-
lakuló határfelület kritikus viselkedését tanulmányoztuk. Feltételeztük, hogy az 
alrendszerek belsejében ugyanazon hőmérsékleten jelenik meg a rend, ám eltérő 
univerzális osztályba tartoznak. A határfelületen a kötések erősségét változtatva a 
rendparaméter profilját analizáltuk a kritikus pont közelében. a <f>k modellt hasz-
nálva az átlagtér elmélet keretein belül analitikusan vizsgáltuk a problémát. A két 
félvégtelen alrendszer rendparaméter profiljainak összekapcsolása az extrapolációs 
hosszon keresztül történt . Három, lényegesen különböző kritikus viselkedés adó-
dott . 

C /2 Az analitikus úton nyert eredményeket felhasználtuk a fenomenológiai skálázás so-
rán. A határfelület fázis átalakulásához tartozó mágnesezettségi exponenst a két 
félvégtelen alrendszer tömbi és felületi exponenseinek segítségével fejeztük ki. A pro-
fil simaságára is megfogalmaztunk feltételeket. Az elméleti eredményeinket Monté 
Carlo szimulációk segítségével ellenőriztük. Vizsgálatainkhoz a kétdimenziós Ising, 
Pot ts és Baxter-Wu modell használtuk. A szimulációs eredmények összhangban 
álltak az analitikus elvárásokkal. 
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Critical behaviour of the two-dimensional 
models in the presence of inhomogeneous 

perturbations 
Summary 

In all fields of physics homogeneous systems have the simplest properties and thus 
play a particular role. On the other hand, all real systems are inhomogeneous in one 
way or another. The most common example is the almost always inevitable presence of 
impurities or other lattice defects in crystals. The theoretical description of this kind of 
feature of real systems established the concept of disorder, and s tar ted the investigation 
of disordered models. 

Among disordered models special attention has been paid to those models which exhi-
bit a phase transition. In this case the basic question is, what consequences the introduc-
tion of disorder has on the properties of homogeneous systems. According to experiences 
the disorder can change the nature of phase transition in different degree. It is possible 
that the disorder may cause a shift in transition temperature. Or it may change the order 
of the phase transition, namely the first order transition can turn into a continuous one. 
In all cases one wants to know which universality class determines the behaviour of the 
disordered model. 

The heuristic relevance-irrelevance criterion for the stability of the pure system fixed 
point against the disorder was worked out by Harris in the case of site diluted Ising 
model. The idea can be generalized to other kind of random models. The Harris criterion 
predicts the randomness to be relevant if the critical exponent of the specific heat in the 
pure system is negative. In this case the critical behaviour of the system is described by 
a new disordered fixed point. Intensive numerical and analytical work has been started 
to clarify the universality class of various disordered models. 

Perhaps one of the simplest example for inhomogeneity is the system with free surface. 
To obtain it from a homogeneous system one has to cut an infinite number of bonds. The 
case of planar surfaces was first treated for two dimensional Ising model and subsequently 
studied in great detail. It was found that , connected with the surface, there is a set of 
critical exponents with values different from those in the bulk. 

Random fields are one of the possible sources of disorder. Placing a plane of random 
fields in the bulk often constitutes a relevant per turbat ion as it is the case for two-
dimensional Ising model. Thus a new fixed point appears, which controls the local critical 
behaviour. This fixed point is expected to be a surface one since random fields tend to 
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destroy the local order and the bulk defect then acts as an effective cut. On the other hand 
random fields can be present at the surface. In this case the relevance of perturbation 
depends on the decay exponent of the local order parameter correlations in the pure 
system. 

The presence of disorder in the couplings may cause differences between the critical 
properties of the random model and the pure one. In most studies on disordered sys-
tems the parameters are expected to be independent and identically distributed random 
variables among which there is no correlation. However, there are systems in which the 
random variables exhibit some kind of correlations. This effect can change the random 
universality class of the phase transition. 

There is another class of inhomogeneity in which two or more systems meet at an 
interface, each having different type of bulk and surface critical properties. If the critical 
temperatures of the two subsystems are significantly different, the nature of transitions at 
the interface is expected to be the same as for a surface. The local critical behaviour at 
the interface can be more complex if the critical temperatures of the subsystems are the 
same or if their difference is much smaller than the deviation from their mean value. In 
this case an interplay or competition between the two different bulk and surface critical 
behaviours can result in a completely new type of interface critical phenomena. 

In this work we have examined the previously mentioned inhomogeneities in two di-
mensions. We have used the Harris criterion to show the relevance of perturbations. The 
analytical results were justified by confronting with extensive Monte Carlo simulations. 

A / 1 First we have introduced a random field at the surface of the two-dimensional Ising 
model. The random field had zero mean and its variance was used to characterize 
the strength of disorder. This is a marginally irrelevant perturbat ion. Using the 
replica trick and the differential renormalization group one can determine the leading 
logarithmic correction of the critical exponent of the surface magnetization in the 
weak disorder limit. Measuring the temperature dependent effective exponent we 
have studied the theoretical result with extensive Monte Carlo simulations. For 
various strength of disorder we have showed the leading logarithmic correction in 
different ways. 

A / 2 We have also examined the previous model at the critical point. In this case the 
effective surface exponent, which determines the initial increase of the magnetiza-
tion profile, depends on the finite size of the system. Using the relation between 
the correlation length and the reduced temperature we have calculated the tempe-
rature dependent effective surface magnetization exponent from the measurement 
of the size dependent effective surface exponent. These results fit very well to the 
theoretical curve close to the critical point. 

B / l Besides the above we have studied the critical behavior of the square lattice Ising 
model with biaxially correlated disorder. Due to our parainetrization the system 
remained self-dual. So at the exactly known critical point we have made large scale 
Monte Carlo simulations. We have measured the moments of the magnetization, 
the susceptibility, the specific heat and the temperature derivative of the logarithm 
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of the susceptibility. Using the finite-size behaviours of these quantities we have de-
termined their critical exponents. Our results were consistent and using the scaling 
laws we have calculated a lot of critical exponents of the model. The correlation 
length critical exponent seems to be the same as for isotropic Gaussian correlated 
disorder, whereas the scaling dimension of the magnetization density is not very far 
from the pure and uncorrelated random systems values. 

B /2 We have investigated numerically the conformal properties of the two-dimensional 
Ising model with correlated disorder. At the critical point using the Schwarz-
Christoffel t ransformation we have determined the scaling dimension of the energy 
density. The value was in accord with the previous result we got from the finite-size 
scaling. The magnetization density profiles have shown strong correction to scaling. 
Nevertheless, the asymptotic behaviour was in agreement with the value obtained 
by finite-size scaling. 

C / l Finally we have analyzed the critical behaviour at an interface which separated two 
semi-infinite subsystems. The two subsystems have had the same critical tempera-
ture, but they had belonged to different universality classes. By varying the interface 
couplings, we have monitored the order at the interface and studied the behavior 
of the order parameter profile as the critical temperature has been approached. We 
have provided a detailed analytical solution of the problem in the framework of <j>k 

mean-field theory. Solutions of the mean-field equations are obtained by adjusting 
the order-parameter profiles of the two semi-infinite subsystems through the intro-
duction of appropriate extrapolation lengths on the two sides. Basically three types 
of interface critical behavior have been observed. 

C /2 We have generalized the mean-field results using phenomenological scaling conside-
ration. The critical exponent of the interface magnetization was expressed in terms 
of bulk and surface exponents of the two semi-infinite subsystems. We have also 
discussed the smooth or discontinuous nature of the order parameter profile. These 
results have been tested through large scale Monte Carlo simulations, in which the 
critical behaviour at the interface between two-dimensional Ising, Pot ts and Baxter-
Wu models was studied and satisfactory agreement has been found. 
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Résumé 

Cette thèse est consacrée à l'étude de l'influence de différentes perturbations inhomogènes sur le comportement 
critique de systèmes bidimensionnels. 

Dans une première partie nous considérons le modèle d'Ising 2D placé dans un champ de surface aléatoire qui 
constitue une perturbation marginalement non-pertinente au point critique. Nous étudions le problème à l'aide 
de simulations Monte Carlo pour différentes amplitudes de désordre. Nous déterminouns des exposants critiques 
effectifs dont la dépendance en température ou en taille est en accord avec les résultats de théorie des champs et 
interprétable en termes de corrections logarithmiques au comportement du système pur. 

Dans la seconde partie, nous étudions le modèle d'Ising sur le réseau carré avec un désordre corrélé biaxial qui 
constitue une perturbation pertinente d'après le critère de Harris étendu. Le problème est abordé par simulations 
Monte Carlo extensives. L'exposant v prend la valeur attendue dans un système avec désordre corrélé isotrope 
tandis que la densité d'aimantation a une dimension supérieure à celle du système pur. Les propriétés conformes 
des densités d'énergie et d'aimantation sont aussi examinées. 

Finalement, nous considérons le comportement critique à l'interface entre deux sous-systèmes appartenant à 
des classes d'universalité différentes mais ayant la même température critique. Le problème est étudié dans le 
cadre d'une théorie de champ moyen et en utilisant des arguments d'échelle. La grande variété de comportements 
d'interface obtenue est confrontée à une étude numériques sur des interfaces de Potts 2D k g états (2<q<4). 

Phénomènes critiques, modèle d'Ising, modèle de Potts, systèmes désordonnés, simulations Monte Carlo. 

In this work we study the influence of different inhomogeneous perturbations on the critical behaviour of two-
dimensional models. 

In the first part we consider the two-dimensional Ising model in a random surface field which is predicted to be 
a marginally irrelevant perturbation at the critical point. We study this question by Monte Carlo simulations for 
various strengths of disorder. The calculated effective (temperature or size-dependent) critical exponents fit with 
the field-theoretical results and can be interpreted in terms of the expected logarithmic corrections to the pure 
system's critical behaviour. 

In the second part we study the Ising model on the square lattice with biaxially correlated random couplings 
which is a relevant perturbation according to the extended Harris criterion. The problem is studied by large scale 
Monte Carlo simulations. The correlation length critical exponent has the value expected in a system with isotropic 
correlated long-range disorder, whereas the scaling dimension of the magnetization density is larger than in the 
pure system. Conformal properties of the magnetization and energy density profiles are also examined. 

Finally we consider the critical behaviour at an interface between two subsystems belonging to different 
universality classes, but having a common transition temperature. We solve this problem analytically in the frame 
of <pk mean-field theory and present some phenomenological scaling arguments. A large variety of interface critical 
behaviour is obtained which is checked numerically on the example of two-dimensional g-state Potts models with 
2<g<4. 
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