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3.5. Sierpiński-szőnyeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.6. Következtetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

II. Bose-Einstein kondenzátum és nanovezető csatolása 65

4. Irodalmi áttekintés 67
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Bevezetés és motiváció

A múlt század első felében született meg a modern fizika egyik alappillére, a kvantumme-

chanika, mely életre hívta a hétköznapi jelenségeken, azaz a mára már klasszikus fizikának

nevezett elméleten túlmutató, kvantumos gondolkodásmódot [1]. Ezen új szemléletmód egyik

érdekes tétele a valószínűségi értelmezés (koppenhágai interpretáció), mely szerint egy részecs-

kének nincs a klasszikus értelemben vett „helye” és „sebessége”, hanem egy valószínűségi je-

lentést hordozó hullámfüggvénnyel tudjuk leírni.

Véletlen folyamatokkal találkozhatunk a klasszikus fizikában is. Tegyük fel például, hogy

egy úthálózatban aszerint fordulunk jobbra illetve balra, hogy egy érmével fejet vagy írást do-

bunk [2]. Ez az egyik legegyszerűbb példája a klasszikus véletlen bolyongásnak [3, 4], mely

mára kiterjedt irodalommal rendelkezik: a véletlen bolyongáson alapuló modelleket sikeresen

alkalmazták több tudományágban is, például a Brown-mozgás leírására [5], a fraktálok növeke-

désének modellezésére [6], sőt akár az állatok vándorlásának leírására is [7].

A klasszikus illetve a kvantumos rendszerekben előforduló véletlenszerűség azonban alap-

vetően más természetű. Klasszikus rendszerekben a véletlenszerűség abból ered, hogy bizonyos

paramétereket nem, vagy csak nem megfelelő pontossággal ismerünk, például az érme feldobá-

sa esetén a feldobás erősségéből és az érme kezdeti helyzetéből meg tudnánk mondani, hogy mi

lesz a végeredmény. Egy kvantummechanikai rendszer esetén a rendszer pillanatnyi állapotát a

hullámfüggvény segítségével bármely időpillanatban le tudjuk írni, a véletlen akkor lép színre,

amikor a rendszeren mérést hajtunk végre. A mérés eredményeként a rendszer beugrik a mé-

rőoperátor egyik sajátállapotába, azonban azt, hogy melyikbe, a mérés előtti hullámfüggvény

pontos ismeretében sem feltétlenül tudjuk biztosan megmondani [8].

A kvantumos bolyongás [9] a klasszikus véletlen bolyongás kvantumos változata, melyben a

bolyongó helyének egy kvantumos rendszer egy szabadsági foka, azaz egy kvantumállapot felel

meg [10]. A kvantumos bolyongás esetén az irodalomban a „véletlen” szót általában nem hasz-

nálják, mivel a fenti gondolatmenet alapján amíg nem hajtunk végre mérést a rendszeren, addig
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az időfejlődése determinisztikusan meghatározható. A kvantumos bolyongásoknak az időfejlő-

dés szempontjából alapvetően két fajtája van: a diszkrét- és a folytonos idejű kvantumos bo-

lyongás [11–13]. A klasszikus esetben a kétféle időfejlődés között nincs jelentős különbség (a

kétfajta bolyongás egymásba ágyazható [14]), a kvantumos bolyongások esetén azonban ilyen

egyértelmű megfeleltetés egyelőre nem ismert [15–17].

Mind a klasszikus, mind a kvantumos bolyongás leírásához szükségünk van egy gráfra,

mely azt mutatja meg, hogy a bolyongó által bejárható állapotok milyen struktúra szerint köve-

tik egymást. Ez a gráf alapvetően meghatározza a bolyongás dinamikáját, például a folytonos

idejű kvantumos bolyongás esetén a rendszert leíró Hamilton-operátor mátrix-reprezentációja

a gráf Laplace-mátrixa [18]. A gráf jelentőségét az is mutatja, hogy már kis megváltoztatásá-

val is jelentős különbségeket tapasztalunk a bolyongás dinamikájában [19]. A bolyongást leíró

gráfot megváltoztathatjuk a bolyongás során is például úgy, hogy adott időközönként bizonyos

éleket adott valószínűséggel elveszünk, ez a dinamikus perkoláció [20]. Különböző zajok hatá-

sát a kvantumos bolyongásokra már többen is vizsgálták [21–24], és a dinamikus perkoláció is

felfogható egyfajta zajforrásként.

A diszkrét idejű kvantumos bolyongások esetén megmutatták, hogy sok lépés után perkolált

gráfon történő bolyongás esetén az aszimptotikus állapotok között van olyan, amely nem az

egyenletes eloszláshoz tart, hanem maradhatnak oszcillációk a rendszerben [25–27]. A diszkrét

idejű esetben a sok lépéshez hosszú idő elteltére van szükség, ezzel szemben a folytonos idejű

kvantumos bolyongás dinamikája megengedi, hogy véges időtartam alatt vizsgáljuk a sok lépés

utáni állapotot. Ezt a kérdéskört tanulmányozzuk a dolgozat 2. fejezetében.

A klasszikus és kvantumos bolyongások a transzport- és diffúziós folyamatok egyik lehetsé-

ges modelljeként is szolgálnak [18, 28], gondoljunk például a már említett Brown-mozgásra. A

transzport hatékonyságának egyik mérőszáma annak a valószínűsége, hogy a bolyongót ismét a

kiindulás helyén mérjük, melyet visszatérési valószínűségnek nevezünk [2,29,30]. A klasszikus

bolyongások esetén a visszatérési valószínűség időfüggése a legtöbb gráf esetén jól jellemez-

hető a gráf beágyazási dimenziójával [31]. Az önhasonló alakzatok, például fraktálok esetén a

klasszikus bolyongás ettől eltérő viselkedést mutat, a beágyazási dimenzió szerepét a spektrál

dimenziónak nevezett mennyiség veszi át [32]. A kvantumos bolyongások esetén a klasszikus

esetben definiált spektrál dimenzió nem alkalmazható, a transzport és a kvantumos bolyongá-

sok dinamikai tulajdonságait más módszerekkel kell vizsgálni. A dolgozat 3. fejezetében ezt a

módszert fogom bemutatni és alkalmazni a Sierpiński-háromszögön, a Sierpiński-szőnyegen,
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valamint a gráfok duálisán történő folytonos idejű kvantumos bolyongás esetén.

A kvantummechanika kialakulásakor az új szemléletmód mellett jelentkezett egy alapve-

tő hiányosság, mely a korábbi elméletekre nem volt jellemző : pont a legegyszerűbb elméleti

modelleket nem lehetett kísérletileg megvalósítani, így ezekkel hosszú ideig gondolatkísérletek

formájában, csupán elméletileg lehetett dolgozni. A 1980-as években jelentek meg az első ilyen

jellegű kísérletek, ennek elismeréseként a 2012. évi fizikai Nobel-díjat Serge Haroche és David

Wineland kapták az egyedi kvantumrendszereken végzett kvantummechanikai alapkísérletei-

kért [33–35].

Hasonlóan sokat váratott magára a Bose és Einstein által már az 1920-as években elméle-

tileg megjósolt [36, 37], azóta róluk elnevezett Bose-Einstein kondenzátum atomokkal történő

kísérleti megvalósítása is. Az elméleti jóslat szerint nagyon alacsony hőmérsékleten, ha az ato-

mok fázistérbeli sűrűsége elég nagy, akkor egy jelentős részük ugyanazt a kvantumállapotot

foglalja el (anélkül hogy molekulák képződnének), és az atomok makroszkopikus sokasága

kvantumos tulajdonságokat mutat. A kísérleti megvalósításhoz a legnagyobb nehézséget a kri-

tikus hőmérséklet elérése jelentette. Bose-Einstein kondenzátumot elsőként 1995-ben hoztak

létre, különböző hűtési módszerek (lézeres hűtés, párologtatásos hűtés) egymás utáni alkalma-

zásával [38].

Napjainkra a kísérleti technológia olyan fejlettségi szintre jutott, hogy nem csupán egyedi

kvantumrendszereket, hanem különböző (például spin és rezgési) szabadsági fokok csatolásával

úgynevezett hibrid kvantumrendszereket is tudunk vizsgálni [39,40]. Ilyen rendszer lehet példá-

ul egy Bose-Einstein kondenzátum [41] és egy nanoméretű oszcillátor csatolt rendszere [42,43].

A nanoméretű oszcillátor lehet egy szén nanocső is [44], melyen áramot vezetünk keresztül, és

a nanocső rezgéséből származó váltakozó mágneses tér hozza létre a magnetomechanikai csa-

tolást a nanocső és a Bose-Einstein kondenzátum között. Ebben az elrendezésben egy egyszerű

modell segítségével kollégáim megmutatták, hogy a kondenzátumból kilépő gerjesztett atomok

számából következtethetünk a nanocsőben folyó áram karakterisztikus tulajdonságaira [45].

Az atomok lézeres hűtése [46–48] fontos szerepet játszik a Bose-Einstein kondenzátum lét-

rehozásában. Ugyanakkor a lézereket [49–51] a fizika sok más területén is alkalmazzák, például

lézerek segítségével koherens fényt tudunk előállítani, amelyet pumpaként használva nemlineá-

ris optikai elemek [52] révén egy jel amplitúdóját növelni tudjuk. Ezt az eljárást az irodalomban

optikai parametrikus erősítésnek nevezzük [53].

A dolgozat II. részében egy hibrid kvantummechanikai rendszert fogunk tanulmányozni,
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melyben egy Bose-Einstein kondenzátum és egy rezgő nanoméretű áramvezető magnetome-

chanikai csatolását vizsgáljuk. Ahogy említettem, ilyen rendszert kollégáim korábban már ta-

nulmányoztak [45], a nanodrót mágneses terének hatását vizsgálták a kondenzátum atomjaira,

miközben feltették, hogy a nanovezeték tulajdonságai a kölcsönhatás során alig változnak. Az

általam vizsgált jelenséghez a kérdéskört más oldalról kell megközelíteni, az általam feltett

kérdés az, hogy mennyire befolyásolja a két rendszer közti csatolás a nanovezeték mechanikai

rezgését. Mint látni fogjuk, a rendszer analógiát mutat az említett optikai parametrikus erősítés-

sel.

A dolgozat I. részében folytonos idejű kvantumos bolyongásokat fogok vizsgálni különböző

gráfokon. Az 1. fejezetben bemutatom a bolyongás modelljét. A 2. fejezetben perkolált gráfo-

kon történő folytonos idejű kvantumos bolyongások esetén a gyors perkoláció hatását vizsgálom

meg. A 3. fejezetben Sierpiński-fraktálokon történő folytonos idejű kvantumos bolyongások

transzporttulajdonságait tanulmányozom. A dolgozat II. részében Bose-Einstein kondenzátum

és nanoméretű áramvezető magnetomechanikai csatolását vizsgálom. A 4. fejezetben bemuta-

tom az optikai parametrikus erősítést, a 5. fejezetben pedig megmutatom, hogy a vizsgált hibrid

kvantumrendszerben a magnetomechanikai csatolás hogyan vezet a nanovezeték mechanikai

rezgésének parametrikus erősítésére. Az általános irodalmi áttekintő fejezeteken túl az egyes

fejezetek előtt szintén található egy irodalmi áttekintő, mely az adott témakörhöz kapcsolódó,

kevésbé általános fogalmak ismeretanyagába ad betekintést.
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I. rész

Kvantumos bolyongások dinamikai

tulajdonságai
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1. fejezet

Irodalmi előzmények

Ebben a fejezetben a kvantumos bolyongás fogalmát és az alapvető definíciókat vezetjük

be, például az átmeneti valószínűséget és a visszatérési valószínűséget ismertetjük.

1.1. Klasszikus véletlen bolyongás

1.1.1. Diszkrét idejű véletlen bolyongás

A klasszikus véletlen bolyongással sok fizikai folyamatot modellezhetünk a Brown-mozgástól

[5] a fraktálnövekedésig [6]. A legegyszerűbb esetben a bolyongó a valós tengelyen a nullából

indulva mozog, és adott időközönként 1/2 valószínűséggel átlép valamelyik szomszédos egész

számra (Z-n történő bolyongás) [4]. Az átlépés ebben a modellben adott időközönként történik,

ezért diszkrét idejű bolyongásnak nevezzük. Amennyiben a bolyongó nem csak adott időközön-

ként, hanem bármikor megváltoztathatja a helyét, folytonos idejű bolyongásról beszélünk [54].

A diszkrét idejű esetben a bolyongó T időközönként lép. A véletlenszerűség annak köszön-

hető, hogy a bolyongó T időközönként feldob egy érmét, ami eldönti hogy pozitív vagy negatív

irányban lépjen át a szomszédos egész számra. Jelöljük a bolyongó helyét az n-ik lépés után

Sn-el. Nyilvánvaló, hogy páratlan lépés után csak páratlan, páros számú lépés után pedig csak

páros pontban lehet. Vizsgáljuk azt az esetet, amikor a bolyongó 2n lépés után a 2k pontba jutott

el, ahol k, n ∈ Z. Ehhez 2k-szor kellett az adott irányba lépnie, valamint ezen felül még n− k

lépést mindkét irányba, utóbbiak sorrendje szabadon választható. Ezen megfontolások alapján
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annak a valószínűsége, hogy 2n lépés után a 2k pontban vagyunk:

Pr{S2n = 2k} =

(
2n

n− k

)
2−2n. (1.1)

Hasonló gondolatmenettel belátható, hogy ugyanez páratlan lépés esetén:

Pr{S2n+1 = 2k + 1} =

(
2n+ 1

n− k

)
2−(2n+1). (1.2)

Ezen megfontolások magasabb dimenzióban (Zd-n történő bolyongás) is alkalmazhatóak [4].

Adott számú lépés után egy kiválasztott pontban való tartózkodás valószínűsége kombinatorikai

megfontolások alapján határozható meg.

1.1.2. Folytonos idejű véletlen bolyongás

A folytonos idejű esetben a bolyongó bármikor léphet, így ott nem lehet az előzőekhez ha-

sonló kombinatorikai megfontolásokat alkalmazni. Egy adott pontban való tartózkodás valószí-

nűségét az idő, és nem a lépések számának függvényében tudjuk csak megadni [13,55]. Tegyük

fel, hogy adott egy G(V,E) irányítatlan gráf, ahol V a csúcsok, E pedig az élek halmaza. A

bolyongó egy lépésben egyik csúcsból a másikba léphet át, feltéve, hogy a két csúcs szomszé-

dos, azaz összeköti őket egy él. Ha ez nem lehetséges, akkor a bolyongó nem léphet az adott

csúcsba egy lépés alatt. Két csúcsot, v1-et és v2-t (v1, v2 ∈ V ) akkor nevezzünk szomszédosnak,

ha összeköti őket egy él, azaz létezik e ∈ E úgy, hogy e = {v1, v2}. Tegyük fel továbbá, hogy

adott egy γ időfüggetlen konstans, amely annak a valószínűsége, hogy egységnyi idő alatt a

bolyongó a pillanatnyi helyéről átlép egy másik csúcsba. Jelöljük a gráf egyes csúcsait 1, . . . N

indexekkel, annak a valószínűségét pedig, hogy a bolyongó t idő alatt a j csúcsból eljut a k

csúcsba pk,j(t)-vel. Tegyük fel, hogy egy lépés alatt a bolyongó csak a szomszédos csúcsokba

léphet át, és vezessük be a következő elemekkel leírható mátrixot :

Tk,j =





−γ, ha j és k szomszédosak,

0, ha j és k nem szomszédosak,

dγ, ha j = k,

(1.3)

ahol d az adott csúcs fokszáma, egy lépésben ennyi pontból érkezhet ide a bolyongó. A negatív

előjel az első esetben abból ered, hogy a bolyongó elléphet az adott pontból. Az (1.3) mátrix

-1-szeresét a bolyongást leíró ún. transzfer mátrixnak is nevezik [18]. A γ konstanst megvá-

laszthatjuk úgy is, hogy γ = 1 legyen, ez az időegység megválasztásával is elérhető. Ekkor az
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(1.3)-al definiált mátrix a gráf ún. Laplace-mátrixa [56]. Ha feltesszük, hogy εγ ≪ 1, akkor

annak a valószínűsége, hogy ε idő alatt j-ből k-ba jut a bolyongó,

pk,j(ε) =





−εTk,j +O(ε2), ha j 6= k

1− εTk,j +O(ε2), ha j = k.
(1.4)

Feltéve, hogy a rendszernek nincs memóriája, azaz a mozgás csak az adott pozíciótól függ

(Markov-folyamat), bármely t1 és t2 időpontra fennáll az alábbi, ún. Chapman-Kolmogorov-

egyenlet [57]:

pk,j(t1 + t2) =
∑

l

pk,l(t2)pl,j(t1) . (1.5)

Ez alapján

pk,j(t+ ε) =
∑

l

pk,l(ε)pl,j(t) . (1.6)

Ebből (1.4) alapján kis ε értékekre kapjuk, hogy

pk,j(t+ ε) = pk,j(t)− ε
∑

l

Tk,l pl,j(t) +O(ε2) . (1.7)

Ezt átrendezve:
pk,j(t+ ε)− pk,j(t)

ε
= −

∑

l

Tk,l plj(t) . (1.8)

Így az ε→ 0 határesetben pk,j(t)-re egy differenciálegyenletet kapunk:

d

dt
pk,j(t) = −

∑

l

Tkl pl,j(t) . (1.9)

Ennek megoldása a pk,j(0) = δj,k kezdeti feltétellel

pk,j(t) =
(
e−Tt

)
k,j

. (1.10)

Tehát a t idő alatt a j csúcsból a k csúcsba jutás valószínűsége az e−Tt mátrix k-adik sorának

j-edik eleme [13]. A kvantumos esettel való jobb összehasonlíthatóság miatt vezessünk be egy

új jelölésrendszert. Az egyes pozíciókat jelöljük |n〉, {n = 1 . . . N} módon, ahol N az összes

lehetséges pozíció, azaz a gráf csúcsainak száma. Ezzel a jelöléssel az átmeneti valószínűség

pk,j(t) = 〈k| e−Tt |j〉 =
∑

n

e−λnt 〈k| qn〉 〈qn| j〉 , (1.11)

ahol λn és |qn〉 a T mátrix sajátértékei illetve sajátvektorai [18].

9
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Visszatérési valószínűség

Az imént megmutattuk, hogyan lehet kiszámolni annak a valószínűségét, hogy a bolyongó a

gráf egyik csúcsából eljut egy másikba. Most nézzük meg azt, milyen valószínűséggel tér vissza

az indulás helyére. Jelöljük ezt a mennyiséget

P c
0 (t) ≡ p0,0(t) (1.12)

módon, a definíció pedig egyszerűen megadja a kiszámítás módját is az (1.11) képlet alapján.

A 0 index természetesen lehet más is, attól függően, hogy hogyan jelöltük a gráf csúcsait, és

ezek közül melyiket választjuk kezdeti állapotnak. Pólya György magyar származású matema-

tikus után Pólya-féle számnak [2] is nevezik annak a valószínűségét, hogy a bolyongó valaha

visszatér az indulás helyére. Vegyük a {ti} időpontokat, ekkor nézzük meg, hogy a bolyongó

az indulás helyén van-e. Annak a valószínűsége, hogy a bolyongó a ti időpontban nincs az ori-

góban nyilván 1 − P c
0 (ti). Azok az események, hogy az n-edik mérés után nincs az origóban

független események, így annak a valószínűsége, hogy a bolyongó az n mérés során nem volt

az indulás helyén

P̄n =
n∏

i=1

[1− P c
0 (ti)] . (1.13)

Ennek ellentett eseménye az, hogy az nmérés során legalább egyszer már visszatért, így véve az

n→ ∞ határesetet annak a valószínűsége, hogy a bolyongó valaha visszatér az indulás helyére

P ≡ 1−
∞∏

i=1

[1− P c
0 (ti)] (1.14)

módon írható, ez a Pólya-féle szám definíciója. Létezik egy ettől kissé eltérő definíció is, mely

szerint a Pólya-féle szám csak 1 vagy 0 lehet (zero-one law) [4]. Eszerint a definíció szerint

a Pólya-féle szám nem annak a valószínűsége, hogy legalább egyszer visszatér, hanem annak,

hogy végtelen sokszor visszatér a bolyongó. Ha P = 1, akkor a két definíció ugyanazt adja,

hiszen ha egyszer visszatért, akkor az egész bolyongást tekinthetjük úgy hogy újraindult, és

ez végtelen sokszor ismétlődhet. Ha P < 1, akkor már a legalább egyszeri visszatérés való-

színűsége is kisebb egynél, így a végtelen sokszor való visszatérés valószínűsége nulla. Mi a

későbbiekben az (1.14) definíciót fogjuk használni. Ha egy adott rendszerre ez a típusú Pólya-

féle szám 1, akkor az azt jelenti, hogy a bolyongó biztosan vissza fog térni az indulás helyére,

ekkor a bolyongást visszatérőnek nevezzük. Ha a Pólya-féle szám egynél kisebb, akkor van

véges valószínűsége annak, hogy a bolyongó soha nem tér vissza, ez az elszökő bolyongás.
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Ha a bolyongásra transzportfolyamatként tekintünk, akkor az 1− P c
0 (t) mennyiség azt mutatja

meg, hogy milyen gyors a terjedés a rendszerben, azaz mekkora valószínűséggel hagytuk el az

indulás helyét. A visszatérési valószínűség jól jellemzi a rendszer transzport- és egyéb tulajdon-

ságait, ezért mind a klasszikus, mind pedig a kvantumos bolyongások irodalmában nagy számú

publikáció született a témában [2, 29, 30, 58–64].

Átlagos visszatérési valószínűség

Ha minden lehetséges helyre, mint indulási állapotra átlagoljuk a visszatérési valószínűsé-

get, akkor kapjuk az átlagos visszatérési valószínűséget [18],

p̄(t) ≡ 1

N

N∑

j=1

pj,j(t) =
1

N

N∑

n=1

e−λnt 〈qn|
N∑

j=1

|j〉 〈j| qn〉 =
1

N

N∑

n=1

e−λnt . (1.15)

Mint látható, a fenti mennyiség csak a λn sajátértékektől függ, a sajátvektoroktól nem. Ez egy-

részt megkönnyíti a használatát, másrészt betekintést ad a rendszer állapotába hosszú idő után.

Az (1.3) egyenletben definiált T mátrixnak egy olyan vektor, melynek minden eleme 1 mindig

sajátvektora, a hozzá tartozó sajátérték pedig a 0. A nulla csak egyszeres sajátérték, az átlagos

visszatérési valószínűség tehát az idővel az 1/N értékhez tart, a gráf struktúrájától függetlenül,

mivel a nulla a legkisebb sajátérték [65].

1.2. Kvantumos bolyongások általánosan

A kvantumos esetben a bolyongást leíró gráf állapotainak kvantumállapotokat feleltetünk

meg [18, 66, 67]. A rendszer unitér időfejlődése szempontjából a kvantumos bolyongás alapve-

tően kétféle lehet : diszkrét [9, 11, 12] és folytonos idejű [13]. A diszkrét idejű bolyongásnak

több altípusa is van. Az egyik modellben a rendszer Hilbert-tere kiegészül egy extra érmetér-

rel [68], annak analógiájaként, mintha a klasszikus bolyongó minden lépésben egy érme fel-

dobásával döntené el hogy merre lép (coined walk). A másik diszkrét idejű modellben, melyet

nevezhetünk szórási kvantumos bolyongásnak is (scattering walk), nem szükséges érmetér, a

bolyongást a gráf élei segítségével írják le [69]. A diszkrét idejű kvantumos bolyongásoknak

létezik egy Markov-láncokon alapuló definíciója is (Szegedy walk) [70].

A klasszikus folytonos idejű bolyongásba beágyazható egy diszkrét idejű, így a két bo-

lyongás tulajdonságai megfeleltethetőek egymásnak bizonyos keretek között [14]. A folytonos

és diszkrét idejű kvantumos bolyongások kapcsolata aktívan kutatott terület [15–17], azonban
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ilyen egyértelmű megfeleltetés egyelőre nem ismert, hiszen például a diszkrét idejű bolyongás

esetén a bolyongó Hilbert-tere egy extra érmetérrel is kiegészülhet.

A kvantumos esetben a rendszerben nincs a klasszikus értelemben vett véletlenszerűség:

a rendszer kvantumállapota minden időpillanatban ismert, a gráf (és bizonyos esetekben az

érmeoperátor) által egyértelműen meghatározott. A véletlenszerűség például a rendszeren vég-

rehajtott projektív mérés során jelentkezik, mikor is a rendszer beugrik a mérőoperátor egyik

sajátállapotába, ennek valószínűségét azonban adott rendszerre ki tudjuk számolni.

A kvantumos bolyongásokat több szempontból is érdemes vizsgálni. Az első természetesen

az alapkutatás, mely a klasszikus bolyongások gazdag ismeretanyagát egészíti ki kvantumos

rendszerekre [18,66,67]. A kutatások másik fő mozgatórugóját a bolyongáson alapuló kvantum-

algoritmusok adják [71–73]. A kvantuminformatikai alkalmazások legnagyobb előnye, hogy a

kvantumos bolyongást használó keresési algoritmusok kvadratikusan gyorsabbak lehetnek mint

az adott problémára alkalmazható klasszikus algoritmusok [74–77]. A folytonos idejű kvantu-

mos bolyongáson alapuló algoritmusok, mint például a gráfbejárási algoritmusok pedig akár

exponenciálisan hatékonyabbak lehetnek a klasszikus megfelelőjüknél [78]. A kvantumos bo-

lyongás felfogható úgy is, mint a kvantumszámítógép egy lehetséges univerzális paradigmája,

ahol a kódot teljes egészében a bolyongás gráfja jelenti [79, 80].

Az elmúlt években a kvantumos bolyongásokat több kísérletben is megvalósították [10],

többek között optikai rácsban található atomokkal [81, 82], vagy magmágneses rezonancia ré-

vén [83]. Kvantumoptikai eszközökkel is valósítottak meg diszkrét idejű kvantumos bolyon-

gást [84], a folytonos idejű kvantumos bolyongások implementálása pedig optikai hullámve-

zetők (optical waveguide) [85–87] révén történhet. Ezekben a kísérletekben a hullámvezetők-

ben terjedő fény a bolyongó, az egyes hullámvezetők pedig az állapotoknak felelnek meg, a

szomszédos hullámvezetők között a csatolást a hullámvezető közelében jelen lévő evaneszcens

hullámok valósítják meg. Ebben az elrendezésben az idő múlásának a hullámvezetőben megtett

távolság felel meg [87, 88].

1.3. A folytonos idejű kvantumos bolyongás

Időfejlődés

A klasszikus folytonos idejű bolyongásból a következő módon kapjuk meg a bolyongás

kvantumos megfelelőjét : a G(V,E) irányítatlan gráfban az N csúcsnak feleltessük meg egy
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N dimenziós Hilbert-tér teljes ortonormált {|a〉 : a = 0 . . . N − 1} bázisát, ezek lesznek a

kvantumállapotok, amiken a bolyongás történik [13]. A rendszer Hamilton-operátorának elemei

a klasszikus esetben használt (1.3) mátrix alapján:

〈a|Ĥ|b〉 =





−γ, ha |a〉 és |b〉 szomszédos állapotok,

0, ha |a〉 és |b〉 nem szomszédosak,

dγ, ha |a〉 = |b〉.
(1.16)

A Schrödinger-egyenletet felírva

i~
d

dt
|ψ(t)〉 = Ĥ |ψ(t)〉 , (1.17)

a rendszer időfejlődését biztosító operátor Û(t) = e−iĤt alakú (~ = 1 egységben). A rendszer

állapotát t idő elteltével a következőképpen határozhatjuk meg:

|ψ(t)〉 = Û(t) |ψ(0)〉 = e−iĤt|ψ(0)〉 . (1.18)

Átmeneti valószínűség

Ha ismerjük a rendszer időfejlődését, akkor ki tudjuk számolni az átmeneti valószínűsége-

ket is [13, 18]. Tegyük fel, hogy a rendszer kezdetben a |j〉 helyen (állapotban) volt, és annak

a valószínűségét keressük, hogy t idő múlva a |k〉 állapotban lesz. Ekkor a πk,j(t) átmeneti

valószínűség

πk,j(t) ≡
∣∣∣〈k| e−iĤt |j〉

∣∣∣
2

= |αk,j(t)|2 , (1.19)

ahol bevezettük az

αk,j(t) ≡ 〈k| e−iĤt |j〉 (1.20)

átmeneti amplitúdót (transition amplitude), mely az (1.11) klasszikus átmeneti valószínűséggel

analóg módon számítható. Ha a Hamilton-operátor sajátértékeit illetve sajátállapotait rendre En

illetve |φn〉 módon jelöljük, akkor

πk,j(t) = |αk,j(t)|2 =
∣∣∣〈k| e−iĤt |j〉

∣∣∣
2

=

∣∣∣∣∣
∑

n

e−iEnt 〈k|φn〉 〈φn| j〉
∣∣∣∣∣

2

. (1.21)
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Visszatérési valószínűség

A kvantumos bolyongások esetén is megkérdezhetjük, hogy a bolyongó milyen valószínű-

séggel tér vissza a kezdeti helyre, állapotba. Jelöljük ezt a valószínűséget

P0(t) ≡ π0,0(t) = |α0,0(t)|2 (1.22)

módon az (1.12) klasszikus visszatérési valószínűséghez hasonlóan. Kvantumos bolyongások

esetén a Pólya-féle szám, azaz annak a valószínűsége, hogy a bolyongót valaha az indulás he-

lyén mérjük nem magától értetődő. A klasszikus esetben alkalmazott definíciót a P0(t) valószí-

nűség segítségével is definiálhatjuk

P ≡ 1−
∞∏

i=1

[1− P0(ti)] (1.23)

módon, azonban van egy fontos különbség a kvantumos és a klasszikus definíció között. Klasszi-

kus rendszerekben bármikor megnézhetjük, hogy a bolyongó visszatért-e, vagy akár folyamato-

san nyomon is követhetjük. Kvantumos rendszerek esetén a mérés drasztikusan befolyásolhatja

a rendszer tulajdonságait : a rendszeren túl sűrűn mérve felléphet a kvantum Zénón-effektus [8],

túl ritkán mérve pedig elszalaszthatjuk a visszatérés pillanatát. Már egyetlen projektív mérés is

megzavarhatja a rendszer unitér időfejlődését, mivel a mérés után a rendszer állapota beugrik

a méréshez használt operátor egyik sajátállapotába, vagyis az állapotok szuperpozícióját elve-

szítjük, a további dinamika más lesz mint mérés nélkül lett volna. A kvantumos bolyongások

visszatérési tulajdonságaival több cikk is foglalkozott [62–64]. A folytonos idejű kvantumos

bolyongások Pólya-féle számára diplomamunkámban én is adtam egy lehetséges, mérési eljá-

ráson alapuló javaslatot [IV]. Az ott felhasznált mérési eljárást úgy definiáltuk, hogy feltettük,

hogy rendelkezésünkre áll egy azonos módon fejlesztett rendszerekből álló sokaság, és min-

den mérést ennek egy-egy különböző elemén hajtunk végre, azaz minden mérés egy új, addig

zavartalan időfejlődésű rendszeren történik. Ezen mérési eljárás használatával belátható, hogy

periodikus és Poisson-folyamaton alapuló mérési idősort véve a Pólya-féle szám értéke a P0(t)

valószínűség lecsengésének gyorsaságától függ. Ha P0(t) hosszú időt véve közelíthető f(t)t−δ

módon, ahol f(t) az idő periodikus vagy kváziperiodikus függvénye, akkor δ ≤ 1 esetén a

bolyongás visszatérő, δ > 1 esetén pedig elszökő.
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Átlagos visszatérési valószínűség

A klasszikus esetben bevezetett átlagos visszatérési valószínűséghez hasonlóan a kvantumos

esetben is bevezethetjük a π̄(t) átlagos visszatérési valószínűséget az összes lehetséges helyre

mint kezdeti állapotra átlagolva, ekkor

π̄(t) ≡ 1

N

N∑

j=1

πj,j(t) =
1

N

N∑

j=1

|αj,j(t)|2 . (1.24)

Vezessük be továbbá az

ᾱ(t) ≡ 1

N

N∑

j=1

αj,j(t) (1.25)

átlagos visszatérési amplitúdót (average return amplitude) [18,89,90]. Ez a mennyiség az átla-

gos visszatérési valószínűségre egy alsó korlátot ad, ugyanis a Cauchy-Schwartz egyenlőtlen-

séget [91] felhasználva

π̄(t) =
1

N

N∑

j=1

|αj,j(t)|2 ≥
∣∣∣∣∣
1

N

N∑

j=1

αj,j(t)

∣∣∣∣∣

2

= |ᾱ(t)|2 . (1.26)

Miért van szükségünk erre az új mennyiségre? A klasszikus esetben láttuk, hogy a p̄(t) átlagos

visszatérési valószínűség csak a sajátértékektől függött, ezt a hasznos tulajdonságot szeretnénk

átörökíteni valamilyen formában a kvantumos esetre is. Az átlagos visszatérési amplitúdó defi-

níciója szerint

ᾱ(t) =
1

N

N∑

j=1

αj,j(t) =
1

N

N∑

n=1

e−iEnt 〈φn|
N∑

j=1

|j〉 〈j|φn〉 =
1

N

N∑

n=1

e−iEnt . (1.27)

Láthatjuk, hogy ez a mennyiség már csak a sajátértékektől függ, hasonlóan a klasszikus eset-

hez. Ezen a ponton ismét betekintést kaphatunk a klasszikus és kvantumos bolyongások közti

különbségekbe. A klasszikus esetben láttuk, hogy mivel a Laplace-mátrix legkisebb sajátérté-

ke λmin = 0, ezért elég idő elteltével p̄(t) az 1/N értékhez tart. Ugyanolyan gráfot véve, a

klasszikus és kvantumos bolyongásokra a T mátrix és a Ĥ Hamilton-operátor mátrix repre-

zentációja a Hilbert-tér egy ortonormált bázisán megegyezik, azaz λn = En minden n-re. Az

(1.15) klasszikus átlagos visszatérési valószínűség és az (1.27) kvantumos átlagos visszatérési

amplitúdó esetén tehát a sajátértékek megegyeznek, az egyetlen különbség a két formula kö-

zött, hogy ᾱ(t) képletében megjelenik a komplex egység az exponenciális kitevőjében, ebben

akár a kvantumos világra jellemző hullámszerű viselkedést is felismerhetjük. Ez a látszólag

kis különbség alapvetően meg tudja változtatni a rendszer tulajdonságait, például a rendszer
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dinamikáját periodikussá teheti.

Példa

Az 1.1 ábrán egy 251 csúcsot tartalmazó láncon (ld. 2.1 ábra) történő folytonos idejű klasszi-

kus illetve kvantumos bolyongás valószínűségeloszlása látható, a kezdeti állapot a középső

csúcs volt. Látható, hogy t = 50 időegység múlva milyen valószínűséggel találjuk a bolyongót

a különböző helyeken. A Px,0 valószínűségeket a klasszikus esetre az (1.11) míg a kvantumos

esetben az (1.21) formulával számítottuk ki. Az ábrán jól látható, hogy merőben más a két

rendszer dinamikája. A klasszikus bolyongás a kezdeti egy pontra koncentrált eloszlásból az

idő elteltével tart az 1/N egyensúlyi eloszláshoz, azaz a görbe minden oszcilláció nélkül egy-

szerűen „ellaposodik”. A kvantumos esetben sokkal gyorsabb a terjedés is, valamint gazdagabb

a dinamika is : megjelennek oszcillációk a rendszerben, és a hosszú idő utáni végállapot sem

írható fel olyan egyszerűen mint a klasszikus esetben. A következő fejezetekben számos példát

fogunk látni arra, hogyan tér el a klasszikus bolyongástól a kvantumos megfelelője.

0
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0.03

0.04

-125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125

P
x
,0

x

Klasszikus bolyongás

Kvantumos bolyongás

1.1. ábra. Valószínűségeloszlás a klasszikus illetve a kvantumos bolyongás esetén egy 251 álla-
potot tartalmazó láncon. A kezdeti állapot a 0 indexszel jelzett középső pont volt, az időtartam
amit vizsgálunk pedig t = 50 időegység. Mindkét eloszlás diszkrét helyekhez tartozik, bár a
jobb láthatóság miatt az adatokat folytonos vonallal ábrázoltuk.
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2. fejezet

Folytonos idejű kvantumos bolyongás

dinamikusan perkolált gráfokon

Ebben a fejezetben dinamikusan perkolált gráfokon történő folytonos idejű kvantumos bo-

lyongás tulajdonságait mutatjuk be abban az esetben, amikor a gráf két egymást követő meg-

változása közötti időtartam nagyon kicsi [I].

2.1. Irodalmi áttekintés

Mint korábban láttuk, a kvantumos bolyongások esetén a hullámfüggvény segítségével de-

terminisztikusan le tudjuk írni a rendszer állapotát, a klasszikus értelemben vett véletlenszerű-

ség nem játszik szerepet mindaddig, amíg valamilyen módon meg nem zavarjuk a rendszert,

például megmérve azt, hogy melyik állapotban van éppen a bolyongó. A rendszer időfejlődését

azonban más módon is megzavarhatjuk. Mint láttuk, a bolyongás leírásához szükségünk van

egy gráfra, mely előírja, hogy mely állapotokból mely állapotokba juthat el a bolyongó. Mé-

rés helyett ez a gráf is megváltozhat fizikai rendszertől függően, például külső zaj hatására.

A klasszikus bolyongások irodalmában a véletlen gráfokon történő bolyongás mára kiterjedt

irodalommal rendelkezik [4].

A legegyszerűbb eset, amikor kezdetben extra éleket adunk a gráfhoz, majd megnézzük,

ezek mennyire befolyásolják a bolyongás dinamikáját [19, 65, 89]. Azt, hogy milyen éleket

adunk hozzá a gráfhoz, vagy mely éleket vesszük ki a dinamika indulása előtt, akár véletlensze-

rűen is megválaszthatjuk. A véletlen gráfok matematikai leírásával többek között Erdős Pál és

Rényi Alfréd matematikusok is foglalkoztak [92–94]. Mára a véletlen gráfok matematikai leírá-
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sa kiterjedt szakirodalommal rendelkezik [95–97], mely annak is köszönhető, hogy a komplex

hálózatok leírásában is sikeresen alkalmaznak ilyen modelleket [98–100].

A véletlen gráfok elméletével egy időben született meg a perkoláció elmélete is, amely szin-

tén véletlen gráfokkal foglalkozik [101]. Ebben a modellben éleket (bond percolation) vagy

csúcsokat (site percolation) egymástól függetlenül, egy adott valószínűség szerint elhagyunk a

rendszerből, például egy négyzetrácsból [102]. A perkolációs modelleket a matematika és fi-

zika tudományában széles körben használják a járványok terjedésének leírásától a folyadékok

porózus közegekben való terjedéséig [103]. Amennyiben az időfejlődés során a gráf nem válto-

zik statikus perkolációról beszélünk, míg ha a dinamika során is megváltozhat a gráf akkor azt

dinamikus perkolációnak nevezzük [20].

A statikus perkoláció esetén a bolyongás időfejlődése előtt veszünk egy perkolált gráfot,

majd ezen indítjuk el a bolyongást, a dinamika során pedig a gráf változatlan marad. Egy

mennyiség sokaság átlagát ebben a modellben megkaphatjuk úgy, hogy az összes lehetséges

gráfra átlagolunk. A folytonos idejű kvantumos bolyongások esetén ezt a kérdéskört többen is

vizsgálták véletlen gráfok és statikus perkoláció esetén [65, 89, 104–106].

A diszkrét idejű kvantumos bolyongások tulajdonságait szintén vizsgálták perkolált gráfo-

kon [107], ahol a perkoláció miatt például a bolyongás transzport tulajdonságait erősen megvál-

toztatja az Anderson-lokalizáció [108]. Dinamikusan perkolált gráfokon történő diszkrét idejű

kvantumos bolyongásokban lehetnek olyan aszimptotikus állapotok, melyek nem időfüggetlen

egyensúlyi eloszlást mutatnak, hanem időfüggő oszcillációk lépnek fel [25–27]. A folytonos

idejű kvantumos bolyongás esetén a perkoláció hatását legjobb tudomásom szerint előttem nem

vizsgálták.

2.2. A véletlen unitér dinamika analitikus leírása

2.2.1. Egy rendszer időfejlődése

Ebben a fejezetben azt vizsgálom meg, hogyan változik a bolyongás dinamikája, ha a grá-

fot, amin a bolyongás történik, az időfejlődés során, azaz dinamikusan változtatom. A diszkrét

idejű esetben már vizsgáltak ilyen rendszereket [25–27], a most következő modell azonban et-

től eltérő. A diszkrét esetben azt találták, hogy sok rögzített időtartamú lépés, azaz hosszú idő

után a rendszer végállapota nem a várt átlagolt dinamikát mutatja, hanem maradhat koherencia
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a rendszerben. Az általam vizsgált modellben a sok lépést véges időtartam alatt hajtjuk végre,

mivel a folytonos dinamikából adódóan bármikor megváltoztathatjuk a gráfot, amit a diszkrét

esetben nem tehetünk meg.

Tegyük fel, hogy a gráf, amin a bolyongás történik N élet tartalmaz, melyek egy adott kez-

deti elrendezés szerint vannak összekötve (például egy lánc). Ezek után adott τ időközönként

véletlenszerűen megváltoztatjuk a gráfot. Egy lépés során egy adott élet λ valószínűséggel meg-

tartunk, 1− λ valószínűséggel pedig elveszünk, majd ezt egymástól függetlenül az eredeti gráf

összes élére megtesszük, azaz minden lépés során a gráf generálása független attól, hogy a ko-

rábbi lépésben mely élek voltak jelen. Fejlesszük ilyen módon a rendszert T ideig S = T/τ

lépésben.

Mivel a rendszernek N éle van, így az összes realizáció száma R = 2N . Minden egyes

realizációban másképp vannak összekötve a csúcsok, így minden ilyen gráfhoz tartozik egy

saját Hamilton-operátor az (1.16) definíció alapján. Két lépés között a rendszer unitér módon

fejlődik, melyet az

Ûr(τ) = e−iĤrτ (2.1)

unitér operátorokkal írhatunk le, ahol r = 1 . . . R az egyes realizációkat indexeli.

Tegyük fel, hogy a rendszer kezdeti állapota |ψ(0)〉 volt. Minden egyes lépésben hatunk a

rendszeren az egyik Ûr(τ) operátorral, ezért vezessük be a következő jelölést : legyen Û (s)
r (τ)

az s-edik lépésben ható unitér operátor. Így a rendszer állapota a T időpontban a következő

módon írható

|ψ(T )〉 = Û (S)
r (τ) . . . Û (2)

r (τ)Û (1)
r (τ) |ψ(0)〉 = e−iĤ

(S)
r τ . . . e−iĤ

(2)
r τe−iĤ

(1)
r τ |ψ(0)〉 . (2.2)

A fenti szorzatban a Ĥr operátorok nem kommutálnak egymással, de a szorzatok kiértékelésé-

hez használhatjuk a Zassenhaus-formulát, mely szerint

et(A+B) = etAetB
q∏

j=2

et
jC

(A,B)
j +O(tq+1) ,

lim
n→∞

etA1etA2 . . . etApet
2C

{Aj}

2 . . . et
nC

{Aj}
n = et

∑p
j=1 Aj , (2.3)

aholC(A,B)
j ,C{Aj}

n a Zassenhaus-exponensek [109,110]. A későbbiekben a gyorsan változó ese-

tet, azaz matematikailag a τ → 0 határesetet fogjuk vizsgálni, ezért a magasabb rendű tagokat

elhagyhatjuk, így

e−iĤ
(p)
r τe−iĤ

(q)
r τ = e−iτ(Ĥ

(p)
r +Ĥ

(q)
r ) +O(τ 2) . (2.4)
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Ebben a modellben tehát, ha a τ lépésköz kellően kicsi, akkor a rendszer állapota a következő-

képpen írható,

|ψ(T )〉 =
(
e−iτ

∑S
s=1 Ĥ

(s)
r +O(τ)

)
|ψ(0)〉 . (2.5)

Most vizsgáljuk meg az egyes realizációk valószínűségét. Egy olyan véletlen gráf valószí-

nűsége, mely az összes élet tartalmazza az eredeti gráfból p{N} = λN . Egy olyan rendszer

valószínűsége, melyben N − 1 él található meg p{N−1} = λN−1(1 − λ), valamint ez az eset

degenerált, ugyanis N módon vehetünk ki egy élet. Ezen gondolatmenettel belátható, hogy egy

olyan realizáció valószínűsége, melyben k él található p{k} = λk(1 − λ)N−k, a degeneráltsága

pedig
(
N
k

)
.

A Hamilton-operátorokat reprezentálhatjuk mátrixokkal, ekkor minden Hr mátrix felbont-

ható

Hr =
∑

k∈Er

Ek (2.6)

módon, ahol Er azon élek halmaza, melyek megtalálhatóak az adott realizációban, Ek pedig egy

adott élhez tartozó mátrix. Például, ha a Hr realizáció az első és a második élet tartalmazza,

akkor Hr = E1 + E2, a perkoláció nélküli eredeti gráfra pedig

H =
N∑

k=1

Ek . (2.7)

A feladatunk az, hogy a (2.5) egyenletben a kitevőben szereplő

S =
S∑

s=1

H(s)
r (2.8)

összeget kiértékeljük. Ha a lépések száma, S nagyobb a realizációk R számánál, akkor néhány

Hr mátrix többször is elő fog fordulni az S összegben. Annak a valószínűsége, hogy egy adott

Hr mátrix hányszor szerepel S-ben binomiális eloszlást követ. Ha S ≫ R, akkor használhatjuk

a nagy számok törvényét : egy adott Hr mátrix gyakoriságát megbecsülhetjük prS + O(
√
S )

módon, ahol pr a Hr mátrixhoz tartozó gráf előfordulási valószínűsége. Becslésünk pontosságát

a binomiális eloszláshoz tartozó
√
Spr(1− pr) szórásból származtattuk, így kaptuk az O(

√
S )

hibát. Ha az adott realizáció k élet tartalmaz, akkor pr = p{k}.

Most vizsgáljuk meg, hogy egy adott Ek mátrix hányszor fordul elő az S összegben. Ez

a mátrix a gráf egy adott k éléhez tartozik. E mellé válasszunk j darab másik élet, ahol j =

= 0 . . . N − 1. Ezt
(
N−1
j

)
módon tehetjük meg, tehát

(
N−1
j

)
olyan gráf van amiben j + 1 él
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található, és az egyik ezek közül a szóban forgó k-val jelölt él. Egy olyan mátrix, amiben j + 1

él van p{j+1}S+O(
√
S ) alkalommal fordul elő az S szummában, így ki tudjuk számolni az Ek

mátrix előfordulásának számát, mely

N−1∑

j=0

(
N − 1

j

)[
p{j+1}S +O(

√
S )
]
=

= S
N−1∑

j=0

(
N − 1

j

)
λj+1(1− λ)N−j−1 + 2N−1O(

√
S ) = Sλ+O(

√
S ) . (2.9)

Ez a formula bármelyik élre igaz, így a vizsgált összeg az alábbi alakra egyszerűsödik a (2.7)

összefüggés felhasználásával :

S =
S∑

s=1

H(s)
r =

[
Sλ+O(

√
S )
]
H . (2.10)

Az egyes realizációkban szereplő mátrixok összege a fenti levezetés szerint közelíthető oly

módon, hogy az eredeti gráfhoz tartozó mátrixot megszorozzuk az egy él megtartását jellemző

λ valószínűséggel, és az így kapott skálázott mátrixot vesszük annyiszor, ahány tagú az összeg.

Ez megfelel egy olyan képnek, hogy sok lépés után a rendszerben bevezetett véletlenszerűség

kiátlagolódik, mégpedig úgy, hogy minden él, azaz az állapotok közötti csatolás „erőssége” ef-

fektíven λ-szorosára változik. Akár használhatnánk ezt az eredményt is végső konklúzióként,

azonban mivel az adott gráfon történő bolyongás jellemző tulajdonságait, például az átmene-

ti valószínűségeket az idő függvényében szokás megadni, ezért nézzük meg ez az átskálázás

hogyan jelentkezik az időfejlődésben.

A |ψ(T )〉 kvantumállapot időfejlődését leíró (2.5) egyenletben szereplő kitevő a fenti ered-

ményeink felhasználásával

− iτ

S∑

s=1

Ĥ(s)
r = −iT Ĥ

(
λ+O(

√
τ )
)

(2.11)

módon írható. Véve a τ → 0 határesetet,

|ψ(T )〉 = lim
τ→0

T
τ∏

k=1

Û (k)
r (τ) |ψ(0)〉 = Û(Tλ) |ψ(0)〉 , (2.12)

azaz ebben a határesetben a perkoláció azt eredményezi, hogy a rendszer időfejlődése ugyan-

olyan alakú lesz mint a nem perkolált esetben, csupán az időt kell átskálázni a perkolációt

jellemző λ valószínűséggel. A kapott formula egyszerűen és szemléletesen visszaadja a két
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határesetet is, nevezetesen amikor λ = 1 illetve 0. Az első esetben nincs perkoláció, megkap-

juk a tiszta, zavartalan unitér időfejlődést, míg a második esetben egyáltalán nincsenek élek a

rendszerben, így a rendszer örökre a kezdeti állapotban marad, az időfejlődés ebben az esetben

egyszerűen az egységoperátornak felel meg.

2.2.2. Szuperoperátor formalizmus

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy sok, kezdetben azonos, perkolált rendszeren

történő átlagolás mit eredményez. Pontosabban, hogy az összes lehetséges trajektóriára vett

átlagolás után a korábban bemutatott gyors perkoláció mit okoz.

Egy tetszőleges mennyiség átlagát a sokaságra a szokásos

〈...〉 = 1

T

T∑

t=1

[...]t =
T∑

t=1

pt[...]t , (2.13)

módon számolhatjuk ki, ahol T az összes lehetséges trajektória száma, t pedig az egyes tra-

jektóriákat indexeli [18]. A vizsgált perkolált rendszerben minden lépésben λ valószínűséggel

megtartunk egy élet, vagy 1 − λ valószínűséggel eldobjuk. Vizsgáljunk egy N élet tartalmazó

rendszert, ekkor az összes lehetséges gráf száma R = 2N . A rendszert τ időközönként megvál-

toztatjuk, azaz T nagyságú időtartamot véve a lehetséges trajektóriák száma T = (2N)(T/τ), hi-

szen minden lépésben R gráf közül választhatunk. Nagy rendszerekre minden egyes trajektória

egyenként való kiértékelése igen bonyolult feladat, ugyanis például egy N = 15 élet tartalmazó

rendszert S = 5000 lépéssel fejlesztve a lehetséges trajektóriák száma nagyobb mint 1022577.

A szuperoperátorok segítségével azonban ilyen rendszert egy asztali számítógéppel is tudunk

vizsgálni, mint ahogy azt a későbbi, numerikus példákat tartalmazó 2.3 fejezetben bemutatunk.

Az átlagolást úgy is történhet, hogy minden lépésben hattatjuk a

φ̂τ (ρ̂) =
R∑

r=1

prÛr(τ)ρ̂Û
†
r (τ) (2.14)

szuperoperátort [111–113], ahol Ûr(τ) és pr megegyeznek a korábban bevezetett, egy adott

véletlen gráfhoz tartozó unitér operátorral, illetve valószínűséggel, ρ̂(t) pedig a rendszer sűrű-

ségoperátora. Ha S = T/τ lépést nézünk, akkor az átlagolt állapotot

ρ̂(T ) =

S︷ ︸︸ ︷
φ̂τ (φ̂τ (φ̂τ (. . . φ̂τ (ρ̂))) = φ(S)

τ (ρ̂(0)) (2.15)
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módon írhatjuk. Ha felhasználjuk az Ûr(τ) operátor (2.1) definícióját, akkor a fenti kifejezést

ρ̂(T ) =
R∑

rS=1

prS ÛrS(τ)

(
R∑

rS−1=1

prS−1
ÛrS−1

(τ)

(
...

...

R∑

r1=1

pr1Ûr1(τ)ρ̂(0)Û
†
r1
(τ)...

)
Û †
rS−1

(τ)

)
Û †
rS
(τ) =

=
R∑

r1...rS=1

pr1 ...prSe
−iĤrS

τ ...e−iĤr1τ ρ̂(0)eiĤr1τ ...eiĤrS
τ (2.16)

alakban írhatjuk. Ismét a τ → 0 határesetet vizsgáljuk. A fenti egyenlet utolsó során láthat-

juk, hogy ugyanolyan operátor szorzatot kell kiértékelni, mint egy rendszer esetén, így az ott

alkalmazott módszerek itt is felhasználhatóak, azaz az átlagot véve a perkoláció az idő átskálá-

zásában jelentkezik, tehát

ρ̂(T ) = lim
τ→0

φ̂
(T

τ )
τ (ρ̂(0)) = Û(Tλ)ρ̂(0)Û †(Tλ) . (2.17)

Klasszikus rendszerekre a fentivel analóg gondolatmenet alkalmazható, klasszikusan is a

gyors perkoláció az idő átskálázásában jelentkezik. Van azonban egy lényeges különbség a

klasszikus és a kvantumos rendszerek között : a kvantumos rendszerek sokkal érzékenyebbek a

τ lépésköz megválasztására, valamint a rendszer későbbi dinamikáját is erőteljesen befolyásolja

a perkolált gráf. Ezt mutatjuk be a következő fejezetben néhány numerikus példán keresztül.

2.3. Numerikus eredmények

Ebben a fejezetben példákat mutatunk az analitikus eredményekre, valamint megvizsgáljuk

az általunk felállított modell érvényességi tartományát, valamint azt, hogy mi történik a rend-

szerekkel a modell kereteiből kilépve. Az előző fejezetbeli levezetés során a τ → 0 határese-

tet vettük, mely közelítés matematikailag lehet egzakt, egy valós fizikai rendszerben azonban

hasznos lehet megvizsgálni, mi történik kicsi, de véges idejű lépésköz esetén. Itt a korábban

bemutatott klasszikus, illetve kvantumos rendszerekre vett (1.12) illetve (1.22) visszatérési va-

lószínűségeket fogjuk főként vizsgálni, mivel ezek a mennyiségek az adott gráfra jellemzőek,

és jól tükrözik a bolyongás lényeges tulajdonságait.

A tanulmányozott rendszereket bemutató gráfok a 2.1 ábrán láthatóak. Ebben a fejezetben

ilyen struktúrájú gráfokat fogunk használni, mivel ezekre a rajtuk történő bolyongás dinamikája

analitikusan is egyszerű függvényekkel írható le, így nagyon jó viszonyítási alapot adnak az idő
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átskálázásának tanulmányozásához.

2.1. ábra. Példák a numerikus példákban szereplő rendszerekre. Az ábrák sorrendjében balról
jobbra: 4 csúcsból álló lánc, 5 csúcsú gyűrű, 5 csúcsot tartalmazó teljes gráf, 7 csúcsú csillag
gráf, valamint végezetül egy 5×5-ös négyzetes rács.

2.3.1. Analitikus eredmények szemléltetése

Egy trajektória kétdimenziós négyzetes rácson
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2.2. ábra. Bal oldali ábra : Egy 10× 10-es négyzetes rácson, S = 105 lépés után az idő függvé-
nyében a 45-ös indexszel jelzett középső rácspontba való visszatérési valószínűség numeriku-
san, illetve analitikusan a (2.12) egyenlet hullámfüggvényét felhasználva. A különböző görbék
különböző λ valószínűséghez tartoznak. Jobb oldali ábra : A bal oldali ábrán szereplő adatok a
λ valószínűséggel átskálázott idő függvényében ábrázolva.

A 2.2 ábrán egy N = 100 csúcsot tartalmazó perkolált kétdimenziós (2D) négyzetes rá-

cson tanulmányozhatjuk a bolyongást. A rendszert τ = 10−4 lépésközzel fejlesztettük S = 105

lépésben, tehát a vizsgált időtartam a [0,10] intervallum volt. A korábbi definíciónak megfelelő-

en, minden lépésben véletlenszerűen, a λ valószínűséggel jellemzetten generáltunk egy gráfot,

meghatároztuk az ehhez a konfigurációhoz tartozó Hr mátrixot, a rendszert pedig az ebből szár-

maztatott Ur mátrixszal reprezentált unitér operátorral fejlesztettük. Ezzel a módszerrel nume-

rikusan a (2.2) egyenletben leírt állapotot állítottuk elő. A rendszert a |ψ(0)〉 = |45〉 állapotból

indítottuk, ez a középső rácspontot jelöli, és az ebbe a pontba való (1.22) visszatérési valószínű-

séget számítottuk ki mind numerikusan, mind pedig analitikusan a (2.12) egyenlet segítségével.
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Különböző λ értékeket vettünk, és láthatjuk, hogy a görbék valóban ugyanolyan alakúak, csak

skálázódtak a λ valószínűségnek megfelelően, valamint nagyon jól egyezik a szimuláció az

elméleti értékekkel.

Szuperoperátor formalizmus gyűrűn
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2.3. ábra. Visszatérési valószínűség az idő függvényében egy N = 15 pontból álló gyűrűn. A
szuperoperátor formalizmust használtuk, a szimulációban S = 5000 lépést vettünk τ = 0.004
lépésközzel. A (2.17) egyenlet felhasználásával kapott analitikus értékeket szaggatott vonallal
jelöltük. A különböző görbék különböző λ valószínűséghez tartoznak.

A 2.3 ábrán azt mutatjuk be, hogy a szuperoperátor formalizmus is nagyon jó modellnek bi-

zonyul véges lépésköz használatával. A szimulációhoz egy N = 15 csúcsot tartalmazó gyűrűt

használtunk, melyet τ = 0.004 lépésközzel S = 5000 lépésben fejlesztettünk. A kezdeti sűrű-

ségmátrix ρ̂(0) = |1〉〈1| alakú volt. A programban formailag a (2.15) egyenletet valósítottuk

meg. Az átlagolásnak persze van itt is egy hátránya, ugyanis 2N darab mátrixot használunk fel

az átlag elvégzéséhez, ennyi realizáció van. Emiatt átlagos asztali számítógépeken csak arány-

lag kis rendszereket tudunk modellezni. A szuperoperátor formalizmus azonban még így is

nagy segítséget jelent a szokásos, összes trajektóriára vett átlagolással szemben, mint ahogy azt

korábban már bemutattuk. A 2.3 ábra jól mutatja, hogy elméleti számolásunk megfelelő para-

métereket választva nagy pontossággal alkalmazható, a numerikus és az elméleti görbék szépen

fedik egymást a különböző λ perkolációs valószínűségekre.

Ezen a ponton szánjunk pár szót a görbék alakjára is. Egy N pontból álló gyűrű lehet a

modellje a végtelen egyenesnek is, ha azN → ∞ végtelen határesetet nézzük. Ekkor az origóba
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való visszatérés

P0(t) = J2
0 (2t) (2.18)

alakú [13], ahol J0(t) az elsőfajú nulladrendű Bessel-függvényt jelöli. Véges rendszeren a

visszatérési valószínűség nem tarthat nullához [IV], azonban általánosságban elmondható, hogy

egy N csúcsot tartalmazó gyűrűn t ≈ N/2 ideig a Bessel-függvényhez hasonló lecsengést lát-

hatunk, majd ezután jelentkeznek a véges méretből adódó hatások. Ez a viselkedés átskálázva

a fenti rendszeren is megfigyelhető, ebből arra következtethetünk, hogy eredményeink végtelen

rendszerre is alkalmazhatóak.

Egy trajektória teljes gráfon
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2.4. ábra. A klasszikus és a kvantumos bolyongás esetén a visszatérési valószínűség összeha-
sonlítása egy N = 15 pontból álló teljes gráfon. A rendszert S = 105 lépésben fejlesztettük
τ = 10−4 lépésközzel, a perkolációt jellemző λ valószínűség értékét pedig λ = 0.3-nak válasz-
tottuk. Az elméleti görbékhez a (2.12) egyenletet használtuk.

Harmadik példánkban N = 15 állapot között az összes lehetséges átmenetet megengedtük,

vagyis a bolyongás gráfja egy teljes gráf. Ez a megfontolás úgy is értelmezhető, hogy nem kö-

töttünk ki semmilyen kezdeti gráfot, így ez egy általános esetnek tekinthető. Ez a rendszer az

időfejlődése miatt érdekes, ami egyébként megegyezik a csillag gráfon tapasztalt terjedéssel,

ha a kezdőállapot a gráf középső csúcsa [114, 115]. De miért is különleges a bolyongás dina-

mikája ezen a gráfon? A klasszikus bolyongások tárgyalásánál láttuk, hogy a kezdőállapotban

való megtalálás valószínűsége rendszertől függetlenül az 1/N egyensúlyi értékhez tart, erre a
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rendszerre konkrétan

P c
0 (t) =

1

N

(
(N − 1) e−Nt + 1

)
(2.19)

függvény szerint [I]. Ha nem csak az idővel, hanem a rendszer méretével is a végtelenbe tartunk,

akkor P c
0 (t) nullához tart. A bolyongás kvantumos megfelelőjét véve a visszatérési valószínű-

ségre azt kapjuk, hogy

P0(t) =
(N − 1)2

N2
+

1

N2
+ 2

N − 1

N2
cos(Nt) , lim

t→∞
lim

N→∞
P0(t) = 1 , (2.20)

azaz hiába engedünk meg minden lehetséges átmenetet nagyon sok (akár végtelen sok) állapot

között, és hiába várunk nagyon sokáig (akár örökké), a rendszer alig (sőt akár egyáltalán nem)

megy el az indulás helyéről, köszönhetően a bolyongó kvantumos mivoltának, és az interferen-

ciának, mely a rendszer szimmetriájából ered.

A 2.4 ábrán azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan befolyásolja a perkoláció ezt a jelenséget,

megmarad-e ez az erős lokalizáció a kvantumos rendszerben, hiszen a perkoláció elrontja a gráf

erős szimmetriáját. Az ábrán jól látható, hogy a numerikus és elméleti görbék tökéletesen fedik

egymást, az átskálázott dinamika jól írja le a rendszert, és a perkolációból eredő zaj sem rontja

le számottevően a modellünket, míg a klasszikus rendszer lassabban ugyan mint perkoláció

nélkül, de tart az egyensúlyi értékhez.

2.3.2. Véges lépésköz vizsgálata

A korábbi példákon azt szemléltettük, hogy az általunk felállított modell nemcsak az egzakt

matematikai határesetben, de numerikus szimulációk során is alkalmas a rendszer leírására.

Ebben a fejezetben még tovább megyünk, és megnézzük, hol van az a határ, amikor az elmélet

a benne használt közelítések miatt már nem ad pontos eredményt, és hogy hogyan viselkedik a

rendszer a modell érvényességi tartományán kívül.

Elsőként egy N = 4 csúcsból álló perkolált gyűrűn tanulmányoztuk mind a klasszikus,

mind pedig a kvantumos bolyongás dinamikáját, a perkolációt jellemző valószínűséget pedig

λ = 0.2-nek választottuk meg. A kezdeti állapotnak a |ψ(0)〉 = |1〉 állapotot választottuk, és

ismét az origóba való visszatérés valószínűségét számítottuk ki, mely az (1.22) és (2.5) formulák

alapján a kvantumos rendszerre

P1(t) = cos(λt)4 (2.21)

alakú. Részben ez az időfejlődés indokolta a rendszer megválasztását, mivel ez egy periodikus
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2.5. ábra. Annak a valószínűsége, hogy a bolyongót az indulás helyén mérjük egy N = 4
csúcsot tartalmazó perkolált gyűrűn. A perkolációt leíró valószínűséget λ = 0.2-nek választot-
tuk. Kis ábra: szaggatott vonal : elméleti görbe a (2.12) egyenlet felhasználásával. Pontok: egy
kvantum trajektória S = 3000 lépés használatával. Folytonos görbe: a (2.17) szuperoperátor
formalizmus felhasználásával S = 1000 lépést véve. Fő ábra: Folytonos görbe: megegyezik a
kis ábrán lévővel, a szaggatott vonal pedig a burkolója. Pontozott vonal : az elméleti visszaté-
rési valószínűség klasszikus rendszeren. Körök: egy klasszikus trajektória S = 1000 lépéssel.
Négyzetek: szuperoperátor formalizmus klasszikus rendszeren S = 1000 lépést véve.

függvény, és tetszőleges idő múlva is teljes visszatérést tapasztalunk, azaz van olyan időpilla-

nat, amikor a rendszer 1 valószínűséggel az indulás helyén van. Ennek az elméleti görbének

a grafikonja látható a 2.5 ábra kis ábráján szaggatott vonallal. Ugyanitt pontokkal ábrázoltuk

az az esetet, amikor egy rendszer időfejlődését néztük, azaz egy trajektóriát vettünk a perkolált

gráfon. Ebben a szimulációban S = 3000 lépésben T = 100 időegységig fejlesztettük a rend-

szert. Az ábrán jól látható, hogy a szimuláció indítása után egy ideig továbbra is illeszkedik

a numerikus eredmény a (2.21) elméleti görbére, az idő előrehaladtával azonban egyre jobban

eltávolodik tőle. Ennek magyarázata a véges időlépés: minden trajektória kezdetben leírható az

általunk bemutatott skálázott perkolációmentes dinamika segítségével, sok lépés után azonban

a modell pontatlanná válik, minden egyes trajektória más és más véletlenszerű időfejlődést fog

mutatni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a 2.5 kis ábrán bemutatott görbe nem reprodu-

kálható, egy újabb futtatás hasonló, de más görbét adna. Annak ellenére, hogy minden egyes új

futtatás új időfejlődést mutat, a numerikus eredmények meggyőzően alátámasztották, hogy az

indítás helyére való visszatérés tetszőleges pontossággal meg tudja közelíteni az 1-et, azaz nem

oszlik el egyenletesen a valószínűség a rendszerben hosszú idő után sem.

Az imént bemutatott különböző trajektóriákra átlagolhatunk is a szuperoperátor formaliz-
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mus használatával, ekkor kapjuk a 2.5 folytonos kék színű görbével illusztrált adatsort. Ezen

jól látható, hogy minden lépésben átlagolva a rendszer hosszú idő elteltével tart az 1/N egyen-

súlyi értékhez, analógiát mutatva a klasszikus rendszerekkel. Hasonló aszimptotika figyelhető

meg a diszkrét idejű kvantumos bolyongások esetén is perkolált gráfokon [27], eredményeink

pedig arra engednek következtetni, hogy az ott alkalmazott levezetés érvényes a folytonos idejű

bolyongásokra is ha nagy τ lépésközt veszünk és hosszú ideig várunk, nem pedig a τ → 0 határ-

esetet vesszük, ami nyilván a diszkrét idejű bolyongásoknál a folyamat definíciójából adódóan

nem tehető meg.

A 2.5 ábrán ismét felrajzoltuk a kis ábrán már bemutatott szuperoperátor formalizmussal

kapott P1(t) visszatérési valószínűséget folytonos kék vonallal, hogy össze tudjuk hasonlítani

a klasszikus bolyongás dinamikájával. Klasszikus bolyongás esetén a visszatérési valószínűség

alakja a vizsgált négy pontból álló gyűrűre

P c
1 (t) = 0.25 +

e−2λt

2
+

e−4λt

4
, (2.22)

melyen látható, hogy exponenciálisan tart az 1/N egyensúlyi értékhez. Az ábrán látható, hogy

klasszikus rendszer esetén nincs éles különbség az elméleti görbe (pontozott zöld vonal), az

egy trajektórián vett időfejlődés (piros körök) és a szuperoperátorok használatával kapott di-

namika (fekete négyzetek) között, mindhárom görbe az ekvipartíciós értékhez tart, szemben a

kvantumos bolyongással, ahol csak az átlagolás után kaptuk ezt a viselkedést. Jól látható az is,

hogy a kvantumos bolyongás esetén a rendszer sokkal lassabban tart az egyensúlyi értékhez. Az

adatsorra az

f(t) = a · e−b·t + 0.25 (2.23)

függvényt illesztve az illesztési paraméterekre azt kaptuk, hogy a = 0.746 ± 0.008 és b =

= 0.049± 0.001. A (2.22) egyenletbe a szimulációban használt λ = 0.2 értéket behelyettesítve

azt kapjuk, hogy azonos τ lépésköz mellett a kvantumos rendszer esetén a lecsengést jellemző

exponens majdnem tízszer kisebb a klasszikus esetet jellemző exponensnél.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a bemutatott példák jól szemléltetik, hogy lényeges kü-

lönbség van a klasszikus és a kvantumos rendszerek között. Az ismertetett rendszerek azt is jól

tükrözik, hogy az általunk bemutatott elméleti modell a perkolált gráfokon történő kvantumos

bolyongásokra nagyobb lépésközt véve az időfejlődés kezdeti szakaszát jól írja le, azonban a

kvantumos rendszerek nagyon érzékenyek a τ lépésköz megválasztására. A következő alpont-

ban ezt a tulajdonságukat vizsgáljuk meg alaposabban.
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2.3.3. Az időfelbontás finomítása

Az előző részben láttuk, hogy a τ lépésköz megválasztásával óvatosnak kell lennünk, ugyan-

is ez döntően befolyásolja az általunk felállított modell érvényességi tartományát. Ebben a pont-

ban azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan függ az elméleti modelltől való eltérés mértéke a lépésköz

nagyságától.
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2.6. ábra. A maximális eltérés a visszatérési valószínűségben a numerikus szimuláció és a (2.17)
egyenlet segítségével meghatározott elméleti értékek között egy N = 10 csúcsot tartalmazó
gyűrűn, rögzített T = 10 időtartamot vizsgálva különböző lépésszámot véve. A programban a
szuperoperátor formalizmust használtuk, a különböző görbék pedig más λ perkolációs valószí-
nűséghez és kezdeti állapothoz tartoznak.

Elsőként a 2.6 ábrán a rendszert T = 10 időegységig vizsgáltuk úgy, hogy a [0, T ] intervallu-

mot S részre osztottuk, azaz S lépésben fejlesztettük a rendszert a szuperoperátorok segítségé-

vel. Ekkor természetesen a lépésköz nagysága τ = T/S, azaz S növelésével közelíteniük kell a

numerikus eredményeknek az elméleti modellhez. A szimulációban egy N = 10 csúcsból álló

gyűrűt vizsgáltunk különböző kezdeti feltételekkel és λ perkolációs valószínűségekkel. Min-

den S lépésszámra kiszámoltuk az |1〉 kezdeti állapotba való visszatérés valószínűségét mind a

(2.17) elméleti formulából, mind pedig numerikusan léptetve a rendszert. A maximális eltérést

úgy kaptuk meg, hogy vettük a kétféle módon számolt visszatérési valószínűségek különbsé-

gének abszolút értékét minden egyes lépés után, és ezek közül a legnagyobbat választottuk ki.

Az ábrán jól látható, hogy a különbség az analitikus és a numerikus eredmények között az S

lépésszám növelésével csökken, ahogy azt el is vártuk a rendszertől.

Utolsó ábránkon ebben a fejezetben azt illusztráltuk, hogy a lépésszám függvényében mek-

kora időtartamig lehet leírni a rendszert az általunk bemutatott átskálázott időfejlődéssel úgy,
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2.7. ábra. A maximális időtartam amíg az elméleti értékek és a numerikus szimuláció relatív
hibája kisebb egy adott ε értéknél. A bolyongáshoz egy N = 5 csúcsot tartalmazó gyűrűt
használtunk gráfnak, és a szuperoperátor formalizmussal átlagoltunk a lehetséges trajektóriákra.
Az ábrán a [0,10] időintervallumot osztottuk S részre, azaz a lépésköz τ = 10/S volt. Ennek
függvényében ábrázoltuk a korábban említett maximális időtartamot. Az ábrán látható ugrások
a visszatérési valószínűség lokális szélsőértékeit és inflexiós pontjait tükrözik.

hogy az analitikus értékek és a numerikus szimuláció relatív hibája az adott időpontig ne legyen

nagyobb egy ε > 0 paraméternél. Modellünkben egy N = 5 csúcsból álló gyűrűt használtunk,

ezen indítottuk el a bolyongást a |ψ(0)〉 = |1〉 állapotból és fejlesztettük a szuperoperátorok

segítségével λ = 0.5 perkolációs valószínűséget használva. Az algoritmus a [0, T ], T = 10 in-

tervallumot S részre osztotta, azaz egy lépésköz mérete τ = T/S volt. Minden egyes lépés után

kiszámoltuk a P1(t) visszatérési valószínűséget mind a (2.17) formulából, mind pedig numeri-

kusan, majd vettük a két eredmény relatív hibáját. Amennyiben a relatív eltérés nagyobb vagy

egyenlő volt az ε toleranciánál, a szimulációt leállítottuk az adott S lépésszámra, és megkap-

tuk, mekkora t ideig írja le az adott hibahatáron belül az analitikus modellünk a rendszert. Az

így kapott eredmények a 2.7 ábrán láthatóak. A grafikonon jól látszik, hogy bármely T időtar-

tamhoz és ε > 0 paraméterhez található olyan τ lépésköz, mellyel a (2.17) (vagy akár a (2.5))

egyenletből számolt analitikus eredményünk és a szimulációval kapott értékek relatív hibája

kisebb az ε hibahatárnál. Ez azt jelenti, hogy az analitikus formulák tetszőleges időtartamra

kiterjeszthetőek ha a lépésközt megfelelően választjuk meg.
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2.4. Következtetések

A dolgozat ezen részében a folytonos idejű kvantumos bolyongások dinamikai tulajdonsá-

gait tanulmányoztam perkolált gráfokon. Megvizsgáltam az egyedi rendszerek egyes trajektó-

riáinak, valamint a szuperoperátor formalizmus segítségével átlagolt rendszer tulajdonságainak

időfejlődését. Az erős perkoláció két módon érhető el, melyek különböző dinamikára vezetnek:

rögzített lépésköz mellett vehetünk nagyon sok lépést hosszú idő alatt, vagy rögzíthetjük a vizs-

gált időtartamot, és egyre csökkenthetjük a gráf két megváltozása között eltelt τ időtartamot.

Ezen utóbbi eset csak a folytonos idejű kvantumos bolyongások esetén tehető meg, mivel a

diszkrét esetben a bolyongás dinamikája ad egy alsó korlátot arra, milyen sűrűn változtathatjuk

a gráfot.

Abban a határesetben, amikor a gráf gyorsan változik, a rendszer időfejlődése egy egyszerű

analitikus formulával írható le, a gyors perkoláció a perkolációmentes esettel összehasonlít-

va csak az idő átskálázásában jelentkezik. Ez az eredmény matematikailag egzaktul fennáll a

τ → 0 határesetben. Másrészről, ha kicsi, de véges τ lépésközt veszünk, akkor az időfejlő-

dés kezdeti szakaszán a skálázott, perkolációmentes időfejlődés jó közelítésnek minősül, majd

hosszú idő elteltével egy rendszer időfejlődése egy kváziperiodikus függvény szerint fog változ-

ni, míg a szuperoperátor formalizmussal számolt átlagos dinamika azt mutatja, hogy az átlagolt

viselkedés az egyensúlyi értékhez tart. A véges lépésközből adódó hiba mértékét numeriku-

san is megvizsgáltam. A szimulációk azt mutatták, hogy adott rendszerre a lépésköz gondos

megválasztásával az az időtartam, amíg általunk javasolt modell adott hibahatár mellett pontos

eredményt ad akár nagy időtartamokra is kiterjeszthető [I].
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3. fejezet

Folytonos idejű kvantumos bolyongások

tulajdonságai Sierpiński-fraktálokon

Ebben a fejezetben folytonos idejű kvantumos bolyongások transzport tulajdonságait vizs-

gáljuk meg a Sierpiński-háromszögön és a Sierpiński-szőnyegen, valamint ezek duálisán véges

generációjú gráfok segítségével [II].

3.1. Irodalmi áttekintés

A bolyongások dinamikai és transzport tulajdonságait alapvetően meghatározza a gráf amin

a bolyongás történik. A gráfok között különös figyelmet kaptak a fraktál gráfok, melyeken a

hagyományos gráfoktól eltérő dinamikát mutatott a klasszikus bolyongás (például a spektrál

dimenzió [32] megjelenése), mely effektusok sok esetben a gráf önhasonló szerkezetéből szár-

maztak [116, 117].

Fraktálokon történő kvantumos bolyongásokra is találunk példát az irodalomban, többek

között a kvantumos bolyongáson alapuló keresési algoritmusokban az orákulum hívások száma

is a spektrál dimenzió szerint skálázódik [118,119]. Néhány fraktál esetén, például a Sierpiński-

háromszög [120, 121], vagy a Vicsek-fraktál [122], a gráf Laplace-mátrixának sajátértékei ana-

litikusan meghatározhatóak, így a bolyongás bizonyos kvantitatív tulajdonságai is egzaktul fel-

írhatóak.

Fraktálokon történő kvantumos bolyongás esetén felléphet a gráf szerkezetéből adódó loka-

lizáció is [123]. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg szilárdtestfizikai modellekben, amikor egy

fraktálon (például a Sierpiński-háromszögön) mozgó részecske esetén a Schrödinger-egyenletet
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a szoros kötésű (tight-binding) közelítésben oldjuk meg [124, 125]. Fraktál szerkezetű hullám-

vezetőkben klasszikus hullámokat használva a Sierpiński-háromszög esetén kísérletileg is iga-

zolták a lokalizációt [126].

3.1.1. Sierpiński-fraktálok

Jelen fejezetben a Wacław Sierpiński lengyel matematikus után Sierpiński-fraktáloknak

[127] nevezett fraktálok két típusán fogjuk a bolyongást vizsgálni, a Sierpiński-háromszögön és

a Sierpiński-szőnyegen, valamint ezek duálisán. Az említett struktúrák determinisztikus fraktá-

lok, azaz egy iterációval megadható, hogy hogyan tudjuk felépíteni őket egy kezdeti blokk adott

szabály szerinti ismétléséből. Azt, hogy a felépítés során hanyadik lépésben tartunk a fraktál ge-

nerációjának hívjuk. Tekintsük most át, hogyan építhetjük fel a kérdéses fraktálokat.

A Sierpiński-háromszög (Sierpiński gasket, SG) [128] kiinduló alakzata egy olyan gráf,

ami 3 csúcsot tartalmaz, mint az a 3.1(a) ábrán is látható zöld háttérrel. A következő lépés-

ben a háromszög két alsó csúcsához illesztjük a már meglévő háromszög struktúrát, így egy

önhasonló alakzatot állítva elő, eközben a csatolt háromszög csúcsát a már ott lévő csúccsal

egybeejtjük. Ezt a folyamatot iterálva a lépések számával a végtelenbe tartva megkapjuk az

egzakt Sierpiński-háromszöget. A 3.1(a) ábrán a harmadik generációt ábrázoltuk, szürke hát-

térrel a „lyukakat” illusztráltuk, vörös négyzetekkel és rombuszokkal pedig a csapdák helyeit

jelöltük, melyekről a következő fejezetben lesz szó. A fraktált alkotó csúcsok száma a g-edik

generációban NSG = (3g + 3)/2.

A következő alakzat a Sierpiński-szőnyeg (Sierpiński carpet, SC) [129], melyet a korábbi-

hoz hasonló iterációval állíthatunk elő. Ebben az esetben a kiindulási alakzat egy négy csúcsot

tartalmazó négyzet alakú gráf, és egy lépésben hét példányt csatolunk a már meglévőhöz, a

csatoláshoz használt csúcspontokat itt is összeejtve. A harmadik generációs gráf a 3.1(c) ábrán

látható. A g generációs gráfban NSC = 11
70
8g + 8

15
3g + 8

7
csúcs található.

A fent említett két típus mellett ezek duálisán is megvizsgáltuk a bolyongás tulajdonságait.

A gráfok duálisát [130, 131] úgy kapjuk, hogy az eredeti struktúrában a legkisebb szerkezeti

egységet (háromszögre a háromszöget, szőnyegre a négyzetet) egy csúccsal helyettesítjük, az

így kapott csúcsok közül pedig összekötjük azokat, amelyek olyan szerkezeti egységekből ke-

letkeztek, melyeknek volt közös csúcsuk. A szőnyeg esetén a duális gráf előállítása során csak
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(a) SG (b) DSG

(c) SC (d) DSC

3.1. ábra. A fejezetben vizsgált gráfok, a Sierpiński-háromszög (a) és a duálisa (b), valamint a
Sierpiński-szőnyeg (c) és a duálisa (d). A DSC kivételével, mely második generációs (g = 2)
a többi gráf a harmadik generációt (g = 3) mutatja. Zöld háttérrel az első generációs (g = 1),
kiinduló gráfot jelöltünk, a lyukakat pedig csíkos szürke háttérrel jelöltük. A csapdákat vagy a
gráf szélére (vörös rombusz) vagy a gráf közepére (vörös négyzet) tettük.

függőleges és vízszintes éleket engedünk meg. Az így kapott fraktálok, a duális Sierpiński-

háromszög (DSG) a 3.1(b), a duális Sierpiński-szőnyeg (DSC) a 3.1(d) ábrán láthatóak, vala-

mint piros vonalakkal illusztráltuk a duális gráf származtatási elvét is. A g generációs DSG

csúcsainak száma N = 3g, a DSC csúcsainak száma pedig N = 8g.

3.1.2. Spektrál dimenzió

Ebben a fejezetben a bolyongás transzport tulajdonságait, azaz a terjedés gyorsaságát vizs-

gáljuk. Mint azt a bolyongásokról szóló általános bevezetőben is láttuk, a visszatérési valószí-

nűség jól jellemezheti a transzport hatékonyságát. A klasszikus bolyongások esetén egy adott

gráfra a visszatérési valószínűség viselkedése jól jellemezhető a spektrál dimenziónak nevezett

mennyiséggel, ezért ezt az alfejezetet ennek megismerésének szenteljük.
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Definíció

A folytonos idejű véletlen bolyongást bemutató fejezetben láttuk, hogy a rendszert leíró

Tk,j =





−γ, ha j és k szomszédosak,

0, ha j és k nem szomszédosak,

dγ, ha j = k,

(1.3)

mátrixnak van egy olyan sajátvektora, melynek minden eleme 1, az ehhez a sajátvektorhoz

tartozó sajátérték pedig a nulla. Ebből következik, hogy a

p̄(t) =
1

N

∑

n

pj,j(t) =
1

N

∑

n

e−λnt (1.15)

átlagos visszatérési valószínűség az 1/N értékhez tart. Ez azt sugallja, hogy létezik egy stacio-

nárius eloszlás, melyhez a bolyongás tart, függetlenül attól, hogy honnan indítottuk a bolyon-

gót. Legyen a G(V,E) gráf (ahol V a gráfot alkotó csúcsok, E pedig az élek halmaza) amin

a bolyongás történik összefüggő (bármely két csúcsa között halad út), irányítatlan (a (vi, vj) él

azonos a (vj, vi) éllel, nincs irányítás) és nem páros (G csúcsainak halmazát nem lehet felosz-

tani két diszjunkt A és B halmazra úgy, hogy az összes élre teljesüljön, hogy egyik végpontja

A-ban, a másik B-ben van), véges gráf. Ekkor belátható [132], hogy a bolyongás a

pv =
d(v)

2|E| (3.1)

eloszláshoz tart, ahol pv a v ∈ V csúcson való megtalálás valószínűsége, d(v) a v csúcs fok-

száma, |E| pedig a gráfban található élek száma. Például egy N csúcsot tartalmazó gyűrű (ld.

2.1 ábra) esetén minden csúcs fokszáma 2, és |E| = N élet tartalmaz a gráf, tehát pv = 1
N

bármely v ∈ V esetén. Kihasználva azt a tényt, hogy a T mátrix a γ = 1 választással a gráf

Laplace-mátrixa belátható, hogy összefüggő gráf esetén az egyensúlyi eloszlás pv = 1/N bár-

mely v ∈ V esetén. A T mátrixnak a 0 egyszeres sajátértéke, a hozzá tartozó sajátvektor pedig

egy olyan vektor, aminek minden eleme azonos, például 1 [133]. Ekkor ha a |k〉 helyeknek egy

N dimenziós vektortér ortonormált bázisát feleltetjük meg, akkor az (1.11) egyenlettel definiált

pk,j(t) átmeneti valószínűségekről a
∑

k pk,j(t) = 1 normálás felhasználásával belátható, hogy

a t → ∞ határesetben pk,j(t) = pk = 1/N bármely j és k esetén, azaz az egyensúlyi értéket

kaptuk.

Idézzük fel a

P c
0 (t) = p0,0(t) (1.12)
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visszatérési valószínűség fogalmát is. Ez a mennyiség azt hivatott jellemezni, hogy mi a va-

lószínűsége annak, hogy a bolyongó visszatér a kiindulási helyére, azaz az adott t időpontban

milyen valószínűséggel található meg az indulás helyén. Mivel a stacionárius eloszlás független

attól, hogy honnan indítottuk a bolyongót, ezért a 0 indexszel jelölt csúcs esetén is hosszú idő

elteltével a csúcson való megtalálás valószínűsége a stacionárius értékhez tart. Ez természetesen

bármely, a gráfot alkotó csúcsra igaz, azaz

lim
t→∞

P c
v (t) = pv ∀ v ∈ V . (3.2)

Amennyiben a rendszer méretét növeljük, úgy a pv értékek egyre csökkennek, a gráfot tartalma-

zó csúcsok (és élek) számával a végtelenbe tartva pedig pv nullához tart. Ennek következtében,

ha egy végtelen gráfon, például egy d dimenziós négyzetes rácson (Zd-n) történő bolyongást

nézünk, akkor a kezdőpontba való visszatérés valószínűsége is nullához tart,

lim
t→∞

P c
0 (t) = 0 . (3.3)

Ha egy mennyiség az idővel nullához tart, akkor megkérdezhetjük, hogy milyen a lecsengése.

Erre a kérdésre adja meg a választ a spektrál dimenzió (spectral dimension), ugyanis a vissza-

térési valószínűség lecsengése az idő hatványfüggvénye szerint történik,

P c
0 (t) ∝ t−ds/2 , (3.4)

ahol a kitevőben szereplő ds mennyiség a már említett spektrál dimenzió [31]. Természete-

sen valós fizikai rendszerekben nem növelhetjük a rendszer méretét minden határon túl, véges

rendszerekben a visszatérési valószínűség (nem túl kis rendszer esetén) szintén mutatja a t−ds/2

lecsengést [54], azonban a véges méret effektusok miatt csak egy adott időtartamig, ugyanis

mint korábban láttuk P c
0 (t) egyensúlyi értéke 1/N . Véges rendszerek esetén a spektrál dimen-

zió szerinti lecsengésre a későbbiekben számos példát fogunk látni.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért is nevezik a ds mennyiséget spektrál dimenziónak, milyen

mennyiség spektrumához köthető. A dimenzió szó hallatán az embernek általában elsőként a

térbeli dimenziók jutnak eszébe, valamint pozitív egész számok. A matematika irodalmában

azonban léteznek olyan alakzatok is, melyek dimenziója nem egész szám, ezek a fraktálok,

ezen alakzatok elnevezése is a latin fractus, tört szóból ered. A fraktáloknak gráfokat is meg le-

het feleltetni, ha pedig van egy gráfunk, akkor semmi nem tarthat vissza bennünket attól, hogy

azon tanulmányozzuk a véletlen bolyongást, és összehasonlítsuk a normál euklideszi tereken
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kapott eredményekkel. Az euklideszi rendszereket egy mennyiséggel jól lehet jellemezni, ez

pedig a d dimenziójuk. Az önhasonló rendszerek esetén viszont, mint amilyenek a fraktálok is,

legalább három hasonló mennyiségre van szükségünk: a d beágyazási dimenzióra, a df fraktál,

vagy más néven Hausdorff-dimenzióra, illetve a ds spektrál dimenzióra [32]. Mint a neve is

mutatja, a beágyazási dimenzió annak a legalacsonyabb dimenziójú euklideszi térnek a dimen-

zióját adja meg, mely tartalmazza a vizsgált fraktált [134]. A fraktáldimenzió a fraktál önha-

sonló szerkezetét hivatott jellemezni. Ha a vizsgált objektum K azonos alkotóelemből áll össze

úgy, hogy a teljes objektum mérete r-szerese egy alkotóelem méretének, akkor a Hausdorff-

dimenziója [135]

df ≡ ln(K)

ln(r)
. (3.5)

Euklideszi terekben a három mennyiség azonos [32], d = df = ds. Az általunk vizsgált

Sierpiński-fraktálok beágyazási dimenziója d = 2, a fraktáldimenzió pedig a 3.1 ábra alapján

df =
ln(3)

ln(2)
≈ 1.585 (3.6)

a Sierpiński-háromszögre és duálisára, míg

df =
ln(8)

ln(3)
≈ 1.893 (3.7)

a Sierpiński-szőnyegre és duálisára az egzakt fraktál esetén, azaz a generációk számával a g →
∞ határesetet véve. A Sierpiński-háromszögekre a spektrál dimenzió értéke analitikusan ismert

[32],

ds = 2
ln(3)

ln(5)
≈ 1.356 , (3.8)

míg a Sierpiński-szőnyegekre analitikus formula jelenleg nem ismert, ds ≈ 1.805 a numerikus

szimulációk szerint [136].

Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen mennyiség spektrumával kapcsolatos a spektrál dimen-

zió, lássunk egy konkrét példát, amely bemutatja a d = df = ds degenerációt, valamint nézzük

meg, hogy mi változik ha nem klasszikus, hanem kvantumos bolyongást veszünk.

Egy konkrét példa

A legegyszerűbb eset az, amikor a d dimenziós négyzetes rácson, Zd-n történő klasszikus

véletlen bolyongást, illetve kvantumos megfelelőjét tekintjük. Nyilvánvaló, hogy ekkor a be-

ágyazási dimenzió és a fraktáldimenzió megegyezik a d dimenzióval, a spektrál dimenziót kell
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még megvizsgálnunk. A klasszikus bolyongás esetén az origóba való visszatérés valószínűsége

P c
0 (t) =

[
e−2tI0(2t)

]d ≃ 1

(4πt)d/2
∝ t−d/2 (3.9)

alakú a t→ ∞ határesetben [137], ahol I(t) az elsőfajú nulladrendű módosított Bessel-függvény

[138]. Látható, hogy a (3.4) szerinti aszimptotikus, hatványfüggvény szerinti lecsengést kaptuk

és ds = d, ahogy azt vártuk is.

A folytonos idejű kvantumos bolyongás esetén a visszatérési valószínűség

P0(t) =

[
d∏

i=1

J0(2t)

]2
≃
[
1

πt
cos2

(
2t− π

4

)]d
∝ t−d (3.10)

alakú [139], ahol J0(t) az elsőfajú nulladrendű Bessel-függvény. Aszimptotikusan itt is az idő-

vel hatványfüggvény szerinti lecsengést kaptuk, a kitevőben pedig megjelent a d dimenzió is,

azonban a kvantumos bolyongás esetén a kitevő kétszer akkora, mint a klasszikus bolyongásra.

Ezt akár úgy is interpretálhatjuk, hogy a kvantumos esetben az αk,j(t) átmeneti amplitúdót ha-

sonlóan kell számolni mint a klasszikus esetben a pk,j(t) valószínűséget, a rendszer kvantumos

természetéből adódóan pedig αk,j(t)-t négyzetre kell emelni hogy egy valószínűséget kapjunk,

és ebből ered a kettes faktor a kitevőben. Nemsokára azonban látni fogjuk, hogy az általunk

vizsgált rendszereken teljesen más jellegű dinamika zajlik le mint a klasszikus megfelelőjükön.

A spektrál dimenzió matematikai háttere

A spektrál dimenzió bevezetését Alexander és Orbach javasolta [140]. Egy korábbi cikkük-

ben a

Cn
dPn

dt
= Wn,n−1(Pn−1 − Pn) +Wn,n+1(Pn+1 − Pn) (3.11)

mester (master) egyenlettel leírható gerjesztések dinamikáját vizsgálták véletlen egydimenzi-

ós rendszerekben [141]. Ez a leírás alkalmazható többek között egy részecske diffúziójának

leírására véletlen átmeneti rátákkal, véletlen Heisenberg ferromágnes alacsony hőmérsékleti tu-

lajdonságainak vizsgálatára, egydimenziós szoros kötésű (tight-binding) fermionrendszerekre,

vagy egy olyan elektromos hálózatra, amely kondenzátorokat és ellenállásokat tartalmaz. Ha a

fenti egyenletben második deriváltat veszünk, akkor az

Mn
d2Pn

dt2
= Wn,n−1(Pn−1 − Pn) +Wn,n+1(Pn+1 − Pn) (3.12)

39



SPEKTRÁL DIMENZIÓ

egyenlet egy véletlen rugóállandókkal vagy véletlen nagyságú tömegekkel ellátott lánc rezgé-

seit írja le. Véve a két egyenlet Laplace-transzformáltját és kihasználva, hogy a második deri-

vált Laplace-transzformáltja csak egy konstans szorzófaktorban tér el az első derivált Laplace-

transzformáltjától, a két egyenlet megoldásához hasonló matematikai formalizmus szükséges

[141]. Természetesen a gondolatmenet alkalmazható nem véletlen, hanem konstans C és W

állandókra is.

Idézzük fel a folytonos idejű véletlen bolyongás definiálása során használt

d

dt
pk,j(t) = −

∑

l

Tk,l pl,j(t) (1.9)

differenciálegyenletet. A pk,j(t) valószínűség azt mutatja meg, hogy ha a bolyongót a j pontból

indítjuk, akkor milyen valószínűséggel jut el a k pontba t idő alatt, azaz mekkora a k pontban

való tartózkodás valószínűsége. Tekintsük a bolyongást egy számegyenesen, és indítsuk a nul-

lából. Ekkor a p0,n(t) = δ0,n kezdeti feltétel kirovásával a 0 indexet akár el is hagyhatjuk, és a

gráfnak megfelelő (1.3) mátrixelemeket beírva a differenciálegyenletbe, az a

d

dt
pn(t) = pn−1(t) + pn+1(t)− 2 pn(t) (3.13)

alakot ölti. A (3.11) egyenletben ha a C ésW együtthatókat konstansnak és egyenlőnek választ-

juk, akkor ugyanilyen alakú egyenletet kapunk. A differenciálegyenlet megoldása, mint ahogy

a bevezetőben is láttuk

pk,j(t) = 〈k| e−Tt |j〉 =
∑

n

e−Ent 〈k| qn〉 〈qn| j〉 . (1.11)

Vezessük be az

an = 〈0| qn〉 〈qn| 0〉 (3.14)

jelölést, ekkor a visszatérési valószínűség

P c
0 (t) = p0,0(t) =

∑

n

an e
−Ent (3.15)

alakú, ahol En az (1.3) egyenlettel definiált T mátrix sajátértékeit jelöli. Ha végtelen rendsze-

reket vizsgálunk, akkor a fenti egyenletben a szumma helyét egy, a sajátértékekre vett integrál

veszi át,

P c
0 (t) =

∫ ∞

0

ρ(E) a(E) e−Ent dE , (3.16)
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ahol ρ(E) a sajátértékek állapotsűrűsége (density of states) [31]. Hasonló áttérést a

p̄(t) =
1

N

∑

n

pj,j(t) =
1

N

∑

n

e−Ent (1.15)

átlagos visszatérési valószínűség esetén is megtehetünk, az N → ∞ határesetben a

p̄(t) =

∫ ∞

0

ρ(E) e−Ent dE (3.17)

alakot ölti. Kvantumos bolyongás estén a fentiekkel analóg módon az (1.22) visszatérési való-

színűség alakja, ha a rendszer méretével a végtelenbe tartunk

P0(t) =

∣∣∣∣
∫ ∞

0

ρ(E)A(E) e−iEnt dE

∣∣∣∣
2

, (3.18)

ahol bevezettük az

An = 〈0|φn〉 〈φn| 0〉 (3.19)

jelölést. Az átlagos visszatérési amplitúdó pedig a (1.27) definíció felhasználásával

|ᾱ(t)|2 =
∣∣∣∣
∫ ∞

0

ρ(E) e−iEnt dE

∣∣∣∣
2

, (3.20)

amit láthatóan teljes egészében meghatároz a Hamilton-operátor spektruma [18].

A ρ(E) állapotsűrűségről belátható [140, 141], hogy

ρ(E) ∝ Eds/2−1 ha E → 0 . (3.21)

A korábban említett (3.11) és (3.12) egyenletek hasonlóságát kihasználva pedig az is belát-

ható [140, 141], hogy ha a gráf csúcsainak tömegeket, az éleknek pedig rugókat feleltetünk

meg, akkor a rendszer spektrumára a ρ(ω) ∝ ωds−1 összefüggés érvényes ha ω → 0. Mint

korábban említettük, a (3.11) egyenlet alkalmazható elektromos hálózatokra is [141–143]. A

rendszer ellenállása a rendszer méretét növelve exponenciálisan skálázódik, és a kitevőben itt

is a spektrál dimenzió jelenik meg [54]. Egyszerű rácsokra (négyzetes rácsok, háromszögrács,

stb.) a rendszer két rácspontja közötti ellenállás analitikusan is kiszámolható [144, 145]. Az

ilyen alakú egyenletek azon tulajdonsága, hogy fizikai rendszerek széles körére alkalmazha-

tóak ahhoz köthető, hogy az egyenlet jobb oldala megfeleltethető a Laplace-operátor diszkrét

formájának [146].

Klasszikus bolyongásokra elég nagy időt véve a visszatérési valószínűséget a spektrum kez-

deti szakasza határozza meg. Fraktálokra a sajátértékek állapotsűrűsége a spektrál dimenzió
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szerint skálázik, ez okozza a visszatérési valószínűség ds által meghatározott, hatványfüggvény

szerinti lecsengését. Kvantumos bolyongások esetén más a helyzet, az átlagos visszatérési amp-

litúdóban a magasan degenerált sajátértékek veszik át a vezető szerepet. Ekkor egy teljesen más

dinamikát kapunk: a nullához való lecsengés helyett |ᾱ(t)|2 maradhat véges, azaz megjelenik a

lokalizáció a rendszerben. A következő pontban ennek a matematikai hátterét tekintjük át.

3.1.3. Lokalizáció vizsgálata

Időátlagok

Kvantumos bolyongások esetén a rendszer unitér dinamikája nem engedi meg, hogy a πk,j(t)

átmeneti valószínűségnek véges rendszerekre létezzen a határértéke a t → ∞ határesetben.

Ezért vezessük be a

χc = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

p̄(t) dt (3.22)

χ = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

π̄(t) dt (3.23)

χlb = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

|ᾱ(t)|2 dt (3.24)

időátlagokat az átlagos visszatérési valószínűségekre mind a klasszikus (χc), mind pedig a

kvantumos bolyongások esetén (χ), valamint az átlagos visszatérési amplitúdóra a kvantumos

esetben (χlb), ahol az lb alsó index azt jelzi, hogy χlb a χ időátlagra egy alsó korlátot ad (lower

bound) [68, 147]. Mint azt korábban láttuk, klasszikus bolyongások esetén az (1.3) mátrixnak

az E1 = 0 mindig sajátértéke és nem degenerált, ezért az (1.15) klasszikus átlagos visszatérési

valószínűséget írhatjuk

p̄(t) =
1

N
+

1

N

N∑

n=2

e−Ent (3.25)

alakban. Ekkor hosszú időtartamot véve a szummában szereplő tagok lecsengenek, így p̄(t)

az 1/N értékhez tart ha az idővel a végtelenbe tartunk. Ebből az is következik, hogy χc =

= 1/N a rendszer topológiájától függetlenül. Most vizsgáljuk meg, hogyan lehet meghatározni

a kvantumos esetben az időátlagokat. Vezessük be a

ρ̃(E) =
1

N

N∑

n=1

δ(E − En) (3.26)
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(diszkrét) állapotsűrűséget, ahol δ(E − En) a Dirac-delta disztribúció [148]. Integrálva az Em

sajátérték körüli infinitezimálisan kis tartományra

lim
ε→0+

∫ Em+ε

Em−ε

ρ̃(E) dE = D(Em)/N ≡ ρ(Em) , (3.27)

ahol D(Em) azt adja meg, hogy hányszorosan degenerált az adott sajátérték, valamint bevezet-

tük a ρ(Em) mennyiséget, mely azt mutatja meg, hogy az Em sajátérték degeneráltsági foka

mekkora hányada az összes sajátértékek számának. Az Em sajátértéket a későbbiekben erősen

degeneráltnak nevezzük, ha a rendszer méretét, ezáltal a sajátértékek számát növelve ρ(Em)

nem tart nullához az N → ∞ határesetben. Ezen mennyiségek felhasználásával

p(t) =
∑

{Em}
ρ(Em) exp(−Emt) =

∫ ∞

−∞
ρ̃(E) exp(−Et) dE (3.28)

és

∣∣α(t)
∣∣2 =

∣∣∣∣∣∣

∑

{Em}
ρ(Em) exp(−iEmt)

∣∣∣∣∣∣

2

=

∣∣∣∣
∫ ∞

−∞
ρ̃(E) exp(−iEt) dE

∣∣∣∣
2

, (3.29)

ahol az összegzés a különböző Em sajátértékek {Em} halmazára történik. Tegyük fel, hogy

van egy olyan Em sajátérték, amely erősen degenerált, így ezt vizsgáljuk meg külön. A fenti

képletben az integrálást felbonthatjuk úgy, hogy abból egy infinitezimálisan kis részt Em körül

kiveszünk, ekkor azt kapjuk, hogy

|ᾱ(t)|2 ≈ ρ2(Em) + ρ(Em) lim
ε→0+

[∫ Em−ε

−∞
ρ̃(E) cos

[
(E − Em)t

]
dE+

+

∫ ∞

Em+ε

ρ̃(E) cos
[
(E − Em)t

]
dE

]
, (3.30)

azaz |ᾱ(t)|2 a ρ2(Em) érték körül oszcillál [65]. Véve az időátlagot ezt egzaktul meg is kapjuk,

χlb = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

[
1

N2

∑

n,m

e−i(En−Em)t

]
dt =

1

N2
δEn,Em

=
1

N

∑

n

ρ(En) =
∑

{Em}
[ρ(Em)]

2 ,

(3.31)

ahol az utolsó összegzés ismét a különböző sajátértékekre történik [65]. Amennyiben van leg-

alább egy erősen degenerált sajátérték, azaz egy olyan Em amire ρ(Em) nem tart nullához ha a

rendszer méretével a végtelenbe tartunk, akkor χlb = [ρ(Em)]
2. Ha a rendszerben nincs ilyen

sajátérték, például ha minden sajátérték különböző, akkor ρ(En) = 1/N minden n-re, ekkor

természetesen χlb = 1/N .
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A vizsgált rendszerek spektruma

A korábbi fejezetek alapján látható, hogy a Hamilton-operátor spektruma milyen fontos sze-

repet tölt be a bolyongások vizsgálatakor. Ennek segítségével jól lehet karakterizálni a rendsze-

ren történő folytonos idejű kvantumos, illetve klasszikus folytonos idejű bolyongás dinamikáját,

és a transzport gyorsaságát. A különböző fraktálokra a részletes tárgyalást egyenként végezzük

majd el, azonban célszerű a különböző gráfokhoz tartozó spektrumokat összehasonlítani egy-

mással. Erre egy szemléletes eszköz az

N (x) =
1

N

N∑

n=1

Θ(x− En

Emax

), (3.32)

normált kumulatív sajátérték számláló függvény (normalized cumulative eigenvalue counting

function), mely azt mutatja meg, hogy hány olyan sajátérték van, amely a legnagyobb saját-

értékkel normálva kisebb x-nél. Annak érdekében, hogy a függvény értelmezési tartománya

és értékkészlete is a [0,1] intervallum legyen, ezért normáltuk a sajátértékeket a legnagyobb

sajátértékkel, a függvényértékeket pedig a sajátértékek N számával. A későbbiekben vizsgált

gráfokra a függvény a 3.2 ábrán látható.
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2D lattice
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DSC g = 5
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3.2. ábra. Az N (x) függvény (ld. (3.32 egyenlet) a vizsgálandó rendszerekre és a kétdimenziós
négyzetes rácsra.

Az ábrán feltüntettük a kétdimenziós négyzetes rács esetén is az N (x) függvényt, amely

jó referenciaként szolgál, ugyanis a későbbiekben vizsgálandó fraktálok beágyazási dimenziója

is 2. Az ábrán láthatunk egy példát egy euklideszi rendszer spektrumára vonatkozóan is (fe-

kete görbe). Látható, hogy ez egy sima görbe, nincsenek benne ugrások. Ez azt sugallja, hogy
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nincsenek benne erősen degenerált sajátértékek, ellenkező esetben egy ilyenhez érve hirtelen

ugrást tapasztalnánk. Pont ezt a viselkedést láthatjuk pink és kék színnel, melyek a Sierpiński-

háromszöghöz illetve a duálisához tartoznak. Ezen rendszerek spektrumában sok erősen de-

generált sajátérték van, ebből ered a lépcsős függvény. Az ábrán lévő további két görbe a

Sierpiński-szőnyeghez (piros) illetve duálisához (zöld) tartozik. Jól látható, hogy a Sierpiński-

szőnyeg spektruma nagyon közel áll a kétdimenziós rácséhoz, és nem látunk nagy ugrást a

görbén. Valóban, ha megnézzük a 3.1 ábrát, akkor ez a rendszer áll legközelebb a rácshoz. A

szőnyeg duálisához tartozó görbe egy már nem olyan sima függvényt sugall, de látni fogjuk,

hogy mindkét rendszer esetén nehéz meghatározni, hogy van-e erősen degenerált sajátérték a

végtelen fraktálon, valamint azt is, hogy ezekre a rendszerekre sokkal hatékonyabb a transzport

mint a Sierpiński-háromszögekre.

3.1.4. Csapdázás modellezése

A lokalizáció vizsgálatához eddig a Hamilton-operátor spektrumát vizsgáltuk. Ebben a pont-

ban bemutatunk egy kissé eltérő módszert, amivel szintén lehet a rendszerben jelen lévő loka-

lizáció nyomait kutatni. Cseréljük ki a gráf egyes csúcsait csapdákra (traps) vagy más néven

elnyelőkre (drains). Csapdák nélkül mind a klasszikus, mind pedig a kvantumos rendszerben az

egyes csúcsokra vett megtalálási valószínűségeket az összes lehetséges csúcsra felösszegezve

egyet kapunk, ugyanis valahol biztosan megtaláljuk a bolyongót a gráfon. A csapdák jelenlété-

ben azonban a bolyongó el tudja hagyni a rendszert, ekkor a megtalálási valószínűségeket a gráf

csúcsaira összegezve nem feltétlenül kapunk egyet, ezt a mennyiséget nevezik túlélési valószí-

nűségnek [149]. A túlélési valószínűség tulajdonságainak vizsgálata mind a klasszikus, mind a

kvantumos bolyongások témakörében jelenleg is aktív terület [150].

Hasonló csapdázási modelleket mind klasszikus, mind pedig kvantumos rendszerekre széles

körben alkalmaznak. Egyik ilyen terület a molekulák és kémiai reakciók dinamikájának leírá-

sa [151–153]. Tegyük fel, hogy a reakcióban két komponens vesz részt, jelöljük ezeket A-val

illetve B-vel. A köztük lezajló reakcióról pedig tegyük fel hogy A + B → B alakú, azaz a

kölcsönhatás során az A komponens eltűnik, a B komponens pedig megmarad. Ez a reakció te-

kinthető úgy, hogy azA komponens a bolyongónak, aB pedig a csapdának felel meg [154,155].

A reakció lehet A+B → C alakú, csapadékképződéssel járó reakció is, ekkor megjelenhetnek

a rendszerben a Liesegang-gyűrűk (Liesegang patterns) [156, 157], ezek leírására is alkalmaz-

ható modellként a véletlen bolyongás [158]. Csapdázott bolyongási modelleket a fotoszintézis
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során a molekulában történő gerjesztések leírására is alkalmaztak [159, 160].

Folytonos idejű kvantumos bolyongásokban a csapdázás bevezetését Mülken és társai ja-

vasolták [161–163]. Jelen kutatásban is ezt a modellt használtuk, ezért most részletesen be is

mutatjuk [18]. Mint azt korábban láttuk, a klasszikus illetve kvantumos folytonos idejű bolyon-

gások dinamikáját a T mátrix illetve a Ĥ Hamilton-operátor segítségével írhatjuk fel. Most

a gráf N csúcsából válasszunk ki M darabot, ezeket a csúcsokat fogjuk csapdának tekinteni.

Vezessük be a

Γ ≡ Γ
∑

m∈M
|m〉〈m| (3.33)

csapdázási mátrixot (trapping matrix), ahol M a csapdák halmazát jelöli. Ekkor a Tt mátrixot

illetve a Ĥt operátor Ht mátrix reprezentációját

Tt ≡ T+ Γ (3.34)

illetve

Ht ≡ H− iΓ (3.35)

módon vezetjük be a csapdákkal ellátott rendszeren. Itt már láthatjuk, hogy lesz egy alapvető

különbség a két mennyiség spektrumában. A Tt mátrix továbbra is valós szimmetrikus mátrix,

a Ht mátrix viszont nem, tehát sajátértékeit azEn = εn−iγn alakban írhatjuk, ahol εn, γn valós

számok. A legtöbb esetben (mint amilyenek az általunk vizsgált rendszerek is) a Ht mátrix jobb

és baloldali sajátvektorai (|φl〉 , |φ̃l〉) egy teljes ortonormált bázist alkotnak [164],

N∑

l=1

|φl〉〈φ̃l| = 1 , és 〈φl|φ̃l′〉 = δl,l′ . (3.36)

Ennek segítségével az átmeneti amplitúdó alakja [162]

αk,j(t) =
N∑

l=1

e−γlte−iεlt 〈k|φl〉 〈φ̃l|j〉 . (3.37)

Indítsuk a bolyongót a j /∈ M csúcsból, ekkor annak a valószínűsége, hogy t idő múlva a

k /∈ M csúcsban van πk,j(t) = |αk,j(t)|2. Amennyiben ezt összegezzük az összes lehetséges

csúcsra, akkor kapjuk a túlélési valószínűséget, melynek alakja

∑

k/∈M
πk,j(t) =

N∑

l=1

e−2γlt 〈j|φl〉 〈φ̃l|j〉 −
N∑

l,l′=1

e−i(El−E∗
l′
)t
∑

m∈M
〈j|φl′〉 〈φ̃l′ |m〉 〈m|φl〉 〈φ̃l|j〉 ,

(3.38)
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ahol kihasználtuk, hogy
∑

k/∈M
|k 〉〈k| = 1−

∑

m∈M
|m〉〈m| . (3.39)

Átlagoljuk az így kapott túlélési valószínűséget az összes lehetséges kiindulási j /∈ M pontra,

ekkor kapjuk a

Π(t) =
1

N −M

∑

j 6∈M

∑

k 6∈M
πk,j(t) =

1

N −M

N∑

l=1

e−2γlt
[
1− 2

∑

m∈M
〈φ̃l|m〉〈m|φl〉

]
+

+
1

N −M

N∑

l,l′=1

e−i(El−E∗
l′
)t
[ ∑

m∈M
〈φ̃l′ |m〉〈m|φl〉

]2
(3.40)

átlagos túlélési valószínűséget [162]. Mi olyan rendszereket fogunk vizsgálni, melyekre M ≪
≪ N , azaz a rendszer méretéhez képest a csapdák száma nagyon kicsi, ekkor

∑

m∈M
〈φ̃l|m〉〈m|φl〉 ≪ 1 . (3.41)

Elég nagy időtartamokat véve az oszcilláló tagok járulékát is elhanyagolhatjuk, így a túlélési

valószínűséget közelíthetjük

Π(t) ≈ 1

N

N∑

n=1

exp[−2γnt] (3.42)

módon. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy van-e véges valószínűsége annak, hogy a bolyongó

örökre a rendszerben marad, így a továbbiakban a

Π∞ ≡ N0

N
(3.43)

aszimptotikus túlélési valószínűséget fogjuk használni, melyet a túlélési valószínűségből szár-

maztathatunk a t → ∞ határesetben. A formulában szereplő N0 azoknak a sajátértékeknek a

számát jelöli, melyek tisztán valósak, azaz melyekre γn = 0.

Klasszikus rendszerekre a fentiekkel analóg módon járhatunk el, a túlélési valószínűséget

definiálhatjuk

Πc(t) =
1

N −M

∑

j 6∈M

∑

k 6∈M
pk,j(t) (3.44)

módon [165]. Az M ≪ N esetet és nagy időtartamokat véve ez közelíthető a

Πc(t) ≈
1

N −M
e−λ1t

∣∣∣
∑

k 6∈M
〈k|q1〉

∣∣∣
2

(3.45)

kifejezéssel, ahol λ1 a Tt mátrix legkisebb sajátértéke, |q1〉 pedig a hozzá tartozó sajátvek-
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tor [165]. Mint említettük, a Tt transzfer mátrix valós és szimmetrikus, így sajátértékei való-

sak, sőt belátható [166], hogy az összes sajátérték pozitív, emiatt a Πc(t) túlélési valószínű-

ség exponenciálisan tart nullához. Kvantumos rendszerekre a rendszerben lehetnek lokalizált

állapotok, így Π(t) lehet véges. Ezt matematikailag úgy lehet bemutatni, hogy a nemdegene-

rált perturbációszámítás segítségével a csatolási állandók felírhatóak γn = Γ
∑

m∈M
∣∣〈m|φn〉

∣∣2

alakban [18], azaz egy |φn〉 lokalizált sajátállapotra ez az átfedés lehet nulla, ekkor Π∞ nem

nulla, így egyfajta indikátorként működhet a lokalizációra.

A bolyongások tulajdonságainak csapdák jelenlétében történő leírása nagyon szerteágazó

terület, részletes bemutatása meghaladja jelen dolgozat kereteit. Egy friss, szemléletes rend-

szerekkel dolgozó művet azonban említenék, mely hasonló formalizmust használva mutatja

be a klasszikus és kvantumos folytonos idejű bolyongások tulajdonságait csapdázott rendszer-

ben [149].

3.2. Duális Sierpiński-háromszög

Első vizsgált rendszerünk a 3.1(b) ábrán látható duális Sierpiński-háromszög. Hasonlóan

a többi általunk vizsgált rendszerhez, ez is egy determinisztikus fraktál, melyet generációról

generációra fel tudunk építeni. Folytonos idejű kvantumos bolyongást már vizsgáltak ilyen

gráfon [139], ezeket az eredményeket most felidézzük, ugyanis jól be lehet rajtuk mutatni az

általunk használt módszereket. Az említett publikációnak társzerzője Prof. Oliver Mülken és

Prof. Alexander Blumen, akikkel közösen dolgoztunk a dolgozat ezen részének alapjául szol-

gáló cikken [II], így a következőkben bemutatott eredmények akár egyfajta folytatásaként is

tekinthetőek a korábbi műnek. Az a tény pedig, hogy a duális háromszögön történő bolyongást

leíró Hamilton-operátor sajátértékeit egy iteratív módszerrel analitikusan meg lehet határoz-

ni [167,168] újonnan megerősít minket abban, hogy ez legyen az elsőként bemutatott rendszer,

mivel a többi gráf esetén ilyen egyszerű módszer egyelőre nem ismert az általunk használt mát-

rixok sajátértékeinek a meghatározására [169].

A rendszeren történő transzportfolyamatokat szeretnénk megvizsgálni, ehhez pedig a beve-

zetőben ismertetett klasszikus, illetve kvantumos P c
0 (t) illetve P0(t) visszatérési valószínűsé-

geket (ld. (1.12) és (1.22)), illetve ezek átlagát, a p̄(t) illetve a |ᾱ|2 mennyiségeket (ld. (1.15)

és (1.27)) fogjuk elsőként megvizsgálni. Mint a bevezetőben is láttuk, ezek a mennyiségek a

transzport sebességét jellemzik. Amennyiben a visszatérési valószínűség gyorsan lecseng, ak-
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kor a transzport gyors, míg ha nem látunk erős lecsengést akkor a transzport lassú, sőt akár

lokalizáció is lehet a rendszerben.

A spektrál dimenzióról megismerteknek megfelelően véletlen bolyongások esetén P c
0 (t) és

p̄(t) véges rendszerekre az 1/N egyensúlyi értékhez tart, és felfedezhetjük a t−ds/2 lecsengést

is. Ebből könnyen belátható, hogy ilyen rendszerre a bolyongás visszatérő, azaz a Pólya-féle

szám P = 1.

Kvantumos bolyongás esetén is a spektrum határozza meg a dinamikát, azonban nem a

spektrál dimenzión, hanem az erősen degenerált sajátértékeken keresztül. Mint említettük, a

spektrumot analitikusan ki lehet számítani minden g generációra, ekkor azt találjuk, hogy a

sajátértékek majdnem harmadát két érték, a 3 és az 5 adja [139]. A ρ(E) mennyiséget is anali-

tikusan meg lehet határozni ezekre a sajátértékekre,

ρ(3) =
1

2× 3g
(
3g−1 + 3

)
és ρ(5) =

1

2× 3g
(
3g−1 − 1

)
. (3.46)

A χlb időátlag is analitikusan felírható

χlb =
1

32g

[
3g
(
1 +

3g

14

)
+

10

7
2g − 3

2

]
(3.47)

módon [139]. Mivel a fenti formulák analitikusak, így nem csak a generációnkénti viselkedés

aszimptotikájából tudunk következtetni az egzakt, végtelen fraktált leíró mennyiségekre, hanem

a g → ∞ határértéket véve ezeket meg is határozhatjuk. Például

lim
g→∞

χlb = 1/14 ≈ 0.0714 , (3.48)

mely jól mutatja, hogy erős lokalizáció van a rendszerben, ugyanis az átlagos visszatérési va-

lószínűség a végtelen rendszeren sem cseng le, hanem e körül az érték körül oszcillál. Ha

megnézzük az időátlag (3.31) kiszámítási módját, akkor láthatjuk, hogy az erősen degenerált

sajátértékek jelenléte hogyan tükröződik a lokalizációban.

A későbbiekben numerikus eszközöket fogunk használni, és egyre nagyobb generációjú

gráfokat vizsgálva a keresendő mennyiségek aszimptotikáját fogjuk tanulmányozni. Az egzakt

eredmények ismeretében tesztelhetjük, hogy mennyire ad pontos eredményt ez a módszer véges

generációkra, mennyire gyors a konvergencia. Tekintsük elsőként a 3.1 táblázatot.

A táblázatban különböző generációkra láthatjuk a ρ(3) és ρ(5) degenerációt a (3.46) vala-

mint a χlb időátlagot a (3.47) összefüggés alapján. A konvergencia nagyon szépen jelentkezik,

a degenerációk esetében az 1/6 ≈ 1,666 . . . valamint a χlb időátlag esetén az 1/14 ≈ 0,0714...
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g ρ(3) ρ(5) χlb

2 1/3 ≈ 0.3333 1/9 ≈ 0.1111 0.2346

3 2/9 ≈ 0.2222 4/27 ≈ 0.1481 0.1221

4 5/27 ≈ 0.1852 13/81 ≈ 0.1605 0.0870

5 14/81 ≈ 0.1728 40/243 ≈ 0.1646 0.0763

6 41/243 ≈ 0.1687 121/729 ≈ 0.1660 0.0730

7 122/729 ≈ 0.1674 364/2187 ≈ 0.1664 0.0719

8 365/2187 ≈ 0.1669 1093/6561 ≈ 0.1666 0.0716

3.1. táblázat. A ρ(E) degeneráció az E = 3 és E = 5 sajátértékekre, valamint a χlb időátlag a
duális Sierpiński-háromszög különböző generációira.

határértéket négy jegy pontossággal megkaptuk, tehát véges gráfokból elegendő pontossággal

tudunk következtetni a végtelen gráfot jellemző mennyiségekre. Térjünk most rá a csapdákkal

ellátott gráf vizsgálatára. Mivel a korábbi analitikus eredményeink szerint a transzport nem ha-

tékony a rendszerben, egy gerjesztés (bolyongó) megreked a gráf egy szegmensében, így azt

várjuk, hogy a túlélési valószínűség a rendszer generációjának függvényében növekedni fog.

Mint ahogy a 3.1 b. ábrán is láthatjuk, a gráfban 3 csúcspontba tettünk csapdákat két különböző

módon: az 1-es indexszel jelzett esetben a gráf csúcsaiba, a 2-es indexszel jelölt esetben pedig

az adottnál egyel kisebb generációkat összekötő csúcsokba. Ezután képeztük a (3.35) komplex

Hamilton-operátort, majd numerikusan kiszámoltuk a sajátértékeit. A sajátértékek ismereté-

ben meghatároztuk a Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűséget, eredményeinket a 3.2 táblázat

mutatja. Az eredmények jól tükrözik várakozásainkat, a túlélési valószínűségek generációról

generációra monoton növekvő sorozatot alkotnak, mutatva az erős lokalizációt a rendszerben.

A komplex, nem hermitikus Hamilton-operátor sajátértékeit már nem tudjuk egyszerű ana-

litikus módszerekkel meghatározni, ezért numerikus eszközöket kell használnunk. Az ered-

ményeinket bemutató publikáción közösen dolgoztam Anastasiia Anishchenkóval, a Freiburgi

egyetem doktoranduszával. Csoportja korábbi publikációihoz [161,162] kapcsolódóan csapdák-

kal ellátott rendszereket vizsgált. Eredményeit én is reprodukáltam, néhány esetben 1-2 %-kal

pontosítottam is. A csapdákkal ellátott rendszereken ugyanis az aszimptotikus túlélési valószí-

nűséget keressük, melynek (3.43) definícióját felidézve láthatjuk, hogy azon sajátértékek számát

kell meghatároznunk, melyek tisztán valósak, azaz képzetes részük egzaktul nulla. Numeriku-

san egy mennyiségről eldönteni, hogy nulla vagy sem nem triviális : a numerikus hibák mellett
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g Π
(1)
∞ = N

(1)
0 /N Π

(2)
∞ = N

(2)
0 /N

2 1 / 9 ≈ 0.111 0

3 9 / 27 ≈ 0.333 6 / 27 ≈ 0.222

4 43 / 81 ≈ 0.531 36 / 81 ≈ 0.444

5 165 / 243 ≈ 0.679 150 / 243 ≈ 0.617

6 571 / 729 ≈ 0.783 540 / 729 ≈ 0.741

7 1869 / 2187 ≈ 0.855 1806 / 2187 ≈ 0.826

3.2. táblázat. A Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűség a duális Sierpiński-háromszög g =
= 2,3 . . . ,7 generációira. (1) eset : a csapdákat a csúcsokban helyeztük el ; (2) eset : a csapdák a
középső csúcsokban vannak (ld. 3.1 (b) ábra.)

a lebegőpontos számábrázolás korlátait is figyelembe kell venni. A numerikus számolásoknál

általában használt dupla (double) pontosság esetén maximum 15-16 jegyre kapjuk meg ponto-

san a számokat. Szakszerűbben ezt úgy mondhatjuk, hogy az 1.0 + ε = 1.0 egyenlet fennáll a

gépi kódban ha ε < 2.2 × 10−16 (az ε paramétert a számítástechnikában machine epsilon-nak

nevezik [170]) . Tehát dupla pontossággal nem lehetünk biztosak abban, hogy nincs 10−16-nál

kisebb képzetes rész, azt a program nagy eséllyel nullának fogja venni, mivel a nem nulla kép-

zetes részek többségének nagyságrendje 1 körüli. Annak érdekében, hogy minél kisebb hibával

meg tudjuk határozni a Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűséget, átírtam a LAPACK program-

csomag [171] zgeev() függvényét és az általa meghívott egyéb rutinokat úgy, hogy négyszeres

pontossággal (quadruple precision [172]) lehessen használni a függvényt az erre a célra megírt

FORTRAN kódban a mátrixok sajátértékeinek kiszámítására. Matematikailag természetesen

ezzel a pontossággal is lehetnek persze nagyon kicsi, azaz 10−31-nél kisebb nem nulla képzetes

részek, de erre utaló jelet nem láttunk a spektrumokban. Nagyobb gráfokra azonban várhatóan

még nagyobb numerikus pontosságra lenne szükség az adatok pontosabb kiértékeléséhez.

3.3. Sierpiński-háromszög

Következő rendszerünk a Sierpiński-háromszög. Erre, és a továbbiakban következő rend-

szerekre már nem ismerünk analitikus formulákat az általunk használt T illetve a H mátrixok

sajátértékeinek meghatározására [169], ezért numerikusan számoltuk ki ezeket. Kis generációk-

ra a teljes spektrumot meghatároztuk a MATLAB/GNU Octave programcsomagokban elérhető
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SIERPIŃSKI-HÁROMSZÖG

eig() illetve eigs() függvényekkel, nagy generáció esetén azonban már csak azoknak a sajátér-

tékeknek a degeneráltságát vizsgáltuk, melyek a kisebb generációkban jelentősnek mutatkoztak

az eigs() függvénnyel és a Lánczos algoritmus segítségével C++ nyelven [173]. Nagy gráfok

esetén kihasználtuk azt, hogy a vizsgált mátrixok ritka mátrixok, így jelentősen csökkenteni le-

hetett a számításokhoz felhasznált időt és erőforrásigényt. Hasonló gráfokon történő diffúziós-

és transzportfolyamatok spektrumát vizsgálták már, bizonyos határfeltételekkel analitikusan is

megadhatóak a sajátértékek [124, 169], azonban az általunk használt mátrixok esetére ilyen

módszer nem ismert.

A 3.3 ábrán elsőként a visszatérési valószínűségeket ábrázoltuk egy g = 7 generációs gráf-

ra. A fő ábrán a csúcspontba történő klasszikus p1,1(t) visszatérési valószínűséget szaggatott

(piros) vonallal, a π1,1(t) kvantumos visszatérési valószínűséget pedig folytonos (zöld) vonallal

ábrázoltuk logaritmikus skálán.
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π
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3.3. ábra. A π1,1(t) visszatérési valószínűség a j = 1 csúcspontba (zöld folytonos vonal) va-
lamint a kvantumos megfelelője (piros szaggatott vonal) egy g = 7 generációs Sierpiński-
háromszögön. Kis ábra: az

∣∣α(t)
∣∣2 alsó burkolója a π(t) átlagos visszatérési valószínűségnek

a g = 7 generációs Sierpiński-háromszögön (kék folytonos vonal) és a χlb időátlag (fekete
szaggatott vonal) mely körül oszcillál.

A két görbe közti különbség jól látható. A klasszikus esetben egy kezdeti időtartam után

megjelenik a spektrál dimenzió szerinti t−ds/2 lecsengés, majd a rendszer véges mérete miatt

az 1/N érték felé közeledve a lecsengés megáll, és a rendszer tart az egyensúlyi eloszláshoz.

Kvantumos bolyongás esetén nem látunk ilyen erős spektrál dimenzió szerinti lecsengést, ehe-

lyett ismét megjelenik a lokalizáció a rendszerben: a visszatérési valószínűség nem cseng le,

hanem egy adott érték körül oszcillál, mely nagyobb 1/N -nél. A kis ábrán az |ᾱ(t)|2 átlagos
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visszatérési amplitúdót ábrázoltuk folytonos kék vonallal, valamint a χlb időátlagot szaggatott

fekete vonallal. Itt is jól látható a lokalizáció, valamint az átlagos visszatérési amplitúdó osz-

cillációja a χlb időátlaga körül. A lokalizáció miatt kell lennie legalább egy erősen degenerált

sajátértéknek, mely a (3.31) összefüggés alapján biztosítja, hogy az időátlag ne tartson nullához.

A Hamilton-operátor spektrumát megvizsgálva azt találjuk, hogy kellően nagy generációt

véve a sajátértékek majdnem harmada azonos. Ezt a 3.3 táblázat mutatja a legjobban. Itt a g =

= 2− 9 generációkra feltüntettük az E = 6 sajátértékhez tartozó ρ(6) degenerációt, valamint a

(3.31) egyenlet alapján számolt χlb időátlagot.

g ρ(6) χlb

2 0 0.2778

3 3 / 15 = 0.2 0.1378

4 12 / 42 ≈ 0.2857 0.1179

5 39 / 123 ≈ 0.3171 0.1296

6 120 / 366 ≈ 0.3279 0.1374

7 363 / 1095 ≈ 0.3315 0.1408

8 1092 / 3282 ≈ 0.3327 0.1421

9 3279 / 9843 ≈ 0.3331 0.1426

3.3. táblázat. A ρ(E) degeneráció azE = 6 sajátértékre és a χlb időátlag a Sierpiński-háromszög
különböző generációira.

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a ρ(6) degeneráció az 1/3 értékhez tart g növelé-

sével, valamint a harmadik generációtól kezdődően a χlb időátlagok is monoton növő sorozatot

alkotnak. A spektrum részletes analízise is azt mutatja, hogy a rendszerben nem hatékony a

transzport, hanem ismét a lokalizált állapotok dominálnak. Ezt a viselkedést a csapdákkal el-

látott rendszeren meghatározott aszimptotikus túlélési viselkedéssel is tetten érhetjük. A 3.4

táblázatban különböző generációk esetén tüntettük fel a sarok illetve a középső csúcsokban

csapdázott rendszeren található túlélési valószínűségeket. Jól látható, hogy az adatok ismét mo-

noton növő sorozatot alkotnak, azaz egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a bolyongó

a rendszerben marad, és nem csapdázódik, azaz a transzport nem hatékony, vagyis a bolyongó

nehezen jut el a csapdákhoz.
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g Π
(1)
∞ = N

(1)
0 /N Π

(2)
∞ = N

(2)
0 /N

2 0 0

3 4 / 15 ≈ 0.27 1 / 15 ≈ 0.067

4 21 / 42 = 0.5 15 / 42 ≈ 0.357

5 82 / 123 ≈ 0.67 70 / 123 ≈ 0.569

6 285 / 366 ≈ 0.78 261 / 366 ≈ 0.713

7 934 / 1095 ≈ 0.85 886 / 1095 ≈ 0.809

3.4. táblázat. A Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűség a Sierpiński-háromszög g = 2,3 . . . ,7
generációira. (1) Eset : a csapdák a csúcspontokban vannak, ezeket a helyeket rombuszokkal
jeleztük a 3.1(a) ábrán. (2) Eset : a csapdákat a középső csúcspontokba tettük, ezeket az ábrán
négyzetekkel jelöltük.

3.4. Duális Sierpiński-szőnyeg

A következő rendszer amit megvizsgáltunk a 3.1(d) ábrán látható duális Sierpiński-szőnyeg.

Ilyen gráfokra a Laplace-mátrix spektruma és sajátfüggvényei a matematikusok részéről is ér-

deklődésre tartanak számot [174, 175], analitikus formula a sajátértékek felírására azonban je-

lenlegi ismereteim szerint még nem született. A rendszereken megfigyelhető fizikai mennyisé-

gek is mint láttuk, nagyon szorosan kötődnek a spektrumhoz, így egyfajta támpontot is jelent-

hetnek a további kutatásokhoz.

A 3.4 ábrán a |ᾱ(t)|2 átlagos visszatérési amplitúdót ábrázoltuk kék folytonos vonallal, va-

lamint a χlb időátlagot szaggatott fekete vonallal a g = 5 generációs gráfra. Összehasonlítva a

3.3 ábrával, itt nem látunk erős lokalizációt, sőt a χlb időátlag is sokkal kisebb mint a korábbi-

akban. Nagyon erős lecsengést sem látunk, így pusztán a görbe alakjából nem tudjuk eldönteni,

hogy mi történik nagyobb rendszereken, hol jelentkeznek a véges méretből adódó korrekciók.

A 3.4 ábra kis ábráján a klasszikus bolyongásra jellemző p1,1(t) visszatérési valószínűséget áb-

rázoltuk a g = 2,3 és 4 generációkra (kék, zöld, illetve piros görbék), valamint a t−ds/2 görbét

(feketével), mely a spektrál dimenzió szerinti lecsengést jellemzi. Jól látható, hogy a klasszikus

esetben jelentkezik a spektrál dimenzió szerinti lecsengés, valamint a véges méretből adódó

korrekció is : a visszatérési valószínűség nem nullához tart, hanem az egyensúlyi eloszláshoz,

hasonlóan az eddig bemutatott rendszerekhez.

Vizsgáljuk meg a T mátrix spektrumát. A visszatérési amplitúdóban nem láttunk erős loka-

lizációt. Ha a spektrumban találunk olyan Em sajátértéket, melyre ρ(Em) nem tart nullához a
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3.4. ábra. Fő ábra: Az |α(t)|2 átlagos visszatérési amplitúdó egy ötödik generációs duális
Sierpiński-szőnyegen (kék folytonos vonal), valamint az időátlaga (fekete szaggatott vonal).
Kis ábra: a p1,1(t) klasszikus visszatérési valószínűség a g = 2, 3, és 4 generációs gráfra (pon-
tozott (kék), szaggatott (zöld) ill. folytonos (piros) vonallal) valamint a lecsengésre illesztett
0.4 t−1.8/2 görbe a spektrál dimenziónak megfelelően (egyenes fekete vonal).

generációk számát növelve, akkor elmondhatjuk, hogy a transzport nem hatékony, a bolyongó

lokalizálódik. A spektrumban azE = 3 sajátérték mutat degenerációt, de nem olyan erőset mint

a Sierpiński-háromszög és a duálisa esetén. Amennyiben visszatekintünk a 3.2 ábrára, akkor

láthatjuk, hogy ez a spektrum sokkal egyenletesebb, és közelebb áll a kétdimenziós négyzetes

rács spektrumához mint a háromszögekéhez. Ennek ellenére, ha megnézzük a 3.5 táblázatban

szereplő ρ(3) degenerációkat, akkor az adatok arra engednek következtetni, hogy nagyobb ge-

nerációkra ρ(3) bekonvergálhat 4.4 × 10−3 köré. Ha a táblázatban szereplő χlb időátlagokat

nézzük, akkor azokban még nem látjuk a konvergenciát. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet.

A lassabb konvergenciára az adhat magyarázatot, hogy itt egy olyan sajátérték van, ami erősen

degenerált, szemben a korábban vizsgált rendszerekkel, ahol több olyan sajátérték is volt, ami

ennél nagyobb mértékű degenerációt mutatott.

A csapdázott rendszert jellemző Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűségek a 3.6 táblázat-

ban láthatóak a két különböző csapdázási elhelyezésre a Sierpiński-szőnyeg különböző gene-

rációira. A túlélési valószínűségek végesek, ami kvantumos rendszerek esetén önmagában még

nem elég érv a lokalizáció mellett. A Sierpiński-háromszögek esetén Π∞ egy monoton növő

sorozatot alkotott, és a legnagyobb vizsgált generációra 0.8 fölé ment az értéke. A most vizs-

gált Sierpiński-szőnyegre is növekednek az értékek, de lényegesen lassabban. Ez azt sugallja,

hogy nagyobb generációkra a transzport kevésbé hatékony, de még mindig hatékonyabb mint
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g ρ(3) χlb

2 2 / 64 ≈ 3.13× 10−2 2.44× 10−2

3 4 / 512 ≈ 7.81× 10−3 2.98× 10−3

4 20 / 4096 ≈ 4.88× 10−3 3.89× 10−4

5 148 / 32768 ≈ 4.52× 10−3 6.60× 10−5

6 1172 / 262144 ≈ 4.47× 10−3 −

3.5. táblázat. A ρ(3) degeneráció az E = 3 sajátértékre és a χlb időátlag a duális Sierpiński-
szőnyeg különböző generációira.

a háromszögek esetén. Véges Π∞ érték a végtelen fraktálon azt jelentené, hogy véges annak a

valószínűsége, hogy a bolyongó a rendszerben marad, de egyenletesen oszlik el. Ekkor mivel

végtelen sok csúcsból áll a gráf, így az egy adott pontba való visszatérési valószínűség tarthat

nullához, azaz nem beszélhetünk lokalizációról. Ahhoz, hogy lokalizációról beszélhessünk, az

adott csapdaelrendezések mellett az aszimptotikus túlélési valószínűségnek növekednie kellene.

A 3.6 táblázat adataiban látunk növekedést, azonban erre bizonyosan még nem mondhatjuk azt,

hogy ez a lokalizáció miatt van.

g Π
(1)
∞ = N

(1)
0 /N Π

(2)
∞ = N

(2)
0 /N

2 15 / 64 ≈ 0.234 14 / 64 ≈ 0.219

3 126 / 512 ≈ 0.246 126 / 512 ≈ 0.246

4 1030 / 4096 ≈ 0.251 1030 / 4096 ≈ 0.251

3.6. táblázat. A Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűség a duális Sierpiński-szőnyeg g = 2,3, és
4 generációira; az 1-es indexszel jelölt esetben a csapdák a 3.1(d) ábrának megfelelően a gráf
csúcsaiban helyezkedtek el, míg a 2-es indexszel jelzett esetben a csapdák a középső pontokban
voltak.

3.5. Sierpiński-szőnyeg

Utolsó vizsgált rendszerünk a 3.1(c) ábrán látható Sierpiński-szőnyeg. Érdemes egy kicsit

alaposabban is áttanulmányozni a gráf struktúráját az első néhány generációban. Az első gene-

ráció egy négy csúcsból álló gyűrű. A második generációt ebből felépítve azt tapasztaljuk, hogy

az gyakorlatilag egy 4×4-es négyzetes rács, az ábrán szürke csíkos háttérrel jelzett részt csak mi

látjuk, mert tudjuk, hogy fraktálként kell gondolni a rendszerre, de a bolyongó nem látja azt. A
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harmadik generáció (ami az ábrán is látható) már eltér a négyzetes rácstól, azonban a negyedik

generáció az, ahol feltűnik a fraktálra jellemző önhasonlóság a rendszerben, azaz a bolyongás

dinamikájában számottevően itt várhatjuk a fraktálokra jellemző viselkedés megjelenését. Ez

a gondolatmenet jól mutatja, hogy mennyivel nehezebb numerikusan vizsgálni a Sierpiński-

szőnyegeket : a negyedik generációban a rendszert leíró Hamilton-operátor reprezentálásához

már egy 688 × 688-as mátrixra van szükségünk. Összehasonlításképp, a negyedik generációs

Sierpiński-háromszög Laplace-mátrixa csak 42 × 42-es, a gráf pedig a negyedik generációra

nagyon szépen mutatja az önhasonlóságot.

Hasonlóan a duálisához, a Sierpiński-szőnyegre is ábrázoltuk a |ᾱ(t)|2 átlagos visszatérési

amplitúdót és a p1,1(t) visszatérési valószínűséget. A 3.5 ábra kis ábráján a gráf csúcsába való

klasszikus visszatérési valószínűségeket láthatjuk a kettőtől ötödik generációs gráfokra, vala-

mint a t−ds/2 görbét, mely a spektrál dimenzió szerinti lecsengést mutatja : nem túl kis és nem

túl nagy időkre a görbék nagyon jól mutatják a hatványfüggvény szerinti lecsengést, tökélete-

sen fedik egymást, majd elérik az adott generációhoz tartozó egyensúlyi értéket. A kvantumos

esetben |ᾱ(t)|2 erős lecsengést mutat, majd eléri a χlb egyensúlyi értékét, és a körül oszcillál.

Összehasonlítva a görbét a korábbiakkal itt a leggyorsabb a kezdeti lecsengés, de ettől még lehet

lokalizáció is a rendszerben. A kezdeti gyors lecsengés adódhat abból, hogy kis generációkra

(a korábbi gondolatmenet alapján a negyedikig) nem igazán érvényesül az önhasonló szerkezet

a gráfban, csak akkor kezdi el „érezni” a bolyongó a fraktál szerkezetet, amikor már eléggé

eltávolodott az indulás helyéről. Magából az ábrából tehát ismét nem vonhatunk le egzakt kö-

vetkeztetéseket arra vonatkozóan, hogy a végtelen gráfon χlb véges, vagy pedig nullához tart,

de az jól látható, hogy a transzport sokkal hatékonyabb mint a Sierpiński-háromszögek esetén

volt.

Az 1.16 egyenlettel definiált T mátrix spektrumát megvizsgálva azt találtuk, hogy abban

egy olyan sajátérték van, ami erősen degenerált, az E = 4 sajátérték. A különböző generációjú

gráfokra számolt ρ(4) degenerációkat a 3.7 táblázatban foglaltuk össze a spektrumokból szá-

molt χlb időátlagokkal együtt. A χlb értékek nem mutatnak lokalizációt, a degenerációk viszont

ismét arra utalnak, hogy lehet lokalizáció a rendszerben: az ötödik és a hatodik generációhoz

tartozó ρ(4) értékek eltérése ismét kicsi, hasonlóan a duális Sierpiński-szőnyegen kapott ered-

ményekhez.

A vizsgált gráfok közül ez áll a legközelebb a kétdimenziós négyzetes rácshoz, ezért ér-

demes összehasonlítani a két rendszer spektrumát, hiszen mint azt a 3.2 ábrán is láttuk, a két
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3.5. ábra. Fő ábra: Az átlagos visszatérési amplitúdó a hatodik generációs Sierpiński-szőnyegre
(kék folytonos vonal), valamint a χlb időátlag (fekete szaggatott vonal). Kis ábra: A klasszikus
visszatérési valószínűség a gráf csúcsába a g = 2, 3, 4, és 5 generációk esetén, valamint a ds
spektrál dimenzió szerinti lecsengés (fekete egyenes folytonos vonal).

g ρ(4) χlb

2 3 / 16 ≈ 1.88× 10−2 1.25× 10−1

3 6 / 96 = 6.25× 10−2 1.89× 10−2

4 8 / 688 ≈ 1.16× 10−2 2.29× 10−3

5 16 / 5280 ≈ 3.03× 10−3 2.92× 10−4

6 128 / 41584 ≈ 3.08× 10−3 4.54× 10−5

3.7. táblázat. A ρ(4) degeneráció az E = 4 sajátértékre és a χlb időátlag a Sierpiński-szőnyeg
különböző generációira.

rendszer spektruma közel áll egymáshoz. Egy véges, N × N méretű négyzetes rácsra szintén

az E = 4 sajátérték az, amelyik a legjobban degenerált, hasonlóan a Sierpiński-szőnyeghez.

Mivel a négyzetes rácsról tudjuk, hogy az origóba való visszatérés valószínűsége nullához tart

(ld. 3.1.2 alfejezet), így erre a rendszerre a ρ(4) degenerációnak nullához kell tartania ha a rend-

szer méretét növeljük. Ez így is történik, elég nagy rendszerekre ρ(4) ∼ 1/N . A 3.7 táblázat

adataival összehasonlítva ez azt jelenti, hogy egy hasonló méretű négyzetes rácson az egyes

generációkra számolt degenerációk aránya
√
8 ≈ 2,83 körüli érték lenne, míg a táblázatban

az ötödik és a hatodik generációra kapott értékekre ez az arány 1,016. Ahhoz, hogy biztos ál-

lítást tudjunk mondani arra vonatkozóan, hogy van-e lokalizáció a rendszerben még nagyobb

gráfokra kellene megvizsgálni a spektrumot. Ebben a rendelkezésünkre álló számítástechnikai
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lehetőségek jelentették a fő korlátot. Az eddig bemutatott generációknál nagyobb gráf esetén a

T (és ugyanígy a H) mátrix mérete 300 000×300 000-nél nagyobb lenne, a jelenleg rendelkezé-

sünkre álló eszközökkel pedig ekkora mátrixokat már nem tudtunk kezelni, annak ellenére sem,

hogy kihasználtuk a mátrixok ritkaságát, és csak a spektrum egy részét számoltuk ki adott eset-

ben, nem a teljeset. A nagyon nagy generációkkal való számolás esetén az algoritmus memória-

és időigénye mellett egy másik lényeges korlátozó tényező is színre lép, mégpedig a numerikus

hiba. Az eddig bemutatott fraktálok gráfjához rendelt Laplace-mátrixok spektruma korlátos, az-

az a [0, Emax] intervallumban találhatóak a sajátértékek. Ha a gráf N csúcsot tartalmaz, akkor

a hozzá tartozó Hamilton-operátornak N sajátértéke van. Ezek egymástól való távolságának

nagyságrendje Emax/N . Nagyobb generációk esetén az alkalmazott algoritmus műveletigénye

a gráfban található csúcsok számával növekszik, ezzel együtt a numerikus hiba nagyságrend-

je is, így egyre kevesebb értékes jegyre tudjuk meghatározni a sajátértékeket. Ahhoz viszont,

hogy eldönthessük, hogy egy adott sajátérték hányszorosan degenerált egyre több értékes jegyre

lenne szükségünk, hiszen a sajátértékek egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

A csapdákkal ellátott rendszert is megvizsgáltuk, hasonlóan az eddigiekhez. Az aszimpto-

tikus túlélési valószínűségeket a 3.1c ábrán látható elrendezésnek megfelelően határoztuk meg

a csapdákat a csúcspontokban illetve a belső pontokban helyeztük el. A kapott eredmények na-

gyon hasonlítanak a duális Sierpiński-szőnyeg esetén kapott eredményekhez: lassú növekedést

látunk, azonban ez nem elég meggyőző ahhoz, hogy egyértelműen állást foglalhassunk amel-

lett, hogy van-e a rendszerben lokalizáció vagy sem. Ennek egyértelmű igazolásához magasabb

generációs rendszereket kellene használnunk, melyet a jelenleg rendelkezésre álló számítási

kapacitás nem tesz lehetővé.

g Π
(1)
∞ = N

(1)
0 /N Π

(2)
∞ = N

(2)
0 /N

2 2 / 16 = 0.125 2 / 16 = 0.125

3 23 / 96 ≈ 0.240 22 / 96 ≈ 0.230

4 168 / 688 ≈ 0.244 168 / 688 ≈ 0.244

5 1314 / 5280 ≈ 0.249 1314 / 5280 ≈ 0.249

3.8. táblázat. A Π∞ aszimptotikus túlélési valószínűség a Sierpiński-szőnyeg g = 2,3,4, és 5
generációira; az 1-es indexszel jelölt esetben a csapdák a 3.1(d) ábrának megfelelően a négyzet
alakú gráf csúcsaiban helyezkedtek el, míg a 2-es indexszel jelzett esetben a csapdák a középső
pontokban voltak.
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3.6. Következtetések

Sierpiński-fraktálokon történő folytonos idejű kvantumos bolyongások transzport tulajdon-

ságait vizsgáltam. Elsőként a Sierpiński-háromszöget és ennek duálisát tekintettem. Ebben az

esetben azt kaptam, hogy erős lokalizáció van a rendszerben, melyet a χlb időátlag konvergen-

ciájában is láthatunk a g generáció növelésével. Az ezután megvizsgált Sierpiński-szőnyeg és

a duálisa esetén nem tudunk ilyen határozott állítást tenni, numerikus eredményeinkben a χlb

időátlag nem mutatott konvergenciát a megvizsgált hatodik generációig. Eredményeinket a 3.6

ábrán foglaltuk össze. Jól látható, hogy a gráf méretét növelve a Sierpiński-háromszög és a

duálisa esetén erős lokalizációt látunk, míg a szőnyegekre lecseng a χlb időátlag. Ez a visel-

kedés a klasszikus rendszerekkel összehasonlítva is figyelemre méltó, ugyanis ott láttuk, hogy

mindegyik gráf esetén a ds spektrál dimenzió szerinti a lecsengés, sőt a két típusú fraktál spekt-

rál dimenziója is elég közel áll egymáshoz, a háromszögekre ds ≈ 1.365 míg a szőnyegekre

ds ≈ 1.805. A klasszikus bolyongás esetén a Sierpiński-háromszög és a duálisa esetén a χlb

időátlag nullához tart, és P c
0 (t) visszatérési valószínűség is, ráadásul azonos ds szerinti lecsen-

géssel a háromszögre és a duálisára. Az általunk vizsgált kvantumos bolyongások esetén nem

látunk lecsengést egyik háromszögre sem, sőt a t → ∞ határesetben vett χlb időátlagok sem

egyeznek meg a Sierpiński-háromszögre és a duálisára.
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3.6. ábra. A χlb időátlag a vizsgált rendszerekre a gráfot alkotó csúcsok számának függvényé-
ben.

A vizsgált gráfok Laplace-mátrixának spektrumát is megvizsgáltuk, ugyanis klasszikus bo-

lyongások esetén ez a T mátrix, illetve a Hamilton-operátor egy H mátrix reprezentációja

a kvantumos bolyongásokra. A Sierpiński-háromszögek esetén a spektrum tükrözte a rend-

szeren tapasztalt lokalizációt, több erősen degenerált sajátérték is található a spektrumban. A
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Sierpiński-szőnyegek esetén az általunk vizsgált generációk esetén még nehéz egyértelműen

azt mondani, hogy a spektrumban vannak olyan sajátértékek, melyekre a g → ∞ határesetben

a ρ(E) degeneráció véges marad. Az eredmények alapján ez lehetséges, azonban az egyértelmű

kijelentéshez nagyobb gráfokat kellene vizsgálnunk. Jelen pillanatban ilyen hatalmas (legalább

300 000× 300 000 méretű) mátrixokat nem tudunk numerikusan kezelni.
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3.7. ábra. Annak a valószínűsége, hogy a bolyongó csapdázódik, azaz 1 − Π∞ a vizsgált rend-
szerekre a gráfot alkotó csúcsok számának függvényében. Az 1-es indexszel jelölt esetben a
csapdák a 3.1(d) ábrának megfelelően a gráf csúcsaiban helyezkedtek el, míg a 2-es indexszel
jelzett esetben a csapdák a középső pontokban voltak.

Eredményeinket alátámasztják a csapdázott rendszereken meghatározott Π∞ aszimptotikus

túlélési valószínűség értékei is mindkét konfigurációban, nevezetesen amikor a csapdákat a grá-

fok csúcsaiban illetve a középső csúcsokban helyeztük el. Eredményeinket a 3.7 ábrán foglaltuk

össze, ezen az aszimptotikus túlélési valószínűséget láthatjuk a gráfot alkotó csúcsok számának

függvényében. A Sierpiński-háromszög és duálisa esetében láthatjuk, hogy annak a valószínű-

sége, hogy a bolyongó eljut a csapdához és ott csapdázódik nagyobb generációkra monoton

csökken, ez is mutatja, hogy a háromszögeken a transzport nem túl hatékony. A Sierpiński-

szőnyeg és duálisa esetében a csapdázási valószínűség nem csökken olyan erőteljesen mint a

háromszögek esetén, azt mutatva hogy a transzport hatékonyabb ezeken a rendszereken.

Mint láthattuk, a T illetve H mátrixok spektruma mind a klasszikus, mind pedig a kvan-

tumos bolyongások esetén meghatározza a bolyongás általunk vizsgált tulajdonságait. Fontos

különbség azonban, hogy míg a klasszikus bolyongások dinamikáját a spektrál dimenzión ke-

resztül a spektrum alacsony energiájú része adja meg, addig a kvantumos esetben a teljes spekt-

rumot meg kell vizsgálni, ugyanis kvantumosan az erősen degenerált sajátértékek vezérlik a

dinamikát. A sajátértékekhez tartozó lokalizált sajátértékeket ezen eredmények folytatásaként

tervezzük megvizsgálni. Ha megnézzük azt, hogy a vizsgált fraktálokra hogy hány élet (illetve
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csúcsot) kell elvennünk a gráfból ahhoz, hogy egy eggyel kisebb generációjú önhasonló részt

kivágjunk, akkor azt találjuk, hogy a Sierpiński-háromszögre két csúcs illetve a duálisára két

él elvétele elég ehhez minden generációban (finitely ramified fractal). A Sierpiński-szőnyeg

illetve a duálisa esetén az eltávolítandó élek (illetve csúcsok) száma a generációk számával

együtt növekszik, és tart végtelenbe (infinitely ramified fractal) [154, 176, 177]. A Sierpiński-

háromszögekre ez a tulajdonság biztosítja azt, hogy vannak lokalizált sajátállapotok [124]. A

Sierpiński-szőnyeget meg lehet konstruálni úgy is, hogy véges él elvágásával megkapjunk belő-

le egy önhasonló részt [178,179]. Elsődleges eredményeim azt mutatják, hogy ilyen Sierpiński-

szőnyegeken sokkal erősebben jelentkezik a lokalizáció, és analitikusan be lehet látni, hogy

van erősen degenerált sajátérték. Ezen vizsgálatok közelebb vihetnek az általános Sierpiński-

szőnyegek analitikus vizsgálatához.

3.8. ábra. A negyedik és ötödik generációs Sierpiński-háromszögeknek megfelelő struktúra egy
kristályban [180].

Mint a bolyongásokról szóló bevezetőben említettem, a folytonos idejű kvantumos bolyon-

gások egyik lehetséges kísérleti megvalósítási területe az evaneszcensen csatolt optikai hul-

lámvezetők alkalmazása [86, 87]. Az ebben a fejezetben bemutatott eredmények összefoglalá-

saként, valamint a kutatás motivációjaként elmondhatom, hogy a rendelkezésemre álló infor-

mációk szerint a dolgozat megírásakor Prof. Alexander Szameit vezetésével a jénai Friedrich

Schiller Egyetemen aktívan kutatják a Sierpiński-fraktálokon történő folytonos idejű kvantumos

bolyongások kísérleti megvalósítását ilyen hullámvezetőkben. A 3.8 ábrán egy ilyen kristályt

láthatunk [180], melyben a hullámvezetők keresztmetszeti képe kirajzolja a negyedik és ötö-

dik generációs Sierpiński-háromszöget. Ha feltesszük, hogy az ábra síkja az x − y sík, akkor
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a bolyongónak megfelelő fény terjedési iránya a z tengellyel párhuzamos, ebben az irányban

találhatóak a hullámvezetők, így tehát a z irányú terjedés felel meg az időfejlődésnek. Ezt úgy

kell érteni, hogy a kristály egyik oldalán, mondjuk egy háromszög egyik csúcsában elindítjuk a

bolyongót, majd a kristály másik oldalán lemérjük az egyes hullámvezetőkben lévő intenzitá-

sokat, melyek a kristály hosszából kiszámítható idővel későbbi állapotot mutatják.
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II. rész

Bose-Einstein kondenzátum és nanovezető

csatolása
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4. fejezet

Irodalmi áttekintés

Az elmúlt időszakban a hibrid kvantummechanikai rendszerek az elméleti és kísérleti ku-

tatások élvonalába kerültek [40]. Ez részben annak is köszönhető, hogy a rendszereket alkotó

komponensek a kiterjedt elméleti leírás mellett, kísérletileg is jól kontrollálhatóvá váltak. A

különböző nanoméretű oszcillátorok [181, 182] megvalósítása például olyan szintre ért, hogy

segítségükkel akár atomi nagyságrendű tömegeket is lehet mérni [183, 184]. Nanomechanikai

oszcillátorokhoz csatolhatjuk egy optikai rezonátor egy módusát (például egy membránon tör-

ténő fényvisszaverődést kihasználva [185, 186]), így optomechanikai csatolást létrehozva a két

rendszer között [187,188]. Az optomechanikai rendszereknek gyakorlati alkalmazása lehet pél-

dául, hogy ultrahideg atomokat egy membránhoz csatolva azt hűteni tudjuk [185, 189].

Az optomechanikai csatolás mellett lehetséges más kölcsönhatást is alkalmazni, például a

van der Waals típusú erőket, melyek akkor lépnek fel, amikor a két rendszer közti távolság

nagyon kicsi [190–192]. Ultrahideg atomok felhőjét egy grafén membránhoz közelítve például

a fellépő kölcsönhatás a membrán fodrozódását idézi elő [193].

Lehetséges mágneses kölcsönhatással is csatolni kvantumrendszereket, például egy mecha-

nikai oszcillátort az elektron spinjéhez gyémántban létrehozott vakanciában [194].

A mágneses csatolás esetén gyakran alkalmaznak Bose-Einstein kondenzátumot (BEC) hib-

rid kvantumrendszerekben, mert a kondenzátum nagyon érzékeny a külső mágneses terekre,

valamint ezáltal a rendszer paramétereit is hangolhatjuk [195, 196]. Ilyen magnetomechanikai

csatolást már elméletileg és kísérletileg is vizsgáltak Bose-Einstein kondenzátum és egy mág-

nesezett konzol között [42, 197–199]. Permanens mágnesek helyett használhatunk például egy

áramvezető szén nanocsövet. Egy ilyen elrendezés alkalmas lehet arra, hogy az áramok keltette

mágneses tér segítségével hozzuk létre a Bose-Einstein kondenzátum csapdázásához szüksé-
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ges mágneses teret [200, 201], vagy a nanocsövet megrezgetve a kondenzátumból kigerjesztett

atomok számából következtessünk a nanocsőben folyó kvantált áram karakterisztikus tulajdon-

ságaira [45].

A lézerek alkalmazásában széles körben használják az optikai parametrikus erősítést külön-

böző jelek erősítésére [202–205]. Parametrikus folyamatokat más fizikai rendszerben is hasz-

nálnak, például a vákuum fluktuációk felerősítésére kondenzátumban [206], vagy egy szén na-

nocső amplitúdójának erősítésére klasszikus pumpálást alkalmazva [207, 208].

A dolgozat ezen részében egy Bose-Einstein kondenzátumból és nanoméretű áramvezetőből

álló hibrid kvantumrendszerben fogom felírni a csatolást, és megmutatni, hogy ez a nanovezeték

rezgési amplitúdójának parametrikus erősítésére vezet. Ehhez a következő fejezetben tekintsük

át az optikai parametrikus erősítés alapjait, mely egyfajta analógiaként szolgálhat a későbbi

eredmények megértéséhez.

4.1. Parametrikus erősítés bemutatása

jel

pumpa

segéd jel

ωa

ωb

ω0

χ

ωa, â, erősített jel

ωb, b̂, segéd jel

ω0, p̂, pumpapumpa, ω0, p̂

jel, ωa, â

4.1. ábra. Parametrikus erősítés modellje egy nemlineáris kristályban, melyben a polarizáció
nemlineárisan függ a fény elektromos mezejétől. A bal oldali ábrán a klasszikus, a jobb oldalin
pedig a kvantumos eset vázlata látható. A kristályt egy erős lézerrel megvilágítjuk, ez a pum-
pa (pump), valamint rákapcsoljuk az erősíteni kívánt jelet (signal). A háromhullámú keverés
során visszakapjuk a (kissé gyengített) pumpa módust, megkapjuk az erősített jelet, valamint
keletkezik egy segéd (idler) módus [53].

A parametrikus erősítés, mint azt a neve is mutatja, alapvetően egy adott jel erősítésére

alkalmazható. A legegyszerűbb modellben a bemeneti oldalon található az erősíteni kívánt jel,

például egy fényhullám, valamint a pumpa, ami lehet egy erős lézer egy nemlineáris kristály

esetén. Egy olyan közegben, ahol harmadrendű nemlinearitás jelenik meg, a háromhullámú
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keverés (three-wave mixing) is ilyen folyamatra vezet [53]. A Maxwell-egyenleteket felírva a

frekvenciák között fennáll az

ω0 = ωa + ωb (4.1)

összefüggés, csakúgy mint a most tárgyalt kvantumos esetben. A rendszer Hamilton-operátora

Ĥ = Ĥp + ~ωaâ
†â+ ~ωbb̂

†b̂+ ~χ
(
â†b̂†p̂+ âb̂p̂†

)
, (4.2)

melyben a csatolást az utolsó tag írja le : az â†b̂†p̂ tag azt jelenti, hogy a kristályban a ~ω0 ener-

giájú fotonból keletkezik egy ~ωa és egy ~ωb energiájú foton, az âb̂p̂† tag esetén pedig fordítva,

egy ~ωa és egy ~ωb energiájú fotonból keletkezik egy ~ω0 energiájú. Elég nagy intenzitású lézer

esetén alkalmazhatjuk azt a közelítést, hogy a lézert leíró mező teljes fotonszáma olyan nagy,

hogy az abból eltüntetett fotonok száma elhanyagolható a teljes fotonszámhoz képest. Ekkor a

mezőt nem tekintjük dinamikai változónak, és egy klasszikus térrel közelíthetjük

p̂→ Ae−iω0t A ∈ R (4.3)

módon. Ezzel a Hamilton-operátor alakja

Ĥ = ~ωaâ
†â+ ~ωbb̂

†b̂+ ~η
(
â†b̂†e−iω0t + âb̂eiω0t

)
, (4.4)

ahol bevezettük az η csatolási állandót, ebbe foglaltuk bele a pumpáló tér amplitúdóját is. Tér-

jünk át mindkét módus esetében egy ω0/2 körfrekvenciájú forgóhullámú képbe, valamint vezes-

sük be a δa = ωa−ω0/2 illetve δb = ωb−ω0/2 frekvenciákat. Így az alábbi Hamilton-operátort

kapjuk,

Ĥ = ~δaâ
†â+ ~δbb̂

†b̂+ ~η
(
â†b̂† + âb̂

)
. (4.5)

Ez első ránézésre nem őrzi meg az energiát, mivel az utolsó tagban csak keltő- illetve eltünte-

tő operátorokat szorzunk össze, mintha egyszerre keltenénk illetve tüntetnék el két fotont. Ezt

feloldja az, ha felidézzük, hogy a csatolási állandóban elrejtettük a klasszikusnak tekintett pum-

pát, amiből a rendszer energiát nyel el. A kapott Hamilton-operátort felhasználva a rendszer

dinamikáját megadó Heisenberg-egyenletek a

d

dt
â(t) =

i

~

[
Ĥ, â

]
= −iδaâ− iηb̂† ,

d

dt
b̂†(t) =

i

~

[
Ĥ, b̂†

]
= iδbb̂

† + iηâ , (4.6)

alakban írhatóak, ahol a kihasználtuk a keltő- és eltüntető operátorok
[
âi, â

†
j

]
= δi,j jól ismert
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kommutációs relációját. A két egyenletet mátrixos leírásban egyesítve

d

dt


 â

b̂†


 = −i

M︷ ︸︸ ︷
 δa η

−η −δb




 â

b̂†


 . (4.7)

A (4.7) egyenlet megoldása az e−iMt mátrixfüggvényre vezet, ebből pedig látható, hogy expo-

nenciálisan felfutó megoldás akkor lesz, ha van olyan λ sajátértéke az M mátrixnak, aminek

a képzetes része pozitív, azaz Imλ > 0. Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk a degenerált ese-

tet, amikor ωa = ωb = ω0/2 (ebből nem következik, hogy â = b̂), ekkor δa = δb = 0, a

sajátértékegyenlet pedig

λ2 + η2 = 0 , ebből λ1,2 = ± iη . (4.8)

Látható, hogy veszteségek hiányában bármilyen kis csatolásra van erősítés, és az η csatolási

állandó írja le az exponenciális felfutás sebességét. A fenti mozgásegyenleteket analitikusan is

meg lehet oldani [209], ekkor

â(t) = â(0) cosh(ηt)− iâ†(0) sinh(ηt) , (4.9)

ahol a hiperbolikus függvényekben jelenik meg a csatolási állandó szerinti exponenciális növe-

kedés.

Csillapított rendszer

Az előző pontban láttuk, hogy az ideális, veszteségmentes rendszerben bármilyen kis csato-

lási állandó esetén fellép a parametrikus erősítés. Valós rendszerekben ahhoz, hogy nettó erősí-

tést kapjunk, az erősítésből származó nyereségnek kompenzálnia kell a veszteségeket. Ez azzal

jár, hogy a csatolási állandónak lesz egy küszöbértéke, mely alatt nem tudjuk a kívánt módon

erősíteni a jelet. Intuitív módon fel is tudjuk írni a küszöböt : amikor a pumpálásból szárma-

zó energia épp kompenzálja a veszteségeket, akkor értük el a kritikus pumpálást, és a kritikus

csatolási erősséget.

Az általunk vizsgált modellben a veszteségek a módusok csillapodásából származnak, me-

lyeket csillapított harmonikus oszcillátorokként modellezhetünk. Jelölje κ az erősített, γ pe-

dig a segéd módus csillapítási tényezőjét. A rendszer dinamikáját meghatározó Heisenberg–
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Langevin-egyenletek

d

dt
â = (−iδa − κ) â− iηb̂† + f̂a ,

d

dt
b̂† = (iδb − γ) b̂† + iηâ + f̂b , (4.10)

alakúak, ahol az f̂a illetve f̂b zaj operátorokra teljesül [210], hogy

〈
f̂a

〉
=
〈
f̂b

〉
= 0 , (4.11)

〈
f̂a(t)f̂

†
a(t

′)
〉
= 2κ(na + 1)δ(t− t′) ,

〈
f̂b(t)f̂

†
b (t

′)
〉
= 2γ(nb + 1)δ(t− t′) . (4.12)

A (4.10) egyenleteket az előző ponthoz hasonlóan egyesítve

d

dt


 â

b̂†


 = −i

M︷ ︸︸ ︷
δa − iκ η

−η −δb − iγ




 â

b̂†


+


f̂a
f̂ †
b


 . (4.13)

Az egyenlet homogén részét kielégíti a G(t) Green-függvény [211], melyet jelen esetben könnyen

meghatározhatunk,

d

dt
G = −iMG ebből G(t) = e−iMt . (4.14)

A Green-függvény segítségével az operátorok időfejlődése

 â(t)

b̂†(t)


 = G(t)


 â(0)

b̂†(0)


+

∫ t

0

G(t− τ)


f̂a(τ)

f̂ †
b (τ)


 dτ , (4.15)

melyet az â operátorra tagonként kiírva

â(t) = Gaa(t)â(0) +Gab(t)b̂
†(0) +

∫ t

0

[
Gaa(t− τ)f̂a(τ) +Gab(t− τ)f̂ †

b (τ)
]
dτ . (4.16)

Az erősítés feltétele ismét az, hogy legyen olyan λ sajátértéke az M mátrixnak, amire

Imλ > 0. Vegyük azt az esetet, amikor ωa = ωb = ω0/2 azaz δa = δb = 0, ekkor a saját-

értékegyenletet felírva

λ2 + iλ(κ+ γ) + (η2 − κγ) = 0 , (4.17)

ebből η2 > κγ az exponenciálisan felfutó megoldás feltétele – mely megfelel a várakozása-

inknak is – az, hogy a pumpálásból származó nyereségnek kompenzálnia kell a veszteségeket.

A kapott formula összhangban van a klasszikus háromhullámú keverés esetében kapott ered-
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ménnyel [53]. A kritikus csatolási erősséget akkor érjük el, amikor átlépjük a

η
th
=

√
κγ , (4.18)

küszöb (threshold) értéket, azaz éppen kompenzáljuk a veszteségeket. Ennél nagyobb csatolási

állandó már parametrikus erősítésre vezet.

Az általunk vizsgálni kívánt hibrid kvantumrendszerben is megfigyelhető a vázolt kétmó-

dusú rendszerrel vett analógia. A fenti modellben a pumpát egy klasszikus térrel modelleztük,

és az â, b̂† operátorok időfejlődését néztük, ami megfelel annak, hogy a lézer kiürülését elha-

nyagoljuk. A következőkben látni fogjuk, hogy a mi esetünkben a Bose-Einstein kondenzátum

fog energiát átadni a rezgő nanovezetéknek, és a kondenzátumról tesszük majd fel, hogy a ki-

ürülése elhanyagolható a vizsgált időtartam alatt. Ezt a közelítést a Gross-Pitaevskii egyenletet

kielégítő φbec(r) hullámfüggvénnyel fogjuk elvégezni, a másodkvantált téroperátort ψ̂-1(r, t) ≈
≈ exp(−iµ′t/~)φbec(r) módon közelítve. A két oszcillátort leíró â és b̂† operátorokkal pedig

a nanovezetéket leíró â és a kondenzátumból gerjesztett atomokhoz tartozó ψ̂†
0(r, t) operátorok

állíthatók majd párhuzamba.
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5. fejezet

Parametrikus erősítés BEC-nanovezeték

hibrid rendszerben

Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy egy Bose-Einstein kondenzátum és egy rezgő, áram-

járta nanovezeték magnetomechanikai csatolása hogyan vezet a nanovezeték mechanikai rez-

gésének parametrikus erősítésére [III].

5.1. A rendszer modellezése

I(t) I(t)

Boff
x

y

z

q̂d

rezgő nanovezető

atomchip

BEC

r

BEC mF
 
= ‒ 1μ

ℏωL m
ax m

in

mF
 =  0

mF =  1

effektív potenciál
csapda + gravitáció

5.1. ábra. Az atomchipre rögzített nanovezető és az atomchip segítségével csapdázott Bose-
Einstein kondenzátum modellje, valamint a csapda- és gravitációs potenciálok (lásd 5.2.2. feje-
zet).

Az általunk vizsgált rendszer vázlatos modellje az 5.1 ábrán látható. A rendszer lelke egy

atomchip, ezen van rögzítve a nanoméretű áramvezető, a chipben futó elektródák keltette mág-
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neses tér segítségével pedig csapdázzuk a kondenzátumot [212–216]. Az atomchip működé-

si elve és egy példa a 5.2 ábrán látható. Modellünkben 87Rb atomokat használtunk, melyek

az F = 1,mF = −1 hiperfinom állapotban vannak csapdázva. A mágneses tér domináns

komponense egy homogén Boff (offset) tér a z irányban, az F̂z spinkomponens sajátállapotait

(mF = −1,0,1) ez a tér tolja el egymástól a Zeeman-effektus révén [8]. A homogén tér mellett

található még egy gyenge inhomogén mágneses tér is, mely egy ellipszoid alakú potenciált ered-

ményez a teljes mágneses tér minimuma körül. Ez a harmonikus csapdapotenciál egy ellipszoid

alakú kondenzátumot eredményez.

5.2. ábra. Bal oldali ábra : Az atomchip modellje. Az I1 áramot szállító (sötétkék) vezető kelt
egy cirkuláris mágneses teret, ehhez a Bbias teret hozzáadva egy vonal mentén az eredő mágne-
ses tér nulla lesz. A vezetővel párhuzamos Boffset tér biztosítja hogy a radiális vonzás harmoni-
kus legyen, az I2 áramot szállító vezető (világos kék) pedig bezárja a csapdázó teret [214]. Jobb
oldali ábra : A teljes atomchip képe. Forrás: J. Fortágh, C. Zimmermann, Toward Atom Chips,
Science, 307, 850 (2005).

A csoportunk által korábban publikált galvanométer elrendezésben [45] a nanocsőben folyó

áramra kvantummechanikai operátorként tekintettek. Az általam vizsgált modellben konstans,

klasszikus áramot tételezünk fel, melynek egyik fő oka az, hogy – mint a későbbiekben lát-

ni fogjuk – a parametrikus erősítéshez szükséges küszöböt csak relatíve nagy áramerősségek

esetén lépjük át.

5.1.1. A kondenzátum leírása

Az egyrészecskés potenciál a csapdázó térből és a Boff térből tevődik össze,

Vm(r) = gFµBF̂B(r) = −mVT(r) + gFµBmBoff , m ∈ {−1,0,1} , (5.1)
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ahol gF = −1/2 a Landé-faktor, µB a Bohr-magneton, az F̂ atomi spint pedig ~ egységekben

mérjük [217]. A VT(r) a csapdázó térből származó alábbi ellipszoid alakú potenciált jelöli

VT(r) =
M

2

[
ω2
r(x

2 + y2) + ω2
zz

2
]
, (5.2)

aholM egy rubídium atom tömege, ωr illetve ωz pedig a transzverzális és longitudinális csapda-

frekvenciák [218]. Megjegyezzük, hogy Vm(r) csak az mF = −1 spinállapotú atomokra jelent

bezáró potenciált, ezért csak ezek az atomok csapdázódnak. A kondenzátum és a gerjesztése-

inek leírásához vezessük be a Ψ̂m(r, t) illetve a Ψ̂†
m(r, t) eltüntető- illetve keltő operátorokat,

melyek az r helyen a t időben eltüntetnek illetve keltenek egy bozont az |F = 1,mF = m〉
állapotban, ahol az általunk vizsgált esetben m a −1,0,1 értékeket veheti fel [218, 219]. Ezen

operátorok segítségével a kondenzátumot és gerjesztéseit egy spinor térrel írjuk le [220, 221],

melynek matematikai alakja

Ψ̂(r, t) =




Ψ̂-1(r, t)

Ψ̂0(r, t)

Ψ̂1(r, t)


 = Ψ̂-1 |−1〉+ Ψ̂0 |0〉+ Ψ̂1 |1〉 =

1∑

m=−1

Ψ̂m |m〉 . (5.3)

A másodkvantált Hamilton-operátort

Ĥat =
1∑

m,m′=−1

〈m|
∫

d3r Ψ̂†
m(r, t)

(
−~

2∇2

2M
+

1∑

m′′=−1

Vm′′(r) |m′′ 〉〈m′′|+

+
1

2

1∑

k,l=−1

〈k| gm,k
l,m′ Ψ̂

†
k(r, t)Ψ̂l(r, t) |l〉

)
Ψ̂m′(r, t) |m′〉 (5.4)

módon írhatjuk fel [219], ahol a zárójelben lévő első tag a kinetikus energiát, a második a

külső terektől származó (5.1) potenciált, míg az utolsó tag a kondenzátumban lévő atomok

közti ütközést írja le. A következőkben ezeket a tagokat fogjuk részletesen kiértékelni.

A számítások során a Ψ̂1(r, t) komponenst elhanyagoljuk. Ezt azért tehetjük meg, mert az

m = −1 alnívót csapdázzuk, és azm = 0 alnívóra fogunk atomokat gerjeszteni. Ezek a gerjesz-

tett atomok nem csapdázódnak, hanem elhagyják a csapdát. Feltételezzük, hogy ez elég gyorsan

megtörténik ahhoz, hogy az erről a nívóról történő további gerjesztéseket elhanyagoljuk. Néz-

zük most meg a Hamilton-operátor tagjait egyenként.
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Az első, az atomok kinetikus energiáját leíró tagot kifejtve

1∑

m,m′=−1

〈m|
∫

d3r Ψ̂†
m(r, t)

(
−~

2∇2

2M

)
Ψ̂m′(r, t) |m′〉 =

=

∫
d3r
(
Ψ̂†

-1 ; Ψ̂
†
0 ; 0

)(
−~

2∇2

2M

)



1 0 0

0 1 0

0 0 1







Ψ̂-1

Ψ̂0

0




=

∫
d3r

[
Ψ̂†

-1(r, t)

(
−~

2∇2

2M

)
Ψ̂-1(r, t) + Ψ̂†

0(r, t)

(
−~

2∇2

2M

)
Ψ̂0(r, t)

]
. (5.5)

A második, az egyrészecskés potenciális energiából származó tag is rövid számolás után meg-

kapható, konkrét alakja

1∑

m,m′=-1

〈m|
∫
d3r Ψ̂†

m(r, t)

(
1∑

m′′=-1

Vm′′ |m′′ 〉〈m′′|
)
Ψ̂m′(r, t) |m′〉 =

∫
d3r Ψ̂†

-1(r, t)V-1(r)Ψ̂-1(r, t) .

(5.6)

A kétrészecskés potenciális energiát leíró harmadik tagnál feltesszük, hogy az ütközések olya-

nok, hogy gm,k
l,m′ = δl,mδk,m′ gs, azaz gm,k

l,m′ diagonális, a gs csatolási állandó [219] értéke pedig

gs =
4π~2as
M

, (5.7)

ahol as = 5.4 nm, az s-hullámú szórási hossz rubídiumra [222], M pedig egy rubídium atom

tömege. Ezzel a közelítéssel a képletben alkalmazott kettős összegzés jelentősen leegyszerűsö-

dik,

1∑

k,l=−1

〈k| gm,k
l,m′Ψ̂

†
k(r, t)Ψ̂l(r, t) |l〉=

1∑

k,l=−1

gs δl,mδk,m′ 〈k| Ψ̂†
k(r, t)Ψ̂l(r, t) |l〉= gs 〈m′| Ψ̂†

m′Ψ̂m |m〉 .

(5.8)

Ekkor az atomok ütközéséből jövő járulék a

1∑

m,m′=-1

〈m|
∫

d3r Ψ̂†
m(r, t)

(
1

2

1∑

k,l=-1

〈k| gm,k
l,m′ Ψ̂

†
kΨ̂l |l〉

)
Ψ̂†

m′(r, t) |m′〉 =

=
gs
2

∫
d3r

1∑

m,m′=-1

〈m| 〈m′| Ψ̂†
mΨ̂

†
m′Ψ̂mΨ̂m′ |m〉 |m′〉 =

=
gs
2

∫
d3r
(
Ψ̂†

-1Ψ̂
†
-1Ψ̂-1Ψ̂-1 + Ψ̂†

-1Ψ̂
†
0Ψ̂-1Ψ̂0 + Ψ̂†

0Ψ̂
†
-1Ψ̂0Ψ̂-1

)
(5.9)

alakot ölti, ahol számolás során a Ψ̂†
0Ψ̂

†
0Ψ̂0Ψ̂0 tagot is elhanyagoltuk, ugyanis feltesszük, hogy
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a gerjesztett atomok száma kicsi, tehát ez a tag másodrendűen kicsi a többi taghoz képest.

Gross-Pitaevskii-egyenlet

Ebben az alfejezetben az m = −1 kvantumszámmal jellemzett alnívót vizsgáljuk meg

részletesen, mely igazából maga a kondenzátum: ebből gerjeszti a rezgő nanovezeték keltet-

te mágneses tér az m = 0 alnívóra az atomokat, melyek nincsenek csapdázva. A modellünk-

ben feltesszük, hogy a kondenzált atomok száma elég nagy ahhoz, hogy a vizsgált időtartam

alatt a kondenzátum kiürülését elhanyagolhassuk. Ez analógiát mutat az optikai parametrikus

erősítéssel, melyet a 4.1 fejezetben ismertettünk részletesen. Az említett korábbi fejezetben a

nemlineáris kristályban lejátszódó háromhullámú keverésben a pumpáláshoz használt térről tet-

tük fel, hogy elég erős ahhoz, hogy a kiürülését elhanyagoljuk, és az eltüntető operátorát egy

függvénnyel helyettesítettük. Hasonló helyettesítést szokás alkalmazni a kondenzált atomok

téroperátorára is, melyet

Ψ̂-1(r, t) → φbec(r, t) (5.10)

módon lehet helyettesíteni, ahol φbec(r, t) a kondenzátum hullámfüggvénye [223]. A későbbi-

ekben a kondenzátum hullámfüggvényének normáját úgy választjuk meg, hogy az a kondenzá-

tumban található atomok N számával legyen egyenlő. A hullámfüggvény alakja természetesen

függ a csapdázás paramétereitől, ezért ki kell elégítenie az alábbi időfüggő Gross-Pitaevskii-

egyenletet,

i~
∂φbec(r, t)

∂t
=

[
−~

2∇2

2M
+ V−1(r) + gs|φbec(r, t)|2

]
φbec(r, t) , (5.11)

amiből φbec(r, t) = e−
i
~
µ′tφbec(r) használatával az időfüggést leválasztva a

[
−~

2∇2

2M
+ V−1(r) + gs|φbec(r)|2

]
φbec(r) = µ′φbec(r) (5.12)

időfüggetlen Gross-Pitaevskii-egyenletet kapjuk [224]. Egy sok atomot tartalmazó, kellően sű-

rű kondenzátumot vizsgálunk, melyben az atom-atom kölcsönhatás taszító jellegű. Ekkor a gáz

sűrűségeloszlása elég egyenletes ahhoz, hogy a Gross-Pitaevskii-egyenletben a kinetikus ener-

gia operátorát elhanyagolhassuk a többi taghoz képest, ez a Thomas-Fermi közelítés [224,225].

Ekkor az egyenletet megoldva a kondenzátum hullámfüggvénye

φbec(r) =

√
µ′ − V-1(r, t)

gs
=

√
µ− VT(r)

gs
, (5.13)
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ahol µ′ = µ + 1
2
µBBoffs = µ + ~ωL, itt bevezettük az ωL Larmor-frekvenciát [8], a µ kémiai

potenciál [218] pedig

µ =

(
Ngs

15

8π
ω2
rωz

) 2
5
(
M

2

) 3
5

. (5.14)

A hullámfüggvény egy valós függvény, így pontosabb definícióval élve

φ2
bec(r) =





µ− VT (r)

gs
, ha µ− VT (r) > 0 ,

0 , különben.

(5.15)

A µ = VT (r) feltétel a térben egy ellipszoidot jelöl ki a és c féltengelyekkel (ennek belsejében

van a kondenzátum), ahol

a =

√
2µ

Mω2
r

és c =

√
2µ

Mω2
z

. (5.16)

A későbbiekben Ψ̂†
0(r, t) és â(t), a nanovezeték eltüntető operátorának időfejlődését fogjuk

vizsgálni. Mivel ezek felcserélhetőek a Hamilton-operátor

∫
Ψ̂†

-1

(
−~

2∇2

2M
+ V−1(r) +

gs
2
Ψ̂†

-1Ψ̂-1

)
Ψ̂-1 d

3r (5.17)

tagjával, ezért az (5.17) tagot figyelmen kívül hagyhatjuk, így a kondenzátum gerjesztéseinek

Hamilton-operátorát praktikusan

Ĥat =

∫
gs φ

2
bec(r) Ψ̂

†
0(r, t)Ψ̂0(r, t) d

3r (5.18)

alakúnak vehetjük (az (5.9) egyenlet utolsó két tagja marad az (5.10) helyettesítéssel).

5.1.2. A nanovezeték modellezése

A nanovezeték keltette mágneses tér kiszámításakor használt jelöléseket az 5.3 ábra mutatja.

Modellünkben a nanovezeték z irányú, L hosszúságú és d távolságra van a kondenzátumtól, ωnw

körfrekvenciával és q amplitúdóval mechanikai rezgést végez, miközben I(t) áramot szállít, ez

kelti a mágneses teret. A mágneses tér leírását elsőként a nanovezeték koordináta-rendszerében

végezzük el, ezután térünk át a kondenzátum koordináta-rendszerére. Az áttérést az

x = x′ , y = y′ + d , z = z′ +
L

2
. (5.19)
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r

P

x

x'

z

z'

y y'

L/2 L

dl

d

z z+dz

y
y+dy

q

5.3. ábra. A rezgő nanovezeték egyszerűsített modellje és a mágneses tér kiszámításához hasz-
nált koordináta-rendszer.

transzformáció adja meg. A mágneses teret a P (x0, y0, z0) pontban számoljuk ki, a nanodrót

rendszerében (ld. 5.3 ábra). Az indukált tér meghatározásához a Biot-Savart törvényt használjuk

[226], mely szerint egy dl áramvezető ívelem által keltett infinitezimális mágneses tér az r

helyen

dB(r, t) =
µ0

4π
I(t)

dl× r

r3
. (5.20)

Feltesszük, hogy a nanocső az y − z síkban rezeg, és a kitérése

y(z, t) = q sin
(nπ
L
z
)
cos(ωnwt) (5.21)

módon változik. Továbbá feltesszük azt is, hogy n = 1, azaz az alapmódusban rezeg [227].

Elsőként a Biot-Savart törvényben használt vektoriális szorzatot számoljuk ki,

dl = dy ŷ + dz ẑ , és r = x0 x̂+ (y0 − y) ŷ + (z0 − z) ẑ , (5.22)

ahol x̂, ŷ, ẑ az adott irányú egységvektort jelöli, így a vektoriális szorzat értéke

dl× r =
[
dy(z0 − z)− dz(y0 − y)

]
x̂+ dz x0 ŷ − dy x0 ẑ . (5.23)

A nanovezeték ívelemének y koordinátája is változik ha z irányban dz távolságot elmozdulunk,

dy = q
nπ

L
cos
(nπ
L
z
)
cos(ωnwt) dz . (5.24)
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Ezen eredmények felhasználásával a mágneses tér dB infinitezimális megváltozásának kompo-

nensei

dBx(r, t) = −µ0

4π
I(t)

y0
r3

dz+

+
µ0

4π
I(t)

1

r3
q cos(ωnwt)

[nπ
L

cos
(nπ
L
z
)
(z0 − z) + sin

(nπ
L
z
)]

dz , (5.25)

dBy(r, t) =
µ0

4π
I(t)

x0
r3

dz , (5.26)

dBz(r, t) = −µ0

4π
I(t)

x0
r3

dy = −µ0

4π
I(t)

x0
r3
q cos(ωnwt)

nπ

L
cos
(nπ
L
z
)
dz . (5.27)

A fenti mennyiségeket integrálva a nanodrót teljes hosszára, valamint áttérve a kondenzátum

középpontjához rögzített koordináta-rendszerre a mágneses tér komponensei

Bx(r, t) = −µ0

4π
I

∫ L

0

y + d
[
x2 +

(
y + d− q sin

(
nπ
L
ξ
)
cos(ωnwt)

)2
+ (L

2
+ z − ξ)2

]3/2dξ+

+
µ0

4π
Iq cos(ωnwt)

∫ L

0

sin
(
nπ
L
ξ
)
+ nπ

L
cos
(
nπ
L
ξ
)
(L
2
+ z − ξ)

[
x2 +

(
y + d− q sin

(
nπ
L
ξ
)
cos(ωnwt)

)2
+ (L

2
+ z − ξ)2

]3/2dξ ,

(5.28)

By(r, t) =
µ0

4π
I

∫ L

0

x
[
x2 +

(
y + d− q sin

(
nπ
L
ξ
)
cos(ωnwt)

)2
+ (L

2
+ z − ξ)2

]3/2dξ , (5.29)

Bz(r, t) = −µ0

4π
Iq cos(ωnwt)

∫ L

0

xnπ
L
sin
(
nπ
L
ξ
)

[
x2 +

(
y + d− q sin

(
nπ
L
ξ
)
cos(ωnwt)

)2
+ (L

2
+ z − ξ)2

]3/2dξ .

(5.30)

A fenti formulákban az áram időfüggését nem írtuk ki, mivel a későbbiekben konstans áram-

erősséget fogunk használni, ennek ellenére a formulák időfüggő áramra is érvényesek. Az eddi-

gi modellünk a nanovezeték keltette mágneses tér leírására tetszőleges q amplitúdó esetén igaz.

A nanovezetéket kvantált oszcillátorként fogjuk modellezni. Használjuk ki, hogy a rezgés amp-

litúdója jóval kisebb a nanocső és a kondenzátum távolságánál (az 5.3 ábra jelöléseivel q ≪ d).

Ez valós paraméterekkel azt jelenti, hogy a két rendszer távolsága mikrométer nagyságrendű, a

q amplitúdó pedig nanométeres, így jogos a közelítés [182].

A mágneses tér komponenseit sorba fejthetjük q szerint, és csak az elsőrendű tagot hagyjuk

meg. Ha az (5.25) – (5.27) képletekben áttérünk a kondenzátum koordinátáira, majd q szerint
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sorba fejtünk, akkor a mágneses tér komponenseit

dBi(r, t) ≈ dBi,q=0(r, t) + q · ∂
∂q

∣∣∣∣
q=0

dBi(r, t) (5.31)

alakba írhatjuk, ahol i ∈ {x, y, z}. Ezek után integrálva dz szerint a nanovezeték hosszára

megkapjuk a mágneses tér komponenseit első rendig

Bi(r, t) = Bi,0(r, t) + q cos(ωnwt) δBi(r, t) , i ∈ {x, y, z} (5.32)

alakban, ahol a Bi,0(r, t) tagok olyan komponenseket írnak le, melyek nem rezgő nanovezeték

esetén is jelen lennének. Ezek közül Bz,0(r, t) nulla, mivel a nanodrót z irányú. A nanovezeték

rezgéséből származó komponensek pedig

δBx(r) =
µ0

4π
I

∫ L

0

x2 − 2(y + d)2 + (L
2
+ z − ξ)2

(
x2 + (y + d)2 + (L

2
+ z − ξ)2

)5/2 sin
(nπ
L
ξ
)
dξ

+
µ0

4π
I
nπ

L

∫ L

0

L
2
+ z − ξ

(
x2 + (y + d)2 + (L

2
+ z − ξ)2

)3/2 cos
(nπ
L
ξ
)
dξ , (5.33)

δBy(r) =
µ0

4π
I

∫ L

0

3 x (y + d)
(
x2 + (y + d)2 + (L

2
+ z − ξ)2

)5/2 sin
(nπ
L
ξ
)
dξ , (5.34)

δBz(r) =
µ0

4π
I
nπ

L

∫ L

0

x
(
x2 + (y + d)2 + (L

2
+ z − ξ)2

)3/2 cos
(nπ
L
ξ
)
dξ . (5.35)

Vegyük észre, hogy a fenti formulákban az időfüggés csak az áramerősségen keresztül jelenhet

meg. Mi modellünkben konstans áramot tételeztünk fel, ezért el is hagytuk a mágneses tér

amplitúdóinak időfüggését.

A rezgési amplitúdó általános koordinátájaként [8] vezessük be a

q̂ =

√
~

2meffωnw

(â† + â) (5.36)

operátort, ahol meff a nanovezeték effektív tömege [228], az általános koordináta pedig már az

â† és â keltő- és eltüntető operátorok függvénye. Ezzel a nanovezetéket egy kvantált harmonikus

oszcillátorként modellezzük, melynek Hamilton-operátora

Ĥnw = ~ωnw

(
â†â+

1

2

)
≈ ~ωnwâ

†â (5.37)

alakú [8]. Eljutottunk tehát oda, hogy mind a két rendszer, a nanovezeték és a Bose-Einstein
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kondenzátum Hamilton-operátorát meghatároztuk. Következzen tehát a disszertáció egyik fő

eredménye, a két rendszer közötti csatolás felírása.

5.1.3. Csatolás a nanovezeték és a Bose-Einstein kondenzátum között

Mint arra a korábbi fejezetekben már utaltunk, a nanovezeték és a Bose-Einstein konden-

zátum közötti kölcsönhatás egy magnetomechanikai csatoláson keresztül jön létre. A rezgő na-

novezetéken áramot vezetünk keresztül, ez generál egy időben változó mágneses teret, mely

a kondenzátumban spinátmeneteket idéz elő. Az átbillentett spinek (m = 0) energiája alacso-

nyabb, mint a kiinduló állapot (m = −1) energiája (ld. 5.1 ábra). Ez az energia a csatoláson

keresztül a nanovezeték kinetikus energiáját növeli. A nagyobb amplitúdóval történő rezgés erő-

sebb mágneses teret kelt, így emiatt a pozitív visszacsatolás miatt a kölcsönhatás a nanovezeték

rezgési amplitúdójának parametrikus erősítésére vezet.

A két rendszer közti csatolást a

Vint = gFµBF̂Bnw(r, t) (5.38)

egyrészecskés Hamilton-operátor írja le, mely másodkvantált formalizmusban a

V̂int =
1∑

m,m′=-1

〈m|
∫

Ψ̂†
m(r, t)gFµBF̂Bnw(r, t)Ψ̂

†
m′(r, t) d

3r |m′〉 (5.39)

alakot ölti. A nanovezeték keltette z irányú teret nem vesszük figyelembe a számításaink során,

annak iránya megegyezik a Boff offset tér irányával és sokkal gyengébb annál. Az atomi spin

Fx =
1√
2




0 1 0

1 0 1

0 1 0


 Fy =

i√
2




0 1 0

−1 0 1

0 −1 0


 (5.40)

komponenseit behelyettesítve és a Ψ̂1(r, t) tagot elhanyagolva a csatolás a

V̂int = − µB

2
√
2

∫ [
φbec(r)e

i(ωL+
µ
~
)t
(
Bx(r, t) + iBy(r, t)

)
Ψ̂0(r, t)+

+ φbec(r)e
−i(ωL+

µ
~
)t
(
Bx(r, t)− iBy(r, t)

)
Ψ̂†

0(r, t)

]
d3r (5.41)

alakba írható, a képletben pedig alkalmaztuk a Ψ̂-1(r, t) ≈ e−
i
~
µ′tφbec(r) közelítést, mint ahogy

azt az 5.1.1. fejezetben bemutattuk.

Eddigi számolásunk tetszőleges mágneses térre igaz volt, most az (5.32) és (5.36) egyenletek
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alapján térjünk át a kvantált rezgést végző nanodrót által keltett mágneses térre. Ekkor a csatolás

alakja

V̂int = − µB

2
√
2

∫ [
φbec(r)e

i(ωL+
µ
~
)t Ψ̂0(r, t)

√
~

2meffωnw

(â+ â†)
(
δBx(r) + iδBy(r)

)

+ φbec(r)e
−i(ωL+

µ
~
)t Ψ̂†

0(r, t)

√
~

2meffωnw

(â+ â†)
(
δBx(r)− iδBy(r)

)]
d3r . (5.42)

Vizsgáljuk meg a különböző frekvenciák nagyságrendjét! A kísérletekben általánosan használt

paramétereket behelyettesítve a Bose-Einstein kondenzátum (5.14) egyenlettel definiált kémiai

potenciáljából számított µ/~ mennyiség értéke a kHz tartományban mozog [191, 216]. Ennél

sokkal nagyobb a nanovezeték frekvenciája, mely 100 kHz fölött lehet, de szén nanocsövek-

re MHz, sőt akár GHz nagyságrendű is lehet [182, 229]. Ezt a frekvenciakülönbséget az ωL

Larmor-frekvencián keresztül a Boff külső tér beállításával tudjuk áthidalni, ennek megfelelő

választásával ωL a 0.1− 100 MHz tartományban is mozoghat.

Térjünk át forgóhullámú képbe mind a nanovezeték, mind pedig a kondenzátum leírásában!

A nanovezetéket egy ωL körfrekvenciával jellemzett, a kondenzátumból gerjesztett atomokat

pedig egy µ/~ körfrekvenciájú képben írjuk le. Ekkor a gyorsan oszcilláló tagokat elhanyagolva

megkapjuk a keresett csatolási Hamilton-operátort

V̂int =

∫
~η(r)Ψ̂0(r, t)â+ ~η∗(r)Ψ̂†

0(r, t)â
† d3r . (5.43)

A forgóhullámú kép miatt módosul a kondenzátum gerjesztéseinek és a nanovezeték Hamilton-

operátora is,

Ĥ0 = ~∆ââ† −
∫
VT (r)Ψ̂

†
0(r, t)Ψ̂0(r, t) d

3r , (5.44)

ahol ∆ = ωnw−ωL az elhangolás, η(r) pedig a csatolási állandó a két rendszer között, melynek

alakja

η(r) =
gFµB

2
√
~meffωnw

(
δBx(r) + iδBy(r)

)
φbec(r) = β(r)φ bec(r) . (5.45)

A

β(r) =
gFµB

2
√
~meffωnw

(
δBx(r) + iδBy(r)

)
(5.46)

mennyiség tartalmazza a mágneses tér járulékát, bevezetését pedig az indokolta, hogy mint

azt a későbbiekben látni fogjuk, bizonyos esetekben ez a tényező közelíthető konstansként a

kondenzátum térfogatán belül.
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5.2. A mozgásegyenletek megoldása

5.2.1. A kondenzátum diszkretizálása

A folytonos térváltozóról térjünk át diszkrét, ∆v = dx3 térfogategységekre (cellákra). Ez

a téroperátor esetében egy ψ̂0(r, t) →
√
∆v b̂(t) transzformációt jelent, az integrálok helyett

pedig a cellákra vett összegzésre vezet. A teljes, Ĥ = Ĥ0+ V̂int Hamilton-operátor tagjait átírva

erre a diszkrét formára

Ĥ0 = ~∆ââ† −
∑

x

~VT (x) b̂
†
xb̂x = ~∆ââ† −

∑

x

~ωx b̂
†
xb̂x , (5.47)

V̂int =
∑

x

~ηx b̂xâ+ ~η∗x b̂
†
xâ

† , (5.48)

ahol az η(r) csatolási állandót is átírtuk a diszkrét cellákra, valamint bevezettük az ωx mennyisé-

get, melyet egy adott cella körfrekvenciájaként képzelhetünk el. Számszerűen a két mennyiség

ηx = β(x)φbec(x)
√
∆v és ωx =

VT (x)

~
. (5.49)

A teljes Hamilton-operátor alakja ebben a közelítésben

Ĥ = ~∆ââ† −
∑

x

~ωx b̂
†
xb̂x + ~

∑

x

(
ηx b̂xâ+ η∗x b̂

†
xâ

†) , (5.50)

láthatóan hasonló alakot ölt mint a (4.5) egyenlet, melyben két módus szerepelt csak. A kü-

lönbség jelen esetben annyi, hogy a csatolás itt nem két oszcillátor között jön létre, hanem egy

oszcillátor és egy inhomogén kiszélesedett közeg között. Írjuk fel a

i~
d

dt
â =

[
â, Ĥ

]
, i~

d

dt
b̂†x =

[
b̂†x, Ĥ

]
(5.51)

Heisenberg-egyenleteket, ekkor az operátorok mozgásegyenletére azt kapjuk, hogy

d

dt
â = −i∆â− i

∑

x

ηxb̂
†
x

d

dt
b̂†x = −iωxb̂

†
x + iηxâ . (5.52)
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A fenti egyenleteket együttesen is felírhatjuk. Ha m cellára osztottuk a kondenzátumot, akkor a

d

dt
v =

d

dt




â

b̂†1

b̂†2
...

b̂†m




= −i




∆ η1 η2 · · · ηm

−η1 ω1 0 · · · 0

−η2 0 ω2 · · · 0
...

...
...

. . .
...

−ηm 0 · · · 0 ωm







â

b̂†1

b̂†2
...

b̂†m




= −iMv (5.53)

egyenletet kapjuk, melynek formális megoldása

v(t) = e−iMtv(0) , (5.54)

ebből pedig a nanovezeték eltüntető operátorának időfejlődése

â(t) =
(
e−iMt

)
1,1

â(0) +
m∑

x=1

(
e−iMt

)
1,x+1

b̂†x . (5.55)

Ha feltesszük, hogy a rendszer alapállapota kezdetben közelíthető |ψ(0)〉 = |0〉nw |0〉bec módon

[230], akkor a nanovezeték gerjesztéseinek időbeli várható értéke

〈n̂(t)〉 =
〈
â†(t)â(t)

〉
= 〈ψ(0)| â†(t)â(t) |ψ(0)〉 =

m∑

x=1

∣∣∣
(
e−iMt

)
1,x+1

∣∣∣
2

. (5.56)

A rendszer fizikai paramétereinek ismeretében felírhatjuk az M mátrixot, majd numerikusan

kiszámolhatjuk a kapott exponenciális függvényt, ezáltal megkapjuk a gerjesztések számát az

idő függvényében. Az eredmények alacsony felbontás, azaz kis m cellaszám esetén még füg-

geni fognak a diszkretizálás felbontásától, elég kis térfogatelemeket véve azonban ez a függés

el kell hogy tűnjön. A részletes felbontás azt jelenti, hogy az (m + 1) × (m + 1)-es M mát-

rix mérete nagy. Például ha az ellipszoid alakú kondenzátumot egy olyan téglatestbe foglaljuk

bele, melynek oldalait mondjuk 25,25 illetve 50 egységre osztottuk, akkor a vizsgált rács több

mint 30 000 cellából áll, így az M mátrix mérete is nagyon nagy. A dolgozat előző részében lát-

tuk, hogy nagy mátrixok numerikus kezelése nem egyszerű feladat, ezért a következőkben egy

olyan módszert mutatok be, mellyel bizonyos közelítésben analitikusan is kezelhető, valamint

numerikusan is sokkal kisebb erőforrást igényel.

A diszkrét kondenzátumra felírt egyenletek erős hasonlóságot mutatnak a 4.1 fejezetben ka-

pott eredményekkel, itt is e−iMt alakú mátrixfüggvénnyel kell dolgoznunk. Ez egyben a problé-

ma Green-függvénye is, ezért az analógiát kihasználva vizsgáljuk meg, hogyan néznek ki a fenti

egyenletek folytonos koordinátákban. Ha a Heisenberg-egyenleteket az â(t) ás a Ψ̂†
0(r, t) ope-
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rátorokra írjuk fel, akkor az (5.55) egyenlettel analóg módon a megoldások a Green-függvény

segítségével

Ψ̂†
0(r, t) = Gra(t) â(0) +

∫
Gr,r′(t) Ψ̂

†
0(r

′,0) d3r′ , (5.57)

â(t) = Gaa(t) â(0) +

∫
Ga,r′(t) Ψ̂

†
0(r

′,0) d3r′ (5.58)

alakban írhatóak. Ezen tudás birtokában az 〈n̂(t)〉 =
〈
â†(t)â(t)

〉
várható értéket is kiszámíthat-

juk,

〈n̂(t)〉 = |Gaa(t)|2
〈
â†(0)â(0)

〉
+

∫
d3r

∫
d3r′G∗

ar(t)Gar′(t)
〈
Ψ̂0(r,0)Ψ̂

†
0(r

′,0)
〉
=

∫
|Gar(t)|2 d3r ,

(5.59)

mely eredmény megfelel az (5.56) összefüggésnek. Vegyük észre, hogy a Gar(t) és a Gaa(t)

függvények nem függetlenek egymástól. Az
[
â(t), â†(t)

]
= 1 kommutációs relációnak minden

időpillanatban fenn kell állnia, ebből pedig következik, hogy

[
â(t), â†(t)

]
= |Gaa(t)|2

[
â(0), â†(0)

]
+

∫
d3r

∫
d3r′G∗

ar(t)Gar′(t)
[
Ψ̂†

0(r,0), Ψ̂0(r
′,0)
]
=

= |Gaa(t)|2 −
∫
|Gar(t)|2 d3r = 1 . (5.60)

Ez azt jelenti, hogy ha az (5.59) kifejezésben a Green-függvényre vett integrál időben növek-

szik, akkor a |Gaa(t)|2 kifejezés értéke is vele együtt fog növekedni az erősítés során.

5.2.2. Gravitáció és veszteségek figyelembevétele

A gravitáció hatása

A felállított modellben nézzük meg, hogy a Föld gravitációs terének figyelembevétele mi-

lyen változást okoz az eddigiekhez képest, és milyen paraméterek mellett lehet elhanyagolni.

Mint a bevezetőben említettük, a kondenzátum egy mágneses csapdában van, melyet egy har-

monikus csapdapotenciállal írunk le. A csapdapotenciált annak minimuma körül fejtjük sorba,

innen ered a harmonikus csapda elnevezés. Az eddig vizsgált ideális esethez képest a gravitá-

ciós potenciál figyelembevételével eltolódik a csapda minimuma [231]. Az m = −1 atomokra

ható potenciált

V-1(r) = VT (r) + Vg(r) + Voff (5.61)
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•

Voff

−Mg2r
ω2
r

−Mg2
r

2ω2
r

y

Mgry

V

V−1(y)

V−1(y) gr = 0

gr 6= 0

∆y

V0(∆y)

µ

h̄ωL

5.4. ábra. Gravitáció hatása

módon írhatjuk fel, ahol VT (r) a már megismert (5.2) csapdapotenciál, Voff = mgFµBBoff a

külső térből származó potenciál, Vg(r) = Mgry pedig a gravitációs potenciál, ahol gr a gravi-

tációs gyorsulást jelöli. A csapda- és gravitációs potenciálokat összevonhatjuk teljes négyzetté

alakítással,

VT (r) + Vg(r) =
M

2

(
ω2
r

(
x2 + y2

)
+ ω2

zz
2

)
+Mgry =

=
M

2

[
ω2
rx

2 + ω2
r

(
y +

gr
ω2
r

)2

+ ω2
zz

2

]
− Mg2r

2ω2
r

. (5.62)

A ∆y = −gr/ω2
r tagot az irodalomban gravitációs eltolódásnak (gravitational sag) is nevezik

[231]. Az 5.4 ábrán a V-1(r) potenciált ábrázoltuk az y függvényében (x = 0, z = 0 esetén),

valamint a gravitációból eredő potenciált. Azm = 0 atomokra nem hat a sem a csapdapotenciál,

sem pedig a külső tér, a gravitációs potenciál viszont igen. A ∆y helyen az egyes potenciálok

értéke

V0(∆y) =Mgr∆y = −Mg2r
ω2
r

és V-1(∆y) = −Mg2r
2ω2

r

. (5.63)

Toljuk el a koordináta-rendszerünket, legyen y′ = y +∆y. Az új koordinátában

V0(y
′) =Mgry −

Mg2r
ω2
r

, V-1(y
′) = V-1(y)−

Mg2r
2ω2

r

. (5.64)
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Toljuk el a potenciál minimumát is Mg2r/ω
2
r értékkel. Ezzel az új koordináta-rendszerben az

egyes potenciálok

V0(y
′) =Mgry , V-1(y

′) = V-1(y) +
Mg2r
2ω2

r

. (5.65)

Az m = 0 atomok nincsenek csapdázva, így elhagyják a kondenzátumot. Eközben szóródnak

a kondenzátum atomjain, az ebből származó effektív szórási potenciál értéke gsφ2
bec(r) = µ −

− VT (r). Ezt a járulékot is figyelembe véve a potenciál alakja

V0(y
′) = µ− VT (r) +Mgry . (5.66)

Azt, hogy a gravitáció hatása mennyire jelentős a

v ≡ ∆y

a
=
gr
ωr

√
M

2µ
(5.67)

mennyiséggel jellemezhetjük, ami azt adja meg, hogy a kondenzátum középpontjának eltoló-

dása hogyan arányul a kondenzátum féltengelyének méretéhez. Ha v > 1, akkor a gravitáció

hatása jelentős, ha pedig v ennél jóval kisebb, akkor a gravitációs mező jelenlétét elhanyagolhat-

juk. Ez az eset például egy erős csapdában érhető el, azaz akkor, amikor az ωr csapdafrekvencia

elég nagy.

Veszteségek figyelembevétele

A 4.1 fejezethez hasonlóan, vegyük figyelembe a kondenzátum gerjesztéseinek és a nano-

vezeték veszteségeit. Az optikai parametrikus erősítéshez hasonlóan, a parametrikus erősítés

csak akkor fog fellépni, ha kompenzáljuk a veszteségeket. Mint látni fogjuk, a vizsgált hibrid

kvantumrendszerben ennek matematikai leírása sokkal bonyolultabb, mivel itt az egyik oszcil-

látor helyett egy inhomogén kiszélesedésű közeg, a kondenzátum szerepel. Az (5.43)-(5.44)

Hamilton-operátor felírásakor egy µ/~ forgóhullámú képet használtunk, így az előző fejezet

alapján a gravitáció figyelembevételével a rendszert leíró Hamilton-operátor tagjai a

Ĥ0 = ~∆â†â−
∫ (

VT (r)−Mgry
)
ψ̂†
0(r, t)ψ̂0(r, t) d

3r , (5.68)

V̂int =

∫ (
~ η(r)ψ̂†

0(r, t)â
† + ~ η∗(r)ψ̂0(r, t)â

)
d3r , (5.69)
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alakba írhatóak. A Heisenberg-Langevin egyenleteket felírva

d

dt
â(t) =

i

~

[
Ĥ, â(t)

]
− κâ(t) + f̂a(t) , (5.70)

∂

∂t
Ψ̂†

0(r, t) =
i

~

[
Ĥ, Ψ̂†

0(r, t)
]
− 1

2
γ(r)Ψ̂†

0(r, t) + f̂(r, t) , (5.71)

ahol κ a nanovezeték csillapítási tényezője, γ(r) a kondenzátum gerjesztéseinek veszteségét írja

le, a Langevin zajoperátorokra pedig teljesül [210], hogy

〈
f̂a(t)f̂

†
a(t

′)
〉
= 2κ(na + 1)δ(t− t′) , (5.72)

〈
f̂(r, t)f̂ †(r′, t′)

〉
= γ(r)(nr + 1)δ3(r− r′)δ(t− t′) . (5.73)

Modellünkben azt az egyszerűsített esetet vizsgáltuk, melyben a kondenzátum gerjesztéseinek

veszteségét leíró γ(r) tényező helytől független, γ(r) ≡ γ. Az így kapott mozgásegyenletek

i
d

dt
â(t) = ∆â(t) +

∫
η(r)Ψ̂†

0(r, t)d
3r − iκâ(t) + if̂a(t) , (5.74)

i
∂

∂t
Ψ̂†

0(r, t) =

(
VT (r)−Mgry

~

)
Ψ̂†

0(r, t)− η(r)â− i

2
γΨ̂†

0(r, t) + if̂ †(r, t) . (5.75)

5.2.3. A csatolási állandó küszöbértékének meghatározása

Ebben a fejezetben a rezolvens módszer [232, 233] alkalmazásával határozzuk meg a kriti-

kus csatolási állandó értékét. Hasonló formalizmust alkalmaztak korábban rezonátorban lévő

spineknek a rezonátor módusaihoz való csatásának a leírására [234]. Hasonlóan a 4.1 feje-

zetben alkalmazott gondolatmenethez, a mozgásegyenletek homogén részét kielégítő Green-

függvények

i
d

dt
Gaa(t) = (∆− iκ)Gaa(t) +

∫
η(r)Gra(t) d

3r , (5.76)

i
d

dt
Gra(t) =

(
VT (r)−Mgry

~
− i

2
γ

)
Gra(t)− η∗(r)Gaa(t) , (5.77)

ahol a kezdeti feltételek

Gaa(0) = 1 , Grr′(0) = δ3(r− r′) , Gar′(0) = Gra(0) = 0 . (5.78)
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Általánosan elmondható, hogy a

dy

dx
+ f(x)y = h(x) (5.79)

differenciálegyenlet formális megoldása, ha az F ′(x) = f(x) jelölést használjuk

y(x) = e−F (x)

∫
eF (x)h(x) dx . (5.80)

A fenti összefüggést alkalmazva az (5.77) egyenletre

Gra(t) = iη∗(r)

∫ t

0

exp

[(
VT (r)−Mgry

~
− i

2
γ

)
(t− τ)

]
Gaa(τ) dτ . (5.81)

A kapott formális megoldást behelyettesítve az (5.76) egyenletbe egy zárt integro-differenciál

egyenletet kapunk,

i
d

dt
Gaa(t) = (∆− iκ)Gaa(t) + i

∫ t

0

Gaa(τ)K(t− τ) dτ , (5.82)

ahol a K(t) magfüggvénybe foglaltuk bele a térintegrált,

K(t) ≡
∫

|η(r)|2 exp
[(

VT (r)−Mgry

~
− i

2
γ

)
t

]
d3r . (5.83)

Fourier-térben a konvolúció leegyszerűsödik, ehhez azonban be kell vezetni a retardált(−) illet-

ve avanzsált(+) függvényeket [234],

G±
aa(t) = ∓ iΘ(±t)Gaa(t) , K∓

aa(t) = ± iΘ(±t)Kaa(t) , (5.84)

ahol Θ(t) a Heaviside-függvény [148]. Az (5.82) egyenletbe behelyettesítve

i
d

dt
G+

aa(t) = δ(t) + (∆− iκ)G+
aa(t)−

∫ ∞

−∞
G+

aa(τ)K
+(t− τ) dτ , (5.85)

és kihasználtuk, hogy a Θ(t) függvény deriváltja a Dirac-delta [148]. Ezt az integro-differenciál-

egyenletet a

G̃+
aa(z) =

∫ ∞

−∞
G+

aa(t) e
izt dt (5.86)

Fourier-Laplace transzformációval [235] algebrai egyenletté lehet alakítani,

z G̃+
aa(z) = 1 + (∆− iκ)G̃+

aa(z)− K̃+(z) G̃+
aa(z) . (5.87)
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Formálisan ezt az egyenletet már meg tudjuk oldani,

G̃+
aa(z) =

[
z −∆+ iκ+ K̃+(z)

]−1

. (5.88)

Vezessük be a k(t) = e−iωt−γt függvényt, ilyen alakú például a K(t) függvény (5.83) defi-

níciójában szereplő exponenciális függvény is. Ezen új mennyiség avanzsált illetve retardált

függvényei

k+(t) = −iΘ(t)e−iωt−γt , k−(t) = iΘ(−t)e−iωt−γt . (5.89)

Ezen függvények Fourier-Laplace transzformáltjai

k̃+(z) = −i
∫ ∞

0

ei(z−ω)t−γt dt =
1

z − ω + iγ
, (5.90)

ha Im(z) < −γ, illetve

k̃−(z) = i

∫ 0

−∞
ei(z−ω)t−γt dt =

1

z − ω + iγ
, (5.91)

ha Im(z) > −γ. Belátható továbbá, hogy amikor Im(z) a −γ értékhez tart alulról vagy fölülről,

akkor

lim
η→0+

k̃+(ω − iγ ± iη) = P
1

ω − ω′ ∓ iπδ(ω − ω′) , (5.92)

ahol P a főértékintegrált jelöli, δ(x) pedig a Dirac-delta [148]. Vezessük be a

ρ(ω) ≡
∫

|η(r)|2 δ
(
ω − VT (r)−Mgry

~

)
d3r (5.93)

csatolási sűrűségfüggvényt, valamint ennek integrálját, az

Ω2 =

∫
ρ(ω) dω =

∫
|η(r)|2 d3r (5.94)

kollektív csatolási állandót. Mint említettük, a K(t) magfüggvény definíciójában is az integrál-

ban k(t) alakú exponenciális függvény szerepel, így az újonnan bevezetett csatolási sűrűség-

függvény segítségével a korábbi, (5.83) definíciót átírhatjuk

K(t) =

∫
ρ(ω) k(t) dω (5.95)

alakúra. A ρ(ω) csatolási sűrűségfüggvény egy valós függvény, így vezessük be a

K̃(z) =

∫
ρ(ω)

z − ω + iγ
dω (5.96)
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függvényt, mely az értelmezési tartományaikon megegyezik a K̃+(z) illetve K̃−(z) függvé-

nyekkel, az ω 7→ ω − iγ vonal mentén pedig vágása van, itt a képzetes része 2πρ(ω) értéket

ugrik. A K̃(z) függvény az energiaszinteknek a kölcsönhatás nélküli értéktől való eltolódását

is meghatározza (level-shift function) [233, 234]. Ha felülről vagy alulról tartunk a vágáshoz,

akkor az (5.92) egyenlethez hasonlóan

lim
η→0+

K̃(ω − iγ ± iη) = D(ω)∓ iπρ(ω) , (5.97)

ahol a valós rész megfelel a

D(ω) = P

∫
ρ(ω′)

ω − ω′ dω
′ (5.98)

frekvencia eltolásnak.

Az időfüggő Green-függvényt inverz Fourier-Laplace transzformációval kaphatjuk meg,

Gaa(t) =
i

2π

∫

C

G̃+
aa(z) e

−izt dz , (5.99)

amennyiben t > 0, ahol a C kontúr a Fourier-Laplace transzformáció konvergenciatartományá-

ban található. A G̃+
aa(z) függvényt analitikusan kiterjeszthetjük az alsó félsíkra és bezárhatjuk

az integrálási kontúrt. Mivel K̃+(z) ∼ Ω2/z valamint G̃+
aa(z) ∼ 1/z nagy z értékekre, így az

integrálási kontúrral a végtelenbe tartva az arra vett integrál eltűnik. Természetesen G̃+
aa(z) meg-

örökli a K̃+(z) vágásából származó diszkontinuitást is, melyet az integrál kiszámítása során a

reziduumokkal együtt figyelembe kell venni. Ezen gondolatmenet alapján tehát

Gaa(t) =
∑

k

Rk e
−izkt − i

2π

∮
G̃+

aa(z) e
−izt dz , (5.100)

ahol Rk =
[
1 + dK̃+(zk)/dz

]−1

a G̃+
aa(z) függvény reziduuma a zk egyszeres pólusban, a kör-

integrál pedig a vágást öleli körül az óramutató járásával ellentétes irányítással. Az erősítésért

azok a zk pólusok felelnek, melyekre Im(zk) > 0, ezek adják az időben exponenciálisan felfutó

megoldást.

A pólusokat az (5.88) egyenlet alapján a

z −∆+ iκ+ K̃(z) = 0 (5.101)

karakterisztikus egyenlet adja, ahol a magfüggvény analitikus kiterjesztését használtuk. Fizika-

ilag arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor érjük el azt a kritikus csatolási erősséget, amikor a

rendszerben megjelenik az erősítés. Ez annak felel meg, hogy van legalább egy olyan pólus,
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aminek a képzetes része pozitív. Ahhoz, hogy ezt egy adott rendszerre meghatározzuk, először

gondoljuk végig, hogy mely mennyiségekkel lehet a legjobban leírni a rendszert, valamint ezek

közül melyek azok, amelyeket változtatni tudunk annak érdekében, hogy a csatolás elérje a

kritikus értéket. Természetéből adódik, hogy az Ω kollektív csatolási állandó ilyen mennyiség,

ugyanis az (5.94) és az (5.45) egyenleteket megnézve láthatjuk, Ω tartalmazza a nanovezeték és

a kondenzátum közötti csatolás fizikai és geometriai adatait, így például a két rendszer közötti

d távolság, vagy a vezetékben folyó I áram változtatásával hangolható. Szintén jó paraméter

a ∆ = ωnw − ωL, a nanovezeték kezdeti, csatolás nélküli (bare) elhangolása, adott kísérleti

elrendezésben a Larmor-frekvencián keresztül ezt is meg tudjuk változtatni a külső Boff tér se-

gítségével. Ezt akár úgy is elképzelhetjük, hogy rezonanciára hangoljuk a rendszereket. Ezen

megfontolások alapján a módszerünk a továbbiakban az lesz, hogy ahelyett, hogy egy adott pa-

raméteregyüttes (kísérleti elrendezés) mellett megkeresnénk az (5.101) karakterisztikus egyen-

let megoldásait, azt fogjuk megnézni, hogy hogyan válasszuk meg az Ω és ∆ paramétereket

úgy, hogy z pólus legyen.

Vezessünk be új, dimenziótlan mennyiségeket. Mérjük a frekvenciát Γ egységekben, mely

lehet például Γ = µ/~, a gravitáció nélküli esetben mért kondenzátum spektrumának széles-

sége. A dimenziótlanított, és az
∫
ρ̄(x) dx = 1 feltétellel egyre normált csatolási sűrűségfügg-

vényt

ρ̄(x) ≡ Γ

Ω2
ρ(Γx) (5.102)

módon definiáljuk. Hasonló meggondolások alapján vezessük be a dimenziótlan

K̄(x+ iy) =
Γ

Ω2
K̃ [Γ(x+ iy)− iγ] (5.103)

függvényt, valamint legyen z = (x + iy)Γ − iγ, ahol x, y valós számok. Bontsuk szét az

(5.101) karakterisztikus egyenletet valós illetve képzetes részek szerint. A pólus képzetes része

az erősítés rátáját adja meg, míg a valós része az elhangolást. A képzetes részre az

Im(z) + κ+
Ω(z)2

Γ
Im
[
K̄(x+ iy)

]
= 0 (5.104)

egyenletnek kell teljesülnie, melyből

Ω2(z) = −Γ
Γy + κ− γ

Im
[
K̄(x+ iy)

] . (5.105)

A nevezőben az Im
(
K̄(x+ iy)

)
kifejezésében a ρ̄(ω) függvény konvolúciója jelenik meg egy
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Lorentz-görbével, ebből pedig az következik, hogy
∣∣Im

[
K̄(x+ iy)

]∣∣ ≤ πmax (ρ̄(x)), ahol

max (ρ̄(x)) a ρ̄(x) függvény maximumát jelöli.

Az Ω(z) függvényt tehát alulról becsülhetjük

Ω(z) ≥ Ωtr =

√
κΓ

πmax (ρ̄(x))
(5.106)

módon, ahol Ωtr a küszöb (threshold) csatolási erősséget jelöli. A karakterisztikus egyenlet

valós része

Re(z)−∆(z) +
Ω2(z)

Γ
Re
[
K̄(x+ iy)

]
= 0 , (5.107)

ebből pedig az elhangolás

∆(z) = Γx+
Ω2(z)

Γ
Re
[
K̄(x+ iy)

]
. (5.108)

Az erősítéshez arra van szükségünk, hogy a pólus képzetes része, Im(z) pozitív legyen, azaz

teljesüljön, hogy y > γ/Γ. Ha Γ ≫ γ, akkor az (5.97) egyenlet felhasználásával

K̄
(
x+ i

γ

Γ

)
≈ K̄

(
x+ i 0+

)
= D̄(x)− iπρ̄(x) . (5.109)

Ekkor a kollektív csatolási erősség és a hozzá tartozó elhangolás

Ω(z) =

√
κΓ

πρ̄(x)
, ∆(z) = Γx+

Ω2(z)

Γ
P

∫
ρ̄(y)

x− y
dy . (5.110)

Mint korábban említettük, Im(z) a mechanikai rezgés erősítési rátáját adja meg, míg Re(z) =

= Γx a nanovezeték frekvenciájának elhangolódását. A fenti formulából láthatjuk, hogy a na-

novezeték és a kondenzátum közti magnetomechanikai csatolás miatt a vezeték rezgési frek-

venciája elhangolódik, melynek mértékét a D(ω) elhangolás adja meg. Vegyük észre, hogy

amennyiben a csatolást megszüntetjük, akkor ρ(ω) ≡ 0, ekkor Re(z) = ∆, azaz a nanovezeték

megőrzi a kezdeti rezgési frekvenciáját. Az, hogy csatolás nélkül a pólus valós része nem az

ωnw értéket adja abból ered, hogy egy ωL forgóhullámú képben dolgoztunk.

5.2.4. Közelítő analitikus megoldás

Ebben a fejezetben azt mutatjuk meg, hogyan lehet bizonyos közelítések után analitikusan

meghatározni a csatolási sűrűségfüggvényt, majd ennek ismertében megbecsülni a kollektív

csatolási erősség küszöbértékét. A korábban bevezetett csatolási sűrűségfüggvény alakja, ha a
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gravitáció hatását elhanyagoljuk

ρ(ω) =

∫
|η(r)|2δ

(
ω − VT (r)

~

)
d3r . (5.111)

Tegyük fel, hogy a mágneses tér a kondenzátumon belül lassan változik, és hanyagoljuk el a

β(r) paraméter helyfüggését. Ekkor β(r) ≡ β(0) ≡ β, azaz a kondenzátum minden pontjában

a paramétert a kondenzátum középpontjában mérhető értékkel helyettesítettük. Ez jó közelítés

lehet akkor, amikor egy rövid nanovezetéket használunk, azaz a vezeték hossza sokkal kisebb

a kondenzátumtól való távolságánál, tehát L ≪ d. Ekkor a vezeték olyan, mintha egy dipólus

lenne, így a mágneses tere közelíthető

Bdip
nw(r) = µ0IL

ẑ× (r+ d)

4π|r+ d|3 (5.112)

módon, ahol ẑ a z irányú egységvektor. Ha a fordított esetet nézzük, azaz amikor L≫ d, akkor

az egy végtelen áramvezetőnek felelne meg, melynek mágneses tere

Blong
nw (r) = µ0I

ẑ× (r+ d)

2π|r+ d|2 . (5.113)

Ebben a két határesetben a kondenzátum középpontjában a mágneses térből származó kompo-

nens járuléka

β(0) ≡ β =
gFµBµ0I

4π
√
~meff ωnw

×





L/d3 , ha L≪ d,

1/d2 , ha L≫ d.
(5.114)

A Bnw tér konkrét alakja a most következő számolásban nem játszik fontos szerepet, csak azt

tételezzük fel, hogy lassan változik, így vehető konstansnak, mint ahogy azt a két imént bemu-

tatott határesetben tehetnénk.

A ρ(ω) csatolási sűrűségfüggvény kiszámításához térjünk át egy, a probléma szimmetriáit

jobban tükröző koordináta-rendszerbe, melyet az

x =

√
2 ε

Mω2
r

sinϑ cosϕ , y =

√
2 ε

Mω2
r

sinϑ sinϕ , z =

√
2 ε

Mω2
z

cosϑ , (5.115)

transzformációval írhatunk le. Ez fizikailag megfelel annak, hogy az ε energiájú héjakra in-

tegrálunk a kondenzátumon belül, ahol ε = µ − VT (r). A Jacobi-determinánst kiszámolva, az

integrálásban

d3r = dx dy dz =

√
2 ε

M3

sinϑ

ω2
r ωz

dε dϑ dϕ . (5.116)
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A transzformáció segítségével az integrált tehát elvégezhetjük,

ρ(ω) =
η2

gs

∫ ∞

−∞
dε

∫ π

0

dϑ

∫ 2π

0

dϕ

√
2 ε

M3

sinϑ

ω2
r ωz

ε δ
(
ω − ε

~

)
I
(
ε

µ

)
=

=
4π ~ η2

gs ω2
r ωz

√
2

M3

√
~ω (µ− ~ω) I

(
~ω

µ

)
(5.117)

alakú, ahol bevezettük az

I(x) =





1 , ha 0 ≤ x ≤ 1

0 , különben.
(5.118)

függvényt. A csatolási sűrűségfüggvény ismeretében kiszámíthatjuk a kollektív csatolási erős-

séget is,

Ω2 =

∫
ρ(ω) dω =

16 π η2

15 gs ω2
r ωz

√
2µ5

M3
. (5.119)

A dimenziótlanított csatolási sűrűségfüggvény alakja

ρ̄(x) =
µ

~Ω2
ρ

(
~ω

µ

)
=





15

4

√
x (1− x) , ha 0 ≤ x ≤ 1 ,

0, különben.
(5.120)

A fenti eredmények függvényében kiszámíthatjuk az

Ω2
tr =

κµ

π~ max(ρ̄(x))
, ∆tr =

µx

~
+

~Ω2
tr

µ
P

∫
ρ(y)

x− y
dy , (5.121)

kritikus csatolási erősséget és a hozzá tartozó elhangolást. A ρ̄(x) függvény a maximumát az

x = 1/3 helyen veszi fel, értéke pedig ρ̄(1/3) = 5/(2
√
3 ) ≈ 1,44. A főértékintegrált is

kiszámíthatjuk, értéke közelítőleg −0,6. Ennek függvényében a kritikus csatolási erősséget és

a nanovezeték frekvenciájának elhangolódását

Ω2
tr ≈

κµ

~
× 0.22 , ∆tr ≈

1

3

µ

~
− 0.13κ (5.122)

módon írhatjuk. A kapott formulákban a rendszer paramétereinek ismeretében már minden vál-

tozó értékét ki tudjuk számítani.

Amennyiben maradunk az eddig alkalmazott közelítésben, mely szerint β(r) ≈ β állandó-

nak vehető a kondenzátum belsejében, de figyelembe vesszük a gravitáció hatását is, akkor mint

láttuk, a csatolási sűrűségfüggvény alakja

ρ(ω) =

∫
|η(r)|2δ

(
ω − VT (r)−Mgry

~

)
d3r . (5.123)
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A korábbi esethez hasonlóan belátható, hogy a gravitáció figyelembevételével

ρ(ω) =
2~η2

gsω2
rωz

√
µ3

M3
R
(√

~ω

µ
+ v2 , v

)
, (5.124)

ahol v a korábban az (5.67) egyenletben bevezetett dimenziótlan paraméter a gravitációs eltoló-

dás mértékének jellemzésére, valamint

R(x, y) = xΘ(x)

∫ π

0

dθ

∫ 2π

0

dϕ sin(θ)(1−x2−y2−2xy sin θ sinϕ)Θ(1−x2−y2−2xy sin θ sinϕ) ,

(5.125)

ahol Θ(x) ismét a Heaviside-függvény. Belátható, hogy az Ω2=
∫
ρ(ω)dω kollektív csatolási

állandó nem függ a v paramétertől. Az R(x, y) függvény tartója (azaz azon pontok halmaza,

melyekben a függvény értéke nem nulla) a v ∈ [0,∞[ és az u ∈ [max(0, v − 1), v + 1] in-

tervallumok által megadott halmaz. Ebből következik, hogy a ρ(ω) csatolási állandó tartója az

[ωmin, ωmax] intervallum, ahol

ωmin =





−µv2/~ ha v < 1 ,

µ(1− 2v)/~ ha v ≥ 1 ,

ωmax = µ(1 + 2v)/~ . (5.126)

Vegyük észre, hogy ha a gravitációt elhanyagoljuk, azaz v = 0, akkor ωmin = 0 és ωmax = µ/~,

mely megfelel az (5.117) egyenletben szereplő függvény tartójának.

5.2.5. Numerikus eredmények

Az analitikus megoldás illusztrálása

Az 5.2.3 fejezetben említettük, hogy az (5.101) karakterisztikus egyenlet direkt megoldása

helyett azt fogjuk megnézni, hogy adott Ω kollektív csatolási erősség és ∆ elhangolás esetén

milyen z komplex számok elégítik ki a karakterisztikus egyenletet. Mivel a z pólus valós része

a nanovezeték elhangolódását, a képzetes része pedig a mechanikai rezgés amplitúdója erősíté-

sének rátáját adja meg, ezért az (5.104) és (5.107) egyenleteknek megfelelően vizsgáljuk külön

a valós és képzetes részt abban a közelítő esetben, melyet az előző fejezetben bemutattunk, így

felhasználhatjuk a ρ̄(x) dimenziótlanított csatolási sűrűségfüggvény (5.120) alakját.

Az 5.5 ábrán a G̃+
aa(z) propagátor pólusainak képzetes részét ábrázoltuk az Ω kollektív csa-

tolási erősség és ∆ kezdeti elhangolás függvényében, miközben a κ = 0.1µ/~ értéket használ-

tuk. Az ábrán a kék szín a negatív képzetes részeket jelöli, melyek a lecsengés rátáját adják
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meg. Vegyük észre, hogy amikor az Ω = 0 síkon vagyunk, akkor minden elhangolás ese-

tén Im(z) = −κ, azaz a nanovezeték a saját csillapodási tényezője szerint az idő múlásával

az alapállapotába kerül. Egészen addig nem tapasztalunk erősítést, amíg nem kompenzáljuk a

veszteségeket, azaz a csatolási erősségben el nem érünk egy (a ∆ elhangolástól függő) kritikus

értéket, amikor is megjelennek pozitív képzetes részek. Az ábrán ezt a paramétertartományt

sárga vonallal jelöltük. Amennyiben Ω > Ωtr, akkor elérünk a parametrikus erősítésért felelős

paramétertartományba, itt már vannak pozitív képzetes részek, melyeket az ábrán piros színnel

jelöltünk.
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5.5. ábra. Az erősítés (pirossal, pozitív értékek) és a lecsengés (kékkel, negatív értékek) rátája a
∆ csatolás nélküli elhangolás és az Ω kollektív csatolási erősség függvényében, melyet az (5.76)
propagátor pólusainak képzetes részei adnak meg. Az ábrán sárga vonallal jelöltük azon érté-
keket, melyek azokhoz a paraméterekhez tartoznak amikor elérjük a kollektív csatolási állandó
küszöbértékét az (5.122) egyenletnek megfelelően.

Az 5.6 ábrán a pólusok valós részeiből származtatott elhangolást ábrázoltuk a csatolási erős-

ség és az elhangolás függvényében, hasonlóan ez előző ábrához. Itt is jól látható, hogy amennyi-

ben Ω = 0 (csatolásmentes eset) nincs elhangolás. Az ábrán kékkel jelöltük azokat az értékeket,

amelyek esetén a képzetes rész negatív, míg pirossal azokat, amelyekhez pozitív képzetes rész

tartozik. A sárga vonal ismét azt jelzi, hogy mikor értük el a küszöböt a csatolási állandó érté-

kében.

Az 5.7 ábrán adott Ω kollektív csatolási erősség mellet ábrázoltuk a ∆ kezdeti elhangolás

függvényében a nanovezeték rezgési frekvenciájának eltolását. A különböző kék színű görbék
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5.6. ábra. Az nanovezeték frekvenciaeltolódása a ∆ elhangolás és az Ω kollektív csatolási erős-
ség függvényében, melyet az (5.76) propagátor pólusainak valós részeiből származtathatunk.
Az ábra az 5.5 ábra megfelelője a valós részekre. A kék szín azokhoz az értékekhez tartozik,
amelyek esetén a képzetes rész negatív, a piros színnel jelzett értékekhez pozitív képzetes rész
társul. A sárga vonal ismét azt jelzi, hogy mikor értük el a küszöböt a csatolási állandó értéké-
ben.
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5.7. ábra. A nanovezeték kezdeti rezgési frekvenciájának elhangolódása a ∆ elhangolás függ-
vényében, melyet az (5.76) egyenlet domináns pólusának valós része ad meg. A folytonos kék
görbék azon pólusokból eredő elhangolást adják, melyek képzetes része negatív, a szaggatott
piros vonal pedig azokhoz az értékekhez tartozik, melyhez pozitív képzetes rész tartozik. A kü-
lönböző görbék különböző kollektív csatolási erősségekhez tartoznak. Az ábra lényegében az
5.6 ábra metszeteinek felel meg.

különböző Ω értékekhez tartoznak, melyek képzetes része negatív. A piros színnel jelzett görbék

a korábbiakhoz hasonlóan a pozitív képzetes részekhez tartoznak. Az ábra lényegében a 5.6 ábra

metszeteinek felel meg.
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Az oszcillátor elhangolódását széles körben használják nanoelektromechanikai rendsze-

rekben (NEMS) arra, hogy az oszcillátorra (például szén nanocsőre) tapadt extra részecskék

(például egyedi molekulák) tömegét meghatározzák, akár joktogramm (10−27 kg) pontosság-

gal [183,184,228,236]. Az általunk bemutatott modellben az elhangolás a magnetomechanikai

csatolás vizsgálatára alkalmazható, segítségével kimutatható a rendszerben megjelenő paramet-

rikus erősítés.

Realisztikus modell

Az előző fejezetekben megmutattuk, hogy a rezgő, áramjárta nanovezeték és a Bose-Einstein

kondenzátum mágnesesen csatolt rendszerében hogyan írhatjuk fel a csatolás fizikai modelljét,

valamint egy egyszerűsített modellen analitikusan megmutattuk, hogy a csatolási erősség nö-

velésével hogyan érhetjük el a nanovezeték mechanikai rezgésének parametrikus erősítését. Ez

a közelítő modell alkalmas volt arra, hogy megértsük a jelenség fizikai hátterét, és a mögöt-

te álló alapgondolatokat. Ebben a fejezetben a közelítő modellen továbblépünk, és realisztikus

paramétereket véve megmutatjuk, hogy a bemutatott parametrikus erősítés laboratóriumi körül-

mények között meg is valósítható a szakirodalomban már publikált kísérleti elrendezésekben

bemutatott paramétereket alapul véve.

A programban elsőként az 5.2.1 fejezetben bemutatott módon diszkretizáltuk a konden-

zátumot, azaz ∆v = dx3 térfogatú cellákra osztottuk. A konkrét futtatás során kocka alakú

cellákat használtunk, dx = 8.5 nm élhosszal. Minden egyes cellára kiszámoltuk a cella térbeli

középpontjában az ηx csatolási állandót, és feltettük, hogy ez a cella belsejében állandó. Az Ω

kollektív csatolási állandó (5.94) definíciója alapján a kondenzátum térfogatára felösszegezve a

kapott csatolási állandókat megkapjuk a kollektív csatolási állandót. Ahhoz, hogy eldönthessük,

hogy az adott rendszer esetében a parametrikus erősítés megvalósul-e, meg kell határoznunk az

(5.106) egyenlettel definiált Ωtr kritikus csatolási állandót, valamint az ehhez szükséges dimen-

ziótlanított ρ̄(x) csatolási sűrűségfüggvényt. Tudjuk, hogy a csatolási sűrűségfüggvény tartója

az [ωmin, ωmax] intervallum, így a (5.93) egyenletben szereplő, a ρ(ω) csatolási sűrűségfügg-

vény definiálásakor felhasznált Dirac-deltát figyelembe vehetjük úgy, hogy az intervallumot

adott, például 100 egyenlő tartományra osztjuk, és megnézzük, hogy egy adott cella ezek közül

melyikbe ad járulékot. Ily módon elő tudjuk állítani a ρ̄(x) függvényt, és meg tudjuk határozni

a maximumát.

Elsőként tekintsük át, milyen paramétereket választottunk a kondenzátum leírására. Nume-

100



NUMERIKUS EREDMÉNYEK

rikus modellünkben feltettük, hogy egy atomchip segítségével N = 50 000 darab 87Rb atomot

csapdáztunk, a mágneses csapdát jellemző csapdafrekvenciák pedig ωr = 2π × 1500 Hz és

ωz = 2π × 300 Hz [214, 216]. A csapdafrekvenciák és a csapdázott atomok számának megvá-

lasztásakor ügyelni kell arra, hogy túl sűrű kondenzátumot véve előfordulhat olyan eset, amikor

a két- illetve három-részecske ütközések miatt lecsökken a kondenzátum élettartama [237,238].

A kondenzátumból származó veszteségek domináns része is a három-részecske ütközésekből

származik, így meg tudjuk becsülni a csapdázott atomok veszteségi rátáját [42, 238]. Ebből kö-

vetkeztethetünk a kondenzátumból gerjesztett atomok veszteségi rátájának nagyságrendjére is,

mely a választott paraméterek esetén γ ≈ 12 s−1. Ez az érték több nagyságrenddel kisebb a

kondenzátum (5.14) kémiai potenciáljából számolt Γ = µ/~ = 2π × 18.23 kHz értéknél, tehát

jogosnak nevezhetjük az elméleti formulák levezetésénél használt γ ≪ Γ közelítést.

Most tekintsük át a nanovezeték modellezésére használt paramétereket. Az eddig bemuta-

tott modell és az analitikus közelítő megoldás tetszőleges olyan oszcillátorra érvényes, mely

áramot tud vezetni. Ebben a fejezetben a nanovezetéket egy szén nanocsőnek vettük, mivel a

szén nanostruktúrák széles körű irodalommal rendelkeznek, fizikai tulajdonságaik pedig, mint

látni fogjuk, alkalmassá teszik őket arra, hogy nagy jósági tényezőjű áramvezető oszcillátorként

használjuk őket. A nanocső jósági tényezője egy friss eredmény szerint akár 106 nagyságren-

dű is lehet [239], mi a számításainkhoz Q = 2.5 × 105 értéket használtunk [240], ebből a

nanocső csillapítási tényezője κ = ωnw/Q = 2π × 2.2 Hz. Modellünkben feltettük, hogy a

nanocső L = 2 µm hosszú, az alapmódusban rezeg [227, 228], és meff = 7× 10−21 kg effektív

tömeggel rendelkezik [182, 228, 241]. A csatolás a nanocső keltette mágneses téren keresztül

történik, a mágneses teret pedig az okozza, hogy a nanocső ωnw = 2π× 550 kHz frekvenciával

rezeg [182,229], miközben I = 35 µA áramot vezetünk keresztül rajta [242]. A nanocső távol-

ságát a kondenzátum középpontjától d = 1.67 µm-nek választottuk, ügyelve arra, hogy a két

rendszer között elegendő távolság maradjon ahhoz, hogy a felületek között fellépő kölcsönha-

tást (például a Casimir-Polder potenciált) elhanyagolhassuk [190, 191, 243].

Mivel valós fizikai paramétereket keresünk, így nem hanyagolhatjuk el a nanocső hőmér-

sékletét sem. Ha feltesszük, hogy a nanocső kezdetben termikus állapotban van [209], akkor

szobahőmérsékleten (T = 293 K) a termikus fononszám

〈n̂〉 =
1

exp(β~ωnw)− 1
≈ 1.1× 107 , (5.127)

ahol β = (kBT )
−1, kB pedig a Boltzmann-állandó. Ez az érték jóval nagyobb, mint a konden-
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zátumban található atomok száma. Ahhoz, hogy a parametrikus erősítésből származó amplitú-

dónövekedést közvetlenül láthassuk, le kell hűtenünk a nanocsövet [230]. Ha a hőmérsékletet

levisszük T = 15 mK értékre [239,240], akkor a termikus gerjesztések száma már csak közelí-

tőleg 570.

Az 5.8 ábrán a fenti paraméterekkel számított ρ̄(x) dimenziótlanított csatolási sűrűségfügg-

vényt ábrázoltuk folytonos vonallal, valamint az (5.120) elméleti eredmény látható szaggatott

vonallal. A kollektív csatolási állandó küszöbértékének kiszámításához az ábrázolt függvény

maximumára van szükségünk, az pedig mint láthatjuk közel esik a kétféle módon kapott gör-

be esetén. Az (5.122) összefüggés alapján az analitikus modellben ~Ω2
tr(κµ) ≈ 0.22, míg a

numerikus eredményekre ez közelítőleg 0.23.
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5.8. ábra. A ρ(ω) csatolási sűrűségfüggvény különböző esetekben. Szaggatott vonal jelöli az
(5.117) egyenletben szereplő közelítő analitikus formulát, míg a folytonos görbe a realisztikus
paramétereken alapuló numerikus eredményeket mutatja.

A kollektív csatolási állandó küszöbértéke a numerikus eredmények szerint az (5.121) egyen-

let alapján Ωtr ≈ 605 s−1, a kollektív csatolási állandó értéke pedig Ω = 710 s−1, tehát a

küszöbérték felett vagyunk, ezen paraméterek mellett a rendszerben létrejön a parametrikus

erősítés.

A paraméterek ismeretében megnézhetjük azt is, mennyire jelentős a gravitáció hatása. En-

nek karakterizálására korábban bevezettük a v mennyiséget (ld. (5.67) egyenlet), ami azt adja

meg, hogy a kondenzátum középpontjának eltolódása hogyan arányul a kondenzátum félten-

gelyének méretéhez. Az általunk ebben a pontban vizsgált rendszer esetén v = 0.08, azaz a

kondenzátum középpontja a gravitáció hatására csak kis mértékben tolódik el, a gravitációs

eltolódás a kondenzátum féltengelyének körülbelül 8 %-a.
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5.3. Következtetések

A dolgozat ezen részében Bose-Einstein kondenzátum és áramjárta, rezgő nanovezeték közti

magnetomechanikai csatolást mutattam be, mely az általunk vizsgált modellben a nanovezeték

mechanikai rezgésének parametrikus erősítésére vezet. A kapott Hamilton-operátor analógiát

mutat az optikai parametrikus erősítés leírására használt Hamilton-operátorral, azonban az álta-

lunk vizsgált esetben az egyik oszcillátor helyett egy inhomogén kiszélesedett közeggel kellett

dolgoznunk.

A rendszerben a kondenzátumból gerjesztett atomok és a nanovezeték részéről is adódnak

veszteségek, így a parametrikus erősítés csak akkor jön létre, ha a kollektív csatolási állandó egy

kritikus küszöbértéknél nagyobb, kompenzálva ezzel a veszteségeket. Abban az esetben, ami-

kor feltesszük, hogy a kondenzátumon belül a nanovezeték keltette mágneses tér amplitúdója

állandónak tekinthető, a csatolási sűrűségfüggvény analitikusan felírható, így egy alsó korlátot

adtunk a kollektív csatolási állandó küszöbértékére. A kollektív csatolási állandó mellett ana-

litikusan meghatározható a nanovezeték rezgési frekvenciájának elhangolódása is, mely elég

nagy lehet ahhoz, hogy egy jól mérhető mennyiségként szolgáljon a csatolás és a parametrikus

erősítés kimutatására.

Realisztikus paraméterek használatával figyelembe vettük a mágneses tér egzakt alakját, és

numerikusan meghatároztuk a csatolási sűrűségfüggvényt, valamint a kritikus csatolási erőssé-

get. Azt kaptuk, hogy az általunk választott paraméterek esetén létrejön a rendszerben a kritikus

csatolási erősség, a kollektív csatolási állandó meghaladhatja a küszöbértéket.

A bemutatott csatolás a két kvantumrendszer között megnyitja az utat a nanovezeték me-

chanikai rezgésének vezérléséhez. Amennyiben a kondenzátumot nem a bemutatott mágneses

csapdában, hanem egy olyan csapdában alakítjuk ki, mely mindhárom Zeeman alnívót csapdáz-

za, akkor egy külső térrel a hiperfinom nívókat vezérelve a nanovezeték rezgését is befolyásol-

hatjuk.

Oszcillátorként használt szén alapú nanostruktúrákban, mint amilyenek például a szén na-

nocsövek és a grafén, a rezgési frekvencia elhangolódása és a csillapodás leírása nem triviális,

mérések szerint bizonyos esetekben egy nemlineáris tagot is figyelembe kell venni a κ csilla-

pítási tényezővel leírt lineáris csillapítás mellett [244–246]. Ezen nemlineáris tag modellünkre

gyakorolt hatását célszerű lehet a későbbiekben megvizsgálni. A csillapítás részletes fizikai mo-

dellje még nem ismert, így egy adott kísérleti elrendezésben az általunk javasolt csatolt hibrid
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kvantumrendszerben a csatolási erősség értékének változtatásával akár ezt is lehetne tanulmá-

nyozni, hiszen a parametrikus erősítés akkor lép fel, amikor a veszteségeket kompenzáltuk.
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Összefoglalás

Dolgozatomban két témakörrel foglalkoztam, az egyik a folytonos idejű kvantumos bolyon-

gások dinamikai és transzportulajdonságainak vizsgálata különböző gráfok esetén, a másik pe-

dig a Bose-Einstein kondenzátum és nanoméretű áramvezető mágnesesen csatolt rendszerében

fellépő parametrikus erősítés vizsgálata volt.

A folytonos idejű kvantumos bolyongás (CTQW) esetén azt vizsgáltam meg, hogy hogyan

lehet leírni a rendszer dinamikáját abban az esetben, amikor a bolyongást meghatározó gráfot di-

namikusan, azaz a bolyongás közben véletlenszerűen változtatjuk. Ez azt jelenti, hogy az egyes,

a gráfban lévő éleket egy, a perkolációt jellemző valószínűség szerint elvesszük vagy megtart-

juk. Az irodalomban a diszkrét idejű kvantumos bolyongás (DTQW) esetén már felvetették ezt

a kérdést, és azt találták, hogy sok lépés után a rendszer a kezdőállapottól függően adott vég-

állapothoz tart, és maradhat koherencia a rendszerben. Mivel a vizsgált folyamat időfejlődése

diszkrét időlépésekkel írható le, ezért a sok lépés utáni konvergencia a végállapotokhoz hosszú

idő elteltével figyelhető meg. Az általam vizsgált kérdéskör ettől az esettől alapjában eltér. A

CTQW esetén kihasználva azt, hogy bármikor léphetünk, a sok lépésnek megfeleltethető az az

eset, amikor adott idő alatt sokszor megváltoztatjuk a gráfot. Ez felfogható úgy, hogy sok lépést

teszünk, hiszen a folytonos idejű kvantumos bolyongás esetén a lépés fogalma a perkoláció-

mentes esetben nincs definiálva, mivel az időfejlődés folytonos. Ezt a gyors perkolációval leírt

esetet a DTQW dinamikája nem tesz lehetővé, ott a gráf két megváltozása közötti időtartam

nem lehet kisebb a bolyongás időfejlődését megadó lépésköznél.

Dolgozatomban megvizsgáltam az egyes perkolált gráfok Laplace-mátrixának a Hamilton-

operátor mátrix reprezentációjába adott járulékát abban az egzakt matematikai esetben, amikor

a gráf két egymást követő megváltozása közötti időtartammal nullához tartunk. Ebben a határ-

esetben mind egy adott rendszer időfejlődését nézve, mind pedig a szuperoperátorok használa-

tával átlagolt dinamika esetén analitikusan megmutattam, hogy a rendszer dinamikája egyszerű,

zárt alakban megadható, a perkoláció az idő átskálázásában jelentkezik, a skálázást pedig egy
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adott él elvételének valószínűsége határozza meg, mely a perkolációra jellemző, modellünkben

előre megadott paraméter [I].

Valós fizikai rendszerekben nem változhat végtelenül gyorsan a gráf, ezért numerikusan

megvizsgáltam az elméleti modell érvényességi tartományát. Ez azt jelenti, hogy azt az esetet

tanulmányoztam, amikor a gráf két megváltozása közötti időtartam kicsi, de véges. Eredmé-

nyeim azt mutatják, hogy a bolyongás kezdeti időfejlődését az általam analitikusan levezetett,

a perkolációt jellemző valószínűséggel átskálázott időben vett hullámfüggvény írja le mind egy

rendszert nézve, mind pedig az átlagolt dinamika esetén. A modell kezdeti érvényességi tar-

tományán túllépve egy rendszer esetén egy random unitér időfejlődést kapunk, az összes le-

hetséges trajektóriára átlagolva pedig a DTQW esetén tapasztalt konvergencia figyelhető meg.

Numerikusan megmutattam, hogy a gráf két megváltozása közötti időtartamot gondosan meg-

választva az általam felállított elméleti modell érvényességi tartománya tetszőlegesen nagy idő-

intervallumra kiterjeszthető [I].

A dolgozat következő kutatási témájaként a Prof. Alexander Blumen (Universität Frei-

burg) által vezetett csoporttal együttműködve a folytonos idejű kvantumos bolyongás transz-

porttulajdonságait vizsgáltam Sierpiński-fraktálokon, nevezetesen a Sierpiński-háromszögön és

a Sierpiński-szőnyegen, valamint ezek duálisán. Az említett struktúrák determinisztikus fraktá-

lok, azaz egy iterációval megadható, hogy hogyan tudjuk felépíteni őket egy kezdeti blokk adott

szabály szerinti ismétlődéséből. Azt, hogy a felépítés során hanyadik lépésben tartunk, a gráf

generációjának hívjuk. A bolyongás dinamikájának analitikus leírása meglehetősen bonyolult

már véges generációs gráfokra is. Ez azzal magyarázható, hogy a gráfban található csúcsok szá-

ma a generációszám exponenciális függvénye, valamint nagyon különleges a gráfot leíró szom-

szédsági mátrix. Alkalmas numerikus módszereket választva, például kihasználva azt, hogy a

szomszédsági mátrix egy ritka mátrix, a vizsgált mennyiségek generációnkénti viselkedését nu-

merikusan modellezni tudjuk, a generációnkénti viselkedésből pedig következtetni tudunk az

egzakt, végtelen fraktálon zajló dinamikára, hiszen egyre nagyobb és nagyobb generációjú grá-

fot véve a bolyongó egyre később érzi meg a gráf véges méretéből adódó határfeltételeket, így

egyre hosszabb időintervallumban tudjuk tanulmányozni az egzakt fraktálon történő bolyongás

tulajdonságait.

Dolgozatomban numerikusan megvizsgáltam a Sierpiński-háromszögön,a Sierpiński-szőnyegen,

valamint a gráfok duálisán történő folytonos idejű kvantumos bolyongás esetén az átlagos

visszatérési amplitúdót, mely az átlagos visszatérési valószínűség alsó burkolóját határozza
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meg. A klasszikus bolyongás esetén a visszatérési valószínűség véges gráfra az egyensúlyi ér-

tékhez tart, a rendszer méretével a végtelenbe tartva pedig nullához. Ezen lecsengés klasszikus

rendszerekre nem túl kis időtartamokra az egyensúlyi érték eléréséig az idő hatványfüggvénye

szerint történik, a kitevőt pedig az adott gráfra jellemző spektrál dimenzió adja meg. Eredmé-

nyeim azt mutatják, hogy kvantumos bolyongás esetén a Sierpiński-háromszögön és duálisán

lokalizáció figyelhető meg, a visszatérési valószínűség a generációk számát növelve nem tart

nullához, hanem egy véges érték körül oszcillál. Ez azt jelenti, hogy ilyen gráfokra a bolyongás

a transzportfolyamatok szempontjából nem hatékony. A vizsgált Sierpiński-szőnyeg és a duálisa

sokkal hatékonyabbnak bizonyult a kvantumos transzport szempontjából, a vizsgált generáci-

ók esetén nem tapasztaltam lokalizációt az átlagos visszatérési valószínűségben, a klasszikus

bolyongás esetén pedig a szimuláció az elméletileg várt, spektrál dimenzió szerinti lecsengést

mutatta [II].

A lokalizáció a vizsgált Sierpiński-fraktálok Laplace-mátrixának spektrumával is kapcsolat-

ban áll. Amennyiben van legalább egy olyan sajátérték, ami erősen degenerált, akkor az átlagos

visszatérési valószínűség nem tart nullához. Az, hogy egy sajátérték erősen degenerált azt jelen-

ti, hogy ha minden generációra azt a számot, hogy az adott sajátérték hányszorosan degenerált

elosztjuk a gráfban található csúcsok számával, akkor az így kapott mennyiség a generációk

számát növelve nem tart nullához. A Sierpiński-háromszögre és a duálisára az általam vizsgált

generációkra megmutattam, hogy mely sajátérték degenerált, és a spektrumból kiszámítottam

az átlagos visszatérési valószínűség időátlagát, mely értékek egy véges értékhez tartó sorozatot

alkottak, alátámasztva ezzel a lokalizációt. A Sierpiński-szőnyegek esetén a spektrum vizsgá-

lata azt mutatta, hogy bár az átlagos visszatérési amplitúdóban nem láttunk lokalizációra utaló

jelet, a spektrumban mégis van olyan sajátérték, ami erősen degenerált lehet nagyobb generáci-

ók esetén is. A jelenleg rendelkezésemre álló számítási kapacitás korlátai miatt (a következő, a

dolgozatban tárgyaltnál eggyel nagyobb generációhoz tartozó gráf Laplace-mátrixának mérete

300 000×300 000-nél nagyobb) egyértelmű kijelentést ezzel kapcsolatban jelenleg nem tudunk

tenni. Az eredményeim azt mutatják, hogy lehetséges lokalizáció, ezért ezt a kérdést analitikus

módszerekkel, a gráf struktúráját kissé megváltoztatva érdemes lehet megvizsgálni.

A transzport hatékonyságát, és a lokalizáció jelenlétét úgy is lehet vizsgálni, hogy a rend-

szerben csapdákat helyezünk el, és azt nézzük, hogy milyen valószínűséggel marad a rendszer-

ben a bolyongó, és milyen valószínűséggel csapdázódik. Annak a valószínűségét, hogy a bo-

lyongó adott időpillanatig még nem csapdázódott túlélési valószínűségnek nevezzük, ha pedig
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azt kérdezzük, hogy mi a valószínűsége annak, hogy örökre a rendszerben marad a bolyon-

gó akkor aszimptotikus túlélési valószínűségről beszélünk. A csapdázott rendszer Hamilton-

operátorának mátrixa nem hermitikus, így lehetnek valós és komplex sajátértékei. Az aszimp-

totikus túlélési valószínűség meghatározásához a tisztán valós sajátértékek számának ismerete

szükséges. Mivel ennek megválaszolásához numerikusan azt vizsgáljuk, hogy hány képzetes

rész nulla, ezért a német fél munkáját kiegészítettem azzal, hogy írtam egy négyszeres (quad-

ruple) pontossággal működő FORTRAN kódot a sajátértékek kiszámítására. Ezzel az eredmé-

nyekben néhány százalékos pontosítást értem el, valamint több nagyságrenddel csökkentettem

a numerikus eredmények hibáját is [II].

Dolgozatom második részében egy hibrid kvantummechanikai rendszert tanulmányoztam,

melyben egy atomchip segítségével csapdázott Bose–Einstein kondenzátum és az atomchipre

rögzített, rezgő, áramjárta nanovezeték közti magnetomechanikai kölcsönhatást vizsgáltam. A

két rendszer közötti kölcsönhatást a rezgő nanovezeték keltette váltakozó mágneses tér okozza:

egy külső mágneses tér segítségével a kondenzált atomok Zeeman-alnívóinak degeneráltsága

megszüntethető, a Larmor-frekvencia megfelelő választásával pedig elérhető, hogy a rezgő na-

novezeték keltette mágneses tér spin átmeneteket okozzon a kondenzátumban.

A Biot-Savart-törvény felhasználásával egzaktul kiszámítottam ezt a mágneses teret, és en-

nek segítségével felírtam a két rendszer közti csatolást. A számítás során felhasználtam, hogy

a kondenzátumot Thomas-Fermi közelítésben egy valós hullámfüggvénnyel írtuk le, mely ki-

elégíti a Gross-Pitaevskii-egyenletet, valamint hogy a nanovezetéket lehet kvantált harmonikus

oszcillátorként modellezni. Ez a leírásmód és a kapott Hamilton-operátor alakja analógiát mu-

tat a kvantumoptika irodalmából ismert optikai parametrikus erősítéssel, azzal a különbséggel,

hogy az általam vizsgált rendszerben nem két oszcillátort csatoltunk egymáshoz, hanem a nano-

vezetéket, mint kvantált oszcillátort egy inhomogén kiszélesedett közeghez, a kondenzátumhoz.

Az optikai parametrikus erősítés esetén ismert, hogy az erősítés csak akkor jön létre, ha a

rendszerek közötti csatolási állandó egy kritikus küszöbértéknél nagyobb. Ez abból ered, hogy

a csatolásból származó energianyereségnek kompenzálnia kell a rendszerben fellépő veszte-

ségeket. Ez a viselkedés a vizsgált hibrid kvantumrendszerben is tetten érhető. Az általam

felírt Hamilton-operátor segítségével a nanovezeték és a kondenzátum dinamikáját megadó

Heisenberg-Langevin-egyenleteket felírva azok formálisan megoldhatók a megfelelő Green-

függvények segítségével. A nanovezeték dinamikáját megadó Green-függvény komplex anali-

tikus tulajdonságait megvizsgálva az inhomogén kiszélesedett közeggel való munka miatt be-
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vezetett kollektív csatolási állandó küszöbértéke analitikusan meghatározható, ha feltesszük,

hogy a kondenzátumon belül a mágneses tér nem változik. A mágneses tér egzakt formájá-

nak felhasználásával analitikusan nem tudjuk meghatározni a küszöbértéket. Dolgozatomban

az irodalomban előforduló, hasonló rendszerek esetén mért reális paraméterek felhasználásával

numerikusan kiszámítottam a két rendszer csatolását leíró csatolási sűrűségfüggvényt, valamint

ennek segítségével a kollektív csatolási állandót, illetve annak küszöbértékét. Azt kaptam, hogy

a reális paramétereken alapuló eredmények nagyon jó összhangban vannak a közelítő analitikus

megoldással, és hogy az általam felhasznált paramétereket véve létrejöhet egy valós kísérleti el-

rendezésben a parametrikus erősítés [III].
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Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai
tulajdonságai

A doktori értekezés összefoglalása

Darázs Zoltán

Doktori értekezésem első részében folytonos idejű kvantumos bolyongások tulajdonságait

vizsgáltam. Dinamikusan perkolált gráfokon történő folytonos idejű kvantumos bolyongások

esetén analitikusan megmutattam, hogy abban a határesetben, amikor a gráf két, egymást követő

megváltozása közötti időtartam nullához tart, a perkoláció hatása a bolyongás dinamikájában

az idő átskálázásában jelentkezik. Numerikusan megvizsgáltam, hogyan alakul az időfejlődés

akkor, amikor a gráf két megváltozása közötti időtartam véges. Ekkor a kezdeti időfejlődést

helyesen írja le a skálázott dinamika, a lépésköz pontos megválasztásával pedig a felállított

modell érvényességi tartománya akár nagy időintervallumra is kiterjeszthető.

Ezt követően a Sierpiński-háromszög és a Sierpiński-szőnyeg véges generációinak megfe-

lelő gráfokon, valamint ezek duálisán történő folytonos idejű kvantumos bolyongások transz-

porttulajdonságait tanulmányoztam. A Sierpiński-háromszög és a duálisa esetén a visszatérési

valószínűség nem a klasszikus esetben ismert spektrál dimenzió szerinti ekvipartíciós értékhez

tartó lecsengést mutatja, hanem lokalizáció figyelhető meg a rendszerben. A Sierpiński-szőnyeg

és a duálisa esetén a visszatérési valószínűség sokkal erősebb lecsengést mutat, tehát a transz-

port hatékonyabb mint a Sierpiński-háromszögek esetén.

Az értekezés második részében Bose-Einstein kondenzátum és áramjárta rezgő nanoveze-

ték magnetomechanikai csatolását vizsgáltam. Megmutattam, hogy a rendszerben a csatolás

a nanovezeték mechanikai rezgésének parametrikus erősítésére vezet. A kondenzátumot egy

rezervoárként, a nanodrótot pedig egy kvantált oszcillátorként modellezve levezettem a rend-

szert leíró Hamilton-operátort. A rendszerben fellépő veszteségek miatt a parametrikus erősítés

csak egy kritikus csatolási állandó felett valósul meg. A kondenzátumon belül a mágneses teret

konstansnak véve ez a küszöbérték analitikusan meghatározható, valamint a modell szerint a

nanodrót frekvenciájának elhangolódása is jelentős lehet. Realisztikus paramétereket véve nu-

merikusan megmutattam, hogy az egzakt mágneses tér figyelembevételével kapott eredmények

összhangban vannak az elméleti eredményekkel, és a csatolási állandó nagysága ezen paramé-

terekkel a küszöbérték fölött lehet.
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Dynamical properties of quantum systems with few degree of
freedom

Summary of the Ph.D. thesis

Zoltán Darázs

In the first part of my thesis I have considered the dynamics and transport properties of

continuous-time quantum walks (CTQWs) on different structures: on dynamical percolation

graphs and on Sierpiński-fractals. I have analytically proved that on dynamical percolation gra-

phs the percolation leads to a time rescaling in the dynamics of the walk if the time between

two consecutive changes of the graph tends to zero. I have examined numerically how we can

describe the time evolution of CTQWs if the time between the changes of the graph is finite.

The scaled dynamics is a good approximation for the initial stage of the time evolution. With a

properly chosen small time step, our model can be extend to an arbitrary large time interval.

In have considered the transport properties of CTQWs on the finite generations of the

Sierpiński-gasket and the Sierpiński-carpet and on their duals. For the Sierpiński-gasket and

its dual the return probability does not show the classical decay to the equipartition value with

the spectral dimension, but we can see localization in the system. For the Sierpiński-carpet and

its dual the return probability shows a faster decay, therefore the transport is more efficient in

these cases compared to the Sierpiński-gaskets.

In the second part of my thesis, I have studied the magnetomechanical coupling of a Bose-

Einstein condensate and a current-carrying, oscillating nanowire. I showed that the coupling in

the system leads to the parametric amplification of the mechanical vibrations of the suspended

nanowire. Describing the condensate as a reservoir, and the nanowire as a quantized harmonic

oscillator, I have determined the corresponding Hamilton-operator. Because of the losses in

the system, the amplification has a threshold: the amplifier gain should compensate the losses.

Assuming that the magnetic field in the volume of the condensate is constant, the threshold in

the collective coupling constant can be analytically calculated. With realistic parameters, using

the exact form of the magnetic field I have shown numerically that the analytic model gives a

good approximation for the threshold, and the value of the collective coupling constant is above

the threshold.
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