
A doktori értekezés tézisei

Integrálható form faktor
program és alkalmazásai

Integrable form factor program and its applications

Holló László

r
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Doktori Iskola vezetője Dr. Tél Tamás
Programvezető Dr. Palla László
Témavezető Dr. Bajnok Zoltán

Az MTA doktora

2016





A munka célkitűzései
A doktori értekezésemben az integrálható bootstrap
programot és annak néhány alkalmazását tárgyaltam. A
form faktorok lokális operátorok mátrixelemei aszimpto-
tikus állapotok között, melyek ismerete azért különösen
fontos, mert több, különböző fizikai mennyiség meghatá-
rozásában is szerepet játszanak. A Wightman tétel értel-
mében a lokális operátorok korrelációs függvényei hordoz-
zák az összes információt egy kvantum-térelméletről. Ha
veszünk egy ilyen korrelátort és egy teljes többrészecske-
rendszert illesztünk az operátorok közé, akkor annak
spektrális reprezentációját kapjuk. Ennek elemi építő-
kövei a form faktorok. Fontos szerepet játszanak továbbá
a véges hőmérsékleti egypont-függvények vagy az integrál-
ható modellek nem-integrálható perturbációinak
leírásában. Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem
kísérte a form faktor bootstrap programot és általáno-
sításait, elsősorban annak köszönhetően, hogy központi
szerepet kaptak az AdS/CFT integrálható modell
hárompont struktúra állandóinak leírásában.
Egy 1+1 dimenziós integrálható térelméletet a szórási mát-
rixával definiálunk, ami kielégít bizonyos konzisztencia-
feltételeket, az úgynevezett bootstrap axiómákat. Egy
térben lokalizált szennyezés elronthatja a rendszer integ-
rálhatóságát. Kölcsönható rendszerekben egy integrálható
szennyező vagy tisztán transzmittáló defekt vagy tisztán
reflektáló perem, továbbá a defekt transzmissziós-
valamint a perem reflexiós mátrixnak ki kell elégítenie a
megfelelő bootstrap axiómákat. A szórási-, transzmissziós-
és reflexiós mátrixok az összes on-shell információt
tartalmazzák a modellről.
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Azonban egy modell teljes megoldásához ismerni kell a
lokális operátorok összes korrelációs függvényét. A
korrelációs függvények spektrális felbontásában az elemi
építőkövek az operátorok form faktorai, így ezek isme-
rete alapvető fontosságú. Integrálható modellekben a form
faktorok szintén kielégítenek bizonyos konzisztencia-
feltételeket, a form faktor bootstrap axiómákat. Ezek az
axiómák bonyolult funkcionális relációk, melyek összekap-
csolják egy adott operátor különböző állapotok közötti
mátrixelemeit. Habár a szórási-, a transzmissziós- és a
reflexiós mátrixokra vonatkozó bootstrap program régóta
ismert és sok modellre kidolgozott, a defekt- illetve pere-
mes form faktor program sokkal kevésbé tanulmányozott.
Kutatómunkám során a peremes-, a defekt- valamint a
peremváltó operátorokra vonatkozó form faktor bootstrap
program vizsgálatát végeztem. Mind a peremes, mind
a defekt esetben megoldottam a form faktor bootstrap
axiómákat az egyik legalapvetőbb kölcsönható szórás-
elmélet, a skálázó Lee-Yang modell esetén [1, 2]. Perem-
váltó operátorok form faktorainak axiomatikus tárgyalása
is bevezetésre került, melynek megoldásait meghatároz-
tam a szabad bozon valamint a skálázó Lee-Yang modell
esetén [3].

Az utóbbi években intenzíven tanulmányozták a
maximálisan szuperszimmetrikus Yang-Mills elméletet az
AdS/CFT dualitásnak köszönhetően. A Yang-Mills
mértékelmélet közeli rokona az erős kölcsönhatást leíró
kvantumszíndinamikának, több hasonló jellemvonással
rendelkeznek. Az AdS/CFT dualitási sejtés kimondja,
hogy a mértékelmélet duális egy ötdimenziós
Anti-de Sitter tér és egy ötdimenziós gömb direkt-
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szorzatán propagáló szuperhúr elméletéhez olyan módon,
hogy az erősen kölcsönható – tehát nem perturbatív –
mértékelméletnek a húrelméleti oldal perturbatív
tartománya felel meg. Később kiderült, hogy a két
modell közötti kapcsolat integrálható: fénykúp mérték-
rögzítést választva a húrelmélet leképezhető egy 1 + 1
dimenziós integrálható, nem-relativisztikus, tömeges
szóráselméletre. Az előző évtizedben a kutatók
elsősorban az elmélet véges térfogati spektrális problémá-
jára fókuszáltak, és fontos lépéseket tettek meg annak
megértése felé. Azonban, mivel a Yang-Mills elmélet
konform invariáns, annak teljes megoldása a spektrális
adatokon kívül a hárompont-függvények ismeretét is
magában foglalja. Az elmúlt években a hárompont-
függvények analízise került fókuszba. Ennek egy
speciális típusa, az úgynevezett Heavy-Heavy-Light
hárompont-függvény érdekes kapcsolatot teremt az integ-
rálható form faktor elmélettel: Bajnok, Janik és
Wereszczynski sejtése szerint ezen hárompont-függvények
véges térfogati, diagonális form faktoroknak felelnek meg
[6]. Kutatómunkám során ezt a kapcsolatot elemeztem
a Yang-Mills elmélet perturbatív tartományában. Rövid
operátorok vezető rendű analízise megmutatta, hogy
Bajnok, Janik és Wereszczynski sejtése érvényes gyenge
csatolásnál, valamint a kapcsolódó operátorok végtelen
térfogatban számolt összefüggő diagonális form faktorait
is meghatároztam [4].
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Tézispontok és következtetések
Defekt operátorok form faktorai a skálázó Lee-Yang
modellben

A defekt operátorokra vonatkozó form faktor bootstrap
axiómák, valamint a form faktorok általános parametrizá-
ciója ismert [7]. A parametrizáció tartalmaz egy operátor-
függő polinom tagot amely, a form faktor axiómák követ-
kezményeként, kielégít bizonyos funkcionális relációkat. A
polinomok egzakt megadása egyértelműen meghatározza
az operátor form faktorait. Alacsony részecskeszám
esetében a polinomok egyszerűen kiszámíthatók, azonban
a részecskeszám növelésével a probléma rendkívül
gyorsan komplikálttá válik. A defekt skálázó Lee-Yang
modell esetén explicit formulát adtam az összes primér
operátor form faktoraira [1]. Az így kapott megoldásokat
numerikusan ellenőriztem: a kétpont-függvények
spektrális felbontását összehasonlítva a nagyenergiás
konform térelméletből számolttal, a két módszer egyezése
igazolja a megoldások helyességét.

Perem operátorok form faktorai a skálázó Lee-Yang
modellben

Hasonlóan a defekt esethez, a perem operátorok form
faktor bootstrap leírása, valamint azok általános paramet-
rizációja ismert [8], melynek egyik építőköve egy operátor-
függő polinom tag. Az axiómák a polinomokra vonatkozó
rekurzív relációkra vezetnek, melyek alacsony részecske-
szám esetén könnyen meghatározhatók, általános
részecskeszám esetén azonban a probléma gyorsan
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komplexszé válik. A perem skálázó Lee-Yang modell
esetén a rekurzióban szereplő polinomok, a rapiditásban
vezető rendben, megegyeznek a bulk elmélet rekurziós
polinomjaival. A peremes megoldást tehát megkap-
hatjuk a már ismert bulk megoldáshoz [9] számolt
korrekcióként. A dolgozatomban explicit formulát adtam
az összes primér peremoperátor form faktoraira
tetszőleges részecskeszámra, mindkét integrálható perem-
feltétel esetén [2].

Peremváltó operátorok form faktorainak bootstrap
axiómái

Habár a bulk-, a perem- illetve a defekt operátorokra
vonatkozó form faktor axiómák már régóta ismertek [7, 8,
10], a peremváltó operátorok esete sokkal kevésbé
tanulmányozott. A [3] cikkben, korábbi részeredményeket
[11] kiegészítve, bevezetésre kerültek a peremváltó
operátorok form faktor axiómái. Ezen axiómarendszer
konzisztenciáját ellenőriztem. Az axiómarendszer teljes-
ségét is igazoltam megmutatva, hogy a skálázó Lee-Yang
modell esetén, a form faktor megoldások tere izomorf az
elmélet operátorainak halmazával. Az axiómák megoldá-
sának egy szisztematikus módja, valamint a form faktorok
általános parametrizációja is megadásra kerültek.

Peremváltó operátorok form faktorai a szabad bozon
elméletben

A szabad bozon elmélet esetében a form faktor axiómák
viszonylag egyszerű alakot öltenek, ezek explicit
megoldását megadtam [3]. Mivel a szabad bozon elmélet
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lagrange-i leírással is rendelkezik, így ez lehetőséget teremt
a bootstrap megoldások ellenőrzésére. Véges térfogatban
számolva, és a problémát a már megoldott nyílt-zárt húr
vertexet leíró egyenletekre [12] leképezve le lehet olvasni
a Neumann és Dirichlet peremek között interpoláló
operátor véges térfogati form faktorait. Végtelen térfogati
határesetet véve ezek megegyeznek a bootstrap megoldá-
sokkal. Félvégtelen térfogatban számolva, egy peremváltó
operátor beszúrása a perempotenciál paraméterének
hirtelen megváltoztatását jelenti. Ennek során, az
eredeti rendszer alapállapota a kvencs utáni új rendszer
egy gerjesztett állapotának felel meg. A régi alapállapot
kifejezhető az új rendszer vákuumával és keltő
operátoraival, az explicit relációt megadtam. Ez
tartalmaz két magfüggvényt, melyek arányosak az egy- és
kétrészecske form faktorokkal.

Peremváltó operátorok form faktorai a skálázó
Lee-Yang modellben

A skálázó Lee-Yang modell esetén első lépésben megha-
tároztam a peremváltó operátorok minimális egyrészecske
form faktorait, melyek az általános parametrizáció építő-
elemei. Az parametrizáció tartalmaz egy operátorfüggő
polinom tagot, melyre rekurziós relációk vezethetők le az
axiómákból. A rekurzióban megjelenő polinomok szoros
kapcsolatban vannak az identitás peremre származtatot-
takkal, így a peremes megoldásokat [2] általánosítani lehet
a peremváltó esetre is [3]. Az így kapott megoldásokat
numerikusan ellenőriztem: a kétpont-függvények
spektrális felbontását kétrészecske szinten levágva és össze-
hasonlítva az ultraibolya konform térelméletből számolt
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értékkel, a kettő egyezése igazolja a megoldások
helyességét.

Bajnok, Janik és Wereszczynski sejtésének
ellenőrzése a gyenge csatolású határesetben

Az AdS/CFT integrálható modell úgynevezett Heavy-
Heavy-Light hárompont-függvényeit vizsgálva Bajnok,
Janik és Wereszczynski sejtést fogalmaztak meg azok
alakjára, tetszőleges csatolási állandó mellett [6]. Erős
csatolású határesetben több példán ellenőrizték a sejtést,
azonban az első gyenge csatolású analízist a [4] cikkben
végeztük el. A gyenge csatolású határesetben a probléma
az N = 4 szuperszimmetrikus Yang-Mills elmélet planáris
hárompont-függvényeinek kiszámítását jelenti fagráf
szinten. Ez leképezhető a véges térfogatban definiált
XXX1/2 Heisenberg spinlánc lokális spin operátorainak
mátrixelemeinek kiszámítására konjugált, on-shell Bethe
állapotok között. Ezek pedig meghatározhatók az
Algebrai Bethe Ansatz technikával, kihasználva a
kvantum inverz szórási probléma megoldását. A
dolgozatban általános indoklást adtam arra, hogy a spin
operátorok diagonális mátrixelemeinek térfogatfüggését a
Gaudin-determináns diagonális aldeterminánsai
hordozzák, ami igazolja Bajnok, Janik és Wereszczynski
sejtését. Az aldeterminánsok szorzófaktorai az adott
operátor végtelen térfogatban számolt összefüggő,
diagonális form faktorai, melyek egyszerűen leolvashatók
az explicit számolások végeredményeiből. Rövid
operátorok alacsony részecskeszámú diagonális form
faktorainak alakját megfigyelve sejtést fogalmaztam meg
azok alakjára általános részecskeszám esetén.
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