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Bevezetés

Az (1 + 1)-dimenziós szigma-modellek aszimptotiku-

san szabadok a perturbáiószámításban és a klasszikus

konform szimmetriájuk kvantumosan sérül a dinami-

kusan generált tömegskála hatására. Ezen tulajdonsá-

gok miatt, a szigma-modellek hasznos játék-modelljei

a kvantum-színdinamikának. Egyes speiális szigma

modellek integrálható kvantumtérelméletek, ami azt

jelenti, hogy egyes �zikai mennyiségek egzaktul kiszá-

míthatók. Ilyenek például a prinipális királis modell

és az O(N)-szigma-modell. Ezek szintén relevánsak az

AdS/CFT szemszögéb®l.

A doktori értekezésemben a peremes integrálható

prinipális királis és az O(N)-szigma-modelleket vizs-

gáltam. Klasszikusan az integrálhatóságnak több de-

�níiója is létezik. Az egyik lehet®ség, hogy azokat a

térelméleteket nevezzük integrálhatónak, amelyeknek

létezik nulla görbület¶ leírása. Ez azt jelenti, hogy a

mozgásegyenlet átírható az ún. Lax-konnexió lapos-

sági feltételévé. Ez a leírás használható végtelen sok

megmaradó töltés megkonstruálására. A nulla görbü-

let¶ leírás általánosítható peremes rendszerekre is. Ez

azt jelenti, hogy a peremfeltétel átírható peremes si-

masági feltétellé, ami tartalmaz egy ún. klasszikus ref-

lexiós mátrixot.

Kvantumos szinten egy térelmélet akkor integrál-

ható, ha a szórási folyamatokban nins részeske kel-

tés/eltüntetés és az n-részeske szórás egyértelm¶en
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faktorizálódik két-részeske szórásokká. Az egyértel-

m¶ségb®l következik, hogy a két-részeske S-mátrix ki-

elégíti a híres Yang-Baxter egyenletet (YBE). Az in-

tegrálhatóságot lehet általánosítani peremes rendsze-

rekre is: egy peremes térelmélet integrálható, ha a pe-

remes szórási folyamatokban (re�exió) nins részes-

ke keltés/eltüntetés és az n-részeske re�exió egyértel-

m¶en faktorizálódik egy-részeske re�exiókká és két-

részeske szórásokká. Az egyértelm¶ségb®l következik,

hogy az egy-részeske re�exiós mátrix kielégíti a pere-

mes Yang-Baxter egyenletet (bYBE).

Az integrálhatóság lehet®vé teszi, hogy véges tér-

fogatban is kiszámíthatók �zikai mennyiségek, például

az energiaspektrum. Aszimptotikusan nagy, de véges

térfogaton a rendszer jól közelíthet® kontakt kölsön-

hatású részeskék gázával, ezért az energiaszintek az

egyes részeskék energiájának az összege, vagyis a le-

hetséges impulzusokból és a diszperziós reláióból meg-

kapható a spektrum. Az impulzus kvantálási feltételek

az ún. Bethe-Yang egyenletek, melyeknek a megoldá-

sa az ún. kvantumos transzfermátrix diagonalizálá-

sára vezethet® vissza. A transzfermátrix sajátértéke-

inek a meghatározására számos módszer ismert, pél-

dául koordináta-, algebrai-, analitikus Bethe Ansatz

módszerek. Ezek közül a koordináta- és az algebrai

Bethe Ansatz-al a sajátvektorokat is megkaphatjuk.

Kutatómunkám során meghatároztam a zéró gör-

bület¶ leírással rendelkez® klasszikus peremfeltételeket

prinipális királis modellekre és O(N)-szigma-model-
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lekre, osztályoztam a raionális peremes Yang-Baxter

egyenlet megoldásait, illetve alkalmaztam az algebrai

Bethe Ansatz eljárást peremes O(2N)-szigma-model-

lekre.

Tézispontok

1. Spektrál paraméter függ® klasszikus

re�exiós mátrixok

A prinipális királis modellekben találtam új klasszikus

re�exiós mátrixokat, amik nem-triviálisan függnek a

spektrálparamétert®l. Megmutattam, hogy ezek kon-

zisztens megoldásai a peremes zéró görbület¶ egyen-

letnek. Felhasználva az SO(4) ∼= SU(2)× SU(2) loká-
lis izometriát, az SU(2) prinipális modell új re�exiós

mátrixa megfelel egy új re�exiós mátrixnak az O(4)-
szigma-modellben, amit lehet általánosítani az O(2N)-
szigma-modellekre. Továbbá megmutattam, hogy ezek

az új megoldások kielégítik a klasszikus peremes Yang-

Baxter egyenletet [3℄.

2. A klasszikus peremes Yang-Baxter

egyenlet megoldásainak osztályozása

Kidolgoztam a kétsoros monodrómiamátrixok Poisson-

algebráját általános mez®függ® κ-mátrixok mellett. Meg-

mutattam, hogy végtelen sok involúióban lev® meg-
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maradó mennyiség akkor létezik, ha a κ-mátrix ki-

elégíti a módosított klasszikus peremes Yang-Baxter

egyenletet. Szisztematikusan kerestem ennek megol-

dásait. A keresés eredménye azt sugallta, hogy egy κ-
mátrix akkor és sak akkor megoldása a bYBE-nek,

ha egyben konzisztens megoldása a klasszikus lapossá-

gi egyenletnek is. Továbbá meghatároztam egy szüksé-

ges feltételét annak, hogy egy mez®független κ-mátrix

a bYBE-nek megoldása. Ha ezt a szükséges feltételt

összevetjük az expliiten megkonstruált megoldásokkal

akkor azt látjuk, hogy megtaláltuk az összes megoldást

[3, 4℄.

3. A raionális K-mátrixok maradék szim-

metriájának osztályozása

Bebizonyítottam egy tételt, ami azt mondja ki, hogy

ha egy K-mátrix a G szimmetriát egy H részsoport-

ra sérti, akkor a G/H-nak szimmetrikus térnek kell

lennie. Ez a tétel lehet®vé teszi a K-mátrixok sziszte-

matikus keresését, hiszen a lehetséges H részsoportok

jelent®sen lesz¶külnek, ami �xálja K-mátrix szerkeze-

tét.

4. Algebrai Bethe Ansatz alkalmazása

peremes O(2N)-szigma-modellekre

Alkalmaztam az algebrai Bethe Ansatz módszert a pe-

remesO(2N)-szigma-modellekre két különböz® módon.
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Az els® módszer az

SO(2N) → SU(N) → SU(N − 1) → . . . → SU(2)

rekurziót használta. Azt láttuk, hogy ez a módszer

nem alkalmazható az SO(2M + 1)× SO(2N − 2M −

1) szimmetriájú peremekre, ezért implementáltam egy

másik módszert is, ami az

SO(2N) → SO(2N−2) → SO(2N−4) → . . . → SO(4)

rekurziót használta. Azt találtam, hogy az SO(2M +
1) × SO(2N − 2M − 1) szimmetriájú peremek nem

megszokott Bethe Ansatz egyenletekhez vezettek. En-

nek az oka az, hogy a perem sökkenti a szimmetria

rangját, így eggyel kevesebb Bethe gyök van mint a

periodikus esetben volt.
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