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1. fejezet
Bevezetés
A sok részecskét tartalmazó kvantumrendszerek viselkedésének megértése és leírása
olyan izgalmas és koncepcionálisan nehéz feladat, ami az elmúlt évszázadban sok
elméleti és kísérleti fizikus kíváncsiságát felkeltette. A kvantumelmélet forradalmi
állítása, miszerint a rendszer különböző állapotainak tetszőleges szuperpozíciója is
megengedett állapot, komoly kihívás elé állítja a makroszkopikus világ klasszikus
szabályain edződött képzeletünket. A szuperpozíció lehetősége miatt ezen rendszerek matematikai leírása is sokkal számításigényesebb a klasszikus rendszerekénél,
hiszen a rendszer kvantumállapotának véges átfedése lehet az összes lehetséges bázisállapottal, az állapot egzakt leírásához pedig az összes átfedési amplitudóra szükségünk van. Egzaktnak tekinthető számítások ezért csak kis kvantumrendszereken
végezhetők, ahol a lehetséges bázisállapotok száma nem túlságosan nagy. Nagyobb
rendszerek esetén közelítésekre van szükségünk, mely közelítések megbízhatósága
nagyban függ a vizsgált rendszer fizikailag érdekes állapotainak tulajdonságától.
Sokrészecskés rendszerek esetén az anyag különféle fázisai alakulhatnak ki a részecskék belső tulajdonságai, a közöttük fellépő kölcsönhatások, valamint külső paraméterek (hőmérséklet, nyomás, mágneses tér, stb.) függvényében. Ezen fázisok
között találhatunk olyanokat, melyek kvalitatíve jól megérthetők az úgynevezett
egyrészecske-képben, ahol a részecskék közötti kölcsönhatást átlagolva, önkonzisztens átlagtérként kezeljük. Ilyen fázisokra példa a fémekben kialakuló Fermi-folyadék
állapot, vagy az átlagtér szinten kvalitatíve jól kezelhető mágneses fázisok [1]. Kialakulhatnak azonbon olyan fázisok is, ahol a rendszer viselkedése szempontjából érdekes fluktuációk egzotikus kollektív gerjesztéseket és korrelációkat tartalmaznak, me-
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lyek drasztikusan eltérnek attól a klasszikus képtől, mely az állapotokra a rendszert
alkotó részecskék gázaként, vagy folyadékaként gondol. Ezen furcsa, korrelált állapotok megértése csak a kvantum soktest-elmélet alapján lehetséges. Példaként említhetjük az egydimenziós rendszerekben kialakuló Luttinger-folyadék állapotot [2],
vagy a frakcionális kvantum-Hall állapotokat [3]. Ezen egzotikus fázisok kialakulásának oka az első esetben a rendszer egydimenziós topológiája, ami miatt a részecskék
– klasszikus képben gondolkodva – nem tudják kikerülni egymást, a második esetben pedig a (kölcsönhatás nélkül számolt) diszperzió nélküli energiaspektrum. Ezen
okok következtében a kölcsönhatás mindkét esetben releváns perturbációvá válik,
így a nemkölcsönható elméletből kiinduló leírás érvényét veszíti [4, 5]. A modellek
és a lehetséges (akár még fel sem fedezett) fázisok sokszínűsége miatt nincs általánosan használható módszer a különféle fázisok leírására. Hiába ismerjük tehát akár
nagy pontossággal a rendszer részecskéinek tulajdonságait és a közöttük fellépő kölcsönhatásokat, a kialakuló állapotok feltérképezése tisztán elméleti úton általában
lehetetlen feladat. Az anyag új lehetséges állapotait ezért először többnyire kísérleti úton, vagy újabban számítógépes szimulációk segítségével fedezik fel,1 a kísérleti
eredmények értelmezése, majd esetleg újabb kísérleti javaslatok tétele azonban bőven
hagy munkát az elméleti kutatóknak is.
A digitális (klasszikus) számítógépek megjelenésével megnyílt a lehetőség a kvantumrendszerek részletekbe menő numerikus szimulációjára is, mely koncepcionálisan
a kísérleti és elméleti megközelítések között helyezkedik el, hiszen a numerikus algoritmusokat elméleti úton kell megalapoznunk, a számítások eredményeit azonban a
kísérletekhez hasonlóan értékelhetjük ki. A sokrészecskés Schrödinger-egyenlet egzakt megoldásához szükséges exponenciálisan nagy számítási kapacitás miatt a legtöbb érdekes rendszer sajnos nem kezelhető egzakt módon. Az elmúlt három-négy
évtizedben ezért különféle algoritmusok sokaságát dolgozták ki, melyek bizonyos esetekben igen nagy pontosságú eredményeket szolgáltatnak. Az algoritmusok fejlődése
olyan gyors volt, hogy gyakran még a számítástechnikai eszközök fejlődését is túlszárnyalta, azaz szükség esetén jobban járunk, ha egy modern algoritmust futtatunk egy
régi számítógépen, mintha a legújabb szuperszámítógépeken futtatunk régi, kevésbé
hatékony kódokat. Klasszikus számítógépektől azonban az algoritmusok látványos
1

Kivételek természetesen vannak, így pl. a Bose-Einstein kondenzációt 1924/25-ben elméleti

úton jósolták meg [6, 7].
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fejlődése ellenére sem várhatjuk, hogy tetszőleges kvantumrendszer szimulálására
hatékonyan alkalmazhatóak legyenek, ugyanis ahogy Richard Feynmantól gyakran
idézzük,2 a kvantum-világban alapvető szuperpozíciót csak egy kvantumosan működő rendszer tudná igazán hatékonyan szimulálni. Amíg azonban nem áll rendelkezésünkre kellően flexibilisen programozható kvantumszámítógép, kénytelenek
vagyunk egyre hatékonyabb klasszikus algoritmusokat létrehozni, melyek legalább
speciális esetekben alkalmazhatóak. A hatékony algoritmusok a rendszer (kvantum)állapotának leírásához szükséges exponenciálisan sok független paraméter használatát kerülik meg. Ez megtehető az állapot struktúrájára tett intuitív feltételezésekkel,
valamilyen kontrollált közelítés (pl. sorfejtés, vagy csonkolás) alkalmazásával, vagy
véletlen mintavételezés (Monte Carlo módszerek) alkalmazásával is. A folyamatosan
fejlődő számítógépes módszerek ma már megkerülhetetlen részét képezik a fizikai kutatás eszköztárának, segítségükkel nemtriviális elméleti jóslatokat ellenőrizhetünk,
de akár elvégzendő kísérletekre is javaslatok tehetők. Doktori kutatásaim során ilyen
algoritmusokat fejlesztettem és alkalmaztam korrelált rendszerek dinamikájának és
korrelációinak leírására. Ezen munkáinkat mutatom be ebben a disszertációban.
A legegszerűbb közelítést az átlagtér elméletek adják. Ezek a leírások azon az
intuitív feltételezésen alapulnak, hogy a rendszer állapotát leírhatjuk az egyrészecske
kép segítségével, míg a részecskék kölcsönhatását csak átlagosan vesszük figyelembe.
A sokrészecskés kvantumállapotot ezután az így nyert egyrészecske-megoldásokból
építjük fel. Az átlagtér önkonzisztens figyelembe vétele nemlineáris egyenletekre vezet melyet gyakran csak iteratív eljárásokkal tudunk megoldani, azonban elegendő
egyrészecskés állapotokkal dolgozni, ami lehetővé teszi viszonylag nagy rendszerek
kezelését. Az átlagtér közelítés nagy gyengesége, hogy alábecsüli a fluktuációk jelentőségét, ezért olyan problémák leírásakor, ahol a fluktuációk jelentősége nagy (például kritikus pontok közelében a felső kritikus dimenzió alatt), hibás eredményeket
szolgáltat [4]. Egyszerűségük miatt azonban az átlagtér elméletek – hiányosságaik ellenére – fontos szerepet töltenek be a kölcsönható rendszerek megértésében: a
kölcsönható fermionrendszerek Hartree-Fock közelítésen alapuló leírása [1], a lokális kölcsönhatásokat önkonzisztens módon figyelembe vevő dinamikus átlagtérelmélet
(DMFT) [9], vagy a modern ultrahideg atomi kísérletekben létrehozott Bose-Einstein
2

„because nature isn’t classical, dammit, if you want to make a simulation of nature, you’d

better make it quantum mechanical...” – „mert a fenébe is, a természet nem klasszikus, ezért ha a
természetet szeretétek szimulálni, jobb azt kvantumosan tenni...”, R. Feynman [8]
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kondenzátumok leírására gyakran alkalmazott nem-lineáris Gross-Pitaevskii egyenletek [10, 11] alapvető jelentőségűek. Utóbbi egyenleteket alkalmaztuk mi is az
Anderson-lokalizáció kritikus állapotát vizsgálaló, 2. fejezetben bemutatott munkánkban.
Az átlagtér elméletek gyakran elégtelennek bizonyulnak érdekes fizikai jelenségek
leírására. Erre jó példát szolgáltatnak az egydimenziós rendszerek [5], melyekben a
kialakuló fázisok, és az alacsonyenergiás gerjesztések gyakran drasztikusan eltérnek
az átlagtér elméletben várttól. Amennyiben a rendszerek alacsony hőmérsékleti viselkedését szeretnénk megérteni, gyakran elegendő lehet egyetlen kvantumállapotot,
a rendszer alapállapotát pontosan leírni. Bár az állapot leírásához elvben szükséges a bázisállapotokkal való exponenciálisan sok átfedési amplitudó ismerete, ezek
azonban egy lokális kölcsönhatásokat tartalmazó rendszer alapállapota esetén nem
függetlenek egymástól, azaz az állapot jól tömöríthető. A tömörítés alapja az a megfigyelés, hogy egy tiltott sávval rendelkező (nem kritikus) rendszer alapállapotában a
tömbi korrelációs hossz véges, ezért egy véges térfogatú részrendszer entrópiája nem
extenzív, hanem csak a részrendszer felületével arányos. Egydimenziós rendszerek
esetén ez azt jelenti, hogy tetszőleges (a korrelációs hossznál nagyobb) hosszúságú
láncdarab entrópiája azonos [12]. Ez az alacsony összefonódás az alapja a tenzorhálózat állapot (TNS, „tensor network state”) megközelítéseknek, melyek legismertebb példái sűrűségmátrix renormálási csoport (DMRG „density matrix renormalization group”) algoritmus ereményeként kapott mátrix szorzat állapotok (MPS,
„matrix product state”) [13]. A tenzor-hálózat megközelítések alacsony dimenziós, vagy nem túlságosan nagy kvantumrendszerek esetén jól kontrolálható közelítő
módszert adnak a kezünkbe, legyen szó akár az alapállapot, akár valamely időfüggő mennyiség vizsgálatáról. Magasabb (d ≥ 2) dimenzióban és kritikus rendszerek
esetén az állapot összefonódása nagyobb [12], melyeket a TNS állapotok kevésbé hatékonyan tudnak tömöríteni, azonban sokszor ekkor is ez a közelítés jelenti a legjobb
választást.3
Kutatásaink során létrehoztunk egy általános, abeli és nemabeli szimmetriákat
kihasználó MPS-kódot, mellyel alapállapoti, és dinamikai számítások is végezhetők.
3

A tömörítés hatékonysága ezekben az esetekben nagyban növelhető, ha az MPS felírásakor

valós térbeli (lokális) bázis helyett nemlokális bázisra térünk át. Kvantumkémiai modellekben ez
az elektronpályák transzformálásával érhető el, és mint kiderül, ezzel a módszerrel nagyságrendekkel
csökkenthető a szükséges számítási kapacitás [14].
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A kódban a diszkrét- és kompakt Lie-csoportok ábrázolás-elméletén [15], ezen belül
a fúziós szabályokon alapulva szétválasztjuk az állapotok szimmetriától függő, és
az azon felüli struktúráját, így az algoritmusokban az állapotok helyett multipletek
szintjén lehet dolgozni. A program futtatásához ezért a szimmetria nélküli, vagy
a csupán abeli kvantumszámokat kihasználó megközelítésekhez képest lényegesen
kevesebb numerikus erőforrás (processzoridő és memória) elegendő, továbbá közvetlenül hozzáférhetünk az állapotok abeli és nemabeli kvantumszámaihoz is, melyek
kinyerése máskülönben igen nehéz feladat is lehet. A kód működését a 3. fejezetben és a B. függelékben mutatjuk be részletesen, majd a 4, és 5 fejezetekben a kód
alkalmazásával készült munkáink bemutatása következik.
A numerikus módszerek felsorolásából – bár munkánk során nem alkalmaztuk
őket – nem hagyhatók ki a kvantum-Monte Carlo (QMC) módszerek, melyek az
egyik legalapvetőbb numerikus algoritmus-családot alkotják, s melyekkel kvantumrendszerek fázisátalakulásai és dinamikai tulajdonságai vizsgálhatók [16]. Bár a
QMC módszereknek alkalmazási területtől függően sok különböző típusa van (példák: stochasztikus sorfejtés (SSE) [17], pályaintegrál Monte Carlo (PIMC) [18],
variációs Monte Carlo (VMC) [19], stb.), mindegyikükben közös, hogy szemben az
egzakt számításokkal, ahol a nagyszámú kvantumos szabadsági fok miatt létrejövő
hatalmas állapottér egészét „végig kell járnunk”, inkább megfelelően súlyozott véletlenszerű mintavételezést végzünk. Bár a véletlenszerűség miatt a QMC számítások
eredményei statisztikai hibával terheltek, a kellő pontosság eléréséhez általában elegendő a teljes állapottér töredékére átlagolni, így más módszerekhez képest (egzakt
diagonalizáció, full-CI) lényegesen nagyobb rendszerek elérhetők. A kvantum-Monte
Carlo módszerek alkalmazhatósága – szemben a tenzor-hálózat leírásokkal – első
sorban nem a rendszer dimenziójától függ, hanem az úgynevezett előjelprobléma
hiányától/meglététől [20]. Az előjelprobléma a rendszer kvantumossága miatt fordulhat elő, ugyanis bizonyos modellekben elkerülhetetlen, hogy – a klasszikus Monte
Carlo módszerekkel szemben – előjeles súlyokkal kelljen összeadni járulékokat. Ezen
előjelek miatt az eredmények konvergenciája lelassul, polinomiális helyett csak exponenciálisan lassan érhetőek el a megfelelő pontosságú eredmények. Az előjelprobléma
elkerülhetetlen a legtöbb fermionikus modellben, valamint a frusztrációt tartalmazó
spinrendszerekben. A QMC módszerek számára a másik nehézséget a kritikus pontok közelsége jelenti, ekkor ugyanis a divergáló korrelációs hossz miatt felerősödnek
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a végesméret effektusok, és a kovergencia sebessége is lelassul. A kritikus pontok
közelsége azonban tetszőleges numerikus módszer számára nehézséget jelent, ebből
a szempontból tehát a QMC módszerek sem jelentenek kivételt.
A munkánk során vizsgált problémákat két részre oszthatjuk. Elsőként rendezetlen potenciálban mozgó, kölcsönható ultrahideg atomokkal, ezen belül is az
Anderson-lokalizáció kritikus állapotának dinamikai szintetizálásával foglalkoztunk
[21]. A rendezetlenség jelenléte drasztikusan befolyásolja a kvantumrendszerek viselkedését. Meglepő módon egy időfüggetlen rendezetlen potenciál, a részecskék közötti kölcsönhatás hiányában is képes kvantumfázisátalakulást generálni egy rendszerben [21, 22]. Ez a híres Anderson-féle átalakulás, melyben a hullámfüggvény
destruktív interferenciájának következtében az egyrészecske állapotok lokalizálttá
válnak [21,23]. Ezt a fázisátalakulást az elméleti és numerikus kutatások alapján ma
már igen pontosan ismerjük, meggyőző, az elmélettel nem csupán kvalitatíve egyező
kísérleti eredményekből viszont nagyon kevéssel rendelkezünk [24–26]. Rendezetlenséggel foglalkozó munkánkban numerikus szimuláció segítségével egy reális kísérleti
elrendezést analizálunk, melyben várakozásaink szerint jól kontrollált módon, kvantitatíve vizsgálható a lokalizációs átalakulás. Az általunk vizsgált rendszerben kölcsönhatásokat is figyelembe vettünk, átlagtér-szinten, melyek azonban nehezítik a
kritikus állapot megfigyelését. Ha ugyanis túllépünk a nemkölcsönható modelleken,
tehát rendezetlenség és kölcsönhatások egyszerre vannak jelen a rendszerben, úgy az
Anderson-féle nemkölcsönható leírás érvényét veszítheti. Jó példát szolgáltatnak erre
a szilárd testekben lévő elektronok: bár a fémes fázisban jól alkalmazható az egyrészecske kép a hatékony árnyékolás miatt, a lokalizált rendszerekben a részecskék a
lokalizáció miatt nem képesek a kölcsönhatást árnyékolni, így a kölcsönhatás releváns
perturbáció marad. A kölcsönhatás következményeként a Fermi-energia környékéről
eltűnnek az állapotok, úgynevezett Coulomb-gap nyílik [27]. Az ilyen kölcsönható
és rendezetlen rendszerekben létrejövő üveg állapotok leírása igen komplikált, akár
elméleti, akár numerikus módon közelítjük őket [28]. Ezeket a problémákat az általunk javasolt kísérletben kétkomponensű bozon-rendszer alkalmazásával kerüljük
meg, ahol az egyik komponens képes árnyékolni a romboló kölcsönhatásokat, miközben a másik komponensben a kritikus állapotot gerjesztjük. Eredményeink szerint
tehát a kölcsönhatások ellenére is megfigyelhető a kritikus állapot.
Munkánk második részében egydimenziós, erősen kölcsönható rendszerek leírá-
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sával foglalkozunk. Az elmúlt évtizekben az ultrahideg atomi kísérletek rohamos
fejlődése következtében ezen modellek időbeli viselkedésének vizsgálata az elméleti
kutatások frontvonalába került. Az egydimemenziós kvantumrendszerekben a kölcsönhatások következtében olyan egzotikus kvantumfázisok és fázisátalakulások jelennek meg, ahol a három dimenzióban megszokott egyrészecskés gerjesztések helyét
gyakran olyan kollektív módusok veszik át, melyekben a rendszert felépítő egyedi
atomok alig ismerhetők fel [2, 5]. Az elmúlt két évtizedben a hideg atomi kísérletek
fejlődése és az elméleti ismeretek bővülése sok olyan alapvető modellt és kérdést
tettek közvetlen vizsgálat tárgyává, melyek akár több évtizede komoly szerepet játszanak a statisztikus- és szilárdtestfizikai rendszerek megértésében.
Az egydimenziós rendszerek kutatásában kitüntetett figyelem irányul a kvantumkvencsek vizsgálatára [29–31]. Kvantumkvencsek alatt olyan kísérleteket értünk,
ahol a rendszert valamilyen nemegyensúlyi állapotban inicializáljuk, majd ebből a
kezdőállapotból indítva vizsgáljuk a rendszer dinamikáját. A hideg atomi kísérletekben ezt a rendszer paramétereinek (Hamilton-operátorának) hirtelen megváltoztatásával lehet elérni [32], míg numerikus szimulációkban a sokrészecskés időfüggő
Schrödinger-egyenletet kell megoldanunk valamilyen nemegyensúlyi kezdőállapotból
indítva. Egy kölcsönható modell esetén ez elvileg csak nagyon kis rendszerméretekre lenne megoldható. Szerencsés véletlen azonban, hogy amíg az egydimenziós
rendszerek fizikája nagyon egzotikus lehet, addig éppen egy dimenzióban igen hatékony elméleti és numerikus módszerek a állnak rendelkezésünkre, melyekre jó példát
szolgáltatnak a konform-térelméletek (CFT) [33], a bozonizáció [5], a Bethe-Ansatz
alapú módszerek [34], és a mátrix szorzat állapotokon alapuló numerikus algoritmusok [13]. Munkáink során ez utóbbi algoritmusokat használtuk e rendszerek alapállapotának és dinamikájának vizsgálatára. A 4. fejezetben a feles spinű XXZ-lánc
kvencs utáni dinamikáját, és a lánc termalizációjának kérdését vizsgáljuk időfejlesztő blokkdecimálás (TEBD, „time evolving block decimation”) algoritmus segítségével [35, 36]. Az 5. fejezetben az S = 1 spinű Heisenberg-lánc (Haldane-lánc) kvencs
utáni dinamikáját vizsgáljuk a TEBD és a néhány éve kifejlesztett hibrid szemiszemiklasszikus elmélet keretein belül [37]. Ezen munkánk célja az igen hatékony
hibrid módszer validálása volt a mikroszkopikus TEBD szimuláción keresztül.
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2. fejezet
Állapotok szelektív
spektroszkópiája és multifraktál
tulajdonságai ultrahideg Bose
kondenzátumban
Ebben a fejezetben rendezetlen, kölcsönható Bose-kondenzátumok dinamikáját modellezzük, és kísérleti javaslatot teszünk, melynek megvalósításával lehetővé válik az
Anderson-féle lokalizációs (fém-szigetelő) átmenet [21] kritikus állapotának preparálása egy ultrahideg atomokból álló Bose-Einstein kondenzátum segítségével. A
fejezetben először áttekintjük az Anderson-lokalizáció kritikus pontjának alapvető
tulajdonságait [22,38], különös tekintettel az állapot multifraktál jellemzőire [39,40].
Ezután rátérünk az általunk javasolt ultrahideg-atomi kísérlet bemutatására. Az
ultrahideg atomi eszköztárból az optikai rácsokra [41], a kölcsönhatások hangolhatóságára [42], és a rendezetlen potenciál megvalósíthatóságára van szükségünk [43].
Miután bemutattuk a javasolt gerjesztési protokollt, bebizonyítjuk, hogy a kritikus
állapot projektált képe is multifraktál viselkedést mutat. Meghatározzuk a projektált kép multifraktál spektrumát és kritikus korrelációit, és megmutatjuk, hogy a
kölcsönhatások ellenére lehetséges a kritikus állapot vizsgálata, így annak univerzális
korrelációi és multifraktál jellemzői mérésekkel is meghatározhatóvá válnak.

11

2.1. Az Anderson modell, a fém-szigetelő fázisátalakulás és a kritikus állapot multifraktál tulajdonságai
A valódi fizikai rendszerek szinte kivétel nélkül tartalmaznak valamilyen rendezetlenséget, azaz véletlenszerű hibákat, szennyezéseket, melyek hatással vannak a rendszer
viselkedésére. A rendezetlenség következtében sérül a rendszerek transzlációs szimmetriája, ezért a (kvázi-)impulzus nem jó kvantumszám többé. A véletlenszerűség
miatt továbbá mintáról mintára eltérő viselkedést tapasztalhatunk, ezért az elméleti modellezés során valószínűségeket és átlagolt mennyiségeket kell vizsgálnunk.
Ehhez vagy komplikált elméleti konstrukciókra (pl. replikák bevezetése [28]), vagy
nagy számú (numerikus) realizáció átlagolására van szükség.
P. W. Anderson úttörő jelentőségű munkájában azt a kérdést vizsgálta, milyen
hatása van egy statikus (időfüggetlen) rendezetlenségnek a szilárd testekben létrejövő spin-transzportra. [21]. Mint később kiderült, az Anderson által jósolt jelenség – a
lokalizáció – igen alapvető, így az eredetileg spin-transzportra megfogalmazott eredmények rendezetlenségben mozgó elektronok, vagy akár fotonok és fononok rendszerére is általánosíthatók. Statikus rendezetlenség szinte minden kondenzált rendszerben van, ugyanis rácshibák, különféle szennyezések még a legtisztább rendszerben
is vannak. Ötvözetek és dópolt félvezetők esetén a különféle atomok véletlenszerű elhelyezkedése miatt pedig igen erős rendezetlenség is kialakulhat. Klasszikus
képben gondolkodva azt várnánk, hogy ezekben a rendszerekben a részecskék, bár
szóródásokat szenvednek el, de a mintában diffúzív módon továbbra is propagálhatnak. Ezzel szemben Anderson arra a meglepő eredményre jutott, hogy elegendően
nagy rendezetlenség esetén a hullámfüggvények destruktív interferenciája drasztikusan megváltoztatja ezt a viselkedést, diffúzív vezető helyett szigetelővé téve a
rendszert. Ebben a furcsa, szigetelő fázisban a részecskék hullámfüggvényei térben
lokalizálttá válnak, így téve lehetetlenné a vezetést annak ellenére, hogy – elektronok
rendszerére gondolva – a Fermi-energia közelében véges marad az állapotsűrűség.
Az Anderson-modellben nemkölcsönható részecskék egy sávját vizsgáljuk szoroskötésű közelítésben, ahol a részecskékre rendezetlen potenciál is hat,
Ĥ =

X
i

εi c†i ci − t

X †



ci cj + h.c. .

hi,ji
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(2.1)

Az első tagban εi a rendezetlen potenciál, melyet numerikus munkákban leggyakrabban egymástól függtlenül egyenletes eloszlással sorsolnak a [−W/2, W/2] intervallumból. A második tag a szomszédos rácshelyek közötti hoppingot írja le. A
modell egyrészecske-sajátállapotait a
|ψn i =

X

ψn (i)c†i |0i

(2.2)

i

alakba írhatjuk, ahol |0i a vákuum-állapot. Ezeket az állapotokat a Ĥ |ψn i = En |ψn i
egyrészecskés Schrödinger-egyenlet megoldásával határozhatjuk meg, ahol En az állapot energiája. Az egyrészecske-sajátállapotok a rendezetlenség függvényében lehet√
nek kiterjedtek, vagy lokalizáltak. Míg egy kiterjedt állapot esetén ψn (i) ∼ 1/ V ,
azaz a hullámfüggvény nagysága minden rácshelyen hasonló nagyságrendű, addig
lokalizált állapotok esetén a hullámfüggvény csak egy kis térrészre terjed ki, a rácshelyek többségén exponenciálisan kis értéket vesz fel, ψn (i) ∼ e−|ri −r|/ξ , ahol ξ a
lokalizációs hossz, ami az állapot kiterjedését méri.
Ha a rendszer d = 3 dimenziós, nem túl nagy rendezetlenség esetén mind lokalizált, mind kiterjedt állapotok jelen vannak a rendszerben.1 Ezek az energiaspektrumban külünböző, egymástól jól elkülönülő tartományokat foglalnak el, mely
tartományokban tehát vagy kizárólag lokalizált, vagy kizárólag kiterjedt állapotokat találunk [23].2 A tartományok határát jelölő Ec kritikus energiákat (a mobilitási
küszöböket) a lokalizált fázisból megközelítve a lokalizációs hossz ξ ∝ |E −Ec |−ν módon divergál [22],3 ahol ν ≈ 1.58 kritikus exponens numerikusan nagy pontossággal
ismert [45].4
A kritikus állapotok, melyek energiája Ec -vel egyezik meg, érdekes átmenetet
képeznek a kiterjedt és lokalizált állapotok között. Bár hullámfüggvényük kiterjed
az egész mintára, de nagy (|ψ(i)|2 & 1/V ) hullámfüggvény értékeket csak nagyon
kevés (a termodinamikai limeszben elhanyagolható számú) rácshelyen mérhetünk,
1

d ≤ 2 dimenzióban spintelen részecskék esetén tetszőlegesen kicsi rendezetlenség esetén minden

állapot lokalizálttá válik [22, 44].
2
Azonos energián nem létezhetnek egyszerre lokalizált és kiterjedt állapotok, ugyanis a véletlenszerű rendezetlenség piciny módosításával ezek azonnal hibridizálódnának, így végül minden
állapot kiterjedtté válna.
3
A fémes oldalról közelítve a mobilitási küszöböt, a hullámfüggvény korrelációs hossza mutat
hasonló divergenciát.
4
A kritikus exponens értéke függ a rendszer alapvető szimmetriáitól [46, 47]. A fent megadott
érték az időtükrözés- és spin-forgatás invariáns esetre vonatkozik.
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azaz a hullámfüggvény fraktálszerűen lukacsos, a tipikus rácshelyeken a részecskék
megtalálási valószínűsége nagyon kicsiny (lásd a 2.1(a) ábrát.). Folytonos mennyiségről lévén szó, a kritikus hullámfüggvény multifraktál tulajdonságot mutat [38–40],
melyet legegyszerűbben az abszolútérték-négyzetének kritikus eloszlásával definiál2

hatunk [39]. Bevezetve az α = − ln |ψ(i)|
jelölést a hullámfüggvény logaritmusára,
L
az α eloszlása
P(α) ∝ Lf (α)−d ,

(2.3)

ahol f (α) a multifraktál spektrum, míg L a rendszer lineáris méretét jelöli, azaz V =
Ld . Az f (α) függvény a kritkus állapot univerzális jellemzője, azaz a rendszerméretet
elegendően nagynak választva már független a rendszermérettől [39, 48].5
Bár a kritikus állapot jellemzői, a ν exponens, és az f (α) spektrum numerikus
szimulációkból jól ismert mennyiségek [45, 48], a kritikus állapot kísérleti szintetizálása komoly kihívás. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a multifraktalitás egyetlen
kritikus sajátállapot tulajdonsága, amely állapot ráadásul a sáv belsejében található
mobilitási küszöbnél van, ahol az átlagos szinttávolság kicsiny. Egy sajátállapot gerjesztése tehát nagy energiatérbeli felbontást követel meg, hiszen mint majd látjuk,
a „kísérleti” multifraktál spektrum már néhány sajátállapot szuperpozíciója esetén
is lényegesen eltér az univerzálistól. Tovább nehezíti a dolgunkat, hogy az f (α)
spektrum a tömbi állapot jellemzője, egy minta felületéhez közel ettől eltérő, úgynevezett felületi multifraktalitást láthatunk [49]. A szilárdtest-rendszerekben ráadásul
mindig jelen vannak kölcsönhatások, melyek a (2.1) modellben el vannak hanyagolva. Korábbi kísérletekben vizsgáltak szennyezett félvezetőket [24], a kvantum-Hall
kritikus állapot multifraktalitását [25], továbbá klasszikus ultrahang segítségével is
megkísérelték meghatározni a kritikus multifraktál spektrumot [26], azonban a fenti
nehézségek miatt a numerikus szimulációkból ismert univerzális multifraktál jellemzők nem voltak meghatározhatók.
Az általunk javasolt kísérleti protokoll alkalmazásával egy ultrahideg atomi BoseEinstein kondenzátum (BEC) [10] gerjesztésével a lokalizált oldalról javasoljuk megközelíteni a kritikus állapotot. Ultrahideg atomi rendszerekben korábban sikerült
5

Precíz univerzális viselkedést akkor tapasztalhatunk, ha a hullámfüggvény abszolútérték-

négyzetét ld méretű dobozokban először átlagoljuk, úgy, hogy a  l  L teljesüljün, ahol a a
rácsállandó. Az f (α) az így blokkosított hullámfüggvény univerzális eloszlását jellemzi, míg a
dobozolással megszabadultunk a mikroszkopikus hosszskálából következő nemuniverzális korrekcióktól.
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közvetlenül megfigyelni erősen lokalizált állapotokat egy [50, 51], és három dimenzióban is [52, 53]. Mint megmutatjuk, az általunk javasolt elrendezés elegendően híg
rendszerben a jelen lévő kölcsönhatások ellenére is megfigyelhetővé teszi a kritikus
állapot korrelációit és a multifraktál spektrumot.

2.2. Kísérleti javaslat egyedi sajátállapotok gerjesztésére
Az általunk javasolt kísérleti elrendezés az [54] hivatkozásban megvalósított kísérlethez hasonlóan kétkomponensű ultrahideg bozonokon alapul, ahol a két komponenst
az atom két hiperfinom állapota valósítja meg, melyeket a ↓ és ↑ szimbólumokkal
különböztetünk meg. Az atomok egy háromdimenziós köbös optikai rácsban mozoghatnak [55], a ↑ komponensre hat továbbá a rendezetlen potenciál, miközben a ↓
komponenssel a rendezetlenség nem hat kölcsön. Kezdetben a rendszert tisztán a ↓
komponensben inicializáljuk, jóval a BEC átalakulás kritikus hőmérséklete alá lehűtve, így az atomok túlnyomó többsége az (önkonzisztens) egyrészecske-alapállapotban
található. Ezután egy rádiófrekvenciás gerjesztéssel ↓⇒↑ átmeneteket indukálunk,
ahol a gerjesztés frekvenciájával hangoljuk a végállapot energiáját (lásd 2.1.(b) ábrát). Amennyiben a gerjesztés ki és bekapcsolását is elegendően simán végezzük, azt
várnánk, hogy a végállapot az energiaspektrumban elegendően éles csúcsot foglal el,
így lehetővé válhat akár egyetlen sajátállapot vizsgálata.
Mint kiderül, a rendszerben elkerülhetetlenül jelen lévő kölcsönhatások következtében a végállapot energia-csúcsa kiszélesedik, így egy további trükkre van szükség
ahhoz, hogy egyedi sajátállapotokat gerjeszthessünk. A alapötlet az, hogy a gerjesztést térben jól fókuszált nyaláb segítségével, vagy két nyaláb metszéspontjában
hozzuk létre. Mindkét esetben lézerek segítségével, úgynevezett kétfotonos lambdaátmenet hozza létre a rádiófrekvenciás gerjesztést úgy, hogy a végállapot a lokalizált
tartományban legyen [56]. Lézerek segítségével létrehozható néhány rácsállandó széles jól fókuszált nyaláb, ugyanis az optikai rács rácsállandója és a gerjesztő nyaláb
hullámhossza hasonló nagyságú [56]. Amennyiben a lokalizált tartományba gerjesztünk, a térben fókuszált gerjesztés csak azokat a sajátállapotokat tudja gerjeszteni,
melyek hullámfüggvénye átfed a gerjesztett tartománnyal. Amennyiben a gerjesztett ↑ atomokat a 2.1(c-d) ábrán vázolt módon valós térben lefényképezzük, úgy az
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2.1. ábra. (a) Egy L = 100a méretű rendszer kritikus sajátállapotának projektált képe.
(b) A gerjesztési protokoll sematikus vázlata. Kezdetben az összes atom a ↓ állapotban található, és egy Bose-Einstein kondenzátumot alkot. A külső gerjesztés hatására az atomok
a ↑ állapotba kerülnek, mely állapot kölcsönhat a rendezetlen potenciállal is. A gerjesztési
frekvencia jó megválasztásával a gerjesztett állapot a mobilitási küszöb közelébe hangolható. (c) Nyalábba fókuszált gerjesztés esetén csak a nyalábbal átfedő lokalizált állapotok
gerjesztődnek, így a fényképen lecsökkenthető a sajátállapotok átfedésének hatása. (d)
Keresztezett nyalábok esetén elérhető, hogy a gerjesztés pontszerűen hasson csak.

egyedi állapotok képe láthatóvá válik. Az egyes sajátállapotok átfedése a képen nem
jelentős, amennyiben az energia-felbontásra teljesül a
∆ε <

1
ρε ξ 3

(2.4)

feltétel, ahol ρε a ↑ atomok térfogategységre eső állapotsűrűsége a gerjesztett energiaérték közelében. Ez a feltétel szemléletesen azt jelenti, hogy a lokalizációs hossz által meghatározott ξ 3 térfogatú lokalizációs térfogatban mért átlagos szinttávolságnál
kell csak nagyobb energiafelbontást elérnünk, ami könnyen teljesíthető, amennyiben
a lokalizációs hossz nem túlságosan nagy. A lokalizált tartományban tehát lehetséges egyedi sajátállapotok leképezése, az elérhető energiafelbontás pedig azt határozza
meg, mennyire mehetünk közel a mobilitási küszöbhöz. Amennyiben elegendően jó
felbontást érünk el, úgy a mobilitási küszöbhöz közeli, majdnem kritikus állapotok
is leképezhetők, ezekben pedig láthatóvá válnak a kritikus multifraktál-fluktuációk.
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2.3. A rendezetlen Bose-Hubbard-modell és a származtatott Gross-Pitaevskii átlagtér egyenletek
Az előző pontban vázolt kísérlet elméleti leírásához a Bose-Hubbard-modellből indulunk ki, melyet az ultrahideg atomi rendszerek leírására széles körben alkalmaznak [55]. A rendszer Hamilton-operátora
Ĥ =

X
r,σ

εr,σ a†r,σ ar,σ − J

X

(a†r,σ ar0 ,σ + h.c.) +

X
r,σ,σ 0

hr,r0 i,σ

1
Uσσ0 a†r,σ a†r,σ0 ar,σ0 ar,σ , (2.5)
2

ahol a†r,σ az r = (x, y, z) rácshelyen egy bozont kelt a σ = {↑, ↓}-val jelölt belső
állapotban. Az első tagban εr,↑ = Vr a rendezetlen potenciál, melyet más numerikus
munkákhoz hasonlóan [22, 39, 48] egyenletes eloszlással sorsoltunk a [−W/2, W/2]
tartományból,6 miközben εr,↓ = const., azaz a ↓ állapotokra nem hat a rendezetlenség. A második tag a hoppingot írja le, a harmadik tag pedig a bozonok kölcsönhatását. Két komponens esetén az Uσ σ0 szimmetrikus mátrixban egyszerre jelenik
meg a komponenseken belüli és a két komponens közötti kölcsönhatás-erősség. Ezen
kölcsönhatások jelenléte lényegesen megnehezíti a jó energia-felbontás elérését, ezért
hatásukat a lehető legjobban el kell nyomnunk. Erre a legegyszerűbb megoldás az
atomok számának csökkentése lehetne, de ez megnehezíti az elegendően tiszta kondenzátum létrehozását, továbbá a fényképezés során kevesebb atomot láthatunk a
képen. Mint kiderül, a legrombolóbb hatása végállapotbeli U↑↑ kölcsönhatásnak van,
ugyanis a mobilitási küszöb közelében a multifraktál állapotok nagy sűrűségű csomókat tartalmaznak (lásd 2.1(a) ábra). Ultrahideg atomi rendszerekben külső mágneses tér által, Feshbach-reznananciákon keresztül lehetőség van a kölcsönhatások
hangolására [42], így egyes csatornákban a kölcsönhatás akár zérussá is tehető. Számításaink során ezért feltételeztük, hogy U↑↑ = 0, miközben U↑↓ = U↓↑ = U↓↓ = U .
A kölcsönhatás U erőssége reális, nem túl mély optikai rácspotenciálok esetén a J
csatolás nagyságrendjébe csökkenthető [55]. A rendszerméretet 40a × 40a × 40a-nek
6

A kísérletekben a rendezetlen potenciált finomszemcsés „speckle-lézer” alkalmazásával [52, 53],

a ráccsal inkommenzurábilis potenciál bekapcsolásával [51], vagy holografikus úton állítják elő
[57–59].
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választottuk, a peremeken periodikus határfeltételt írtunk elő.7
Ahogy korábban írtuk, a külső rádiófrekvenciás gerjesztést kétfotonos átmenetekkel hozzuk létre [56], ahol az effektív gerjesztő-potenciál frekvenciáját a két lézer
lebegési frekvenciája adja meg. Az ún forgóhullámú közelítésben a térben fókuszált
gerjesztő potenciál alakja
ĤΩ =

X

~Ωr (t)(a†r,↑ ar,↓ + h.c.) ,

(2.6)

r

ahhol Ωr (t) a helyfüggő gerjesztési erősség (Rabi-frekvencia), míg a gerjesztés ω
frekvenciája a forgóhullámú leírásban ε↑,↓ ⇒ ε↑,↓ ± ~ω módon hangolja el egymáshoz képest a két komponens energiáját. A nyaláb alakját Gaussinak tételezzük fel,
Ωr (t) = Ω0 (t)e−(x

2 +y 2 )/2w
0

, ahol w0 egy keskeny kiszélesedés, melyet a szimulációnk-

ban w0 = 4a-nak választottunk. Ezzel a választással a szimulált L = 40a méretű
rendszerben a nyaláb kiszélesedése nem számottevő [56]. Az általunk tapasztalt
legjobb energiafelbontáshoz Ω0 (t)-t először τ = 60~/J idő alatt sima (tanh(t/τ ))
időfüggéssel kapcsoltuk be , majd összesen T = 400~/J ideig tartottuk bekapcsolva,
végül ismét τ = 60~/J idő alatt kikapcsoltuk.
Átlagtér közelítésben a kondenzátum hullámfüggvényét koherens állapottal közelítjük, melyre ar,σ |ψi = ψr,σ |ψi, ahol ψr,σ a kondenzátum hullámfüggvénye. Ezt
a közelítést alkalmazva, a fluktuációkat elhanyagolva nyerjük a
i∂t ψr,σ =

∂H

n

∗
ψr,σ
, ψr,σ

o

∗
∂ψr,σ

(2.7)

Gross-Pitaevskii egyenleteket, ahol a továbbiakhoz hasonlóan ~ = 1 egységrendszerre
tértünk át, továbbá a Hamilton-operátorban a koherens állapotoknak megfelelően
∗
ar,σ ⇒ ψr,σ és a†r,σ ⇒ ψr,σ
helyettesítéssel éltünk [11]. A (2.7) egyenletet érdemes a

i∂t ψr,↑ = Ĥ↑ (ψ)ψr,↑ + Ωr (t)ψr,↓
i∂t ψr,↓ = Ĥ↓ (ψ)ψr,↓ + Ωr (t)ψr,↑

(2.8)

alakba írni, ahol Ĥ↑ (ψ) és Ĥ↓ (ψ) a ↑ és ↓ bozonokra ható önkonzisztens Hamilton-operátorokat jelölik (részletes alakjukat az A. függelék (A.1) egyenletében mu7

Mivel a célunk a tömbi viselkedés vizsgálata, így a numerikus szimulációban periodikus ha-

tárfeltételekkel szabadultunk meg a minta felszínétől. Kísérletekben periodikus határfeltételeket
természetesen nem lehet megvalósítani, azonban jelentősen nagyobb rendszerméretek elérhetők, így
a peremek hatása lényegesen kisebb.
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tatjuk), míg az Ωr (t)-vel arányos tag felel meg a külső gerjesztésnek. Az egyenlet
numerikus megoldásának részleteit az A.1. függelékben mutatjuk be.
Az U↑↑ kölcsönhatás kikapcsolásának következtében a H↑ (ψ) önkonzisztens Hamilton-operátor csak a ↓ részecskék sűrűségétől függ, azaz az első egyenletre gondolhatunk úgy is, hogy az a ψr,↑ hullámfüggvény időfüggését határozza meg a ↓
részecskék és a külső rendezetlen potenciál együttese által meghatározott (enyhén
időfüggő) önkonzisztens potenciálban. Várakozásunk szerint az optimális gerjesztési
protokoll mellett a ψr,↑ hullámfüggvény a gerjesztés kikapcsolása után jó közelítéssel
sajátállapota lesz a H↑ (ψ) önkonzisztens Hamilton-operátornak, azaz az energiaspektrumban egy elegendően éles csúcsot alkot, s így belőle a kritikus multifraktál
jellemzők kinyerhetőek lesznek.
A lokalizációt vizsgáló numerikus módszereknek mindig része a sokezer rendezetlenség-realizációra való átlagolás [22, 39, 46, 48], ez azonban kísérletileg nehezen
megvalósítható. Ezt elkerülendő, mi az ω frekvenciát úgy határoztuk meg, hogy a
gerjesztett energia távol legyen a sáv széleitől. A sáv közepéhez közel ugyanis a lokalizációs hossz alig függ az energiától, a W rendezetlenség erősségtől azonban erősen
függ. Ezt kihasználva, adott W érték mellett a rendezetlenségre való átlagolás helyettesíthető az ω gerjesztési frekvenciára való átlagolással, ami már egy kísérletileg
is megvalósítható eljárás. Számításainkban mi is ezt a protokollt követtük, összesen három potenciál realizációt használtunk, s mint majd látjuk, ez elegendőnek
bizonyult.8

2.4. Kritikus multifraktalitás a Gross-Pitaevskii
egyenlet megoldásaiban.
Az előző pontokban vázolt kísérleti elrendezésben N = 3200 atomot tartalmazó híg kondenzátum dinamikáját a Gross-Pitaevskii egyenlet segítségével szimulálva meghatároztuk a gerjesztés után a ↑ komponens ψr,↑ hullámfüggvényét. Elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a hullámfüggvény a H↑ (ψ) önkonzisztens Hamiltonoperátor spektrumában milyen széles csúcsot eredményez. Ennek megválaszolásához
a w↑ (E↑ ) =
8

P

α

| hα|ψ↑ i |2 δ(E↑ − Eα ) spektrális súlyok meghatározására van szükség,

A kísérlethez elegendő lehet egyetlen potenciál is, azonban néhány potenciál vizsgálatával meg-

győződhetünk, hogy nem mintaspecifikus az eredmény.
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(a)

(c)

(b)

10 a

10 a

(d)

10 a

2.2. ábra. (a) A gerjesztett ↑-bozonok spektrális súlya (kék vonal) a gerjesztés után
egy (L/a)3 = 403 méretű rendszer esetén, W = 17J rendezetlenség mellett. A szimuláció
során N = 3200 atom kondenzátumát szimuláltuk, U↑↓ = U↓↓ = 2J kölcsönhatás esetén,
ω ≈ 8J/~ gerjesztési frekvencia mellett. A világosbarna terület a ↑-bozonok önkonzisztens
Hamilton-operátorának simított állapotsűrűségét mutatja. A mellékábrán nagyítva is mutatjuk a w↑ (E) spektrális csúcsot, melynek szélessége közelítőleg 0.05J. (b,c) Projektált
sűrűségek a fémes (W = 10J) és lokalizált (W = 28J) tartományban, függőleges gerjesztőnyaláb esetén. (d) Egy enyhén lokalizált (W = 17J) állapot projektált képe, keresztezett
nyalábok által létrehozott pontszerű gerjesztés esetén.

ahol |αi-val a H↑ (ψ) sajátállapotait, Eα -val pedig a hozzájuk tartozó energiát jelöljük. Bár 403 = 64000 rácspont esetén az operátor teljes diagonalizációja nem
megvalósítható, a w↑ (E↑ ) függvény – az A.2. függelékben részletezett módon – jól
közelíthető a Chebishev-polinomokon történő kifejtés segítségével [60]. Hasonló trükkel a H↑ (ψ) operátor teljes állapotsűrűsége is közelíthető, így azt is láthatjuk, hogy
a spektrális csúcs hol helyezkedik el a sávon belül.
Ahogy a 2.2(a) ábra mutatja, valóban lehetséges a sáv közepéhez közel éles csúcsot gerjeszteni, a kölcsönhatást U = 2J-nek választva az energia-térbeli kiszélesedés
∆ε ≈ 0.05J. Bár térben homogén gerjesztés esetén egy ilyen széles csúcsba nagyjából 100 sajátállapot esne bele, fókuszált nyaláb alkalmazásával a felhő fényképén a
sajátállapotok közötti átfedés a (2.4) egyenlet szerint nem jelentős, amíg ξ . 10a.
A 2.2(b-d) ábrákon a gerjesztett felhő projektált képét mutatjuk fémes és lokalizált
fázisban. Nyaláb vagy pontszerű gerjesztés esetén is azt látjuk, hogy míg a fémes
oldalon a gerjesztett atomok nagyjából homogén módon töltik ki a térfogatot, addig
a lokalizált oldalon a gerjesztett atomok a gerjesztő potenciál által meghatározott
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tartomány közelében maradnak, tehát a szimuláció eredménye kvalitatíve megfelel
a 2.1. ábrán mutatott várakozásnak.
A kritikus ponthoz közel a hullámfüggvényben univerzális térbeli korrelációkat
várunk,
(q)

C↑ (r) = |ψr,↑ |2q |ψ0,↑ |2q ∝ |r|−yq Y (q) (|r|/ξ) ,

(2.9)

ahol yq exponens jellemzi a kritikus pontban mért hatványfüggvény-korrelációk lecsengését, míg az Y (q) (|r|/ξ) univerzális függvény levágja korrelációs függvényeket az
|r| > ξ távolságokon [4]. Az yq exponens kapcsolatba hozható az f (α) multifraktál
spektrum Legendre-transzformáltjával [38],
yq = 2τq − τ2q + dq; ,
ahol q ≡

df (α)
,
dα

(2.10)

τq = αq −f (α), és a mi esetünkben d = 3. A szokásos sűrűség-sűrűség

korrelációkat a q = 1 választás esetén kapjuk.
Az eddigiekben a háromdimenziós hullámfüggvényt és a belőle számított sűrűséget analizáltuk, ezek kísérleti meghatározása azonban igen nehéz feladat [61]. A
kísérleti protokoll alapján lényegesen egyszerűbb a projektált
ρ̂r⊥ ,↑ =

Z

dz|ψr,↑ |2

(2.11)

képet rögzíteni, ahol z a gerjesztő nyalábra (vagy nyalábokra) merőleges vetítési
irány, míg r⊥ = (x, y) a vetítésre merőleges koordináták. Ahogy ebben az egyenletben ρ̂r⊥ ,↑ esetén, úgy a továbbiakban is kalappal jelöljük, ha egy mennyiség a
projektált képre vonatkozik. Munkánk során sikerült megmutatnunk, hogy a (2.11)
egyenletben definiált projektált sűrűségek a három dimenziós esethez hasonló multifraktál viselkedést mutatnak.
A projektált sűrűségre a (2.9)-hoz hasonló kritikus korrelációkat várunk a lokalizált oldalon,
Ĉ (q) (r⊥ ) ≡ ρ̂qr⊥ ,↑ ρ̂q0,↑ ∝ |r⊥ |−ŷq Ŷ (q) (|r⊥ |/ξ) .

(2.12)

Ennek a felvetésnek az igazolására először egy egzakt, q = 1 esetén érvényes ŷ1 =
y1 − 1 relációt vezettünk le, mely valóban nagy pontossággal teljesül nagy rendszerméretekre (L = 120a), az Anderson-modell diagonalizációjával nyert kritikus sajátállapotok esetén.9 q 6= 1 esetén nem találunk hasonló relációt, ezért elvégeztük az
9

A nagyméretű rendszerek kritikus állapotait a JaDaMiLU köynvtár segítségével határoztuk
meg [62].
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(b)

(a)

ö.e.

U=0J
U=4J
U=2J

(c)

U=8J

2.3. ábra. (a) A projektált ρ̂r⊥ sűrűségek átskálázott korrelációs függvénye a lokalizált
tartományban különböző rendezetlenség erősségek esetén. Az ω ≈ 8J/~ gerjesztési frekvenciát egy keskeny, 1J/~ szélességű ablakban változtattuk, és átlagoltuk az eredményeket.
A ξ(W ) lokalizációs hossz a belső panelben mutatott módon divergál, ahogy Wc ≈ 16.5
kritikus rendezetlenséget közelítjük. (b) A projektált ρ̂r⊥ sűrűségből meghatározott multifraktál spektrum, különböző kölcsönhatás erősségek esetén. Kölcsönhatás hiányában a
spektrum nagy pontossággal megfelel a kritikus sajátállapotból számolt univerzális mul−αmax
tifraktál spektrumnak. A maximum helye αmax ≈ 2.3 a tipikus rácspontok ρ̂typ
r⊥ ∼ L

sűrűségével van kapcsolatban. U növelésével a mért multifraktál spektrum torzul. (c) A
gerjesztett ↑-bozonok spektrális csúcsának kiszélesedése a kölcsönhatás erősségének függvényében. Az éles spektrális csúcs a kölcsönhatás növelésére eltolódik, és kiszélesedik, ami
a multifraktál spektrum torzulásához vezet.
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egzakt diagonalizációval nyert kritikus sajátállapotok multifraktál analízisét, és ezt
vetettük össze a Gross-Pitaevskii egyenletre végzett dinamikai szimulációk eredményével. A 2.3(a) ábrán a projektált kép szokásos (q = 1) sűrűség-sűrűség korrelációit
mutatjuk különböző rendezetlenség erősségek mellett. Az adatok a hosszúság megfelelő átskálázása után egy univerzális görbére esnek a (2.12) egyenletből vártnak
megfelelően. Az összeskálázás alapján a lokalizációs hossz rendezetlenség-függését
is meg tudtuk határozni, és abban a kritikus (Wc ≈ 16.5) értékhez közelítve a várt
divergenciát tapasztaltuk.
A projektált ρ̂r⊥ ,↑ sűrűség eloszlását megvizsgálva a kritikus ponthoz közeli W =
17 rendezetlenségnél azt tapasztaljuk, hogy a belőle meghatározott fˆ(α) igen jól
megfelel a tiszta kritikus sajátállapotok projekciójából nyert kritikus projektált multifraktál spektrumnak (lásd 2.3(b) ábra). Azt tapasztaljuk azonban, hogy a kölcsönhatás erősségének növelésével a szimulált multifraktál spektrum egyre erősebben
eltér az univerzális kritikus görbétől, a fémes állapotoknak megfelelő eloszlás irányába torzulva. Ezt a viselkedést megérthetjük a 2.3(c) ábra alapján, ahol a gerjesztett
hullámfüggvény spektrális csúcsának kiszélesedését mutatjuk a kölcsönhatás-erősség
függvényében. Míg kölcsönhatás nélkül egy igen éles ∆ε ≈ 0.01J szélességű csúcsot
kapunk, ez a kölcsönhatás erősségének növelésével gyorsan kiszélesedik, így egyre
több enyhén lokalizált sajátállapot együttes képét kapjuk a projekció eredményeként. Végeredményben azt mondhatjuk, hogy bár csak a kölcsönhatás nélküli esetben kapunk a kritikusnak nagy pontossággal megfelelő multifraktál-spektrumot, de
a reális U = 2J kölcsönhatás-erősségnél is egész jó egyezést tapasztalunk az fˆ(α)
függvény maximumának közelében. A maximum αmax ≈ 2.3 értékének megfelelően
a projektált kép tipikus rácspontján a sűrűség L−αmax alakban anomálisan skáláz.
Ugyanezt az analízist elvégezve a három dimenziós (projekció nélküli) sűrűségekre
még jobb egyezést tapasztalunk a kritikus multifraktál spektrummal.10

2.5. Diszkusszió
Munkánkban numerikusan demonstráltuk, hogy egy kétkomponensű ultrahideg-atomi
Bose-Einstein kondenzátum segítségével lehetőség nyílhat az Anderson-lokalizáció
10

Ennek magyarázata az lehet, hogy a projekció a három dimenzióban nem átfedő, de egymás

mögött található sajátállapotokat egymásra vetítheti.
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W=10

W=25

2.4. ábra. A gerjesztett atomok repülési idő képei a fémes (baloldal) és lokalizált (jobboldal) fázisban. A fémes fázisban egy Fermi-felülethez hasonló struktúrát láthatunk, míg
a lokalizált oldalon interferencia-oszcillációkat láthatunk.

kritikus állapotának anyaghullámokkal történő gerjesztésére, és az állapot multifraktál tulajdonságainak szisztematikus kísérleti vizsgálatára. Megmutattuk, hogy
egy precízen végrehajtott, térben fókuszált gerjesztés segítségével a kondenzátum
hullámfüggvénye a kölcsönhatások ellenére is csak egy igen éles csúcsot foglal csak
el az energiaspektrumban, ami lehetőséget biztosít egyedi sajátállapotok lefényképezésére. Megmutattuk továbbá azt is, hogy a projektált sűrűség a szokásos három
dimenziós sűrűséghez hasonlóan multifraktál viselkedést mutat a kritikus állapotban,
a kritikus állapot közelében univerzális korrelációkat tartalmaz, és ezeket a kritikus
jellemzőket a kölcsönható kondenzátum időfüggő szimulációjából nyert hullámfüggvényből is meg lehet határozni, azaz várakozásaink szerint reális fizikai kísérletben
is mérhetőek.
Fontos megjegyezni, hogy az általunk javasolt kísérletben a hideg atomi felhőt
valós térben, a potenciálok bekapcsolt állapotában kell lefényképezni. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a hideg atomi kísérletekben gyakran meghatározott repülési
idő (ToF, „time of flight”) képek, melyekből a kondenzátum impulzuseloszlása határozható meg – előzetes várakozásainkkal és eredeti motivációnkkal szemben – nem
mutatnak multifraktál-tulajdonságokat a kritikus pont közelében. Ezek a mérések
azonban ennek ellenére is érdekesek, hiszen ahogy a 2.4. ábrán láthatjuk, a fémes és
lokalizált fázisokban lényegesen eltérő képeket nyerünk. A fémes fázisban a Fermi
felülethez hasonló, a Brilluin-zóna gerjesztési frekvenciától függő azonos energiájú
felületének képét fedezhetjük fel, míg a lokalizált fázisban az egyes lokalizált csomók
által létrehozott interferencia képet várunk.
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3. fejezet
Szimmetriák kihasználása mátrix
szorzat állapoton alapuló
algoritmusokban
Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az általunk kifejlesztett, általános (abeli
és nemabeli) szimmetriákat kihasználó, mátrix szorzat állapotokon (MPS, „matrix
product state”) alapuló algoritmusokat, melyekkel a következő fejezetekben bemutatott egydimenziós rendszereket vizsgáltuk.
Az utóbbi két évtizedben numerikus algoritmusok sorát dolgozták ki, melyek a
tenzor-hálózat állapotok (TNS, „tensor network state”), ezen belül MPS-ek terében közelítik egy kvantumrendszer állapotait. Úttörő jelentőségű volt ezek közül a
Wilson-féle numerikus renormálási csoport (NRG, „numerical renormalization group”) [63, 64] és a sűrűségmátrix renormálási csoport (DMRG, „density matrix renormalization group”) algoritmus [13, 65, 66]. Míg az NRG segítségével általában
szennyező-modellek kezelhetők nagy pontossággal, a DMRG segítségével általános
kvantum soktest-rendszerek alacsony energiás sajátállapotait lehet jól kontrollált
módon közelíteni. Bár a DMRG algoritmus az MPS ansatz láncstruktúrája miatt egydimenziós rendszereken működik a legjobban, jelenleg két dimenzióban, és
hosszútávú kölcsönhatást tartalmazó (pl. kvantumkémiai [67]) modellek esetén is
ez szolgáltatja a legmegbízhatóbb eredményeket.1 Két dimenzióban a projektált
1

A DMRG hatékonysága hosszútávú kölcsönhatást tartalmazó (például magasabb dimenziós,

vagy kvantumkémiai) modellekben nagyban növelhető, ha a lokális bázis helyett optimalizált nem-
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összefonódott párállapotok (PEPS, „projected entangled paired states”) adnák a
rendszer topológiájához legjobban illeszkedő tenzor hálózatot [68], de az algoritmus
csonkolási (bond-) dimenzióval való lényegesen rosszabb skálázódása (M 8 az M 3
helyett) miatt mégis a DMRG marad a legtöbb esetben a jó választás. Zárt kvantumrendszerek időfejlődését (valós és képzetes időben) legegyszerűbben az időfejlesztő blokkdecimálás (TEBD, „time-evolving block decimation”) algoritmussal lehet
nyomonkövetni [35, 36], de fontos megemlíteni az időfüggő variációs elven (TDVP,
„time-dependent variational principle”) alapuló időfejlesztő algoritmust is [69], mely
lehetőséget biztosít hosszútávon kölcsönható modellek dinamikájának vizsgálatára
is. Kritikus rendszerek esetén az MPS helyett az alapállapot leírására jobb választás
lehet a multiskálás összefonódási renormálási ansatz (MERA, „multiscale entanglement renormalization ansatz”), ám hasonlóan a PEPS-hez ebben az esetben sincs
a DMRG-hez és TEBD-hez hasonló optimális alapállapoti és időfejlesztő algoritmus [70]. Mint majd látjuk, az MPS nagy előnye a többi, már említett tenzor
hálózattal szemben (PEPS, MERA) a fa struktúra, azaz, hogy bármelyik virtuális
él elvágására két független darabra esik szét a hálózat. Ezt felismerve utóbbi években komoly próbálkozások történtek a DMRG olyan általánosítására, ahol a tenzor
hálózat nem egyszerű lánc többé, de a fa struktúra megmarad [71].
Kvantumrendszerek szimulációjakor a rendszer szimmetria-tulajdonságainak kihasználása az (exponenciálisan nagy) erőforrásigény drasztikus csökkentéséhez vezethet, így sok érdekes fizikai kérdés megválaszolásához elkerülhetetlen a szimmetriák
kezelése. A legtöbb tenzor-hálózat algoritmus esetében viszonylag egyszerű az abeli
kvantumszámok (pl. U (1) töltés, paritás) kezelése. Ehhez ugyanis az MPS (TNS)
ansatz struktúráján nem kell változtatni, csupán a tenzorok fizikai és virtuális lábaihoz kell abeli kvantumszámokat rendelni, valamint a tenzorok blokkstruktúrájának
kell a kiválasztási szabályoknak megfelelni. Az egyszerűség következtében a legtöbb
nyilvános kód lehetőséget is biztosít abeli szimmetriák implementálására [72, 73]. A
nemabeli szimmetriák hatékony kezelése koncepcionálisan nehezebb feladat, ugyanis
egy nemabeli szimmetriacsoport irreducibilis ábrázolásai általában nem egydimenziósak, ezért, mint majd látjuk, a hatékony leíráshoz változtatni kell az MPS ansatz struktúráján. Az irodalomban korábbról ismert volt, hogyan lehet nemabeli
szimmetriákat implementálni a DMRG [74], NRG [63, 64, 75, 76], és TEBD szimulokális bázisra építjük fel az MPS állapotainkat [14].
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lációkban [77], de általánosan és flexibilisen használható, átláthatóan és érthetően
dokumentált MPS-implementáció sokáig nem állt rendelkezésre. Kutatási célunk
volt tehát egy ilyen flexibilis, tetszőleges abeli és nemabeli szimmetriákat kihasználó
kód fejlesztése.
Ebben a fejezetben először röviden áttekintjük az általános (szimmetria nélküli) MPS hullámfüggvények legfontosabb tulajdonságait majd az általunk használt
MPS alapú algoritmusokat (TEBD, DMRG). Ezután bevezetjük azt az általános leírást, ami tetszőleges számú abeli és nemabeli lokális szimmetria kihasználását teszi
lehetővé a szimulációkban. Ezt követően röviden áttekintjük a TEBD és DMRG
algoritmusok szimmetrikus implementálását A B. függelék a megértést segítő kiegészítéseket tartalmazza.

3.1. Mátrix szorzat állapotokon alapuló algoritmusok áttekintése
3.1.1. Kvantumállapotok MPS reprezentációja
A kondenzált anyagok kvantumos viselkedését leíró modellek között alapvető fontosságúak az úgynevezett rácsmodellek, melyekben a rendszer kvantumállapotait leíró
Hilbert-tér a rácshelyekhez tartozó kvantumos szabadsági fokok lokális állapotterek
tenzorszorzataként áll elő,
H = H1 ⊗ H2 ⊗ · · · ⊗ HL ,

(3.1)

ahol H a rendszer teljes Hilbert-terét, míg Hi az i-vel jelölt rácshely lokális állapotterét jelöli. L-el a rácshelyek számát jelöljük, ami a később általunk vizsgált
egydimenziós modellek esetén egyben a lánc hosszát is jelenti. Jó példát szolgáltatnak ilyen modellekre a spinláncok, mint ahogy a kristályrácsban mozgó kölcsönható
elektronokat leíró Hubbard modell is2 . A leírás egyszerűségének kedvéért eltekintünk
attól a lehetőségtől, hogy az egyes rácshelyek lokális állapotterei különbözők lehetnek. Jelölje a rácshelyek állapotterének dimenzióját d. A teljes rendszer valamely
2

A fermion hullámfüggvények antiszimmetrikus tulajdonságát a Jordan-Wigner-transzformáci-

ón keresztül vehetjük figyelembe.
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tiszta állapotát az alábbi általános alakban írhatjuk fel,
X

|Ψi =

Ψσ1 σ2 ...σL |σ1 i ⊗ |σ2 i ⊗ · · · ⊗ |σL i ,

(3.2)

σ1 ,σ2 ,...,σL

ahol |σi i-vel a lokális állapotterek valamely ismert bázisát jelöljük. Amennyiben
semmilyen közelítést nem végzünk, úgy egy tetszőleges tiszta állapot leírásához dL
számú (komplex) együtthatót kell tárolnunk, ami d = 2 esetén is csak igen kevés
(L . 40) rácshely megtartását teszi lehetővé.
A rendszerméret növeléséhez az állapot Ψσ1 σ2 ...σL együtthatótenzorának „tömörítésére” van szükség. A mátrix szorzat állapotok (MPS) bevezetésével valós térben
gyengén összefonódott állapotok együtthatótenzorát lehet hatékonyan tömöríteni.
A tömörítés alapját az állapot Schmidt-dekompozíciója adja [78]. Ennek bevezetéséhez csoportosítsuk kétfelé a rácshelyeket: a „baloldali” csoportba valamely l
pozíciótól balra eső (i ≤ l ) rácshelyek tartozzanak, míg a „jobboldali” csoportba
többi (i > l). Így csoportosítva a rácshelyeket az együttható-tenzort formálisan egy
nagy Ψ{σ1 ...σl }{σl+1 ...σL } mátrixba rendeztük. Határozzuk meg a mátrix szinguláris
érték dekompozícióját (SVD, „singular value decomposition” [79]),
Ψ{σ1 ...σl }{σl+1 ...σL } =

X
al

U{σ1 ...σl } al λ[l]
al Val {σl+1 ...σL } ,

(3.3)

ahol a λ[l]
al > 0 értékek a Schmidt-súlyok, az U{σ1 ...σl } al mátrix oszlopai és a Val {σl+1 ...σL }
mátrix sorai ortonormáltak, azaz bal- és jobbunitér mátrixok. Ezek segítségével vezessük be az úgynevezett baloldali és jobboldali Schmidt-állapotokat,
|al iL =

X

U{σ1 ...σl } al |σ1 i ⊗ · · · ⊗ |σl i ,

σ1 ...σl

|al iR =

X

Val {σl+1 ...σL } |σl+1 i ⊗ · · · ⊗ |σL i .

(3.4)

σl+1 ...σL

A bal- és jobboldali Schmidt állapotok a megfelelő részrendszer ortonormált vektorai,
melyek azonban nem feltétlenül alkotnak teljes rendszert, azonban kiegészíthetők
teljes rendszerré. Az eredeti |Ψi állapot Schmidt-dekompozíciója
|Ψi =

X
al

λ[l]
al |al iL ⊗ |al iR ,

(3.5)

ahol az al index maximális értéke min(dim(L), dim(R)), azaz a két részrendszer dimenziója közül a kisebb érték. A bal- és jobboldali Schmidt-állapotok egyben a
28

baloldali és jobboldali részrendszer redukált sűrűségmátrixainak nemzérus sajátértékhez tartozó sajátvektorai,
ρ̂L = trR |Ψi hΨ| =

X

ρ̂R = trL |Ψi hΨ| =

X

2

λ[l]
al |al iL hal |L ,

al

al

2

λ[l]
al |al iR hal |R .

(3.6)

A két részrendszer redukált sűrűségmátrixának sajátértékei megegyeznek, a Schmidtsúlyok négyzeteivel egyenlők, amennyiben a teljes rendszer tiszta állapotban van. A
|Ψi állapot normáltságából az is következik, hogy
tr{ρ̂L/R } =

X
al

2

=1.
λ[l]
al

(3.7)

A Schmidt-súlyok ismeretében meghatározható a két részrendszer közötti összefonódást mérő Neumann entrópia,
SvN = −tr ρ̂L/R ln ρ̂L/R = −

X
al

2

[l]
λ[l]
al ln λal

2

,

(3.8)

ami az összefonódás mértékének egyik legtermészetesebb mérőszáma [80]. Szorzat állapot esetén, amikor csupán egyetlen nemzérus Schmidt-érték van, ami ekkor
λ = 1, az összefonódási entrópia SvN = 0. Összefonódott állapotokra, amikor több
nemzérus Schmidt-érték is van, az entrópia pozitív, SvN > 0.
A Schmidt-dekompozíció lehetőséget biztosít a |Ψi állapot tömörítésére. Amenynyiben csak az M legnagyobb Schmidt-értéket tartjuk meg, úgy az állapot jó közelítését kaphatjuk,
˜ =
|Ψi ≈ |Ψi

M
X

λ[l]
al |al iL ⊗ |al iR .

(3.9)

al =1

A közelítő állapot |Ψi-től való eltérésének normája a csonkolási hiba
˜
|Ψi − |Ψi

2

min(dimL ,dimR )

X

=

λ[l]
al

2

.

(3.10)

al =M +1

A megfelelő pontosság eléréséhez az M bond-dimenziót akkorának kell választani,
hogy az állapot csonkolási hibája kicsi maradhasson. Egy enyhén összefonódott
állapot esetén M lehet kicsiny, egy erősen összefonódott állapotot azonban nem
lehet így könnyen tömöríteni.
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A mátrix szorzat állapotok definíciójához úgy juthatunk el, ha a két részrendszer
közötti vágás l pozícióját változtatjuk. Tegyük fel ugyanis, hogy ismerjük az |al iL
és |al−1 iL Schmidt állapotokat, melyek az [1 . . . l] és [1 . . . l − 1] részrendszerek állapotterében vannak definiálva. A kapcsolatot a két Schmidt-állapot-család között az
alábbi transzformáció teremti meg,
|al iL =

X
al−1 ,σl

al
A[l]
al−1 σl |al−1 iL ⊗ |σl i .

(3.11)

al
Az Aa[l]l−1
σl tenzorban az alsó indexek a bemenő lábak, a felső indexek pedig a kimenő

lábak. A | i „ket”-vektorok kimenő lábaknak tekintendők, összeejteni pedig kimenő
lábat csak bemenővel lehet, és viszont (lásd a 3.1. ábrát, ahol a lábak irányítását
nyilakkal jelöltük.) A |Ψi állapot MPS reprezentációját úgy nyerjük, hogy kezdetben
a vágást formálisan a láncon túlra, az L pozícióba helyezzük, és |Ψi-re, mint az
egyetlen baloldali „Schmidt-állapotra” tekintünk, melynek Schmidt-súlya 1. A |Ψi
állapot MPS reprezentációját ezután a (3.12) egyenlet iteratív alkalmazásával, a
vágás képzeletbeli balra mozgatásával nyerjük (lásd a 3.1. ábrát is),
|Ψi =

X

a2
[L]
Aσ[1]1 a1 A[2]
a1 σ2 . . . AaL−1 σL |σ1 i ⊗ |σ2 i ⊗ · · · ⊗ |σL i .

X

a1 ,...aL−1 σ1 ,...σL

(3.12)

Mivel ezt az MPS reprezentációt a baloldali Schmidt-állapotok közötti transzformációból nyertük, „bal-kanonikus” MPS reprezentációnak hívják. Hasonló módon
nyerhető a „jobb-kanonikus” MPS reprezentáció, amennyiben a jobboldali Schmidtállapotokból építkezünk. Ekkor az elemi transzformáció az alábbi alakú,
|al−1 iR =

X
al ,σl

Bσ[l]l aal−1
|σl i ⊗ |al iR .
l

(3.13)

A jobb-kanonikus MPS-t ennek a relációnak az iteratív alkalmazásával tudjuk felépíteni,
|Ψi =

X

X

a1 ,...aL−1 σ1 ,...σL

aL−1
Bσ[1]1 a1 Bσ[2]2 aa21 . . . Bσ[L]
|σ1 i ⊗ |σ2 i ⊗ · · · ⊗ |σL i .
L

(3.14)

A (3.11) és (3.13) transzformációk ortonormált állapotokat képeznek ortonormált
állapotokra, azonban ezen állapotok nem feltétlenül alkotnak teljes rendszert. Ez
alapján az alábbi „fél-unitaritási” tulajdonságokat találjuk az A és B tenzorokra,
X
σl ,al−1

al
A[l]
al−1 σl

X
σl ,al



[l] a0
Aal−1l σl

∗

[l] a0

∗



Bσ[l]l aal−1
Bσl al−1
l
l
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= δaa0l
l

a

= δa0l−1
l−1

(3.15)

(a)

(b)

A[1]A[2]A[3] A[L-1]A[L]
aL-1
a1 a2
σ1 σ2 σ3 σL-1 σL

B[1] B[2]B[3] B[L-1]B[L]
aL-1
a1 a2
σ1 σ2 σ3 σL-1 σL

3.1. ábra. (a) A (3.12)-ben definiált bal-kanonikus MPS tenzor-diagram reprezentációja
(b) A (3.14)-ben definiált jobb-kanonikus MPS tenzor-diagram reprezentációja. A nyilak
irányítása mindkét esetben úgy történik, hogy a felső indexek kimenő lábakanak, az alsó
indexek bemenő lábaknak feleljenek meg.

A TEBD-algoritmus megvalósítható tisztán bal-kanonikus MPS segítségével, a
DMRG algoritmusban azonban vegyes MPS-formátummal kell dolgoznunk, ahol az
úgynevezett sweep-pozíciótól balra bal-kanonikus, jobbra pedig jobb-kanonikus tenzorokkal van tárolva az MPS. A (3.5) Schmidt-dekompozícióból kiindulva a hullámfüggvény ekkor az alábbi alakot ölti,
|Ψi =

X

X

a1 ,...aL−1 σ1 ,...σL

al
[l]
[l+1] al
[L] aL−1
Aσ[1]1 a1 . . . A[l]
|σ1 i⊗|σ2 i⊗· · ·⊗|σL i ,
al−1 σl λal Bσl+1 al+1 . . . BσL

(3.16)
ahol explicit módon megjelennnek a

λ[l]
al -el

jelölt l rácshely utáni vágás-pozícióhoz

tartozó Schmidt-súlyok. Ha elmozdítjuk az l sweep-pozíciót eggyel balra, majdnem
ugyanezt a kifejezést nyerjük, csupán a A[l] tenzor helyett a megfelelő B [l] tenzor
jelenik meg, és a λ[l]
al Schmidt-értékek helyett az egy rácshellyel balrább elvégzett vágáshoz tartozó λ[l−1]
al−1 értékek jelennek meg. Ez alapján az alábbi kapcsolatot találjuk
a bal- és jobb-kanonikus tenzorok között,
al
[l]
[l−1] [l] al−1
A[l]
,
al−1 σl λal = λal−1 Bσl al

(3.17)

ahol a félreértések elkerülése végett fontos megjegyezni, hogy nem használjuk az
Einstein-féle összegzési konvenciót.3
Mint fentebb láttuk, ugyanazon állapot különféle (balkanonikus, jobbkanonikus,
vegyes) MPS reprezentációk segítségével is leírható. Ennek oka az, hogy az MPS
reprezentáció nagy mértékszabadsággal rendelkezik, hiszen a vízszintes virtuális élek
tetszőleges X X −1 mátrixszorzattal helyettesíthetők, majd ezek a mátrixok az MPS
3

[l]

[l]

Ha a λal Schmidt súlyok helyett bevezethejük a diagonális λ̃a0 al mátrixot, melynek diagonálil

sában szerepelnek a Schmidt-súlyok, úgy a (3.17) egyenletben összegzés fog szerepelni.
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tenzoraiba olvaszthatók. A Schmidt-állapotokra épülő balkanonikus és jobbkanonikus mértékrögzítéssel ez a nagy szabadság megszűnik, így amennyiben a Schmidtspektrum nem degenerált, és a Schmidt-értékeket csökkenő sorrendben soroljuk fel,
úgy a maradék mértékszabadság már csak a Schmidt-állapotok fázisfaktorokkal való
szorzását engedi meg.

3.1.2. MPS állapotok időfejlesztése a TEBD algoritmussal
A soktestrendszerek állapotainak MPS reprezentációja lehetőséget biztosít a rendszer időfejlődésének hatékony szimulációjára, amennyiben az állapotban az összefonódás elegendően kicsiny ahhoz, hogy az MPS M bond-dimenzióját ne kelljen túl
nagynak megválasztani az állapot pontos leírásához. A legegyszerűbb időfejlesztő algoritmus az időfejlesztő blokkdecimálás (TEBD, „time-evolving block decimation”)
ami egydimenziós láncokon hatékony, amennyiben a modell rövid hatótávolságú (első szomszéd) kölcsönhatásokat tartalmaz csupán [35, 36]. A vizsgált első-szomszéd
kölcsönhatást tartalmazó Hamilton-operátorok általános alakja az alábbi,
Ĥ =

L−1
X

(2)

(3.18)

ĥi,i+1 ,

i=1
(2)

ahol a ĥi,i+1 csatolás az i és i + 1 rácshelyek kettősén hat, a többi rácshely állapotát változatlanul hagyva. Jó példa egy ilyen rendszerre egy spinlánc Heisenberg
modellje, melynek Hamilton-operátora az alábbi alakú,
ĤHeisenberg =

L−1
X

~i · S
~i+1 .
S

(3.19)

i=1

A (3.18) Hamilton-operátorban válogassuk szét a csatolásokat páros és páratlan
élek szerint,
Ĥ = Ĥps + Ĥpt =

X (2)

ĥ2k,2k+1 +

k

X (2)

ĥ2k+1,2k+2 .

(3.20)

k

Láthatjuk, hogy a bár a két tag általános esetben egymással nem kommutál,
h

i

Ĥps , Ĥpt 6= 0, a Ĥpt és Ĥps tagok azonban egymással külön-külön már kommutáló

kétrácshelyes operátorok összegei. Ez az tulajdonság teszi lehetővé az időfejlődés
hatékony szimulációját.
A célunk az időfüggő Schrödinger-egyenlet megoldása, azaz az időfüggő
|Ψ(t)i = e−iĤt |Ψ(0)i
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(3.21)

állapot megadása, ahol az idő és energiaegységeket a ~ = 1 konvenciónak megfelelően
választottuk. Ehhez szükség van az e−iĤt időfejlesztő operátor előállítására. E célból
az időfejlődést rövid ∆t szakaszokra bontjuk,


e−iĤt = e−iĤ∆t

t/∆t

(3.22)

,

majd a rövid időfejlődést leíró e−iĤ∆t operátor esetén a másodrendű Trotter-Suzuki
közelítést alkalmazzuk [81, 82],
e−iĤ∆t = e−iĤpt

∆t
2

e−iĤps ∆t e−iĤpt

∆t
2

+ O(∆t3 ) .

(3.23)

A ∆t3 nagyságrendű hibatag hatása elhanyagolhatóvá válik, ha elegendően kicsi ∆t
időlépést választunk. A Hamilton-operátor páros és páratlan élek szerinti szétbontásával, majd a Trotter közelítés alkalmazásával a rövid idejű időléptetést sikerült
olyan alakra hoznunk, ahol az egyes tagok már független két-rácshely operátorokra
bonthatók,
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

e−iĤps ∆t = e−ih2,3 ∆t e−ih4,5 ∆t e−ih6,7 ∆t . . . ,
e−iĤpt ∆t = e−ih1,2 ∆t e−ih3,4 ∆t e−ih5,6 ∆t . . . .

(3.24)

Vegyük észre továbbá, hogy a (3.22) felbontásba helyettesítve a (3.23) közelítést az
egymás utáni időlépések elején és végén szereplő e−iĤpt

∆t
2

„fél-lépések” összeolvaszt-

hatók, így végül a 3.2(a) ábrán látott séma szerint hajthatjuk végre az időfejlesztést.
Az ábrán a kétrácshelyes időfejlesztő operátorokat négyindexes kék és lila tenzorok
jelölik attól függően, hogy egész- vagy fél-lépést reprezentálnak.
A 3.2(a) ábrán látott kétrácshelyes operátárok hatására ideiglenesen elveszítjük
az MPS rácshelyenként faktorizált formáját. Ahogy a 3.2(b) ábrán látjuk, a kétrácshelyes időfejlesztő operátor hatása után a megfelelő két rácshely új MPS mátrixait
szinguláris érték dekompozíció (SVD) segítségével kaphatjuk meg. A B.4. függelékben részletesen bemutatjuk, hogyan lehet ezt a lépést numerikusan optimális módon végrehajtani tisztán bal-kanonikusan tárolt MPS esetén. A TEBD szimuláció
legerőforrásigényesebb lépése ez az SVD transzformáció, a szükséges processzor-idő
a bond-dimenzióval M 3 módon skáláz. A nemabeli szimmetriák kihasználásával
az effektív Mmult (multiplet-) bond-dimenzió az M -nél sokkal kisebb lehet, ráadásul az SVD ábrázolás-szektoronként lesz végrehajható, így az erőforrásigény akár
századára-ezredére csökkenhet a szimmetriacsoporttól függően.
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(b)

(a)
Δt / 2

=

Δt / 2
Δt

Δt

Δt

SVD

Δt
Δt

Δt / 2

Δt

Δt / 2

3.2. ábra. (a) Az időfejlődés szimulációja másodrendű Trotter-Suzuki közelítésben. A
Hamilton-operátor páros és páratlan élek szerinti szétbontásával az időfejlődés kétrácshelyes operációk egymás utáni hatásaként szimulálható. A másodrendű Trotter-Suzuki
közelítés (3.23) alakjából következően az első és utolsó lépésben a páratlan éleken csupán
∆t/2-nek megfelelő időlépést kell végrehajtani. (b) A kétrácshelyes időfejlesztés után a
kapott kétrácshelyes tenzort SVD segítségével szétbontva nyerhetjük vissza az MPS reprezentációt.

3.1.3. Alapállapot keresése MPS-reprezentációban: a DMRG
algoritmus
Az MPS állapotok segítségével egy rendszer alapállapotát is megkereshetjük. Az
MPS-re ekkor, mint variációs hullámfüggvényre gondolhatunk: a Ĥ Hamilton-operátor
ismeretében a hΨ| Ĥ |Ψi variációs energiát kell minimalizálnunk, hΨ|Ψi = 1 normáltsági feltétel mellett.
A két-rácshely DMRG algoritmus az MPS hullámfüggvényt iteratív módon állítja elő [13,65,66]. A leírás tömörsége céljából térjünk át ideiglenesen az irodalomban
gyakran használt mátrixos jelölésmódra, azaz írjuk át a (3.16) „kevert” MPS hullámfüggvényt az alábbi alakba,
|Ψi =

X

A[σ1 ] A[σ2 ] . . . A[σl ] λ[l] B [σl+1 ] . . . B [σL ] |σ1 i ⊗ · · · ⊗ |σL i ,

(3.25)

{σ1 ,...σL }
[i]
ahol A[σi ] ⇔ Aaaii−1 σi , valamint B [σi ] ⇔ Bσaii−1
ai , továbbá λ diagonális mátrix, melynek

diagonális elemei a λ[i]
ai Schmidt-súlyok. A mátrixok sor- és oszlopindexei rendre az
ai−1 és ai bond-indexeknek felelnek meg. Egy iterációs lépésben a vágástól balra
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és jobbra eső mátrixokat optimalizáljuk egyszerre úgy, hogy először létrehozzuk a
kétrácshelyes
θ0[σl ,σl+1 ] = A[σl ] λ[l] B [σl+1 ]

(3.26)

mátrixot. Ebből kiindulva és a [1 . . . l − 1] és [l + 2 . . . L] rácshelyek mátrixait rögzítve a variációs elvet követve megkeressük az energiát minimalizáló θ[σl ,σl+1 ] mátrixot
(3.3(a) ábra). Ezt SVD segítségével faktorizálva határozzuk meg az új MPS mátrixokat (3.3(b) ábra),
θ[σl ,σl+1 ] = Ã

[σl ]

[l]

λ̃ B̃

[σl+1 ]

.

(3.27)

Az új mátrixok ismeretében a vágást egy rácshellyel elmozdíthatjuk, miközben az
egyik új MPS mátrixot megőrizzük. Amenyiben például jobbra mozdítjuk a vágást,
az új optimalizálandó kétrácshelyes mátrixot a
[l]

θ0[σl+1 ,σl+2 ] = λ̃ B̃

[σl+1 ]

B [σl+2 ]

(3.28)

alakban inicializáljuk (3.3(c) ábra), ahol felhasználtuk a bal- és jobbkanonikus mátrixok közötti (3.17) kapcsolatot is.
A sweep-pozíciót többször végigmozgatjuk a láncon előre-hátra, amíg az állapot be nem konvergál az alapállapotba. A szükséges „sweep” szám függ a vizsgált
modell csatolási struktúrájától, és az MPS bond-dimenziójától is. A módszer tiltott
sávval rendelkező egydimenziós modellek esetén működik a legjobban, ekkor ugyanis
a szükséges bond-dimenzió alacsony marad, és nem függ a rendszer hosszától sem.
Ekkor megmutatható, hogy az alapállapot tömbi része csak rövidtávú korrelációkat
tartalmaz,4 ezért a DMRG lokális optimalizációs lépése néhány oda-vissza „sweep” után megtalálja az alapállapotot. Kritikus (tiltott sáv nélküli) rendszerekben
a hosszútávú, algebrai korrelációk miatt a szükséges bond-dimenzió nagyobb, ami
ráadásul növekszik a rendszermérettel. A hosszútávú korrelációk miatt ráadásul
több „sweep”-re van szükség a konvergenciához, azaz az algoritmus több számítási
erőforrást igényel.
Fontos megjegyezni, hogy bár a Hamilton operátor az összes rácshelyen egyszerre
hat (lásd 3.3. ábra), a benne szereplő csatolások általában néhány rácshelyet tartalmaznak csupán, így a Hamilton-operátor hatékonyan reprezentálható pl. mátrix
4

Topologikus állapotokban a rendszer két végén topologikus él-gerjesztések találhatók, melyek

korrelációja hosszútávú.
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3.3. ábra. (a) A DMRG optimalizációs lépésében az l és l +1 rácshelyekhez tartozó négyindexes Θl tenzort optimalizáljuk. A „*”-gal a megfelelő tenzorok komplex konjugálását
jelöljük. (b) Az optimalizált Θl tenzort SVD segítségével egy bal- és egy jobbkanonikus
MPS mátrixra bontjuk. (c) A DMRG következő optimalizációs lépéséhez sweep-pozíciót
egy rácshellyel jobbra mozdítottuk, miközben megőriztük az előző lépésben kapott baloldali MPS mátrixot.

szorzat operátor (MPO) alakban, ahol a 3.3 ábrán formálisan megjelenő sokindexes Hamilton-operátort rácshelyenként faktorizált alakban tároljuk [13]. Az MPO
reprezentáció könnyen felírható lokális Hamilton-operátor esetén, de akár távoli kölcsönhatásokat tartalmazó (pl. kvantumkémiai) modellek is kezelhetők így. Fontos
megjegyezni, hogy távoli, kétrészecskés kölcsönhatásokat tartalmazó modellekben az
N 4 számú csatolás optimális tárolás esetén egy N 2 -módon skálázó bond-dimenziójú
MPO-val írható le, ahol N a rácshelyek (vagy elektronpályák) számát jelöli.
Végül érdemes megvizsgálni, hogy a DMRG algoritmus számításigénye hogyan
skáláz az MPS M bond-dimenziójával. Amint a 3.3. ábrán láthatjuk, egy DMRG
optimalizációs lépésben egy (M 2 d2 ) × (M 2 d2 ) dimenziós mátrix alapállapotát kell
megtalálnunk, amihez a mátrixszal való iteratív szorzásokra van szükségünk. Egy
ilyen mátrixszorzás erőforrásigénye elvileg M 4 d4 -vel skáláz, azonban amennyiben a
Hamilton-operátorral való szorzást egy jobb és baloldali rész segítségével két lépésben
hajtjuk végre, úgy ez a skálázás M 3 d3 -re csökkenthető [13] Érdemes ezt pl. összevetni
a PEPS algoritmussal, melyben a mátrixszorzás erőforrásigénye M 8 d2 módon skáláz.
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3.2. Szimmetrikus állapotok mátrix szorzat reprezentációja
3.2.1. Globális belső szimmetriával rendelkező rácsmodellek
A (3.2) egyenletben definiált rácsmodellek gyakran rendelkeznek valamilyen szimmetriával. A szimmetriacsoportot, mely akár diszkrét, akár kompakt Lie-csoport
is lehet, jelölje G, a csoportelemeket pedig g ∈ G. A rendszer Hilbert-terén ezen
szimmetria-transzformációkat az Û(g) unitér operátorok reprezentálják, melyek mindegyike kommutál a rendszer Hamilton operátorával,
h

i

Ĥ, Û(g) = 0 ,

∀g ∈ G .

(3.29)

A továbbiakban a lehetséges szimmetriák közül csak olyan globális belső szimmetriákkal foglalkozunk, melyekre a Û(g) operátorok a rácshelyenként faktorizált
Û(g) = Û1 (g) ⊗ Û2 (g) ⊗ · · · ⊗ ÛL (g)

(3.30)

alakba írhatók, ahol az Ûi (g) operátor az i-vel jelölt rácshely állapotterén hat.5 Legegyszerűbb példaként a később részletesen is elemzett Heisenberg spinláncra gondolhatunk, ahol a szimmetriatranszformáció a különböző rácshelyekre lokalizált spinek
egyszerre történő forgatása.
Az eltűnő (3.29) kommutátorok következtében a Hamilton-operátor spektruma a
G csoport Û(g) operátorokban megtalálható ábrázolásai (irreducibilis reprezentációi)
szerint degenerált: a sajátállapotok multipleteket alkotnak, mely multipleteken belül
minden sajátállapot azonos sajátértékhez tartozik. A teljes Hilbert-tér állapotait
ezért érdemes a multipletek bázisán kifejteni,
H = span {|Γ; tΓ , mΓ i} ,

(3.31)

ahol az állapotokat a Γ ábrázolás-index szerint szektorokba csoportosítottuk. Egy
szektoron belül tΓ a multipleteket, mΓ pedig a Γ ábrázoláshoz tartozó belső állapotokat jelöli. A szimmetria-operátorok csak a multipleteken belül transzformálják az
állapotokat,
Û(g) |Γ; tΓ , mΓ i =

X

0
Γ
[RΓ (g)]m
m0 |Γ; tΓ , mΓ i ,

m0Γ
5

(3.32)

Γ

Általános esetben mind a globális Û(g), mind a lokális Ûi (g) transzformációk a szimmetriacso-

port reducibilis ábrázolásai
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Γ
ahol a [RΓ (g)]m
m0 mátrix jelöli a g csoportelem Γ-val indexelt dim(Γ) dimenziós unitér
Γ

ábrázolását.
Több szimmetria, azaz G = G1 × · · · × GnS alakú szimmetriacsoport esetén az
ábrázolás-indexek Γ = (Γ1 , . . . , ΓnS ) alakúak. Jó példa erre a később példaként
bemutatott fermion-modell SU (2) × U (1) szimmetriája, ahol az SU (2) szimmetria
a spinhez, az U (1) a töltéshez (részecskeszámhoz) tartozik.
A rácshelyekhez tartozó lokális Ûi (g) unitér szimmetria-operátorok is ábrázolásokra bonthatók, következésképpen a rácshelyek lokális Hilbert-tereit is multipletek
feszítik ki,
Hi = span

n

Γloc ; τΓloc , µΓloc

Eo

.

(3.33)

ahol Γloc egy ábrázolást, τΓloc a valamely hozzá tartozó multipletet, µΓloc pedig az ábrázolás belső indexét jelöli. A továbbiakban a jobb érthetőség kedvéért a multipletek
és állapotok jelölésénél a következő konvenciót követjük: az egy rácshelyhez köthető multiplet és belső indexeket görög betűkkel, míg a több rácshelyet tartalmazó
(rész-)rendszerek állapotait/multipletjeit latin betűkkel jelöljük.

3.2.2. Szimmetrikus állapotok NA-MPS reprezentációja
A szimmetria nélküli esethez hasonlóan, a teljes rendszer valamely |Ψi állapotának
szimmetrikus, nemabeli MPS (NA-MPS) reprezentációjat a (3.5) egyenletben látott
Schmidt-dekompozíció alapján nyerhetjük. Ha a |Ψi állapot a triviális, továbbiakban
Γ = 0-val jelölt ábrázoláshoz tartozik, úgy a csoportkarakterek ortogonalitási tétele
alapján a (3.4)-ben definiált bal- és jobboldali Schmidt-állapotok különféle ábrázolásokhoz tartozó multipleteket alkotnak, egy multipleten belül pedig a Schmidt-súlyok
degeneráltak. A továbbiakban a teljes Hilbert térnek csak a triviális ábrázoláshoz
tartozó állapotaival foglalkozunk.6
Induljunk ki valamely vágás esetén a |Γ; tΓ , mΓ i baloldali Schmidt-állapotokból,
majd mozdítsuk a vágást egy rácshellyel jobbra, azaz adjunk egy rácshelyet a baloldali részrendszerhez a 3.4. ábrán látható módon. Az új vágáshoz tartozó |Γ0 ; tΓ0 , mΓ0 i
6

A B.1 függelékben megmutatjuk, hogy ez nem jelent igazi megkötést, egy segéd-rácspont bevezetésével a rendszer nem-triviális Γ =
6 0 ábrázoláshoz tartozó állapotai is leírhatók NA-MPS
segítségével.
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3.4. ábra. (a) A baloldali részrendszerhez hozzáadott rácshely esetén az új „nagyobb”
részrendszer Schmidt-állapotai ismét ábrázolások szerint osztályozható multipleteket alkotnak. (b) Az egy rácshellyel megnövelt részrendszer Schmidt-állapotaira vonatkozó (3.35)
transzformáció tenzor-diagram reprezentációja. Az α-indexre való szummázást elvégezve
a (3.11) egyenletben definiált szimmetria-nélküli MPS-tenzor megfelelőjét nyerjük.

Schmidt-állapotokra az alábbi összefüggést nyerjük,
|Γ0 ; tΓ0 , mΓ0 i =

X

X

X

Γ,Γloc tΓ ,τΓloc α{Γ}

X

t

A(Γ, Γloc , Γ0 )tΓΓ0τΓloc α{Γ}
m

0

α

E

loc
C(Γ, Γloc , Γ0 )mΓΓ µΓ{Γ}
; τΓloc , µΓloc (3.34)
.
loc |Γ; tΓ , mΓ i ⊗ Γ

mΓ ,µΓloc

Az egyenlet második sorában megjelennek a G csoport Clebsch-Gordan együtthatói,
m

0

α



melyekre a szokásostól eltérő C(Γ, Γloc , Γ0 )mΓΓ µΓ{Γ}
Γ, mΓ ; Γloc , µΓloc |Γ0 , mΓ0
loc =


α{Γ}

nemabeli tenzor (NA-tenzor) jelölést vezettük be. A második sorban a ClebschGordan együtthatók segítségével a Γ és Γloc ábrázolásokhoz tartozó állapot-párokból
először Γ0 -multipleteket keverünk ki, majd ezekből a multipletek szintjén ható
t

A(Γ, Γloc , Γ0 )tΓΓ0τΓloc α{Γ} NA-tenzor segítségével keverjük ki az egy rácshellyel nagyobb
részrendszerhez tartozó |Γ0 ; tΓ0 , mΓ0 i Schmidt-állapotokat.
A Clebsch-Gordan együtthatóban megjelenik az α{Γ} külső multiplicitás index,
amire azért van szükség, mivel általános G csoport esetén előfordulhat, hogy a Γ0
ábrázolás egynél többször is megjelenik Γ ⊗ Γloc szorzatban. Az α{Γ} külső multiplicitás indexben feltüntetett {Γ} = (Γ, Γloc , Γ0 ) jelzi számunkra, hogy az index
által felvehető lehetséges értékek száma mindhárom ábrázolás-indextől függ. Fontos
megjegyezni, hogy a szokásos SU (2) spinek esetén ilyen multiplicitás nem fordul elő,
ezért ezt az indexet ott szokás elhagyni. Azonban látni fogjuk, hogy a leírás átláthatóságának szempontjából ez az index alapvető jelentőségű lesz, így bevezetése az
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SU (2) csoport esetén is hasznos.
Mielőtt továbblépnénk, könnyítsünk a jelölésünkön. A (3.34) egyenletet írjuk az
alábbi tömörebb formába:
|Γ0 ; t0 , m0 i =

X X X

0

A({Γ})tt τ α

α

Γ,Γloc t,τ

X

0

E

loc
α
C({Γ})m
m µ |Γ; t, mi ⊗ Γ ; τ, µ !

(3.35)

m,µ

Az új jelölésben az NA-tenzorok indexeinél a továbbiakban nem jelöljük, hogy melyik ábrázoláshoz tartoznak, hiszen ez általában nyilvánvaló, a megjelenő ábrázolásindexeket pedig a korábban már bevezetett {Γ} = (Γ, Γloc , Γ0 ) módon jelöljük.
A (3.35) egyenlet és a megfelelő, szimmetria nélküli (3.11) egyenlet közvetlen
kapcsolatát az α indexre való szummázás elvégzésével teremthetjük meg,
X

0

0

0

0

α
t m
A({Γ})tt τ α C({Γ})m
m µ = A({Γ})t m τ µ ,

(3.36)

α

ahol a jobboldalon megjelenő „A” tenzor megfeleltethető a (3.11)-ben látott MPStenzornak.
A (3.35) egyenlet alapján, a különböző vágásokhoz tartozó baloldali Schmidtállapotok közötti transzformációk alapján építjük fel a |Ψi állapot bal-kanonikus
NA-MPS reprezentációját,
|Ψi =

X X XX X
{Γl } {tl } {τl }
{Γloc
l }

A[1] ({Γ}[1] )tτ11 α1 A[2] ({Γ}[2] )tt21 τ2 α2 . . . A[L] ({Γ}[L] )tL−1 τL αL

{αl }

X X

[2] m2 α2
[L] 0 αL
1 α1
C({Γ}[1] )m
0 µ1 C({Γ} )m1 µ2 . . . C({Γ} )mL−1 µL

{ml } {µl }

E

E

E

loc
loc
Γloc
1 ; τ1 , µ1 ⊗ Γ2 ; τ2 , µ2 ⊗ · · · ⊗ ΓL ; τL , µL , (3.37)

ahol az NA-tenzorokban megjelenő ábrázolás-indexekre a tömör {Γ}[l]

=

(Γl−1 , Γloc
l , Γl ) jelölést vezettük be. Az egyenletben formálisan megjelenő Γ0 ábrázolásindex a triviális Γ0 = 0 ábrázolást jelöli. Mivel a |Ψi állapot a triviális ábrázoláshoz
tartozik, így ΓL = 0 azonosítást is megtehetjük.
A (3.37) egyenlet tenzor-diagram reprezentációját a 3.5. ábrán mutatjuk. A
kétszintű struktúra alsó rétegében a szimmetria-csoport Clebsch-Gordan együtthatói szerepelnek: az alsó réteg hordozza az összes szimmetriafüggő információt. Az
állapot szimmetriától nem függő struktúráját a felső réteg tartalmazza. Amennyiben a korábban bemutatott MPS-algoritmusainkat úgy fogalmazzuk újra, hogy azok
közvetlenül a felső réteg meghatározását célozzák meg, úgy a kódunk két módon is
hatékonyabbá válik:
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A

[1]

t1

A

[2]

α1

α2

C m1
τ1 μ 1

t2

C m2
τ2 μ 2

A

[3]

t3

tL-1

αL

α3

C m3
τ3 μ 3

A[L]

mL-1

C

τL μ L

3.5. ábra. A (3.37) egyenletben szereplő NA-MPS állapot tenzor-diagram reprezentációja.
A jobb olvashatóság érdekében a tenzorlábak közül a tl , τl multiplet-indexeket , valamint az
αl külső-multiplicitás indexeket feketével, míg az ábrázolások belső µl , ml indexeit világos
barnával jelöljük.

• A felső rétegben minden megtartott Schmidt-multiplet csak eggyel növeli a
tl láb Mmult „bond-dimenzióját”, hiszen a multipleten belüli dim(Γl )-szeres
degenerációt az alsó réteg hordozza. A numerikus erőforrásigényt azonban
Mmult határozza meg, így a szimmetria nélküli esettel összevetve ugyanazt az
MPS-t lényegesen kisebb bond-dimenzióval le tudjuk írni, vagy szükség esetén a
tl láb dimenzióját nagynak választva sokkal nagyobb szimmetria-nélküli bonddimenziók is elérhetők.
• Az A[l] NA-tenzorokban csak a szimmetriacsoport kiválasztási szabályainak
megfelelő {Γ}[l] ábrázolás-index hármasok jelenhetnek meg, ezt pedig akár a
tenzorok szorzásánál, akár az szinguláris-érték dekompozíció (SVD) végrehajtásánál kihasználhatjuk.
Abeli szimmetriák (pl. U (1) töltésmegmaradás) esetén csak a második pont érvényes, hiszen ekkor az összes ábrázolás egydimenziós, így a bond-dimenzió megegyezik a szimmetria-nélküli MPS-ével. A tenzorok kiválasztási szabályoknak megfelelő
blokkstruktúrája azonban abeli szimmetriák esetén is azt eredményezi, hogy mind
a TEBD, mind a DMRG algoritmusokban előkerülő kétrácshelyes tenzorok blokkdiagonálissá válnak, így az SVD meghatározásához szükséges számítási kapacitást
nem a teljes bond-dimenzió, hanem tenzor blokkjainak mérete – azaz a különböző
kvantumszámokhoz tartozó bond-dimenzió – határozza meg. Ez a tulajdonság abeli
szimmetriák esetén is lehetővé teszi a bond-dimenzió lényeges növelését a teljesen
szimmetria nélküli esethez képest.
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j1

j2

jm

T({Γ})
i1 i
2

in

...jm
3.6. ábra. Egy T ({Γ})ji11 ij22...i
NA-tenzor diagram reprezentációja. A diagram bemenő
n

és kimenő vonalai az alsó és felső indexeknek felelnek meg, a tenzor blokkjai pedig a
{Γ} = (Γ1 , . . . , Γk ) ábrázolás-indexekhez tartoznak.

Az algoritmusok hatékony megvalósítása azon a felismerésen alapul, hogy az
NA-MPS felső rétege egy teljesértékű MPS hullámfüggvénynek tekinthető, melyre a
standard algoritmusok lényegében módosítás nélkül alkalmazhatók, amennyiben a
Hamilton-operátort, és egyéb operátorokat a megfelelő alakra transzformáljuk. Ezen
állítást a B.3. függelékben részletesen is megalapozzuk.

3.2.3. NA-tenzorok
Az előző alfejezetben a (3.35) egyenletben bevezettük az A[l] és C NA-tenzorokat,
melyekre a kétszintű NA-MPS felépítését alapoztuk. Az eddig előkerülő egyenletekben megjelenő egyszerű index-összegzések követhetőek voltak, azonban érdemes
néhány egyszerű szabályt lefektetni, megkönnyítve ezzel a továbbiak megértését.
Az itt tárgyalt, fizikus olvasó számára véleményünk szerint könnyebben követhető megközelítésben az NA-tenzorok blokkjai játsszák a központi szerepet, azonban
a B.2. függelékben egy ezzel ekvivalens absztrakt ritka-tenzor megközelítést is bemutatunk.
NA-tenzor blokkok
Az előző alfejezetben láttuk, hogy akár az A[l] , akár a C tenzorokban megjelent
három ábrázolás-index, melyeket a zárójeleken belül tüntettünk fel. Amennyiben
rögzítjük ezeket az ábrázolás-indexeket, úgy a megfelelő NA-tenzor egy blokkjáról
...jm
beszélünk. Általánosan azt mondhatjuk, hogy egy T ({Γ})ji11 ij22...i
NA-tenzor blokkn

jait a {Γ} = (Γ1 , . . . , Γk ) ábrázolás indexek címkézik, a „k” darab ábrázolás indexet
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rögzítve a tenzor egy blokkját kapjuk, amire egyszerű sok-indexes tömbként gondolhatunk. A csoport kiválasztási szabályai értelmében sok blokk csak zérusokat
tartalmaz: a hatékony tárolást úgy valósítjuk meg, hogy csak a nemzérus blokkokat
tároljuk a memóriában. A különböző ábrázolás indexekhez tartozó blokkok mérete eltérhet, a különböző blokkok lehetséges méretére azonban a lábak dependenciái
megkötéseket jelentenek, amint ezt a következő pontban részletezzük.
Dependenciák
Az állapottér felépítésében |Γ; t, mi módon jelölt multipletekből építkeztünk, azaz a
multipleteket a különböző Γ ábrázolások szerint csoportosítottuk. A t és m indexek
által felvehető lehetséges értékek tartománya függ a Γ ábrázolás-indextől: az m index
dim(Γ) különböző értéket vehet fel, a t index által felvehető értékek számát pedig a
Γ-multipletek száma határozza meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy a t és m indexek
függenek a Γ ábrázolás-indextől.
Amikor egy részrendszerhez egy újabb rácshelyet adtunk, akkor megjelent a
Clebsch-Gordan együtthatók α külső-multiplicitás indexe is, ami azonban egyszerre
három ábrázolás-indexhez tartozik, hiszen a megjelenő Γ0 multipleteket számlálja
meg a Γ ⊗ Γloc szorzat-térben. Az α külső-multiplicitásról tehát azt mondjuk, hogy
három ábrázolás-indextől függ. Általánosan azt mondjuk, hogy az NA-tenzorok
kimenő és bemenő lábakhoz dependenciák tartoznak, azaz minden lábhoz tartozik
egy, vagy több ábrázolás index a tenzor-blokkokat címkéző ábrázolás indexek közül,
melyektől az adott láb által felvehető értékek tartománya függ.
0

Az eddig megismert NA-tenzorok közül tehát az A({Γ})tt,τ,α tenzorban a t, τ ,
és t0 lábak dependenciái rendre Γ, Γloc , és Γ0 , míg az α láb hármas dependenciája
0

α
(Γ, Γloc , Γ0 ), ahol a sorrend számít. Hasonlóan a C({Γ})m
m µ tenzorban az m, µ, és

m0 lábak dependenciái rendre Γ, Γloc , és Γ0 , az α láb hármas dependenciája pedig
(Γ, Γloc , Γ0 ).
NA-tenzor szorzási szabályok
Ha megvizsgáljuk a (3.37) egyenlet szerkezetét (lásd a 3.5. ábrát is), úgy azt látjuk,
hogy az A[l] tenzor és az ugyanazon rácshelyhez tartozó C-tenzor blokkjait ugyanaz
a három ábrázolás-index ({Γ}[l] = (Γl−1 , Γloc
l , Γl )) címkézi, és ezek a tenzorblokkok
az α külső-multiplicitás indexen keresztül vannak kontrahálva, aminek pontosan ez
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a három ábrázolás-index a dependenciája. Azt is láthatjuk, hogy a szomszédos rácshelyekhez tartozó A[l] és A[l+1] tenzorok blokkjainak címkéjében közös a Γl ábrázolás
index, a blokkok pedig a tl indexen keresztül vannak kontrahálva, aminek éppen
Γl a dependenciája. Ugyanez a szabály valósul meg az alsó rétegben is, ahol a két
C tenzor, melynek blokkjait az ml lábon keresztül kontraháltuk, szintén közös Γl
ábrázolás-indexet tartalmaz. Bár az ábrázolás-indexek ezen egyezőségei természetes módon adódtak az NA-MPS állapotok felépítésénél, de gyümölcsöző lépésnek
bizonyul, ha általános szabályként rögzítjük őket:
i.) Két NA-tenzor kontrakciója alatt a megfelelő „kimenő” és „bemenő” lábak
összeejtését értjük.
ii.) Azok a blokkok szorzandók össze, melyekben az összeejtett indexek dependenciái páronként megegyeznek. (Több dependencia esetén tehát egyeztetni kell
az első, második, stb. dependenciákat.)
iii.) Az eredménytenzor blokkjait az eredeti tenzorok ábrázolás-indexei címkézik,
de az egyeztetett ábrázolás-indexek csak egyszer szerepelnek.
Példaként érdemes a (3.36) egyenletet tekinteni. A két NA-tenzor az α-indexen keresztül van kontrahálva, mindkét NA-tenzor blokkjait három-három ábrázolás-index
címkézi. A két tenzor α indexének azonban mindhárom ábrázolás-index dependenciája, azaz kontrakciókor a két tenzor (Γ, Γloc , Γ0 ) értékeit egyeztetni kell. Az
eredmény-tenzor blokkjait így szintén csak ez a három ábrázolás-index címkézi.
Egy további szabályt érdemes még bevezetni, ami megkönnyíti a dolgunkat, amikor nagy tenzorhálózatokat kontrahálunk (lásd pl. a 3.7. és 3.8. ábrákat). Ezeken
az ábrákon lényegében az összes láb kontrahálva van, azonban a fenti három szabályt követve olyan NA-tenzorokat kapnánk eredményül, amelynek a blokkjait az
egyeztetések után megmaradt összes Γloc
és Γl ábrázolás-index címkézi, miközben
l
ezen ábrázolás-indexek többségétől egyetlen megmaradó, külső láb sem függ már.
n

o

Vegyük észre továbbá, hogy a (3.37) egyenletben a {Γl } és Γloc
ábrázolás-index
l
halmazokra is összegzés szerepel, bár ez nem következik a i.)-iii.) szabályokból.
Ezen észrevételeink alapján az alábbi szabályt vezetjük be,
iv.) Amennyiben az eredménytenzorban szereplő ábrázolás-indexek között van olyan,
amitől már egyetlen megmaradó, külső láb sem függ, úgy arra az ábrázolásindexre összegezni kell a blokkokat.
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Mivel a felösszegzendő ábrázolás-indextől egyetlen láb sem függ, így a felösszegzendő
blokkok mind azonos méretűek, azaz az összegzés valóban elvégezhető.
Az általunk felépített NA-MPS kód alapvető építőkockája az NA-tenzorokat megvalósító osztály, amiben megvalósítottuk a blokkok hatékony tárolását, valamint a
fenti kontrakciós szabályokat. Ezen objektumokon alapul minden algoritmus, és mint
majd látjuk, ezen tenzorok nyelvén viszonylag könnyen érthető módon fogalmazható
újra tetszőleges, szimmetria nélküli esetre bevezetett MPS-algoritmus.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti szabályok értelmében az a tény, hogy a 3.5. ábrán mutatott NA-MPS-ben az egyazon rácsponthoz tartozó A[l] és C tenzor blokkjait
ugyanaz a három ábrázolás index címkézi, éppen az α külső-multiplicitás lábon keresztüli kontrakció következménye. Ennek a lábnak a megtartása ezért hasznos a
spinrendszerekben szokásos SU (2) szimmetria esetén is, hiszen az α-láb összeejtése
teremti meg két réteg ábrázolás-indexei között a kapcsolatot.7

3.2.4. Példák
Egyszerű spinlánc
Legegyszerűbb példaként tekintsük a szokásos SU (2) szimmetriával rendelkező spinlánc esetét. A rácshelyeken ilyenkor spinek találhatók, melyek lokális Hilbert-tere az
S loc hosszúságú spinhez tartozó 2S loc + 1 dimenziós multiplet. A lokális ábrázolásloc
index tehát minden rácshelyen azonosan Γloc
l = S . A rendszer Hamilton-operátora

SU (2)-invariáns, azaz az összes spin együttes forgatása szimmetriája a rendszernek,
ezért a részrendszerek Schmidt-állapotai a Jl teljes spin szerint 2Jl + 1 dimenziós
multipleteket alkotnak, a Schmidt-állapotok ábrázolás-indexe tehát Γl = Jl . Ezeket
az azonosításokat megtéve, az NA-MPS felső rétegét az A[l] ({J}[l] )ttll−1 τl αl tenzorok,
l αl
az alsó réteget pedig a C({J}[l] )m
ml−1 µl Clebsch-Gordan tenzor kópiái alkotják, ahol

{J}[l] = (Jl−1 , S loc , Jl ).
Az SU (2) csoport tankönyvekből ismert tulajdonsága, hogy a kiválasztási szabályok által megengedett módon rögzítve a {J}[l] -ben szereplő három spin-indexet,
az αl külső multiplicitás már egydimenziós. A láb megőrzése azonban hasznos, hiszen a két NAMPS-réteg spin-indexeit a 3.2.3 alfejezetben látott szorzási szabályok
7

Az irodalomban korábban publikált MPS-megközelítések vagy nem mentek túl az SU (2)-

csoport kezelésén [77], vagy kerülték a két réteg teljes faktorizációját [83].
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Γloc = (S loc , Qloc )

dim(Γloc )

Multipletek száma (dim(τ ))

(0, 0)

1

1

(1/2, 1)

2

1

(0, 2)

1

1

állapotok
|0i
c†↑

|0i, c†↓ |0i
c†↑ c†↓ |0i

3.1. táblázat. SU (2) szimmetrikus feles spinű fermion rácshely állapottere. A multipleteket az S loc spin és a Qloc töltés kvantumszámok indexelik. Az egyszeresen töltött
S loc = 1/2 spinű multiplet kétdimenziós.

szerint az αl -láb kontrakciója kapcsolja össze. Spinláncok esetén minden rácshelyen
egyetlen S loc multiplet szerepel, így a τl index egydimenziós. Ez az index ekkor nem
hordoz fontos funkciót, így ténylegesen el is hagyható.
SU (2) szimmetrikus fermionlánc
Második példaként tekintsünk egy SU (2) szimmetrikus fermionláncot, melyre jó
példa az egydimenziós Hubbard-lánc. Ebben a modellben a rácshelyeken egy atomi
nívó helyezkedik el, melyre két feles spinű elektront tudunk maximálisan betölteni.
A spinforgatási SU (2) szimmetrián túl a rendszer a töltésmegmaradáshoz kapcsolódóan egy U (1) szimmetriával is rendelkezik, a teljes lokális szimmetriacsoport tehát G = SU (2) × U (1). A szimmetriacsoport irreducibilis reprezentációit így egy
S loc spin-nagyság és egy Qloc töltés érték indexeli, Γloc = (S loc , Qloc ). A rácshelyek négydimenziós állapottere három különböző Γloc ábrázoláshoz tartozik, ahogy
a 3.1. táblázatban látható. A részrendszerek Schmidt-állapotait is multipletekbe
rendezhetjük a Jl összspin és Ql össztöltés szerint. Az A[l] és C tenzorok blokkjait a
{Γ} = ((Jl−1 , Ql−1 ), (Slloc , Qloc
l ), (Jl , Ql )) ábrázolás-indexek címkézik.
A B.7. függelékben az SU (2) szimmetrikus Hubbard lánc példáján keresztül
részletesen bemutatjuk a szimmetriák kihasználásának hatását a DMRG algoritmus
esetén.
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3.3. Algoritmusok megvalósítása NA-MPS-ek terén
Az eddigiekben láttuk, hogy a nemabeli szimmetriák figyelembe vétele egy kétrétegű
NA-MPS struktúrát eredményezett, melynek alsó rétege csupán a szimmetriacsoport
fúziós szabályait írta le, a szimmetrián felül megmaradó, számunkra érdekes információt a felső réteg hordozza. Azt is láttuk, hogy a felső rétegben minden multiplet
csak egy „bond-indexként” szerepel, a multipleteken belüli degenerációkat az alsó
réteg hordozza, azaz a felső réteg bond-dimenziója lényegesen kisebb lehet a megfelelő szimmetria-nélküli MPS-énél. Fontos látni, hogy a multipletek dimenziója igen
nagy lehet, míg SU (2) esetén néhányszor tíz, SU (n > 2) esetén akár néhányszor
száz, vagy néhány ezer dimenziós ábrázolások is megjelenhetnek a számolások során.
Látni fogjuk, hogy az alsó Clebsch-Gordan rétegtől megszabadulva az algoritmusaink közvetlenül a felső réteg meghatározását teszik majd lehetővé, így a számítások
során elkerülhetők a szimmetria ábrázolásainak sokdimenziós belső indexeire való
kontrakciók.
(a)

(b)

*

*

*

*

*

*

*

*

(d)

*

*

*

(c)

*

*

*

*

*

*

*

3.7. ábra. (a) Két NA-MPS skalárszorzata. A tenzorokon belül feltüntetett „*” a komplex konjugálást jelöli. (b) A (3.38) egyenlet következtében az első rácshelyen lévő (formálisan bevezetett) Clebsch-Gordan tenzorok kiesnek. (c) A további C-tenzorok a (3.39)
ortogonalitási egyenletet alkalmazva, balról-jobbra haladva párosával kiesnek a számításból, azaz elegendő a felső rétegek (d)-ben mutatott „redukált skalárszorzatát” kiszámítani.
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3.3.1. NA-MPS skalárszorzatok
A 3.7(a) ábra két NA-MPS állapot skalárszorzatát mutatja, amiről megmutatjuk,
hogy megadható a 3.7(d) ábrán mutatott „redukált skalárszorzat” segítségével.
Elsőként felhasználjuk, hogy a bal szélső rácshelyen a Clebsch-Gordan tenzor csak
formálisan jelenik meg, ugyanis itt Γ0 = 0, azaz a triviális „semmihez” adunk hozzá
m1 α
egyetlen rácshelyet. A C(Γ0 = 0, Γloc
1 , Γ1 )0 µ1 blokkokról könnyen beláthatjuk, hogy
loc
bennük α egydimenziós, hiszen 0 ⊗ Γloc
1 egyetlen Γ1 multipletet tartalmaz csupán,

továbbá
m1 α=1
1
= δΓΓloc
δµm11 .
C(Γ0 = 0, Γloc
1 , Γ1 )0 µ1

(3.38)

1

Ezt az egyenletet felhasználva jutunk a 3.7(b) ábrához. A továbblépéshez a ClebschGordan együtthatókra teljesülő
X

0

0



α
loc
0 m̃ α̃
C(Γ, Γloc , Γ0 )m
m µ0 C(Γ, Γ , Γ̃ )m µ0

∗

0

0

m α
= δΓ̃Γ0 δm̃
0 δα̃

(3.39)

m,µ

ortogonalitási relációt használjuk, melynek segítségével rácshelyről-rácshelyre haladva párosával ejthetők ki a Clebsch-Gordan tenzorok a számításból (3.7(c) ábra), míg
végül a 3.7(d) ábrához jutunk, ahol a C-tenzorok rétegei eltűntek a kifejezésből, azaz
a skalárszorzatot megadhatjuk a felső rétegek „redukált skalárszorzatának” kiszámításával.

3.3.2. Skalár-operátorok mátrixelemeinek meghatározása
tl

tl

ml

O^

O^

*

*

*

*

m'l

*

*

t'l

1/dim

*

*

t'l

t

^

〈Γ'l; t'l, m'l|O|Γl; tl, ml〉

O(Γl)t'l

l

3.8. ábra. Baloldal: az Ô skalár-operátor mátrixeleme két Schmidt-állapot között. Jobboldal: A skalár-operátor redukált mátrixelemének (3.41)-ben látott definíciója.
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Tekintsünk egy Ô operátort, ami hasson csupán az l-től balra eső rácspontok
részrendszerén. Legyen ez az operátor úgynevezett skalár-operátor, ami felcserélhető a szimmetriacsoport Û (g) operátoraival. Ilyen skalár-operátorok jelennek meg
pl. a Hamilton-operátorban, ha a csatolásokat megfelelően csoportosítjuk, továbbá
a korábban a szimmetria-nélküli esetben már bemutatott TEBD algoritmus kétrácshelyes időfejlesztő operátorai is skalár-operátorok egy szimmetriával rendelkező
rendszer esetén. Egy ilyen skalár-operátor a multipleteken belül triviálisan hat, azaz
kiszámítva a mátrixelemeit a részrendszer Schmidt-állapotai között az alábbi összefüggést találjuk (lásd a 3.8. ábrát is!),
ml
tl
hΓ0l ; t0l , m0l | Ô |Γl ; tl , ml i = δΓΓ0l δm
0 O(Γl )t0 .
l

l

(3.40)

l

Azt látjuk tehát, hogy skalár-operátorok esetén nullától különböző mátrixelemet
csak azonos ábrázoláshoz tartozó állapotok között kaphatunk, és az operátor az ml
és m0l belső indexekben diagonális. Az O(Γl )ttl0 redukált mátrixelem könnyen nyerhető
l

az ml , m0l indexpár összeejtésével,
O(Γl )ttl0 =
l

X
ml

1
hΓl ; t0l , ml | Ô |Γl ; tl , ml i .
dim(Γl )

(3.41)

Ezt az összefüggést mutatja a 3.8. ábra jobboldala. A tenzor-diagram ábrán beve0

zettük az „1/dim” tenzort, amit az [1/ dim](Γ)m
m =

0
1
δm
dim(Γ) m

összefüggés definiál.

A (3.40) egyenlet a Wigner-Eckart tétel skalár-operátorokra vonatkozó speciális esete. Az általános esetet a B.5. függelékben tárgyaljuk.

3.3.3. Kvantumrendszer időfejlődésének TEBD szimulációja
szimmetrikus mátrix szorzat állapotokkal
Ebben a pontban megmutatjuk, hogyan lehet általánosítani a 3.1.2. fejezetben bemutatott TEBD algoritmust a (3.37)-ben bevezetett NA-MPS állapotokra. Az algoritmus az időfejlődést a (3.24) egyenlet szerint Û = e−iĥl,l+1 ∆t alakú kétrácshelyes
időléptető operátorok egymás utáni hattatásával oldja meg. Belső szimmetriával
rendelkező rendszerek esetén az Û operátor skalár-operátor, azaz teljesül rá a (3.40)
egyenlet. Az Û operátor hatásának megadásához elegendő ismernünk két tetszőleges
NA-MPS-állapot közötti mátrixelemét. A C-tenzoroktól a 3.7(a-c) ábrán látott módon, balról jobbra haladva tudunk megszabadulni egészen addig, amíg el nem érjük
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(a)

(b)

U

U
*

*

*

*

*

*

*

*

1/dim

*

*

*

(d)

(c)
Ured =

U
*

Ured

1/dim

*

Ured

Ured
Ured

Ured

3.9. ábra. (a) A két szomszédos rácshelyen ható időléptető-operátor mátrixeleme két
NA-MPS között. (b) A mátrixelem meghatározásánál a (3.38), (3.39), és (3.40) egyenleteket kihasználva négy kivételével az összes Clebsch-Gordan tenzor kiesik a kifejezésből.
(c) A redukált időléptető operátor definíciója. (d) A nemabeli TEBD (NA-TEBD) algoritmusban az előre meghatározott Ured tenzorokat közvetlenül az NA-MPS felső rétegével
kontraháljuk.
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az Û operátor által érintett rácshelyeket. A két rácsponttól jobbra először kihasználjuk a (3.40) és (3.41) egyenleteket, majd ezek segítségével az Û által érintett rácspontoktól jobbra a 3.7. ábrán látottaknak megfelelően ismét kiejthetők a C-tenzorok.
Így jutunk el végül a 3.9(b) ábrához. Láthatjuk, hogy a mátrixelem meghatározásához elegendőek a felső rétegek, amennyiben előre meghatározzuk az Û operáτ α τl+1 αl+1
τ 0 α0
l l l+1 l+1

tor négy Clebsch-Gordon tenzorral körbevett Ured ({Γ})τl0 αl0

redukált alakját,

aminek definícióját a 3.9(c) ábráról olvashatjuk le. Az NA-tenzorok szorzási szabályait követve azt találjuk, hogy az Ured tenzor blokkjait összesen nyolc ábrázolás

0

0



loc
loc
0
loc
index címkézi: {Γ} = Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl , Γl , Γl+1 , Γl+1 , Γl+1 . A τ -indexek depen-

denciája a megfelelő lokális ábrázolás, míg az α indexek dependenciái a következő0
loc
képp alakulnak: dep(αl ) = (Γl−1 , Γloc
l , Γl ), dep(αl+1 ) = (Γl , Γl+1 , Γl+1 ), dep(αl ) =
0

0

0
0
0
loc
(Γl−1 , Γloc
l , Γl ) és dep(αl+1 ) = (Γl , Γl+1 , Γl+1 ).

Az Ured redukált időléptető operátor ismeretében a TEBD algoritmus szimmetrikus és szimmetria nélküli megvalósítása között már nincs lényeges különbség. Az
NA-MPS felső rétege úgy viselkedik a szimulációban, mint a szokásos (szimmetrianélküli) MPS hullámfüggvények.8 Ahogy a 3.9(d) ábrán látható, az Ured redukált
tenzorok közvetlenül az NA-MPS felső rétegére hatnak, így a számítások erőforrásigényét a felső réteg multiplet szintű Mmult bond-dimenziója határozza meg. Az Ured
NA-tenzor blokkstruktúrájából következően a TEBD-lépésben szereplő SVD transzformációt a Schmidt-állapotok Γl ábrázolás-indexe szerint külön-külön végezhetjük
el, így nagyobb (Mmult ∼ 2000) multiplet szintű bond-dimenzió is könnyedén elérhető, ami a szimmetriacsoporttól függően akár több tízezres szokásos (szimmetria
nélküli) bond-dimenziót is jelnethet. A B.4. függelékben részletesebben is bemutatjuk az algoritmus megvalósítását.

3.3.4. A szimmetrikus sűrűségmátrix renormálási csoport
(DMRG) algoritmus megvalósítása
Ahogy a nemabeli TEBD, úgy a nemabeli DMRG algoritmus hatékony megvalósítása is azon múlik, hogy a hΨ| Ĥ |Ψi variációs energiában a két NA-MPS ClebschGordan rétegeit bele kell olvasztani a Hamilton-operátorba, így létrehozva a felső
rétegre közvetlenül ható Hred redukált Hamilton-operátort (lásd 3.10. ábra). A
8

Lásd a B.3. függeléket is!
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H
*

*
3.10. ábra.

*

*

Hred
*

*

*

*

*

A nemabeli DMRG algoritmus hatékony megvalósításához a Hamilton-

operátor Clebsch-Gordan rétegekkel összeejtett Hred „redukált alakját” kell meghatározni.

redukált Hamilton-operátor hatékonyan tárolható, ha benne a redukált csatolásokat a B.6. függelékben leírt módon reprezentáljuk. A Hred meghatározása után
a két rácshely DMRG algoritmus a szimmetria nélküli esethez hasonlóan valósítható meg, ahol az NA-MPS felső rétegét a szokásos (szimmetria-nélküli) MPShullámfüggvényeknek megfelelően kell kezelni.
A 3.1.3. alfejezetben bemutatott szimmetria nélküli megvalósításban láttuk, hogy
a DMRG algoritmus egyszerre használ bal- és jobbkanonikus MPS mátrixokat. Ez
elsőre problémának tűnhet, hiszen a mi NA-MPS állapotainkat tisztán bal-kanonikus
módon építettük fel. A hatékony megvalósítás érdekében a bal-kanonikus NA-MPS
Clebsch-Gordan tenzorait beépítettük a Ĥred redukált Hamilton-operátorba, amit a
számítások elején meghatározunk, utána nem változtatunk rajta, azaz a ClebschGordan réteg formálisan végig bal-kanonikus marad a számításainkban. A B.3. függelékben azonban megmutatjuk, hogy az NA-MPS felső rétege minden szepontból
tekinthető egy szokásos MPS hullámfüggvénynek, azaz a felső rétegben annak ellenére bevezethetők jobb-kanonikus tenzorok, hogy közben az alsó Clebsch-Gordan
réteg végig bal-kanonikus marad.
A B.7. függelékben részletesen megvizsgáljuk a nemabeli DMRG algoritmus
hatékonyságát az SU (2) × U (1) szimmetriával rendelkező Hubbard-lánc esetén. Azt
tapasztaljuk, hogy ebben a modellben a nemabeli szimmetria kihasználása közel
százszoros hatékonyság növekedést (memória, CPU-idő) eredményez a szimmetria
nélküli esethez képest, de még a legjobb abeli verzióhoz (U (1) × U (1)) képest is
ötszörös javulás érhető el.
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4. fejezet
Korrelációk kvantumkvencs után
az XXZ-spinláncban: az
általánosított Gibbs-sokaság
vizsgálata
Az elmúlt két évtizedben az ultrahideg atomi rendszereken alapuló kísérleti technikák figyelemre méltó fejlődése lehetővé tette gyakorlatilag teljesen izolált kvantumrendszerek létrehozását, és koherens kvantum-időfejlődésük vizsgálatát [84–87]. A
kísérletek fejlődésének eredményeként az elmúlt években kiemelt elméleti érdeklődés
fűződik a statisztikus fizika egyik alapvető kérdéséhez: mi történik izolált kvantumrendszerekkel nem-egyensúlyi állapotból indítva őket [30, 31, 88–94]? Elérnek ezek
a rendszerek egy – valamilyen értelemben vett – egyensúlyi állapotot, vagy sem?
Amennyiben igen, akkor hogyan tudjuk leírni az egyensúlyi állapotot? Ezen kérdések alapvetőek, hiszen a statisztikus fizika alapfeltevése, hogy zárt makroszkopikus
sokrészecskés rendszerek – esetleg nagyon hosszú – relaxációs idő után elérnek egy,
a kezdeti feltételek mikroszkopikus részleteitől már független egyensúlyi állapotba,
melynek leírására a statisztikus fizikai sokaságok alkalmazhatók.
A zárt kvantumrendszerek időfejlődését a Schrödinger-egyenlet írja le, ezért ha
a kvantum-rendszert valamely ismert tiszta állapotban inicializáljuk, úgy az időfejlődés során végig tiszta állapotban marad. A teljes zárt rendszer tehát nem fejlődik „magától” valamely ismert statisztikus fizikai sokaságot leíró kevert állapotba.
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Egy makroszkopikus rendszer esetén azonban sosem figyeljük meg egyszerre a rendszer összes szabadsági fokát, csak néhányat közülük, és a részrendszerek állapota
a 3.1.1. alfejezet (3.6) egyenletében is látott módon valóban csak sűrűségmátrixszal
írható le, így plauzibilis az a várakozás, hogy az egész rendszer részrendszerei annek ellenére leírhatók valamely ismert sokaság segítségével, hogy az egész rendszer
tiszta állapotban van. Úgy is értelmezhetjük ezt az állítást, hogy a részrendszeren kívüli szabadsági fokok a részrendszer hőfürdőjének tekinthetők. Zárt kvantumrendszer esetén tehát a termalizáció kérdését érdemes úgy megfogalmazni, hogy
nem-egyensúlyi állapotból indítva eljut-e a rendszer egy olyan stacionárius állapotba, ahol már valamilyen statisztikus fizikai sokaság alapján határozhatók meg a
megfigyelhető mennyiségek (átlagos) értékei?

4.1. A feles spinű XXZ-spinlánc, és a vizsgált kvantumkvencsek
Munkánk során a feles spinű anizotrop spinlánc dinamikáját vizsgáltuk. A rendszer
Hamilton-operátorát a
Ĥ = −J

Xh

i

y
x
z
σix σi+1
+ σiy σi+1
+ ∆(σiz σi+1
− 1)

(4.1)

i

alakba írhatjuk, ahol σix,y,z a megfelelő Pauli-mátrixot jelöli, mely az i rácshelyen hat.
A modell alacsonyenergiás viselkedése a ∆ anizotrópia-paramétertől függ. A |∆| < 1
tartományban a rendszer alapállapota a Luttinger-folyadék fázishoz tartozik, azaz
nem sérül szimmetria és az alapállapot felett tiltott sáv (gap) nélküli gerjesztések
találhatók. A ∆ < −1 és ∆ > 1 tartományok alkotják a szimmetriasértő, ferro- és
antiferromágneses Ising-fázisokat, ahol a gerjesztéseket az alapállapottól tiltott sáv
választja el. Számításaink során a ∆ > 1 antiferromágneses Ising tartományt vizsgáltuk. A modell U (1) szimmetriával rendelkezik, ugyanis a spinek z-tengely körüli
együttes forgatása kommutál a Hamilton-operátorral. Az S z összspin-komponens
tehát megmaradó mennyiség, ezt a szimulációkban ki is használtuk.
Vizsgálatunk során a rendszert a t = 0 időpontban valamilyen |Ψ0 i állapotban
inicializáljuk, majd a (4.1) Hamilton operátor alapján meghatározzuk az állapot
|Ψ(t)i = e−iĤt |Ψ0 i időfüggését. Számításaink során három különböző kezdőállapotot tekintettünk. Az első a Néel állapot szimmetrizált, transzláció-invariáns alakja,
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melyet a
E
1 + T̂
1
ΨN
= √ |↑↓↑↓ . . .i = √ (|↑↓↑↓ . . .i + |↓↑↓↑ . . .i)
0
2
2

(4.2)

alakba írhatunk, ahol T̂ az egy-rácshely transzláció operátora. Ez az állapot az
XXZ-modell ∆ → ∞ határesethez tartozó alapállapota, azaz a kvencs protokollra
tekinthetünk úgy is, hogy a t = 0 időpontban a ∆ paramétert végtelenről hirtelen a
kívánt értékre állítottuk.
A második vizsgált kezdőállapot a dimerizált kezdőállapot,
ΨD
0

E

1 + T̂
= √
2

|↑↓i − |↓↑i
√
2

!

!

|↑↓i − |↓↑i
√
... ,
2

(4.3)

amit a T̂ operátor segítségével ismét transzláció-invariánssá tettünk. Ez az állapot a
másodszomszéd kölcsönhatásokat is tartalmazó úgynevezett Majumdar-Ghosh modell alapállapota, tehát ismét gondolhatunk úgy a protokollra, hogy a t = 0 időpontban hirtelen megváltoztatjuk a Hamilton-operátor alakját.
A harmadik vizsgált állapot a q-dimer,
|Ψq0 i

1 + T̂
= √
2

|↑↓i − q |↓↑i
√
1 + q2

!

!

|↑↓i − q |↓↑i
√
... ,
1 + q2

ahol q értékét úgy választjuk meg, hogy teljesítse a q +

1
q

(4.4)

= 2∆ egyenletet. Ez az

állapot a q-deformált Majumdar-Ghosh modell alapállapota.
A rendszer dinamikáját az U(1) szimmetrát kihasználó TEBD algoritmus segítségével szimuláltuk, azaz a TEBD által elérhető, nem túl nagy t időpontokig
E

E

meghatároztuk a ΨN,D,q (t) = e−iĤt ΨN,D,q
állapotokat. Az időfüggő állapotok
0
a
(t)i egyidejű rövidtávú (δ <= 3) korismeretében ezután kiszámítottuk a hσia (t)σi+δ

relációkat (a = x, y, z), melyek stacionáriussá váló értékét vetettük össze a következő,
4.2. alfejezetben bemutatott elméleti jóslatokkal.
A (4.1) egyenletben definiált modell úgynevezett integrálható modell, mely BetheAnsatz segítségével diagonalizálható [34]. A modell azonban nem képezhető le szabad fermionok vagy bozonok rendszerére, ezért valódi kölcsönható modellről beszélünk. Az integrálhatóság következtében a modellben végtelen sok egymással kommutáló lokális megmaradó töltés építhető fel, melyeket általánosan a Q̂α =

P

i q̂α i

alakba írhatunk fel, ahol az összegzés a rácshelyekre vonatkozik [95]. A szigorúan lokális töltések esetén a q̂α i rácshely-töltés operátorok az i rácshelyen és hozzá
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közel eső néhány rácshelyen hatnak [96]. Ilyen töltésre jó példa a Q̂2 = Ĥ energiaoperátor, ahol az energiasűrűség a (4.1) egyenlet alapján kétrácshelyes operátorszorzatokat tartalmaz. A magasabb α-hoz tartozó töltések alakja ennél bonyolultabb,
de iteratív módon meghatározhatók [96]. A következő fejezetben bemutatunk két
módszert, mely a kvencs utáni stacionáriussá váló állapot leírására alkalmazható.
Mindkét módszer a modell integrálhatóságán alapul, előbbi a statisztikus fizika kanonikus sokaságának általánosításával, az általánosított Gibbs-sokaság (GGE, „Generalized Gibbs Ensemble”) alapján, utóbbi a termodinamikai Bethe-Ansatz hullámfüggvényekkel való átfedések segítségével, a kvencs hatás formalizmusban kísérli
meg meghatározni a stacionárius állapotot. Elővetítjük, hogy a két módszer eltérő
eredményt ad, amennyiben a GGE sűrűségmátrixában csak a szigorúan lokális töltéseket vesszük figyelembe. Ekkor a mikroszkopikus TEBD szimulációk azt mutatják,
hogy a GGE nem elégséges a végállapot leírására. Részben az eredményeink által
keltett érdeklődés vezetett az úgynevezett kvázilokális töltések felfedezéséhez [97],
melyekkel kiegészítve a két megközelítés egyező jóslatokat ad [98].

4.2. Termalizáció integrálaható és nem-integrálható rendszerekben
4.2.1. Gibbs-sokaság, általánosított Gibbs-sokaság
A statisztikus fizikában az egyensúlyi rendszerek állapotait különféle valószínűségi
eloszlásokkal (sokaságokkal) írjuk le. Az eloszlások speciális alakját az határozza
meg, hogy a rendszer megmaradó mennyiségei közül melyek értéke nem ismert, azaz mely mennyiségek transzportja megengedett a rendszer és a környezet között.
Így pl. amennyiben a környezettel csak hőcsere lehetséges, úgy a rendszert a kanonikus Gibbs-sokaság írja le, melynek sűrűségmátrixa ρ̂C = e−β Ĥ /ZC , ahol Ĥ a
rendszer energiáját megadó Hamilton-operátor, β = (kB T )−1 az inverz hőmérséklet,
míg ZC = tr e−β Ĥ a partíciós függvény, ami az eloszlást normálja. Amennyiben
a rendszer részecskékből áll, és a környezet és a rendszer között részecske-csere is
történhet, úgy a rendszer állapotát a nagykanonikus Gibbs-sokaság írja le, melynek sűrűségmátrixa ρ̂GC = e−β(Ĥ−µN̂ ) /ZGC , ahol µ a kémiai potenciál, ZGC pedig a
nagykanonikus partíciós függvény. Nem-integrálható rendszerek esetén a várakozá56

sunk szerint ilyen kanonikus, vagy nagy-kanonikus sokasággal írható le a rendszer
stacionárius, termalizált állapota.
Integrálható rendszerek esetén a kanonikus és nagykanonikus sokaság példájának
általánosításaként jutunk az általánosított Gibbs-sokasághoz [99]. A végtelen sok
megmaradó mennyiség következtében a várakozásaink szerint a rendszer állapotát
leíró megfelelő sokaság sűrűségmátrixa a
ρ̂GGE =

e−

P
α

βα Q̂α

ZGGE

(4.5)

alakba írható, ahol Q̂α -val a megmaradó töltéseket, míg βα -vel a hozzájuk tartozó
általánosított inverz hőmérsékletet jelöljük.
Egy zárt rendszeren végrehajtott kvantumkvencs esetén a Q̂α töltések, vagy a
megfelelő q̂α i töltéssűrűségek várható értékét könnyen meghatározhatjuk a kezdeti
állapotban, amennyiben ismerjük az összes szükséges q̂α i operátor alakját. Ezek
a várható értékek azonban a GGE partíciós függvényből is megadhatók, hQ̂α i =
. A töltések várható értékeit egyeztetve a kezdeti állapot és a GGE között
− ∂ ln∂βZGGE
α
megadhatók tehát a βα általánosított inverz hőmérsékletek. Amennyiben a GGE
helyesen írja le a rendszer végső, stacionárius állapotát, úgy annak paraméterei kinyerhetők tehát a kezdeti nem-egyensúlyi állapotból. A sűrűségmátrix ismeretében
megadhatók a különféle spin-spin korrelációk stacionárius (termalizált) értékei.
A korrelátorok GGE-által jósolt értékei függenek attól, hogy mely töltéseket
vesszük figyelembe a (4.5) sűrűségmátrix felépítésekor. A teljes GGE az összes töltést figyelembe veszi, de a rövidtávú korrelációk meghatározásához nincs feltétlenül
szükség az összes töltésre. A különféle töltéseket érdemes lehet az alapján sorbarendezni, hogy a nekik megfelelő töltéssűrűség-operátorok legfeljebb hány rácshelyes
operátorszorzatokat tartalmaznak. Mivel rövidtávú korrelációkat szeretnénk meghatározni, természetes választásnak tűnik csak az első néhány töltést megtartani,
azaz trunkálni a GGE közelítést. Az így nyert „tGGE” jóslatok valóban jól konvergálnak: amennyiben a korrelációkat csak harmad-szomszéd távolságig vizsgáljuk, a
töltéseket elegendő a Q̂12 -ig figyelembe venni, azaz a legfeljebb 12 rácshelyes töltéssűrűségekre van szükség [96]. Lehetséges azonban az összes, szigorúan lokális töltést
figyelembe vevő teljes GGE jóslat megadása is, erre az úgynevezett transzfer-mátrix
módszer [100, 101], valamint egy általánosított termodinamikai Bethe-Ansatz megközelítés is lehetőséget ad [102].
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4.2.2. Relaxáció a kvencs hatás megközelítésben
A kvencs hatás formalizmust Jean-Sebastien Caux és Fabian Essler javasolta integrálható rendszerek posztkvencs stacionárius állapotának leírására [103]. Mint
rövidesen látjuk, a számításokban alapvető jelentőségű lesz a kezdőállapot átfedése
termodinamikai Bethe-Ansatz (TBA) állapotokkal [103, 104], így kapcsolódó munkánkban és a továbbiakban az oTBA („overlap Thermodynamic Bethe Ansatz”)
rövidítést is használjuk a módszerre. A módszer alkalmazhatósága azon alapul,
hogy a (4.1) modell Bethe-Ansatz segítségével diagonalizálható [34]. A sajátállapotok M spin megfordításából létrehozott spinhullámok, melyeket M darab komplex
szám halmaza, {λi } parametrizál, melyeket rapiditásnak nevezünk. A spinhullámok
kötött állapotokat alkotnak, ezeket meghatározott rapiditás-konfigurációk jellemezik, és az irodalom sztringeknek nevezi őket [105]. Az állapotok termodinamikai
limszét úgy nyerhetjük, hogy az L rendszerméretet végtelenhez közelítjük, miközben
az M/L arányt rögzítjük. Ekkor a megjelenő M rapiditás felsorolása helyett hasznos ezek sűrűségét definiálni. A sajátállapotokat ekkor az n-sztringekre vonatkozó
ρn (λ) sűrűségekkel és a be nem töltött állapotokhoz tartozó ρhn (λ) lyuksűrűségekkel
paraméterezhetjük.
A kvencs hatás megközleítés azon az állításon alapul, hogy tetszőleges mennyiség
stacionárius állapotban mért várhatóható értéke meghatározható egyetlen, helyesen
megválasztott (nyeregponti) sajátállapot segítségével [103], azaz esetünkben
a
lim hσia (t)σi+δ
(t)i =

t→∞

a
h{ρn }| σia σi+δ
|{ρn }i
,
h{ρn } | {ρn }i

(4.6)

ahol |{ρn }i a nyeregponti állapot, melyet a nyeregponti ρn (λ) és ρhn (λ) sűrűségek
definiálnak. A nyeregponti sűrűségeket variációs úton határozhatjuk meg, ehhez az
2
S({ρn }) = − Re hΨ0 | {ρn }i − s({ρn })
L

(4.7)

kvencs hatás minimumát kell meghatároznunk. Az első tagban a kezdőállapot és
a nyeregponti állapot átfedése szerepel, a második tag pedig az állapot entrópian

o

sűrűsége, mely megadja, hány mikroállapot realizálja a ρn (λ), ρhn (λ) sűrűségekkel
paraméterezett állapotot. Az átfedési tag általánosan az alábbi alakba írható,
∞ Z π/2
X
2
− Re hΨ0 | {ρn }i =
dλ ρn (λ)gn (λ) ,
L
n=1 −π/2
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(4.8)

ahol a gn (λ) függvények a kezdeti állapottól függően különböző alakokat vesznek
fel [104]. Az entrópia-sűrűséget az alábbi kifejezés adja meg [105, 106],
s({ρn }) =

∞ Z
X
n=1

1
dλ
2

ρn + ρhn
ρn + ρhn
ρn ln
+ ρhn ln
ρn
ρhn

!

.

(4.9)

A kicsit szokatlan 1/2 faktor megjelenését azzal magyarázhatjuk, hogy a kvázirészecskék (stringek) egymással ellenkező sebességgel mozgó párokként jelennek meg
a kvencs során. A kvencs hatás minimalizálásánál figyelembe kell vennünk, hogy
a ρn (λ) és ρhn (λ) sűrűségek nem függetlenek egymástól, hiszen a kölcsönhatások
következményeként a rapiditásoknak ki kell elégíteniük a Bethe-egyenleteket [34],
melyek a termodinamikai limeszben a Bethe-Takahashi kényszer-egyenletek formájába írhatók [105]. A kényszerfeltétel figyelembe vételével a nyeregponti sűrűségek
meghatározhatók, azaz megadható a (4.6) egyenletben szereplő |{ρn }i nyeregponti
állapot. A nyeregponti állapot ismeretében meghatározhatóak a stacionárius állapotban mérhető spin-spin korrelációk.

4.3. Rövidtávú korrelációk relaxációjának vizsgálata az XXZ-spinláncban TEBD segítségével
E

E

q
D
Számításaink során korábban definiált ΨN
0 , Ψ0 , és |Ψ0 i állapotokat MPS alak-

ba transzformáltuk, majd valós idejű, végtelen térfogatú iTEBD („infinite chain
TEBD”) szimulációval határoztuk meg az állapotok időfüggését. Fontos megjegyezni, hogy bár a (4.2), (4.3), és (4.4) definíciók tartalmazzák az állapotokat eltolásinvariánssá tevő

1+
√ T̂
2

operációt, de az iTEBD szimulációt mégis az eltolás-invarianciát

sértő szimmetrizálatlan állapottal hajtottuk végre. Ennek praktikus oka, hogy az
MPS felírásához szükséges M bond-dimenzió így a felére csökken, ezért nyolcadrész
számítási kapacitás is elegendő a szimulációhoz. A transzláció-invariáns állapotból
várt korrelátorokat ekkor a két alrácsra való átlagolás után kaphatjuk.1
1

Könnyen beláthatjuk, hogy a várható értékekben megjelenő hΨ| Ô T̂ |Ψi kereszttagok kiesnek a

termodinamikai limeszben, amennyiben Ô lokális operátor, vagy ilyenek korrelátora, és hΨ| T̂ |Ψi =
0, azaz az eltolt állapot ortogonális az eredetire, ami igaz mindhárom állapot szimmetrizálatlan
alakjára. Az állítás igazolásához azt kell észrevenni, hogy egy, vagy két lokális operátorral hatva
az egy rácshellyel eltolt állapotra az az érintetlen tömbi részei miatt továbbra is ortogonális marad
az eredeti állapotra.
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(a)

(b)

(c)

(d)

4.1. ábra. (a-c) A spin z-komponensének egyidejű első-, másod-, és harmadszomszéd
korrelációi az idő függvényében a dimer állapotból végrehajtott kvencs esetén. A folytonos
piros görbe a valós idejű iTEBD szimulációt, a kék szaggatott egyenes a GGE jóslatot,
a fekete folytonos egyenes az oTBA jóslatot mutatja. Az iTEBD szimuláció eredménye
nagy pontossággal egyezik az oTBA jóslattal, miközben a GGE jóslattól lényegesen eltér.
A szürke tartományban a csonkolási hiba miatt az iTEBD szimuláció megbízhatatlanná
válik. (d) A lánc vágásához tartozó összefonódási entrópia az idő függvényében. A lineáris
növekedéstől eltérést tapasztalunk a szürkével jelzett tartományban, mely eltérés oka a
nagy csonkolási hiba.
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4.2. ábra. Az állandósult első- (a) és másodszomszéd (b) korrelátorok értékei ∆ függvényében a dimer állapotból indított kvencsek esetén. Az iTEBD szimuláció eredményeit
piros karikákkal jelöljük, a hibahatárokat a 4.1. ábrán a megbízható tartomány végéhez
közel mért oszcillációk amplitudójával azonosítottuk. Az üres és teli négyzetek a tGGE
és GGE jóslatokat, a fekete csillagok az oTBA jóslatot mutatják. Az iTEBD eredmények hibahatáron belül egyeznek az oTBA jóslattal, miközben eltérnek a GGE által jósolt
értékektől.

A 4.1(a-c) ábrákon a (transzláció-invariánssá tett) dimer állapotból indított rendszer rövidtávú, azonos időben mért z-irányban mért spin-spin korrelátorait mutatjuk
az idő függvényében, amikor az anizotrópia paraméter ∆ = 4. Azt láthatjuk, hogy
a korrelációs függvények viszonylag rövid idő alatt egy konstans értékhez konvergálnak. Az ábrán mutatjuk az oTBA és a GGE jóslat által várt stacionárius korrelátor
értékeket is, melyek közül az oTBA jóslat nagy pontossággal egyezik a TEBD szimuláció eredményével, míg a szigorúan lokális töltésekből felépített GGE jócskán
eltér tőle. A 4.2.

ábrán a ∆ paraméter függvényében mutatjuk a z irányú spin-

spin korrelátorok állandósult értékét. Az iTEBD szimulációból leolvasott értékek
minden ∆ esetén nagy pontossággal egyeznek az oTBA jóslattal, míg a GGE jóslat
szignifikánsan eltér a numerikus szimulációtól. Az ábrán az irodalomból ismert teljes GGE jóslatait [101] a csonkolt GGE (tGGE) módszer segítségével egészítettük
ki a hiányzó ∆ pontokra [96]. Láthatjuk azonban, hogy a GGE és tGGE jóslatok
egymáshoz nagyon közel vannak, azaz a szimulációktól való eltérést nem a tGGE
csonkolási procedúrája okozza.
A csonkolási hiba megjelenését jól tükrözi a (3.8) egyenletben definiált összefonódási entrópia, melynek időfejlődését a 4.1(d) ábrán mutatjuk. Ezt az általunk végre61

(b)

(a)

4.3. ábra.

Elsőszomszéd korrelációk időfejlődése a Néel (a) és q-Dimer (b) állapotl

indítva. Bár az iTEBD szimuláció ismét az oTBA jóslattal egyező értékhez konvergál, az
oTBA és GGE jóslatok olyan közel vannak egymáshoz, hogy az iTEBD nem alkalmas a
különbség felbontására.

hajtott globális kvencs esetén az időben lineárisan növekvő függvénynek várjuk [107],
a nagy csonkolási hiba miatt azonban a t & 2.5 J1 esetén ettől eltérést tapasztalunk.
A csonkolási hiba következtében a korrelátorok értéke is megbízhatatlanná válik:
a megbízhatatlan tartományt szürkére színezéssel jeleztünk a 4.1(a-c) ábrákon. A
szimuláció megbízhatósági tartománya elvben növelhető, ha a bond-dimenziót növeljük. A szükséges bond-dimenzió azonban az összefonódási entrópia, és ennek
megfelelően az idő exponenciális függvénye, ezért egy adott kvencs-protokoll esetén
a bond-dimenzió növelésével nem lehet lényegesen megnövelni a megbízhatósági tartományt. Az U (1) szimmetria kihasználása azonban ennek ellenére is hasznosnak bizonyult, hiszen hasonló pontosság megkövetelése esetén lényegesen (ötödére-tizedére)
lerövidítette a futásidőt.
A 4.3. ábrán az elsőszomszéd korrelációk időfejlődését mutatjuk a q-dimer és Néel állapotok esetén ∆ = 4 mellett. Bár a GGE és oTBA jólsatok ebben az esetben is
eltérnek, az eltérés csupán 10−4 nagyságrendű, ezt a csekély különbséget az iTEBD
szimuláció megbízható tartományában képtelenség felbontani, az exponenciálisan
növekvő számításigény miatt a bond-dimenzió emelése sem járható út. A q-dimer és
Néel állapotok esetén a GGE és oTBA az összes vizsgált ∆ esetén hasonlóan kicsiny,
ezért ezek az állapotok nem alkalmasak a GGE hipotézis érvényességének igazolására/cáfolására. Az iTEBD és oTBA egyezése azonban további megerősítése annak,
hogy az oTBA módszer helyesen írja le a korrelációkat az állandósult állapotban.
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4.4. Diszkusszió, újabb fejlemények
Az előző pontban bemutatott, iTEBD szimuláció segítségével elért eredményeink azt
mutatták, hogy míg az oTBA módszer helyesen írja le a kvencs után létrejövő stacionárius állapotot, addig a GGE (akár a csonkolt, akár teljes alakban) hibás eredményt
szolgáltat. Cikkünk megjelenésekor tehát úgy tűnt, hogy a GGE hipotézis annak
ellenére, hogy a hagyonmányos statisztikus fizikai sokaságok legtermészetesebb általánosítása, nem írja le helyesen a stacionárius állapotot. Fontos megjegyezni, hogy
ez nem kezdőállapot-specifikus állítás, hiszen nem csak a dimer, hanem a Néel és
q-dimer állapotok esetén is eltér az oTBA és GGE jóslat, bár ezt a különbséget az
iTEBD szimuláció nem képes felbontani.
A GGE hipotézis sarokköve, hogy az összes lehetséges töltést figyelembe kell
vennünk a leíráshoz, azaz ha töltések bizonyos osztályát nem vesszük figyelembe,
az komoly hibához vezethet. Mi az iTEBD szimulációkat a szigorúan lokális töltésekre alapozott GGE-eloszlással vetettük össze, hiszen a cikkünk megjelenésekor
ezek halmazát az irodalomban mindenki teljesnek gondolta. Azt is láttuk, hogy
a GGE csonkolása, azaz csak az első néhány töltés figyelembe vétele nem vezet komoly eltéréshez a teljes GGE-jóslathoz képest. Úgy tűnt tehát, ha a szigorúan lokális
töltésekkel valóban az összes, folytonos határesetben lokális megmaradó mennyiség
felépíthető, úgy a GGE hipotézis hibás.
Később, részben munkánk által inspirálva, Tomaz̆ Prosen kutatócsoportja olyan
megmaradó töltéseket talált, melyek nem szigorúan lokálisak, azaz a töltéssűrűségoperátorok nem csak véges számú rácshelyen hatnak, hanem exponenciálisan lokalizáltak csupán [97]. Ezen kvázilokális töltések figyelembevételével megmutatható,
hogy a GGE és az oTBA már azonos jóslatokra vezet, hiszen a lokális és kvázilokális töltések várhatóértékének fixálása már egyértelműen megadja a ρn (λ) és ρhn (λ)
sűrűségeket, melyek megegyeznek az oTBA nyeregponti állapotát meghatározó értékekkel [98]. Ez a csak szigorúan lokális töltéseket figyelembe vevő GGE esetén nincs
így [108], ez okozza az eltérést.
Az a tény, hogy a stacionárius állapot leírásához szükség van az összes ρn (λ) és
ρhn (λ)

sűrűség ismeretére felveti azt a kérdést, jogos-e továbbra is statisztikus fizikai-

nak tekinteni az ilyen formában leírt állapotot. A (4.6) egyenlet alapján úgy tűnhet,
hogy a |{ρn }i állapot csupán egyetlen tiszta állapotot jelöl, bár ennek ellentmond
a (4.9) egyenletben mutatott entrópia-sűrűség, ami az állapot statisztikus jellegét
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sejteti. A probléma gyökere, hogy a termodinamikai limeszben több különböző diszkrét {λi } rapiditás-halmaz is ugyanazokra a ρn (λ) és ρhn (λ) sűrűségekre vezethet, azaz
a |{ρn }i állapot (végtelenül) sok tiszta állapot alterét jelöli egyszerre. Érdekes módon a lokális operátorok korrelátorai megadhatók a sűrűségek segítségével, azaz nem
függenek attól, hogy a |{ρn }i-nel reprezentált altér melyik állapotára értékeljük ki
őket. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy az oTBA és a kvázilokális töltésekkel kiegészített GGE valóban speciális statisztikus fizikai sokaságokat jellemeznek,
bár a sokaságoknak végtelen sok paramétere van a termodinamikai limeszben.

64

5. fejezet
Spinfluktuációk kvantumkvencsek
után az S = 1 Haldane láncban: a
szemi-szemiklasszikus leírás
validálása
Ebben a fejezetben a kvantum kvencsek szemiklasszikus és hibrid szemi-szemiklasszikus leírását vizsgáljuk meg, és vetjük össze mikroszkopikus NA-TEBD szimulációkkal. A nagy méretű rendszerek posztkvencs dinamikájának hosszúidejű mikroszkopikus leírását az időben lineárisan növekvő összefonódási entrópia lényegében lehetetlen feladattá teszi klasszikus számítógépeken, ezért közelítésekre van szükség.
A mikroszkopikus leírás nehézségét a nagyszámú kvantumos szabadsági fok miatt
exponenciálisan nagy dimenziójú Hilbert tér kezelése okozza. A hosszú idejű viselkedés leírásakor azt várjuk azonban, hogy nincs szükségünk az összes mikroszkopikus
szabadsági fokra kiterjedő leírásra, a rendszer dinamikája az alacsony energiás gerjesztéseket figyelembe vévő effektív elmélet segítségével leírható [109]. Ilyen megközelítésre szolgáltatnak példát a szemi- [110–113] és szemi-szemiklasszikus megközelítések [37], melyek például tiltott sávval rendelkező egydimenziós rendszerek esetén
alkalmazhatók nem túl nagy kvencsek leírására.
Az általunk vizsgált modell az S = 1 spinű antiferromágneses Heisenberg-lánc,
melyet az alapállapot nem-triviális topologikus tulajdonsága miatt Haldane-láncnak
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is nevezhetünk [114, 115]. A rendszer Hamilton-operátora
Ĥ0 = J1

X

~l · S
~l+1 ,
S

(5.1)

l

~l a spin-operátor az l rácsponton, J1 pedig a Heisenberg-csatoláshoz tartozó
ahol S
csatolási állandó. S = 1 spinekről lévén szó az egy rácshelyre vonatkozó spinoperátorok komponenseit d = 2S + 1 = 3 dimenziós mátrixok reprezentálják. A modell
SU (2) szimmetriával rendelkezik, mivel a spinek egyszerre történő forgatása felcserél
a Hamilton-operátorral. A szimmetria következtében a teljes spin jó kvantumszám,
így a modell (rövid idejű) dinamikája a 3. fejezet 3.3.3. pontjában bemutatott NATEBD algoritmussal hatékonyan szimulálható.
Az (5.1)-ben definiált modell alacsony energiás viselkedését igen pontosan ismerjük [116]. A rendszer alapállapotát a gerjesztett állapotoktól egy ∆ ≈ 0.41J1
szélességű tiltott sáv – a „Haldane-gap” – választja el. A legalacsonyabb energiás
tömbi gerjesztéseket S = 1 spinű kvázirészecskék adják, melyek diszperziós relációja igen nagy pontossággal ismert [116]. Az alapállapot a nem triviális topológiával
rendelkező AKLT (Affleck, Kennedy, Lieb, Tasaki [115]) fázishoz tartozik, ennek
következtében a lánc végein S = 1/2 spinű élállapotok találhatóak, s így a tömbi
gerjesztések tiltott sávjának ellenére egy elegendően hosszú, nyílt határfeltételekkel
rendelkező lánc alapállapota – az élállapotok jelenléte miatt – négyszeresen degenerált.1
Munkánkban az (5.1) modell dinamikáját vizsgáltuk kvantum-kvencsek után.
Ehhez a rendszert a nem-egyensúlyi kezdőállapotban kell inicializálnunk, amit mi
úgy értünk el, hogy a t < 0 időpontokban a Hamilton-operátort kiegészítettük egy
bikvadratikus csatolással, melyet a t = 0 időpont körül, tQ -val jellemzett kvencsidő
alatt lekapcsolunk,
Ĥ = J1

X

~l · S
~l+1 + J2 γ(t)
S

l

X

~l · S
~l+1
S

2

,

(5.2)

l

ahol J2 a bikvadratikus csatolás kezdeti nagyságát, γ(t) lekapcsolási-függvény pedig
a lekapcsolás időfüggését jellemzi, amely a t = 0 időpont körül vált a kezdeti 1 értékről zérusra (lásd 5.1. ábra). A t → −∞ időpontban a rendszert a bikvadratikus
1

A négyszeres szinglet-triplet degeneráció periodikus határfeltételek esetén az élállapotok hiá-

nyában eltűnik, véges hosszúságú nyílt lánc esetén pedig exponenciálisan gyengén felhasad.
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{

S=?

J2/J1

S mérése

tQ

P(S, t) = ?

0

t

idő

5.1. ábra. A vizsgált kvencs protokoll. Az (5.2) Hamilton-operátorban szereplő J2 bikvadratikus csatolást a t = 0 időpontban lekapcsoljuk tQ lekapcsolási idő alatt. A rendszer
ezután szabadon fejlődik, majd a t időpontban félbevágjuk a rendszert és megmérjük a
baloldali féllánc teljes spinjét. A mérési eredmények statisztikáját a P (S, t) spin-eloszlás
írja le.

csatolással kiegészített modell alapállapotában inicializáljuk, majd a rendszer dinamikáját az átkapcsolás időfüggését is figyelembe véve szimuláljuk. Amíg J2 nem túl
nagy (egészen pontosan, amíg J2 /J1 < 1), addig az átkapcsolás során végig az AKLT
fázisban maradunk, azaz a pillanatnyi Hamilton-operátor tiltott sávja folyamatosan
véges marad [117]. A tiltott sáv jelenléte alapozza meg a dinamika szemiklasszikus
közelítését, hiszen egy nem túl nagy kvantumkvencs esetén a posztkvencs állapot
várakozásunk szerint jól leírható mint kvázirészecskék híg gáza [109, 111]. A kvencs
protokollban egy lokális csatolást kapcsolunk ki a Hamilton operátorban, ezért azt
várjuk, hogy a kvázirészecskék zérus összimpulzusú lokalizált párokként keletkeznek,
melyek ráadásul spin-szingletet alkotnak, hiszen az SU (2) szimmetriát az átkapcsolás során végig megőriztük. A kvázirészecskék kvencs utáni mozgását kvalitatíve
mutatjuk az 5.2(a) ábrán. Elegendően híg gáz (kis kvencs) esetén, a kvázirészecskék
az idő jelentős részében szabadon repülnek, a kvázirészecskék S = 1 spinjét azonban figyelembe kell vennünk az ütközési eseményeknél, melyet a később részletesen
tárgyalt szemi- és szemi-szemiklasszikus elméletek segítségével tehetünk meg.
Az általunk vizsgált kvencs protokollban az átkapcsolás után t idővel a rendszert képzeletben félbe vágjuk, majd megmérjük a baloldali féllánc teljes spinjét
(lásd az 5.1. ábra), azaz meghatározzuk a féllánc teljes spinjének eloszlását. Ezen
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t (a)

(b)

x
5.2. ábra.

A szemiklasszikus kvázirészecske-kép.

lyi állapot időfejlődésének szemiklasszikus leírása.

(a) A kvencs utáni nemegyensúA t = 0 időpontban spin-szinglet

kvázirészecske-párok keletkeznek zérus összimpulzussal. A kezdetben lokalizált párok szétrepülnek, és ütközhetnek egymással. A részecskék belső S = 1 spinjei az ütközések során
kölcsönhatnak egymással, ezzel generálva összefonódást a részecskék spinjei között. A részecskék összefonódását a narancssárga ívek érzékeltetik. (b) Spin-struktúra a rendszer
félbevágásakor. A spin-fluktuációk a zölddel jelölt élállapotok véletlenszerű beállásából,
a narancssárgával jelölt kvázirészecskék spinjéből, valamint a tömbi vákuumfluktuációk
járulékából adódnak össze.

eloszlásra azért esett a választásunk, mert egyrészt az NA-TEBD szimulációk során könnyen hozzáférhető, másrészt mivel a kvázirészecskék spinnel rendelkeznek,
így a vágáson átrepülő részecskék „magukkal viszik” a spinjüket, ezért a félláncspineloszlás képet adhat a kvázirészecske-transzportról is, ahogy azt az 5.2(b) ábra
is mutatja. A féllánc-spineloszlás tehát egy olyan mennyiség, mely mind a mikroszkopikus NA-TEBD szimuláció, mind a szemi- és szemi-szemiklasszikus elmélet
keretein belül jól számolható, ezen eredmények pedig összevethetők. Később bemutatott eredményeink azt mutatják, hogy a szigorúan reflektív ütközésekkel közelítő
szemiklasszikus leírás nem elegendő pontosságú, azonban az ütközéseket a kvantumos S-mátrixszal figyelembe-vevő szemi-szemiklasszikus elmélet az NA-TEBDszimulációval nagy pontossággal egyező eredményt ad.
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5.1. Az alkalmazott numerikus módszerek
5.1.1. Spinfluktuációk NA-TEBD alapú meghatározása az S =
1 spinláncban
Az időfüggő (5.2) Hamilton-operátor által meghatározott időfejlődést az NA-TEBD
algoritmus végtelen-láncú variánssával határoztuk meg [36]. A kezdőállapot a t →
−∞-hez tartozó, adott J2 /J1 aránnyal jellemzett bilineáris-bikvadratikus modell
Jtot = 0 összspinű szinglet alapállapota volt, melyet a imaginárius idejű NA-TEBD
segítségével, az e−Ĥ(t→−∞)τ operátor alkalmazásával állítottunk elő, ahol a τ ∆  1
feltétel biztosította a kezdőállapot nagy pontosságát.
Az NA-TEBD szimuláció során a kvantumállapotot a 3. fejezben bevezetett módon SU (2)-invariáns NA-MPS állapottal írtuk le, továbbá a NA-TEBD-szimuláció
megvalósítása során a B.4. függelékben részletezett módon a fél-lánc |Jl ; tl , ml i Schmidtállapotaihoz tartozó Λ(Jl )tl Schmidt-értékeket is követtük, ahol Jl az l-edik rácshelytől jobbra történő vágás esetén a Schmidt-állapot teljes spinjét jelöli, tl egy ilyen
spinű multipletet, ml pedig a multiplet belső állapotát jelöli,2 ahogy a 3. fejezetben
részletesen is bemutattuk. A fél-lánc spinfluktuációk eloszlását a t időpillanatban
könnyen meghatározhatjuk, ehhez csupán a Schmidt-értékek négyzeteit kell összeadnunk a megfelelő spin-szektorokban,
P (S, t) =

X

|Λ(Jl )tl |2 ,

(5.3)

tl |Jl ≡S

ahol a Λ(Jl )tl Schmidt-súlyokra az NA-TEBD szimuláció t időpontjának megfelelő
értékét kell figyelembe vennünk.
Érdemes megvizsgálni először az (5.1) Haldane-lánc alapállapotát, amikor az (5.3)
egyenlet az alapállapoti P0 (S0 ) spinfluktuációkat adja meg, melyeket az 5.1. táblázatban mutatunk. Egyrészt láthatjuk, hogy alapállapotban az Schmidt-súlyok
leginkább az S0 = 0 és S0 = 1 szektorok között oszlanak meg, bár az S0 = 2 félláncspinnek is van két százaléknyi valószínűsége, míg az S0 ≥ 3 spinek összsúlya 10−5
nagyságrendű csupán. Az alapállapoti spinfluktuációk legérdekesebb tulajdonsága
az, hogy az S0 = 0 és S0 = 1 szektorok súlyai közel vannak az 1/4 és 3/4 értékekhez, amiből az élállapotok jelenlétére következtethetünk: a féllánc vágástól távoli és vágáshoz közeli élállapotai egymástól függetlenek, így minden kombinációjuk
2

Az általános leírásban Jl helyett a Γl általános ábrázolás-indexet használtuk.
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azonos valószínűségű, amiből épp az 1:3 arányt kapjuk a szinglet-triplet szektorok
között. Az ettől való eltérést az alapállapot tömbi spinfluktuációinak tudhatjuk
be. A táblázatban mutatott P0 (S0 ) alapállapoti spinfluktuációk ismerete alapvető
fontosságú lesz a szemi- és szemi-szemiklasszikus közelítésekben is, ugyanis ezt a
vákuum-eloszlást kell majd kombinálnunk a kvázirészecskék járulékával ahhoz, hogy
az időfüggő NA-TEBD szimulációval összevethető eredményt kapjunk.

5.1.2. A posztkvencs dinamika és spinfluktuációk szemi- és
szemi-szemiklasszikus leírása
Mint a fejezet bevezetésében már előrevetítettük, a tiltott sáv következtében az (5.1)
modellben a posztkvencs dinamika várhatóan jól leírható, mint szemiklasszikusan
mozgó kvázirészecskék híg gáza. Az 5.2(a)-ábrán mutatott módon, a kezdőállapot olyan állapotok szuperpozíciója, ahol spin-szinglet kvázirészecske-párok véletlenszerű helyeken találhatók. Mivel a kvencs nem sérti az eltolás-invarianciát, az
egyes párok összimpulzusa zérus, a jobbra és balra kirepülő részecskék sebességének v nagyságát egy ismertnek tekintett f (v) eloszlás adja meg [113]. Ezt a sebességeloszlást általános módon nem tudjuk meghatározni, azonban az 5.3. pontban részletezett minimál-modell keretein belül, az ωq kvázirészecske-spektrum alacsonyenergiás (relativisztikus) alakját használva [116], és lineáris perturbációszámítást végezve mégis tudunk adni egy becslést a részecskék kváziimpulzus-eloszlására,
amiben megjelenik a γ(t) lekapcsolási-függvény Fourier-transzformáltja is. Ha a
γ(t) = 0.5 (1 + tanh(t/tQ )) választással élünk, úgy a q kváziimpulzus eloszlására az
n(q) ∝

q2
sinh2 (ωq /2E0 )

(5.4)

alakot nyerjük,3 ahol E0 egy levágási paraméter, ami a minimál-modell keretein belül
az E0 = (2πtQ )−1 módon közvetlen kapcsolatban áll a kvencsidővel. Általánosságban
azonban érdemes E0 -ra inkább illesztési paraméterként tekinteni.
A szemi- és szemi-szemiklasszikus elméletben a kvázirészecskék térbeli mozgását
klasszikus Monte Carlo szimulációval írjuk le. Ehhez először véletlenszerű pozíciókban kvázirészecske párokat keltünk, majd a párok v sebességének nagyságát az f (v)
3

Mivel a kvázirészecske sáv alja k0 = π hullámszámnál található [116], ezért a q kvázimomen-

tumot k = π + q alakban, a sáv aljának pozíciójától mérjük.
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S0

P0 (S0 )

0

0.2426

1

0.7388

2

0.0186

S

(rS /r0 )SC

(rS /r0 )TEBD

0

1

1

1

1.535

1.549(22)

2

-2.481

-2.502(20)

3

-0.054

-0.0572(9)

5.1. táblázat. A baloldali táblázat az alapállapoti spinfluktuációkat mutatja J2 = 0 esetén. Ez tartalmazza az élállapotok véletlenszerű beállásának és a tömbi vákuumfluktuációknak a járulékát. A P0 (S0 ≥ 3) valószínűségek nagysága 10−5 alatti. A jobboldali táblázat az (5.8)-ben bevezetett kezdeti ráták arányait mutatja a szemiklasszikus kvázirészecskeképből számítva („SC”), valamint az NA-TEBD szimulációkban mérve tQ = 1.6[1/J1 ] kapcsolási idő esetén. A kvázirészecske-jóslat a nagy valószínűségű S = {0, 1, 2} szektorokban
nagy pontossággal egyezik a mikroszkopikus TEBD szimulációban mérttel, de az egyezés
az S = 3 szektorban is majdnem tökéletes. Az utóbbi esetben az eltérést a spineloszlásban
tapasztalható, az 5.3(c) ábrán mutatott kezdeti oszcillációk okozhatják.

eloszlás alapján sorsoljuk, melyet a kváziimpulzus n(q) eloszlásából, és a v = ∂ωq /∂q
összefüggésből határozhatunk meg. A sorsolások után az 5.2(a) ábrán látottnak
megfelelő klasszikus világvonal-konfigurációkat nyerünk.
Mivel a kvázirészecskék lokalizált párokként keletkeznek, a t = 0 időpontban
félbevágva a rendszert, a félláncon található kvázirészecskék Sqp összspinje zérus.
Rövid idővel a kvencs után a kvázirészecskék elkezdenek szétrepülni. A félláncon
mérhető teljes kvázirészecske-spin akkor változik meg, amikor egy kvázirészecske
átrepül a vágáson, ekkor ugyanis a fél-lánc spinje Sqp = 1-re változik. Rövid időkig
várva annak a valószínűsége, hogy két, vagy több részecske halad át a vágáson,
elhanyagolható valószínűségű, egy részecske áthaladásának valószínűsége pedig
Q(t) = ρ

Z c

vtf (v)dv ≡

0

t
,
2τ

(5.5)

ahol ρ a kvázirészecskék sűrűségét jelöli, továbbá bevezettük a τ időállandót, ami
egy részecske esetén az ütközések közötti átlagos időt méri. Q(t) ismeretében megadhatjuk a féllánc spinfluktuációk kvázirészecske járulékát rövid időkre,
t
+ ... ,
2τ
t
= 0, t) = 1 −
+ ... .
2τ

Pqp (Sqp = 1, t) =
Pqp (Sqp
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(5.6)

Ahhoz, hogy a mikroszkopikus szimulációkkal összevethessük a spinfluktuációkra
kapott eredményeket, a kvázirészecskék és a vákuum-fluktuációk járulékait össze kell
adnunk. Egy híg gáz esetén ezt az összeadást azzal a feltevéssel tehetjük meg, hogy
a vákuum-fluktuációk és kvázirészecskék spinjének iránya egymástól függetlennek
tekinthető. Ekkor a teljes spinfluktuációra az alábbi formulát nyerjük,
P (S, t) =

XX

δS∈S0 ⊗Sqp (2S + 1)

S0 Sqp

P0 (S0 ) Pqp (Sqp ; t)
.
2S0 + 1 2Sqp + 1

(5.7)

Ebben az egyenletben a P0 (S0 ) eloszlás a már korábban bevezetett alapállapoti fluktuációt jelöli, az egyenlet pedig azt fejezi ki, hogy az eloszlások számításakor az S0 és
Sqp spinek úgy adódnak össze, hogy az összegben az összes lehetséges állapot azonos
valószínűségű. Az (5.7) és (5.6) egyenletek kombinálásával, a teljes spinfluktuációk
rövid idejű viselkedésére a
P (S, t) = P0 (S) + rS t + . . . ; ,
ahol rS =

∂P (S,t)
∂t
t=0

(5.8)

a kezdeti lineáris viselkedést leíró ráta. Az 5.1. táblázatban

és az 5.3. ábrán a különböző ráták arányát mutatjuk, melyet a mikroszkopikus NATEBD-szimulációból is meghatároztunk. Eredményeink alapján a rövid időben mért
ráták nagy pontossággal egyeznek a kvázirészecske-képből kapott eredménnyel, ami
megerősíti azon feltevésünket, hogy a posztkvencs állapotot kvázirészecskék gázaként
kezelhetjük. A kis valószínűségű S = 3 szektorban az egyezés nem tökéletes: hirtelen kvencs (tQ = 0) esetén komolyan alulbecsüljük a rátát, de még tQ = 1.6[1/J1 ]
kapcsolási idő mellett is tapasztalunk valamekkora eltérést a várt értéktől. Amint a
az 5.3(c) ábrán is láthatjuk, a spinfluktuációk időfüggéséhez rövid időknél oszcilláló járulékok is adódnak, melyek megnehezítik a ráták meghatározását rövid időkre.
Ezeket az oszcillációkat a kvázirészecskék szemi- és szemi-szemiklasszikus elméletben
figyelmen kívül hagyott, λ hulláhosszal jellemezhető térbeli hullámfüggvénye okozza, és ezek az időben lecsengő oszcillációk jelzik, hogy rövid vt ∼ λ idők esetén a
szemiklasszikus elmélet nem elégséges.
Amenyiben hosszabb időkre is szeretnénk jóslatokat tenni, úgy meg kell még határoznunk, mi történik a kvázirészecskék belső spinjével az ütközések során. Ekkor
a belső szabadsági fokok fejlődését a kétrészecske S-mátrix adja meg, ezt azonban
nem ismerjük pontosan a Haldane-lánc esetén, tehát közelítésre van szükségünk.
Ismert, hogy a Haldane-lánc alacsonyenergiás viselkedését az O(3) nemlineáris szigma modell írja le [114], és ezen integrálható relativisztikus térelmélet keretein belül
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5.3. ábra. (a)A kvencs után közvetlenül, NA-TEBD szimulációk segítségével mért rS =
∂P (S, t)/∂t|t=0 ráták relatív (r0 -hoz viszonyított) értékei. A nagy valószínűségű S =
{0, 1, 2} szektorokban a nagy pontosságú egyezést kapunk hirtelen kvencs (tQ = 0) esetén
is, az S = 3 szektorban jó egyezést csak lassabb átkapcsolás esetén kapunk a kezdeti
oszcilláló viselkedés miatt. (b) A P (S, t) fluktuációk hirtelen kvencs esetén rövid t  τ
időkre az S = {0, 1, 2} szektorokban. A fekete szaggatott vonalak az illesztett rátáknak
megfelelő szemiklasszikus jóslatot mutatják. Eltekintve a kicsiny kezdeti oszcillációktól
az illeszkedés tökéletes. (c) A P (S, t) fluktuációk az S = 3 szektorban hirtelen kvencs,
és tQ = 1.6[1/J1 ] kvencsidő esetén. A várt rátának megfelelő viselkedést csak az utóbbi
esetben kapunk, mert hirtelen kvencs esetén a kezdeti oszcillációk miatt nem lehet rövid
időkre mérni a rátát.

meghatározható az S-mátrix alakja [118]. Ezen a ponton a hagyományos szemiklasszikus leírás és a hibrid szemi-szemiklasszikus elmélet elválik egymástól, előbbi
ugyanis egy lépéssel még tovább megy a közelítésben, és az S-mátrixot a nagyon lassú (v  c, ahol c a fénysebesség) részecskék határesetében érvényes teljes reflexióval
közelíti. Ezt a szemiklasszikus közelítést több korábbi munkában is alkalmazták az
alacsonyenergiás dinamika vizsgálatára [110–113, 119], hiszen ebben a határesetben
a kvázirészecskék spinje az ütközéseknél egyszerűen csak visszapattan, ez az egyszerű viselkedés pedig lehetővé teszi, hogy analitikus jóslatokat tegyünk a dinamikára.
Ezzel szemben a szemi-szemiklasszikus elméletben az O(3) szigma-modell S-mátrixát
nem közelítjük tovább az alacsonyenergiás határesetével, hanem a kvázirészecskék
belső szabadsági fokait kvantumosan kezeljük [37]: kezdetben a részecskepárokat
73

a szinglet állapotukból indítjuk, majd minden ütközésnél hatunk a megfelelő Smátrixszal, így megadva a kvázirészecskék ütközés utáni kvantumállapotát. Vegyük
észre azonban, hogy a mikroszkopikus elmélethez hasonlóan a kvázirészecskék kvantumállapotát is leírhatjuk egy NA-MPS segítségével, míg a kétrészecske-ütközések
egy-egy NA-TEBD lépésnek is felfoghatók. Ezt az észrevételt figyelembe véve, minden világvonal-konfiguráció esetén lefuttatunk egy ilyen TEBD szimulációt, így előállítva a kvázirészecskék belső szabadsági fokainak együttes kvantumállapotát [37]
(lásd 5.4. ábra). Mint majd látjuk, ez a módszer tényleg a reflektív limeszbe megy
át nagyon lassú részecskék esetén, a reflektív határeset azonban nem bizonyul elégségesnek a dinamika leírására.
t
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5.4. ábra. (a) Szemiklasszikus világvonal konfiguráció. A különböző konfigurációkra
klasszikus Monte Carlo szimuláció segítségével átlagolást végzünk. A kvázirészecskék ütközéseit a kétrészecskés S-mátrixszal írjuk le, melyet a szemiklasszikus közelítésben teljes
reflexióval közelítünk, a hibrid módszerben pedig az O(3)-szigma modell S-mátrixát használjuk. A |Ψqp
0 i kezdőállapot kvázirészecskék szinglet párjainak szorzata. (b) A hibrid
módszerben a kvázirészecskék kvantumállapotát NA-MPS segítségével írjuk le, melyet az
S-mátrixokat felhasználva a 3.3.3. alfejezetben bemutatott NA-TEBD szimulációval fejlesztünk.

Spinfluktuációk a szemiklasszikus (reflektív) határesetben
Amennyiben minden ütközés teljesen reflektív, úgy a kvázirészecskék belső állapotai
az 5.5(a) ábrán látható módon fejlődnek. A részecskék spinjének visszapattanása
miatt a kezdeti párok közötti szinglet kapcsolat hosszan megmarad. Félbevágva a
láncot, a féllánc spin attól függ, hogy elvágunk-e egy szinglet párt, vagy sem. Előbbi
esetben Sqp = 1, utóbbi esetben Sqp = 0. Könnyen beláthatjuk, hogy pontosan
akkor vágunk el egy párt, ha a vágáson az adott pillanatig összesen páratlan szá74
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5.5. ábra. (a) A kvázirészecskék dinamikája a szemiklasszikus (reflektív) határesetben.
Az üktözések teljesen reflektívek, így az egy párban keletkezett kvázirészecskék között
színezéssel és ívekkel is jelölt szinglet kapcsolatok az ütközések ellenére hosszú t  τ
időkig megmaradnak. A fél lánc spinjében a kvázirészecskék járuléka attól függ, hogy a
vágás egy szinglet páron belül, vagy a párokon kívül történik-e. (b) Kvázirészecskék az
ultrarelativisztikus (transzmisszív) limeszben. A szinglet-párokat azonos szimbólummal
jelölve érzékeltetjük, hogy a részecskék spinje nem szóródik vissza az ütközéseknél. A fél
lánc spinjét az határozza meg, hogy hány különböző részecske-pár tagja keresztezi összesen
a vágást a mérés pillanatáig.

mú részecske haladt át. A vágást balról és jobbról keresztező világvonalak száma
független Poisson-eloszlású mennyiség, ezek együttes eloszlása [113]
p(n+ , n− ) =
ahol q(t) = Q(t)/2 = 21 ρt

Rc
0

1
q(t)n+ +n− e−2q(t) ,
n+ ! n− !

(5.9)

vf (v)dv = 1/4τ . A spinfluktuációk kvázirészecskéktől

származó járuléka ennek segítségével
refl
Pqp

(Sqp ∈ {0, 1} , t) =
∞
X
n+ ,n− =0

p(n+ , n− )

1 + (−1)Sqp (−1)n+ +n−
1
= (1 + (−1)Sqp e−t/τ ) ,(5.10)
2
2

ahol Sqp csak a 0 és 1 értékeket veheti fel. Az (5.7) egyenlet segítségével, a P0 (S0 )
alapállapoti eloszlás ismeretében megadhatjuk a teljes spinfluktuációkat is.
Spinfluktuációk az ultrarelativisztikus (transzmisszív) határesetben
Érdemes megvizsgálni egy másik határesetet, ami a térelmélet ultrarelativisztikus
limeszében érvényes. Ekkor az S-mátrix – szemben az alacsonyenergiás limesszel
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– teljes transzmissziót ír le, azaz az 5.5(b) ábrán látható módon a kvázirészecskék
mindenféle kölcsönhatás nélkül haladnak át egymáson. A szinglet-párok tagjai közül
mindig csak az eredetileg közeledő részecske halad át a vágáson, azaz a vágáson
olyan részecskék haladnak át, melyek spinje egymással teljesen korrelálatlan. A
spinfluktuációkat úgy kaphatjuk meg, hogy megszámoljuk, összesen hány részecske
haladt át a vágáson, majd ezek spinjeinek irányát teljesen véletlenszerűnek vesszük,
trans
Pqp
(Sqp ; t) =

X

Pspin (Sqp |N ) Pcross (N ; t) ,

(5.11)

N

ahol Pcross (N ; t) =

Q(t)N −Q(t)
e
N!

a vágáson áthaladt részecskék számának Poisson el-

oszlása, míg Pspin (S|N ) = (2S +1) MS|N /3N feltételes valószínűség megadja, hogy N
darab spin véletlen összeadása esetén mekkora valószínűséggel lesz az állapot teljes
spinje S. Itt az MS|N multipletszám megadja, hogy hány S spinű multiplet található
N darab S = 1 spin szorzatterében. Ezt a számot a spinösszeadás szokásos szabályai
szerint az


MS|N = MS+1|N −1 + (1 − δS,0 ) MS|N −1 + MS−1|N −1



iteráció segítségével, az MS|0 = δS,0 kezdeti feltétellel adhatjuk meg.

(5.12)
A teljes

spinfluktuációkat a korábbiakhoz hasonlóan, az (5.7) egyenlet segítségével határozhatjuk meg.

5.2. A szemi- és szemi-szemiklasszikus és NA-TEBD
eredmények összevetése
A spinfluktuációkat a limeszektől eltávolodva a szemi-szemiklasszikus elmélet segítségével határoztuk meg. A részecskék trajektóriáit az (5.4) momentumeloszlás
figyelembe vételével sorsoltuk, majd a mért kvázirészecske-spinfluktuációkat 30000
világvonal-konfigurációra átlagoltuk, hogy kellően sima görbéket kapjunk. A számításokat különböző E0 levágási paraméterekre elvégeztük, így nyertük az 5.6. ábrán
látható görbesereget. Az eredmény nem meglepő, hiszen azt látjuk, hogy alacsony
levágási paraméter esetén a reflektív határeset görbéit nyerjük vissza, míg egyre nagyobb levágást választva a transzmisszív határesethez közelítenek a görbék. Fontos
azonban azt is látni, hogy közepes – a kvázirészecske-sávszélesség ∼ J1 nagyságrendjének megfelelő – levágás esetén az eredmények mindkét limesztől távol találhatók.
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5.6. ábra. A P (S, t) spinfluktiációk a hibrid szemi-szemiklasszikus elmélet keretein belül
különböző E0 levágási paraméter értékek mellett. A kék szaggatott vonal a reflektív, a
vörös pont-szaggatott vonal a transzmisszív limesz jóslatát mutatja. Láthatóan, nagy
E0 = 1600J1 levágási paraméter mellett az eredmények közel vannak a transzmisszív
limeszhez, bár az S = 3 és S = 4 szektorokban az illeszkedés még ekkora levágás mellett
sem tökéletes. Kicsiny E0 = 0.016J1 levágást választva a reflektív limesz eredményeit
kapjuk vissza. A sávszélességnek és a szimulált tQ kapcsolási időnek is megfelelő ∼ J1
energiaskálákon rögzítve a levágást mindkét limesztől különböző viselkedést láthatunk.
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A kérdés az, hogy az 5.6. ábrán látható eredmények hogyan viszonyulnak a
mikroszkopikus NA-TEBD szimuláció eredményeihez. Ehhez először megvizsgáltuk,
mi történik hirtelen kvencs, azaz tQ = 0 esetén. Első észrevételünk az volt, hogy
az 5.7(b-f) ábrákon látható módon, a különböző nagyságú (nem túl nagy) hirtelen kvencshez tartozó időfüggő spinfluktuációk – eltekintve az ábrán nem mutatott
kezdeti oszcillációktól – összeskálázhatók a τ -időállandó megfelelő megválasztásával.
Ezt az eredményt azzal magyarázhatjuk, ahogy erről az 5.3. alfejezetben részletesen
is meggyőződünk, hogy a lineáris perturbációszámítás érvényességi köre igen széles,
a J2 /J1 . 1/3 tartományra terjed ki. A lineáris perturbációszámítás alapján ugyanis
az f (v) eloszlás független a kvencs nagyságától, így a spinfluktuációk az időtől csak
a dimenziótlan t/τ arányon keresztül függenek. A második észrevételünk az, hogy
az összeskálázás után nyert TEBD-görbék jól illeszkednek a szemi-szemiklasszikus
módszerrel kapott görbékhez, amennyiben a levágási paramétert a kvázirészecskesávszélesség nagyságrendjébe eső E0 ≈ 4J1 értéknek választjuk. Fontos megjegyezni,
hogy az 5.7. ábrán mutatott összes görbe ugyanazzal a levágási paraméterrel volt
illeszthető, és a görbék egybeesése mind az öt vizsgált spin-szektor esetén ugyanazokkal a τ időállandókkal átskálázva volt elérhető.
Amennyiben eltérünk a hirtelen kvencstől, úgy azt várnánk, hogy az illesztett
levágási paramétert csökkentenünk kell, sőt hosszú tQ kvencsidőt választva azt várnánk, hogy teljesül az E0 = (2πtQ )−1 összefüggés. Sajnos az egyre nagyobb kvencsidő
a tiltott sáv miatt exponenciálisan lecsökkenti a kvázirészecskék sűrűségét, ez pedig
nagyon megnöveli a τ ütközési időt. Emiatt azt tapasztaltuk, hogy amint elegendően
nagy tQ értéket választottunk ahhoz, hogy már teljesüljön az 5.3. alfejezetben bemutatott minimálmodell alkalmazhatóságának összes lényeges feltétele, akkor olyan
nagy τ időállandók jelennek meg, melyek elérésere a TEBD-szimuláció a nemabeli
szimmetriák kihasználásának ellenére sem ad lehetőséget, azaz lassú kvencsek esetén
nem érhető el az ütközések által dominált rezsim.4 A rövid-idejű viselkedés azonban
az 5.3. ábrán is látható módon vizsgálható véges tQ esetén is, és mint a következő alfejezben bemutatjuk, a minimál modell sok állítása ellenőrizhető a rövid idejű
viselkedésben mérhető rS rátákon keresztül is.
Ezen alfejezet zárásaként külön kitérünk a nemabeli SU (2) szimmetria kihasználásának jelentőségére. A szimmetria kihasználása tette ugyanis lehetővé, hogy
4

A probléma forrása a nagy ∆ tiltott sáv, aminek csak néhányszorosa a sávszélesség.
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5.7. ábra. (a) P (S, t) spinfluktuációk a mikroszkopikus NA-TEBD szimulációkban és a
szemi-szemiklasszikus elméletben, hirtelen kvencs esetén. A TEBD adatokat a τ időállandóval átskálázva mutatjuk, mely állandót kis kvencsek esetén a kezdeti ráták illesztésével,
nagyobb kvencsek esetén a legjobb egybeesést keresve találtunk meg. Az ábrán az NATEBD görbék adatait csak a kezdeti oszcilláló lecsengése utáni időpontokra mutatjuk. (bf) A spinfluktuációk NA-TEBD és szemi-szemiklasszikus értékei különböző S-szektorokra.
Az ábrákon mutatjuk a reflektív (kék szaggatott) és transzmisszív (vörös pont-szaggatott)
limeszekre is. Míg ezek a határesetek határozottan eltérnek az NA-TEBD eredményektől,
a szemi-szemiklasszikus modellel való egyezés nagyon pontos.
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M ≈ 10 000 (hagyományos) bond-dimenziót érjünk el, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy t ∼ 2τ időkig futtathassuk a szimulációt. Ha ugyanis csak az Sz komponens megmaradását (U (1) szimmetria) használjuk ki, úgy csak ötöd ekkora bonddimenziók érhetők el, ami az elérhető szimulációs időt a t . τ tartományra rövidíti.
Fontos látni azt is, hogy a teljes spin kézben tartása tette lehetővé a P (S, t) spin eloszlás egyszerű meghatározását is, ami a szimmetria felhasználása nélkül igen nehéz
feladat lett volna.5

5.3. Összevetés a relativisztikus minimálmodell jóslataival
Ebben az alfejezetben bemutatjuk azt a relativisztikus minimálmodellt, melynek
egyes eredményeit implicit módon már felhasználtunk az előző fejezetekben bemutatott szemi-szemiklasszikus módszer f (v) sebességeloszlásának meghatározásához.
Ez a modell a kvázirészecskék híg gázára alkalmazható, amikor a részecskék kölcsönhatása elhanyagolható, ezért az (5.1) Hamilton-operátor helyett az alábbi, szabad
bozonokat leíró effektív Hamilton-operátort vezetjük be,
Ĥ0 =

X

ωq b†q,σ bq,σ ,

(5.13)

q,σ

ahol σ = {+, 0, −} a kvázirészecskék lehetséges belső spinállapotait jelölik. A disz√
perziós reláció alacsonyenergiás alakja a relativisztikus ωq = ∆2 + c2 q 2 alakba
írható, ahol a ∆ = 0.41J1 és c = 2.47J1 a értékek az irodalomból ismertek [116].
A bikvadratikus csatolás (5.2)-ben látott bekapcsolása egyrészt megváltoztatja a
kvázirészecskék ωq spektrumát, másrészt a kvázirészecskék téroperátorai is megváltoznak. A perturbált Hamilton-operátort az alábbi alakban lehet közelíteni [120],
Ĥ(t) =

X
q,σ

ωq (t)b†q,σ bq,σ



1
,
+ gq (t)(−1)σ b†q,σ b†−q,−σ + bq,σ b−q,−σ
2


(5.14)

ahol az időfüggő paraméterek értéke
ωq (t) = ωq + J2 γ(t) ∆q ,
5

gq (t) = J2 γ(t) gq .

(5.15)

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az U (1) szimmetrikus esetben természetes és egyszerű

alternatíva lenne a P (Sz , t) eloszlás meghatározása.
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Az (5.14) és (5.15) egyenleteket a következőképp értelmezhetjük. A perturbáció
hatására megváltozik a kvázirészecskék ωq spektruma, a spektrum megváltozását a
lineáris perturbációszámítás esetén a ∆q függvénnyel jellemezhetjük, mely előtt a
perturbáció J2 γ(t) nagysága csak szorzófaktorként jelenik meg. A perturbáció hatására a kvázirészecskék bozonikus téroperátorai is megváltoznak, melyet a Hamiltonoperátorban megjelenő b†q,σ b†−q,−σ párkeltő tagok (és konjugáltjaik) jeleznek. Fontos
látni azt is, hogy a párkeltő tag SU (2)-szimmetrikus, azaz szinglet párokat kelt. A
lineáris perturbációszámítás tartományában a párkeltés amplitudóit a perturbáció
nagyságától független gq függvény írja le, míg a perturbáció J2 γ(t) erőssége ismét
csak szorzófaktorként jelenik meg.
Ha a kezdeti állapotot a Ĥ(t → −∞) Hamilton-operátor alapállapota, úgy az időfüggő Schrödinger egyenlet megoldható az úgynevezett préselt-állapotok („squeezed
states”) alterén. Bár az időfüggő egyenleteket numerikus integrálással közvetlenül is
megoldhatjuk, analitikus eredményt is kaphatunk, ha a γ(t)-ben lineáris rendig közelítjük a megoldást. A számolás eredményeként a q kváziimpuzlusú módus kvencs
utáni betöltésére a
n(q) ∝

2
J22 |gq |2 ˜
γ̇(2ωq )
2
ωq

(5.16)

˜
kifejezést nyerjük, ahol γ̇(ω)
a kapcsolási függvény időderiváltjának a Fourier-transzformáltját jelöli.
Az (5.16) egyenlet alapján a lineáris perturbációszámítás érvényességi tartományában a következő állításokat fogalmazhatjuk meg:
• A kvencs nagysága csak a J22 arányossági tényezőben jelenik meg, azaz tőle az
n(q), és így az f (v) eloszlások alakja nem függ, csak a kvázirészecskék sűrűségét
határozza meg.
• Mivel a sebességeloszlás f (v) alakja nem függ a kvencs nagyságától, így a
τ −1 = 2ρ

Rc
0

vf (v)dv egyenlet alapján az ütközési időállandóra a τ −1 ∝ J22

összefüggést nyerjük.
• Mivel a sebességeloszlás nem függ a kvencs nagyságától, így az egy részecske
által hordozott átlagos energia sem függ tőle, azaz a kvázirészecskék sűrűsége,
és a kvencs utáni ρe energiasűrűség között egyszerű arányosság áll fent. Ezen
észrevételt az előző ponttal kombinálva azt találjuk, hogy a ρe τ szorzat füg81
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5.8. ábra. A lineáris perturbáció-számítás jóslatainak ellenőrzése. (a) az illesztett τ
ütközési-időállandó és a kvencs J2 /J1 nagyságának összefüggése különböző tQ kapcsolási
idők esetén. A lineáris perturbáció-számításból várt kvadratikus kapcsolat a J2 /J1 .
1/3 tartományra teljesül, függetlenül a tQ kapcsolási időtől. (b) A τ időállandó és ρe
energiasűrűség szorzata a J2 /J1 függvényében különböző tQ kapcsolási időkre. A J2 /J1 .
1/3 tartományban az eredmények megfelelnek annak a perturbatív várakozásnak, hogy ez
a szorzat független a kvencs nagyságától.

getlen a kvencs naggyságától, amennyiben a γ(t) kapcsolási függvény alakját
nem változtatjuk.
Ezen állítások azért hasznosak, mert ellenőrzésük akkor is lehetséges, ha csak rövid
t  τ időkre áll rendelkezésünkre mikroszkopikus TEBD adat, hiszen az energiasűrűség a kvencs után már megmaradó mennyiség, azaz tetszőleges időpontban megmérhető, a τ időállandó pedig a kezdeti rS ráták értékéből nyerhető ki az (5.6) és
(5.7) egyenletek segítségével.
A perturbációszámítás érvényességi körét az 5.8. ábra alapján olvashatjuk le.
Különböző tQ kvencsidők esetére kiterjesztve a vizsgálatot azt tapasztaljuk, hogy a
fenti perturbatív várakozásaink nagy pontossággal teljesülnek J2 /J1 . 1/3 esetén.
Ez igen széles tartomány, ha figyelembe vesszük, hogy a J2 /J1 = 1/3 pontban épp
az AKLT-modellt kapjuk, melynek topologikus alapállapota egzaktul ismert [115].
Azt a kicsit meglepő eredményt kaptuk tehát, hogy az AKLT pont kvencsek tekintetében az S = 1 Heisenberg lánc lineáris perturbatív tartományában (annak szélén)
található.
Amennyiben a korábban javasolt γ(t) = 0.5 (1 − tanh(t/tQ )) kapcsolási függ82
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5.9. ábra. A relativisztikus minimál-modell jóslatainak analízise a perturbatív tartományban (J2 /J1 = 0.24). A minimálmodell keretein belül kvantitatív jóslatot tehetünk
ρe τ szorzat értékére, amennyiben az ωq diszperziót a relativisztikus alakban közelítjük,
valamint a gq ∝ |q| közelítést alkalmazzuk. Bár ezen durva közelítések miatt az egyezés
az NA-TEBD-szimulációval nem tökéletes, az eltérés csupán 10% körüli a tQ & 0.6[1/J1 ]
kapcsolási időkre.

vényt vesszük figyelembe, valamint a térelméletben jósolt gq ∝ |q| közelítéssel élünk
[120], úgy az n(q) betöltési számra az (5.4) kifejezést nyerjük. Ha ezen felül a spektrumra az ωq diszperzió relativisztikus közelítését alkalmazzuk, úgy az energiasűrűség
és időállandó ρe τ szorzatára kvantitív jóslatokat tehetünk. Ezen jóslatokat az 5.9.
ábrán vetjük össze az NA-TEBD szimulációkból nyert eredményekkel. Bár itt az
egyezés már nem tökéletes, ennek ellenére meglepő, hogy tQ > 0.6 [1/J1 ] esetén
a numerikus szimuláció eredményeit nagyjából 10% pontossággal visszakapjuk egy
ilyen egyszerű, analitikus közelítő számítás alkalmazásával.

5.4. Diszkusszió
A bemutatott eredményeket érdemes tételesen is összegyűjteni. Munkánk során az
S = 1 Haldane-láncot vizsgáltuk, melynek két tulajdonsága volt számunkra fontos:
(i) a modell tiltott sávval rendelkezik és (ii) az alacsony energiás gerjesztések kvázirészecskék, melyek nemtriviális belső kvantumszámmal – esetünkben S = 1 spinnel
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– rendelkeznek [109, 114, 116]. A tiltott sáv megléte azért fontos, mert ez biztosítja számunkra, hogy elegendően kis kvencs esetén a rendszer állapota ritka gázként
kezelhető,6 a kvázirészecskék spinje pedig azt teszi lehetővé, hogy a mozgásukra
következtethessünk a spinfluktuációk időfüggéséből.
Az első fontos eredményünket az 5.3. ábra foglalja össze, ahol a P (S, t) valószínűségek relatív időderiváltjait mutatjuk közvetlenül a kvencs után. Azt látjuk,
hogy a mikroszkopikus szimulációban mért ráták nagy pontossággal megfelelnek a
kvázirészecske-gáz képből vártaknak. Ez az eredmény igen erős alapot biztosít a
szemi- és szemi-szemiklasszikus elméleteknek, melyek épp ezen a klasszikus gáz képen alapulnak.
A következő fontos eredményünk, hogy meghatároztuk a spin eloszlás időfüggését a kvencs után igen hosszú ideig, mind mikroszkopikus NA-TEBD szimulációkkal,
mind a hibrid szemi-szemiklasszikus algoritmus segítségével, és a két számítás – a
sávszélesség nagyságrendjébe eső illesztett E0 levágási paraméterrel – egyező eredményt adott (lásd 5.7. ábra). Fontos megjegyezni, hogy sem a szokásos szemiklasszikus (teljesen reflektív) közelítés, sem az ultrarelativisztikus (teljesen transzmisszív)
közelítés nem adja vissza a mikroszkopikus szimuláció eredményét, így valóban szükséges a kvázirészecskék spinjét kvantumosan kezelő szemi-szemiklasszikus algoritmus
alkalmazása. Az SU (2) szimmetria felhasználása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy
az NA-TEBD szimulációkkal a t . 2τ időket el tudjuk érni, hiszen az SU (2) szimmetria kihasználása miatt igen nagy, M ∼ 10 000 bond-dimenziókat meg tudtunk
tartani. Ezen hosszabb idők elérése tette lehetővé, hogy meggyőzően demonstráljuk
a reflektív és transzmisszív határesetek elégtelenségét, és a hibrid módszer nagy pontosságát. Fontos megjegyezni, hogy a szemi-szemiklasszikus számítással lényegesen
hosszabb időkig el lehet jutni, hiszen a mikroszkopikus szimulációt limitáló fél-lánc
összefonódási entrópiának csak egy relative kis részét okozza a kvázirészecskék belső
spinjeinek összefonódása. Munkánk során azonban a fő cél az NA-TEBD-vel való
összevetés volt, ezért nem analizáltuk részletesen a t  τ viselkedést, ahol már nem
áll rendelkezésre NA-TEBD adat.
A harmadik lényeges eredményünk a lineáris perturbációszámítás (5.8. ábra) és a
6

A gáz ritkaságát úgy számszerűsíthetjük, ha a részecskék közötti átlagos távolságot összevetjük

a Compton-hosszal, mellyel egy tipikus részecske-hullámcsomag kiterjedését becsülhetjük. Ebből
az összevetésből az alábbi ritkasági kritériumot nyerhetjük: cρe < ∆2 , ahol ρe az energiasűrűség,
∆ a tiltott sáv szélessége és c a fénysebesség.
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relativisztikus minimálmodell (5.9. ábra) jóslatainak vizsgálata volt. Eredményeink
azt mutatják, hogy a lineáris perturbációszámítás jóslatai meglepően nagy kvencsek
esetén is teljesülnek, az érvényességi tartományban még a híres AKLT-pont is benne van [115]. A relativisztikus minimálmodellben, durva közelítések alapján tett
számszerű jóslatok pedig 10% pontossággal egyeznek a mikroszkopikus szimuláció
eredményeivel, amennyiben a tQ kapcsolási idő kellően hosszú.
Összefoglalva, a kvázirészecskék kvantumos szóródását figyelembe vevő szemiszemiklasszikus algoritmus egy igen hatékony módszert ad a kezünkbe, mellyel egy
dimenziós rendszerek nemegyensúlyi dinamikája vizsgálható. Bár a módszert korábban már alkalmazták nemegyensúlyi dinamika vizsgálatára [37, 118], a mi munkánk
az első, ahol a módszer mikroszkopikus szimuláción keresztül validálva lett.
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6. fejezet
Összefoglalás
Disszertációmban különféle kölcsönható és rendezetlen kvantumrendszerek dinamikájának vizsgálatával foglalkoztam. Eredményeink többségét numerikus szimulációk
alkalmazásával értük el, melyek alapján a dolgozat két részre osztható. A 2. fejezetben az időfüggő Gross-Pitaevskii egyenleteket, a 3., 4., és 5. fejezetekben pedig
mátrix szorzat állapotokon alapuló algoritmusokat használtunk.
A 2. fejezetben egy kísérleti módszerre tettünk javaslatot, melynek segítségével háromdimenziós rendezetlen rendszerben megfigyelhetővé válik az Anderson-féle
lokalizációs átalakulás kritikus pontja. A rendszer dinamikáját az időfüggő GrossPitaevskii egyenletekkel szimuláltuk, és megmutattuk, hogy nemzérus kölcsönhatások ellenére is lehetséges a kritikus állapothoz közeli (enyhén lokalizált) állapotok
gerjesztése, melyekben a kritikus állapot multifraktalitása, és kritikus korrelációi
láthatóvá válnak. Bár a kísérleti elrendezést csupán numerikusan szimuláltuk, a
megvalósításhoz szükséges kísérleti technikákat külön-külön már használták korábbi
mérésekben, így várakozásunk szerint a kísérlet reálisan megvalósítható. Ez a fejezet
az alábbi publikáción alapul:
M. A. Werner, E. Demler, A. Aspect, és G. Zaránd, „Selective state spectroscopy
and multifractality in disordered Bose-Einstein condensates: a numerical study”,
Scientific Reports 8, 3641 (2018).
A 3. fejezetben és a hozzá kapcsolódó B. függelékben részletesen bemutattuk az
általunk fejlesztett, nemabeli szimmetriák kihasználását lehetővé tévő mátrix szorzat állapotokon alapuló kód működését. A konstrukció alapja a kétrétegű NA-MPS
ansatz, melyben az alsó réteg a szimmetria által determinálva van, míg a szimmet-
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rián felüli, számunkra lényeges információkat a felső réteg hordozza. A fejezetben
bemutattuk, hogy megfelelően átfogalmazva a szokásos MPS-alapú algoritmusokat,
a számításokat a számunkra érdekes felső rétegre korlátozhatjuk, így drasztikusan
csökkenthető a szükséges számítási kapacitás. Bár az általános szimmetriát kihasználó kód működését egyelőre nem publikáltuk a fejezetben bemutatott részletességgel, az NA-MPS állapotok és az NA-TEBD algoritmus SU (2) szimmetriát kihasználó
speciális alakját rövidebben már bemutattuk az 5. fejezetet megalapozó publikációban.
A 4. fejezetben az XXZ modell relaxációját/termalizációját vizsgáltuk globális
kvencsek után. A TEBD szimulációkat az U (1) szimmetriát kihasználva végeztük
el. A szimuláció alapján meghatároztuk a rövidtávú korrelációk időfüggését, majd
az eredményeket két különböző, a modell integrálhatóságán alapuló módszerrel vetettük össze, melyek mind a kvencs után állandósuló stacionárius állapot leírására
irányulnak. Az egyik a (szigorúan) lokális megmaradó töltésekre felépített általános
Gibbs-sokaság (GGE), a másik a termodinamikai Bethe-Ansatz állapotokkal való egzakt átfedéseken alapuló oTBA módszer. Numerikus szimulációink eredményeként
azt találtuk, hogy a szigorúan lokális töltéseken alapuló GGE nem írja le helyesen
a stacionárius állapotot. Ezzel szemben az oTBA módszer három különböző kezdőállapotra is a TEBD-szimulációkkal nagy pontossággal egyező eredményt ad. Ezen
fejezet alapja az alábbi két publikáció:
B. Pozsgay, M. Mestyán, M. A. Werner, M. Kormos, G. Zaránd, és G. Takács,
„Correlations after Quantum Quenches in the XXZ Spin Chain: Failure of the Generalized Gibbs Ensemble”, Phys. Rev. Lett. 113, 117203 (2014).
M Mestyán, B Pozsgay, G Takács, és M. A. Werner, „Quenching the XXZ spin chain:
quench action approach versus generalized Gibbs ensemble”, J. Stat. Mech. (2015)
P04001.
Végül az 5. fejezetben az S = 1 spinű Heisenberg lánc (Haldane-lánc) dinamikáját vizsgáltuk kvantumkvencs után. A modellben megjelenő tiltott sáv és a tiltott sáv
feletti, S = 1 spinnel rendelkező kvázirészecske-gerjesztések lehetővé teszik a posztkvencs dinamika leírásának szemi- és szemi-szemiklasszikus közelítését. A vizsgálatunk középpontjában lévő féllánc spinfluktuációk időfüggését meghatároztuk mind a
mikroszkokpius NA-TEBD szimulációk segítségével, mind a teljesen reflektív szemiklasszikus, és a hibrid szemi-szemiklasszikus elmélet keretein belül. A mikroszkopikus
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szimulációkkal való összevetés alapján azt találtuk, hogy miközben a teljesen reflektív (szemiklasszikus) limesz nem elegendő a kvencs utáni dinamika leírására, addig
a kvázirészecskék spinjét kvantumosan kezelő hibrid szemi-szemiklasszikus módszer
jóslatai egyeznek a mikroszkopikus szimuláció eredményeivel. Konstruáltunk továbbá egy, az alacsonyenergiás kvázirészecskékre alkalmazható relativisztikus minimálmodellt, melynek jóslatait megvizsgáltuk a lineáris perturbációszámítás keretein
belül, és azt találtuk, hogy egyrészt a lineáris perturbációszámítás hatósugara meglepően nagy, a minimálmodell további feltételezéseken alapuló, kvantitatív jóslatai
pedig nagyjából 10% relatív pontossággal teljesülnek. A fejezet az alábbi publikáción alapul:
M. A. Werner, C. P. Moca, Ö. Legeza, M. Kormos, és G. Zaránd, „Spin fluctuations
after quantum quenches in the S = 1 Haldane chain: numerical validation of the
semi-semiclassical theory”, Phys. Rev. B 100, 035401 (2019).
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A. függelék
A 2. fejezetben bemutatott
Gross-Pitaevskii szimulációk
kiegészítő részletei
A.1. A Gross-Pitaevskii egyenletek numerikus megoldásának részletei
A numerikus szimulációk célja a (2.7) egyenlet megoldása, melynek konkrét alakja
a (2.5) Hamilton operátor és (2.6) gerjesztő pulzus ismeretében
i∂t ψr,↑ = −J

X0

ψr0 ,↑ + (V↑ (r) − ω/2) ψr,↑ + Ωr (t)ψr,↓ + U↑↓ |ψr,↓ |2 ψr,↑

r0

i∂t ψr,↓

≡ Ĥ↑ (ψ)ψr,↑ + Ωr (t)ψr,↓ ,


X0
ω
= −J
ψr0 ,↓ + ψr,↓ + Ωr (t)ψr,↑ + U↑↓ |ψr,↑ |2 + U↓↓ |ψr,↓ |2 ψr,↓
2
r0
≡ Ĥ↓ (ψ)ψr,↓ + Ωr (t)ψr,↑ ,

ahol az

X0
r0

(A.1)

-vel jelölt összegzés az r rácspont első szomszédaira történik. Az egyen-

letekből leolvashatjuk a (2.8) egyenletben bevezetett Ĥ↑ (ψ) és Ĥ↓ (ψ) önkonzisztens
Hamilton operátorokat. A szimulációink során a hullámfüggvény változásában a
legjelentősebb járulék a globális fázis oszcillációja, melytől a
Φrσ (t) ≡ ei

Rt
0

Esc (ψ)dt0
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ψrσ (t)

(A.2)

mértéktranszformáció segítségével megszabadulhatunk, ahol
P

∗
i∂t ψrσ
ψrσ
.
∗
σ,r ψrσ ψrσ

σ,r
Esc (ψ) = P

(A.3)

A mozgásegyenletet áttranszformáltuk a Φrσ változóra, melyet a negyedrendű RungeKutta módszer segítségével oldottunk meg.

A.2. A végállapot Chebyshev kifejtésen alapuló
spektrális analízise
A gerjesztő pulzus kikapcsolása után a Φrσ (tend ) végállapot spektrális csúcsát és
a bozonok önkonzisztens állapotsűrűségét a Chebyshev-polinomokon alapuló kernel
polinom módszer segítségével [60] nyertük ki. A gerjesztés kikapcsolása után az
önkonzisztens Hamilton-operátor blokkdiagonális alakú,




Ĥ↑ (ψ)
0 
.
Ĥ(ψ) = 
0
Ĥ↓ (ψ)

(A.4)

A ↑-bozonok állapotsűrűségét az alábbi sorfejtés segítségével közelítjük,
ρ↑ (E↑ ) =

X

δ(E↑ − Eα ) ≈

α

nX
max

gn(nmax ) µn Tn

n=0

E↑ − BC
2
BW

!

(A.5)

,

ahol Eα a Ĥ↑ (ψ) operátor |αi sajátállapotához tartozó sajátenergiája, Tn (x) az
n-edik Chebyshev polinom, µn pedig a kifejtési együttható, melyet a Chebyshevpolinomokra érvényes rekurziós reláció segítségével hatékonyan tudtunk meghatározni [60]. A kifejtésben a Ĥ↑ (ψ) operátor spektrumát a [−1, 1] intervallumra képeztük úgy, hogy az energiákat eltoltuk a sáv „BC”-vel jelölt centrumának ismeretében, majd a „BW” sávszélességgel átskáláztuk a spektrumot. A gn(nmax ) faktorok a
kernel-függvény kifejtési együtthatói, ami a δ-függvény véges-rendű kifejtését regularizálja. Mi a gn(nmax ) = sinh(λ(1 − n/nmax ))/ sinh(λ) Lorentz-kernelt alkalmaztuk,
mely garantálja, hogy szigorúan pozitív állapotsűrűséget találunk. A kernel szabad
paraméterét λ = 0.1-nek választottuk.
Az állapotsűrűséghez hasonlóan a végállapot spektrális csúcsát is sorfejtett alakban közelítettük.
w↑ (E↑ ) =

X
α

2

| hα|Φ↑ i | δ(E↑ − Eα ) ≈

nX
max
n=0
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gn(nmax ) νn Tn

E↑ − BC
2
BW

!

,

(A.6)

ahol |Φ↑ i a ↑-bozonok hullámfüggvényét jelöli a végállapotban. Az igen éles spektrális csúcs felbontásához magas, nmax = 30000 levágást kellett választanunk.
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B. függelék
Kiegészítő részletek a nemabeli
MPS szimulációkhoz
Ebben a fejezetben a nemabeli MPS szimulációk olyan kiegészítő részleteit mutatjuk
be, melyek segítséget nyújthatnak a megértéshez. A fejezet pontjaiban
• Megmutatjuk, hogyan lehet nem-triviális multipleteket NA-MPS állapotokkal
reprezentálni.
• Bemutatjuk az NA-tenzorok egy lehetséges alternatív definícióját, ahol ezek
az objektumok egyszerű, de nagyon ritka tenzoroknak tekinthetők.
• Belátjuk, hogy az NA-MPS felső rétege minden szempontból kezelhető úgy,
mint egy hagyományos (nem-szimmetrikus) MPS.
• Részletesen bemutatjuk az NA-TEBD algoritmus megvalósítását.
• A Wigner-Eckart tétel alapján megmutatjuk, hogyan lehet nem skalár operátorokat hatékonyan kezelni.
• Megmutatjuk, hogyan lehet hosszútávú korrelációkat és kölcsönhatásokat kezelni.
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B.1. Nem-triviális multipletek leírása NA-MPS segítségével
A nem triviális Γ 6= 0 ábrázoláshoz tartozó |ΨΓ , mi állapotok esetén a (3.37) alakú MPS közvetlen felírása nem lehetséges, ugyanis ezen állapotok esetén Schmidtdekompozíció után nyert Schmidt-állapotok nem rendeződnek multipletekbe.1 A
probléma azonban megkerülhető egy kiegészítő rácshely bevezetésével, melyen egyetlen Γ ábrázoláshoz tartozó multiplet található. Ezen segédrácshely segítségével definiáljuk a
E

Ψ̃ =

1

X

E

q
m

dim(Γ)

|ΨΓ , mi Γ, m

(B.1)

E

E

állapotot, ahol Γ, m -vel jelöltük a segédrácshely állapotát. Az így definiált Ψ̃

állapot már a triviális reprezentációhoz tartozik, azaz belőle NA-MPS építhető. A
segédrácshelyet a kódunkban a jobb szélső pozícióba helyeztük.
E

A Ψ̃ állapotban a |ΨΓ , mi multiplet szimmetrikus keveréke szerepel, azaz a segédrácshely állapotterére végrehajtott „parciális trace” után a valódi rendszer kevert
állapotban van, melynek sűrűségmátrixa
ρ̂ =

X
m

1
|ΨΓ , mi hΨΓ , m| .
dim(Γ)

(B.2)

B.2. NA-tenzorok, mint speciális ritka-tenzorok
Az értekezés egészében azt a konvenciót követtük, hogy a Hilbert-tér állapotait először Γ ábrázolás index szerint gyűjtjük csoportokba (szektorokba), majd a szektorokon belül számbavesszük a tΓ multipleteket, végül a multipleteken belüli mΓ belső
állapotokat, azaz az állapotteret a |Γ; tΓ , mΓ i alakban jelölt bázisvektorok feszítik ki
(itt most egy pillanatra visszatértünk a (3.34) egyenletben is látott komplikáltabb jelölésre). Ez a megközelítés áll talán a legközelebb a fizikus gondolkodáshoz, azonban
1

Triviális ábrázoláshoz tartozó |Ψi állapotok esetén a karakterek ortogonalitási tétele biz-

tosítja, hogy a Schmidt-állapotok ábrázolások szerint osztályozhatók.

A tétel szerint diszk-

rét és kompakt Lie-csoportok ábrázolásaihoz rendelt χΓ (g) = tr {RΓ (g)} karakterekre teljesül a
R
dµ(g)χΓ1 (g)χΓ2 (g)∗ = δΓ1 ,Γ2 ortogonalitási feltétel. Ebből következik, hogy a triviális ábrázolás
(melynek karaktere χ0 (g) ≡ 1) csak valamely ábrázolás és a konjugált ábrázolásának szorzatterében
szerepel, ott is csak egy multiplicitással. A Schmidt-állapotok ebben az esetben tehát osztályozhatók ábrázolás indexekkel.
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szükségessé teszi az NA-tenzorok főszövegben látott, blokkokon és dependenciákon
alapuló bevezetését, melyek csak a csoportábrázolások és kiválasztási szabályok fogalmainak ismerői számára könnyítik meg a megértést.
Ebben a pontban egy olyan megközelítést mutatunk be, melynek segítségével
megszabadulhatunk az ábrázolás-indexek és dependenciák fogalmától, és egyszerű
(de nagyon ritka) tenzorok nyelvére fogalmazhatunk át minden egyenletet. Az ötlet
alapja, hogy a Γ, tΓ , és mΓ indexek helyett kombinált szuperindexeket vezetünk be
az alábbi módon
t ⇔ (Γ, tΓ ) ,
m ⇔ (Γ, mΓ ) .

(B.3)

Az így bevezetett t szuperindex nem egy adott Γ-szektoron belül veszi számba a
multipleteket, hanem Γ-tól függetlenül az összes multipletet veszi sorra. Az m szuperindex még absztraktabb, mert ez nem egy Γ ábrázolás belső állapotait számozza
többé, hanem az összes „lehetséges” belső állapot. Az alábbi táblázatban mutatjuk,
mit jelent ez szokásos SU (2) spin-állapotok esetén.
m

SU (2)- állapot

1

|S = 0, S z = 0i

2

S = 12 , S z = + 12

E

3

S = 12 , S z = − 12

E

4

|S = 1, S z = +1i

5

|S = 1, S z = 0i

6

|S = 1, S z = −1i

...

...

A Hilbert-teret kifeszítő állapotokra a szuperindexek segítségével a tömör |t, mi
jelölést használhatjuk. Ez a jelölés formálisan megenged azonban olyan nem fizikai
állapotokat is, melyekben a t-ben és m-ben különböző Γ ábrázolás-index szerepel.
Az ilyen nem fizikai állapotokat a nullvektorral azonosítjuk.
Az NA-MPS felépítését a triviális ábrázoláshoz tartozó |Ψi állapot Schmidtdekompozíciójára alapoztuk. A baloldali Schmidt-állapotok multipletekbe gyűjthetők, őket a szuperindex-jelölést használva |t, mi alakba írhatjuk, a lokális állapotokra
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pedig a |τ, µi jelölés használható, ahol τ és µ is szuperindexek. A (3.34) egyenlet a
szuperindexek segítségével az alábbi tömör alakba írható,
|t0 , m0 i =

XXX
t

τ

0

Att τ η

η

XX
m

0

m η
Cm
µ |t, mi ⊗ |τ, µi .

(B.4)

µ

Ebben az egyenletben a t, t0 , τ , m, m0 és µ indexek a fent bevezetett „szuperindexek”,
továbbá a korábban (pl. a (3.34) egyenletben) α{Γ} -val, vagy később egyszerűen csak
α-val jelölt külső multiplicitás index helyett bevezettük az η ⇔ (α, Γ, Γloc , Γ0 ) szuper0

0

m η
indexet is. A (B.4) egyenletben az Att τ η és Cm
µ tenzorokra tekinthetünk egyszerű

tenzorként. A szuperindexek bevezetése miatt azonban figyelnünk kell: láthatjuk,
hogy a szuperindexekben több helyen is megjelenik ugyanaz az ábrázolás-index, pl.
a Γ ábrázolásindex egyszerre szerepel a t és η szuperindex definíciójában. Azonban,
0

ha Att τ η egyszerű tenzor, akkor elképzelhető olyan kombinációja az η és t indexeknek, ahol bennük nem azonos Γ érték szerepel. Ez csak akkor nem jelent gondot,
amennyiben ezeket a tenzorelemeket azonoson zérusnak definiáljuk. Az A és C tenzorok tehát a szokásosnak megfelelő, de nagyon ritka tenzorok, amik megvalósításához elkerülhetetlen a ritka tárolás. A szuperindexek bevezetésének következtében
a (3.34) egyenletben szereplő Γ és Γloc ábrázolásokra történő szummázás implicit
módon következik a szuperindexek definíciójából.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a szuperindexek fenti bevezetése épp az NAtenzorok korábban, a 3.2.3. pontban bemutatott szorzási szabályait eredményezi.
A blokkokkal és dependenciákkal megvalósított NA-tenzor osztályra ebből a szempontból gondolhatunk tehát úgy is, mint az ebben a pontban definiált, absztrakt
szuperindexeket tartalmazó ritka tenzorok egy hatékony megvalósítására. A szuperindexes tárgyalásmód azonban távolabb áll egy fizikus gondolkodásától, ezért tartottuk célszerűbbnek a főszövegben az NA-tenzorokat a blokkokon és dependenciákon
keresztül bemutatni.

B.3. Az NA-MPS hullámfüggvény felső rétege, mint
teljes-értékű MPS hullámfüggvény
Mint a főszövegben láttuk, az MPS algoritmusok szimmetrikus megvalósításánál
az NA-MPS állapot felső rétegével minden szempontból úgy bánhatunk, mint egy
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hagyományos (szimmetria nélküli) MPS állapottal. Ebben a pontban ezt a megfigyelésünket alapozzuk meg, és megmutatjuk, hogy az NA-MPS felső rétege valóban
egy MPS állapotot kódol, azonban a Hilbert-tér egy igen komplikált bázisán.
Tekintsük a (3.37) egyenletben és a 3.5. ábrán definiált NA-MPS állapotot.
Amennyiben csak az alsó réteget tekintjük, az a teljes (B.1. függelékben bevezetett segéd rácshellyel kiegészített) Hilbert tér eredeti szorzat-bázisából az alábbi
bázisállapotokat építi fel,
E

{Γ}[1] , τ1 , α1 ; {Γ}[2] , τ2 , α2 ; . . . ; {Γ}[L] , τL , αL =
X X

[L] 0 αL
[2] m2 α2
1 α1
C({Γ}[1] )m
0 µ1 C({Γ} )m1 µ2 . . . C({Γ} )mL−1 µL

{µl } {ml }

E

E

E

loc
loc
Γloc
1 τ1 , µ1 ⊗ Γ2 τ2 , µ2 ⊗ · · · ⊗ ΓL τL , µL ,

(B.5)

ahol a korábbiakhoz hasonlóan {Γ}[l] = (Γl−1 , Γloc
l , Γl ), valamint Γ0 = ΓL = 0. Ezek
a bázisállapotok a segéd rácshellyel kiegészített Hilbert-tér triviális ábrázoláshoz
tartozó alterét feszítik ki, és a Clebsch-Gordan együtthatók (3.39) ortogonalitási
relációja következtében ortonormált rendszert alkotnak. Az állapot jelölése kissé
redundáns, hiszen a szomszédos rácshelyekhez tartozó {Γ}[l] és {Γ}[l+1] ábrázoláshármasokban a Γl ábrázolás-index azonos. Ez a kényszer az állapot Schmidt-dekompozíciójának meghatározásánál lesz lényeges.
Egy tetszőleges szinglet állapot felírhatunk az új bázison kifejtve,
|Ψi =

X XXX

Ψ{Γ}[1] ,τ1 ,α1 ; {Γ}[2] ,τ2 ,α2 ; ...; {Γ}[L] ,τL ,αL

{Γl } {τl } {αl }
{Γloc
l }

E

{Γ}[1] , τ1 , α1 ; {Γ}[2] , τ2 , α2 ; . . . ; {Γ}[L] , τL , αL (B.6)
.
Az MPS felépítéséhez az állapot Schmidt-dekompozíciójára, azaz a Ψ... kifejtési
együttható SVD-jének meghatározására van szükségünk, ehhez pedig két részre kell
csoportosítani az indexeket.2 Legyen a vágási pozíció az l és l + 1 rácspontok között,
ekkor meghatározva a kifejtési együttható SVD-jét az alábbi kifejezést nyerjük,

X
tl

Ψ{{Γ}[1] ,τ1 ,α1 ; ... ;{Γ}[l] ,τl ,αl } {{Γ}[l+1] ,τl+1 ,αl ; ... ;{Γ}[L] ,τL ,αL } =
U{{Γ}[1] ,τ1 ,α1 ; ... ;{Γ}[l] ,τl ,αl } tl Λ[l] (Γl )tl Vtl {{Γ}[l+1] ,τl+1 ,αl+1 ; ... ;{Γ}[L] ,τL ,αL } .

2

(B.7)

Mivel a (B.5)-ben definiált bázis nem egyszerű szorzat-bázis, ezért precízebb csak a kifejtési
együttható faktorizációjáról beszélni.
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A {Γ}[l] és {Γ}[l+1] ábrázolás-hármasokban megjelenik a közös Γl ábrázolás-index,
így az SVD ezen index különböző értékei esetén külön-külön végzendő el, a Λ[l] (Γl )tl
szinguláris értékek (Schmidt-súlyok) is Γl szerint osztályozódnak. A (B.7) egyenlet
a (3.3) szimmetria nélküli egyenlettel analóg, azaz az U mátrix sorai, valamint a
V mátrix oszlopai ismét ortonormáltak (fél-unitaritás), és a hΨ|Ψi = 1 normáltsági
feltételből következően
XX
Γl

Λ[l] (Γl )tl

2

=1

(B.8)

tl

egyenlet is teljesül, ami a (3.7) egyenlettel analóg.
A korábban bevezetett bal-kanonikus A[l] tenzort az alábbi egyenlet definiálja,
U{{Γ}[1] ,τ1 ,α1 ; ... ;{Γ}[l] ,τl ,αl } tl =

XXX
tl−1 τl

αl

U{{Γ}[1] ,τ1 ,α1 ; ... ;{Γ}[l−1] ,τl−1 ,αl−1 } tl−1 A[l] ({Γ}[l] )ttll−1 τl αl .

(B.9)

Az U-mátrixok fél-unitaritásábol következik az A[l] tenzor korábban látott fél-unitaritása,
X X XXX
Γl−1 Γloc tl−1 τl
l

[l]

A

({Γ}[l] )ttll−1 τl αl



[l]

A

t0
({Γ}[l] )tll−1 τl αl

∗

= δtt0l .

(B.10)

l

αl

Ez az egyenlet teljesen analóg a (3.15) ortogonalitási egyenletek közül az első, balkanonikus mátrixokra vonatkozóval.
A jobbkanonikus MPS-tenzorokat a V mátrixok segítségével definiálhatjuk,
Vtl {{Γ}[l+1] ,τl+1 ,αl ; ... ;{Γ}[L] ,τL ,αL } =

XX X
tl+1 τl+1 αl+1

B [l+1] ({Γ}[l+1] )tτll+1 αl+1 tl+1 Vtl+1 {{Γ}[l+1] ,τl+2 ,αl+2 ; ... ;{Γ}[L] ,τL ,αL } . (B.11)
A V mátrixok fél-unitaritási relációjából következik a B tenzorokra vonatkozó
X XXX X

B

[l+1]

({Γ}[l+1] )tτll+1 αl+1 tl+1



B

[l+1]

t0
({Γ}[l+1] )τll+1 αl+1 tl+1

Γl+1 Γloc tl+1 τl+1 αl+1
l

∗

= δtt0l
l

(B.12)
ortogonalitási reláció, ami teljesen analóg a (3.15) ortogonalitási egyenletek közül a
második, jobbkanonikus mátrixokra vonatkozó egyenlettel. A bal- és jobbkanonikus
tenzorok közötti kapcsolatot a (3.17) egyenletnek megfelelő
t

A[l] ({Γ}[l] )ttll−1 τl αl Λ[l] (Γl )tl = Λ[l−1] (Γl−1 ) B [l] ({Γ}[l] )τl−1
l αl tl
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(B.13)

összefüggés teremti meg.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy az NA-MPS állapot felső rétege is felfogható egy hagyományos MPS hullámfüggvényként, ami a (B.5)-ban definiált bázison van értelmezve. A megjelenő Schmidt-súlyok, valamint a bal- és jobbkanonikus
tenzorok tulajdonságai megfelelnek a nem szimmetrukus MPS esetén látottaknak,
így az egyes algoritmusok átfogalmazása az NA-MPS felső rétegére nem igényel koncepcionális módosításokat.
Egy furcsaságot muszáj megjegyezni: mint láttuk, a Clebsch-Gordan együtthatók bal-kanonikus módon építik fel a bázist, ennek ellenére tudtuk mégis bevezetni a jobbkanonikus B [l] tenzorokat, melyekre teljesülnek a megfelelő ortogonalitási
feltételek. Az állapottér felépítése felől nézve ez a koncepció kissé erőltetett, hiszen a jobbkanonikus tenzorokat természetesebb lenne úgy felépíteni, hogy alatta a
Clebsch-Gordan réteg is jobbkanonikus formában szerepelne. Az általunk fejlesztett
kódnak azonban nagyon fontos koncepcionális lépése, hogy a megjelenő operátorok
„redukált” alakját még a szimuláció előtt, a bal-kanonikus Clebsch réteget figyelembevéve határozzuk meg, így az esetenként szükségszerűen megjelenő jobbkanonikus
tenzorokat a (B.11) egyenletnek megfelelően használjuk.

B.4. A nemabeli TEBD megvalósításának részletei
A 3.3.3. alfejezetben tömören bemutattuk az NA-TEBD algoritmus megvalósításának alapjait. Ebben a pontban a megvalósítás részleteit mutatjuk be. Ehhez
elsőként tekintsük a 3.9. ábrán grafikusan definiált Ured időléptető tenzort definiáló
egyenletet,
0



0

loc
0
loc
loc
Ured Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl , Γl , Γl+1 , Γl+1 , Γl+1

X XX X X XX X
ml−1 µl ml µl+1 ml+1 µ0 m0 µ0
l
l
l+1

τl αl τl+1 αl+1
0
τl0 α0l τl+1
,α0l+1

=

1
dim(Γl+1 )

ml αl
loc
ml+1 αl+1
C(Γl−1 , Γloc
l , Γl )ml−1 µl C(Γl , Γl+1 , Γl+1 )ml µl+1
0

0 τ µ τ

µ

l l l+1 l+1
loc
loc
loc
U (Γloc
l , Γl+1 , Γl , Γl+1 )τ 0 µ0 τ 0 ,µ0
l



0 0
0
0 ml αl
C(Γl−1 , Γloc
l , Γl )ml−1 µ0l

l

l+1

∗ 

l+1

ml+1 α0l+1
0
C(Γ0l , Γloc
l+1 , Γl+1 )m0l µ0l+1

∗

.

(B.14)

Ebben az egyenletben most explicit módon jeleztük az egyes tenzorok blokkjait
címkéző ábrázolás-indexeket. Láthatjuk, hogy az Ured tenzor blokkjaihoz összesen
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nyolc ábrázolás-index tartozik.
A TEBD algoritmust tisztán bal-kanonikus MPS esetére szeretnénk megfogalmazni, ehhez egy kis trükkre van azonban szükség [36]. Az SVD ugyanis nem hajtható végre a 3.2(b). ábrán látott egyszerű módon, hiszen az SVD eredményeként
mindig egy bal-kanonikus és egy jobbkanonikus tenzort kapunk eredményül. A
szimmetria nélküli (3.17) és az ezzel analóg, szimmetrikus MPS tenzorokra vonatkozó (B.13) egyenletek segítségével azonban megkerülhető a probléma. Egy időléptetés
végrehajtása az alábbi lépéseket ígényli.
i.) Elsőként összeejtjük a megfelelő két rácspont A-tenzorát,
t

l+1
loc
W (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τl αl τl+1 αl+1 =

X

t

tl
l+1
[l+1]
A[l] (Γl−1 , Γloc
(Γl , Γloc
l+1 , Γl+1 )tl τl+1 αl+1 . (B.15)
l , Γl )tl−1 τl αl A

tl

ii.) Hatunk az időfejlesztő tenzorral,
0

0

t

0
l+1
loc
W̃ (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τ 0 α0 τ 0
l

Γl
Γloc
Γloc
l
l+1

0



X X XXX X X

=

α0
l l+1 l+1

0

loc
0
loc
loc
Ured Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl , Γl , Γl+1 , Γl+1 , Γl+1

τl

αl τl+1 αl+1

τl αl τl+1 αl+1
0
τl0 α0l τl+1
,α0l+1

t

l+1
loc
W (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τl αl τl+1 αl+1 .

(B.16)

iii.) A jobboldalon megszorozzuk a tl+1 bondot a megfelelő Schmidt-súlyokkal,
0

0

t

0
l+1
loc
Θ̃(Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τ 0 α0 τ 0
l

0

0

l l+1

α0l+1

t

0
l+1
loc
W̃ (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τ 0 α0 τ 0
l

l l+1

=

α0l+1 Λ

[l+1]

(Γl+1 )tl+1 . (B.17)

iv.) A Θ̃ tenzorra végrehajtjuk az SVD-t. Ezt a Γl 0 ábrázolás szerint külön-külön
tehetjük meg,
0

0

t

0
l+1
loc
Θ̃(Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τ 0 α0 τ 0
l

⇒

X
t0l

0

l l+1

α0l+1

⇒

t0

0 l
Ã[l] (Γl−1 , Γloc
l , Γl )tl−1 τ 0 α0
l

l

0

t

l+1
Λ̃[l] (Γl 0 )t0l B̃ [l+1] (Γl 0 , Γloc
l+1 , Γl+1 )t0 τ 0

l l+1
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α0l+1

.

(B.18)

v.) A jobboldali rácshelyhez tartozó új Ã[l+1] tenzort a W̃ -ből nyerjük, kihasználva
a (B.10) ortogonalitási egyenletet,3
0

t

l+1
Ã[l+1] (Γl 0 , Γloc
l+1 , Γl+1 )t0 τ 0

α0
l l+1 l+1

X X XXX

=

Γl−1 Γloc 0 tl−1 τl0
l

0

0

t

0
l+1
loc
W̃ (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl+1 , Γl+1 )tl−1 τ 0 α0 τ 0
l



0

α0l

t0

0 l
Ã[l] (Γl−1 , Γloc
l , Γl )tl−1 τ 0 α0
l

l l+1

α0l+1

∗

(B.19)

l

Láthatóan megvalósítható az algoritmus tisztán bal-kanonikus A[l] tenzorok segítségével, de ezek mellett tárolnunk, és frissítenünk kell a Λ[l] (Γl )tl Schmidt súlyokat is.
Ez azonban nem okoz problémát, ugyanis az iv.) pontban az SVD eredményeként
mindig megkapjuk az új Λ̃[l] (Γl )tl Schmidt-súlyokat is.

B.5. Nem skalár operátorok kezelése
Az NA-TEBD algoritmusban láttuk, hogy két szomszédos rácshelyhez tartozó skalároperátor redukált alakja könnyen meghatározható Clebsch-Gordan tenzorokkal való
kontrakciókon keresztül. Ez a módszer azonban nehezen általánosítható távoli kölcsönhatások kezelésére, vagy távoli korrelációk kiszámítására, hiszen ekkor a redukált
csatolás a kölcsönható rácspontok közötti összes rácshelyet egyszerre tartalmazza, azaz egy hatalmas sokrácshelyes operátort kellene tárolnunk, ami hamar a számítási és
tárolási kapacitások kimerüléséhez vezet. A probléma megkerülhető a (3.40) egyenlet
általánosításával, amire a Wigner-Eckart tétel ad lehetőséget. Ehhez szükségünk van
az irreducibilis tenzoroperátorok (innentől egyszerűen tenzoroperátorok) fogalmára.
Ezek olyan Ô(Γop )M operátor-multipletek (M ∈ {1 . . . dim(Γop )}), melyek az Û(g)
szimmetriatranszformációk alatt a csoport Γop ábrázolása szerint transzformálódnak
az alábbi módon,
Û(g) Ô(Γop )M Û(g)† =

X

0

op M
.
[RΓop ]M
M 0 Ô(Γ )

(B.20)

M0
3

Az Ã[l+1] tenzor elvben az SVD-ben kapott B̃ [l+1] jobbkanonikus tenzorból is meghatározható,

ehhez azonban az egyik bondon a Schmidt-súlyok inverzével kell szorozni. A kicsi és ezért kevesebb
tizedesjegyre pontos Schmidt-értékek inverzével való szorzás azonban numerikusan instabillá teszi
ezt a megoldást.
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Példaként tekintsük a szokásos spinoperátort, ami alatt a három spinkomponens
(Ŝ x , Ŝ y , Ŝ z ) együttesét értjük. A spin-operátorok egy háromdimenziós (Sop = 1)
operátor-multipletet alkotnak, melynek elemei

√ 
√
Ŝ M = −Ŝ + / 2 , Ŝ z , Ŝ − / 2 ,

(B.21)

feltéve, hogy az állapotteret az Ŝ z spinkomponens sajátállapotainak bázisában fejtkük ki. Itt Ŝ ± = Ŝ x ± iŜ y a szokásos spin-léptető operátorok.
A Wigner-Eckart tétel abból az észrevételből következik, hogy amennyiben egy
Γ ábrázoláshoz tartozó multiplet állapotaira hatunk a Γop ábrázoláshoz tartozó
operátor-multiplet elemeivel, úgy az eredmény a Γ ⊗ Γop szerint transzformálódik,
a szorzatot a Clebsch-Gordan együtthatók segítségével azonban ismét multipletek
szerint csoportosíthatjuk. A tenzoroperátorok mátrixelemeire ezért az alábbi összefüggést nyerjük,
hΓ0 ; t0 , m0 | Ô(Γop )M |Γ; t, mi =

X



0

α
O({Γ})tt0α C({Γ})m
mM

∗

,

(B.22)

α

ahol {Γ} = (Γ, Γop , Γ0 ) a megjelenő ábrázolás-indexeket jelöli. Összevetve ezt a (3.40)
egyenlettel látjuk, hogy ismét megjelenik egy O({Γ})tt0α redukált mátrixelem, ez
azonban általános tenzoroperátorok esetén három különböző ábrázolás-indexet tartalmaz, valamint megjelenik egy összegzés az α külső-multiplicitás indexre.4 A redukált mátrixelemet a (B.22) egyenletből a (3.39) ortogonalitási reláció segítségével
nyerhetjük,
O({Γ})tt0α =

X
m,m0 ,M

1
0α
0 0
0
M
C({Γ})m
m M hΓ ; t , m | Ô(Γop ) |Γ; t, mi .
0
dim(Γ )

(B.23)

A folytatásban megmutatjuk, hogy a (B.22) és (B.23) egyenletek sorozatos alkalmazásával a hosszútávú kölcsönhatások/korrelációk (operátorszorzatok) redukált mátrixelemei rácshelyenként faktorizált alakban is előállíthatók, így tetszőlegesen távoli
rácspontok közötti kölcsönhatások kezelhetők, valamint kiszámíthatók a hosszútávú
korrelációk is.
4

A skalár-operátorok a (B.22) egyenlet Γop = 0 speciális esetét jelentik. Ekkor a Γ0 = Γ azonosí-

tás megtehető, továbbá az α index egydimenziós, így az egyenlet valóban a (3.40)-re egyszerűsíthető,
megtéve az O(Γ0 = Γ, Γop = 0, Γ)tt0α=1 ⇒ O(Γ)tt0 azonosítást.
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B.6. Operátorszorzatok, hosszútávú korrelációk
Amennyiben hatékony módon szeretnénk távoli kölcsönhatásokat figyelembe venni és korrelációkat számítani, úgy túl kell lépnünk a 3.3.3. alfejezetben bemutatott
megoldáson, ahol csupán annyit tettünk, hogy a kétrácshelyes skalár időfejlesztő
operátort előre összeejtettük az NA-MPS-ben megjelenő négy Clebsch-Gordan tenzorral, majd az így keletketett redukált alakkal dolgoztunk tovább. Ez a megoldás
távoli kölcsönhatásokra nem alkalmazható, mert ekkor a két (vagy több) kölcsönható rácspont közötti összes Clebsch-Gordan tenzort egybe kellene kontrahálnunk, így
egy sokrácshelyes „redukált operátort” nyernénk, ami nagyon hamar (2-3 rácshely
távolság felett) tárolhatatlanul nagy tenzor. A mi megoldásunkban ezeket a csatolásokat rácshelyenként faktorizált alakban állítjuk elő, miközben a sokdimenziós belső
(barna) indexek továbbra is előre össze vannak ejtve, így a szimuláció során végül
elegendő az NA-MPS felső (A[l] tenzorokat tartalmazó) rétegével dolgozni.
Ml
Induljunk ki abból, hogy adott az Ô[l] (Γop
tenzor-operátor az l rácshelyen,
l )

melynek ismerjük a lokális redukált mátrixelemeit,
D

0

E

op Ml
0
0
[l]
Γloc
Γloc
l ; τl , µl =
l ; τl , µl Ô (Γl )

X
ωloc



µ0 ω

O[l] ({Γ})ττl0 ωloc C({Γ})µll Mloc
l

∗

,

(B.24)

l

0

op
loc
ahol {Γ} = (Γloc
l , Γl , Γl ), a Wigner-Eckart tételben megjelenő külső multiplicitást

ωloc jelöli, O[l] ({Γ})ττl0 ωloc pedig a lokális redukált mátrixelem. Szeretnénk meghal

tározni az operátor mátrixelemeit a |Γk ; tk , mk i baloldali Schmidt-állapotok között,
ahol k ≥ l, azaz az l rácshely akár nagy távolságban is lehet a vágástól. Elsőként
tekintsük a k = l esetet, ekkor
D

Ml
Γl 0 ; t0l , m0l Ô[l] (Γop
|Γl ; tl , ml i =
l )

X
ω



m0 ω

O[l,l] ({Γ}[l,l] )ttl0 ω C({Γ}[l,l] )mll Ml

∗

, (B.25)

l

0
ahol {Γ}[l,l] = (Γl , Γop
l , Γl ) a mátrixelemben megjelenő három ábrázolás index. Az

O[l,l] redukált mátrixelem a B.1(a). ábrán látható módon a (B.23) egyenlet alapján
határozható meg. Az ábrán láthatunk egy négy Clebsch-Gordan tenzort tartalmazó
egységet, melyen belül az összes belső (barna) vonal kontrahálva van. Ezt a kombináαl
ciót a B.1(b). ábrán látott definíció alapján D({Γ})ωωloc
α0 tenzorként előre tároljuk. A
l

0

op
loc
0
tenzor blokkjait összesen 6 árbrázolás-index címkézi, {Γ} = (Γl−1 , Γloc
l , Γl , Γl , Γl , Γl ).

Mozdítsuk most egy pozícióval jobbrább a vágást, azaz legyen k = l + 1. A megha-
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(a) Az Ô[l] Ml tenzoroperátor mátrixeleme és redukált mátrixeleme a

B.1. ábra.

|Γl ; tl , ml i Schmidt-állapotok között. (b) A D tenzor definíciója, melynek segítségével
a lokális redukált mátrixelemből a Schmidt-állapotok közötti mátrixelemre transzformálhatunk. (c) A vágástól távolabb ható tenzoroperátor mátrixeleme a Schmidt-állapotok
között. (d) Az I tenzor definíciója, melynek segítségével a különböző vágáspozíciókhoz
tartozó redukált mátrixelemek között transzformálhatunk. (e) Egy a vágástól távol fekvő
tenzoroperátor mátrixelemének hatékony meghatározását reprezentáló tenzor-diagram.

tározandó mátrixelem ekkor
D

Ml
Γl+1 0 ; t0l+1 , m0l+1 Ô[l] (Γop
|Γl+1 ; tl+1 , ml+1 i =
l )

X
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l+1 Ml

∗
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0
[l,l+1]
ahol {Γ}[l,l+1] = (Γl+1 , Γop
l , Γl+1 ). A B.1(c-d). ábrákon látható, hogy az O

redukált mátrixelem hatékonyan számítható, ha meghatározzuk a B.1(d). ábrán
α

négy Clebsch-Gordan tenzor által definiált I({Γ})ωl+1
0 α0
op
0
(Γl , Γ0l , Γloc
l+1 , Γl+1 , Γl+1 , Γl ),

ω

tenzort, amiben {Γ} =

l+1

azaz ismét 6 db. ábrázolás jelenik meg.5 A vágás továb-

bi mozgatásának hatását a B.1(e). ábrán mutatjuk. Azt látjuk, hogy az l rácshelyen
5

Fontos megjegyezni, hogy az I és D tenzorok egymáshoz nagyon hasonlóak, bennük csupán

a Clebsch-Gordan tenzorok lábai vannak más módon összekötve. Mindkét tenzor a „Wigner 6J”szimbólum általánosítása [121]. A kód felépítésében egy hasznos trükk volt a Clebsch-Gordan
tenzor második bemenő lábához fixálni a lokális és operátor multiplet indexeket, míg az első beme-
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𝕆[k]

*

F

I

*

i

[k] op
op M,ζ operátorszorzat mátrixeleme a
Ô[l] (Γop
l )Ô (Γk ) (Γ )

|Γk ; tk , mk i Schmidt-állapotok között. (b) A hatékony számítást lehetővé tévő F tenzor
definíciója. (c) Az operátorszorzat hatékony számítását bemutató tenzor-diagram.

ható tenzoroperátor hatása az NA-MPS felső rétegére nem lokális, az l rácsponttól
jobbra az egységoperátort az I tenzorral kell reprezentálnunk.
A végső célunk az volt, hogy operátor-szorzatokat tudjunk kezelni, melyeket
op Mk
Ml [k]
általánosan az Ô[l] (Γop
alakba írhatunk, ahol legyen l < k. Ez az
l ) Ô (Γk )

alak ebben a formában nem túl hasznos, érdemes ugyanis tenzoroperátorok szerint
szétbontani a szorzatot,
h

i

op
[k]
op M,ζ
Ô[l] (Γop
=
l )Ô (Γk ) (Γ )

X

op
op Ml [k]
op Mk
op M ζ
[l]
C(Γop
.
l , Γk , Γ )Ml Mk Ô (Γl ) Ô (Γk )

Ml ,Mk

(B.27)
A operátorok szorzatában megjelenő Γ

op

tenzoroperátor-multipleteket a ζ külsőh

i

op
[k]
op M,ζ
multiplicitás láb indexeli. A B.2(a). ábrán a Ô[l] (Γop
operátor
l )Ô (Γk ) (Γ )

mátrixelemet mutatjuk. A mátrixelem hatékony számolásakor megjelenik a hat
ζ
Clebsch-Gordan tenzor belső lábakon történt összeejtéséből származó F ({Γ})ααk0 ωωloc
ω0
k

0

loc
tenzor amit a B.2(b). ábrán mutatunk, s melyben {Γ} = (Γk−1 , Γ0k−1 , Γloc
k , Γk , Γk ,
op
op
Γ0k , Γop
l , Γk , Γ ) összesen 9 darab ábrázolásindexet tartalmaz. A tenzor a Wigner-9J

szimbólum általánosítása, és mint a B.2(c). ábrán láthatjuk, segítségével hatékony
nő láb többnyire az MPS bondjához tartozik. A lokális- és operátor-multiplet ábrázolások ugyanis
alacsony dimenziósak általában, így a Clebsch-Gordan tenzort elegendő azokra az blokkokra meghatározni ahol a második láb csak a szükséges alacsony dimenziós ábrázolásokat tartalmazza.

113

módon számíthatóak tetszőleges operátorszorzatok mátrixelemei.
Kiemelt jelentőségüek azok a skalár-operátort eredményező operátor szorzatok,
ahol Γop = 0, ilyen szorzatok jelennek meg ugyanis a Hamilton-operátorban. Ekkor
(3.40) egyenlet szerint Γk = Γ0k , továbbá ζ és ω is egydimenziós, ezért eltüntethető,
így végül a 3.8 ábrának megfelelően számítható a mátrixelem, azaz nincs szükség a
k 0 > k rácshelyeken az I tenzorral való szorzásra sem.
A nemabeli DMRG algoritmusban a csatolásokat a fentieknek megfelelően valósítottuk meg, miközben a különböző csatolásokhoz tartozó tenzorokat úgynevezett
mátrix szorzat operátor formában rendszereztük [13].

B.7. A nemabeli DMRG algoritmus tesztje az
SU (2) × U (1) fermionikus Hubbard-láncon
Ebben a pontban megvizsgáljuk a szimmetriák bekapcsolásának hatását, amihez a
félig töltött SU (2) × U (1) Hubbard lánc alapállapotát határozzuk meg a DMRG
algoritmus segítségével. A modell Hamilton-operátora
Ĥ = −t

X





c†σ,i cσ,i+1 + c†σ,i+1 cσ,i +

i,σ∈{↑,↓}

UX
ni,↑ ni,↓ ,
2 i

(B.28)

ahol ni,σ = c†i,σ ci,σ az adott rácshelyen a σ-spinű fermionok száma. Félig töltés
esetén az ntot =

P

i,σ

ni,σ részecskeszám éppen a rácshelyek számával egyezik meg.

A modell félig töltés esetén kritikus: a kölcsönhatás nagyságát U/t = 1-nek választva
az alapállapot felett a spin gap zérus.
A modell SU (2) × U (1) szimmetriával rendelkezik, a részecskék teljes száma és
az állapot teljes spinje is megmaradó mennyiség.6 Érdemes azonban megvizsgálni, mi történik akkor, ha a teljes szimmetriacsoportnak csupán egy részcsoportját
használjuk ki. Ez a modell erre kiváló lehetőséget biztosít, hiszen a teljes szimmetria lecsökkenthető U (1) × U (1)-re, ekkor a teljes töltés megmaradása mellett a spin
z-komponensének megmaradását használjuk csupán fel, amit megtehetünk úgy is,
hogy a ↑-spinű és ↓-spinű fermionok teljes számát külön-külön tartjuk kézben. A
kihasznált szimmetria tovább csökkenthető, ha csak az teljes töltés megmaradását
6

Félig töltés esetén az elektron-lyuk szimmetria miatt a szimmetria SU (2) × SU (2)-re bővül,

ezzel azonban a mostani tesztben nem foglalkozunk.
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figyelembe vevő U (1) szimmetriát használjuk, és végül azt is megvizsgálhatjuk, mi
történik, ha egyáltalán nem használunk szimmetriákat.
A különféle szimmetriák esetén a tenzoroperátorok osztályozása kissé eltérő. Amennyiben a teljes SU (2)×U (1) szimmetria ki van használva, úgy a keltő és eltüntető
operátorok egy-egy kétkomponensű (S = 1/2 spinű) tenzoroperátorba sorolandók.
Az így létrejött fσ† = (c†↑ , c†↓ ) operátor-multiplet egy S = 1/2 spinű és Q = +1 töltésű
tenzoroperátor. Hasonlóan az fσ = (c↓ , −c↑ ) operátor-multiplet egy S = 1/2 spinű
és Q = −1 töltésű tenzoroperátor. A rácshely teljes töltését mérő ni = ni,↑ + ni,↓
operátor spinje és töltése is zérus.
Ha redukáljuk a kihasznált szimmetriákat, úgy az operátorok osztályozása is
változik. Az U (1) × U (1) verzióban az operátorokat kétféle (↑ és ↓) töltéssel jellemezhetjük. A c†↑ operátor töltései Q↑ = 1 és Q↓ = 0, ugyanez a c↑ eltüntető operátor
esetén Q↑ = −1 és Q↓ = 0. A ↓-spinű operátorokra analóg módon vezethető be
azok Q↓ = ±1 töltése, miközben rájuk Q↑ = 0. Végül, ha csak a teljes töltés U (1)
szimmetriáját használjuk, úgy a keltő operátárokhoz +1 az eltüntető operátorokhoz
−1 töltést rendelhetünk.
Tesztként egy L = 60 hosszú lánc alapállapotát határoztuk meg különböző M
bond-dimenziók mellett. A tesztszámításokat egy egyszerű asztali számítógépen
(Intel Core i5-3470, 3,2GHz, 8 GB RAM) végeztük. A futások során elsőként megmértük az egy DMRG iterációra, azaz egy mátrix-vektor szorzásra fordítandó futásidőt (lásd a B.3(a) ábra). Azt tapasztaltuk, hogy kis M bond-dimenziók mellett
a szimmetria kihasználása nem gyorsított a kódon, sőt a futásidő esetenként még
növekedett is, M növelésével a szimmetriák kihasználása azonban nagyságrendekkel
csökkentette a szükséges processzoridőt. Ez megfelel várakozásunknak, hiszen kis
bond-dimenziók esetén a megjelenő NA-tenzorok blokkjai igen kicsinyek, és ekkor
az ábrázolásindexek egyeztetéséhez szükséges idő nagyobb, mint a blokkok tényleges szorzására fordított idő. Másodszor meghatároztuk a DMRG algoritmusban
megjelenő kétrácshelyes tenzor által elfoglalt memória méretét.7 Ahogy a B.3. ábrán
látható, a teljes szimmetria kihasználása nagyságrendileg csökkenti a felhasznált memória méretét. Így, bár a bond-dimenziótól való M 2 -tel skálázó függés megmarad, a
szimmetria nélküli esethez képest százszoros, a legjobb abeli (U (1)×U (1)) verzióhoz
7

A program futtatásához szükséges memória mérete lényegében ennek a tenzornak a memória-

igényétől függ, hiszen a többi (aktuálisan nem használt) MPS mátrix szükség esetén a merevlemezen
is tárolható.
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képest közel ötszörös javulás érhető el.

(a)

(b)

B.3. ábra. (a) Egy DMRG iterációra (mátrix vektor szorzásra) jutó futásidő különböző szimmetriák kihasználása esetén. Míg magy M bond-dimenzió esetén a szimmetriák
kihasználása nagyságrendekkel csökkenti a futásidőt, kis M esetén a szimmetriák kihasználása akár többletköltséggel is járhat. (b) A DMRG-iteráció kétrácshelyes tenzorának
memóriaigénye különböző szimmetriák kihasználása esetén, logaritmikus skálán ábrázolva. Az M bond-dimenziótól való függés minden esetben a várt M 2 -nek megfelelő. A
teljes SU (2) × U (1) szimmetria kihasználása a teljesen szimmetria-nélküli esethez képest
majdnem százszoros, de az U (1) × U (1) (legjobb abeli) verzióhoz képest is közel ötszörös
memóriaigény csökkentést eredményez.

Mivel a DMRG számítással a célunk az alapállapot meghatározása, így érdemes
végül megvizsgálni a nyert alapállapoti energiát. Elsőként fontos megjegyezni, hogy
a négy verzióból csupán három szolgáltatta ugyanazt az alapállapoti energiát: a
teljesen szimmetria nélküli esetben nem lehetett közvetlenül rögzíteni a részecskeszámot, így a kapott alapállapot eltér a félig töltéstől. Ez a kellemetlen probléma csak a kémiai potenciál megfelelő eltolásával javítható, közvetett módon. Az
U (1), az U (1) × U (1) és SU (2) × U (1) verziók esetén várakozásunknak megfelelően azt találtuk, hogy a számolt alapállapoti energia relatív pontossága a csonkolási
hiba nagyságrendjébe esik, ami a bond-dimenzió növelésével javítható. Az elérhető maximális M bond-dimenzió a B.3. ábra alapján a szimmetriák kihasználásával
lényegesen megnövelhető. A különböző bond-dimenziók mellett nyert alapállapoti
energiákat a B.1 táblázatban foglaltuk össze.
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M

E0

Csonkolási hiba

64

−61.740432481998

6.0 · 10−5

128

−61.750308736611

8.2 · 10−6

256

−61.751653386635

6.8 · 10−7

512

−61.751735195231

3.8 · 10−8

1024

−61.751739722653

1.2 · 10−9

2048

−61.751739849037

2.0 · 10−11

5340

−61.751739851006

1.5 · 10−14

B.1. táblázat. A (B.28) Hubbard modell NA-DMRG algoritmussal nyert alapállapoti
energiája félig töltés esetén, különböző M bond-dimenziók esetén. A modell paraméterei
U = t = 1-nek voltak választva. Az energiaérték relatív hibája a csonkolási hiba nagyságrendjébe esik, amit a bond-dimenzió növelésével javíthatunk. Fontos megjegyezni, hogy
az általunk használt asztali számítógépen az M = 1024 bond-dimenzió eléréséhez az U (1),
az M = 2048 eléréséhez U (1) × U (1), a legnagyobb M = 5340 eléréséhez pedig a teljes
SU (2) × U (1) szimmetria kihasználására szükség volt.

117

