
A kutatómunka egyik súlypontját az integrálható peremfeltételekkelrendelkez® kvantumtérelméletek vizsgálata adta.Áthúzodó kutatásaink eredményeként már ezen pályázat futamideje alattkerültek publikálásra az integrálható peremmel rendelkez® sine-Gordon mo-dell határkötött állapotaira vontakozó eredményeink, nevezetesen a határkö-tött állapotok spektrumának �bootstrap� eljárással történ® meghatározása, espektrum igazolása a peremes sonkított konform állapottér (BTCSA) köze-lítéssel meghatározott véges méret e�ektusokon keresztül, illetve a félvégtelenegyenesen de�niált modell szemiklasszikus kvantálásának néhány kérdése.A nemtriviális peremmel rendelkez® (tetsz®leges dimenziós és nem feltét-lenül integrálható) elméletek esetére is kiterjesztettük a redukiós formulát,valamint perturbatív tárgyalásukban levezettük a Landau egyenletek és aCutkosky szabályok peremes változatait a megfelel® Coleman-Norton értel-mezéssel együtt.A peremes �bootstrap� eljárást sikeresen kiterjesztettük N = 1 szuper-szimmetriával rendelkez® elméletekre. Megmutattuk, hogy a határkötöttállapotok re�exiós faktorai és szuperszimmetria reprezentáiója milyennekadódik azokban az esetekben, amikor a bulk elmélet részeskéi a szuperszim-metria kink vagy fermion/bozon reprezentáiója szerint transzformálódnakés egyetlen alapállapot van sak.Elkezdtük a véges intervallumon de�niált, integrálható peremfeltételekkelrendelkez® klaszszikus sine-Gordon modell szisztematikus vizsgálatát. Meg-határoztuk a modell sztatikus megoldásait, azok energiáját, valamint meg-vizsgáltuk stabilitásukat kis pertrubáiók alatt. Leszármaztattuk a Bethe-Yang egyenlet klasszikus megfelel®jét, továbbá megadtuk az alapállapotienergia kifejtését aszimptotikusan nagy térfogatokra, mely a peremes Lü-sher formula klasszikus megfelel®je.A mindket végén integrálható peremfeltételekkel véges intervallumra meg-szorított klasszikus sine-Gordon modell alap állapoti energiájának vizsgálatamutatott rá a kvantumos Lüsher formula peremes térelméletbeli általánosí-tásának szükségességére. Ezt megalkotva kapsolatot teremtettünk az alap-állapoti energia vezet® végesméret korrekiója és a kvantumtérelméletet jel-lemz® szórási adatok (re�exiós amplitúdók) között. Eredményeinket termo-dinamikai Bethe Ansatz számolással és a Destri de Vega integrál egyenlettelellen®riztük.Levezettünk egy nemlineáris integrál egyenletet (NLIE) a két peremmelrendelkez® (kvantumos) sine-Gordon modell néhány `bulk' gerjesztésére ab-ban az esetben, amikor a peremes kölsönhatások a mez®k els® id®deriváltját1



is tartalmazó általános alakúak, de a két peremfeltételt leíró paraméterek ki-elégítenek egy alkalmas kényszer feltételt. Az NLIE eredményeket perturbált(peremes) CFT illetve sonkitott konform állapottér (BTCSA) számolásokkalellen®riztük.A kétdimenziós, végtelenben földelt, félvégtelen elektrolit egyensúlyi sta-tisztikus �zikáját vizsgáltuk ideális vezet® fal jelenlétében. A modell a Di-rihlet peremfeltételeknek eleget tev® félvégtelen sine-Gordon modellre ké-pezhet®. Ezen modell egzakt megoldhatóságát kiaknázva meghatároztuk atöltés- és részeskeszám-s¶r¶ség aszimptotikus eloszlását a faltól nagy távol-ságra, mellyel a renormalizált töltés és a szaturáió hipotézisét igazoltuk.Az integrálható (vagy ilyenek perturbáiójaként leírható) bulkelméletek közül a SUSY sine-Gordon modellt perturbált szuperkonform tér-elméletként leírva vizsgáltuk. Meghatároztuk az elmélet vákuum és kinkszerkezetét, majd ezeket a konform perturbáiószámítás, a sonkított kon-form állapotér közelítés (TCSA) és a több alapállapot esetére általánosítottnemlineáris integrálegyenlet módszer (NLIE) segítségével számolt véges tér-fogatú spektrumok összehasonlításával igazoltuk.Megvizsgáltuk az a
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1 és az a

(2)
2 algebrákon alapuló, imagináriusan satolta�ne Toda térelméletek (valamint az RSOS megszorítással bel®lük kaphatóperturbált minimál modellek) unitaritását és spektrumaik valósságát, és azttaláltuk, hogy bár az a

(1)
1 -en alapuló valamennyi modell valós spektrummalrendelkezik véges térfogatban, az a

(2)
2 -n alapuló modellek spektruma általá-ban (néhány kivételt®l eltekintve) komplex.A TCSA segítségével meggy®z® módon sikerült kianalizálni a multifrek-veniás sine-Gordon modell fázisszerkezetét és megmutatni a multikritikuspont létezését.A két frekveniás sine-Gordon modellben numerikus módszerekkel meg-állapítottuk, hogy a tömegspektrum követi a form faktor perturbáiószámí-tásból elvárt eredményeket, valamint, hogy a Mussardo és munkatársai általszemiklasszikus szoliton form faktor módszerrel leszármaztatott eredményekhibásak. A numerikus munkán túlmen®en ennek elméleti elemzését is meg-adtuk.A defektek vizsgálata új kutatási területünknek bizonyult. Megmutat-tuk, hogy minden defektelmélet ekvivalens bizonyos peremes elmélettel. Ezenkapsolatot kiaknázva a peremes modellek eredményei közvetlenül alkalmaz-hatóak a defekt modellekre, úgymint a redukiós formula, a Cutkosky szabá-lyok, és a Coleman-Thun mehanizmus. A defekt operátora a peremállapot-2



ból könnyen származtatható, mellyel az integrálható defekteket tartalmazórendszer alapállapota meghatározható.Konform térelméleti vizsgálataink alkották a kutatómunka másiksúlypontját. Ennek során bevezettük a Galois áramok fogalmát melyek segít-ségével a raionális konform térelméleteket (RCFT) két különböz® osztálybalehet sorolni. Alkalmazásként megmutattuk, hogy a RCFT-k projektiv mag-ját hogyan lehet viszonylag kis számú, könnyen meghatározható invariánssegítségével leírni.A raionális konform térelméletek moduláris tulajdonságainak tanulmá-nyozása során több fontos, új felismerésre jutottunk. Ezek közül talán alegfontosabb, hogy általános eljárást sikerült megadni, amely képes a kirá-lis karaktereket expliit alakban meghatározni a moduláris adatokból kiin-dulva. Ez dönt® jelent®ség¶ el®relépés mind az esetleges osztályozás, minda konform térelméletek bels® szerkezetének mélyebb megismerése felé. Azeljárásban szerepet játszó újfajta matematikai eszközök, például az ún. dif-fereniális reláiók és a véges soportok kovariánsai, fontos szerephez juthat-nak más �zikai problémák (automorf szoráselmélet, összefonódott állapotok)vizsgálatában is. A fentieken túlmen®en tovább folytattuk korábban meg-kezdett vizsgálatainkat az egyszer¶ áramok, illetve a keresztezett modulusokkaraktereinek témakörében.Vegyes térelméleti vizsgálatokMegmutattuk, hogy hogyan lehet lehet általánosítani a Belavin-Zakharovféle �dressing transzformáiót� az önduális nemkommutativitás tenzorral ren-delkez® Euklideszi téren de�niált nemkommutativ U(2) instantonok generá-lására.Megmutattuk, hogy a Berry-fázis korrekióval szemiklasszikus közelítés-ben levezetett egyenletek Hamilton-rendszert alkotnak, és ennek következ-ményeként az invariáns fázis térfogat módosul.A Fermat-elv módosításával olyan spines geometriai optikát de�niáltunk,amelyb®l els® közelítésben megkapható a korábban felfedezett optikai kvan-tum Hall-e�ektus.
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