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1. Bevezetés

Mára elcsépelt közhellyé vált, hogy a "hálózatok körül vesznek bennünket",
azonban napjaink kutatásai megmutatták, hogy minden olyan környezetünk-
ben található rendszert, amely több, mint csupán a részeinek összege, célszerű
hálózatként, gráfként kezelni [1]. Az utóbbi évtizedekben került a fizikusok
érdeklődésének is középpontjába a hálózatkutatás, ahol is a hálózatok topo-
lógiai, valamint evolúciós vizsgálatainál vált hasznára a kutatóknak a statisz-
tikus fizika eszköztára. A gráfelmélet alapján Erdős Pál és Rényi Alfréd által
megalkotott véletlen gráf volt az első statisztikailag vizsgálható gráfgeneráló
modell [2]. Ezt követték Watts és Strogatz kisvilág-effektust megfogó [3],
és Barabási-Albert László valamint Albert Réka skálafüggetlenséget leíró,
úttörő modelljei [4]. A megalkotott modellezési metódus számos területen
lelt felhasználást: a sejtbiológiában, az ökológiában, társadalmi rendszerek
kutatásában, az internet és az azon kialakuló belső hálózatok kutatásában,
valamint a gazdasági hálózatok kutatásában [1].

Egy 2011 szeptemberében megjelent tanulmányban Vitali és társai [5] há-
lózati analízis alá vették az Orbis 2007 marketing databaseben [6] található
több mint 37 millió gazdasági szereplő adatait, és megvizsgálták a nemzet-
közi tulajdonosi körrel rendelkező nagyvállalatok (TNC - transnational cor-
poration) tulajdonosi rendszerét. A tulajdonosi gráf felépítésekor az egyes
vállalatok egymásban birtokolt tulajdonhányada alkotja a közöttük húzott
élek súlyát, melyből megkapható egy tulajdonosi mátrix. Ezeken az érté-
keken egy egyszerű vágási szintet alkalmazva alkotható meg a súlyozatlan
tulajdonosi mátrix, melyből előállítható egy globális irányítási hálózat. A
kapott gráf mintegy 600508 nódussal és több mint egymillió tulajdonosi link-
kel rendelkezik. A hálózat sok kisebb, valamint egy óriás komponensből áll
és ez utóbbi kiteszi az összes nódus több mint 3/4-ed részét. Ebben a kompo-
nensben található az összes vezető nagyvállalat, amelyek az összes gazdasági
bevétel 94.2%-át termelik ki. A topológiailag legfontosabb része a hálózatnak
az óriás komponens erősen csatolt magja (SCC - strongly connected compo-
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nent), amelyben minden szereplő direkt, vagy indirekt módon tulajdonosa
mindegyik másik szereplőnek. Ezt a szerkezeti egységet már korábban is
észrevették, kisebb, nemzeti szintű mintákban, magyarázata pedig a hata-
lomátvétel elkerülését célzó stratégiák, a tranzakciós költségek csökkentése,
kockázatcsökkentés, valamint a bizalmi és érdekeltségi körök növelésében rej-
lik. Mindazonáltal ez a tulajdonsága egyben a gyengesége is a hálózatnak.
A rendszer nagyobb skálán (1.ábra) rendkívül hasonlónak mutatkozik más
valós hálózatokéhoz, úgynevezett csokornyakkendő szerkezetű. Jellemzően
a mag egészen kis hányadát alkotja a teljes rendszernek, és a kimenő élek
(OUT) sokkal nagyobb hányadban vannak jelen a többi részhez képest.

1. ábra. A tulajdonosi hálózat óriás komponensének felépítése: erősen csatolt
központi mag (SCC), bejövő és kimenő élek (IN/OUT), csatornák és csá-
pok (TT), valamint az egyéb összefüggő komponensek (OCC). A rövidítések
alatt szereplő százalékok a teljes működési bevétel csoportra eső részét (bal),
valamint a csoportban található csúcsok arányát (jobb) jelölik. [5]

Amennyiben megvizsgáljuk a kapott hálózat alapján, hogy milyen a piac
szereplői között a birtoklási arány eloszlása, láthatóvá válik, hogy az még a
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javakénál is gyorsabban lecsengő hatványeloszlás. Amíg a világpiacon számon
tartott összes tulajdon piaci értéke szerint számított 80%-át a piaci szereplők
4.35%-a birtokolja, addig az összes piaci kontrollt tekintve ugyanez a mennyi-
ség csupán 0.61%. Mindazonáltal érdemes összevetni az értékelésnek ezt az
oldalát a gráf topológiájával. Mint várható, a legnagyobb részesedést ma-
guknak tudó vállalatok rendszerint az SCC-ben találhatóak. Sőt, a magból
választott tetszőleges TNC-nek kb. 50% esélye van, hogy az élbolyba tartoz-
zon, szemben például a bejövő linkek csoportján mérhető 6%-al. A magban
található vállalatok birtokolják a világpiac nagyjából 40%-át, mindezt egy
szövevényesen összekötött tulajdonosi hálózaton keresztül. A központi mag-
ban található többek között egy 147 szereplőből álló teljes részgráf, amely
birtokosa önmagának. Fontos megjegyzés, hogy az SCC-ben található vál-
lalatok 3/4-e a pénzügyi szektorhoz tartozik. A 2.ábrán látható egy pár jól
ismert pénzügyi vállalat kiemelve az SCC-ből.

2. ábra. A központi mag (SCC) elemeinek ábrázolása, egy pár közismert
vállalat megjelölésével.[5]

A leírtak alapján feltehető a kérdés, hogy hogyan határozhatóak meg a
rendszer stabilitási kritériumai. A topológiai stabilitás nem feltétlenül hoz
magával dinamikai stabilitást is. Köztudott, hogy a pénzügyi intézetek hi-
telszerződéseket valamint kredit derivatívákat kötnek egymással. Ez egyfelől
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lehetővé teszi a kockázat diverzifikácóját, azonban erős egymásrautaltságot
eredményez. Amíg fellendülő gazdasági környezetben robusztusnak tűnhet
a hálózat, rosszabb időkben szimultán összeeshet. Ezt tapasztalhatta meg
a világgazdaság a 2007-ben kezdődött válság során, a Lehman Brothers ke-
reskedőház csődjének kapcsán is, amely a [5] felmérés szerint akkoriban az
összes vállalati kontroll 0.43%-át tartotta kezében. A rendszerszinten jelent-
kező hitelezési beszűkülést és a piaci pánikot, amely a kereskedőház csőd-
jéhez vezetett, bedőlésével tovább gerjesztette, sőt felgyorsította a rendszer
"befagyását" [7]. Az eset jól mutatja a rendszer szűk stabilitási mezsgyéjét.
A másik kérdés amely a struktúra alapján felmerül, a gazdasági "szuper-
entitás" hatása a piaci versenyre. Bár nem volt még látható olyan esemény
amely a szuperkomponens kollektív döntési eseményét mutatná, a szcenárió
nem elképzelhetetlen. A cikkre reagáló gazdasági újságírók megjegyzik [8],
hogy a feltárt vezető vállalati réteg jelentős részének irányítása - a piaci inde-
xek jelentős részének birtoklásán és így annak szabályozásán keresztül - négy
vállalat kezében összpontosul.

A fentebb említett rendszer szerkezete, amelyre még számos példát le-
hetne találni valós hálózatokban - mint például az internet [9] - további kér-
dőjeleket sorakoztatnak fel a hálózati biztonság problémája kapcsán. Tisztán
látható, hogy a szerkezet robusztussága nem jár együtt a hálózat dinamiká-
jának stabilitásával, sőt a túl erős szerkezeti kötöttség jelentős problémák
okozója is lehet. De hasonló szerkezetekkel és problémákkal találkozhatunk
interneten található belső hálózatokban (hivatkozások, szociális hálózatok,
etc.), a különböző szerves kémiai molekulák, fehérjék reakcióinak gráfjában,
a biológia evolúciós és táplálkozási hálózataiban, vagy a közlekedési hálóza-
tokban. Fontos tényező, hogy a felsorolt esetekben az átfogó vizsgálatokhoz
közel sem elég a topológiát, vagy akár a topológia változásának folyamatait is-
merni: dinamikus, folyamatosan mozgásban lévő rendszerekről van szó, ahol
a kulcskérdés az energia, az anyag, az információ áramlásának, és a terjedés
stabilitásának kérdése.

Az ilyen rendszerek dinamikájának vizsgálata nem triviális feladat. A
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szereplők a kapcsolatokon keresztül erősen korrelált állapotban vannak. A
rendszerek tényleges működésének leírása - még ha annak szabályrendszere
teljes egészében ismert is, mint az internetnél - analitikusan nem megoldható,
szimulációjuk megvalósítása pedig nehézségekbe ütközik. A valós rendszerek
tulajdonsága ezen túl, hogy nem végtelen sok független rendszer átlagos ál-
lapotaként kell tekintenünk működésére, az identikus realizációk esetleges
általános tulajdonságai lesznek mérvadóak. Frusztrált rendszerek leírásánál
kerül elő a statisztikus fizika által megalkotott spinüveg modell, amelyen már
akár analitikusan is vizsgálhatóak a problémák. Ám fontos megjegyeznünk,
hogy az analitikus megoldások csak korlátozottan alkalmazhatóak a valós
rendszerekre. A fázistér bonyolult szerkezete miatt fontossá válik a folya-
matok "története", hiszen a fázistér bejárásához szükséges karakterisztikus
idők nagyok. A jellemző méreteket tekintve a 147 vállalatból álló gazdasági
"szuper-entitás", de még az internet magját alkotó, több ezer routerből álló
gerinchálózat mérete sem közelíti meg a termodinamikai határesetet. Ezekben
rendszerekben az egyensúly nem választható el az a körüli fluktuációtól. A
kis méretű modellek azonban változékonyságuk mellett lehetőséget adnak új
vizsgálati módszerek bevezetésére is. Szakdolgozatomban teljes gráfon defini-
ált spinüveg modellek példáján keresztül szeretném megvizsgálni a rendszerek
dinamikáját, valamint fázisterük felépítését.
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2. Spinüveg rendszerek és szimulációs módsze-

reik

A statisztikus fizika születésekor a cél a gázok termodinamikai viselkedésének
leírása volt. A Maxwell, Boltzmann és Gibbs által alkotott modellek központ-
jában állt az a kísérleti megfigyelés, hogy a rendszereket felosztva egymással
nem kölcsönható rendszerekre, nem látunk változást a fizikai tulajdonságok-
ban. Ebből következőleg a részrendszerek, valamint az összegükként kapott
új rendszer tulajdonságai nem lesznek eltérőek egymástól. Ezek a modellek
mindazonáltal nem képesek megmagyarázni a másodrendű fázisátalakuláso-
kat. Az első fázisátalakulás leírására is alkalmas modell az Ising-modell [30]
volt, amely képes volt mikroszkopikus kölcsönhatás bevezetése mellett pro-
dukálni a ferro-paramágneses átmenetet. Később ez a modell az univerzalitás
felfedezésével több, bonyolultabb rendszerek modellezésére is használhatóvá
vált, kézenfekvő eszközt kínálva a kritikus jelenségek vizsgálatára.

2.1. Spinüvegek

A spinüveg rendszereket először különleges mágneses ötvözeteken vizsgáltak,
miután azokban egy furcsa új fázist fedeztek fel. A rendszer egy kritikus
hőmérsékleti pont alatt nagyon lassan követte a külső mágneses tér változását
(termoremanes mágnesség), ráadásul a válasz sebessége függött a mágneses
térben korábban eltöltött időtől. Mindezek mellett, ha felfűtjük a rendszert,
majd visszahűtjük, az "öregedés" folyamata újrakezdődik, míg ha egy időn
keresztül hűtve tartjuk a rendszert, az öregedése arra az időszakra leáll. A
3.ábrán láthatjuk, hogy a mintát külső tér jelenlétében (FC), valamint a
nélkül (ZFC) hűtve, a rendszer más mágnesezettségű állapotokban ragad
meg. A rendszer lényege hogy az ötvözetekben szabálytalanul helyezkednek el
a spineket alkotó mágneses részek, amelyek között a kölcsönhatás Ruderman-
Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) típusú [22]:
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3. ábra. A CdCr1.7In0.3S4 ötvözetű thiospinel spinüveg mágnesezettsége kü-
lönböző külső mágneses terek mellett hűtve.[10]

J(~r ←∞) ≈ J0
cos (2kF r + ϕ0)

(kF r)
3 , (1)

Látható hogy a kölcsönhatás előjele a távolsággal nem monoton, oszcilláló
változik. A rendszer modellezésénél ez a tény, valamint az hogy a mágneses
szennyezések véletlenszerűen helyezkednek el a fémben, arra ösztönöz minket,
hogy a spinek közötti csatolásokat véletlenszerűen sorsoljuk ki. Az így kapott
rendszer az Edwards-Anderson modell [12], melyet a következő Hamilton-
függvénnyel írunk le:

H (σi) = −
∑
〈i,j〉

Jijσiσj −
∑
i

hσi, (2)

ahol 〈i, j〉 a szomszédos spinekre való összegzést jelöli. A Jij csatolási
állandókat többféle eloszlásból is választatjuk, leggyakrabban a ±J , vagy a
Gauss-eloszlású csatolási kiosztások használatosak:
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P (Jij) =
1√

2π (∆Jij)
2

exp
(Jij − J)2

2 (∆Jij)
2 , (3)

P (Jij) =
1

2
δ (Jij + ∆Jij) +

1

2
δ (Jij −∆Jij) (4)

Kísérleteink során mi az (4) kiosztást fogjuk használni így csatolásaink
Jij = ±1 értékeket vehetnek fel.

A fázisátalakulás leírásához szükségünk lesz a szabadenergiára, amely füg-
geni fog mind {σi}-től, mind a csatolások kiosztásától. Magas hőmérsékleten
a kristályrácsban található mágneses szemcsék megváltoztathatják helyzetü-
ket, így a közöttük lévő kölcsönhatás is változhat. Amennyiben a rendszert
jóval hosszabb ideig figyeljük meg, mint amekkora a kölcsönhatások válto-
zásának tipikus ideje, a csatolások rendezetlensége kiátlagolódik (annealed
átlag). Ebben az esetben a szabadenergiához az állapotösszeget átlagoljuk a
csatolások felett:

Fann = −kbT ln[Z]J , (5)

ahol [. . . ]J a különböző csatolási realizációk felett vett átlagot jelöli. Ez
a modell csak nagyon magas hőmérsékleten igaz, nem vezet el a fentebb
tárgyalt spinüveg tulajdonságok leírásához. Alacsonyabb hőmérsékleten fel-
tehetjük, hogy a csatolások be vannak "fagyva", mivel azok elmozdulásának
karakterisztikus ideje jóval nagyobb a megfigyelési időnél (quenched átlag).
Így az átlagolást már magára a szabadenergiára kell elvégeznünk a csatolási
kiosztások felett:

Fque = −kbT [lnZ]J (6)

A spinüvegek csatolási szerkezetének kulcsfontosságú elemei a frusztrá-
ciók. Ezek olyan zárt részgráfok a csatolás topológiájában, amelyeket ki-
emelve az adott részrendszernek nem találjuk olyan kiosztását, amelyben
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mindegyik csatolás kielégíthető lenne (4.ábra). Így nem csak egyetlen legala-
csonyabb energiaállapota lesz, hanem több egymással közel ekvivalens ener-
giavölgy alakul ki. Ha visszanézünk a teljes rendszerre, érthetően minél több
ilyen részrendszer található, annál bonyolultabb fázistérszerkezettel lesz dol-
gunk.

+J

-J

E=-1

E=-1

E=3

E=-1

E=3

E=-1

E=-1

E=-1

4. ábra. Frusztrált háromszögek, valamint az egyes spinkonfigurációkhoz tar-
tozó energiák a (2) alapján. Az alapállapot mindkét esetben háromszorosan
degenerált.

2.1.1. Egzakt megoldások

Az Edwards-Anderson modell teljes gráfon Sherrington és Kirkpatrick [13]
nyomán a (2) egyenlet szerint írható fel, csupán jelen esetben az összeg-
zést minden spin-párra el kell végezni, valamint bekerül egy 1/

√
N faktor az

energia extenzív voltának megtartásához. Ez a csatolási kiosztás távol áll a
valódi rendszerektől, azonban lehetőséget ad az átlagtér közelítés alkalmazá-
sára. A feladat a szabadenergia átlagának meghatározása a csatolások felett.
Az egyenletben szereplő logaritmus problémát jelent a továbblépésben, erre
kínál megoldást a replika módszer, amely a következő összefüggésre épít:

[lnZ]J = lim
n→0

∂

∂n
[lnZn]J = lim

n→0

1

n
([lnZn]J − 1) (7)

Az egyenlet szerint vesszük a rendszer n darab nem kölcsönható repliká-
ját, majd ezek állapotösszegeinek szorzatát átlagoljuk. A levezetés során az
egyenletben feltűnik a Parisi-rendparaméter
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qαβ =
[〈
σαi σ

β
i

〉]
J
, (8)

amely az és β indexű replikák közötti átfedést adja meg, valamint a

mα = [〈σαi 〉]J (9)

mágnesezettség is. A szabadenergia kiszámításához szükség van a mα és
qαβ explicit függésére a replikaindexektől. Mivel a replikákat csupán mate-
matikai egyszerűsítés céljából vezettük be, feltételezhetjük hogy a rendszer
fizikájának nem kell függenie tőlük, így ésszerű replika szimmetriát feltéte-
lezni:

mα = m, qαβ =
[
〈σαi 〉

2]
J

(10)

A paramágneses fázisban a spinek átlaga zérus (〈σi〉), ezért replikától
függetlenül a két mennyiség eltünik. Spinüveg fázisban ez nem igaz, azonban
mivel a csatolási kiosztások mintáról mintára változnak, az egyes realizációk
felett vett átlaguk zérus. Ezzel szemben az átfedés ebben az esetben véges
értéket kell felvegyen, hiszen pozitív számok átlagát vesszük.

Sajnos az így levezethető replika-szimmetrikus megoldás nem lesz kielé-
gítő. Az alapállapoti entrópia negatív, ami diszkrét rendszerekben nem elfo-
gadható, ezen túl az Almeida-Thouless vonal alatti állapotokban a megoldás
instabillá válik a replika szimmetria sértéssel (RSB) szemben [14]. A prob-
léma feloldását Parisi adta meg. A megoldás sajátossága, hogy végtelen
számú RSB lépéssel juthatunk el hozzá és eredményeképp egy önhasonló,
fraktál-szerű Parisi-mátrixot kapunk. A szabad energia meghatározásához
el kell végeznünk az n → 0 határátmenetet, amely nem triviális, hiszen egy
n × n-es mátrixunk van. A Parisi-megoldás azonban átfogalmazható a kö-
vetkező lépcsős függvényre:
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q(x) = qi (mi+1 < x ≤ mi) (11)

és így határesetünkben egy [0; 1] intervallumon értelmezett folytonos függ-
vényt kapunk, ahol mi az i-edik almátrix mérete. Ezzel a függvénnyel már
kifejezhetőek a fizikai mennyiségek, az Edwards-Anderson rendparaméter,
valamint az átfedés eloszlása is.

2.1.2. Korrelációk spinüvegekben

A szakirodalom szimulációiban a rendparaméter két valódi replika (σ és τ)
közötti átfedést vizsgálják:

qi = σiτi, q =
1

N

∑
i

qi (12)

majd a további mennyiségeket ebből származtatják. Elmondható, hogy
qi valóban megfelelő rendparaméter, hiszen amennyiben a teljes átfedést le-
rögzítjük, a lokális átfedések korrelációja nagy távolságokban lecseng, tehát
qi valóban megfelelő rendparaméter. Definiáljuk a következő, leszűkített so-
kaságra vett átlagot:

〈O〉Q =
[
〈O〉Jq=Q

]
J

(13)

Ez alatt a következőt értjük: fogunk két replikát, a csatolások adott rep-
rezentációjánál, majd legyártunk több konfigurációt. A teljes átfedés megha-
tározása után csoportosítjuk a konfigurációkat ezen értékek szerint és a kü-
lönböző Q átfedésű csoportokban átlagolunk, végül pedig minden csoportra
átlagolunk a csatolások felett. Ezzel a megszorított átlaggal a korrelációkra
a következő egyenletet kapjuk [15]:

C (r|Q) = 〈q(0)q(r)〉Q −Q
2 (14)

13



Így megkaptuk az origóban mért átfedés korrelációját egy tőle r távol-
ságban lévő átfedéssel. Az így definiált korrelációk aszimptotikus viselkedése
Gauss közelítésben meghatározható [16]:

C (r|Q) ∝


r4−d ha Q = 0

r3−d ha 0 < Q < Qmax

r2−d ha Q = Qmax

(15)

ahol d a dimenziószám. Tehát az átlagos korrelációk hosszútávúak, vala-
mint magas dimenziókban hatványszerű lecsengést mutatnak, amit N = 323

méretű 3 dimenziós Metropolis Monte Carlo szimulációkkal meg is erősítettek
[17]. Vizsgálják még a szakirodalomban a hagyományos spin-spin korrelációt
is ±J modellen [18]:

[
C2(r →∞)

]
J

=
1

3
σ|q| +

A

r
3
4
(d−2+ν)

+
B

rd−2+ν
(16)

Mivel a korrelációk a különböző csatolásoknál gyorsan változnak és min-
den értéket felvesznek, szükséges a négyzetre emelést, hogy ne egy Kronecker-
deltát kapjunk minden spinhez. Ennek a korrelációs mennyiségnek nagy tá-
volságokban véve lesz egy átlagtér-, valamint egy fluktuáló része:

[
C2
ij

]
J

=
[
(〈σiσj〉 − 〈σi〉 〈σj〉)2

]
J

(17)

A szakirodalomban található eredmények több vonása is közös. A mért
csatolásokra átlagolnak a korrelációk felett, minden esetben periodikus ha-
tárfeltételt választanak, és az így kapott korrelációk monoton és hatványszerű
lecsengést mutatnak. A [19] cikkben a szerzők felhívják a figyelmet az in-
dividuális minták vizsgálatának fontosságára. A közelmúltban 3-dimenziós
euklideszi rácson definiált mintákon vizsgálódva [20] hosszú távú korreláci-
ókat figyeltek meg, amelyek nem csak hogy nem hatványszerű, de monoton
viselkedést sem mutattak. Az egyes spinek más spinekkel való korreláltsága
is széles skálán változott: amíg néhány spinnek az egész rendszerre kiterjedő
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korrelációs hálózata volt, addig más (néhány esetben szomszédos) spineknél
nem volt észrevehető korreláció a rács többi elemével.

Ugyanebben a cikkben [19] vizsgálták először a korrelációk viselkedését
a teljes gráfon ±J csatolásokkal. Itt nem definiálható ugyan fizikai értelem-
ben vett távolság, hiszen minden egyes spin kölcsönhat minden másikkal.
Ehelyett azonban tekinthetjük a korrelációk eloszlását. Így megvizsgálható,
hogy az egyes spinek hány másikkal korrelálnak, valamint hogy léteznek-e
csoportok, melyek több spinnel korrelálnak erősen. A vizsgálatok során a
később általam is vizsgált korreláció mennyiségeket (4.fejezet) figyelték meg.
Az egyedi mintákat vizsgálva a korreláció értékek eloszlásának kiszélesedését
figyelték meg kritikus hőmérséklet alatt (5).

5. ábra. Az egyes spinpárokon mérhető korreláció kumulatív sűrűségfügg-
vénye N = 128-as mintárka Metropolis Monte Carlo szimulációból. A két
görbe két különböző csatolási realizációhoz tartozik. [19]

Ugyanezen rendszerekben a korrelációk eloszlásáról külső mágneses tér
jelenlétében részletesen értekezik mérőtársam a diplomamunkájában [21].
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2.1.3. Az Almeida-Thoules vonal

A spinüvegek átlagtér közelítésében megfigyelték, hogy kritikus hőmérséklet
alatt megjelenik egy fázisátalakulás a mágneses tér növelésével [14]. A h−T
térben ez a fázisátalakulás kijelöl egy vonalat, amely alatt a rendszerünk
spinüveg, felette pedig paramágneses fázisban van (6.ábra). A vonal egyben
kijelöli azt a területet, ahol a replika szimmetrikus megoldás érvényes, a
vonal mentén bekövetkezik a replika szimmetria sértés, és alatta már csak a
Parisi-féle megoldás lesz érvényes a rendszerünkre. A fázisátalakulás során
nem változik a rendszer szimmetriája, azonban a spinüveg fázisba lépve az
ergodicitás sérül, az eddig véges relaxációs idők divergálni fognak.

6. ábra. Az Almeida-Thouless vonal szemléletes ábrázolása az RSB megoldás
alapján, véges rendszerre. [24]

Az AT-vonalat véges dimenzióban több munkában is keresték numeriku-
san, Monte Carlo szimulációk segítségével. A háromdimenziós [24] rácson,
valamint hatványfüggvényszerűen eső kölcsönhatásokkal bíró egydimenziós
modelleken [23] nem találták a fázisátalakulás egyértelmű nyomát, azonban
mindkét esetben csak viszonylag kis méretű (N3D

max = 1728, N1D
max = 1024)

mintákon tudták elvégezni a méréseket, a szimulációk nagy számításigényéből
kifolyóan.
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2.1.4. A fázistér szerkezete

A spinüveg modellek a bonyolult fázistér-szerkezetű rendszerek iskolapéldá-
jaként és laborjaként szolgálnak. Átlagtér közelítésben az AT-vonalon bekö-
vetkező fázisátalakulás a fázistér szerkezetében alapvető változásokat okoz.
Az alapállapotok degeneráltsága miatt több különálló fázistérbeli völgy ala-
kul ki. A spinüveg fázisba lépve a völgyek között végtelen magasságú gátak
alakulnak ki a termodinamikai limeszben, így a rendszerek dinamikája meg-
ragad egy-egy völgyben. Véges rendszerméretben kicsit árnyaltabb képet
kapunk, hiszen nem alakulhatnak ki végtelen magas falak az egyes állapotok
között.

7. ábra. A háromdimenziós rácson definiált EA-modell fázisterének szerke-
zete alacsony energiákon. Az egyes sziteken jeletve van a völgyek száma,
valamint az állapotok degeneráltsága. [26]

A három-dimenziós rácson definiált EA-modell fázistér szerkezetének fel-
derítése során [26] az alapállapotok klaszterekké történő összeolvadását figyel-
ték meg. Ez azt jelenti, hogy a különböző klaszerekhez tartozó alapállapo-
tok csak magas energiájú gerjesztett állapotokon való áthaladással érhetőek
el egymásból(7.ábra). A hőmérséklet emelkedésével pedig egyes klaszterek
összeolvadtak, valamint új klaszterek jelentek meg. Egyedi mintákon vizsgált
Monte Carlo szimulációk során [25] megfigyelték, hogy alacsony hőmérsékle-
ten fázistérbeli "platókon" töltötte a legtöbb idejét a rendszer, a dinamika
nagyon lassan találta meg a "gödröket". A fázistér ezen tulajdonságai, vala-
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mint a korábban tárgyalt fázisátalakulások láthatóan szorosan összefüggenek,
ezért dolgozatom későbbi fejezeteiben a fázistér vizsgálatával is foglalkozom
majd.

2.2. Szimulációs vizsgálatok során használt módszerek

Fizikai sokaságok vizsgálata során, amikor a rendszer dinamikáját akarjuk
modellezni két út áll előttünk:

• A rendszer részeinek viselkedését leíró differenciálegyenletek minél pon-
tosabb felbontású megoldását igyekszünk előteremteni, majd azokat ki-
integrálni és így megkapni a fázistérbeli trajektóriákat, melyek alapján
levonhatjuk következtetéseinket. Ezt a módszert legtöbbször külön-
böző gázok és folytonos potenciállal jellemezhető rendszerek esetében
használják, és molekula dinamikának hívják.

• A fázistér elemeit azok előfordulási valószínűsége (Boltzmann súlya)
alapján mintavételezzük véletlenszerűen, vagy egy tetszőleges kezdő-
állapotból elindulva felépítünk egy Markov láncot a rendszer állapotai
között "ugrálva" az azokhoz tartozó súly alapján megválasztott valószí-
nűségű lépésekkel, ezeket nevezzük Monte Carlo, valamint Metropolis
algoritmusnak.

A dolgozat témakörében szereplő rendszeren az utóbbi módszert fogjuk
használni, mivel itt a megalkotott Hamilton függvényen keresztül akarjuk
modellezni a rendszert.

2.2.1. Metropolis Monte Carlo módszer

A Monte Carlo módszer lényegét első közelítésben célszerű egy egyszerű geo-
metriai feladaton szemléltetni [28]. Veszünk egy négyzetet, és egy bele illesz-
kedő, a négyzet oldalával azonos átmérőjű kört (8.ábra). Ezután kétféle pró-
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bamódszerrel megpróbáljuk meghatározni a két síkidom területének arányát.
Az egyik módszer, amikor véletlenszerűen választunk ki pontokat a négyzet
területéből, a másik módszerben pedig a következő választásunkat függővé
tesszük az előzőtől úgy, hogy abból kiindulva valamilyen szabály szerint vá-
lasztjuk a környezetéből a pontokat. Egy adott számú pont kiválasztása után
az összes pont aránya viszonyítva a körön belülre esőkéhez képest - a próbák
teljes számától függő pontossággal - π/4-t ad.

8. ábra. A geometriai feladat vázlatos rajza. A piros nyilak a közvetlen, még
az összefüggő láncot alkotó zöld nyilak a Markov-lánc.

Tkor
Tnegyzet

=
r2 ∗ π
r2 ∗ 4

=
π

4
(18)

A Monte Carlo algoritmusok pontosan a fent leírt feladatnak megfelelő
logika szerint működve valósítják meg a statisztikai mintavételezést (impor-
tance sampleing) a tanulmányozott rendszerekben. Célunk az algoritmussal,
hogy a

∫
x,y∈negyzet

dxdyπ(x, y)f(x, y) (19)
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integrál értékét minél pontosabban meghatározzuk. Ehhez felhasználunk
egy π valószínűségsűrűség függvényt, amely jelen esetben a négyzetet jelöli

π(x, y) =

{
1 ha |x| < r és |y| < r

0 egyébként
(20)

az f(x,y) függvény pedig a kört

f(x, y) =

{
1 ha (x2 + y2) < r

0 egyébként
.(21)

Mindkét megoldás során megpróbáljuk egyenletes eloszlással beteríteni a
négyzetet pontokkal (közelíteni a π(x, y) = 1 függvényt), aminek során min-
tavételezik a kör területét, tehát az f(x, y) függvényt. A két módszer megtes-
tesíti a direkt, valamint a Markov-lánccal történő mintavételezést. Munkám
során a második esettel fogok foglalkozni.

A Markov-láncon keresztül történő mintavételezés sajátos tulajdonsága
a visszautasítás esete. Minden következő lépés kiválasztásánál figyelembe
kell vennünk az adott állapotba lépés teljes valószínűségét. Ilyenkor annak a
valószínűsége, hogy az állapottér a pontjából b pontjába lépjünk

P (a→ b) = min

(
1,
π(b)

π(a)

)
, (22)

ahol π(a) és π(b) az a és b állapotba való lépés elfogadásának valószínű-
sége.

Egy statisztikus fizikai rendszerben általában magas dimenziójú
E(x1, x2, . . . , xn−1, xn) energia függvények mintavételezésére használhatjuk
a metódust. Itt a valószínűség sűrűséget a Boltzmann statisztika adja
π(x1, x2, . . . , xn−1, xn) = exp(−βE)/Z, ahol β az inverz hőmérséklet, Z az
állapotösszeg, E értékeit pedig az adott rendszer leírására használt Hamilton
függvény adja. Az algoritmus a következőképp fog kinézni:

20



• Meghatározunk egy ésszerű léptetést. Kiválasztunk a kezdeti
x1, x2, . . . , xn−1, xn konfigurációból egy xi elemet, vagy azok egy cso-
portját (pl. a Swendsen-Wang algoritmus [29]), majd ezeket egy másik
xi+δx állapotba léptetjük, ahol xi valamint δx ∈ [−ε, ε] lehet folytonos,
vagy diszkrét változó.

• Meghatározzuk a kiválasztott állapotokhoz tartozó Ea és Eb energiákat,
majd a Metropolis algoritmus segítségével meghatározzuk az átmenet-
hez tartozó valószínűséget.

P (a→ b) = min (1, exp(−β(Ea − Eb))) (23)

Amennyiben a min() függvény második tagja lesz a kisebb - tehát
a lépés után nem egy kisebb energiájú állapotba lépünk - egyenletes
eloszlással generálunk egy 0 < ran < 1 véletlen számot, és csak ha
ran < P (a→ b) végezzük el a lépést.

• A lépések ε határának változtatásával egyszerűen szabályozható az al-
goritmus elutasítási rátája.

Az egyensúlyi eloszláshoz való konvergálás időben esetenként kritikusan
lassú lehet. Ilyen jelenségeket vehetünk észre fázisátalakulási ponttal rendel-
kező rendszerek esetén a fázishatár környezetében. Ilyen rendszer például az
egyszerű Ising-modell, ahol a spinek egy rácson helyezkednek el és az energia

E = −
∑
〈i,j〉

SiSj, (24)

a spinek felvehető értékei pedig Si = ±1, valamint az összegzés a szom-
szédos rácspontokon fut végig. A rendszerben a β = log(1 +

√
2)/2 hőmér-

sékleten másodrendű fázisátalakulás megy végbe a ferro- és paramágneses
állapotok között [30]. Ahogy közelítünk valamelyik oldalról a hőmérséklet-
ben ehhez a kritikus ponthoz azt tapasztaljuk, hogy az egyszerre egy spint
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forgató szimulációnk jelentősen lelassul. Ezt a lassulás a korrelációs hossz di-
vergenciája okozza. Ha szemügyre vesszük egy ilyen szimuláció során a felvett
mágnesség értékek előfordulásának hisztogramját, láthatjuk hogy a kritikus
pontban elágazik a függvény maximumtengelye szimmetrikusan a zérus érték
két oldalára, a ponthoz közelítve az eloszlás jelentősen kiszélesedik, ahogy az
a 11.ábrán is látható.

2.2.2. Paralell tempering és h-PT algoritmusok

A frusztrált rendszerek dinamikájának Metropolis szimulációs vizsgálatakor
gyorsan belefutunk abba a problémába, hogy az algoritmusok alacsony hő-
mérsékleteken "beragadnak" az alacsony energiájú állapotok egy szűk hama-
zában, így nem történik meg belátható időn belül a teljes fázistér mintavéte-
lezése (9.ábra). A spinüvegek korábban tárgyalt (2.1.1.fejezet) replika mód-
szerrel történő kezeléshez hasonló gondolatmenetet vezethettek be Swends-
sen és Wang [31] a szimulációink felgyorsítására. A dinamika egy szálon
történő számolása helyett párhuzamosan fejleszthetünk különböző hőmér-
sékletű rendszereket, amelyek azonban képesek egymás között az állapotok
cseréjére[32]. Ennek az állapotcserének a megvalósítása szintén egy Monte
Carlo lépésben történik, ahol a két állapot cseréjének valószínűsége:

Pstep = min
{

1, exp
[
(βi − βj)(E{σi}i − E{σj}j )

]}
, (25)

ahol βi az i-edik replikához tartozó inverz hőmérséklet, E{σi}i pedig az
i-edik replika rendszer energiája a csere pillanatában. Fontos megjegyezni,
hogy csak j = i + 1 szomszédos indexű állapotok között jöhet létre csere,
ahogy azt a 9.ábra is szemlélteti.

A metódus során mivel m darab replikával dolgozunk, m-szer nagyobb
számítási kapacitásra is van szükségünk. Azonban a végeredményként ka-
pott, időben gazdaságosabban mintavételező algoritmusaink végül több mint
m-szer lesznek hatékonyabbak a standard Monte Carlo szimulációknál. Az
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algoritmus felhasználási területeként nem csak a spinüveg szimulációkat talál-
hatjuk. Széles mértékben alkalmazható a módszer a proteinek és polimerek
szerkezeti kialakulásának vizsgálatakor, különböző szilárd testek kristályoso-
dásának modellezésében, kvantum rendszerek fázisátalakulásainak vizsgála-
tánál, valamint számos egyéb általános optimalizációs probléma kapcsán[32].

9. ábra. Bal oldal: Az alacsony és magas hőmérsékletű szimulációk által a
fázistérben bejárt út szemléltetése. Amíg a magas hőmérsékleten a rendszer
összes állapotát eléri az algoritmus, addig az alacsony hőmérsékletűek "bera-
gadnak" a szürkével jelölt zónákban. Jobb oldal: az egyes rendszerek között
megvalósuló állapotcsere szemléltetése. [32]

Billoire és Coluzzi a spinüvegek külső mágneses térben történő vizsgá-
latához ezen algoritmus alapján kidolgoztak egy módszert, amelyet h-PT
metódusnak neveztek el [33]. A motiváció az volt, hogy megvizsgálják,
hogy ugyanazon rendszerek fejlődése különböző külső mágneses terek mellett
mennyire tér el egymástól, mekkora káoszt okoz a h infinitezimális változása
[34]. Az Almeida-Thoules vonal alatt állandó alacsony hőmérséklet mellett a
fázistér korlátozott területein történő "beragadást" szintén orvosolja a mág-
neses tér kis mértékű változtatása. Az egyes különböző külső terű replikák
között a csere esélye ebben az esetben:

Ph−step = min

{
1, exp

[
(hi − hj)

(
N∑
k=1

σik −
N∑
l=1

σjl

)]}
, (26)
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2.2.3. Fázistér leszámlálás

Nagyon kis méretű (N < 28) rendszerek vizsgálatakor az állapotok statisz-
tikai mintavételezésén túl lehetőségünk nyílhat a rendszer összes lehetséges
állapotának megvizsgálására is. Az így kapott eredmények vitathatatlanul
teljes mértékben helyesen jellemzik a rendszert, hiszen - a numerikus hi-
bák elkerülése esetén - egzakt, hiba nélküli adatokhoz juthatunk azokban a
mennyiségekben amelyeket az előző módszerekkel is vizsgáltunk. Bár első-
sorban az algoritmus tesztelésére szokásos használni ezt a módszert, azonban
a spinüveg rendszereken, ahol a 2.1.fejezetben már említett, bonyolult szer-
kezetű fázistérrel van dolgunk, az alapállapotok-, és az alacsony energiájú
állapotok vizsgálata ugyanúgy NP-teljes problémához vezet. A módszer nem
elhanyagolható előnye az MMC metódushoz képest, hogy amíg az előbbi eset-
ben a Monte Carlo lépésekből kialakuló lánc dinamikája mindenféleképpen
korrelálni fog a kiindulási állapottal, jelen esetben ez a probléma nem jelent-
kezik. Fontos szempont, hogy itt az ergodicitás megvalósulásának problémája
sem vetül fel [28]. Ezen megfontolások alapján a fázisterek teljes leszámá-
lását (továbbiakban WPS) nem csak ellenőrzési célzattal, hanem bizonyos
mennyiségek és struktúrák pontosabb feltérképezése okán is használjuk.
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3. A méréshez készített programcsomag

Munkám során a modellezni kívánt rendszerek vizsgálatához saját Metropolis
Monte Carlo programcsomagot dolgoztunk ki mérőtársammal, Czimbalmos
Gáborral [21]. A programcsomag képes paraméterek alapján különböző háló-
zatokon (teljes gráf, két- és háromdimenziós rács, Erdős-Rényi gráf) realizált
spinüveg kölcsönhatási mátrixok készítésére, majd ennek alapján Metropolis
Monte Carlo szimulációk futtatására, vagy a rendszer összes, vagy kiválasz-
tott állapotainak leszámlálására az adott gráfon. Ezt az adatgeneráló részt
C++ nyelven írtuk nagyrészt strukturáltan, néhol alkalmaztunk objektumo-
kat a megfelelő segédosztályokból. A programot szerkezetileg úgy bontottuk
szét, hogy egy csoportban megírtuk azokat a szükséges számlálási és adat-
kezelési műveleteket, amelyek a létrehozott szabványos objektumokat (mint
csatolási mátrix, pillanatnyi spinállapot-vektor) kezelik, valamint olyan for-
rásokat, amelyek egy megfelelő rendszeren végzik el a kívánt vizsgálatot. A
felhasználó egy paraméterfájlban megadhatja a futtatás kívánt paramétereit,
majd egy külső szkript futtatásával elindíthatja a szimulációs folyamatot. A
programcsomag szerkezetének vázlata a 10.ábrán látható.

A Metropolis lépések elvégzése során a MersenneTwister.h [35][36]
könyvtár randomgenerátorát használtuk, amelyet a Monte Carlo szimulációk-
ban előszeretettel használnak, mivel óriási periódussal rendelkezik (219937−1

lépés) és a spektrális tulajdonságai is kielégítőek egészen 623 dimenzióig.
A kimeneti adatfájlok feldolgozását bash és AWK szkriptekkel végeztem, a
grafikonok ábrázolásához gnuplot csomagot használtam. A 4.5.fejezet vizs-
gálataihoz az R nyelv környezetét és azon belül az igraph [37] könyvtárat,
valamint a Graphviz [39] programot használtam a gráfok vizsgálatára vala-
mint ábrázolására.

A Monte Carlo lépések, avagy jelen esetben spin flopok során az egyes
spinek megmozdításának sorrendjére a szakirodalomban sajnos nem talál-
tunk útmutatást. A 2D és 3D rácsokon egy lépésben sakktábla szerűen
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10. ábra. A programcsomag működésének vázlatos szerkezete.

kiválasztva minden második spint léptetnek [38], hiszen azok egymással nem
hatnak kölcsön. A nem rácsokon végzett szimulációk szakirodalmában csak
a spin sweepekről tesznek említést, amely kifejezés az összes spin megfordí-
tásához szükséges spin flopok számát összesíti. Ebből arra következtettünk,
hogy az egyes spineket folyamatosan ugyanabban a sorrendben léptetik, hi-
szen ha véletlenszerűen választjuk ki a következőként léptetendő spint, csak
átlagos becslést adhatunk arra vonatkozóan, hogy hány flop alatt érintettem
az összes spint (ez a becsült érték pedig a rendszer N mérete). A mi szimu-
lációnkban célszerűnek találtuk, hogy ez utóbbi módszert válasszuk, hiszen
amennyiben irányítjuk a kiválasztás sorrendjét, azzal nem kívánt információt
vihetünk a rendszerbe, például mesterségesen belekényszeríthetjük egy szűk
fázistérbeli trajektóriába.

A kódok írása során ügyeltünk a fontos függvények gépidejének minima-
lizálására. A spin állapotokat és a csatolási értékeket <bool> vektorokban
tároltuk, amelyek elérése és írása a memóriában gyorsabb feladat, valamint
az energia és a korrelációk számításánál az ilyen változók között végzett szor-
zatok is egy logikai és műveletté egyszerűsödtek. Mindezek ellenére azonban
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mivel a vizsgálataink egyik célja volt, hogy fel tudjuk mérni az MMC szimu-
lációk hatékonyságát a WPS eredmények mellett, az előbbi esetben a sűrű
mintavételezés miatt a kimenetek mérete nagy lett, a spin flopok számítási
ideje pedig a megduplázódott véletlenszám-igény miatt lassú.

A rendszer fázistérbeli kapcsolat-hálójához szükséges élek leszámlálásánál
két út nyílik meg előttünk. Első közelítésben a rendszer teljes leszámlálásá-
val (WPS) kezdhetünk, majd a kapott állapotokból kiválaszthatjuk a nekünk
megfelelő átmeneteket. Mivel első közelítésben elhanyagoltuk az olyan álla-
potváltozásokat a rendszerben, amikor több spin szimultán fordul meg, az
egy spin flop távolságú állapotok kiválogatása nagy időigényű keresési fel-
adatot állít elénk. Egy másik megközelítésben - amelyet Csabai István ta-
nácsára programoztam le - nem az egyes állapotok energiáiból válogatjuk ki
az éleket, hanem az egyes egy spin átmeneteken megyünk végig, és így már
azt is meghatározhatjuk egy előzőleges leszámlálás alapján, hogy hanyadik
energianívóig vagyunk kíváncsiak a rendszer állapotaira és átmeneteire. Vég-
eredményben egy sokkal gyorsabb algoritmust kapunk, amelyenek határait a
jövőben GPU-ra történő implementálással akarom tágítani.

3.1. A programok ellenőrzése Ising-modellen

A programcsomag teszteléséhez a már korábban említett klasszikus Ising
modellt választottuk. A csatolási mátrixban tehát meghatároztunk egy két-
dimenziós rácsot, amelynek minden élén ferromágneses kapcsolat van a spinek
között. A rendszert különböző méretekben idő-fejlesztettük MMC algorit-
mussal és vizsgáltuk WPS módszerrel is. Az ellenőrzésre a mágnesezettség
eloszlását választottuk. A 11. ábrákon látható a különböző hőmérsékleten
szimulált rendszer mágnesség eloszlása, és látható a maximum értékek bifur-
kációja. A kritikus hőmérséklet jól kivehetően a Tc = 2/log(1+

√
2) irodalmi

értékhez közel esik, amely az N →∞ határesetben érvényes.
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11. ábra. Mágnességértékek valószínűségének eloszlása N = 20-as rendszerre
különböző hőmérsékleteken.
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4. Mérések és eredményeik

Munkám során a felvázolt módszerek segítségével vizsgáltam ±J spinüveg
modelleket teljes gráfon definiálva. A jellemző rendszerméretek N = 14, 20

(WPS,MMC) és N = 64, 128 (csak MMC) voltak. Első feladatként a külön-
böző méretek és módszerek összehasonlítását végeztem el, hogy a tényleges
méréseknél optimálisabb beállításokkal és rövidebb futásidővel szimulálhas-
sak. Ezután vizsgáltam a rendszerekben az Almeida-Thouless vonal meg-
jelenését, az egyes energiájú állapotok degeneráltságát, valamint a fázistér
alacsony energiájú tartományainak szerkezetét.

A mérések során a következő mennyiségeket vizsgáltam, vagy használtam
paraméterként:

• Csatolási mátrix:

A csatolások reprezentációját mátrix formában oldottuk meg. A csa-
tolási mátrix egy szimmetrikus mátrix, amelynek főátlójában nullák
vannak, a többi Jij(j 6= i) eleme pedig az i és j spinek közti kölcsön-
hatás nagyságát (tehát jelen esetben ±1-et) tartalmazza.

• Frusztráltság: A frusztráltság a spinüveg csatolási kiosztásának egy
tulajdonsága, amely megmondja a rendszerben található frusztrált va-
lamint nem frusztrált háromszögek arányát. Ennek mérésére megha-
tározhatunk egy mennyiséget, amely +1 és −1 között mozoghat, ahol
F = +1 a teljesen ferromágneses, F = −1 pedig a teljesen antiferro-
mágneses csatolású rendszert jelöli. A mennyiséget a csatolási mátrix-
ból egyszerűen számolhatjuk a

F (J) =
1

N(N − 1)(N − 2)
(J3) (27)

egyenlet segítségével, ahol J a csatolási mátrix, N pedig a rendszer
mérete.

• Mágnesezettség: A mágnesség a rendszer spinállapotainak átlaga
egy adott időpillanatban, amelyet a következőképp számolhatunk MMC
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esetén:

〈m〉t =
〈m〉t−1 (t− 1)

(
1
N

∑
i s
t
i

)
t

(28)

WPS szimulációkban pedig a

〈m〉 =
1

Z

∑
{sk}

(
1

N

∑
i

si

)
e−βU (29)

egyenlet határozza meg, ahol Z az állapotösszeg, valamint

U = − 1√
N

∑
〈i,j〉

Jijsisj −
∑
i

hsi, (30)

β pedig az 1/kbT inverz hőmérséklet. A szimulációk során kb = 1

egységben dolgoztunk.

• Korreláció: A spinüveg két spinje közötti korreláció

Kij = 〈sisj〉 (31)

ahol az 〈sisj〉 átlag pillanatnyi értékét MMC szimuláció esetén a

〈sisj〉t =
〈sisj〉t−1 (t− 1) + stis

t
j

t
(32)

egyenlet adja meg, míg WPS szimuláció esetén a

〈sisj〉t =
1

Z

∑
{sk}

sisje
−βU (33)

egyenlet határozza meg.

• Kapcsolt korreláció: A spinüveg két spinje közötti kapcsolt korre-
láció

Cij = 〈sisj〉 − 〈si〉 〈sj〉 (34)

ahol az 〈si〉 átlag pillanatnyi értékét MMC szimuláció esetén a

〈si〉t =
〈si〉t−1 (t− 1) + sti

t
(35)
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egyenlet adja meg, míg WPS szimuláció esetén a

〈si〉t =
1

Z

∑
{sk}

sie
−βU (36)

egyenlet határozza meg.

• Átfedés: A további fejezetekben átfedés alatt az adott spin párokon
mért kapcsolt korrelácók, valamint az adott spinek közötti csatolások
szorzatának átlagát értem:

dCJ =
1

N(N − 1)

∑
〈i,j〉

CijJij (37)

4.1. MMC és teljes leszámlálás szimulációk összehason-

lítása

Ahogy azt a 2.2 fejezetben is láthattuk az MMC szimulációkban - amennyi-
ben az egyes állapotban eltöltött idő, és a teljes futásidő hányadosát tekint-
jük súlyokként - elméletileg a t → ∞ esetben a WPS Boltzmann súlyait
adnák vissza. Ennek a konvergenciának a gyorsaságát teszteltük kis mintá-
kon, hogy ebből következtetni tudjunk arra, hogy majd nagyobb mintákon
mekkora futtatási időre lesz szükség reális eredmények eléréséhez az MMC
szimulációinkon. A távolság mérésére az Edwards-Anderson rendparamé-
tert (qEA = 〈

∑
i si〉) fogom használni. Ez a mennyiség a külső tér nélküli

esetben azért felel meg az ilyen célú vizsgálatainknak, mert ha a fázistér
szimmetrikus (tehát minden állapot Boltzmann súlya megegyezik az inverzé-
ével), akkor belátható hogy ez a mennyiség akkor lesz nulla, ha az MMC-ből
kapott állapotsúlyok megegyeznek a WPS-ből kaphatóakkal. A 12.ábrán lát-
ható a különböző méretű rendszereken qEA időfejlődése, a 13.ábrán pedig a
különböző időpillanatokban a WPS és MMC szimulációkból kapott kapcsolt
korrelációk eloszlásának ábrázolása látható.

Látható hogy N = 20-as rendszernél ∼ 106 lépés után már alig észre-
vehető az eltérés a WPS szimuláció eredményétől. Mivel az MMC szimulá-
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12. ábra. A qEA rendparaméter időfejlődése N = 20-as és N = 128-as MMC
szimulációban.

cióban ennyi lépés után megközelítőleg qEA ' 0.02, így a nagyobb méretű
szimulációkban is ezt a rendparaméter-érték elérését célozzuk meg a futási
időkkel. Ez egy N = 128-as MMC szimulációhoz t ' 6.4 ∗ 107 spin flopos
futásidőt jelent.

4.2. A mért átfedés és mágnesség értékek időbeli fejlő-

dése

A következőkben egy másik próbát végeztem el az MMC szimulációk vizs-
gálatára. Itt egy N = 128-as méretű kiegyensúlyozott frusztráltságú F = 0

spinüveg időfejlődését vizsgáltam különböző külső terek mellett. A rendsze-
reket 100 millió spin flopon keresztül léptettem, majd különböző nagyságú és
kezdetű időablakokat vágtam ki a szimulációból. A kapott szakaszokon meg-
néztem hogy a dCJ , valamint az 〈m〉 mennyiségek és azok szórása hogyan
változik a vizsgált időszakasz helyzetével és hosszával. A vizsgálatot külön-
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13. ábra. Kapcsolt korrelációk eloszlása N = 20-as szimulációkban különböző
futásidőknél, valamint a WPS-ből kapott eloszlás.

böző külső terek jelenlétében is elvégeztem. Az 14.ábra felső részén láthatjuk
a dCJ átfedés alakulását.

Ahogy azt az előbbi alfejezetben láthattuk a mágneses tér a dCJ mennyi-
séget nem lineárisan növeli. Láthatjuk hogy az egyre nagyobb ablakok felett
vett szórás exponenciális ütemben cseng le, valamint hogy ez a folyamat a
külső tér alkalmazásával felgyorsul. Ugyanezen ábra alsó grafikonján nagyon
hasonló viselkedést láthatunk a mágnesezettségben. A külső tér hatása az
érték szórására itt még drasztikusabban jelentkezik, és az is jól látható, hogy
a külső tér értékénél jóval nagyobb lesz az átlagos mágnesezettség értéke.
A vizsgálatokból kitűnik, hogy h 6= 0 esetén a megfelelő mintavételezéshez
elegendő rövidebb ideig is futtatni az MMC kódot. A külső térre kapott
drasztikus válasz felveti a rendszerben megjelenő hiszterézis lehetőségét, eze-
ket későbbi munkám során tervezem vizsgálni.
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14. ábra. Az átfedés (felül) és mágnesezettség (alul) értékek átlaga és szórása
különböző hosszúságú időablakokon.

4.3. Az Almeida-Thouless vonal vizsgálata

Ahogy azt a 2.1.3.fejezetben láthattuk az Almeida-Thouless vonal egyfázis-
átalakulást jelöl ki a spinüvegek számára a h− T síkon. A szakirodalomban
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a korrelációs hossz, valamint a Parisi-rendparaméter vizsgálatán keresztül
keresték a fázisátalakulás nyomát a rendszerekben. A vonal alatti spinüveg
fázisban a korrelációs hossz divergál, a paramágneses fázisban pedig eltűnik.
Mivel mi a teljes gráfon definiált spinüveget vizsgáltuk, a távolságnak itt
fizikai értelme nincsen, a fázisátalakulás nyomát a csatolt korrelációk elosz-
lásának változásán kell megfigyelnünk.

A spinüveg fázisban a korrelációk eloszlása kiszélesedik, és mintáról min-
tára változik [19]. A jelenség alapján kiindulva azt várnánk, hogy a vo-
nal alatt az egyes mintákban különböző mértékben kiszélesednek a megfi-
gyelt eloszlások, így az egyes realizációk felett vett szórását (σ [Ci,j]J ,σ [Cij]J)
vizsgálva megtalálhatjuk a 2.1.3.fejezetben tárgyalt fázisátalakulás nyomait.
Ezeken a mennyiségeken kívül hasonló módon megmértük a csatolási mát-
rix valamint a kapcsolt korreláció értékek átfedését is a vizsgált pontokban.
A WPS módszer alkalmazásával N = 20-as, valamint MMC szimulációkkal
N = 64-es rendszereket vizsgáltunk ebben a témakörben.

A 15.ábrán egy a 6.ábrához nagyon hasonló vonal nyomait fedezhetjük fel
a kapcsolt korrelációk szórástérképén. A vonal Tc = 1 kritikus hőmérsékleten
indul h = 0-ból, azonban mivel egy véges rendszerrel van dolgunk - a T = 0

hőmérséklethez is véges külső mágneses térnek kell tartoznia - így láthatóan
a h = 0.2 érték környékén metszi el vélhetően a függőleges tengelyt.

A 16.ábrán a korrelációk szórásának valamint az átfedés mennyiségek át-
lagát láthatjuk a h−T síkon. A dCJ átfedéseknél láthatóan elindul a kritikus
hőmérsékletből egy vonal a kapcsolt korrelációhoz hasonlóan, azonban látha-
tóan T = 0.6 környékén visszafele indul, amit az Almeida-Thouless vonaltól
nem várnánk. A σ[Kij]J értékekben nem látható erőteljes függés a mágne-
ses tértől, azonban a hőmérséklet tengely mentén mozogva látszik, hogy az
eloszlás összeszűkül magasabb hőmérsékleteken, ahogyan az várható.
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15. ábra. Csatolt korrelációk minták felett vett szórása 50 véletlenszerű F = 0

frusztráltságú N = 20-as rendszerből WPS szimulációval számolva (felül),
valamint kisebb felbontással N = 64-es rendszeren MMC szimulációkkal szá-
molva (alul).
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16. ábra. Az átfedések átlaga (bal) és korreláció-eloszlások szórásának minták
felett vett szórása (jobb) 50 véletlenszerű F = 0 frusztráltságú N = 20-as
rendszeren WPS szimulációval számolva.
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4.4. Kapcsolatok frusztráltsága és az energiaállapotok

multiplicitása

A 2.1.fejezetben már szó esett arról, hogy a spinüvegek dinamikájának kü-
lönlegessége a frusztrált kapcsolatrendszerben rejlik. A rendszerben található
frusztrált, és nem frusztrált háromszögek számának aránya alapvetően befo-
lyásolja a rendszer dinamikáját. A spinüvegekben ahogy azt a 2.1.fejezetben
tárgyaltuk, az alapállapot sokszorosan degenerált. A termodinamikai limesz-
ben az alapállapot degeneráltságának szimulációs vizsgálata NP-teljes prob-
lémára vezet, azonban egy kis méretű véges rendszeren, a teljes állapottér
leszámlálásával ez ésszerű futási időre csökken. Megvizsgálhatjuk tehát hogy
azonos rendszerméret mellett a rendszer által felvehető energiaszintek hány-
szorosan degeneráltak, és hogy hogyan alakul a helyzet speciálisan az alap-
állapot környékén.

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

-200 -150 -100 -50  0  50

Ω
(E

)

E

ferromagnetic
anti-ferromagnetic

17. ábra. A rendszer egyes állapotaiban lehetséges energiái, valamint azok
multiplicitása tejesen ferromágneses, valamint teljesen antiferromágneses
csatolások esetén. A vonal behúzása jelképes, csak a szemléltetést segíti.

Az 17.ábrán láthatjuk a két szélsőséges esethez (F = +1/ − 1) tartozó
multiplicitásokat. Ahogy azt várjuk, a ferromágneses esetben az alapállapot
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a szimmetria miatt kétszeresen degenerált, az alapállapotok akkor valósul-
nak meg, amikor az összes spin egy irányban áll, minden más állapot ennél
magasabb energiát képvisel, a legnagyobb energiát pedig akkor kapjuk, ami-
kor pontosan annyi spin áll az egyik irányba, mint a másikba. A teljesen
antiferromágneses esetben ugyanezt a görbét látjuk fordítva, hiszen itt a leg-
ideálisabb állapot az utóbbi.
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18. ábra. A rendszer egyes állapotaiban lehetséges energiái, valamint azok
multiplicitása különböző fusztráltságú csatolások esetén.

A frusztrált háromszögek számának növelésével megfigyelhetjük, ahogy
az eloszlásban a leggyakoribb állapot a legmagasabb energiától elkezd egyre
lejjebb kerülni, az F = 0 esetben pedig egy E = 0 körül közel szimmetrikus
eloszlást kapunk (18.ábra).

Láthatjuk, hogy a frusztráltság szerepe az alapállapot degenerációjában
igen fontos szerepet tölt be. Későbbiekben a fázistér vizsgálatánál erősen ne-
gatív frusztráltságú gráfokat fogunk választani, mivel az alapállapotok mul-
tiplicitása itt magas, és így ez az eset jobban hasonlít a már tárgyalt SK-
modell termodinamikai limeszéhez.

Érdekes kérdés lehet megvizsgálni, hogy miként hat az állapotok multipli-
citására a külső tér bevezetése. A 19.ábrán láthatjuk egy F = 0 frusztráltsági
fokú rendszer ilyen térképét. Jól látszik hogy az egyes energiák felhasadnak,
ami nem meglepő, hiszen amíg az állapotok egyik felének előnyös energeti-
kailag a külső tér bevezetése, addig a másik felének ugyanilyen mértékben
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19. ábra. A rendszer egyes állapotaiban lehetséges energiái, valamint azok
multiplicitása F = 0 frusztráltsági idnexű rendszerben tér nélkül, valamint
kis külső tér jelentlétében.
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20. ábra. A rendszer egyes állapotaiban lehetséges energiái, valamint azok
multiplicitása F = 0 frusztráltsági idnexű rendszerben különböző nagyságú
külső tér jelentétében.
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előnytelen. A 20.ábrán láthatjuk, hogy egyre nagyobb h jelenlétében egyre
szűkebb energiasávokba csúsznak össze a felvehető állapotok.

4.5. A fázistér alacsony energiájú állapotainak vizsgá-

lata gráfmodellel

A spinüvegek fázisteréről a szakirodalom eddig kevés objektív eredményt mu-
tatott fel. A Parisi modell által kínált felépítés csak a termodinamikai limesz-
ben látszik érvényesnek. Ahogy azt Almeida-Thouless vonal vizsgálatánál is
láthattuk, a véges számítási kapacitásainkkal elérhető rendszerméretekben
nem észlelhetőek drasztikusan a kísérletekben megfigyelt fázisátalakulások.
A dolgozat elején felhívtam a figyelmet arra is, hogy fölösleges is lenne ta-
lán a termodinamikai limesz megoldásait vizsgálni, hiszen a valós rendszerek
méretének nagyságrendjében nem lesznek igazak feltétlenül azok az eredmé-
nyek.

Kézenfekvőnek tűnik ezután a WPS szimulációkból kapott eredmények
alapján - a 2.1.4.fejezetben említett kutatásokhoz hasonlóan - elkezdeni vizs-
gálni a fázistér felépítését. Itt az előző mérésektől eltérően erősen frusztrált
(F = −0.6,−0.7,−0.8) kiosztásokat vizsgáltam. Ezekben az esetekben az
alapállapot erős degeneráltságának folytán több fázistérbeli "gödör" megje-
lenését vártam.

Az egy spin flophoz tartozó ∆E energiaváltozások kiszámítása után, a ka-
pott állapotpárokon többféle szűrést is végrehajthattam. Az első az összekö-
tött állapotok energiája alapján való vágás, melynek során általában előzetes
leszámlálás alapján megállapítottam az energiaszintek értékét, és a kiválasz-
tott szintnél magasabb energiájú állapotokat eldobtam. Így kiszűrhettem
az állapottér alsó E0n energiaszintjeit. A másik vágási fajta a hőmérséklet
alapján történő szűrés volt. Itt a Monte Carlo lépés valószínűségének képle-
téből visszavezetve azokat az átmeneteket válogattam ki, amelyeket az adott
hőmérsékleten legalább P = 0.01 valószínűséggel megléphetett a szimuláció.
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Tehát azok az átmenetek maradtak meg, amelyeknél |∆E| < −T ln(0.01).

21. ábra. Egy N = 14 méretű F = −0.8-as rendszer fázisterének felépülése
T = 0.2-es vágásnál, a legalacsonyabban fekvő 4 energiaszint állapotaival. Az
energiaszintek színei növekvő sorrendben: piros, sárga, zöld, pink.

4.5.1. Fázisterek szerkezetének ábrázolása

Első közelítésben az átláthatóság végett egy kisebb, N = 14-es, F = 0.8-as
frusztráltságú rendszert vizsgáltam. A WPS szimulációkból kapott energia-
átmeneteket a fázistér gráf reprezentációjának éleiként az egyes állapotokat
pedig csúcsaiként felfogva ábrázolhatjuk ennek a gráfnak egy részét. Mivel
munkám során a kritikus hőmérséklet alatti tartományok voltak fontosak,
ezért az előbb leírt vágások segítségével kiválasztottam a fázistér négy legala-
csonyabb energiájához tartozó állapotait, majd egy T = 0.4-es hőmérsékletű
szűrést alkalmaztam az élekre. A kapott gráfot a Graphviz program sfdp

alkalmazásának segítésével, amely a spring modell [40] algoritmust használva
feszítette ki azt. Az eredményt a 21.ábrán láthatjuk, amely a jobb látható-
ság érdekében a dolgozat mellékleteként nagy formátumban is megtalálható.
Látható hogy a szimmetrikus fázistérben jól elkülönül két részgráf, amelyek
egymással átfednek. Látható hogy az alapállapotok a belső, sűrűn kötött
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részben találhatóak. A hálózatban látható duplán bekötött δE = 0 élek
hálózata alkotja azokat a "platókat" amelyeken bolyongva a rendszer legva-
lószínűbben bolyong. Amennyiben eltávolítjuk ezeket az éleket, a hálózat
komponensekre bomlik. Jól kivehetőek az alacsonyabb energiájú állapotok
körül kialakuló fázistérbeli "völgyek" a 22.ábrán. Láthatjuk, hogy az alapál-
lapotok csak magasabb energiájú állapotokon keresztül érhetőek el egymás-
ból.

22. ábra. Egy N = 14 méretű F = −0.8-as rendszer fázisterének felépülése
T = 0.2-es vágásnál valamint a δE = 0 élek eltávolítása után, a legalacso-
nyabban fekvő 4 energiaszint állapotaival. Az energiaszintek színei növekvő
sorrendben: piros, sárga, zöld, pink.
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Tekintsük most ugyanezt a rendszert alacsonyabb hőmérsékleten és ve-
gyünk bele egyre több energiaszintet az ábrázolásba, így megfigyelhetjük a
fázistér szerkezetének felépülését. A továbbiakban a nagyobb rendszerméret
miatt az R környezet Igraph csomagjának tkplot eszközét fogom használni
a kifeszítésekhez, amelyben a Fruchterman-Reingoldt kifeszítő algoritmussal
dolgoztam. Az 23-24.ábrán megfigyelhetjük a fázistér rácsszerű szerkezetét,
és hogy a bevont magasabb energiaszintekkel ez a szerkezet megmarad. Az
egyes állapotok egyre több úton lesznek elérhetőek a többiekből.

Tekintsünk most egy nagyobb méretű N = 20-as rendszert magasabb
(T = 0.6) hőmérsékletű vágás mellett (25). Látható hogy a fázistér két eddig
elkülönülő fele is összekötődött, a 22.ábrán tapasztalt klaszterek pedig össze-
mosódnak. Ezt igazolja a 25.ábra alsó felén látható hálózat is, ahol a fenti
gráfból az 22.ábrához hasonlóan eltávolítottuk a ∆E = 0 súlyú éleket. Az
összefüggőség megmaradt, azonban a klaszterezettség itt is szembetűnik. A
gráf felépülése során látható szerkezeti változások összeegyeztethetőek a [26]
cikkben leírtakkal. A 2.1.4.fejezetben említett fázistér-szerkezeti tulajdon-
ságok is megfigyelhetőek az eredményeken: az alacson energiájú állapotok
körül kialakuló klaszterek alkotják a "gödröket" a ∆E = 0 súlyú átmene-
tek alkotják az egyes energiaszinteken kialakuló "platókat". A hőmérséklet
emelkedésével pedig jól kivehető az egyes klaszterek összeolvadása.

4.5.2. Gráftulajdonságok

Tekintsük most a különböző módon felépített gráfok fokszámeloszlását. Mi-
vel itt már jóval nagyobb méretű gráfokat is tudunk kezelni, tekintsünk egy
N = 20-as rendszeren azt az esetet, amikor csak különböző hőmérsékletek
szerint vágunk el éleket, azonban minden egyes nódust megtartunk.

A 26.ábra bal felső grafikonján láthatjuk egy F = −0.8-as frusztráltságú
gráf különböző hőmérsékletű vágások után kapott fokszámeloszlását. Észre-
vehetjük, hogy kritikus hőmérséklet felett a gráf erősen összefüggő és a leg-
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23. ábra. Egy N = 14 méretű F = −0.8-as rendszer fázisterének felépülése
T = 0.2-es vágásnál. Az ábrákon a legalacsonyabb 2,3 energiaszint csúcsait
tartalmazó gráfok.
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24. ábra. Egy N = 14 méretű F = −0.8-as rendszer fázisterének felépülése
T = 0.2-es vágásnál. Az ábrákon a legalacsonyabb 4,5 energiaszint csúcsait
tartalmazó gráfok.
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25. ábra. Egy N = 20 méretű F = −0.8-as rendszer fázisterének felépülése
T = 0.2-es vágásnál, az alsó 6 energiaszintet meghagyva. Az alsó ábrán
eltávolítottuk a ∆E = 0 súlyú éleket.
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26. ábra. Különböző hőmérsékletű élvágásokkal készített fázistérgráfok fok-
számeloszlása N = 20-as, F = −0.8-as frusztráltságú rendszeren (bal felső
sarok), valamint különböző frusztráltságú N = 20-as spinüvegek fázisterének
fokszámeloszlása T = 0.6-os hőmérsékletű élvágás, valamint különböző ener-
giaszintű vágások mellett (jobb felső:F = −0.6, bal alsó:F = −0.7)

több csúcs a lehetséges maximális fokszámmal rendelkezik. Azonban ahogy
csökken a hőmérséklet, a fokszámeloszlás csúcsa egyre alacsonyabb értékek
felé mozdul el, a gráf egyre ritkásabb lesz. A legalacsonyabb hőmérsékleten
látható hogy a fázistérben megjelennek nagy súllyal az él nélküli csúcsok, így
az állapotok nagy része elérhetetlenné válik, a gráf több különálló kompo-
nensre bomlik.

Az ábra többi grafikonján különböző frusztráltságú rendszerek láthatóak
T = 0.6-os hőmérsékleti vágási szinttel, valamint különböző határig be-
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vont energiaszintekkel. A fokszámeloszlások az előző alfejezet ábrái alapján
könnyen értelmezhetőek. A magas fokszámú csúcsot az alacsonyabban fekvő
állapotok adják, melyek magas fokszámmal kapcsolódnak a belőle elérhető
állapotokhoz, valamint a vágási szinten található állapotok adják az alacsony
fokszámnál található csúcsokat. Észrevehetjük hogy az energiaszintek bevo-
násával a csúcsok helye nem változik, az eloszlás hasonló marad, csupán az
összes kapcsolatok száma csökken érthető módon. A frusztráltsági index
csökkenésével láthatóan egyre magasabb fokszám felé tolódik el a nagyobbik
csúcs, tehát egyre sűrűbb fázistérszerkezetet kapunk.
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5. Összefoglalás

Munkám során teljes gráfon értelmezett ±J csatolási kiosztású spinüveg
modelleket tanulmányoztam. A numerikus vizsgálatokhoz kutatótársammal
programcsomagot készítettünk, amelynek futási tulajdonságait teszteknek
vetettük alá a számítási kapacitás minél jobb kihasználása érdekében. Meg-
vizsgáltam az MMC algoritmusokból kapott eredmények pontosságát külön-
böző rendszerméretek, valamint mérési idők mellett. A kapcsolt korrelációk
minták feletti szórásának, valamint a csatolások és korrelációk átfedésének
vizsgálata kapcsán az Almeida-Thouless vonal megjelenésére utaló jeleket
tapasztaltuk. Ilyen típusú eredményeket eddig a szakirodalomban nem ta-
láltunk, mivel jellemzően a Parisi-rendparaméter segítségével keresték. A
rendszerben lezajló fázisátalakulások és az "egyensúlyi" állapotok kérdéskö-
rének jobb megérése céljából vizsgálatokat folytattam a fázistér szerkezeté-
nek feltérképezésére. A kapott eredmények kapcsán kirajzolódni látszik a
fázistérbeli "gödrök" és "platók" szerkezete, amely észrevehetően erős füg-
gést mutat a frusztrált háromszögek számától. A kísérletek folytatásaként
tervezem a programok GPU kártyákra történő optimalizálását, így nagyobb
rendszerméretek és felbontások válnak elérhetővé.
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6. Summary

In my thesis I have examined ±J spin glass models defined on the complete
graph. With my colleague, Gabor Czimbalmos we have developed a prog-
ram package and we have run several benchmarks to optimize the computing
time. I have investigated the accuracy of the MMC simulations on various
system sizes and measuring times. A signature of Almeida-Tholues line has
been found by the observation of dispersion of connected correlations and
the overlap of couplings and connected correlations over individual samples.
We have not found any similar results in the literature, because they mainly
inspected the Parisi order parameter. I have also investigated for the struc-
ture of the phase space to obtain deeper understand of the phase transition
and the equilibrium state of the system. From the results a structure of val-
leys and plateaus seems to emerge and it shows strong dependency on the
number of frustrated triangles. As a continuation of the experiments, I want
to parallelize the programs on GPU devices to reach greater system sizes and
resolution.
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7. Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani Kondor Imre Tanár úrnak, a lehetőségért hogy
csatlakozhattam a FOC projekt (Forecasting financial crises) általa vezetett
ELTE csoportjának munkájába (Correlations on complex systems), valamint
a hónapok során adott iránymutatásáért és hasznos tanácsokért. Szeretném
megköszönni Csabai István és Papp Gábor támogatását és tanácsait, vala-
mint Czimbalmos Gábornak a közös munka során mutatott együttműködést
és rugalmasságot, Mones Enysnek pedig hogy rendelkezésünkre bocsájtotta
szakdolgozatát és tanácsokkal látott el. Köszönettel tartozom barátnőmnek
és barátaimnak a lelki támaszért és törődésért amit a munkám során kaptam.

52



Hivatkozások

[1] A.-L. Barabási Linked: The New Science of Networks (2002) Basic Books

[2] P. Erdős, A. Rényi MTA MKI Közlöny 5, 17-61 (1960)

[3] D.J. Watts, S.H. Strogatz Nature 393(6684), 409-410 (1998)

[4] R. Albert, A.-L. Barabási Nature 286(5439), 509-512 (1999)

[5] S. Vitali, J.B. Glattfelder, S. Battiston PLOS ONE 6(10): e25995 (2011)
doi:10.1371/journal.pone.0025995

[6] http://www.bvdep.com/en/ORBIS

[7] R. Swedberg The structure of confidence and the collapse of Lehman Bro-
thers 71-117 Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Fi-
nancial Crisis: Part A Research in the Sociology of Organizations, Volume
3OA (2011) Emerald Group PubUshing Limited

[8] B. Coffey The Four Companies That Control the 147 Companies That
Own Everything (10/26/2011) http://www.forbes.com

[9] R. Pastor-Satoras, A, Vespignani Evolution and Structure of the Internet:
A Statistical Physics Approach (2004) Cambridge University Press

[10] E. Vincent arXiv:cond-mat/0603583 (2006)

[11] F. Lefloch, J. Hammann, M. Ocio, E. Vincent Physica B 203 1-2, 63-
74.(1997)

[12] S. F. Edwards, P. W. Anderson J. Phys. F 5 (965) (1975)

[13] D. Sherrington, S. Kirkpatrick Phys. Rev. Lett. 35 (26), 1792–1796
(1975)

[14] J. R. L. de Almeida, D. J. Thouless. Jour. of Phys. A 11 (5) (1978)

53



[15] P. Contucci et. al. Phys. Rev. Lett. 103 017201 (2009)

[16] C. De Dominicis, I. Kondor, and T. Temesvári. Eur. Phys. J. B 11 (629)
(1999)

[17] P. Contucci et. al. Phys. Rev. Lett. 103 (1) (2009)

[18] C. De Dominicis et. al. Phys. Rev B 72 (014443) (2005)

[19] A. Billoire, I. Kondor, J. Lukic, E. Marinari arXiv:1010.3237v2 [cond-
mat.dis-nn] (2010)

[20] E. Mones szakdolgozat ELTE (2010)

[21] G. Czimbalmos (szakdolgozat) ELTE (2012)

[22] K. Binder, A. P. Young, Rev. Mod. Phys. 58, 801 (1986)

[23] H. G. Katzgraber, D. Larson, A. P. Young arXiv:0812.0421v3 [cond-
mat.dis-nn] (2009)

[24] A. P. Young, H. G. Katzgraber arXiv:cond-mat/048031v2 (2004)

[25] I. Kondor, I. Csabai, E. Mones publikálatlan

[26] T.Klotz, S. Kobe J. Phys. A 27 95-100 (1994)

[27] J. F. Fontanari, P. F. Stadler arXiv:cond-mat/0106366v1 [cond-mat.dis-
nn] (2001)

[28] W. Krauth Introduction to Monte Carlo Algorithms, in J. Kertész, I.
Kondor (Eds.) Advances in computer simulation 1 1-35, Springer (1996)

[29] R. H. Swendsen, J. Wang, Phys. Rev. Lett. 58 (2) 86–88, 1987

[30] A. E. Ferdinand, M. E. Fisher, Phys. Rev. 185 185 (1969)

[31] R. H. Swendsen, J. S. Wang, Phys. Rev. Lett. 57 2607 (1969)

[32] D. J. Earl, M. W. Deem, Phys. Chem. Chem. Phys. 7 3910 (2005)

54



[33] A. Billoire, B. Coluzzi, arXiv:cond-mat/0210489v1 (2008)

[34] A. Billoire, B. Coluzzi, Phys. Rev. E 68 026131 (2003)

[35] M. Matsumoto, T. Nishimura ACM Transactions on Modeling and Com-
puter Simulation 8, 3-30 (1998)

[36] M. Matsumoto, T. Nishimura, S. Cokus, R. J. WagnerMersenne Twister
random number generator C++ class MTRand (2009)

[37] G. Cserdi igraph 0.5.4-1 R library (2010)

[38] M. Wiegel arXiv:1101.1427v2 [physics.comp-ph] (2012)

[39] http://www.graphviz.org/ AT&T labs

[40] P. Eades (1984). Congressus Numerantium 42 (11): 149–160. (1984)

[41] T. M. J. Fruchterman, E. M. Reingold, Software – Practice Experience
(Wiley) 21 (11): 1129–1164 (1991)

55


