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Bevezetés, áttekintés

Asszociált hálók 

Lokalitási gráfokSzimmetriacsoportok

Mértékszimmetriák 
általánosan

Konform térelméletek 
szimmetriái



Mértékszimmetriák általánosan és a térelméletekben

Időfejlődés és 
szimmetriák

Mérték és ”valódi” 
szimmetria

Szimmetria 
fogalma



Mértékcsoportok és faktorizációjuk

Mértékcsoport Faktorcsoport Előnyök

Példa

Előnyei
Elemei azon operátorok 
melyek ekvivalens 
állapotok között 
transzformálnak

Mértékcsoportokon belül szintén léteznek normálosztók, 
ezek szerint faktorizálhatunk és mértékcsoportok 

faktorcsoportjait létrehozhatjuk

(később fontos lesz)

Faktorcsoportok 
elemszáma jóval 
kevesebb, kisebb 
számítási kapacitás
igény

Csoportbeli N 
normálosztó 
mellékosztályai által 
alkotott csoport

Körök a síkon, távolság 
szerinti faktorizálás egy 
dimenziós esetre visz



Mértékszimmetria az elektrodinamikában

B(r,t) legyen A vektortér rot.-ja, ekkor 
IV. Mx. egy. Kielégíthető, III.-ba
visszaírva pedig:

B,E és A, fi között a kapcsolat nem 
egyértelmű, hiszen a vesszős 
potenciálok ugyanazokat a Maxwell 
egyenleteket adják mint a nem 
vesszősek:

Megfelelő feltételekkel ezt rendezve:

Látható, hogy ami a zárójelben van, az 
egy skalártér negatív gradienseként áll 
elő:



Mértékszimmetria a részecske fizikában

Kvantummechanikai rendszerekben a részecskék azonosíthatatlanok, 
felcserélésük mértéktranszformáció

Két részecskét tartalmazó rendszer példája:

Részecskék cseréje utána rendszer 
állapotai ekvivalensek, a 
hullámfüggvény csak egy 
fázistényezővel változik:

Kétszeres felcserélés után az eredeti 
állapotot kell visszakapnunk:



Mértékszimmetriák rekonstruálása

Orbifold dekonstrukció Háló struktúra

Szimmetriacsoportok és hálók

Rendszer mértékszimmetriái nem 
ismertek, egyéb adatok alapján 
rekonstruáljuk ezeket

Adott térelméleti modellhez csak egy 
háló, és adott hálóhoz több térelméleti 
modell is tartozhat

Lokalitási diagrammok a rendszer 
szimmetriáihoz nem kapcsolódva, 
ezekhez tartozik asszociált háló ami a 
szimmetriákból is származtatható

Háló tulajdonságai

Lokalitási diagramm zárt 
részhalmazaiból képezzük, fontos, 
hogy moduláris legyen



Alapfogalmak
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Szomszédság és zárt halmazok

Egy x csúcspont 
szomszédságán 
csúcspontok azon 
halmazát értjük, amelyek 
mindegyike kapcsolatban 
van x-szel, tehát él köti 
össze őket

Egy X csúcsponthalmaz 
szomszédságán 
csúcspontok azon 
halmazát értjük, amelyek 
mindegyike kapcsolatban 
van X halmaz összes 
elemével

Egy csúcsponthalmazt 
zártnak nevezünk, ha 
szomszédságának 
szomszédsága önmaga

Csúcspont szomszédsága Csúcsponthalmaz 
szomszédsága Zárt csúcsponthalmaz

Zárt halmaz metszete és 
szomszédsága is zárt, 
ebből önduális háló



Ekvilokalitás és defláció

Adott gráfban két 
csúcspontot akkor 
nevezünk ekvilokálisnak, 
ha a szomszédságaik 
megegyeznek

Adott gráf ekvilokalitási 
osztályait egy-egy 
csúcsponttal azonosítva, 
ebből új gráfot képezve 
faktorgráfját vagy 
deflációját kapjuk az 
eredetinek.

Ekvilokalitás Defláció

Ekvilokalitás 
szimmetrikus, reflexív, 
tranzitív, tehát 
ekvivalencia reláció

A deflációban azon csúcspontok 
vannak kapcsolatban, mely 
ekvilokalitási osztályoknak az 
eredeti gráfban volt 
összekapcsolódó elemük

Ha két ekvilokalitási osztálynak 
van egy-egy összekapcsolódó 
eleme, akkor minden elemük 
kapcsolatban van



Ekvilokalitás ekvivalencia reláció belátás
Két gráfpont ekvilokalitásának egyenlősége visszavezethető két halmaz egyenlőségére az pedig 
ekvivalencia reláció, tehát ez is az. Ekvivalencia osztályokra bontás belátása (ebből már következne)

Jelöljük az ekvivalencia osztályokat A(k)-val, A(1),A(2) 
két ekvivalencia osztály, TFH ezeknek van közös eleme, 
ez ”a”, A(k) osztály elemeit pedig jelölje a(k,i). Ekkor:

Hiszen az ekvivalencia relációról tudjuk, hogy tranzitív. 
Az ekvivalencia osztályok definíciójából következik:

Illetve ismert:

Ebből viszont:

A(k) osztályokat a következő módon 
definiálhatunk:

A saját maga által generált osztályba 
mindenki garantáltan beletartozik, 
mert a reláció reflexív, tehát saját 
magával az összes csúcspont 
kapcsolatban áll.

Az osztályok vagy diszjunktak, ezt akartuk.
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Háló és háló modularitása

Adott részbenrendezett
halmazt hálónak 
nevezünk, ha ezen 
halmaz bármely kételemű 
részhalmazának létezik 
legkisebb felső és 
legnagyobb alsó korlátja
(Másik megközelítés 
kétműveletes algebrai 
struktúraként definiálja)

Esetünkben a zárt 
csúcsponthalmazokból 
tartalmazási relációval 
képzett struktúrára ez 
teljesül

Adott L háló moduláris ha 
teljesíti a következő 
összefüggést minden 
a,b,c elemére:

Háló definíció Modularitás



Saját munka ismertetése
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Lokalitási gráfok deflációira vonatkozó követelmények

Célom lokalitási gráfok deflációinak előállítása 
volt kis számú csúcspontra

Irányítatlan gráfok kell, hogy 
legyenek, szimmetrikus 
adjacencia mátrix

Pontosan egy univerzális vertex, 
azaz olyan csúcspont mely 
minden csúcsponttal 
kapcsolatban van, saját magával 
is

Minden ekvilokalitási osztálya a 
gráfnak egyelemű, azaz 
irreducibilis a gráf

A gráfból tartalmazási relációval 
képzett háló moduláris
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Gráfok megszerzése, első lépések

Korlátlan számú csúcspontig 
hatékony eljárás kell a mátrixok 

generálására, brute force
módszerekkel nem lehetséges

Adatbázis használata, nem izomorf, 
hurokéleket nem tartalmazó 

gráfokból, csak 11 csúcspontig

Általános gráfok esetében 
izomorfizmus vizsgálata nem 
megoldott probléma ezen a 
szinten, gráfok spektrálelmélete
részben segíthet

Adatbázis gráfjai nem tartalmaznak 
hurokéleket, ezek hozzáadása, 
izomorfizmus elromlik

Gráfok megalkotása 
szűrés előtt Megoldandó problémák
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Ekvilokalitási osztályok irreducibilitása

Ismert követelmény: Defláció 
irreducibilis, ekvilokalitási osztályai 

egyeleműek

Szűrés brute force: Minden sor 
minden sorral ciklusokkal 
összehasonlítani, lassú, hosszú kód

Adjacencia mátrix, mátrixokkal 
kapcsolatos módszerek, determináns 
értéke

Numpy gyorsasága, determináns 0 
vagy nem 0 alapján mátrixok 
válogatása

Szűrési feltétel



Defláció irreducibilitásának bizonyítása
X,Y legyenek G’ gráf pontjai, TFH ezek ekvilokálisak, ekkor G(X)=G(Y) definíció szerint. A 
szomszédsági reláció definíciójából és az alább látható lemmából következik :

Tehát minden x,y G-beli elem szomszédsága megegyezik, tehát minden x és y elem egy 
ekvilokalitási osztályba tartozik, ekkor azonban G’ gráfban ezek nem két külön pontot alkotnak, így 
ellentmondásra jutunk.

Fontos lemma ide, hogy ha G’-ben X és Y szomszédos, akkor minden X-beli x és Y-beli y 
szomszédos egymással. 

Bizonyítás, hogy ha y(1),y(2) elemei Y-nak, ami egy ekvilokalitási osztály, akkor 
G(y(1))=G(y(2)), tehát ha x-et y(1)-el él köti össze, akkor szükségszerűen y(2)-vel is. Ezzel 
analóg módon n darab csúcspontra belátható ugyanez.



Tetszőleges zárt halmaz ekvilokalitási osztályok 
uniójaként állhat elő belátás

TFH X halmaz egy adott ekvilokalitási osztály elemeit tartalmazza, de nem mindet. Ekkor G^2(X) az 
egész ekvilokalitási osztály, tehát X nem zárt, hiszen nem igaz, hogy G^2(X)=(X). Ha X halmaz 
több ekvilokalitási osztály elemét tartalmazza, de nem mindet, hasonló módon látható, hogy nem 
zárt.

Ebből következik, hogyha X nem ekvilokalitási osztályok uniójaként áll elő, akkor biztosan nem zárt

Csak olyan halmaz lehet zárt, mely ekvilokalitási osztályok uniójaként jön létre. Ezzel az állítást 
beláttuk.



Gráfból háló elkészítése tartalmazási reláció alapján

Szükséges lépések

Defláció zárt halmazainak 
meghatározása

Ezen halmazokból a tartalmazási 
reláció alapján háló képzése, ennek 
hierarchiájával

Háló modularitásának ellenőrzése

Megvalósítás

Zárt halmazok megkeresésére 
szolgáló eljárás Pythonban, hosszú 
kód, lassú lefutás

GAP szoftver használata, gyorsabb 
megoldás, specializált

Adjacencia mátrixokból adjacencia 
lista, ez alapján GAP-ben háló 
megalkotása és modularitás 
ellenőrzése
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Konkrét példa bemutatása
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Konkrét példa bemutatása: lokalitási gráf

Látható az univerzális vertex 
létezése

Kettő nem egyelemű ekvilokalitási 
osztály: {5,3},{8,10}

Ekvilokalitási osztályok 
csúcspontként kezelése és megfelelő 
összekötése adja a deflációt

C=4/5 centrális töltésű Virasoro minimálmodell lokalitási 
diagramm



Konkrét példa bemutatása: defláció

C=4/5 centrális töltésű Virasoro minimálmodell lokalitási 
diagrammjához tartozó defláció

Csúcspontokon láthatóak a neki 
megfeleltetett ekvilokalitási osztály 
elemei

Defláció irreducibilis, itt ez 
alaposan megnézve szemmel is 
látható

Egyszerűsödés a lokalitási 
diagrammhoz képest

Ennek zárt halmazaiból a háló 
elkészítése



Konkrét példa bemutatása: deflációból képzett háló

C=4/5 centrális töltésű Virasoro minimálmodell lokalitási 
diagrammjához tartozó deflációból képzett háló

Asszociált háló Hasse-diagrammja 
látható a képen

Csúcspontok a defláció zárt 
csúcsponthalmazait reprezentálják

Fentről lefelé tartalmazzák egymást 
a halmazok

Modularitási feltétel teljesül, 
rétegzettség látható is



Összefoglalás

Asszociált hálók 

Lokalitási gráfokKonform térelméletek 
szimmetriái



Köszönöm a figyelmet!


