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Konformi-invarianssia tilastollisessa 
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työn ohjaajina toimivat professori Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta ja sittemmin Fieldsin mitallilla palkittu profes-
sori Stanislav Smirnov Geneven yliopistosta. Työ palkittiin sekä Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnolla että 
Rolf Nevanlinna -instituutin väitöskirjapalkinnolla. Pariisissa vietetyn post doc -vuoden jälkeen Kemppainen työskentelee 
nykyään Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian Analyysin ja dynamiikan huippuyksikössä.

1. Schrammin periaate ja SLE-käyrät

1.1. schrammin periaate

Tilastollisessa fysiikassa satunnaiset käyrät esiin-
tyvät tyypillisimmin kaksiulotteisissa hilamalleissa 
rajapintoina eri olomuotoalueiden välissä. Voidaan 
ajatella vaikka hilalla määriteltyä kaasua, ja tässä 
mallissa voidaan määritellä käyrä, joka erottaa 
tihentymää harvemmasta aineesta. Myös poly-
meerien jne. mallina voidaan käyttää satunnaisia 
käyriä. Seuraavassa esitän eräänlaisen heuristisen 
johdon Schramm–Loewner-evoluutiokäyrille1 (engl. 
Schramm–Loewner evolution). Käytän niistä jatkos-
sa enimmäkseen vain nimitystä SLE. Palaan tämän 
teorian merkitykseen tilastollisen fysiikan kannalta 
seuraavassa luvussa, mutta yksinkertaistaen SLE on 
tilastollisten fysiikan satunnaiskäyrien skaalausraja.

Tässä artikkelissa tason konformikuvauksilla on 
erittäin keskeinen rooli. Kuvaus φ : U →

n, missä U 
on 


n:n avoin osajoukko, on konformikuvaus, jos se 

säilyttää kulmat2. Tasossa  

2
=  konformikuva-

uksia ovat täsmälleen injektiiviset, kompleksiana-
lyyttiset funktiot. Siis jos φ : U →  on konforminen, 
niin φ(z), z ∈ U ⊂  voidaan esittää pisteen z0 ∈ U 
lähellä suppenevana sarjana

φ(z) = φ(z0) + φ’(z0)(z – z0) + …        (1)

ja tämän lisäksi lokaalisti z0:n lähellä riittää, että 
φ’(z0) ≠  0. Tästä nähdään, että konformikuvaus 
on kuvaus, joka on z0:n lähellä skaalaus suhteella 
|φ’(z0)| ja rotaatio, joka saadaan kompleksiluvulla 
φ’(z0)/|φ’(z0)| kertomalla.

Riemannin kuvauslauseen mukaan mikä tahansa 
yhdesti yhtenäinen tason alue (alue jossa ”ei ole rei-
kiä”) paitsi taso itse voidaan kuvata vaikkapa yksik-
kökiekolle  = {z ∈  : |z| < 1} konformisella surjek-
tiolla. Jos φ : U →  ja ψ : V →  ovat konformisia 
surjektioita, niin silloin ψ –1 ○ φ : U → V on myös 
konforminen surjektio ja minkä tahansa yhdesti 

1Minusta tässä nimessä on pitäydyttävä suoraan väännökseen englannin kielestä, vaikka muuten kannatankin hyviä 
suomenkielisiä käännöstermejä.

2Kulmat säilyvät, jos suunnistettujen polkujen P1 ja P2 muodostaessa suunnatun kulman α pisteessä x ∈ U myös φ(P1) 
ja φ(P2) muodostavat suunnatun kulman α pisteessä φ(x).
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yhtenäisen alueen voi kuvata toiselle konformisesti. 
Näitä kuvauksia kahden alueen välillä on useita ja jos 
halutaan tehdä yksikäsitteinen valinta, tulee valita 
esim. jotkin kolme reunapistettä molemmista alueis-
ta ja vaatia, että nämä kuvautuvat toisilleen sopivas-
sa järjestyksessä.

Haluamme tarkastella satunnaista käyrää γ ta-
sossa. Koska haluamme ajatella, että γ erottaa kaksi 
toisistaan poikkeavaa aluetta toisistaan (ajatellaan 
vaikka rantaviivaa: toisella puolella viivaa on maata 
ja toisella vettä), on luonnollista vaatia, että käyrä on 
yksinkertainen tai että siinä ei ole sen itsensä yli-
tyksiä (kts. Kuva 1). Yleisemmin n:ssä kiinnostava 
objekti samassa mielessä rajapintana olisi siten  
n – 1-ulotteinen pinta. 

Tämän artikkelin olennaisin objekti, jota tästä 
eteenpäin tarkastellaan, on kokoelma todennäköi-
syysmittoja ((U,a,b)). Tässä kokoelmassa on yksi to-

dennäköisyysmitta jokaista kolmikkoa (U,a,b) kohti, 
missä U ≠   on yhdesti yhtenäinen tason alue ja  
a ≠ b ovat reunapisteitä. Todennäköisyysmitta (U,a,b) 
on satunnaisen käyrän γ jakauma siten, että

(i) γ on yksinkertainen tai siinä ei ole sen itsensä 
ylityksiä,

(ii) γ:n päätepisteet ovat a ja b ja γ on suunnistet-
tu a:sta kohti b:tä,

(iii) γ pysyy U:ssa.

Teemme kaksi tärkeää oletusta, jotka rajoittavat 
merkittävästi mahdollisia perheitä ((U,a,b)). Ensim-
mäinen on:

Konformi-invarianssi: Jos φ : U →  on konfor-
mikuvaus (huom! kuvajoukko on φ(U)), niin pätee 
että φ*(U,a,b) = (φ(U),φ(a),φ(b)).

Tässä φ*(U,a,b) on kuvakäyrän φ(γ) jakauma  
(γ on jakautunut (U,a,b):n mukaan), joka siis määrittää 

Kuva 1. Yksinkertaiset käyrät ja käyrät ilman itsensä ylityksiä.

(a) Yksinkertainen käyrä on luonnollisesti raja kahden alu-
een välissä. Kuvassa on rantaviiva, joka on suunnattu niin, 
että vesi on käyrän vasemmalla ja maa oikealla puolen.

(b) Käyrä, joka ei ole yksinkertainen, mutta jolla ei ole itsen-
sä ylityksiä, voidaan nähdä rajana yksinkertaisten käyrien 
jonosta. Tässä kuvassa vaihtoehdot 1 ja 2 ovat mahdollisia 
jatkoja, mutta vaihtoehto 3 olisi ylitys. Vaihtoehdon 3 mu-
kaista käyrää ei voi lähestyä yksinkertaisilla käyrillä.
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(a) Konformikuvaus φ neliön muotoisesta alueesta kiekolle. Neliöhilan kuvaa tarkastelemalla voidaan havaita kon-
formikuvauksen luonne paikallisena skaalauksena ja rotaationa. Kun satunnainen käyrä on konformi-invariantti, 
neliöllä määritellyn käyrän γ kuvan φ (γ) jakauma on sama kuin kiekolla määritellyn käyrän γ’ jakauma.

→

(b) Markov-ominaisuuden mukaan käyrän loppuosan (katkoviiva) jakauma, kun alkuosa (paksu mutkitteleva 
viiva) tunnetaan, on sama kuin käyrän jakauma jäljellä jäävässä alueessa, josta alkuosa on poistettu. Niille käyrille, 
jotka ovat rajapintoja erottaen kaksi eri aluetta toisistaan, tämä ominaisuus on erittäin luonnollinen. Kuvan 1(a) 
esimerkkiä jatkaen käyrä erottaa vaalean harmaan veden tumman harmaasta maasta. Alkuosan tunteminen kertoo 
täsmälleen, että juuri käyrän vieressä toisella puolella on vettä ja toisella puolella on maata. Ehdollistettuna tälle 
tiedolle saamme saman ”rantaviivaongelman”, mutta pienemmässä alueessa.

Kuva 2. Konformi-invarianssi ja Markov-ominaisuus.
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todennäköisyysmitan käyrillä liittyen kolmikkoon 
(φ(U),φ(a),φ(b)). Konformi-invarianssilla on välitön 
seuraus: voimme valita jonkun referenssialueen, 
kuten ylemmän puolitason  = {z ∈  : Im(z) > 0}, 
ja koko perheen kuvailemikseksi meidän tarvitsee 
tietää vain (,0,∞). Muut perheen alkiot saadaan tästä 
konformi-invarianssia käyttäen. Toinen välitön seu-
raus on, että λ*(,0,∞) = (,0,∞), missä λ > 0 on skaala-
ustekijä ja λ*(,0,∞) on (,0,∞):n kuva skaalauksessa  
z 


 λz eli λγ:n jakauma. Toisin sanoen (,0,∞):n mu-
kaan jakautunut satunnaiskäyrä γ on tilastollisesti 
skaalainvariantti. Tämä on vihje siitä, että käyrä γ 
tulee olemaan fraktaali. 

Oletetaan, että satunnaiskäyrällä γ on joku 
parametrisaatio, vaikkapa γ : [0,1] →  . Parametri-
saation valinnalla ei ole vaikutusta tulevaan. Toinen 
rajoittava ehto on

Markov-ominaisuus alueen suhteen: Kun γ on 
jakautunut odennäköisyysmitan (U,a,b) mukaan, niin 
γ|[t,1]:n jakauma ehdollistettuna γ|[0,t]:llä on ( , , )U a bt t , 
missä Ut = U \ γ[0,t] ja at = γ(t).

Tämän ehdon merkitys tulee parhaiten esille tar-
kastelemalla sitä myöhemmin esimerkkien valossa. 
Tätä ominaisuutta on hahmoteltu Kuvassa 2(b).

Schrammin periaatteeksi voitaisiin kutsua sitä, 
että osoittautuu, että nämä kaksi ehtoa täyttäviä 
satunnaiskäyräperheitä on vain yhden reaalipara-
metrin määräämä joukko. Nämä ovat ns. Schramm–
Loewner-evoluutiokäyrät, SLE(κ), κ ≥ 0.

1.2. SLE:n määritelmä

Kuten edellä todettiin, konformi-invarianssin nojalla 
riittää kuvailla satunnaiskäyrä γ, jonka jakauma on 
(,0,∞). Niinpä SLE:n määrittelemä annetaan ensin 
ylemmässä puolitasossa, ja sitten se määritellään 
muissa alueissa konformikuvauksen avulla.

Ei ole yllättävää, että satunnaisten käyrien 
konformi-invarianssia kannattaa tutkia kuvailemal-
la käyriä konformi-invariantilla tavalla. Tällainen 
menetelmä on Loewnerin yhtälö, jota Charles Loew-

ner3 käytti jo vuonna 1923 tutkiessaan Bieberbachin 
konjektuuria. Vuonna 1999 Oded Schramm keksi, 
että tätä yhtälöä voisi käyttää konformi-invarianssin 

3Tulkitsen, että Charles Loewner halusi itseään kutsuttavan tällä nimellä, joksi hän myöhemmin syntymänimensä  
Karel Löwner, tai saksalaisittain Karl, vaihtoi.

Kuva 3. Konformikuvaus gt kuvaa γ[0,t]:n komplementin takaisin ylemmäksi puolitasoksi. 
Käyrän kärkipiste γ(t) kuvautuu pisteeksi Wt reaaliakselilla.
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tutkimiseen tilastollisessa fysiikassa [12]. 
Tarkastellaan ensin yksinkertaista käyrää γ, joka 

alkaa reaaliakselilta ja pysyttelee ylemmässä puoli-
tasossa . Olkoon siis γ : [0,T] →  È{0} jatkuva ku-
vaus, joka on injektio ja jolle pätee γ(0) = 0. Jokaisella 
t ∈ [0,T] merkitään käyrän alkuosan komplementtia 
Ht =  \ γ(0,t]. Valitaan surjektiivinen konformikuva-
us gt : Ht →  yksikäsitteisesti siten, että

g z z C t
zt ( ) ( ) ,= + +   (2)

kun z → ∞, katso Kuva 3. Kerroin C(t) on ei-negatii-
vinen, aidosti kasvava ja jatkuva t:n funktio, ja sitä 
kutsutaan (ylemmän puolitason) kapasiteetiksi. On 
hyödyllistä valita myös käyrän parametrisaatio yksi-
käsitteisesti, ja yleensä valitaan sellainen parametri-
saatio, että C(t) = 2t kaikilla t ≥ 0. Parametrisaatiota 
voidaan pitää keinotekoisena aikana: ajan kuluessa 
tietomme käyrästä kasvaa siten, että ajanhetkeen t 
mennessä olemme nähneet alkuosan γ[0,t].

Tämä konformikuvausten perhe toteuttaa Loew-
nerin yhtälön

∂

∂
=

−

g
t

z
g z W t

t

t

( )
( ) ( )

,2
  (3)

jonka voi ymmärtää jokaisella valitulla z ∈  taval-
liseksi differentiaaliyhtälöksi muuttujan t suhteen. 
Tässä W(t) on käyrän kärjen kuva gt(γ(t)), joka on 
siis piste reaaliakselilla. Loewnerin yhtälö pätee 
myös luokalle käyriä, joilla ei ole itsensä ylityksiä. 
Kaikille näille W on jatkuva funktio. Sitä kutsutaan 
ajavaksi funktioksi ja se on eräänlainen ohjauspyörä: 
kun käyrä kääntyy oikealle, W kasvaa, ja kun käyrä 
kääntyy vasemmalle, W pienenee.

Tärkeä huomio on, että Loewnerin yhtälö on kuvaus  
     (4)

siten, että yksi W voi vastata enintään yhtä γ:a. Oded 
Schrammin merkittävä huomio oli, että kun tätä so-
velletaan satunnaisiin objekteihin, saadaan kuvaus 

Eli satunnaisen käyrän jakauman kuvailemi-
seksi tarvitseekin kuvailla stokastisen prosessin 
jakauma. Osoittautuu, että konformi-invarianssin 
ja Markov-ominaisuuden vaatiminen johtaa sii-
hen, että W:llä on riippumattomat ja stationääriset 
lisäykset ja siten W on yksiulotteinen Brownin liike. 
Päätelmässä tarvitaan myös skaalainvarianssia, 
joka poissulkee mahdollisen ajautuman (engl. drift). 
Parametri κ ≥ 0 on prosessin varianssi [W(t)2] = κt. 
Schramm–Loewner-evoluutiokäyrä SLE(κ), κ ≥ 0, 
ylemmässä puolitasossa kulkien 0:sta ∞:ään mää-
ritellään siis siksi satunnaiskäyräksi, joka vastaa 
ajavaa prosessia W, joka on Brownin liike varianssi-
parametrillä κ, ja tämän satunnaiskäyrän jakaumaa 
merkitään (,0,∞) = (,0,∞);κ:lla. Muissa kolmikoissa 
(U,a,b) se määritellään konformikuvana (,0,∞):stä. 
Tässä on itse asiassa tärkeää, että SLE:n jakauma 
ylemmässä puolitasossa säilyy samana skaalaukses-
sa, joka taaseen pätee ajavan prosessin toteuttaessa 
ns. Brownin skaalauksen.

Osoittautuu, että nuolen suunnan kääntäminen 
kuvauksessa (4) ei ole täysin ongelmatonta. Jokaista 
jatkuvaa W:tä vastaa kyllä jokin lokaalisti kasvava 
perhe joukkoja, mutta nämä kaikki eivät ihan ole 
käyriä. Steffen Rohde ja Schramm [10] kuitenkin 
osoittivat, että SLE:n määritelmä satunnaisena käy-
ränä on mahdollinen, sillä Brownin liikkeen tapauk-
sessa tällaisia patologisuuksia ei esiinny.

2. Tilastollisesta fysiikasta satunnaisiin käyriin

2.1. Tilastollinen fysiikka ja hilamallit

Kuten monella muullakin tieteen alalla, tilastollisessa 

fysiikassa kuvataan satunnaisuuden avulla epävar-
muutta: systeemin makroskooppinen tila tiedetään 
(ulkoiset parametrit kuten esim. lämpötila, paine, 
tilavuus, …), mutta mikroskooppista tilaa ei tunneta. 
Niinpä ulkoiset parametrit määräävät vain mikro-
skooppista tilaa kuvaavan todennäköisyysjakau-
man, mutta eivät sitä tilaa tarkalleen. Matematiikan 
näkökulmasta tilastollinen fysiikka kertoo, mitkä 
ovat nämä luonnolliset todennäköisyysjakaumat, 
joita tulee tutkia.

{Käyrät γ} → {Jatkuvat funktiot W}    

{Satunnaiset käyrät γ} 
→ {Jatkuvat stokastiset prosessit W}.                   (5)
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Koska systeemit, joita halutaan tarkastella, ovat 
suuria (makroskooppisia), niissä on paljon hiukka-
sia. Tyypillinen määrä on 1023 meidän kolmiulotteis-
sa maailmassamme ja arkielämän mittakaavassa, 
kuten tiedämme. Tästä johtuen kaikkia mikroskoop-
pisia vapausasteita ja vuorovaikutuksia ei voi ottaa 
huomioon. Varsin yleisesti päädytäänkin tarkastele-
maan yksinkerteistettuja malleja ja kiinteää ainetta 
tarkasteltaessa voidaan puhua hilamalleista. 

Ehkä eniten käytetty esimerkki tilastollisen 
fysiikan hilamallista on Isingin malli, joka on yksin-
kertainen malli kuvaten ferromagneettista mate-
riaalia. Jokaisessa hilapisteessä on alkeismagneetti 
eli spin, joka osoittaa joko ylös tai alas. Mikroskoop-
pinen tila on siis kokoelma σ = (σv), jossa v käy läpi 
kaikki hilapisteet ja σv saa arvon +1 tai –1. Tar-
kastellaan graafia G = (V,E), jonka pisteissä spinit 
”asuvat”. Tässä V on graafin pisteiden joukko ja E on 
viivojen joukko. Isingin mallissa systeemin energia 
on verrannollinen suureeseen – Σ σv · σw  ja mikro-
skooppisen tilan todennäköisyys on

( )s s s= ×å1
Z

J v wexp( ),  (6)

missä summa on yli kaikkien graafin pisteparien 

v ja w, jotka ovat naapureita graafilla (niitä yhdistää 
graafin viiva). Ulkoisena parametrina on lämpötila 
T siten, että J = J(T) = K/T, missä K > 0 on vakio. 
Myös ulkoinen magneettikenttä voitaisiin sisällyttää 
malliin erillisenä ulkoisena parametrinä, mutta jäte-
tään tämä tekemättä. Paremmin tämän kirjoituksen 
aiheeseen sopiva tapa, jolla on jokseenkin samanlai-
nen vaikutus kuin ulkoisella magneettikentällä, on 
reunaehtojen käyttö: ”alueen reunalla” spinien arvot 
valitaan vaikkapa +1:ksi ja sitten käytetään todennä-
köisyysjakaumaa (6). Tämä ehdollistus muuttaa nor-
malisoivan vakion Z arvoa. Myös monimutkaisempia 
reunaehtoja voisi käyttää siten, että osa reunasta on 
+1, osa –1 ja osa on vapaa. 

Usein tällaista mallia tarkastellaan säännöllisen 
hilan (neliöhila, kolmiohila, kuusikulmiohila, jne.) 
äärellisellä osagraafilla. Koska tyypillisesti halu-
taan tarkastella suuria systeemejä, on hyödyllistä 
määritellä ja tutkia äärettömän ison systeemin 
rajaa. Puhutaan termodynaamisesta rajasta ja 
skaalausrajasta. Jälkimmäistä termiä voitaisiin 
käyttää tilanteesta, jossa hilan hilaväliä pienen-
netään ja halutaan tarkastella jonkin satunnaisen 
objektin konvergenssia kohti vastaavaa satunnaista 
jatkumo-objektia.

Kuva 4. Isingin mallin realisaatiota kolmessa eri lämpötilassa, kun T < Tc, T = Tc ja T > Tc.
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2.2. Olomuodonmuutokset ja kriittiset pisteet

Tarkastellaan Ising-mallia säännöllisellä hilalla 
kahdessa ulottuvuudessa. Vastaavat ominaisuudet 
pätisivät kolmessakin ulottuvuudessa. Tällöin Ising-
mallilla on kriittinen piste Tc > 0, jota voi kuvailla 
seuraavasti: kun T < Tc, alkeismagneettien pyrkimys 
järjestäytyä samansuuntaisiksi voittaa lämpötilasta 
johtuvan pyrkimyksen epäjärjestykseen eli entropi-
an maksimoimiseen. Kun T > Tc, epäjärjestys voittaa. 

Tarkastellaan tilannetta T < Tc ja reunaehto-
ja, joissa reuna on jaettu kahteen reunakaareen 
ja toisessa alkeismagneetit ovat +1 ja toisessa –1. 
Tyypillisessä todennäköisyysjakaumasta (6) poimi-
tussa reaalisaatiossa on suuri yhtenäinen +1-alue ja 
suuri yhtenäinen –1-alue ja näiden alueiden sisällä on 
pieniä ”saaria” vastakkaisia alkeismagneetteja.

Kuten Kuvassa 4, ajatellaan, että hilapisteen ym-
pärillä oleva alue on väritetty värillä, joka riippuu 
alkeismagneetin asennosta (musta = +1, valkoinen = 
–1, vaikkapa). Tällä tavalla koko alue tulee väritet-
tyä kahdella värillä. Näitä erivärisiä alueita erottaa 
toisistaan murtoviivat, joista yksi käyrä yhdistää 
pisteet joissa reunaehdot vaihtuvat ja erottaa 
makroskooppisen +1-alueen ja –1-alueen toisistaan. 
Tämä käyrä γ on tämän kirjoituksen kannalta olen-
naisin objekti ja sen jakauman δ

(U,a,b);Ising rajaa halu-
taan tutkia, kun hilaväli δ → 0. Ising-mallin energia 
on verrannollinen kaikkien näiden murtoviivojen 
yhteenlaskettuun pituuteen.

Makroskooppisen +1-alueen ja –1-alueen vä-
linen raja on melko lähellä lyhintä mahdollista 
polkua hilalla niiden reunapisteiden välillä, joissa 
reunaehdot muuttuvat. Heilahtelut tämän ener-
giaminimipolun ympärillä ovat tyypillisesti ξ1(T) 
hila-askeeleen suuruusluokkaa (suurien heilahte-
luiden todennäköisyys on eksponentiaalisen pieni). 
Tämän suureen suhde systeemin kokoon pienenee 
nollaan, kun systeemin kokoa kasvatetaan. Myös 
pienet saaret ovat vain suuruusluokkaa ξ2(T), joka 
on pieni suhteessa systeemin kokoon. Näin ollen 
äärettömän isossa systeemissä kaukaa katsottuna 

eli luonnollisella skaalausrajalla nähdään vain kahta 
reunaehdon muutospistettä yhdistävä minimiener-
gian käyrä. Varsinainen fysiikka onkin kätkeytynyt 
niihin pieniin fluktuaatiohin, jotka katoavat skaala-
usrajassa. Tätä aluetta T < Tc kutsutaan järjestäyty-

neeksi olomuodoksi.
Kun T lähestyy Tc:tä, nämä heilahtelut minimi-

energiakonfiguraation ympärillä kasvavat. Täsmäl-
leen T = Tc:ssä heilahtelut ovat systeemin kokoluok-
kaa eivätkä enää häviä systeemin kasvaessa. Tämä 
piste on siis mm. pienin T, jolla heilahtelut ovat 
nähtävissä skaalausrajalla ja käyrä γ, joka erottaa 
makroskooppisen +1-alueen –1-alueesta, pysyy 
epätriviaalina skaalausrajalla. Tämä on yksi syy 
tarkastella γ:a nimenomaan, kun T = Tc.

Kun T > Tc, yhtenäiset alueet +1:tä tai –1:tä ovat 
pieniä ja itseasiassa riippuvuudet vähenevät ekspo-
nentiaalisesti eli kaukana toisistaan olevat alkeis-
magneetit ovat lähes riippumattomia. Skaalausrajan 
pitäisi näyttää siksi jotakuinkin samalta kuin TV:n 
lumisadekuva. Itse asiassa tällä on yhteys perkolaa-
tioon, jota käsitellään myöhemmin. Tätä olomuotoa, 
kun T > Tc, kutsutaan epäjärjestäytyneeksi.

Isingin mallin olomuodon muutos T = Tc:ssä on 
esimerkki jatkuvasta faasitransitiosta, siis sellai-
sesta, jossa olomuodon muutokseen ei kulu energi-
aa. Mainittakoon vielä Tc:n fysiikaalinen merkitys 
ferromagneettisuuden kannalta: järjestäytyneessä 
olomuodossa, T < Tc, Ising-mallin mukainen aine on 
magnetoitunut jopa ilman ulkoista mageettikenttää, 
kun taas epäjärjestäytyneessä olomuodossa,  
T > Tc, aine ei ole magnetoitunut. Toinen nimi Tc:lle on 
Curie-piste.

2.3. kriittisen pisteen konformi-invarianssi 
tilastollisessa fysiikassa

Kriittiselle pisteelle tyypillistä on jonkinlainen 
skaalainvarianssi: tämä näkyy mm. potenssilakeina, 
joista esimerkkinä kahden alkeismagneetin kovari-
anssi laskee epäjärjestyneessä olomuodossa ekspo-
nentiaalisesti, mutta kriittisessä pisteessä kuin r–α, 
missä r on alkeismagneettien välinen etäisyys ja  



ARKHIMEDES�1/�011� ��

α > 0 on kovarianssiin liittyvä kriittinen eksponentti.
Konformikenttäteorian syntyessä 1980-luvulla 

[3, 4, 5] huomattiin, että onkin perusteltua olettaa, 
että skaalausrajana saadut objektit ovat invari-
antteja kuvauksissa, joissa eri osissa systeemiä 
käytetään eri skaalaustekijää. Näin ollen päädyt-
tiin siihen, että kriittisillä systeemeillä pitäisi olla 
konformi-invarianssi.  

Osoittautuu (Liouvillen lause), että kun 
n n
> 2,  :n  konformikuvausten joukko on vain ää-

rellisulotteinen. Sen sijaan kahdessa ulottuvuudessa 
konformikuvauksia on ääretönulotteisesti. Tästä 
syystä konformi-invarianssi on erityisen hyödyl-
linen kahdessa ulottuvuudessa. Se mahdollistaa 
kriittisten systeemien skaalausrajojen täydellisen 
karakterisoinnin. Konformikenttäteoriassa niitä on 
yhden reaaliparametrin, keskusvarauksen määrää-
mä joukko. Satunnaisten käyrien ja niiden yleistys-
ten tapauksessa joukon määrää parametri κ ≥ 0.

3. SLE diskreettien satunnaiskäyrien 
skaalausrajana

3.1. Todistushahmotelma satunnaiskäyrän 
konvergenssille

Tilastollinen fysiikka tarjoaa siis mittoja δ
(U,a,b), 

jotka ovat jakaumia diskreeteille satunnaiskäyrille, 
jotka yhdistävät reunapisteitä a ja b alueen U hila-
approksimaatiolla hilavälillä δ > 0. Tarkastelen nyt 
yleisellä tasolla, kuinka todistetaan, että mittojen 
jono (δ

(U,a,b))δ > 0 suppenee kohti jotain tiettyä mittaa 
(U,a,b), kun hilaväli δ → 0, ehkäpä vielä siten, että 
(U,a,b) on SLE(κ).

Ensinnäkin on hyödyllistä, että todennäköisyys-
mitat ovat kannateltuja samalla käyrien avaruudella 
X. Kun halutaan tarkastella parametrisoituja käyriä, 
X = C([0,1], )4, jolla on metrisen avaruuden raken-

ne. Hieman käyttökelpoisempi on lähestyminen, 
jossa unohdetaan käyrän varsinainen parametrisaa-
tio. Silloin X koostuu ekvivalenssiluokista ja luokan 
sisällä kaksi käyrää ovat (suunnan säilyttävää) 
parametrisaation vaihtoa vaille yhtenevät. Itseasi-
assa tämäkin X voidaan varustaa metriikalla, joka 
peritään C([0,1], ):ltä. Molemmat valinnat tuottavat 
täydellisen ja separoituvan avaruuden. Siis sellaisen, 
jossa todennäköisyysteoria toimii parhaiten.

Seuraavassa on esitetty vaiheet, jotka riittävät 
takaamaan, että δ

(U,a,b) suppenee kohti  
(U,a,b):tä todennäköisyysmittojen heikon konver-
genssin mielessä5.

(i) Tiukkuus: on osoitettava, että jokaisella ε > 0 
on kompakti K ⊂ X siten, että δ

(U,a,b)(K) > 1 – ε  
kaikilla δ > 0. Tästä seuraa, että jokaiselle jonolle  
δn → 0 voidaan valita osajono niin, että δ

(U,a,b)  sup-
penee tässä osajonossa kohti jotain todennäköisyys-
mittaa .

(ii) On perusteltava, että Loewnerin yhtälöä 
voidaan käyttää mille tahansa rajalle .

(iii) On todistettava käyttäen edellistä kohtaa, 
että raja on yksikäsitteinen. On erityisesti löydettä-
vä joku suure, joka yksikäsitteisesti määrää käyrän 
jakauman.

Vertailukohtana voisi pitää keskeistä raja-ar-
volausetta: riippumattomien satunnaismuuttujien 
summa oikein skaalattuna suppenee kohti Gaussista 
satunnaismuuttujaa juuri tässä heikossa mielessä. 
Keskeisessä raja-arvolauseessa karakterististen 
funktioiden suppeneminen määrää satunnaismuut-
tujien rajan yksikäsitteisesti, mutta siinä tapauk-
sessa tiukkuuskin seuraa karakteristista funktiota 
tarkastelemalla.

Kohdat (i) ja (ii) olivat itseasiassa väistöskirja-
ni [7] yhden osan aihe. Työssäni osoitin (kyseinen 

4Tai ehkä paremmin funktiot, jotka saavat arvoja jatketulla kompleksitasolla eli Riemannin pallolla ∞ =  È {∞}.
5Todennäköisyysmitat Pn, jotka ovat kannateltuja samalla metrisellä avaruudella X, suppenevat heikosti kohti P:tä,  

jos jatkuvien, rajoitettujen funktioiden odotusarvot suppenevat kohti vastaavia odotusarvoja P:n suhteen.
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kohta on yhteistyötä Stanislav Smirnovin kanssa), 
että nuo ominaisuudet voidaan todistaa lähtien ar-
viosta eräälle ylitystodennäköisyydelle. Tämä arvio 
täytyy tarkistaa siis jokaiselle mallille erikseen, 
mutta sitten (i) ja (ii) seuraavat teoriasta, joka toimii 
ilman mallin yksityiskohtiin vetoamista. Kohtaa (iii) 
varten tarvitaan paljon yksityiskohtaisempaa tietoa 
itse mallista. Tulee löytää suure, jonka raja voidaan 
laskea ja joka riittää määräämään :n yksikäsitteisti. 
Seuraavat esimerkit valoittavat tätä.

3.2. Ising-malli

Ising-malli on, kuten edellä todettiin, malli ferro-
magneettiselle aineelle. Se on myös jossain mielessä 
yksinkertaisin malli, jossa on aito vuorovaikutus (ei 
ainoastaan keskiarvokentän kautta) eri hilapisteissä 
olevien vapausasteiden välillä. Se on myös eniten 
tutkittu malli tilastollisessa fysiikassa. Kahdessa 
ulottuvuudessa tiedetään paljon, mutta kolmessa 
ulottuvuudessa tai ulkoinen magneettikenttä malliin 
sisällyttäen huomattavasti vähemmän. Lars Onsa-

ger ratkaisi mallin neliöhilalla kahdessa ulottuvuu-
dessa eräässä mielessä kokonaan jo vuonna 1944 
[9], mutta tämä ratkaisu on rajoittunut ainakin siinä 
mielessä, että se pätee vain suorakulmion muotoisis-
sa alueessa yksinkertaisin reunaehdoin.

Koska kriittisessä pisteessä odotamme konfor-
mi-invarianssia, on perusteltua tarkastella Ising-
mallia aivan yleisessä yhdesti yhtenäisessä aluessa 
U ja reunapisteitä a,b ∈ ∂U. Tarkastellaan hila-app-
roksimaatiota Uδ hilavälillä δ > 0 alueelle U. Neliöhi-
laa 2 skaalataan siis tekijällä δ ja graafi Uδ koostuu 
kaikista niistä hilapisteistä, jotka ovat kokonaisissa 
neliöissä, jotka mahtuvat alueen U sisään. Valitaan 
myös hila-approksimaatiot aδ ja bδ pisteille a ja b. 
Tarkastellaan kriittistä Ising-mallia, jossa alkeis-
magneetit ovat neliöiden keskipisteissä, ja valitaan 
reunaehdot siten, että reunakaaren aδbδ viereiset 
alkeismagneetit ovat –1 ja reunakaaren bδaδ vierei-
set alkeismagneetit ovat +1. Määritellään δ

(U,a,b);Ising 
sen käyrän γ jakaumana, joka erottaa +1-alkeismag-
neetit –1-alkeismagneeteista ja yhdistää aδ:n bδ:an. 

Tilanne on siis kuin Kuvassa 4, jossa keskimmäises-
sä kuvassa on Ising-malli kriittisessä lämpötilassa 
ja reunaehdot ovat kuten yllä. Käyrän γ vasemmalla 
puolella alkeismagneetit ovat +1 ja oikealla –1.

Markov-ominaisuus alueen suhteen, joka pätee 
kaikilla T, tarkoittaa vain sitä, että jos γ|[0,t] tiedetään, 
niin itse mallin realisaatiosta tiedetään vain ja aino-
astaan γ:n vasemmalla puolella olevat +1- ja oikealla 
puolella olevat –1-spinit.

Dmitry Chelkak ja Smirnov [6] ovat osoittaneet, 
että kun T = Tc, δ

(U,a,b);Ising suppenee kohti SLE(3):a 
(U,a,b):llä, kun δ → 0. Tiukkuus seuraa, kun osataan 
hallita eräitä ylitystodennäköisyyksiä kuten edellä 
todettiin. Rajan yksikäsitteisyyteen eli edellisen 
luvun kohtaa (iii) varten tarvittava suure on

exp( )
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missä a,b,c ovat alueen U reunapisteitä. Molemmat 
summat ovat normalisoivia tekijöitä eli partitio-
funktiota Z Ising-todennäköisyysmitalle (6), tosin 
eri reunaehdoilla, jotka on mainittu summamerkin 
yhteydessä. Tällä suureella on konformi-invariantti 
raja, kun δ → 0: suure voidaan yleistää kompleksiar-
voiseksi funktioksi, jolloin c voi olla myös sisäpiste. 
Tämän yleistyksen reuna-arvot ovat (7):n mukaiset 
ja se toteuttaa diskreetin reuna-arvotehtävän, jossa 
sisäpisteissä funktio on diskreettiholomorfinen eli 
toteuttaa diskreetin vastineen Cauchy–Riemann-
yhtälöille. Lisäksi se liittyy luonnollisella tavalla itse 
käyrään.

Chelkakin ja Smirnovin tulos pätee laajalla 
perheellä hiloja. Tämä on osoitus ns. universaali-

suudesta eli skaalausraja ei riipu mallin tarkoista 
yksityiskohdista.

3.3. Perkolaatio

Tarkastellaan seuraavaksi perkolaatiomallia (engl. 
percolation). Jokaisella hilapisteellä on kaksi mah-
dollista tilaa: joko piste on avoin tai suljettu. Perko-
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laatiomallissa on parametri 0 ≤ p ≤ 1, joka kertoo to-
dennäköisyyden, jolla yksittäinen hilapiste on avoin. 
Täsmällisemmin jokaiselle hilapisteelle valitaan tila 
toisistaan riippumattomasti siten, että hilapiste on 
avoin todennäköisyydellä p ja suljettu todennäköi-
syydellä 1 – p.

Perkolaatio, joka voitaisiin suomentaa myös 
sanalla ”suodattuminen”, voidaan nähdä mallina nes-
teen tunkeutumiseen huokoiseen materiaaliin. Tätä 
materiaalia edustaa suljetut hilapisteet, joihin neste 
ei pääse, mutta sen sijaan neste voi täyttää avoimet 
hilapisteet. Valitsemalla siis hilapiste ja katsomalla 
sen pisteen avointa komponenttia eli sitä avointen 
hilapisteiden joukkoa, joihin tästä pisteestä pääs-
tään vain avoimia hilapisteitä käyttämällä (tämä 

joukko on tyhjä, jos itse valittu hilapiste on suljettu), 
saadaan se alue johon neste leviää, jos sitä ruiskute-
taan tähän pisteeseen.

Kriittisen pisteen määrittelemiseksi tarkas-
tellaan mallia jollain valitulla tason säännöllisellä 
hilalla kuten kolmiohilalla. Kolmiohila muodostuu 
pisteistä {u + v · eiπ/3 : u,v ∈ } siten, että tason 
pisteinä etäisyydellä yksi toisistaan olevat pisteet 
ovat naapureita hilalla. Tarkasteltaessa todennäköi-
syyttä θ(p), että origosta on avoimista hilapisteistä 
muodostuva polku äärettömän kauas, huomataan, 
että on olemassa kriittinen piste pc siten, että kun  
p < pc, niin tällaista polkua ei melkein varmasti ole 
eli  θ(p) = 0, ja kun p > pc, niin on mahdollista että 
tällainen polku on olemassa positiivisella toden-

Kuva 5. Perkolaation rajapinnan skaalausraja on SLE(6), kun p = pc.
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näköisyydellä eli θ(p) > 0. Kolmiohilalla kriittinen 
piste on pc = 1/2.

Kuusikulmiohila muodostuu asettamalla sään-
nöllisiä kuusikulmioita vierekkäin. Kuusikulmio-
den keskipisteet muodostavat kolmiohilan. Niinpä 
mallin ollessa määritelty kolmiohilalla rajapinnat 
avoimien ja suljettujen hilapisteiden välillä on luon-
nollisesti määritelty kuusikulmiohilalla. Valitaan 
alue U, sen hila-approksimaatio Uδ  kuusikulmio-
hilalla hilavälillä δ >0  ja kaksi reunapistettä a,b. 
Tarkastellaan perkolaatiota Uδ:n kuusikulmioden kes-
kipisteillä. Valitaan reunaehdot siten, että ab on avoin 
ja ba suljettu. Nämä reunaehdot takaavat, että a:ta ja 
b:tä yhdistää käyrä, mutta eivät vaikuta sisäpisteiden 
tilojen jakaumaan riippumattomuuden takia.

Olkoon γ se käyristä, joka yhdistää reunapisteitä 
a ja b. Kuten edellä γ:n jakauma δ

(U,a,b) on meidän 
tarkoitukseemme sopiva todennäköisyysmitta, ja 
limδ→0(U,a,b) pitäisi olla konformi-invariantti.

Seuraava tieto mahdollistaa skaalausrajan yksi-
käsitteisen tunnistamisen. Olkoon U yhdesti yhte-
näinen alue ja a,b,c,x neljä reunapistettä lueteltuna 
vastapäivään. Hila-approksimaatiolla tästä alueesta 
perkolaation todennäköisyys, että reunakaarelta 
ab on avoin polku reunakaarelle cx, suppenee kohti 
konformi-invarianttia rajaa, kun hilaväli pienenee 
nollaan. Tasasivuisella kolmiolla ABC, X ∈ CA, tämä 
todennäköisyyden raja on yksinkertaista muotoa

lim ( ) .
d d®

« =
0
P AB CX

CX
CA

avoin polku        

Tätä kutsutaan Cardy–Smirnov-kaavaksi. Konformi-
invarianssin ja tämän kaavan todisti Smirnov [15]. 
Rajapintakäyrän skaalausraja on SLE(6).

3.4. Silmukaton satunnaiskävely

Tavallinen satunnaiskävely (engl. simple random 
walk) graafilla G = (V,E) on Markov-ketju, jonka 
tila-avaruus on V ja todennäköisyys siirtyä graafin 

pisteestä v pisteeseen w on sama kaikille v:n naa-
pureille ja nolla muille. Tavallinen satunnaiskävely 
säännöllisellä hilalla suppenee kohti kaksiulotteista 
Brownin liikettä, kun hilaväli pienenee nollaan. Kos-
ka Brownin liike on parametrisaation vaihtoa vaille 
konformi-invariantti, on luonnollista, että monilla 
tavalliseen satunnaiskävelyyn kaksiulotteisella 
hilalla liittyvillä objekteilla on konformi-invariantti 
skaalausraja. Esitellään seuraavaksi ns. silmukaton 
satunnaiskävely esimerkkinä SLE:hen suppenevasta 
käyrästä, joka liittyy tavalliseen satunnaiskävelyyn 
ja tason Brownin liikkeeseen.

Määritellään silmukanpoisto-operaatio, joka 
poistaa äärellisestä polusta (graafilla) ensimmäisen 
silmukan. Kun tätä operaatiota toistetaan riittävän 
monta kertaa, saadaan yksinkertainen polku, jonka 
sanotaan saadun ensimmäisestä polusta poistamalla 
silmukat kronologisessa järjestyksessä. Huoma-
taan myös, että näillä poluilla on samat päätepis-
teet, koska silmukan poistaminen ei voi muuttaa 
päätepisteitä.

Lähetetään tavallinen satunnaiskävely X jostain 
pisteestä v ∈ 2 ja pysäytetään se satunnaisena 
ajanhetkenä τ < ∞, vaikkapa ensimmäisellä hetkellä 
jolloin X(n) ∈ A, missä A on jokin valittu, epätyhjä 
osajoukko 2:sta. Kun näin saadusta äärellisestä 
polusta poistetaan silmukat kronologisessa jär-
jestyksessä, saadaan silmukaton satunnaiskävely 
(Y(n))n=0,1,…,τ’ pisteestä v joukkoon A. 

Kuvassa 6 on silmukaton satunnaiskävely osa- 
graafilla V reunapisteiden a ja b välillä.

Olkoon siis V ⊂ 2 yhtenäinen osagraafi ja  
a ≠ b kaksi pistettä joukosta 2 \ V, joilla on kuiten-
kin vähintään yksi naapuri V:ssä. Kuvan mukainen 
kävely saadaan, kun tavallinen satunnaiskävely 
lähetettynä a:sta ehdollistetaan sekä astumaan 
ensimmäisen askeleensa V:hen että poistumaan  
V:stä b:n kautta. Tätä vastaava silmukaton polku γ 
on silmukaton satunnaiskävely V:ssä a:sta b:hen. Tä-
män γ:n jakuama δ

(U,a,b) on tarkoitukseemme sopiva 
perhe satunnaismittoja.

(8)
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Gregory F. Lawler, Schramm ja Wendelin 

Werner osoittivat, että silmukattoman satunnais-
kävelyn skaalausraja on SLE(2). Tarkalleen ottaen 
he tarkastelivat tilannetta, jossa kävely lähetetään 
sisäpisteestä kohti reunapistettä ja SLE:stäkin 
tarvitaan vastaava muunnelma radiaalinen SLE, 
käyrä, joka kulkee reunapisteen ja sisäpisteen 
välillä. Vaikkakin tässä tapauksessa on perusteltua 
uskoa konformi-invarianssiin, tarvitaan kuitenkin 
samaan tapaan kuin edellä, joku γ:an liittyvä suure, 
jonka avulla κ saadaan määrättyä. Tämä suure on 
diskreetti vastine Poisson-ytimelle.

4. Lisää SLE:stä

4.1. Onko SLE hyödyllinen ja mitä sillä voi tehdä?

Sen lisäksi, että SLE on universaali objekti, johon 
väistämättä törmätään satunnaiskäyrien skaalaus-
rajana, on SLE myös työkalu, jolla voi laskea. Tältä 
kannalta se on vähintäänkin yhtä perusteltu mene-
telmä kuin teoreettisen fysiikan konformikenttäteo-
ria: molemmilla tavoilla voidaan laskea samanlaisia 
suureita. Varmaankaan ne eivät ole täsmälleen 
ekvivalenteja menetelmiä.

Parhaiten SLE:n avulla voi myös tarkastella 

Kuva 6. Silmukattoman satunnaiskävelyn skaalausraja on SLE(2). Kuvassa harmaa käyrä 
on tavallinen satunnaiskävely, joka on lähetetty alareunan pisteestä ja ehdollistettu 
poistumaan ylälaidan pisteestä. Musta käyrä on saatu harmaasta käyrästä poistamalla 
silmukat kronologisessa järjestyksessä.
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satunnaisiin käyriin liittyviä kysymyksiä, jotka eivät 
riipu parametrisaatiosta, esimerkiksi: 

• Millä todennäköisyydellä piste z on γ:n 
vasemmalla puolella?

• Millä todennäköisyydellä γ vierailee lähem-
pänä kuin r:n päässä z:sta?

Lisäksi voitaisiin myös vastata kysymyksiin, 
joihin liittyy kapasiteettiparametrisaation aikapa-
rametri t. Tällaiseen kysymykseen vastaamiseksi 
kirjoitetaan toisen kertaluvun osittaisdifferenti-
aaliyhtälö parametrien z, r, jne. suhteen. Tällainen 
yhtälö seuraa, kun tarkastellaan miten tapahtuman 
todennäköisyys kehittyy t:n funktiona, kun tiede-
tään käyrän alkuosa γ|[0,t]. Huomattavasti vaikeampi 
kysymys olisi vaikkapa: mikä on γ:n paras mah-
dollinen Hölder-eksponentti, joka parametrisaatio 
vapaasti valiten voidaan saada?

Kriittisten rajapintojen ”geometria” on ollut myös 
fysiikan kirjallisuudessa kiinnostava kohde, jota on 
tutkittu eri menetelmin [11, 1, 2]. SLE on menetelmä, 
jolla tähän liittyvät kriittiset eksponentit voidaan 
laskea ja todistaa matemaattisessa mielessä.

4.2. SLE(κ) parametrin κ eri arvoilla

Parametri κ ≥ 0 kertoo kuinka karhea käyrä γ on. 
Ääritapaus SLE(0) (,0,∞):ssä on deterministinen 
käyrä joka seuraa ”positiivista imaginääriakselia”  
i+. Parametrin κ ≥ 0 kasvaessa γ:sta tulee yhä kar-
heampi siten, että

•	 kun 0 ≤ κ ≤ 4, γ on yksinkertainen eikä leik-
kaa alueen reunaa muualla kuin päätepisteissään, 

•	 kun κ > 4, γ osuu itseensä ja alueen reu-
naan, mutta pysyy käyränä, jolla ei ole itsensä 
ylityksiä,

•	 kun κ ≥ 8, γ on tason täyttävä käyrä, eli 
jokainen :n ja :n piste kuuluu γ:an. 

Kuvan 7 SLE-realisaatiot kahdella eri κ:n arvolla 
valoittanevat näitä ominaisuuksia. 

Kuten aiemmin vihjattiin SLE on fraktaalinen 
käyrä. Tämä näkyy sekä jakauman invarianssina 
skaalauksissa että siinä, että SLE koostuu riippu-
mattomista osasista, jotka ovat samoin jakautuneita 
konformisessa mielessä. SLE(κ):n Hausdorff-dimen-
sio on sama kaikille realisaatiolle

Kuva 7. SLE(3) ja SLE(6) simuloituna melko suoraan Loewnerin yhtälöstä (3).
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eikä se siis ole satunnaisesti jakautunut.

4.3. SLE:n muita ominaisuuksia

Hieman yllättäen ei ole itsestään selvää, että SLE 
on ajankääntösymmetrinen eli että (U,a,b) ja (U,b,a) 
kuvaavat samaa käyrää; toisessa vain aikapara-
metrisaation suunta on käännetty. Tämä hankaluus 
johtuu siitä, että Loewner-yhtälö kuvaa käyrää vain 
toisesta suunnasta eikä alku- ja loppupisteen roolin 
vaihtaminen ole luonnollista sen kannalta. Tämän 
tärkeän ominaisuuden todisti Dapeng Zhan 2008. 
Ajankääntösymmetria on luonnollinen tilastollisen 
fysiikan kannalta, koska sama rajapinta määrittelee 
sekä δ

(U,a,b):n että δ
(U,b,a):n.

On myös mahdollista verrata kahta sisäkkäistä 
yhdesti yhtenäistä aluetta U’ ⊂ U, missä U’ sisältää 
a:n ja b:n ympäristöt U:ssa, ja kirjoittaa (U’,a,b):n tiheys 
(U,a,b):n suhteen. Tällä tiheydellä on myös mielen-
kiintoinen tulkinta, joka nähdään SLE(2):n tapauk-
sessa poistetuista silmukoista aiheutuvana painona.

Mainittakoon, että vain yhdellä parametrin κ ar-
volla, nimittäin kun κ = 6, on seuraava ominaisuus: 
SLE:n mitta (U,a,b) on riippumaton b:stä. Tarkemmin 
sanottuna γ|[0,t]:n jakauma aina siihen asti, kunnes 
γ|[0,t] erottaa b:n ja b’:n toisistaan, on sama mitoille 
(U,a,b) ja (U,a,b’). Tätä sanotaan SLE(6):n lokaalisuu-
deksi ja se vastaa SLE(6):en suppenevan perkolaa-
tiorajapinnan riippumattomuutta reunaehdoista.

4.4. SLE:n yleistyksiä

Yllä olevia SLE:itä pitäisi oikeammin kutsua jänne-
SLE:iksi, koska ne yhdistävät kahta reunapistettä 
ja jakauma riippuu vain niistä kahdesta pisteestä. 
Tarkasteltaessa perheitä n:stä pisteestä riippuvia 
todennäköisyysmittoja ( , , , , ,..., )U a b x x xn1 2 2- , joilta vaa-
ditaan vastaavasti konformi-invarianssi ja Markov-
ominaisuus, päädytään eräisiin mahdollisiin  
SLE:n yleistyksiin. Ising-malliin liittyen tämä vas-

taisi tilannetta, jossa reunaehdot muuttuisivat n:ssä 
pisteessä. Yksinkertaisimmat näistä ovat SLE(κ;ρ)-
käyrät, kun n = 3. Näille käyrille edelleen ajavan 
prosessin diffuusio-osan määrää parametri κ, mutta 
tämän lisäksi prosessissa on ajautuma, johon liit-
tyy parametri ρ. Kaikki lokaalit ominaisuudet ovat 
edelleen parametrin κ määräämiä, esim. Hausdorff-
dimensio ei muutu jännetapauksesta. Tässä mieles-
sä κ on tärkein parametri, ja yhdestä mallista pitäisi 
voida päätyä vain yhteen κ:n arvoon. Parametri ρ 
voi vaikuttaa globaaleihin ominaisuuksiin kuten 
reunaan osumiseen.

Kun yksi makroskooppinen rajapinta tilastolli-
sen fysiikan mallissa on kuvailtu onnistuneesti  
SLE:n avulla, on sen jälkeen luonnolista kysyä, 
kuinka muut mallin rajapinnat kuvaillaan. Haluttai-
siin siis kuvailu kaikkien rajapintojen muodostaman 
satunnaisen käyrien kokoelman (osa suljettuja 
silmukoita) jakaumalle. Esimerkkinä tarkastellaan 
Isingin mallia +1-reunaehdoin yhdesti yhtenäisessä 
alueessa U. Tarkastellaan kaikista uloimpia –1-
alueita. Näiden alueiden ulkoreunat muodostavat 
kokoelman silmukoita, jotka eivät leikkaa toisiaan 
eivätkä ole sisäkkäin. Tämän tyyppisten satunnais-
ten käyrien kokoelmien skaalausrajalle on kandi-
daatti tiedossa, ja se on CLE(κ), 8/3 < κ < 8, jonka 
määritelmä on vaikkapa artikkelissa [14]. Tämä on 
silmukkakokoelma

Γ = (γj, j ∈ J),  (10)

jossa J on enintään numeroituva indeksijoukko. 
Muut kuin uloimmat silmukat saadaan tästä tois-
tamalla konstruktio jokaisen uloimman silmukan 
sisällä. Vaikkakin skaalausrajan mielessä yhteys 
diskreettien silmukkakokoelmien ja CLE:n välillä 
on hieman epäselvä, voidaan silti tarkastella CLE:
n määritelmän mahdollisia seuraksia. Esimerkiksi 
Ising-mallin alueen reunaa koskettavaa +1-kompo-
nentia vastaa U j\ int( ) g , joka on fraktaalinen, 
”reikäjuustomainen” joukko ja jonka dimensio voi-
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daan laskea SLE-tyyppisin menetelmin.

4.5. Mitä SLE:n jälkeen?

Luonnollisesti vielä kiinnostavampaa kuin ti-
lastollinen fysiikka kahdessa ulottusuudessa on 
tilastollinen fysiikka kolmessa ulottuvuudessa. 
Kolmiulotteisessa tapauksessa Ising-mallin +1- ja 
–1-alkeismagneetit erottava rajapinta on todella 
pinta. Reunaehdoilla voidaan pakottaa tilanne, jossa 
nähdään makroskooppinen rajapinta. Kriittistä 
pistettä pienemmissä lämpötiloissa pinta on lähellä 
minimienergiapintaa, mutta kriittisessä pisteessä 
rajapinnassa on heilahteluita systeemin mittakaa-
vassa, ja kriittisen rajapinnan skaalausraja pitäisi 
olla epätriviaali, fraktaalinen pinta.

Toiveissa on SLE:n kaltainen menetelmä tämän 
skaalausrajan kuvailemiseen. Voidaan havaita 
ainakin kolme haastetta: pinnat ovat paljon mo-
nimutkaisempia tutkia kuin käyrät, esim. käyrien 
parametrisaation valinta on yhdentekevä, samat pis-
teet käydään kuitenkin läpi samassa järjestyksessä, 
kun taas pintojen parametrisoinnissa ei ole tällaista 
luonnollista järjestystä. 

Konformi-invarianssi on vähemmän rajoitta-
va symmetria kolmessa ulottuvuudessa ja niinpä 
skaalausrajojen karakterisointiin tarvittaisiin jokin 
ylimääräinen symmetria. Viimeiseksi Loewner-yh-
tälö on melko kätevä tapa kuvata käyrän jakauma 
stokastisen prosessin avulla. Sille olisi siis tarve 
löytää yleistys kolmeen ulottuvuuteen.

Melko varmasti kahdessa ulottuvuudessa opitut 
tekniikat kertovat jotain kolmiulotteisista malleista. 
Ehkä merkittävin hyöty tai opetus, joka SLE:stä saa-
daan kolmeulotteista tapausta ajatellen, on osoitus, 
että rajapintojen geometria on mielenkiintoinen ja 
hyödyllinen tarkastelun kohde fysiikassa yleisem-
min tutkittujen objektien kuten kenttien ja korrelaa-
tiofunktioden rinnalla.


