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Samenvatting

In dit proefschrift bestudeer ik quantum integreerbare modellen uit evenwicht
(equilibrium). We nemen aan dat het veel-deeltjes-systeem gëısoleerd is, zodat
de dynamica niet bepaald wordt door de omgeving, maar volledig unitair is. Tot
een decennium geleden waren gëısoleerde quantum veel-deeltjes systemen volledig
academisch. Nu is dit de werkelijkheid geworden met de komst van experimenten
met ultra koude atoomgassen. De coherentietijd van deze koude atoomgassen is
zodanig lang dat het ze als gëısoleerd beschouwd kunnen worden. Zowel sterk
als zwak interagerende veel-deeltjes-systemen kunnen met deze gassen realiseerd
worden. Bovendien kunnen er externe potentialen worden aangebracht om de di-
mensionaliteit te reduceren. Dit maakt het mogelijk om verschillende systemen
te creëren, die in specifieke toestanden geprepareerd kunnen worden. Een gang-
bare manier om een systeem uit evenwicht de brengen is door middel van een
zogenaamde quantum quench: eerst wordt een systeem in de grondtoestand gepre-
pareerd, om vervolgens een van de parameters van de Hamiltoniaan instantaan te
veranderen (bv. het uit zetten van een extern veld of het veranderen van de inter-
actiesterkte). Een gevolg van een quench is dat het systeem zich niet meer in een
eigentoestand bevindt, wat (ingewikkelde) dynamica als gevolg heeft. De experi-
menten hebben tot de volgende interessante vraag geleid: onder welke condities
kan een gëısoleerd veel-deeltjes-systeem thermaliseren; in andere woorden, als een
systeem relaxeert nadat het eerst uit evenwicht was gebracht, kan het beschreven
worden door een statistisch ensemble?

Quantum integreerbaarheid

De modellen die in dit proefschrift behandeld worden zijn zogenaamde quantum in-
tegreerbare modellen. Voor deze modellen groeit het aantal behouden grootheden
met het aantal vrijheidsgraden. Niet-integreerbare modellen hebben slechts een
vast aantal behouden grootheden, zoals bijvoorbeeld energie en impuls. De extra
behouden grootheden van een integreerbaar model hebben niet altijd een duidelijke
fysische betekenis. Desalniettemin zorgen deze behouden grootheden ervoor dat
exacte eigentoestanden gevonden kunnen worden. Namelijk bij voldoende behou-
den grootheden kunnen er alle paarsgewijze interacties plaats vinden, in hoofdstuk
2 en 3 geven we twee voorbeelden waar dit leidt tot exact eigenfuncties met behulp
van de Bethe ansatz. Quantum integreerbaarheid is echter veel algemener paars-
gewijze interacties. Hoe het precies gedefinieerd kan worden wordt in hoofdstuk 4
beschreven.
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Spinketen in een inhomogene toestand
In hoofdstuk 5 bekijken we een specifieke quench voor de Heisenberg spinketen,
wat een eendimensionaal model is van spin-1/2 deeltjes. De interacties zijn tussen
de spin-componenten van naburige spins. De interactie kan worden beschouwd
als een dynamica term die neer-spins over het rooster laat lopen en een potentiële
term die probeert te voorkomen dat naburige spins in dezelfde richting staan. De
quench voor dit systeem is door het systeem in een bepaalde toestand te prepa-
ren: waar het systeem is opgedeeld in twee blokken met een tegengestelde spin.
In een experiment zou dit kunnen worden bewerkstelligd door het aanleggen van
een inhomogeen magneetveld, wat vervolgens instantaan wordt uit gezet. De dy-
namica wordt bepaald door een anti-ferromagnetische Hamiltoniaan die probeert
de twee spin-gepolariseerde blokken in elkaar op te lossen. De tijdsevolutie na de
quench kan exacte eigentoestanden van de post-quench Hamiltoniaan te bepalen,
om vervolgens de exact worden bepaald met behulp van de Bethe ansatz. Een
opmerkelijk resultaat is dat, zo lang er een bandenstructuur is, de inhomogene
structuur blijft bestaan, dit wordt niet veroorzaakt door integreerbaarheid.

Een quench voor het eendimensionale Bose gas
Het tweede integreerbare model wat besproken wordt in dit proefschrift is een
eendimensionaal Bose gas met lokale interacties. In hoofdstuk 6 bespreken we een
interactie quench voor dit model. Voor sterke afstotende interacties gedraagt het
systeem zich effectief als vrije fermionen. De quench is door het systeem in deze
grondtoestand te preparen om vervolgens de interacties instantaan uit te zetten ,
zodat de uiteindelijke Hamiltoniaan vrije bosonen beschrijft. Verschillende niet-
lokale correlatiefunctie worden bestudeerd na de quench. Een duidelijke overgang
van een Fermi- naar een Bose-karakter is waarneembaar. Voor late tijden bereikt
het systeem geen thermisch evenwicht. Dit kan worden verklaard door het feit
dat het systeem integreerbaar is. Het juiste ensemble voor het beschrijven van
het systeem is het zogenaamde gegeneraliseerde Gibbs ensemble. Dit ensemble
wordt verkregen door de entropie te maximaliseren terwijl de behouden grootheden
constant worden gehouden. De toestand wordt nu niet alleen gekarakteriseerd door
temperatuur, maar door alle parameters horende bij de behouden grootheden, die
te interpreteren zijn als gegeneraliseerde temperaturen.

De thermodynamische limiet
Een van de grootste problemen bij het uitrekenen van de tijdsevolutie voor syste-
men uit evenwicht is het enorm grote aantal eigentoestanden dat is nodig om de
tijdsafhankelijke Schrödinger vergelijking op te lossen. Echter, voor het beschrij-
ven van de toestand wanneer het systeem relaxeert kan ook het gegeneraliseerde
Gibbs ensemble (GGE), onder de aanname dat het correct is, kunnen we de tijd-
sevolutie vermijden. Voor volledig interagerende systemen van eindige grote, is
het berekenen van het GGE vaak niet veel makkelijker. Het idee is om in de
thermodynamische limiet te werken zodat de evenwichtstoestand kan worden be-
schreven door een enkele toestand. In hoofdstuk 7 leiden we vergelijkingen af die
deze toestand bepalen. Gebruikmakend van dit formalisme belichten we een aantal
eigenschappen voor algemene quenches.
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