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Summary

Condensed matter is a discipline within physics that aims to understand the
physical properties of a large variety of materials. The di↵erent phases in which
these materials can exist, as well as the phase transitions between these phases,
are studied. At a phase transition the physical properties of a material change
drastically.

Besides the phases which we see every day, like solids, liquids and gases, there
are numerous other phases, like the superconducting phase or the Bose-Einstein
condensate. To accurately describe the particles, atoms and electrons making up
a material, quantum mechanics is a necessary ingredient.

The physical properties of many materials are understandable using physical
models. The basis of such a model is a Hamiltonian that describes the energy of
the interactions between the di↵erent particles. Often the interactions between
the particles are relatively weak, such that the system can be approximated by a
system consisting of free particles without interactions. The interactions can then
later be added, order by order, in a parameter that describes the interactions.
This method results in a description in terms of quasi-particles, which are the
e↵ective particles originating from a combination of the real particles and their
interactions with the environment.

This approach works for example very well for materials which become su-
perconducting close to absolute zero temperature. However, materials have been
discovered that become superconducting at far higher temperatures. For these
materials the interactions between the electrons must be so strong that even the
relatively high temperature (the highest temperature is around -135 �C at the
moment) does not result in a high resistance in the material.

To understand such a material a theoretical model describing strong inter-
actions is needed. A Hamiltonian for a system with strong interactions can be
written down, but in many cases it is very hard to use it to calculate physical
properties of the system. Many experiments aimed at understanding strongly
correlated system are taking place, but there is also an important task for theo-
reticians. New methods should be developed to be able to say something about
these types of systems. With these new methods it may in the future be possi-
ble to understand for example the mechanism that underlies high temperature
superconductivity.

To understand strongly correlated systems it is useful to take a step away from
the real materials and first study an idealised model in full detail. In this thesis
we discuss a series of models that are called the Mk models and were originally
introduced in ref. [6]. These models describe strongly interacting particles on a
lattice, which we always take to be one-dimensional. The particles, which are
fermions without spin, thus sit on a line. The interactions between them are such
that in the Mk model at most k particles can sit next to each other on the lattice
points of the line. In chapter 2 of this thesis the Mk models and its properties
are introduced.



Summary

Symmetries play an important role in physics. If a model is symmetric under a
certain operation, it becomes easier to solve. Also phase transitions are described
in terms of symmetries. For example, under the phase transition from a fluid to a
solid, the continuous translation symmetry of the fluid gets broken to a discrete
translation symmetry respecting the crystal structure of the solid. A special
feature of the Mk models is that they are defined in such a way that they have
an unusual type of symmetry, so called supersymmetry. This symmetry was first
introduced in the context of particle physics and relates two types of particles,
bosons and fermions, to each other. In the Mk lattice model this symmetry relates
states with an odd and an even number of particles on the lattice to each other.
Adding or removing a particle using this symmetry does not cost any energy.
Supersymmetry can for example be used to find the number of ground states of
the model. Because of the strong interactions between the particles there are
several ways in which the particles can form a lowest energy state. In general
determining the number of ground states for di↵erent lengths of the lattice would
be di�cult, but supersymmetry makes it an easy task.

One of the results of this thesis is that in the M
2

model, for the right choice
of parameters, there are two extra so called dynamical supersymmetries. It then
costs zero energy to add four lattice sites and three particles, or two lattice sites
and one particle to the one dimensional chain. Moreover, for the same parameters
the model turns out to be exactly solvable (integrable). In principle this makes it
possible to calculate all energies of the system via what is called a Bethe ansatz.
These results are described in chapter 3.

An important point in a phase transition is the critical point. At the phase
transition between a liquid and a gas the critical point is characterised by one
specific temperature and pressure at which the density of the gaseous phase and
the liquid phase become equal and the two phases become indistinguishable. At
this point the transition between liquid and gas becomes a continuous phase
transition. Many other phase transitions are always continuous. In a magnet the
size of the magnetic domains become smaller as the temperature increases, until,
at the critical point, the fluctuations in the size of the domains become so large
that no length scale can be recognized in the system anymore. The absence of a
length scale characterizes the critical point and causes an extra symmetry in the
system, called scale invariance.

In this thesis scale invariance plays an important role. The Mk models describe
a system with a certain length and number of particles. If the length and number
of particles are very big, explicit calculations become impossible. But in this limit
we can instead use another theory, a so called quantum field theory. In general
it is hard to know what this quantum field theory exactly should look like. If a
quantum field theory in two dimensions (space and time) has a scaling symmetry
in addition to the standard symmetries of translations, rotations and Lorentz
transformations, then this theory has a conformal symmetry and becomes a
conformal field theory. In the case of the Mk models there is also supersymmetry
and the theory is a supersymmetric conformal field theory. Supersymmetric
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conformal field theories are extensively researched and classified. The theory that
describes the critical point of the Mk models is therefore precisely known. The
relation between the M

1

model and the corresponding supersymmetric conformal
field theory was studied in ref. [17]. In chapter 4 of this thesis we describe this
relation in detail for the M

2

model and in later chapters we also look briefly into
the Mk models for higher values of k.

In chapter 6 of this thesis, the relation between the Mk models and super-
symmetric conformal field theories is made stronger. Instead of starting with the
lattice model and comparing it to the field theory, we do exactly the opposite. We
start with a supersymmetric conformal field theory and show that, with the right
techniques, it is possible to cut finite pieces out of this theory. This ‘finitised’
theory leads to restrictions on a lattice model that is related to the field theory.
In ref. [6] this technique was used to invent the Mk model. In this thesis we make
this relation between field theory and lattice model precise.

The critical point of the Mk models is well understood due to the large amount
of symmetry present. It is very interesting to also understand these models away
from the critical point. For this the parameters for which the model is integrable
play an important role. For the M

2

model these are described in chapter 3, and
in ref. [9] they were found for all Mk models. A particular choice of parameters
gives the critical point. However, we can also periodically vary the parameters
along the lattice points in a certain way, which is referred to as staggering. The
model then stays integrable and goes to a massive phase, where there is a gap
between the lowest energy state of the model and the higher energy states. In a
quantum field theory this corresponds to a theory of massive particles (which has
rest energy mc2), which is why we call it a massive phase. In the critical phase,
on the other hand, the energy di↵erence between the lowest lying excited states
and the ground states of the model goes to zero for large system lengths.

In chapter 5 we study what happens to the eigenstates of the M
2

and M
3

lattice model when we follow them from the critical point to the massive phase.
To achieve this we make the staggering bigger and bigger until it is so big that at
certain lattice sites it costs zero energy to add a particle. We also study specific
defects in the lattice model. For example, in the M

2

model two particles are
not allowed to sit next to each other at the location of a defect. Adding these
types of defects leads to an interesting change in the relation with the conformal
field theory and in the limit of extreme staggering extra ground states appear.
The defects turn out to behave like quasi-particles with a fractional charge that
satisfy the fusion rules of the fields in the corresponding conformal field theory.
These fusion rules are rules that describe how two fields combine if they have an
excitation at the same place.

There is also an interesting relation between one-dimensional Mk lattice
models and two-dimensional physical systems in which the Hall e↵ect appears.
The Hall e↵ect is observed if a magnetic field is applied perpendicular to the
direction of an electrical current. The magnetic field gives rise a voltage, the
Hall voltage. At extremely low temperatures, plateaus arise in the value of the
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Hall voltage and the voltage is quantised. This is the quantum Hall e↵ect. The
wavefunctions of the electrons in a quantum Hall system can be calculated via a
conformal field theory. These conformal field theories are exactly the same as
those that are related to the Mk models. Relations between the Mk models and
quantum Hall systems can also be found in the massive phase. This is described
in chapter 5.

Because we choose to study the massive phase for parameters for which the
M

2

model is integrable, we again know enough about the system to identify the
corresponding quantum field theory. In this case this is a massive, integrable,
supersymmetric quantum field theory. In chapter 7 the first steps are made to
make the relation between the massive M

2

model and this quantum field theory
precise, by taking the limit of extreme staggering of the lattice model. In this
limit the excitations of the M

2

model can be described as kinks in between three
di↵erent ground states. These kinks correspond to fundamental excitations in
the massive field theory.

The research in this thesis primarily contributes to a better understanding
of the Mk models and their relations with other models. With more research,
these relations can likely be made more precise in the future. Because we use
supersymmetry as a tool and restrict ourselves to integrable models, we do not
directly describe any actual physical materials. However, the research into these
models does contribute to a better understanding of strongly correlated particles,
which in the future will be useful in studying phenomena in materials where
strong interactions are important.
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Samenvatting
De gecondenseerde materie is een vakgebied binnen de natuurkunde dat tot doel
heeft om de fysische eigenschappen van een grote verscheidenheid aan materialen
te begrijpen. Hierbij worden de verschillende fases waarin deze sto↵en kunnen
voorkomen en de faseovergangen daartussen bestudeerd. Bij een faseovergang
veranderen de fysische eigenschappen van een materiaal drastisch.

Naast de alledaagse fases, als vaste stof en vloeistof zijn er nog tal van
andere fases te benoemen, zoals de supergeleidende fase of het Bose-Einstein
condensaat. Om de deeltjes, de atomen en elektronen, waaruit een materiaal
is opgebouwd accuraat te kunnen beschrijven is de quantum-mechanica een
noodzakelijk ingrediënt.

Van veel materialen zijn de eigenschappen goed te begrijpen aan de hand
van fysische modellen. De basis van deze modellen is een Hamiltoniaan die de
energie van de interacties tussen de verschillende deeltjes beschrijft. Vaak zijn
de interacties tussen de deeltjes relatief zwak, zodat het systeem in benadering
kan worden beschreven aan de hand van vrije deeltjes zonder interacties. De
interacties worden dan later, orde voor orde, in een parameter die de interacties
beschrijft, toegevoegd. Dit leidt tot een beschrijving in termen van quasi-deeltjes,
wat de e↵ectieve deeltjes zijn die ontstaan uit een combinatie van echte deeltjes
en hun interacties met de omgeving.

Deze aanpak werkt erg goed voor bijvoorbeeld materialen die vlakbij het
absolute nulpunt supergeleidend worden. Er zijn echter ook materialen ontdekt
die al bij veel hogere temperaturen supergeleidend gedrag vertonen. Voor deze
materialen moeten de interacties tussen de elektronen zo sterk zijn dat zelfs
de relatief hoge temperatuur (de hoogst gevonden temperatuur ligt nu rond de
-135 �C) er niet voor zorgt dat er een weerstand in het materiaal ontstaat.

Om dit soort materialen te begrijpen zijn dus theoretische modellen nodig
die de sterke interacties beschrijven. Een Hamiltoniaan voor een model met
sterke interacties is op te schrijven, maar het uitrekenen van de gevolgen blijkt
in veel gevallen zo goed als onmogelijk. Naast dat er veel experimenten worden
gedaan om sterk gecorreleerde systemen te begrijpen, ligt er hier een belangrijke
taak voor theoretici om nieuwe methodes te ontwikkelen om iets over het gedrag
van dit soort systemen te kunnen zeggen. Daarmee kan dan in de toekomst
misschien duidelijkheid worden verkregen over bijvoorbeeld het mechanisme dat
ten grondslag ligt aan hoge-temperatuur supergeleiding.

Om sterk gecorreleerde systemen goed te begrijpen helpt het om een stapje
opzij te doen van de echte materialen, en eerst een gëıdealiseerd model in alle detail
te begrijpen. In dit proefschrift wordt een serie modellen beschreven, genaamd
Mk modellen (gëıntroduceerd in ref. [6]), die sterk interagerende deeltjes op een
rooster beschrijven. Daarbij wordt dit rooster steeds slechts één-dimensionaal
genomen. Het model beschrijft in dit geval dus deeltjes (fermionen zonder spin)
op een lijn. De interacties tussen de deeltjes in het Mk model zijn zo dat er
maximaal k deeltjes naast elkaar kunnen zitten op de roosterpunten van deze
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lijn. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden de Mk modellen en diverse
eigenschappen van deze modellen gëıntroduceerd.

In de natuurkunde spelen symmetrieën een belangrijke rol. Als een model
symmetrisch is onder een bepaalde operatie, maakt dit het oplossen eenvoudiger.
Ook worden de hierboven genoemde faseovergangen beschreven aan de hand van
symmetrieën, zo wordt de continue translatie symmetrie in een vloeistof gebroken
naar een discrete translatie symmetrie bij de faseovergang naar een vaste stof.
Het bijzondere aan de Mk modellen is dat ze per definitie een niet zo alledaagse
symmetrie hebben, genaamd supersymmetrie. Deze symmetrie werd voor het
eerst gëıntroduceerd in de deeltjesfysica en relateert twee verschillende soorten
deeltjes, bosonische en fermionische, aan elkaar. In het Mk roostermodel relateert
deze symmetrie een even en oneven aantal fermionen aan elkaar, waardoor het
toevoegen of weghalen van een deeltje uit het systeem via deze symmetrie geen
energie kost. Een voorbeeld van een toepassing van supersymmetrie is het
vinden van het aantal grondtoestanden van het model. Door de sterke interacties
tussen de deeltjes zijn er meerdere manieren waarop de deeltjes een toestand van
laagste energie kunnen vormen. Supersymmetrie zorgt ervoor dat dit aantal voor
verschillende lengtes van het rooster gemakkelijk kan worden bepaald.

Een van de resultaten van dit proefschrift is dat er in het M
2

model voor de
juiste keuze van parameters nog twee zogeheten dynamische supersymmetrieën
zijn, waardoor het ook geen energie kan kosten om vier roosterpunten en drie
deeltjes aan de een-dimensionale keten toe te voegen of twee roosterpunten en
één deeltje. Voor dezelfde parameters blijkt het model dan zelfs helemaal exact
oplosbaar (integreerbaar), in principe kunnen dan alle mogelijke energieën van
het systeem via een zogeheten Bethe ansatz gevonden worden. Deze resultaten
staan beschreven in hoofdstuk 3.

Een belangrijk punt bij faseovergangen is het kritisch punt. Bij de faseovergang
tussen een vloeistof en een gas wordt het kritisch punt gekenmerkt door één
bepaalde temperatuur en druk waarbij de dichtheid van de gasvormige en vloeibare
fase aan elkaar gelijk worden en daarom niet meer te onderscheiden zijn. Op dit
punt wordt de faseovergang tussen vloeistof en gas een continue faseovergang.
Veel andere faseovergangen zijn altijd continu. Zo worden bij een magneet bij
hoge temperaturen de grootte van de magnetische domeinen steeds kleiner, totdat
op het kritisch punt de fluctuaties in de grootte van de domeinen zo groot zijn
geworden dat er geen lengteschaal meer in het systeem te ontdekken is. Deze
afwezigheid van een lengteschaal kenmerkt een kritisch punt. Hierdoor ontstaat
een extra symmetrie in het systeem, namelijk schaal invariantie.

In dit proefschrift speelt schaal invariantie een belangrijke rol. De Mk modellen
beschrijven een systeem met een bepaalde lengte en aantal deeltjes. Het is
natuurlijk mogelijk om deze lengte en het aantal deeltjes erg groot te nemen.
Expliciete berekeningen worden dan onmogelijk, maar in deze limiet kan een
andere theorie worden opgesteld die het systeem beschrijft, een zogenaamde
quantumveldentheorie. In het algemeen is het erg moeilijk om te weten hoe deze
quantumveldentheorie er precies uit moet zien. Als een quantumveldentheorie in
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twee dimensies (tijd en ruimte) naast de standaard translatie, rotatie en Lorentz
symmetrie ook schaal invariant moet zijn dan heeft de theorie conforme symmetrie
en wordt het een conforme veldentheorie. In het geval van de Mk modellen is
er ook nog supersymmetrie en wordt het dus een supersymmetrisch conforme
veldentheorie. Deze supersymmetrische conforme veldentheorieën zijn uitgebreid
onderzocht en geclassificeerd. Daardoor is het ook precies bekend welke theorie
het kritisch punt van het Mk model beschrijft. De precieze relatie tussen het
M

1

model en de bijbehorende supersymmetrische conforme veldentheorie was
in ref. [17] al bestudeerd. In hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijven we de
relatie ook in detail voor het M

2

model en later kijken we ook kort naar de Mk

modellen voor hogere k.
In hoofdstuk 6 van dit proefschrift wordt de relatie tussen de Mk modellen

en de supersymmetrische conforme veldentheorieën nog verder uitgediept. In
plaats van te beginnen bij het roostermodel en dit met de veldentheorie te
vergelijken, bestuderen we de relatie hier precies andersom. We beginnen met
een supersymmetrische conforme veldentheorie en laten zien dat je met de juiste
technieken eindige stukken uit deze theorie kan knippen en aan de hand hiervan
eisen op kan leggen aan een roostermodel dat aan de veldentheorie gerelateerd
is. In ref. [6] is deze techniek gebruikt om de Mk modellen te bedenken, in dit
proefschrift wordt deze relatie precies gemaakt.

Zoals hierboven uitgelegd worden in hoofdstuk 3 van dit proefschrift de
parameters beschreven waarvoor het M

2

model integreerbaar is, het kritisch punt
behoort hier ook toe. In ref. [9] zijn voor alle Mk modellen de integreerbare
parameters gevonden. Het kritisch punt is vanwege de grote hoeveelheid symmetrie
erg goed begrepen. Het is erg interessant om ook buiten het kritisch punt de
Mk modellen beter te kunnen begrijpen. De parameters waarvoor het model
integreerbaar is spelen daarbij een belangrijke rol. Door de parameters op de
juiste manier een periodieke modulatie te geven over de roosterpunten blijft het
model integreerbaar en komt het in een zogeheten massieve fase terecht. In een
massieve fase zijn de hogere energietoestanden van het model een stuk verwijderd
van de laagste energietoestanden. In een quantumveldentheorie correspondeert
dit altijd met een theorie die een deeltje met massa beschrijft (die heeft namelijk
rustenergie mc2), vandaar dat het een massieve theorie heet. In de kritische fase
gaat het energieverschil tussen de geëxciteerde toestanden en de grondtoestanden
naar nul voor grote systeem lengtes.

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift bekijken we wat er gebeurt met de eigen-
toestanden van het M

2

en M
3

roostermodel als we ze volgen vanaf het kritisch
punt naar de massieve fase. Daarbij maken we de periodieke modulatie steeds
groter totdat deze zo groot is dat het op bepaalde roosterpunten geen energie
meer kost om een deeltje toe te voegen. We bekijken ook specifieke defecten in het
roostermodel, in het M

2

model mogen er op de locatie van een defect bijvoorbeeld
niet twee deeltjes naast elkaar zitten. Het toevoegen van dit soort defecten leidt
tot een interessante verandering in de relatie met de conforme veldentheorie en
in de limiet van zeer sterke modulatie komen er extra grondtoestanden bij. Deze
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defecten blijken zich te gedragen als quasi-deeltjes met een fractionele lading die
voldoen aan de fusie regels van de velden in de conforme veldentheorie. Deze
fusie regels zijn regels die beschrijven hoe twee velden fuseren als ze een excitatie
op dezelfde plek hebben.

Er is ook een interessante relatie tussen de één-dimensionale Mk roostermod-
ellen en twee-dimensionale fysische systemen waarin het Hall-e↵ect optreedt. Het
Hall-e↵ect wordt waargenomen als er loodrecht op de richting van een elektrische
stroom een magneetveld wordt aangebracht. Dit leidt er dan toe dat er loodrecht
op de stroomrichting een spanning ontstaat (de Hall-spanning). Bij extreem
lage temperaturen ontstaan er in de grootte van de Hall-spanning plateaus, de
spanning is gequantiseerd, dit is het quantum-Hall e↵ect. De gol↵uncties van de
elektronen in een quantum-Hall systeem kunnen via een conforme veldentheorie
worden berekend. Dit zijn precies dezelfde conforme veldentheorieën als degene
die gerelateerd zijn aan de Mk modellen. Het blijkt dat er ook in de massieve
fase van de Mk modellen parallellen te vinden zijn met de fysica in quantum-Hall
systemen. Ook dit staat beschreven in hoofdstuk 5.

Omdat we ervoor kiezen om massieve fase te bestuderen voor parameters
waarvoor het M

2

model integreerbaar is, weten we ook in dit geval genoeg om
de bijbehorende quantumveldentheorie te identificeren. In dit geval is dit een
massieve, integreerbare, supersymmetrische quantumveldentheorie. In hoofdstuk 4
laten we zien dat deze theorie de supersymmetrisch sine-Gordon theorie is. In
hoofdstuk 7 worden de eerste stappen tot het precies maken van de relatie tussen
het massieve M

2

model en deze quantumveldentheorie gezet door de limiet van
extreem sterke modulatie te nemen van het roostermodel. In deze limiet kunnen
de excitaties in het M

2

model beschreven worden als kinks tussen drie verschillende
grondtoestanden. Deze kinks zijn terug te vinden als fundamentele excitaties in
de massieve veldentheorie.

Het onderzoek in dit proefschrift draagt vooral bij aan een beter begrip
van de Mk modellen en hun relatie met andere modellen. Met meer onderzoek
zullen deze relaties in de toekomst waarschijnlijk nog preciezer gemaakt kunnen
worden. Doordat we supersymmetrie als hulpmiddel gebruiken en ons beperken
tot integreerbare theorieën beschrijven we niet direct een echt fysisch materiaal.
Onderzoek naar deze modellen draagt echter bij een beter begrip van sterk
gecorreleerde deeltjes, wat in de toekomst gebruikt kan worden voor het bestuderen
van phenomenen in materialen met sterke interacties tussen de deeltjes.
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