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Samenvatting

Sinds het ontstaan van de wetenschappelijke methode is over de gehele linie
van de exacte wetenschappen het idee geaccepteerd dat om de natuur te kun-
nen begrijpen zij ontleed moet worden tot haar elementaire bestanddelen. Ook
al leidde deze overtuiging tot immense ontdekkingen op het gebied van de sub-
atomische deeltjes, waaruit een geüni�ceerde theorie van elektromagnetisme,
de zwakke en sterke krachten binnen een atoomkern (het zogeheten standaard
model) ontstond, toch kon het andere grote vraagstukken niet beantwoorden.
Neem bijvoorbeeld emergentie wat één van de meest fascinerende concepten
binnen de moderne fysica is. Emergentie is het proces waarbij ingewikkelde
macroscopische eigenschappen voortkomen uit de interacties tussen vele, zich
simpel gedragende, bestanddelen. Beschouw bijvoorbeeld een systeem waarbij
de interacties tussen de afzonderlijke bestanddelen erg grootworden, dan zullen
de eigenschappen van het gehele systeem totaal verschillen van de eigenschap-
pen van één op zichzelf staand bestanddeel. Nieuwe nog niet eerder ontdekte
natuurkunde verrijst uit de aanwezigheid van deze niet-triviale interacties die
over het algemeen niet perturbatief kunnen worden behandeld. Daarmee wordt
bedoeld dat er in de analyse niet mag worden aangenomen dat de interacties
heel klein zijn. Wanneer de bestanddelen zich bijvoorbeeld alleen maar binnen
een één-dimensionale geometrie mogen bewegen, worden de interacties meer
e�ectief, oftewel belangrijker. Het verkeer op een weg met maar één rijbaan,
kan overgaan van vloeibaar naar verstopt, door de dichtheid van auto’s net iets
groter te maken dan een bepaalde kritische waarde. Op dezelfde manier zijn
de bewegingen in één dimensie van veel quantum deeltjes bij elkaar die een on-
derlinge interactie hebben collectief en gedragen zij zich dus als een vloeistof.
Wanneer zij in een situatie buiten equilibrium worden geprepareerd, zullen zij
zich reorganiseren op een ongebruikelijke en moeilijk te voorspellen manier die
mogelijk kan leiden tot nieuwe exotische toestanden der materie.

Quantum systemen bestaande uit een groot aantal bestanddelen met sterke on-
derlinge interacties zijn over het algemeen erg moeilijk om te behandelen. Om
een quantummechanisch probleem op te lossenmoetmen theHamiltoniaan die
het systeem omschrijft diagonaliseren. Deze Hamiltoniaan is een matrix met
dezelfde dimensie als de Hilbert ruimte en groeit exponentieel met het aantal
elementaire deeltjes N waaruit het systeem bestaat. Het onderzoek naar quan-
tum systemen in equilibrium maakt gebruik van een aantal instrumenten die
ofwel gebruik maken van de zwakte van de interactie zoals bij perturbatie the-
orie, ofwel van een beschrijving waarbij er wordt uitgegaan dat de �uctuaties
van de fysische observabelen rond hun waarde in equilibrium klein zijn zoals
bij mean-�eld benaderingen.
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Deze manieren van aanpak zijn afhankelijk van zekere aannames die zelden
gecontroleerd kunnenwordenmet een exacte oplossing voor iedermogelijk aan-
tal deeltjes N . Maarwanneerwe slechts één-dimensionale systemenbeschouwen
blijkt hetwélmogelijk te zijn omexacte oplossingen te vinden voormodellenmet
interacties en die ook nog eens fysiek relevant zijn.

Figure 1: Experimentele data voor
de tijdsevolutie (van boven naar bene-
den gezien) van de fase-fasecorrelaties
〈Ψ†(z)Ψ(z′)〉 (waarbijΨ†,Ψ de bosonische
creatie/annihilatie operatoren zijn) als een
functie van de relatieve afstand z̄ � z − z′
van een één-dimensionaal Bose gas nadat
het op coherente wijze in twee delen is
opgesplitst. Het experiment wordt gere-
aliseerd met koude atomen die interactie
hebben via contact en zich bevinden in een
e�ectief één-dimensionale val zodanig dat
het quantum gas beschouwd kan worden
als een Lieb-Liniger gas van bosonen.

Deze modellen worden integreerbaar ge-
noemd en twee voorbeelden, die behan-
deld worden in dit proefschrift, zijn de
XXZ Heisenberg spin keten 1 en het Lieb-
Liniger model voor bosonen met punt-
interacties 2. Net zoals theorieën zon-
der interactie teruggebracht kunnen wor-
den tot één-deeltjes fysica, zo kunnen bij
deze modellen de veel-deeltjes verstrooi-
ing teruggebracht worden tot series van
twee-deeltjes interacties 3. Deze reductie
wordt opgelegd door een aantal interne
symmetrieën. Deze spelen bovendien de
rol van randvoorwaarden op de niet
-equilibrium tijdsevolutie van de dichthei-
dsmatrix die bij het systeem hoort. Een
opvallende consequentie hiervan is dat de
tijdsevolutie van een generieke begintoe-
stand veel meer geheugen bezit van de
begincondities dan het geval is bij een
generiek systeem met interacties, waar-
bij de dichtheidsmatrix simpelweg relax-
eert naar het gebruikelijke Gibbs ensem-
ble. Als de begintoestand een pure toestand is en geen eigentoestand van de
Hamiltoniaan (globale quantum quench) dan wordt de asymptotische even-
wichtstoestand, welke de verwachtingswaarden van de alle lokale observabelen
in equilibrium beschrijft, niet triviaal gekarakteriseerd door één enkele temper-
atuur zoals het geval is voor het Gibbs ensemble, maar door veel meer extra in-
formatie over de begintoestand. Een standaard vraagstuk in deze context is het
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verstrooien met beginmomenta (k1 , . . . , kN ) dan kan de eindtoestand beschreven worden door
een nieuwe verzameling van momenta die simpelweg een permutatie P is van de begintoestand
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meling niet-lineaire gekoppelde vergelijkingen moeten voldoen, de zogeheten Bethe vergelijkingen.



vaststellen van de thermodynamische relevante informatie over de begintoes-
tand die men zal moeten achterhalen om de equilibrium verwachtingswaarden
van alle lokale observabelen vast te kunnen stellen (gerepresenteerd door opera-
toren die niet-triviaal op slechts een eindige subregion van het systeemwerken).
Dit zijn degene diewe direct in het laboratoriumkunnen observeren 4 (zie �guur
1).

Het doel van dit proefschrift is om een methode te ontwikkelen om de niet-
equilibrium dynamica van integreerbare systemen te bestuderen in hun ther-
modynamische limiet. In dit regime kunnen we enkele expliciete resultaten
verwachten, aangezien we het systeem kunnen beschrijven in termen van de
thermodynamisch emergerende vrijheidsgraden. Over het algemeen is dit een
makkelijkere beschrijving dan die in termen van posities en momenta van alle
deeltjes. Bovendien kunnenwe slechts in de thermodynamische limiet algemene
opmerkingen maken over de thermalisatie van een geïsoleerd systeem. We ob-
serveren inderdaad alleen een perfecte relaxatie van de lokale observabelen als
het aantal deeltjes in het systeem naar oneindig gaat. Wanneer we in deze limiet
slechts een eindig deel van het gehele systeem bekijken, dan zal het complemen-
taire deel zich gedragen als een e�ectief oneindig bad wat relaxatie processen
van de lokalen observabelen induceert.

In het volgende deel zullen we de belangrijkste resultaten uit dit proefschrift
noemen.

Overlappen in integreerbare modellen
Omeen exacte beschrijving te krijgen vandeniet-equilibrium tijdsevolutie gegeven
door een quantum quench, zal men de overlap moeten vinden tussen de ba-
sis van eigentoestanden van het model, gegeven door de Bethe toestanden, en
de begintoestand, welke in het algemeen erg verschilt van alle eigentoestanden
5. Een fysisch interessante groep van begintoestanden zijn de eigentoestanden
van het model met verschillende koppelingsconstanten. Zoals de algebraïsche
methode om de exacte oplossing van integreerbare modellen te vinden, de alge-
braïsche Bethe ansatz, handige uitdrukkingen geeft voor de overlappen tussen

4We de�niëren een lokale observabele als de actie van een operator Ô(x) die werkt op een
gedeelte [x , x + δx] van het gehele volume L, zodanig dat limth δx/L � 0, en met een verwaar-
loosbare intensiteit in vergelijking met de totale energie van het systeem limth

〈Ô〉
〈H〉 � 0. Met limth

bedoelen we de thermodynamische limiet waarbij het aantal deeltjes N →∞ in een volume L →∞
terwijl de dichtheid constant is D � N/L.

5Om de tijdsevolutie na een quench te berekenen van de begintoestand |Ψ0〉 van een generieke
operator Ô, zal men over het algemeen tweemaal de identiteitsoperator 1 �

∑
λ |λ〉〈λ | invullen door

gebruik te maken van de basis van eigentoestanden van het model zodanig dat 〈Ψ0 |Ô(t) |Ψ0〉 �∑
µ
∑
λ 〈µ|Ô |λ〉e

it(Eµ−Eλ )
〈Ψ0 |µ〉〈λ |Ψ0〉. Vervolgens moet men alle overlappen kennen voor iedere

eigentoestand 〈Ψ0 |µ〉∀µ. We karakteriseren de begintoestand |Ψ0〉 als ver verwijderd van alle eigen-
toestanden van het systeem als de overlappen exponentieel afnemenmet het aantal bestanddelen N ,
〈Ψ0 |µ〉 ∼ e−Nc[µ]

∀µ met<c ≥ 0.



twee arbitraire Bethe toestanden met dezelfde koppelingsconstante, zo is een
analoog resultaat voor toestanden met twee verschillende koppelingsconstan-
ten nog niet bekend. In dit proefschrift gevenwe de exacte overlappen voor twee
speci�eke gevallenwaarbij de begintoestand de grondtoestand van een vrije the-
orie is. Voor het Lieb-Liniger model wordt dit bereikt door de koppelingscon-
stante van de interacties tussen de deeltjes in het gas op nul te zetten c → 0,
wat resulteert in een veel-deeltjes vrije bosonische theorie. Op dezelfde wijze
vinden we de overlappen van de Bethe toestanden voor de XXZ spin keten met
de grondtoestand van het model in de limiet van oneindige anisotropie ∆→∞,
waarin het XXZmodel reduceert tot de klassieke longitudinale Ising spin keten.
Deze twee uitdrukkingen voor de overlappen zijn opvallend elegant in termen
van de quasimomenta die de Bethe toestanden parametriseren en ze lijken erg
op de formule die de norm van iedere Bethe toestand geeft. Dit suggereert dat
we in de toekomst wellicht expliciete formules voor meer generieke overlappen
kunnen vinden.

Post-quench evenwichtstoestand in het Lieb-Liniger gas en in de
XXZ spin keten
Dit proefschrift geeft de eerste niet-Gibbs evenwichtstoestand na een niet
-equilibrium tijdsevolutie vanmodellenmet interactie. De niet-equilibrium evo-
lutie wordt geïmplementeerd door een begintoestand op unitaire wijze te laten
evolueren onder een integreerbareHamiltoniaan, zoals het Lieb-Liniger gas voor
bosonen met punt-interactie en de XXZ spin keten, een model voor spins met
interacties op een rooster. Door de aanwezigheid van niet-triviale behouden
grootheden in de modellen, relaxeren de verwachtingswaarden van lokale op-
eratoren, zoals de dichtheids-dichtheidscorrelatie of de nearest-neighbors spin-
spincorrelatie, niet naar de verwachtingswaarden die reproduceerbaar zijn door
eenGibbs-achtig ensemble. Zelfs een generalisatie hiervan, hetGegeneraliseerde
Gibbs Ensemble 6 die probeert om al de andere lokale randvoorwaarden in het
systeem op te nemen, faalt in het geven van correcte voorspellingen. In het
geval van het Lieb-Liniger model zien we inderdaad dat de behouden groothe-
den geplaagd worden door vervelende divergenties waardoor ze niet geëval-
ueerd kunnen worden op de begintoestand. Binnen de XXZ spin keten blijkt
de verzameling lokale grootheden niet volledig te zijn, waardoor er meer on-
bekende extra randvoorwaarden meegenomen moeten worden. We adresseren
het probleem met een alternatieve aanpak, de zogeheten quench actie aanpak,
die niet afhankelijk is van enige aanname omtrent de interne symmetrieën van
het systeem, maar slechts van de verrijsende vorm van de overlappen tussen de

6Het Gibbs ensemble zou de equilibrium waarden van de fysische operatoren in de meeste sys-
temen met interacties moeten reproduceren limt→∞〈Ψ0 |Ô(t) |Ψ0〉 � Tr

(
e−βH Ô

)
/Tr

(
e−βH

)
waarbij

β−1 de e�ectieve temperatuur van de begintoestand is. Zodra er meer lokale behouden grootheden
zijn dan slechts de Hamiltoniaan, zal het gegeneraliseerdmoeten worden naar het Gengeneraliseerd
Gibbs Ensemble e−

∑
n βn Qn waarbij {Qn } demaximale verzameling van lokale operatoren is die com-

muteren met de Hamiltoniaan H.



eigentoestanden en de begintoestand in de thermodynamische limiet. Dit geeft
een verzameling e�ectieve randvoorwaarden die gebruikt kunnen worden om
de evenwichtstoestand te bepalen en die blijkt dan ook exact te zijn. Hoe zo een
exacte evenwichtstoestand gereproduceerd kan worden door gebruik te maken
van het Gegeneraliseerde Gibbs Ensemble is tot dusverre niet duidelijk.

Tijdsevolutie
Terwijl sommige feiten over de evenwichtstoestand na een niet-equilibrium ti-
jdsevolutie over het algemeen wel bekend zijn, is dat niet het geval voor de ti-
jdsevolutie naar het equilibrium toe. Over het algemeen is dit een veel moeilijker
probleem.
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Figure 2: De tijdsevolutie
(zwarte lijnen van boven naar
beneden gezien) van fasecorrelaties
〈BEC(t) |Ψ+(x)Ψ(0) |BEC(t)〉 als een
functie van de relatieve afstand x van
een één-dimensionaal Bose gas na een
quench van de grondtoestand van de
vrije theorie (Bose-Einstein condensaat
|BEC〉) naar het regime met oneindig
sterke afstoting (hard-core bosonen). De
rode stippellijn laat verwachtingswaar-
den zien van de evenwichtstoestand.
Deze wordt niet gegeven door een
e�ectief thermaal Gibbs ensemble
limt→∞〈BEC(t) |Ψ+(x)Ψ(0) |BEC(t)〉 ,
Tr

(
e−βHΨ+(x)Ψ(0)

)
, maar

door de zadelpunt toestand
limt→∞〈BEC(t) |Ψ+(x)Ψ(0) |BEC(t)〉 �

〈ρsp |Ψ
+(x)Ψ(0) |ρsp〉 gegeven door

de quench actie aanpak limt→∞. Deze
aanpak reproduceert ook de gehele
tijdsevolutie naar het equilibrium met
de minimale hoeveelheid informatie
over de begintoestand.

Een vrij gebruikelijke constatering is
bijvoorbeeld dat, om de gehele ti-
jdsevolutie van een bepaalde begin-
toestand te reproduceren een veel
grotere hoeveelheid informatie over
deze toestand nodig is in vergelijk-
ing met wat er nodig is om de even-
wichtstoestands op oneindige tijd te
kennen. Desalniettemin laten we
in dit proefschrift zien dat dit niet
het geval is voor een quenched inte-
greerbaar model (zie �guur 2). De
thermodynamische limiet selecteert
inderdaad slechts een gedeelte van
alle informatie over de begintoes-
tand die verantwoordelijk is voor
de gehele tijdsevolutie tot aan de
oneindige tijd wanneer het systeem
gerelaxeerd is naar zijn evenwicht-
stoestand. Dit is een direct gevolg
van de quench actie aanpak die
ook voor een algemeen hulpmiddel
zorgt om toegang te krijgen tot de
e�ectieve tijdsschalen van de niet-
equilibrium dynamica die opgesla-
gen zijn in the post-quench e�ectieve
snelheid van propagatie van de ex-
citaties. Dit is tevens een function-
aal van de begintoestand en is niet
afhankelijk van alle details, maar van de macroscopische parameters zoals de
energiedichtheid. Hieruit volgt dat verschillende begintoestanden zullen leiden
tot e�ectieve veldentheorieën met verschillende lichtsnelheden.
Naast de theoretische relevantie vande gehele tijdsevolutie is het ook gerelateerd



aan experimentele realisaties. Experimenten met koude atomen zijn namelijk
gelimiteerd in tijdsspanne, daaruit volgt dat het observeren van een evenwicht-
stoestand die ontstaat na een oneindige tijd nadat de quench heeft plaatsgevon-
den, hopeloos is in een echte context (zie �guur 1).


