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Sammanfattning

I den här avhandlingen studerar vi några exakt lösbara, kvantintegrerbara git-
termodeller. Izergin bevisade en determinantformel för partitionsfunktionen till
sexvertexmodellen på ett gitter av storlek n × n med Korepins domänväggrand-
villkor (domain wall boundary conditions – DWBC). Metoden har blivit ett an-
vändbart verktyg för att studera partitionsfunktionen för liknande modeller. De-
terminantformeln har också visat sig vara användbar för att lösa andra typer av
problem. Genom att specialisera parametrarna i Izergins determinantformel kun-
de Kuperberg hitta en formel för antalet alternerande tecken-matriser (alternating
sign matrices – ASMs).

Bazhanov och Mangazeev introducerade speciella polynom, bland annat pn
och qn, som kan användas för att uttrycka speciella komponenter av egenvekto-
rerna för grundtillstånden till den supersymmetriska XYZ-spinnkedjan av udda
längd. I artikel I hittar vi explicita kombinatoriska uttryck för polynomen qn i ter-
mer av trefärgsmodellen med DWBC och en (diagonal) reflekterande rand. Sam-
bandet uppstår genom att specialisera parametrarna i partitionsfunktionen för den
elliptiska sexvertexmodellen med DWBC och en (diagonal) reflekterande rand på
Kuperbergs sätt. Som en följd av detta kan vi hitta resultat för trefärgsmodellen, ex-
empelvis antalet tillstånd med ett givet antal rutor av varje färg. I artikel II studerar
vi polynomen pn på ett liknande sätt. Kopplingen till den elliptiska sexvertexmo-
dellen fås genom att specialisera alla parametrar utom en på Kuperbergs sätt.

Genom att använda Izergin–Korepin-metoden i Artikel III hittar vi en deter-
minantformel för partitionsfunktionen för den trigonometriska sexvertexmodellen
med DWBC och en partiellt (triangulär) reflekterande rand på ett gitter av storlek
2n×m, där m ≤ n. Sedan använder vi Kuperbergs specialisering av parametrarna
för att hitta ett explicit uttryck för antalet tillstånd av modellen som en determinant
av Wilson-polynom. Vi kopplar också detta till en sorts ASM-liknande matriser.
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