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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen wij de correlaties van aangrenzende spinparen in het
eendimensionale Heisenberg spinketen.

Het Heisenbergmodel

Het Heisenbergmodel is gemaakt uit deeltjes met spin-1/2, dat betekent dat ze
een intrinsiek quantum magnetische moment hebben waarbij de gemeten waarde
of “op” |↑〉 of “neer” |↓〉 is. De spins zijn opgesteld in een rij waarbij elke spin een
interactie ondergaat met zijn twee naaste buren. De spins kunnen in dezelfde richt-
ing staan (ferromagnetisch) of tegengesteld (antiferromagnetisch). In het Heisen-
bergmodel zijn de interacties tussen twee spins isotroop, dat wil zeggen hetzelfde
in alle drie de ruimtelijke richtingen.

Voor dit model bepalen we de correlaties van aangrenzende spin paren in geval van
een antiferromagnetische interactie en bij nul temperatuur. De resultaten kunnen
gëınterpreteerd worden als de waarschijnlijkheid om dezelfde waarde voor twee
spinparen te meten op verschillende plaatsen van de spinketen en verschillende
tijden.

Experimenten

Een van de motivaties om dit eendimensionale magnetische model te bestuderen is
dat ze in de natuur voorkomen, in de vorm van isolerende kristallen waaraan metin-
gen gedaan kunnen worden. Wij laten zien dat door gebruik van röntgenstralen
met bepaalde frequenties een verstrooiingsproces, namelijk K-edge Resonant In-
elastic X-ray Scattering, zich voordoet waarbij de uitkomende röntgenstralingen
beschreven kunnen worden in termen van de correlaties voor aangrenzende spin-
paren.

Uitdrukkingen van de correlaties

Om de dynamica van de spinketen te bestuderen, bepalen we de exacte eigentoe-
standen met behulp van de zogenaamde coordinaat Bethe Ansatz, waarbij ook de
energie en de impuls van de toestand worden uitgerekend. Vervolgens brengen
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wij de Bethe-vergelijkingen in herinnering binnen de Orbachparametrisatie en de
Bethe-Takahashi-vergelijkingen. Een classificatie van de fundamentele excitaties
op de grondtoestand en de toestandsdichtheid voor een eindig aantal spins wordt
gegeven.

Om de aangrenzende spinpaarcorrelaties te bepalen geven we eerst een korte intro-
ductie van de algebräısche Bethe Ansatz. Door het opschrijven van eigentoestanden
in een algebräısche vorm kunnen zogenaamde form factoren worden uitgerekend,
dat zijn de bouwstenen voor de correlatiefuncties. De ingrediënten voor het uitreke-
nen van een form factor zijn: een representatie van lokale spin operatoren, de norm
van een eigentoestand en scalaire producten tussen twee toestanden.

In deze basis worden determinantformules afgeleid voor de operatoren S−j S
−
j+1 en

Szj S
z
j+1. Gebruiken maken van deze determinantformules reken we de correlaties

S−−++(q, ω), S4z(q, ω) en Sexch.(q, ω) uit voor een spinketen met een eindig aantal
spins. Daarnaast leiden we sommatieregels voor iedere correlatiefunctie.

Resultaten voor de correlaties

De determinantformules voor de correlatiefuncties worden numeriek uitgerekend,
zodat de resultaten gëınterpreteerd kunnen worden en de bijdrage van alle verschil-
lende excitaties bepaalt kan worden.

De correlaties S−−++(q, ω) en S4z(q, ω) zijn voor verschillende sterktes van het
externe magneetveld uitgebreid geanalyseerd. In het geval er geen magneetveld
is vinden we een significante bijdragen van 4-spinon-toestaden voor de S4z(q, ω)
correlatie. Daarnaast wordt in regio’s van de impuls-energie het signaal gerelateerd
aan 4-spinon-excitaties en kan onderscheden worden van 2-spinon-excitaties.

De numerieke bepaling van Sexch.(q, ω) geeft de responsfunctie voor de meting
van K-edge Resonant Inelastic X-ray Scattering en wordt vergeleken met die van
Szz(q, ω), wat evenredig is aan het signaal van inelastische neutronverstrooiing, de
meest gebruikte methoden voor het bestuderen van de dynamica van spinketens. De
spin-exchange-correlatie heeft dezelfde vorm als die van een enkele spincorrelatie en
wordt voornamelijk gevormd door het 2-spinon-signaal. Bij lage energie verdwijnt
het signaal van de responsfunctie en wordt een vergelijking met effectieve-theorieën
voor lage energie vrijwel onmogelijk.

De expliciete en gedetailleerde inhoud van dit proefschrift maakt het mogelijk om
alle andere aangrenzende spinoperatorcorrelaties te construeren.
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