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Samenvatting g 

Theoretischee fysici bestuderen met gebruik van mathematische modellen de eigen-
schappenn van verschillende systemen in de natuur. In vorige eeuwen realiseerde 
menn zich dat we met de wiskunde die we hebben niet alles exact kunnen oplossen. 
Wetenschapperss beseften dat een complete beschrijving ook niet nodig is, zoals in 
dee statistische mechanica waar het niet nodig is om de beweging van elk van de 
atomenn in een gas te beschrijven om de interessante eigenschappen, zoals druk of 
temperatuur,, te bestuderen. Of het geval van quantummechanica, waar een com-
pletee beschrijving zelfs in principe onmogelijk is. Het resultaat voor problemen in 
dee Natuurkunde veranderde van een deterministische oplossing naar één gegeven in 
termenn van gemiddeldes of een set van waarschijnlijkheden voor elk van de mogelijke 
gebeurtenissen.. Verder was al vroeg duidelijk dat een complete oplossing, zelfs in 
termenn van gemiddeldes, met de tot nu toe bekende wiskunde onmogelijk is. We 
moetenn benaderingen gebruiken. 

Tegenwoordigg is de theoretische natuurkunde gebaseerd op benaderingen. We 
kunnenn alleen ruwe oplossingen vinden, of ten hoogste oplossingen die waar zijn in 
eenn klein bereik van de betrokken parameters. Toch kunnen we met deze oplossingen 
heell  veel van de nodige informatie en het nodige begrip krijgen. Een andere manier 
omm het probleem te benaderen is het gebruik van vereenvoudigde modellen die de be-
langrijkstee eigenschappen van moeilijker en realistischer modellen behouden. Vanuit 
dezee "speelgoedmodellen", kunnen we iets zeggen over hoe realistischere modellen 
zichh gedragen en kunnen we ook algemene ideeën testen zoals kritieke verschijnselen 
enn universaliteit. 

Dezee theoretische ontwikkeling was gevolgd of soms gestimuleerd door experimen-
telee ontwikkelingen. We kunnen nu, bijvoorbeeld, makkelijk heel lage temperaturen 
bereiken.. Bij zulke lage temperaturen kunnen quantumeffecten gezien worden. Dat 
brengtt nieuwe vragen en nieuwe problemen met zich mee. We moeten die nieuwe 
effectenn begrijpen. Nieuwe toestanden van materie werden gevonden, zoals de Bose-
Einsteincondensaten.. Nieuwe fase-overgangen, zoals de quantum fase-overgangen 
diee bij temperatuur nul voorkomen, werden voorgesteld. We kunnen die niet direct 
zien,, maar veel effecten die we bij heel lage temperatuur waarnemen zijn het gevolg 
vann de nabijheid van een quantumkritiek punt. 

Eenn van de grootste ontdekkingen was het bestaan van spin. We kunnen spins 
beschrijvenn op veel verschillende manieren, afhankelijk van het doel en de situatie. 
Spinss zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor magnetische effecten. Om hun gedrag 
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tee begrijpen moeten heel veel benaderingen gebruikt worden. Vaak zijn in een mag-
neett details van de dynamica van elke spin niet van groot belang. Verder kan de 
kr istalstructuurr de symmetrieon breken zodat spins - ^ als Ising- of XY-spins be-
schrevenn kunnen worden. De wisselwerking tussen elk spinpaar in het rooster kan 
klassiekk beschreven worden, hoewel haar oorsprong quantuinmechanisch is. Ondanks 
dezee benaderingen zijn dit soort problemen nog steeds niet oplosbaar. Om zover te 
komen,, zijn er veel benaderingen en generalisaties van de algebra van spins uitge-
voerd.. Het eerste deel van dit proefschrift bestudeert een succesvolle generalisatie 
vann de spins, de zogenaamde "sferische spins". We gebruiken een quantumversie 
vann dit model om quaritum-fase-overgangen te bestuderen. We kunnen het hele-
maall  analytisch oplossen. Dit is een van de eenvoudigste modellen dat niet-triviale 
krit iekee verschijnselen vertoont. We laten zien dat de sferische spins uit een limiet 
vann Heisenbergspins kunnen komen. We berekenen alle kritische exponenten in het 
klassiekee en het quantum-kri t ische punt. 

Terwijll  we in een magneet, waar de spins aan een rooster vastzitten, vaak alleen 
dee evenwichtseigenschappen kunnen bestuderen, kunnen we in andere gevallen spins 
(off  systemen die als een spin beschreven kunnen worden, zoals een superconducting 
quantumquantum interference device. SQUID) los van de overige spins beschouwen. In kern-
spinresonantiespinresonantie (nuclear magnetic resonance. NMR. met zijn medische toepassing 
Magnet icc Resonance Imaging. MRI) . bijvoorbeeld, kan het gebeuren dat spins niet 
inn interactie zijn met andere spins. Met gebruik van lasers kunnen wre de richting 
vann de spins draaien. We kunnen dan de dynamische effecten bestuderen. Toch 
s taann die spins niet los van de rest van de wrereld en hun dynamica is beïnvloed 
doorr de omgeving van de spin. die demping en decoherentie veroorzaakt. In het 
tweedee deel van dit proefschrift stellen we een model voor om dat te beschrijven. 
Ookk hier gebruiken we een vereenvoudigde versie van het model die analytisch opge-
lostt kan worden. Nog één keer gebruiken we benaderingen in de gekozen vorm van 
hett model —-en niet "halverwege", zoals meestal gebeurt - om daarna alleen maar 
analyt ischee stappen te zetten. We kunnen dan in een gereduceerd bereik een ana-
lytischee oplossing vinden. We beschrijven een ensemble van spins onder het effect 
vann laserpulsen zoals in NMR. Met dit model bestuderen wre nieuwe mechanismen 
vann werk-extractie. zoals lasing. en van afkoeling van spins. We stellen mechanis-
menn voor die voordelen kunnen hebben boven de nu gebruikelijke. Het belang van 
afkoelingg van spins is dat resultaten in NMR-experimenten afhankelijk zijn aan de 
aanvankelijkee polarisatie van de spin. Hoe groter de polarisatie, des te sterker het 
signaal. . 

Err is heel veel ontwikkeling op het gebied van scheikunde. Tegenwoordig kun-
nenn we legeringen met precieze concentratie van elk element maken. Een klassiek 
voorbeeldd is A i i i_ r Fcc . een transit iemetaal binnen een edelmetaal. Voor bepaalde 
concentrat iess c is deze legering een spinglas. Spinglazen zijn ongeorderde magneten 
waarinn de richting van de spins beneden de kritieke temperatuur op een schijnbaar 
ongeorderdee wijze invriest. Spinglazen hebben de ontwikkeling van een jonge tak 
vann natuurkunde, de studie van ongeorderde systemen, erg bevorderd. 

Inn de derde deed van dit proefschrift beschouwen we spinglazen. Om te beginnen 
bestuderenn we hoe in metalische spinglazen de fase-overgangstemperatuur van de 
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concentratiee van magnetische onzuiverheden afhangt. Daarna kiezen we een andere 
methodee om problemen op te lossen, namelijk computersimulaties. We hebben een 
spinglass model gesimuleerd in een computer. Het probleem hier is dat we alleen 
kleinee systemen kunnen simuleren doordat computers een eindig en relatief klein 
geheugenn hebben. Met behulp van deze simulatie kunnen we bestuderen hoe een 
kleinn systeem een bekend oneindig gemiddelde-veldsysteem benadert. 




