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c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i
osiπgniÍtych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wy-
korzystania
Przedmowa: Lód spinowy – od makroskopowej degeneracji do u≥amkowych
≥adunków

Na poczπtku dwudziestego wieku naukowcy badajπcy w≥asnoúci wody nie potrafili wy-
jaúniÊ niezgodnoúci pomiÍdzy wartoúciami entropii wynikajπcymi z pomiarów kaloryme-
trycznych oraz oszacowanymi na podstawie danych spektroskopowych [1, 2]. Znana juø
by≥a wtedy, na podstawie pomiarów rentgenowskich, heksagonalna struktura po≥oøeÒ ato-
mów tlenu w najczÍúciej naturalnie wystÍpujπcej formie lodu [3], jednak uporzπdkowanie
atomów wodoru by≥o ciπgle przedmiotem dyskusji. Bernal i Fowler opisali lód wodny
jako kryszta≥ molekularny, w którym kaødy atom tlenu jest po≥πczony z dwoma atomami
wodoru wiπzaniami kowalencyjnymi oraz z dwoma innymi za pomocπ d≥uøszych wiπzaÒ
wodorowych. W ten sposób sformu≥owali warunki dla konfiguracji lodu nazywane „regu-
≥ami lodu” (ice rules). Wyrazili teø przypuszczenie, øe w temperaturze nieco niøszej niø
punkt zamarzania lodu orientacja czπsteczek wody jest „czÍúciowo lub nawet w duøym
zakresie nieregularna” [4]. Linus Pauling uwaøa≥, øe orientacja czπsteczek wody pozostaje
nieustalona nawet w najniøszych dostÍpnych eksperymentalnie temperaturach; oszacowa≥
teø liczbÍ konfiguracji spe≥niajπcych regu≥y lodu na (3/2)N , gdzie N jest liczbπ czπsteczek
wody [5]. Resztkowa entropia, wyliczona na podstawie oszacowania Pauliego, by≥a zgodna
z brakujπcπ wczeúniej wartoúciπ [2].

Dwadzieúcia lat póüniej Anderson zauwaøy≥, øe antyferromagnetyk Isinga na sieci pi-
rochloru podlega≥by dok≥adnie tym samym regu≥om co lód wodny; z powodu róønicy w
symetrii sieci uøy≥ terminu „lód kubiczny” (cubic ice) [6]. W 1980 roku nietypowe korelacje
zosta≥y zaobserwowane w warstwowym, zwiπzanym wodorowo ferroelektryku i wyjaúnione
jako skutek regu≥ lodu w dwóch wymiarach [7, 8].

Pierwsza obserwacja „lodu spinowego”, uk≥adu o strukturze typu lodu w magnetyku,
zosta≥a opisana w roku 1997: nie stwierdzono uporzπdkowania do bardzo niskiej tem-
peratury ¥ 50 mK w Ho2Ti2O7, zwiπzku z magnetycznymi jonami Ho3+ na sieci piro-
chloru [9, 10]. Pomiary ciep≥a w≥aúciwego dla podobnego zwiπzku Dy2Ti2O7 wykaza≥y
istnienie entropii resztkowej o wartoúci zgodnej z oszacowaniem Paulinga [11]. Obydwa
zwiπzki sπ izolatorami i charakteryzujπ siÍ duøymi momentami magnetycznymi 10 µB [12].
Z powodu jednojonowej anizotropii zachowujπ siÍ one jak spiny Isinga o dwóch stanach,
do úrodka i na zewnπtrz tetraedru, wzd≥uø kierunku ≥πczπcego úrodki tetraedrów. W
konfiguracji lodu spinowego dok≥adnie dwa spiny skierowane sπ do úrodka i dwa na ze-
wnπtrz kaødego tetraedru, jak pokazano na rys. 1(a). Najprostszy hamiltonian z takim
stanem podstawowym to model wymiany z ferromagnetycznym sprzÍøeniem pomiÍdzy
najbliøszymi sπsiadami [9] (w rzeczywistych materia≥ach wystÍpujπ dalekozasiÍgowe od-
dzia≥ywania dipolowe).

Regu≥y lodu prowadzπ do dalekozasiÍgowych potÍgowych korelacji pomiÍdzy spinami,
czego manifestacjπ jest charakterystyczny czynnik struktury: sπ na nim widoczne zwÍøe-
nia nazywane pinch points [13–15]. Innπ niezwykle ciekawπ w≥asnoúciπ lodu spinowego
jest moøliwoúÊ wzbudzenia i propagacji w sieci „monopoli magnetycznych” [16–19]. Para
tetraedrów z magnetycznym ≥adunkiem, utworzona poprzez odwrócenie spinu i rozdziele-
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Rysunek 1: Kwantowy lód spinowy (a) Konfiguracja lodu spinowego: w kaødym tetraedrze
dok≥adnie dwa spiny sπ skierowane do úrodka (in) i dwa na zewnπtrz (out). (b) „Monopole
magnetyczne” (zacieniowane tetraedry) w konfiguracji lodu spinowego. Para monopoli moøe
byÊ utworzona poprzez wzbudzenie (odwrócenie) jednego spinu i z≥amanie regu≥ lodu na dwóch
tetraedrach, do których naleøy spin. ”Monopole” mogπ byÊ nastÍpnie rozdzielone poprzez odwró-
cenie kolejnego spinu. Jak widaÊ na rysunku, regu≥y lodu zosta≥y w ten sposób przywrócone na
tetraedrze pomiÍdzy nimi, ale pozostaje zaznaczony na czerwono ≥aÒcuch spinów odwróconych
w stosunku do konfiguracji wyjúciowej. (c) Procesy tunelowania pomiÍdzy dwiema konfigura-
cjami lodu spinowego. Jeúli spiny naleøπce do heksagonalnej plakietki sπ uporzπdkowane zgodnie
wzd≥uø tej plakietki, mogπ zostaÊ odwrócone bez z≥amania regu≥ lodu (w kaøym tetraedrze za-
wierajπcym plakietkÍ zostanie odwrócona para spinów in i out).

nie powsta≥ego wzbudzenia na dwa defekty, jest pokazana na rys. 1(b). Sπ one po≥πczone
≥aÒcuchem spinów odwróconych w stosunku do wyjúciowej konfiguracji. Czy zatem za-
chowujπ siÍ jak swobodne czπstki? Odpowiedü na to pytanie zaleøy od w≥asnoúci stanu
podstawowego danego uk≥adu. Jeúli jest to stan uporzπdkowany, ≥aÒcuch ≥πczπcy wzbu-
dzone tetraedry bÍdzie liniπ defektów o energii proporcjonalnej do jego d≥ugoúci. Jeúli
jednak stan podstawowy charakteryzuje siÍ wystarczajπcym nieporzπdkiem, ≥aÒcuch „roz-
pada siÍ” i nie moøe byÊ w øaden sposób wyróøniony w sieci — monopole sπ „uwolnione”
(deconfined) [17].

Kiedy zaczynaliúmy badania uk≥adów typu lodu spinowego, klasyczne kulombowskie
ciecze spinowe by≥y szeroko przebadane teoretycznie. Jaki jest jednak stan podstawowy
uk≥adu o strukturze lodu spinowego, jeøeli efekty kwantowe grajπ duøπ rolÍ? Wúród bada-
nych eksperymentalnie materia≥ów znane by≥y zwiπzki z silnym udzia≥em procesów kwan-
towych, na przyk≥ad Tb2Ti2O7 [20–22], Yb2Ti2O7 [23,24], czy Pr2SN2O7 [25], co stanowi≥o
motywacjÍ do podjÍcia naszych projektów.

U≥amkowe wzbudzenia zosta≥y opisane wczeúniej w wielu modelach niskowymiarowych,
jak w jednowymiarowym uk≥adzie z dystorsjπ Peierlsa [26] czy w kwantowym zjawisku
Halla w dwóch wymiarach [27]. Metody teorii pola pokaza≥y moøliwoúÊ realizacji cieczy
kwantowej w efektywnym modelu lodu spinowego z tunelowaniem kwantowym. Stan ten
opisuje teoria cechowania U(1), która przewiduje istnienie „fotonów” (niskoenergetycznych
stanów wzbudzonych zwiπzanych z fluktuacjami pola cechowania) oraz „magnetyczne” i
„elektryczne” ≥adunki [28].1 Analogiczny kwantowy model dimerów na sieci dwudziel-
nej w trzech wymiarach prowadzi do podobnego stanu podstawowego [29]. By≥y równieø
dyskutowane „uwolnione” jonowe wzbudzenia w lodzie wodnym [30]. Kwantowe symula-
cje Monte Carlo w skoÒczonej temperaturze dla modelu „twardych bozonów” (hardcore

1Sformu≥owania takie jak „fotony” i „úwiat≥o” sπ stosowane z powodu podobieÒstwa rozwaøanej teorii
cieczy kwantowej do zwyk≥ej elektrodynamiki.
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bosons) wykaza≥y korelacje przewidziane w teorii cieczy kwantowej U(1) [31].
Prezentowany tutaj cykl prac rozpoczÍliúmy od zbadania kwantowego modelu dime-

rów na sieci diamentu za pomocπ kwantowych symulacji Monte Carlo. Naszym celem by≥o
numeryczne wykazanie istnienia cieczy kwantowej w trzech wymiarach. Przeprowadzone
symulacje wykaza≥y zanik dalekozasiÍgowego uporzπdkowania i potwierdzi≥y, øe faza nie-
uporzπdkowana jest cieczπ kwantowπ o w≥asnoúciach opisanych przez teoriÍ cechowania
U(1) [H1, H2]. Rozszerzona praca [H2] zawiera szczegó≥owy opis uøywanych przez nas
metod (stosowanych póøniej do badania innych uk≥adów) oraz dyskusjÍ nieergodycznoúci
badanego modelu dimerów na sieci diamentu. NastÍpny projekt dotyczy≥ efektywnego
modelu kwantowego lodu spinowego; pokazaliúmy, øe wystÍpuje w nim ciecz kwantowa
bez koniecznoúci wprowadzenia dodatkowych wyrazów w hamiltonianie [H3]. Po≥πczenie
metod numerycznych i obliczeÒ metodami sieciowej teorii pola dostarczy≥o dodatkowego
potwierdzenia w≥asnoúci stanu podstawowego oraz wyników istotnych dla eksperymen-
tatorów poszukujπcych úladów lodu spinowego [H4]. Badanie modelu kwantowego lodu
spinowego z dalekozasiÍgowymi oddzia≥ywaniami dipolowymi oraz krótkozasiÍgowymi od-
dzia≥ywaniami wymiennymi [H5] pokaza≥o moøliwoúÊ stabilizacji cieczy kwantowej przez
czÍúciowe znoszenie siÍ oddzia≥ywaÒ, oraz przynios≥o odkrycia nowych faz uporzπdkowa-
nych. Równieø lód wodny moøe byÊ badany jako system kwantowy z moøliwym stanem
opisanym teoriπ U(1) w bardzo niskich temperaturach. Zastosowaliúmy nasze numeryczne
narzÍdzia do badania w≥asnoúci heksagonalnego lodu wodnego z kwantowymi procesami
tunelowania [H6, realizowany projekt].
Kwantowy lód spinowy wciπø inspiruje do nowych poszukiwaÒ, jednym z interesujπcych
problemów jest badanie stanu podstawowego uk≥adu spolaryzowanego w polu magnetycz-
nym (realizowany projekt).

I. Lód spinowy, modele dimerów i ciecz kwantowa

Co zatem ≥πczy lód kwantowy i modele dimerów? W jaki sposób przewidywania teorii
kwantowej cieczy spinowej U(1) mogπ zostaÊ sprawdzone metodami numerycznymi?

Zacznijmy od najprostszego modelu uwzglÍdniajπcego procesy kwantowe w lodzie spi-
nowym. Uk≥ad spinów na sieci pirochloru moøe byÊ opisany jako model XXZ [24,32–36]:
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szym stanom magnetycznego jonu w silnym polu krystalicznym. Efektywny hamiltonian
tunelowania moøe byÊ wyprowadzony za pomocπ zdegenerowanej teorii perturbacji przez
rozwaøenie procesu wzbudzenia pary monopoli i przeskoków jednego z nich wokó≥ szeúcio-
kπtnej plakietki, pokazanej na rys. 1(c). Po rekombinacji defektów, nowa konfiguracja
spe≥nia warunki lodu, zatem procesy tunelowania wprowadzajπ dynamikÍ wewnπtrz pod-
przestrzeni Hilberta z niskoenergetycznymi konfiguracjami lodu: jeøeli wszystkie spiny
naleøπce do szeúciokπtnej plakietki majπ zgodny kierunek wzd≥uø plakietki, mogπ zostaÊ
odwrócone ze sta≥π tunelowania g = 12J3
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Rysunek 2: Model Rokhsara-Kivelsona (a) RównowaønoúÊ konfiguracji lodu spinowego i
niskoenergetycznych konfiguracji w modelu hardcore bosons z duøym odpychaniem miÍdzy naj-
bliøszymi sπsiadami i po≥owicznym domieszkowaniem: kaødy wÍze≥ ze spinem skierowanym do
úrodka tetraedru podsieci A odpowiada miejcu obsadzonemu przez bozon. (b) Odwzorowanie
modelu na sieÊ diamentu otrzymanπ przez po≥πczenie úrodków tetraedrów. Jeúli na wiπzaniu
tej sieci znajduje siÍ bozon, odpowiada to dimerowi. W uk≥adzie po≥owicznie domieszkowanym
uzyskane w ten sposób konfiguracje zawierajπ zamkniÍte pÍtle. (c) Diagram fazowy modelu
Rokhsara-Kivelsona wynikajπcy z teoretycznego opisu dla cieczy kwantowej w trzech wymia-
rach. Parametr µ okreúla stosunek potencjalnej do kinetycznej czÍúci hamiltonianu. Panel (c)
zaadaptowany z [H1].

gdzie suma biegnie po wszystkich szeúciokπtnych plakietkach sieci pirochloru, a strza≥ki
oznaczajπ kierunek spinów, jak na rys. 1(c).

Powyøszy hamiltonian by≥ podstawowym modelem w naszych badaniach lodu spino-
wego [H3-H5], ale moøe on s≥uøyÊ do opisu wielu innych uk≥adów, na przyk≥ad mo-
delu hard-core bosons na sieci pirochloru z po≥owicznym wype≥nieniem, w granicy duøego
odpychania miÍdzy najbliøszymi sπsiadami [31]. Oddzia≥ywania wymuszajπ (dla nisko-
energetycznych konfiguracji) warunki analogiczne do warunków lodu: kaødy tetraedr jest
obsadzony przez dok≥adnie dwa bozony. Rys. 2(a) pokazuje równowaønoúÊ konfiguracji
w obu modelach. Konfiguracja bozonów moøe z kolei byÊ odwzorowana na model dime-
rów na sieci diamentu utworzonej przez po≥πczone úrodki tetraedrów, jeøeli kaødy bozon
znajdujπcy siÍ na wiπzaniu tej sieci jest zastπpiony przez dimer, [Rys. 2(b)]. Przy po≥owicz-
nym wype≥nieniu konfiguracje bozonów (spe≥niajπce regu≥y lodu) odpowiadajπ zamkniÍ-
tym pÍtlom (loop model), a hamiltonian tunelowania przesuwa dimery wzd≥uø plakietek z
naprzemiennym uk≥adem dimerów i pustych wiπzaÒ. Jeúli rozwaøane jest obsadzenie jed-
nej czwartej wÍz≥ów sieci przez bozony, odpowiednie konfiguracje na sieci diamentu bÍdπ
z≥oøone z izolowanych dimerów. Kwantowy model dimerów badany w pracach [H1, H2],
by≥ rozwaøany jako efektywny model opisujπcy plateau w po≥owie magnetyzacji w spine-
lach zawierajπcych jony chromu [37–39]. Pokazaliúmy, øe moøe on teø byÊ zastosowany do
opisu bezspinowych fermionów [H2]. Wreszcie, procesy tunelowania mogπ byÊ przyjÍte do
opisu równoczesnego przeskoku protonów w sieci lodu wodnego [H6].

Hamiltonian tunelowania moøe byÊ rozszerzony przez dodanie diagonalnego wyrazu
potencjalnego mierzπcego liczbÍ „odwracalnych” plakietek:

H
potential

=
ÿ

7
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Suma wyrazów kinetycznych i potencjalnych, waøona wartoúciπ parametru µ,

H
µ
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+ µ H
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, (4)
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jest sformu≥owaniem modelu Rokshara-Kivelsona (RK) [40], pierwotnie zaproponowanego
jako narzÍdzie opisu modelu dimerów na sieci kwadratowej w kontekúcie teorii nadprze-
wodnictwa wysokotemperaturowego.

Szczególnπ w≥asnoúciπ modelu RK jest punkt krytyczny dla µ = 1, w którym wszystkie
funkcje korelacji wykazujπ potÍgowy zanik. W dwóch wymiarach punkt RK sπsiaduje ze
stanami uporzπdkowanymi [41,42]. Jednak dla uk≥adów na sieciach dwudzielnych w trzech
wymiarach teoria pola przewiduje skoÒczony obszar stabilnoúci cieczy kwantowej U(1) dla
µ < 1. Jest to faza kulombowska w (3+1) wymiarowej elektrodynamice kwantowej, analog
klasycznej cieczy kulombowskiej opisujπcej uk≥ady lodu spinowego.

Jeúli dana konfiguracja spe≥nia warunki lodu spinowego, moøna wprowadziÊ na wiπza-
niach sieci diamentu fikcyjne pole magnetyczne B = Ò ◊ A (przy cechowaniu kulombow-
skim) w taki sposób, øe Ò · B = 0 dla kaødego wÍz≥a. Procesy tunelowania sπ üród≥em
dynamiki, która moøe byÊ opisana w najprostszym podejúciu poprzez standardowe dzia-
≥anie Maxwella [28, 29]:

S =
⁄

d3xdt
Ë
E2 ≠ c2B2

È
, (5)

gdzie E = ˆ
t

A. W modelu RK dla µ . 1, c ma wartoúÊ wiÍkszπ od zera i dzia≥anie (5),
umoøliwia realizacjÍ równaÒ Maxwella w sieci krystalicznej, ze wzbudzeniami „fotonów”
o dyspersji Ê = c |k|. Dla skoÒczonych klastrów z róønπ gÍstoúciπ pola B równanie (5)
pozwala teø obliczyÊ wartoúci energii, które moøna testowaÊ numerycznie.

Jednπ z konsekwencji warunków lodu jest zachowanie strumienia pola B (mierzonego
przez p≥aszczyznÍ przecinajπcπ wiπzania sieci diamentu) wzglÍdem procesów tunelowania
w hamiltonianie (4). StrumieÒ moøe zostaÊ zmieniony przez przemieszczenie dimerów
(odwrócenie spinów) wzd≥uø pÍtli okrπøajπcej ca≥y klaster z za≥oøonymi warunkami brze-
gowymi. W ten sposób moøna konstruowaÊ w sposób systematyczny uk≥ady z róønπ war-
toúciπ strumienia pola B. Jako miarÍ strumienia pola przyjmujemy liczbÍ „ pojedynczych
pÍtli wprowadzonych do konfiguracji o zerowym strumieniu (w ogólnym przypadku trzy
liczby sπ potrzebne do okreúlenia strumienia pola, jednak poniewaø w naszych pracach
rozwaøamy tylko strumieÒ w kierunku [100] moøemy przyjπÊ uproszczonπ notacjÍ).

Dla klastra o strumieniu „, gÍstoúÊ pola B moøe byÊ wyznaczona jako strumieÒ „
podzielony przez powierzchniÍ klastra, przy za≥oøeniu øe w fazie cieczy kwantowej pole jest
jednorodne. Z równania (5) wynika, øe energia uk≥adu jest proporcjonalna „2 i odwrotnie
proporcjonalna do liniowego rozmiaru uk≥adu L:

�
„

= E
„

≠ E0 = c2 „2

L
. (6)

Symulacje Monte Carlo w osobnych sektorach przestrzeni Hilberta pozwalajπ uzykaÊ war-
toúci najniøszej energii w funkcji wartoúci strumienia „, co pozwala na porównanie w≥a-
snoúci badanej fazy z przewidywaniami teorii pola.

Zauwaømy, øe przerwa energetyczna pomiÍdzy sektorem o zerowym strumieniu i sek-
torem z jednym strumieniem zmienia siÍ jak 1/L w fazie cieczy kwantowej, czyli zanika
w granicy termodynamicznej. Oznacza to zanik napiÍcia ≥aÒcucha ≥πczπcego u≥amkowe
wzbudzenia, co moøna zobaczyÊ rozwaøajπc proces utworzenia dwóch monomerów, prze-
mieszczenie jednego z nich wokó≥ klastra z periodycznymi warunkami brzegowymi i re-
kombinacjÍ do dimeru. Powstanie w ten sposób konfiguracja z jednostkowym strumieniem
pola, który jednak, zgodnie z przewidywaniami teorii cieczy U(1), nie generuje „napiÍcia
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≥aÒcucha” w granicy termodynamicznej. Jednπ z konsekwencji wyraøenia (6) sπ zatem
swobodne u≥amkowe wzbudzenia.

Na rys. 2(c) pokazany jest diagram fazowy modelu RK (pierwotnie zaproponowany
na podstawie argumentów teorii pola) ze skoÒczonym zakresem stabilnoúci fazy cieczy
kwantowej U(1) rozciπgajπcym siÍ od punktu RK. W granicy duøych ujemnych wartoúci
parametru µ, konfiguracja z maksymalnπ gÍstoúciπ odwracalnych plakietek bÍdzie stanem
podstawowym z dalekozasiÍgowym uporzπdkowaniem. Numeryczne poszukiwania cieczy
kwantowej rozpoczÍliúmy od badania maksymalnie „odwracalnej” konfiguracji przy po-
mocy symulacji metodami Monte Carlo. Po zaobserwowaniu zaniku tego uporzπdkowania
wraz ze wzrostem µ, zbadaliúmy w≥asnoúci nowej fazy wykorzystujπc opisane powyøej
przewidywania teorii cieczy U(1).

II. Ciecz kwantowa z u≥amkowymi wzbudzeniami w trzech wymiarach [H1, H2]

W 2006 roku do≥πczy≥am do grupy Petera Fuldego w Instytucie Maxa Plancka w Dreü-
nie, gdzie zainteresowa≥ mnie problem u≥amkowych wzbudzeÒ na sieci typu szachownicy
(checkerboard), ktróra jest rzutem sieci pirochloru na p≥aszczyznÍ. Czπstki o ≥adunku elek-
tronu mogπ w tym uk≥adzie prowadziÊ do stanów wzbudzonych o ≥adunku e/2 [43]. We
wspó≥pracy z Frankiem Pollmanem napisa≥am swój pierwszy program Monte Carlo poka-
zujπcy zastosowanie metody Green’s function Monte Carlo (GFMC) [44, 45] do badania
modelów dimerów w dwóch wymiarach. Rok póüniej rozpoczÍ≥am pracÍ nad pierwszym
projektem przedstawionego cyklu: kwantowym modelem dimerów na sieci pirochloru (póü-
niej kontynuowanym na uniwersytecie w Bristolu w grupie Nika Shannona). Kiedy nasze
pierwsze symulacje wskaza≥y na znikanie napiÍcia ≥aÒcucha w ma≥ym klastrze, rozwinÍli-
úmy narzÍdzia numeryczne pozwalajπce uzyskaÊ wyniki dla znacznie wiÍkszych uk≥adów i
przeprowadziÊ dok≥adne badania w≥asnoúci cieczy spinowej w tym modelu. G≥ównπ tech-
nikπ wykorzystanπ w projekcie by≥a metoda GFMC, ale wykorzystuje ona „funkcje napro-
wadzajπce” (guiding functions), które optymalizowaliúmy metodπ wariacyjnych symulacji
Monte Carlo (VMC) [46,47]. Nasze metody i napisane programy by≥y póüniej rozszerzane
i modyfikowane do opisu modelu lodu spinowego i heksagonalnego lodu wodnego.

W poczπtkowej czÍúci projektowania obliczeÒ i pisania programów korzysta≥am z po-
mocy Franka Pollmanna, Karlo Penca i Nika Shannona. Karlo Penc przygotowywa≥ w
ciπgu wszystkich wspólnych projektów dane dotyczπce geometrii klastrów (na przyk≥ad
listy par wÍz≥ów zwiπzanych symetriπ i odleg≥oúciπ, czÍúÊ konfiguracji, w tym znalezionπ
przez niego konfiguracjÍ squiggle badanπ w [H3], oraz wzory pozwalajπce obliczyÊ pa-
rametr porzπdku). Jestem jednak odpowiedzialna za wszystkie pe≥ne wersje programów
wykorzystujπcych symulacje Monte Carlo (GFMC, VMC), planowanie i wykonanie sy-
mulacji, analizÍ danych oraz modyfikacje kodów zwiπzane z badaniami nowych modeli.
Napisa≥am teø pomocnicze programy s≥uøπce do symulacji w≥asnoúci stanu podstawowego
w punkcie RK przy wykorzystaniu róønych algorytmów czy do przeszukiwania klasycznych
konfiguracji lodu spinowego [H5].

Dowód istnienia.
Artyku≥ otwierajπcy cykl [H1] pokazuje po raz pierwszy numeryczny dowód realizacji
kwantowej cieczy spinowej w trzech wymiarach dla T = 0. Najwaøniejszym zadaniem
tej czÍúci by≥o pokazanie istnienia nieuporzπdkowanej fazy rozciπgajπcej siÍ od punktu
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RK oraz potwierdzenie, øe jej w≥asnoúci sπ zgodne z teoretycznymi przewidywaniami dla
cieczy U(1). Chcieliúmy teø zbadaÊ zakres tej fazy w modelu RK — czy stabilizacja cieczy
kwantowej wymaga uzupe≥nienia hamiltonianu tunelowania o wyraz potencjalny? Druga,
rozszerzona praca [H2] zawiera obszerne omówienie wyników, w tym zastosowania teorii
perturbacji w pobliøu punktu RK, oraz dyskusjÍ stosowanych narzÍdzi numerycznych.
Waønπ jej czÍúciπ jest dyskusja problemu nieergodycznoúci modelu (majπca zastosowanie
do rozwaøanego w [H1, H2] uk≥adu dimerów na sieci diamentu).

Nasze badania zaczÍliúmy od symulacji uporzπdkowania R [37], pokazanego na rys. 3(a).
Jest to konfiguracja zawierajπca maksymalnπ moøliwπ w modelu dimerów na sieci dia-
mentu gÍstoúÊ odwracalnych plakietek, o zerowym strumieniu pola. Przeprowadzi≥am
symulacje metodπ GFMC dla kubicznych klastrów kompatybilnych z konfiguracjπ R, za-
wierajπcych 16L3 wiπzaÒ (w pracach dotyczπcych kwantowego modelu dimerów [H1, H2]
stosowaliúmy konwencjÍ liczby wiπzaÒ w sieci diamentu, odpowiadajπcπ liczbie wÍz≥ów
sieci pirochloru).

Wyniki symulacji dla parametru porzπdku m
R

pokazujπ zanik uporzπdkowania R dla
dodatnich wartoúci parametru µ; wartoúci otrzymane w nowej fazie zbliøajπ siÍ do war-
toúci w punkcie RK nie wykazujπc oznak utworzenia fazy poúredniej pomiÍdzy uporzπd-
kowaniem R i stanem nieuporzπdkowanym w punkcie RK [rys. 3(c)]. Sprawdziliúmy, øe
mierzony parametr porzπdku dπøy do zera w granicy termodynamicznej. W symulacjach
GFMC byliúmy ograniczeni do 2000 wiπzaÒ, jednak dok≥adnie w punkcie RK mogliúmy
badaÊ znacznie wiÍksze uk≥ady. By≥o to moøliwe dziÍki w≥asnoúci stanu podstawowego
w punkcie RK: jest on równomiernie waøonπ kombinacjπ wszystkich konfiguracji [40], co
moøna pokazaÊ wyraøajπc hamiltonian z równania (4) jako sumÍ operatorów rzutowych.
Poniewaø taka fukcja falowa znacznie u≥atwia symulacje, zbadaliúmy parametr porzπdku w
uk≥adach zawierajπcych do 8192 wiπzaÒ i potwierdziliúmy, øe zanika on wraz ze wzrostem
rozmiaru uk≥adu [rys. 3(c)]. Poniewaø wartoúÊ µ badanego przejúcia fazowego silnie zaleøy
od rozmiaru klastra, oszacowaliúmy punkt przejúcia µ

c

wykorzystujπc symulacje dla trzech
róønych geometrii klastrów i dwie nieco róøniπce siÍ metody [H1, H2]; w obu przypadkach
otrzymaliúmy bardzo podobne wartoúci 0.75-0.77 g.

Jeúli nieuporzπdkowana faza, którπ znaleüliúmy, jest poszukiwanπ cieczπ spinowπ, po-
winna umoøliwiaÊ swobodnπ propagacjÍ u≥amkowych ≥adunków. Koniecznym warunkiem
takiej propagacji jest zanik napiÍcia ≥aÒcucha dimerów przesuniÍtych wzd≥uø pÍtli okrπøa-
jπcej ca≥y klaster [rys. 3(b) pokazuje czÍúÊ procesu utworzenia takiej pÍtli w modelu dime-
rów na sieci diamentu]. Poniewaø nie moøna powróciÊ do stanu sprzed utworzenia pÍtli za
pomocπ operacji hamiltonianu, symulacje w podprzestrzeni Hillberta z pÍtlπ pozwalajπ na
uzyskanie róønicy energii w stosunku do podprzestrzeni bez pÍtli, czyli obliczenie napiÍcia
≥aÒcucha. Zaobserwowaliúmy wyraüny spadek tego napiÍcia dla tych samych wartoúci µ,
dla których nastÍpuje zanik uporzπdkowania R, co jest zgodne z przewidywaniami dla
cieczy kwantowej.

Aby sprawdziÊ przewidywania równania (6), przeprowadziliúmy równieø znacznie roz-
szerzone badania spektrum energii dla róønych sektorów strumienia, z wykorzystaniem
w≥asnoúci funkcji falowej w punkcie RK, z którego powinna „wyrastaÊ” ciecz kwantowa.
Wychodzπc z konfiguracji R o zerowym strumieniu pola B, moøna w sposób systema-
tyczny utworzyÊ konfiguracje o strumieniu „. Najniøsza energia we wszystkich sektorach
jest równa zeru w punkcie RK, jednak moøemy wykorzystaÊ teoriÍ perturbacji do oblicze-
nia wartoúci energii w pobliøu tego punktu. Hamiltonian modelu RK moøe byÊ wyraøony
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Rysunek 3: Ciecz kwantowa U(1) w modelu dimerów kwantowych (a) Konfiguracja
dimerów (dwie elementarne komórki konfiguracji R) naleøπca do sektora o zerowej magnety-
zacji, z maksymalnπ liczbπ odwracalnych plakietek; zacieniowane plakietki z naprzemiennym
uporzπdkowaniem dimerów i pustych wiπzaÒ sπ odwracalne. (b) Konfiguracja dimerów z dwoma
u≥amkowymi defektami (monomerami) oddzielonymi liniπ dimerów przesuniÍtych w stosunku do
konfiguracji R. Jeúli jeden z monomerów „obejdzie” ca≥y klaster i dojdzie do rekombinacji, po-
wstanie konfiguracja dimerów z jednostkowym strumieniem. (c) Parametr porzπdku konfiguracji
R w funkcji µ, uzyskany w symulacjach Monte Carlo dla serii klastrów o symetrii kubicznej i
maksymalnej wielkoúci 2000 wiπzaÒ. Wartoúci m

R

sπ znormalizowane do jednoúci dla µ æ ≠Œ.
Pokazane sπ równieø wyniki uzyskane metodπ dok≥adnej diagonalizacji (ED) dla klastra ze 128
wiπzaniami. Wstawiony wykres pokazuje zanikanie parametru porzπdku w punkcie RK (µ = 1)
w granicy termodynamicznej (symulacje klastrów do 8192 wiπzaÒ). (d) Przerwa energetyczna �

„

pomiÍdzy sektorem o zerowym strumieniu, zawierajπcym konfiguracjÍ R, a sektorami z wprowa-
dzonymi strumieniami pola („ oznacza liczbÍ jednostkowych strumieni). WartoúÊ przerwy jest
podzielona przez „2 oraz odleg≥oúÊ od punktu RK 1 ≠ µ. Parametr µ zmienia siÍ od wartoúci
bardzo bliskich punktu RK (µ = 0.99) do wartoúci dla fazy uporzπdkowanej (µ = 0). Wyniki
zosta≥y otrzymane w symulacjach GFMC dla klastra z 1024 wiπzaniami. Panele zaadaptowane
z [H1] i [H2].

jako suma H
µ

w punkcie RK (µ = 1) i zaburzenia ≠”µH
potential

, gdzie ”µ = 1 ≠ µ. Prowa-
dzi to do wyraøenia przerwy energetycznej �

„

pomiÍdzy sektorem o zerowym strumieniu
i sektorem z niezerowym „ poprzez róønicÍ úredniej liczby odwracalnych plakietek �N

„

pomiÍdzy tymi sektorami:
�

„

= �N
„

”µ. (7)
Mogliúmy zatem znowu wykorzystaÊ moøliwoúÊ symulacji duøych uk≥adów w punkcie RK
i uzyskaÊ wartoúci energii w pobliøu tego punktu. Jeúli nieuporzπdkowana faza jest cieczπ
kwantowπ U(1), z równania (6) wynika, øe

�N
„

≥ ≠„2

L
. (8)

RozpoczÍliúmy od sprawdzenia przewidywaÒ powyøszego równania dla serii klastrów
do 8192 wiπzaÒ, mierzπc liczbÍ odwracalnych plakietek. Oczekiwana liniowa zaleønoúÊ od
„2 widoczna jest dla uk≥adów powyøej 2000 wiπzaÒ. Wspó≥czynnik tej zaleønoúci dπøy do
zera z 1/L w zgodzie z teoretycznymi przewidywaniami [H2]. NastÍpnie przeprowadzi≥am
symulacje GFMC dla kilku wartoúci µ w pobliøu punktu RK dla klastra zawierajπcego
1024 wiπzania. Otrzymane róønice energii wobec stanu podstawowego, podzielone przez
1 ≠ µ i „2 wykazujπ takπ samπ zaleønoúÊ od „ jak dane z teorii perturbacji.
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Najwaøniejszym potwierdzeniem przejúcia do fazy cieczy spinowej w punkcie µ
c

by≥y
symulacje GFMC dla duøego zakresu wartoúci µ daleko od punktu RK i ponowne po-
równanie wartoúci przerwy energetycznej z wynikami teorii perturbacji [rys. 3]. Bardzo
wyraüny podzia≥ wystÍpuje pomiÍdzy przebiegiem zmiennoúci zaleønoúci od „2 dla µ = 0.6
i µ = 0.7. Dla µ Ø 0.7, jest on zbliøony do wyników teorii perturbacji, ale dla mniejszych
wartoúci parametru zaleønoúÊ zmienia siÍ do ≥ 1/„. Jest to z kolei zgodne z przewidy-
waniami dla fazy uporzπdkowanej, w której koszt energetyczny wprowadzonych defektów
jest proporcjonalny do ich liczby „.

Uzyskane wyniki potwierdzajπ przejúcie od fazy uporzπdkowanej do fazy cieczy kwan-
towej U(1). Jest to najwaøniejszy rezultat prac dotyczπcych kwantowego modelu dimerów,
potwierdzajπcy istnienie w trzech wymiarach cieczy kwantowej z u≥amkowymi wzbudze-
niami.

NarzÍdzia numeryczne - naprowadzajπce funkcje falowe [H2]
Naszπ najwaøniejszπ technikπ symulacji jest metoda Green’s Function Monte Carlo, która
filtruje stan o najniøszej energii w podprzestrzeni Hilberta [44,45]. Jako drugπ metodÍ wy-
korzystywaliúmy kwantowe wariacyjne symulacje Monte Carlo [46,47]. W granicy duøego
ujemnego parametru µ czy w pobliøu punktu RK (µ . 1) mogliúmy uzyskaÊ zbliøone wy-
niki. W pobliøu przejúcia fazowego, kiedy symulacje by≥y najtrudniejsze, wystπpi≥y duøe
róønice, które przedstawiliúmy dla klastra z 1024 wiπzaniami [H2]. Najlepsza optymaliza-
owana funkcja VMC przewiduje przejúcie dla µ ¥ 0.4, natomiast symulacje GFMC prze-
suwajπ je aø do µ ¥ 0.8. Jednak technika VMC dostarcza bardzo uøytecznego narzÍdzia
do symulacji metodπ GFMC: zoptymalizowana funkcja próbna moøe byÊ wykorzystana w
symulacjach GFMC „naprowadzajπc” je do stanu, który powinien byÊ zbliøony do stanu
podstawowego, co pozwala znacznie poprawiÊ zbieønoúÊ metody.

Z tego powodu przeprowadziliúmy analizÍ kilku funkcji próbnych starajπc siÍ uzyskaÊ
wyniki jak najbliøsze symulacjom GFMC dla ma≥ych klastrów; dziÍki temu mogliúmy
potem przeprowadziÊ symulacje GFMC dla klastra zawierajπcego 2000 wiπzaÒ. Praca
[H2] omawia symulacje VMC wprowadzajπc definicje róønych postaci funkcji próbnych,
zaczynajπc od prostej funkcji próbnej, która waøy konfiguracje wed≥ug liczby odwracalnych
plakietek N

f

:
|�

–

>= exp[–N
f

] |�
RK

>, (9)

where – is the variational parameter. Jak moøna by≥o siÍ spodziewaÊ, jest to dobra funkcja
próbna do opisu stanu podstawowego w pobliøu punktu RK, ale ma tendencjÍ do prefe-
rowania fazy nieuporzπdkowanej. Przetestowaliúmy podobnπ jednoparametrowπ funkcjÍ
próbnπ, opartπ na wartoúci parametru porzπdku m

R

. Jednak ta funkcja (podobnie jak
kombinacja obu powyøszych) jest zbyt prosta do opisu przejúcia fazowego. Z tego po-
wodu skonstruowaliúmy z≥oøonπ funcjÍ próbnπ zawierajπcπ liczbÍ odwracalnych plakietek,
parametr porzπdku, a takøe korelacje pomiÍdzy plakietkami z wieloma parametrami wa-
riacyjnymi (pomys≥ Nika Shannona). W [H2] prezentujemy wyniki dla badanych funkcji
falowych oraz testy symulacji GFMC przy pomocy przybliøeÒ Padégo i metody perturbacji.

ErgodycznoúÊ i ukryta liczba kwantowa w kwantowym modelu dimerów [H2]
Do tej pory badaliúmy w≥asnoúci danego sektora rozpoczynajπc symulacje od konfigura-
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cji R lub konfiguracji R z pewnπ liczbπ strumieni. Jednak nie wszystkie konfiguracje
naleøπce do tego samego sektora moøna po≥πczyÊ przez operacje rozwaøanego hamilto-
nianu (4). Rysunek 4(a) pokazuje przyk≥ad pÍtli zawierajπcej osiem wiπzaÒ (nazywanej
dalej 8-loop), która ≥πczy dwie konfiguracje dimerowe o tej samej wartoúci strumienia pola,
ale naleøπce do roz≥πcznych podsektorów. Okazuje siÍ, øe w sektorze o zerowym strumieniu
oko≥o dwie trzecie konfiguracji moøna po≥πczyÊ z konfiguracjπ R przez operacje hamilto-
nianu i øe istnieje drugi duøy podsektor zawierajπcy oko≥o jednej trzeciej konfiguracji.
Pozosta≥e podsektory sπ znacznie mniejsze lub jednoelementowe (konfiguracje bez odwra-
calnych plakietek). Rysunek 4(b) pokazuje schematycznie blokowπ strukturÍ macierzy
hamiltonianu. TransformacjÍ pomiÍdzy dwoma najwiÍkszymi podsektorami umoøliwia
w≥aúnie pÍtla 8-loop, natomiast mniejsze podsektory mogπ byÊ otrzymane przez zasto-
wowanie d≥uøszych pÍtli (warto zauwaøyÊ, øe rozszerzony model zawierajπcy wyrazy z
oúmiowiπzaniowym tunelowaniem umoøliwia≥by badanie wiÍkszoúci konfiguracji). Poprzez
analizÍ grafów przejúÊ [40], kaødemu z tych podsektorów moøna przypisaÊ liczbÍ pÍtli w
grafie przejúÊ modulo 2. Liczba ta (nazwaliúmy jπ „ukrytπ liczbπ kwantowπ”) dzieli pod-
sektory na parzyste i nieparzyste [even i odd jak pokazano schematycznie na rys. 4(b)].
Moøe byÊ ona teø liczbπ kwantowπ w ogólnym (uwzglÍdniajπcym procesy tunelowania bez
ograniczenia do szeúciu wiπzaÒ) modelu dimerów na sieci diamentu, wyprowadzonym dla
bezspinowych fermionów — procesy tunelowania dla fermionów nie pozwalajπ na przejúcia
miÍdzy podsektorami even i odd [H2].

W naszej pracy poúwiÍciliúmy duøo uwagi sprawdzeniu, czy moøemy ufaÊ wynikom
symulacji w podsektorach po≥πczonych z konfiguracjπ R. Czy uwzglÍdnienie wszystkich
konfiguracji mog≥oby wp≥ynπÊ na uzyskane wyniki? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie,
zaczÍliúmy od symulacji ca≥ego sektora o zerowym strumieniu za pomocπ dwóch algo-
rytmów. W metodzie loop [28], b≥πdzenie losowe, zachowujπce kierunek strumienia przy
wyborze trajektorii, koÒczy siÍ w momencie utworzenia zamkniÍtej pÍtli, nastÍpnie dimery
sπ przesuniÍte o jedno miejsce wzd≥uø tej pÍtli. Drugi algorytm (worm, [48]) polega na
utworzeniu pary monomerów i b≥πdzeniu przypadkowym do momentu ich ponownego „spo-
tkania”, prowadzπcego do powstania nowej konfiguracji. Sprawdziliúmy, øe obie metody
dajπ takie same rezultaty, nastÍpnie zastosowaliúmy je do sporzπdzenia histogramów po-
kazujπcych rozk≥ad konfiguracji w zaleønoúci od liczby odwracalnych plakietek. Rys. 4(c)
pokazuje wyniki dla ca≥ego sektora z zerowym strumieniem (wype≥nione s≥upki), porów-
nane do wyników symulacji Monte Carlo w podsektorze po≥πczonym z konfiguracjπ R.
Rozk≥ady sπ wyraünie róøne w ma≥ym klastrze ze 128 wiπzaniami, ale juø w wiÍkszym
uk≥adzie z 1024 wiπzaniami nie da siÍ ich rozróøniÊ (wartoúci úrednie sπ w obu przypad-
kach równe 73.27 z wariancjπ 6.21). Powyøsze porównanie wskazuje na to, øe rozbieønoúci
dla uk≥adu 128 wiπzaÒ wynikajπ z jego ma≥ego rozmiaru; warto zatem dok≥adniej zba-
daÊ podobieÒstwa miÍdzy wynikami dla duøego klastra. Moøe byÊ tak, øe „oddzielone”
podsektory zmniejszajπ siÍ wzglÍdem najwiÍkszego sektora i wnoszπ coraz mniejszy wk≥ad
do wielkoúci uzyskiwanych w symulacjach. Ze wzglÍdu na lokalnoúÊ transformacji 8-loop
bardziej prawdopodobne jest jednak, øe duøe podsektory stajπ siÍ coraz bardziej do siebie
podobne.

Aby sprawdziÊ ten scenariusz, porównaliúmy wyniki symulacji Monte Carlo (VMC)
dla podsektora po≥πczonego z konfiguracjπ R i drugiego duøego podsektora, oddzielonego
transformacjπ 8-loop [rys. 4(d)]. W fazie uporzπdkowanej, parametr porzπdku w podsek-
torze po transformacji 8-loop jest zredukowany w stosunku do wartoúci w sektorze „po≥π-
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Rysunek 4: ErgodycznoúÊ i ukryta liczba kwantowa (a) Oúmiowiπzaniowa pÍtla 8-loop

na sieci diamentu. Jeúli co drugie wiπzanie zawiera dimer, po przesuniÍciu dimerów wzd≥uø ta-
kiej pÍtli powstanie inna konfiguracja spe≥niajπca warunki lodu spinowego. Dzia≥ania “8-loop”
nie moøna odwróciÊ poprzez operacje hamiltonianu, dlatego nowa konfiguracja bÍdzie naleøeÊ
do osobnego podsektora przestrzeni Hilberta. (b) Schemat struktury macierzy hamiltonianu w
modelu dimerów kwantowych na sieci diamentu, dla klastra zawierajπcego 128 wiπzaÒ w sektorze
o zerowym strumieniu. Bloki tej macierzy moøna podzieliÊ na dwie grupy, parzyste even i niepa-
rzyste odd, w zaleønoúci od wartoúci ukrytej liczby kwantowej. NajwiÍksze podsektory (A i B) sπ
po≥πczone transformacjπ 8-loop. (c) Histogram liczby odwracalnych plakietek w konfiguracjach
w punkcie RK. Górny panel pokazuje wyniki dla klastra ze 128 wiπzaniami, otrzymane w ca≥ym
sektorze o zerowym strumieniu (wype≥nione s≥upki), porównane z wynikami symulacji w pod-
sektorze „po≥πczonym” z konfiguracjπ R. Dolny panel pokazuje analogiczne wyniki dla klastra z
1024 wiπzaniami. (d) Parametr porzπdku m

R

uzyskany dla dwóch najwiÍkszych podsektorów o
zerowym strumieniu (wyniki uzyskane przy pomocy symulacji VMC). Wyniki dla podsektora po-
≥πczonego z konfiguracjπ R zaznaczone sπ pustymi trójkπtami i ko≥ami odpowiednio dla klastrów
z 432 i 1024 wiπzaniami. Wype≥nione symbole oznaczajπ wyniki dla sektora „oddzielonego” pÍtlπ
8-loop. W fazie uporzπdkowanej widaÊ wyraüne róønice, natomiast w fazie cieczy spinowej nie
da siÍ odróøniÊ obu przypadków. Panele zaadaptowane z [H2].

czonym” z konfiguracjπ R, przy czym róønice sπ wiÍksze dla klastra z 432 wiπzaniami. Jest
to zgodne z obecnoúciπ lokalnego defektu: redukcja parametru m

R

skaluje siÍ jak 1/L3,
natomiast koszt energetyczny transformacji 8-loop nie zaleøy od rozmiaru uk≥adu. W fazie
nieuporzπdkowanej, wyniki otrzymane w obu podsektorach nie sπ rozróønialne. Dok≥ad-
niejsze zbadanie sektorów z róønymi strumieniami w punkcie RK potwierdza skalowanie
przerwy �

„

≥ „2, charakterystyczne dla cieczy U(1), w podsektorach po transformacji
8-loop, ponadto róønice miÍdzy wartoúciami otrzymanymi dla podsektorów „po≥πczonych”
i „oddzielonych” sπ mniejsze od niepewnoúci statystycznych.

Podsumowujπc, w fazie uporzπdkowanej nasze symulacje dla kwantowego modelu di-
merów badajπ w≥asnoúci stanu podstawowego („oddzielone” podsektory naleøπ do stanów
wzbudzonych). Równieø w fazie cieczy spinowej moøemy ufaÊ naszym wynikom, poniewaø
znaczπce statystycznie podsektory majπ identyczne w≥asnoúci.

13



Rysunek 5: Ciecz kwantowa U(1) w lodzie spinowym (a) Symulacje w sektorze zawie-
rajπcym konfiguracjÍ squiggle. Liczby odwracalnych plakietek liczone w stosunku do wartoúci
w konfiguracji squiggle, ‹ = N

f

(µ)/N
f

(≠Œ), zosta≥y uzyskane w symulacjach GFMC dla serii
klastrów kompatybilnych ze stanem uporzπdkowanym. Liniami ciπg≥ymi zaznaczone sπ róøne
przybliøenia Padégo rozwiniÍcia w szereg wokó≥ konfiguracji squiggle. (b) PrzeciÍcie poziomów
energetycznych stanów o najniøszej energii w sektorze squiggle oraz w sektorze o zerowym stru-
mieniu. W sektorze squiggle badane sπ klastry kompatybilne ze stanem uporzπdkowanym (160,
540 i 1280 wÍz≥ów), natomiast w sektorze o zerowym strumieniu kubiczne klastry zawierajπce
432, 1024 oraz 2000 wÍz≥ów. (c) Róønica energii E

„

≠ E0 uzyskana w symulacjach GFMC dla
klastra zawierajπcego 1280 wÍz≥ów, w pobliøu punktu RK. Wartoúci przerwy energetycznej sπ
podzielone przez (1 ≠ µ) w celu porównania z przewidywaniami teorii perturbacji (puste sym-
bole). Przerywana linia pokazuje przewidywanπ liniowπ zaleønoúÊ od („/„

squiggle

)2. (d) Przerwa
energetyczna w punkcie lodu spinowego µ = 0. Wyniki zosta≥y uzyskane w symuacjach GFMC
dla klastrów zawierajπcych 320, 640 i 1280 wÍz≥ów. Panele zaadaptowane z [H3].

III. Lód spinowy [H3, H4]

Po pokazaniu rozciπg≥ej fazy U(1) w kwantowym modelu dimerów, rozpoczÍliúmy badania
lodu spinowego, uk≥adu z moøliwπ realizacjπ w materia≥ach dostÍpnych eksperymentalnie.
Czy znajdziemy tam równieø ciecz kwantowπ?

W [H3] pokazaliúmy stabilizacjÍ cieczy kwantowej w modelu z tunelowaniem, bez ko-
niecznoúci dodatkowych wyrazów w hamiltonianie (wynik w ca≥oúci oparty na symulacjach
metodπ GFMC). Obliczyliúmy teø czynnik struktury w uk≥adzie kwantowym i przedysku-
towaliúmy zmiany w stosunku do obrazu dla lodu klasycznego. Nasza nastÍpna praca [H4]
≥πczy badania metodπ sieciowej teorii pola i symulacje numeryczne, dostarczajπc dodatko-
wego potwierdzenia stanu cieczy kwantowej oraz wyników pomocnych w doúwiadczalnych
poszukiwaniach kwantowego lodu spinowego. Prowadzi≥am badania lodu spinowego na
uniwersytecie w Bristolu w grupie Nika Shannona. Owen Benton, wtedy doktorant, do≥π-
czy≥ do projektu i wykona≥ obliczenia metodπ teorii pola, które zosta≥y wykorzystane do
analizy moich wyników numerycznych.

Ciecz kwantowa U(1) w kwantowym lodzie spinowym – potwierdzenie nume-
ryczne
Lód spinowy jest uk≥adem blisko zwiπzanym z badanym wczeúniej kwantowym modelem
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dimerów. Moøe byÊ odwzorowany na model pÍtli na sieci diamentu2; dlatego nasze badania
czÍúciowo powtarzajπ metody zastosowane wczeúniej; sπ teø jednak istotne róønice, jednπ
z nich jest skoÒczony strumieÒ pola B w konfiguracji o najwyøszej gÍstoúci odwracalnych
plakietek. W lodzie spinowym jest to konfiguracja squiggle (nazwa odzwierciedla „wijπce
siÍ” ≥aÒcuchy spinów) z dwudziestoma wÍz≥ami w komórce prymitywnej i strumieniem
równym 1/5 „

max

, gdzie „
max

jest maksymalnπ wartoúciπ strumienia w konfiguracji lodu
spinowego [H3, dok≥adny opis jest zawarty w suplementarnym materiale]. Nie mogliúmy
zatem rozpoczπÊ symulacji od konfiguracji squiggle i zaobserwowaÊ przejúcia do stanu pod-
stawowego poszukiwanej cieczy spinowej. Równieø wiÍkszoúÊ klastrów kubicznych, które
by≥y uøyteczne w badaniu przejúcia ze stanu R do cieczy kwantowej w modelu dimerów,
nie jest kompatybilna z konfiguracjπ squiggle. Wybraliúmy zatem nieco inne podejúcie,
wymagajπce symulacji zarówno w sektorze squiggle (dla kilku kompatybilnych klastrów o
róønych kszta≥tach) oraz w sektorze o zerowym strumieniu (dla klastrów kubicznych).

RozpoczÍliúmy od zbadania zaniku uporzπdkowania squiggle poprzez pomiar liczby od-
wracalnych plakietek w funkcji µ; wyniki sπ pokazane na rys. 5(a). Konfiguracja squiggle
zawiera N

f

(≠Œ) = 0.4N odwracalnych plakietek, gdzie N jest liczbπ wÍz≥ów. Zaob-
serwowaliúmy spadek „odwracalnoúci” dla µ ¥ ≠0.3, przy czym wartoúÊ µ byla zgodna
dla klastrów o róønych kszta≥tach. W przeciwieÒstwie do modelu dimerów, punkt przej-
úcia ze stanu uporzπdkowanego prawie nie zmienia≥ siÍ wraz ze zmianπ wielkoúci uk≥adu.
Wyniki symulacji GFMC sπ zgodne z przybliøeniami Padégo rozwiniÍcia w szereg wokó≥
konfiguracji squiggle do µ ≥ ≠0.75.

Jeúli zmiana liczby odwracalnych plakietek wyznacza przejúcie do stanu cieczy kwan-
towej U(1), stan o najniøszej energii musi znajdowaÊ siÍ w sektorze o zerowym strumieniu.
Przeprowadziliúmy zatem symulacjÍ dla klastrów kubicznych zawierajπcych 432, 1024, i
2000 wiπzaÒ, obserwujπc przeciÍcie poziomów energii pomiÍdzy sektorem squiggle i sek-
torem o zerowym strumieniu. Punkt przeciÍcia µ = ≠0.5 ± 0.03 przyjÍliúmy wstÍpnie za
punkt przejúcia fazowego pierwszego rodzaju. Najwaøniejszym wnioskiem z tej czÍúci pracy
jest jednak po≥oøenie tego punktu daleko od „punktu lodu kwantowego” µ = 0. Oznacza
to, øe ciecz kwantowa moøe byÊ stabilna bez dodatkowych wyrazów w hamiltonianie.

Podobnie jak w opisanym wczeúniej modelu dimerów, zanik uporzπdkowania squig-
gle nie jest jeszcze wystarczajπcym potwierdzeniem w≥asnoúci stanu nieuporzπdkowanego,
dlatego za pomocπ równania (6) zbadaliúmy wartoúci energii dla róønych sektorów stru-
mienia. ZaczÍliúmy od zbadania w≥asnoúci fazy nieuporzπdkowanej w pobliøu punktu RK
przy pomocy teorii perturbacji, korzystajπc z równania (7) wiπøπcego najniøszπ energiÍ
dla danego sektora ze úredniπ liczbπ odwracalnych plakietek w punkcie RK. Rysunek 5(c)
pokazuje porównanie wyników teorii perturbacji dla klastra zawierajπcego 1280 wÍz≥ów
oraz najniøszych wartoúci energii uzyskanych w symulacjach GFMC dla sektora o stru-
mieniu „ w pobliøu punktu RK. Wszystkie wyniki uk≥adajπ siÍ na jednej linii zgodnie z
przewidywaniami teorii cieczy kwantowej U(1).

Przeprowadziliúmy równieø symulacje dla róønych klastrów w punkcie „kwantowego
lodu” dla µ = 0 i porównaliúmy wyniki z obliczeniami metodπ dok≥πdnej diagonalizacji
(ED) dla ma≥ego klastra zawierajπcego 80 wÍz≥ów [Fig. 5(d)]. Otrzymana liniowa zaleønoúÊ
róønicy energii (na jeden wÍze≥) od („/„

squiggle

)2 oznacza zgodnoúÊ w≥asnoúci uk≥adu z
przewidywaniami teoretycznymi opisanymi równaniem (6).

2W tej czÍúci prac stosujemy jÍzyk spinów na sieci pirochloru.
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Rysunek 6: Lód spinowy: zanik zwÍøeÒ pinch points i „úwiat≥o” teorii cieczy kwan-
towej. (a) Statyczny czynnik struktury otrzymany dla klasycznych korelacji w modelu mikro-
skopowym dla µ = 1 (lewy panel); analogiczny czynnik struktury w punkcie kwantowego lodu
spinowego µ = 0, wyniki uzyskane w symulacjach GFMC dla klastra zawierajπcego 2000 wÍz≥ów
(prawy panel). (b) Dyspersja fotonu Ê(k) pokazana nad czynnikiem struktury. Foton rozchodzi
siÍ z tych samych punktów k, dla których wystÍpuje zanik pinch points. (c) Wyznaczenie prÍd-
koúci „úwiat≥a”: skalowanie energii uzyskanej w symulacjach GFMC dla skoÒczonych uk≥adów
(klastry kubiczne zawierajπce 432, 1024 i 2000 wÍz≥y). Wyniki pokazane dla róønych wartoúci µ
w funkcji liniowego rozmiaru uk≥adu L. Panele zaadaptowane z H3 i [H4]

Opisane wyøej wyniki dla µ = 0 potwierdzajπ istnienie kwantowej cieczy w lodzie spi-
nowym, co otwiera fascynujπcπ moøliwoúÊ znalezienia jej úladów w eksperymentach dla
materia≥ów o strukturze lodu spinowego z silnymi efektami kwantowymi. Jeden z takich
úladów moøe byÊ odkryty przez rozpraszanie neutronów. W klasycznym lodzie spinowym,
regu≥y lodu powodujπ powstanie charakterystycznych zwÍøeÒ w czynniku struktury, tak
zwanych pinch points, mierzonych w eksperymentach z uøyciem spolaryzowanych neu-
tronów [15]. Poniewaø w funkcji falowej dla punktu RK wystÍpujπ klasyczne korelacje,
moøemy uzyskaÊ obraz pinch points za pomocπ symulacji dla µ = 1, jak pokazano na le-
wym panelu rys. 6(a) dla klastra zawierajπcego 2000 wÍz≥ów. Jak zatem wyglπda czynnik
struktury w uk≥adzie kwantowym?

Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi [28,30], kwantowe fluktuacje modyfikujπ ko-
relacje miÍdzy spinami w taki sposób, øe znikajπ osobliwoúci pinch points. Porównaliúmy
zatem czynnik struktury otrzymany dla punktu RK oraz dla punktu „lodu kwantowego”
µ = 0 [prawy panel of Fig. 6(a)]. Moøna zauwaøyÊ wyraüne róønice pomiÍdzy otrzyma-
nymi wynikami, zgodne z opisem teoretycznym: w lodzie kwantowym czynnik struktury
wykazuje zaleønoúÊ liniowπ od |k| dla ma≥ych wartoúci |k|, natomiast korelacje klasyczne
prowadzπ do sta≥ej wartoúci. Szczegó≥owa analiza czynników struktury jest jednym z za-
gadnieÒ podjÍtych w kolejnej pracy [H4].

ZobaczyÊ úwiat≥o. O poøytkach p≥ynπcych z po≥πczenia metod analitycznych
i symulacji komputerowych
Z pomocπ sieciowej teorii pola mogliúmy uzyskaÊ jeszcze lepszy wglπd we w≥asnoúci ba-
danego stanu cieczy kwantowej. Przeprowadziliúmy obliczenia dla czynników struktury
w lodzie spinowym, ze stopniowπ zmianπ parametrów od klasycznych korelacji (µ = 1)
do punktu „kwantowego lodu” µ = 0. Porównaliúmy wyniki symulacji GFMC dla klastra
zawierajπcego 2000 wiπzaÒ do czynników struktury obliczonych (przez Owen Bentona) me-
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todami sieciowej teorii pola dla skoÒczonego klastra i w granicy termodynamicznej. Uzy-
skana znakomita zgodnoúÊ pomiÍdzy wynikami analitycznymi i symulacjami dodatkowo
potwierdza stan kwantowej cieczy spinowej — czynniki struktury zosta≥y wyprowadzone
przy za≥oøeniu, øe taki stan jest realizowany. Te same obliczenia i symulacje mogπ zostaÊ
teø przedstawione w formie odpowiedniej do opisu korelacji w „lodzie ≥adunkowym” roz-
waøanym na przyk≥ad przez Banerjee et al. [31]. Uzyskane przeze mnie wyniki numeryczne
pozwoli≥y wyznaczyÊ parametry opisu cieczy kwantowej za pomocπ teorii pola, co mia≥o
istotne znaczenie dla przewidywaÒ dotyczπcych eksperymentalnych poszukiwaÒ realizacji
tego stanu.

Wygaszenie pinch points zwiπzane jest z powstaniem wzbudzeÒ o charakterze „fotonu”
z liniowπ dyspersjπ. Sπ to bezprzerwowe wzbudzenia pola cechowania teorii U(1), kon-
trolujπce niskoenergetyczne zachowanie systemu. Rys. 6(b)] pokazuje relacje dyspersji
„fotonu” razem z odpowiadajπcym im czynnikiem struktury.

Oszacowanie prÍdkoúci „úwiat≥a” jest waønym wynikiem projektu wykorzystujπcym
dane uzyskane z symulacji. Oprócz korelacji, energie stanu podstawowego dla kilku kubicz-
nych klastrów zosta≥y uøyte do wyznaczenia wiodπcego wspó≥czynnika poprawek kwan-
towych pochodzπcych od „fotonów” [rys. 6(c)] pokazuje dane z symulacji dla róønych
wartoúci µ]. Po≥πczenie teorii pola i symulacji numerycznych pozwoli≥o wyraziÊ prÍdkoúÊ
„úwiat≥a” za pomocπ sta≥ej tunelowania g i rozmiaru komórki elementarnej a0:

c = (0.6 ± 1)g a0 ~≠1 (10)

czyli parametrów znanych lub moøliwych do oszacowania dla rzeczywistych materia≥ów.
Jako przyk≥ad podaliúmy Yb2Ti2O7 z g ¥ 0.05 meV [24], i a0 ¥ 10.026 Å [23], z czego
wynika prÍdkoúÊ „úwiat≥a” c ¥ 50 ms≠1. Wyznaczona wartoúÊ prÍdkoúci úwiat≥a zosta≥a
teø wykorzystana przy oszacowaniu wk≥adu „fotonów” do pojemnoúci cieplnej.

IV. Lód spinowy z oddzia≥ywaniami wymiany i dalekozasiÍgowymi oddzia≥y-
waniami dipolowymi [H5]

W roku 2013 zosta≥y opublikowane wyniki eksperymentu, w którym „klasyczny” lód spi-
nowy Dy2Ti2O7 by≥ bardzo powoli ch≥odzony, co doprowadzi≥o do „utraty” resztkowej
entropii Pauliego poniøej 0.6 K [49]. Moøliwym wyjaúnieniem tego zjawiska jest dale-
kozasiÍgowe uporzπdkowanie uk≥adu do stanu Melko–den Hertoga–Gingrasa (MDG) [50],
znalezionego w symulajach Monte Carlo dla lodu spinowego z oddzia≥ywaniami dipolo-
wymi. Moøemy równieø rozwaøyÊ moøliwoúÊ przejúcia do stanu kwantowej cieczy spinowej
jeúli poziom tunelowania jest wystarczajπcy. Jaka zatem musi byÊ minimalna wartoúÊ
sta≥ej tunelowania g, i jak zaleøy ona od wartoúci oddzia≥ywaÒ?

Pracowa≥am nad tym zagadnieniem g≥ównie w czasie staøu na NTU (National Taiwan
University), w latach 2012-15, biorπc udzia≥ w projekcie [H5] na wszystkich jego etapach.
Naszym celem by≥a odpowiedü na przedstawione pytania poprzez badanie diagramów fa-
zowych oddzia≥ujπcego lodu spinowego w funkcji sta≥ej tunelowania g (lub temperatutry3)
oraz najwiÍkszej nietrywialnej sta≥ej wymiany. W trakcie projektu odkryliúmy dodatkowo
bardzo ciekawe klasyczne stany ≥aÒcuchowe, z których dwa sπ realizowane w rozwaøanym
modelu kwantowym.

3nie bÍdÍ tu opisywaÊ wyników otrzymanych dla klasycznego diagramu fazowego w T > 0, poniewaø
nie bra≥am udzia≥u w tej czÍúci projektu
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Rozwaøaliúmy oddzia≥ywania dipolowe:
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). D jest sta≥π
oddzia≥ywaÒ dipolowych w odleg≥oúci r1 miÍdzy sπsiednimi magnetycznymi jonami (wy-
braliúmy D jako jednostkÍ energii). Stan MDG minimalizujπcy oddzia≥ywania dipolowe
oznaczony tutaj oraz w [H5] jako CAF (cubic antiferromagnet), jest w naszym modelu
izolowanπ konfiguracjπ (nie zawiera odwracalnych szeúciokπtnych plakietek) o zerowym
strumieniu. Moøna przypuszczaÊ, øe w Dy2Ti2O7 oddzia≥ywania dipolowe dominujπ za-
chowanie uk≥adu w niskich temperaturach z powodu duøych momentów magnetycznych
na jonie dysprozu. Jednak okazuje siÍ, øe lód spinowy efektywnie przypomina ferroma-
gnetyk i øe oddzia≥ywania dalekozasiÍgowe sπ sfrustrowane [51, 52], co otwiera moøliwoúÊ
wystÍpowania nowych faz.

Rozwaøyliúmy teø krótkozasiÍgowe oddzia≥ywania wymiany pokazane na rys. 7(a):
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Sta≥a wymiany J1 wnosi ten sam przyczynek dla wszystkich konfiguracji spe≥niajπcych
warunki lodu. Ujemna sta≥a wymiany miÍdzy drugimi sπsiadami J2, o znacznie wiÍk-
szej bezwglÍdnej wartoúci w porównaniu z nastÍpnymi wyrazami [53], rozpatrywana jako
samodzielne oddzia≥ywanie prowadzi do ferromagnetyka (FM), maksymalnie spolaryzowa-
nej konfiguracji lodu spinowego, w której sumaryczne spiny na tetraedrach majπ zgodny
kierunek.

Razem z hamiltonianem tuelowania, model kwantowego lodu dipolowego ma postaÊ:

H
QDSI

= H
dipolar

+ H
exchange

+ H
tunneling

. (13)

PrzyjÍcie ujemnej sta≥ej J2 ze zmiennπ wartoúciπ bezwzglÍdnπ powinno prowadziÊ do
zmiany uporzπdkowanego stanu podstawowego pomiÍdzy CAF (J2 = 0) i FM. Interesowa≥
nas przede wszystkim wp≥yw stosunku J2/D na minimalnπ wartoúÊ g potrzebnπ do przej-
úcia do fazy nieuporzπdkowanej. Poczπtkowe symulacje sugerowa≥y jednak, øe dla pewnych
wartoúci J2 mogπ wystπpiÊ jeszcze inne fazy uporzπdkowane. Przeprowadziliúmy zatem
badanie klasycznych stanów lodu spinowego dla T = 0, wykorzystujπc metodÍ úredniego
pola (Paul McClarty) i przeszukiwanie konfiguracji za pomocπ napisanego przeze mnie
programu. Wyznaczyliúmy obszary stabilnoúci trzech stanów uporzπdkowanych: CAF,
FM, oraz nowej fazy TDQ (tetragonal double-Q) pomiÍdzy nimi. W czÍúci obliczeÒ doty-
czπcych stanów klasycznych w T = 0 uwzglÍdniliúmy teø oddzia≥ywania miÍdzy trzecimi
sπsiadami ze wzglÍdu na bardzo ma≥e róønice energii pomiÍdzy badanymi konfiguracjami.
Moøna wyróøniÊ dwa typy wiπzaÒ ≥πczπcych trzecich sπsiadów: w naszej notacji J3c

≥πczy
wÍz≥y wzd≥uø krawÍdzi tetraedrów, natomiast diagonalna J3d

odpowiada parom spinów na
d≥uøszych przekπtnych plakietek.

Moøna pokazaÊ, øe J3c

i J2 nie sπ niezaleøne w konfiguracjach lodu spinowego, i øe
w≥aúciwym parametrem jest suma J2 + 3J3c

.
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Stany ≥aÒcuchowe
Wszystkie znalezione konfiguracje ≥πczy wspólna cecha: sπ one zbudowane z równole-
g≥ych ≥aÒcuchów spinów z takπ samπ sk≥adowπ (czyli z wypadkowπ magnetyzacjπ) wzd≥uø
≥aÒcucha, jak pokazano na rys. 7(b). £aÒcuchy wzd≥uø kierunku [110] zawierajπ po≥owÍ
wszystkich spinów, natomiast druga po≥owa naleøy do uk≥adu ≥aÒcuchów w kierunku [11̄0].
Co zatem sprawia, øe takie stany majπ najniøszπ energiÍ w naszym modelu?

Juø w latach piÍÊdziesiπtych Anderson opisa≥ analogiczny uk≥ad typu lodu spinowego
(„lód ≥adunkowy”) z dalekozasiÍgowymi oddzia≥ywaniami kulombowskimi [6]: uporzπd-
kowany ≥adunkowo magnetyt Fe3O4 z jonami Fe2+ i Fe3+ na sieci pirochloru. Jeúli roz-
patrywany jest ≥adunek w stosunku do úredniej wartoúci (2.5), konfiguracje ≥aÒcuchowe
odpowiadajπ dwóm zbiorom równoleg≥ych ≥aÒcuchów z naprzemiennymi wÍz≥ami na≥ado-
wanymi dodatnio i ujemnie (≥aÒcuchy naleøπce do róønych zbiorów sπ ortogonalne). Dla
kaødej pary prostopad≥ych ≥aÒcuchów wyrazy potencjalne znoszπ siÍ ze wzglÍdu na syme-
triÍ, natomiast ≥aÒcuchy równoleg≥e oddzia≥ujπ s≥abo, poniewaø ich wypadkowy ≥adunek
jest równy zero.

Powyøsze argumenty, uzasadniajπce stabilnoúÊ konfiguracji opisanych przez Andersona,
mogπ zostaÊ powtórzone w przypadku ≥aÒcuchów spinów w lodzie spinowym: oddzia≥y-
wania dipolowe znoszπ siÍ miÍdzy prostopad≥ymi ≥aÒcuchami, i jak pokazujemy poprzez
przeprowadzone obliczenia, oddzia≥ywania miÍdzy równoleg≥ymi ≥aÒcuchami malejπ wy-
k≥adniczo. Konfiguracje ≥aÒcuchowe mogπ byÊ badane w efektywnym modelu Isinga na
sieci trójkπtnej utworzonej przez zbiór równoleg≥ych ≥aÒcuchów (rzut na p≥aszczyznÍ pro-
stopad≥π do ≥aÒcuchów spinów) ze zmiennπ Isinga opisujπcπ dwa moøliwe stany ≥aÒcucha.
Po uwzglÍdnienu zarówno oddzia≥ywaÒ dipolowych jak i oddzia≥ywaÒ wymiennych w efek-
tywnym modelu Isinga, zosta≥y znalezione stany podstawowe dla pojedynczego trójkπta
(analiza efektywnego modelu Isinga jest wk≥adem Karlo Penca). Otrzymany w ten sposób
diagram fazowy zawiera obszary stabilnoúci faz zidentyfikowanych równieø metodπ úred-
niego pola CAF, FM i TDQ. Granice faz CAF i TDQ a takøe TDQ i FM sπ liniami z
wieloma degenerowanymi konfiguracjami; jedna z nich zosta≥a póüniej wykryta w lodzie
kwantowym za pomocπ symulacji Monte Carlo.

Ostatnia czÍúÊ analizy konfiguracji obejmuje wyznaczenie granicy obrazu stanów ≥aÒ-
cuchowych. Spoúród rozwaøanych oddzia≥ywaÒ, tylko diagonalna sta≥a J3d

moøe prowa-
dziÊ do nie≥aÒcuchowego stanu podstawowego jeúli jest ujemna i ma wystarczajπco duøπ
wartoúÊ bezwzglÍdnπ. Napisa≥am algorytm do przeszukiwania klasycznych konfiguracji i
przeprowadzi≥am symulacje dla klastrów róønej wielkoúci; uzyskany w ten sposób diagram
fazowy pokazujπcy stabilnoúÊ konfiguracji w funkcji oddzia≥ywaÒ wymiany jest pokazany
na rys. 7(c). Okaza≥o siÍ, øe dla J3d

< ≠0.018D na granicy faz FM i CAF otwiera siÍ
obszar stabilnoúci konfiguracji stanów nie≥aÒcuchowych. Parametry rozwaøane w symula-
cjach dla kwantowego modelu, zaznaczone niebieskπ liniπ na rys. 7(c), sπ jednak zawarte
w obszarze stabilnoúci konfiguracji ≥aÒcuchowych.

Kwantowy diagram fazowy
Zbadaliúmy zarówno klasyczny diagram fazowy w skoÒczonej temperaturze, jak i kwan-
towy diagram fazowy ze sta≥π tunelowania g jako parametrem. Wykona≥am symulacje
VMC i GFMC prowadzπce do kwantowego diagramu fazowego pokazanego na rys. 7(d).
Z powodu wielu konkurujπcych typów uporzπdkowania symulacje by≥y szczególnie trudne
dla poúrednich wielkoúci sta≥ej wymiany J2, dlatego prezentowane wyniki dla ca≥ego rozwa-
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Rysunek 7: Dipolowy lód spinowy: klasyczne konfiguracje ≥aÒcuchowe oraz kwan-
towy diagram fazowy (a) Sta≥e oodzia≥ywaÒ wymiany na sieci pirochloru oznaczone kolorami:
J1 (niebieskim), J2 (zielonym), J3c

(czerwonym), and J3d

(purpurowym). (b) £aÒcuch spinowy z
wypadkowπ magnetyzacjπ, element konfiguracji ≥aÒcuchowych (chain states). Równoleg≥e ≥aÒcu-
chy spinowe tworzπ sieÊ trójkπtnπ. (c) Klasyczny diagram fazowy, pokazujπcy stabilnoúÊ stanów
≥aÒcuchowych TDQ, CAF i FM oraz niewielki obszar dla J3d

< ≠0.018D ze stanami nie≥aÒ-
cuchowymi. Rezultaty zosta≥y uzyskane poprzez numeryczne przeszukiwanie konfiguracji. (d)
Kwantowy diagram fazowy uzyskany w symulacjach GFMC dla modelu H

QDSI

w funkcji J2/D
oraz sta≥ej tunelowania g/D. Wyniki sπ pokazane dla kubicznych klastrów zawierajπcych 128 wÍ-
z≥ów (pe≥ne symbole) oraz 1024 wÍz≥y (otwarte symbole). StabilnoúÊ kwantowej cieczy spinowej
(QSL) jest pokazana wzglÍdem uporzπdkowanych faz FM, TDQ, CAF oraz OZZ (stabilizowanej
przez kwantowe fluktuacje). Liniπ przerywanπ oznaczono granicÍ fazy OZZ uzyskanπ z teorii
perturbacji. Panele zaadaptowane z [H5].

øanego zakresu J2/D zosta≥y uzyskane dla niewielkiego klastra zawierajπcego 128 wÍz≥ów.
Kilka punktów uzyskanych dla wiÍkszego uk≥adu zawierajπcego 1024 wÍz≥y potwierdza ja-
koúciowo obraz granicy faz uzyskany dla ma≥ego klastra. W celu zbadania zaniku uporzπd-
kowania TDQ, prowadzi≥am symulacje dla róønych wartoúci g mierzπc wartoúÊ parametru
porzπdku dla stanu TDQ (wk≥ad Karlo Penca). Dla ma≥ego zakresu wartoúci J2 uzyska-
≥am jednak, dla fazy uporzπdkowanej, wartoúci parametru porzπdku dwa razy mniejsze
od oczekiwanych. Okaza≥o siÍ, øe jedna ze zdegenerowanych konfiguracji na granicy faz
TDQ i CAF jest stabilizowana przez fluktuacje kwantowe. Nowa faza, którπ nazwaliúmy
OZZ (orthorhombic “zigzag”), jest z≥oøeniem konfiguracji TDQ i CAF, co wyjaúnia war-
toúÊ parametru porzπdku. Zakres stabilnoúci fazy OZZ zosta≥ potwierdzony przez teoriÍ
perturbacji (wk≥ad Karlo Penca).

Wracajπc do wyznaczonego na poczπtku projektu celu zwiπzanego z badaniem cieczy
spinowej, nasze wyniki pokazujπ øe oddzia≥ywania dipolowe i oddzia≥ywania wymiany
miÍdzy drugimi sπsiadami (z ujemnπ sta≥π J2) znoszπ siÍ w pewnym stopniu, co powoduje
zmniejszenie sta≥ej tunelowania g koniecznej do realizacji stanu cieczy kwantowej 7(d).

V. Heksagonalny lód wodny [H6]

Najbardziej rozpowszechnionπ w przyrodzie strukturπ lodu wodnego jest sieÊ heksagonalna
utworzona przez atomy tlenu, które sπ otoczone czterema atomami wodoru, dwa z nich sπ
blisko zwiπzane, a dwa pozosta≥e znajdujπ siÍ w dalszej odleg≥oúci [rys. 8(a)]. Czy moøemy
spodziewaÊ siÍ obecnoúci procesów tunelowania i kwantowej cieczy spinowej równieø w
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Rysunek 8: Lód wodny z kwantowym tunelowaniem (a) Struktura krystaliczna hek-
sagonalnego lodu. Atomy tlenu (zaznaczone czerwonym kolorem) sπ uporzπdkowane. Kaødy
z nich tworzy dwa wiπzania kowalencyjne z atomami wodoru (bia≥y kolor) i dwa d≥uøsze wiπ-
zania wodorowe. Brak uporzπdkowania tych wiπzaÒ umoøliwia przejúcie do stanu kwantowej
cieczy spinowej. (b) Procesy tunelowania pomiÍdzy konfiguracjami spe≥niajπcymi warunki lodu
w strukturze heksagonalnej. Tunelowanie zachodzi poprzez skorelowane przeskoki protonów wo-
kó≥ szeúciowÍz≥owych plakietek. Moøna wyróøniÊ dwa nierównowaøne procesy tunelowania (ze
sta≥ymi tunelowania g1 i g2). (c) Wyznaczenie czynnika struktury w wariacyjnych symulacjach
Monte Carlo dla fazy cieczy spinowej lodu heksagonalnego. Czynnik „Isinga” dla µ = 0 jest
porównany do obliczeÒ metodπ teorii pola dla klastra (úrodkowy panel) i w granicy termody-
namicznej (prawy panel). ZgodnoúÊ wyników jest istotnym potwierdzeniem przeprowadzonych
obliczeÒ. Panele zaadaptowane z [H6].

lodzie wodnym?
Praca eksperymentalna Bove et al. [54] wskaza≥a oznaki dynamicznych procesów, zin-

terpretowanych jako skorelowane przemieszczenia kilku protonów. Równieø obliczenia
metodπ ab initio [55] sugerujπ, øe niskotemperaturowe procesy w lodzie wodnym polegajπ
na kolektywnych zmianach pozycji szeúciu protonów, ze wzglÍdu na duøπ barierÍ ener-
getycznπ dla indywidualnych przemieszczeÒ. Byliúmy zatem zmotywowani do zbadania
w≥asnoúci cieczy kwantowej, do powstania której prowadziÊ mogπ fluktuacje protonów.

Przy za≥oøeniu stanu cieczy kwantowej U(1) w uk≥adzie heksagonalnym, zosta≥y prze-
prowadzone obliczenia metodami teorii pola (wk≥ad Owena Bentona); ich celem by≥o zba-
danie w≥anoúci tego stanu oraz moøliwoúci jego eksperymentalnego potwierdzenia w lodzie
wodnym. Analityczny opis fazy U(1) by≥ nietrywialnym rozszerzeniem poprzedniego pro-
jektu [H4]], poniewaø zmiana symetrii sieci prowadzi do waønych róønic. Jedna z nich
moøe zostaÊ natychmiast zauwaøona: z powodu obecnoúci dwóch róønych typów szeúciowÍ-
z≥owych pÍtli, w ogólnym przypadku potrzebne sπ dwie róøne sta≥e tunelowania [Fig. 8(b)].
Jak pokazujπ przeprowadzone obliczenia, do opisu stanu cieczy U(1) wymagane sπ dwa
pola wektorowe, z których jedno prowadzi do znanych juø zwÍøeÒ pinch points. „Foton”
tej teorii jest dwój≥omny, oprócz niego wystÍpujπ wzbudzenia optyczne ze s≥abπ dyspersjπ.

Przeprowadzi≥am symulacje dla struktury heksaonalnego lodu wodnego w punkcie RK
i obliczy≥am czynniki struktury „Isinga”. Jest to uproszczona forma pokazania korela-
cji w stanie podstawowym, nieodpowiadajπca moøliwemu obrazowi eksperymentalnemu.
Jednak dane dotyczπce korelacji sπ dok≥adnie te same i mogπ s≥uøyÊ jako potwierdzenie wy-
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raøeÒ wyprowadzonych analitycznie. Przeprowadzi≥am równieø symulacje metodπ VMC,
dla modelu kwantowego tunelowania w sieci heksagonalnej (zak≥adajπc g1 = g2). Wykorzy-
sta≥am funkcjÍ próbnπ zdefiniowanπ równaniem 9, która preferuje stan nieuporzπdkowany.
PrzyjÍta metoda symulacji nie pozwala potwierdziÊ realizacji stanu cieczy kwantowej w
lodzie heksagonalnym, ale nie by≥o to najwaøniejszym celem tej czÍúci projektu. Moje sy-
mulacje dostarczy≥y waønego potwierdzenia wyprowadzenia czynników struktury metodπ
sieciowej teorii pola poprzez porównanie z niezaleønπ metodπ. Uzyskane wyniki wykazujπ
znakomitπ zgodnoúÊ, co pokazano na rys. 8(b) dla µ = 0.

Badania lodu heksagonalego rozpoczÍ≥am w trakcie staøu na uniwersytecie w Bristolu;
po skoÒczeniu pracy [H6], przeprowadzi≥am dodatkowe symulacje przy pomocy metody
GFMC. Problem identyfikacji moøliwych form uporzπdkowania okaza≥ siÍ jednak niezwy-
kle z≥oøony (projekt jest ciπgle w trakcie realizacji).

Podsumowanie i perspektywy

Prezentowane osiπgniÍcie naukowe jest numerycznym opracowaniem w≥asnoúci kwanto-
wych uk≥adów typu lodu spinowego w trzech wymiarach. Poniøej wymienione sπ najwaø-
niejsze osiπgniÍcia cyklu prac, ze szczególnym uwzglÍdnieniem mojego wk≥adu.

• Opracowaliúmy numeryczne metody badania stanów uporzπdkowanych oraz w≥asnoúci
cieczy spinowej dla modelu kwantowych dimerów na sieci diamentu [H1, H2]. Napisane
programy zosta≥y póüniej zmodyfikowane do symulacji kwantowego lodu spinowego [H3,
H4], oddzia≥ujπcego lodu spinowego [H5] oraz heksagonalnego lodu wodnego [H6].

• Przy pomocy symulacji Monte Carlo zbadaliúmy zanik uporzπdkowania dalekozasiÍ-
gowego oraz przeprowadziliúmy analizÍ w≥asnoúci fazy nieuporzπdkowanej w modelu
kwantowych dimerów na sieci diamentu. Wykazaliúmy w ten sposób istnienie cieczy
kwantowej U(1), umoøliwiajπcej u≥amkowe wzbudzenia w trzech wymiarach. [H1, H2].

• Przedyskutowaliúmy problem nieergodycznoúci w kwantowym modelu dimerów identyfi-
kujπc ukrytπ liczbÍ kwantowπ; wykonaliúmy dodatkowe symulacje pokazujπce, øe nasze
wyniki nie sπ zaburzone z powodu braku ergodycznoúci modelu [H2].

• Nasze najliczniej cytowane prace [H3, H4] potwiedzi≥y stan cieczy kwantowej w lodzie
spinowym oraz, poprzez po≥πczenie metod numerycznych i analitycznych, pozwoli≥y
oszacowaÊ wielkoúci mierzone eksperymentalnie. Zaprezentowaliúmy obszernπ dyskusjÍ
czynników struktury, pokazujπc zgodnoúÊ symulacji numerycznych i obliczeÒ metodπ
sieciowej teorii pola. Z pomocπ symulacji numerycznych oszacowaliúmy prÍdkoúÊ „úwia-
t≥a”, wyraøajπc jπ poprzez parametry modelu mikroskopowego.

• Badania lodu kwantowego z dalekozasiÍgowymi oddzia≥ywaniami dipolowymi oraz krót-
kozasiÍgowymi oddzia≥ywaniami wymiany [H5] doprowadzi≥y do zidentyfikowania ≥aÒ-
cuchowych stanów podstawowych w klasycznym modelu dla T = 0. Klasyczne oraz
kwantowe symulacje Monte Carlo pozwoli≥y uzyskaÊ diagramy fazowe demonstrujπce
stabilnoúÊ fazy cieczy spinowej w obecnoúci oddzia≥ywaÒ. Znaleüliúmy nowπ fazÍ (OZZ)
stabilizowanπ przez fluktuacje kwantowe.
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Rysunek 9: Kwantowy lód spinowy w polu magnetycznym: czy gπsienice tworzπ
kryszta≥y? (a) Spolaryzowana konfiguracja lodu spinowego z dwiema gπsienicami (czerwone
strza≥ki). Gπsienice „spotykajπ siÍ” na tetraedrze zaznaczonym øó≥tym kolorem, co powoduje
ca≥kowite odwrócenie polaryzacji na tym tetraedrze (takie tetraedry okreúlamy jako down). Nu-
meryczny pomiar gÍstoúci tetraedrów down jest sposobem oszacowania udzia≥u w stanie podsta-
wowym konfiguracji z przecinajπcymi siÍ gπsienicami. (rzut na p≥aszczyznÍ równoleg≥π do kie-
runku polaryzacji). (b) „Kryszta≥” w rzucie na p≥aszczyznÍ prostopad≥π do kierunku polaryzacji.
Gπsienice (czerwone strza≥ki) wystÍpujπ tutaj w uporzπdkowanych strukturach (widocznych jako
kwadraty) i sπ maksymalnie oddalone od siebie. Pokazana konfiguracja tworzy po≥owicznie spo-
laryzowane plateau. (c) GÍstoúÊ tetraedrów down otrzymana w symulacjach GFMC dla klastra
zawierajπcego 432 wÍz≥y, jako funkcja liczby gπsienic. [wyniki nieopublikowane]

• Symulacje Monte Carlo dla kwantowego heksagonalnego lodu [H6] stanowiπ wk≥ad do
kompleksowego opracowania w≥asnoúci cieczy kwantowej w tym uk≥adzie. Pokazano
nietrywialne konsekwencje struktury heksagonalnej, jak dwój≥omnoúÊ dyspersji fotonu
teorii U(1) oraz wzbudzenia optyczne o s≥abej dyspersji. Wyznaczone numerycznie
czynniki struktury dla stanu cieczy kwantowej potwierdzajπ obliczenia sieciowej teorii
pola.

Jaki jest zatem obecny stan poszukiwaÒ materia≥ów o w≥asnoúciach kwantowego lodu
spinowego? Doúwiadczalne potwierdzenie stanu kwantowej cieczy spinowej pozostaje wy-
zwaniem, motywujπc wciπø nowe eksperymenty i prace teoretyczne. Nasze prace sπ istot-
nym przyczynkiem do wiedzy o moøliwych úladach stanu cieczy kwantowej w prowadzonych
pomiarach. Przyk≥adem jest niedawny ekperyment dla Pr2Zr2O7, zwiπzku z silnymi fluk-
tuacjami kwantowymi [56]. Zmierzone wzbudzenie zosta≥o zinterpretowane jako „foton”
teorii U(1), jednym z argumentów by≥o porównanie prÍdkoúci „úwiat≥a” z naszym oszaco-
waniem [57]. Równieø niedawno rozpoczÍto badania nad Pr2Hf2O7, innym zwiπzkiem z
moøliwym stanem kwantowego lodu spinowego [58,59]. Zaobserwowane zosta≥y czÍúciowo
wygaszone pinch points, zgodnie z przewidywaniami sieciowej teorii pola w skoÒczonych
temperaturach [59]. Wyprowadzenie czynnika struktury z pracy [H4] by≥o wykorzystanie
do porównania z eksperymentem.

Jesteúmy pewni, øe numeryczne badania kwantowego lodu spinowego ods≥oniπ jeszcze
wiele interesujπcych zjawisk, i øe niektóre z nich kryjπ siÍ w zagadnieniu lodu spinowego
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spolaryzowanego w polu magnetycznym. Ca≥kowicie spolaryzowana konfiguracja lodu spi-
nowego z dalekozasiÍgowym uporzπdkowaniem (faza FM badana w projekcie oddzia≥ujπ-
cego lodu spinowego) nie zawiera øadnych odwracalnych szeúciokπtów. Co siÍ stanie jeúli
do takiej konfiguracji zostanie wprowadzony jednostkowy strumieÒ? Albo kilka takich
strumieni4? Taki jednostkowy strumieÒ (liniÍ odwróconych spinów wokó≥ klastra z perio-
dycznymi warunkami brzegowymi) nazwÍ tu “gπsienicπ”, poniewaø sk≥ada siÍ z okreúlonej
liczby segmentów (odpowiadajπcej liniowemu rozmiarowi uk≥adu), moøe siÍ przemieszczaÊ
i zmieniaÊ kszta≥t, obejmujπc nawet po≥owÍ szerokoúci (kubicznego) klastra. Kwantowa
gπsienica porusza siÍ za pomocπ procesów tunelowania (4) — kaøde jej zgiÍcie jest czÍ-
úciπ odwracalnej plakietki. Pojedyncza gπsienica w konfiguracji lodu spinowego moøe byÊ
odwzorowana na model XXZ dla ≥aÒcucha spinowego, jednak jeúli dodamy kolejnπ, jeste-
úmy na niezbadanym terenie. Dwie gπsienice mogπ siÍ na przyk≥ad „spotkaÊ” w jednym
tetraedrze, jak zosta≥o pokazane na [rys. 9(a)]; w takim przypadku dwie przecinajπce siÍ
gπsienice przestajπ byÊ odróønialne od jednej, dwa razy d≥uøszej. Moøemy przypuszczaÊ,
øe po wprowadzeniu duøej liczby gπsienic do uk≥adu, konfiguracje bÍdπ zawieraÊ znacznπ
czÍúÊ tetraedrów z przecinajπcymi siÍ gπsienicami. Z drugiej strony jednak, w klasycznych
symulacjach dipolowego lodu spinowego zosta≥ znaleziony uporzπdkowany stan dla po-
≥owy magnetyzacji [60], który moøna opisaÊ w naszym jÍzyku jako uporzπdkowany uk≥ad
gπsienic [rys. 9(b)]. Co zatem moøemy powiedzieÊ o kwantowym lodzie spinowym po-
miÍdzy znanym rozwiπzaniem dla jednej gπsienicy i uporzπdkowanym stanem w po≥owie
magnetyzacji? Czy gπsienice siÍ odpychajπ i powstajπ jeszcze inne, uporzπdkowane stany?
Czy powstaje nieuporzπdkowany stan przecinajπcych siÍ gπsienic? Wygodnπ miarπ liczby
przeciÍÊ gπsienic jest úrednia wartoúÊ liczby tetraedrów zawierajπcych dwie gπsienice. Jak
moøna odczytaÊ z rys. 9(a), sumaryczna magnetyzacja takiego (i tylko takiego) tetraedru
ma kierunek przeciwny do polaryzacji ca≥ego klastra, co moøna wykorzystaÊ w symula-
cjach. Nasze pierwsze wyniki dla u≥amka tetraedrów down sπ pokazane na rys. 9(c) dla
klastra zawierajπcego 432 wÍz≥y i róønych modeli: nieoddzia≥ujπcego kwantowego lodu
oraz kwantowego lodu z oddzia≥ywaniem pomiÍdzy drugimi sπsiadami (z dodatniπ sta≥π
J2). Wyniki sπ porównane do symulacji dla funkcji falowej w punkcie RK w klastrze za-
wierajπcym 3456 wÍz≥ów. W punkcie „lodu kwantowego” dla J2 = 0 liczba tetraedrów
down jest obniøona w stosunku do funkcji falowej RK. Model z oddzia≥ywaniami jeszcze
bardziej zmniejsza czÍstoúÊ spotykania siÍ gπsienic (jeúli sta≥a tunelowania g jest rzÍdu
sta≥ej wymiany, úrednio mniej niø jeden tetraedr jest spolaryzowany down). Warto teø
zwróciÊ uwagÍ na zaleønoúÊ tetraedrów down od liczby gπsienic: ma ona g≥adki przebieg
dla wyników uzyskanych w punkcie RK, natomiast rezultaty symulacji GFMC wykazujπ
„zgiÍcia” dla niektórych wartoúci liczby gπsienic, byÊ moøe jest to úlad nowych stanów
uporzπdkowanych.

Badajπc energie oddzia≥ywania w róønych konfiguracjach gπsienic oraz przy pomocy
teorii perturbacji (wk≥ad Karlo Penca) zidentyfikowaliúmy moøliwe plateau dla 2/3 ma-
gnetyzacji [rys. 9(d)]. Poniewaø klastry, które by≥y dotπd badane, nie sπ kompatybilne z
konfiguracjπ 2/3 plateau, nie mogliúmy wykryÊ tego uporzπdkowania za pomocπ symulacji.
Jesteúmy jednak pewni, øe jest to bardzo obiecujπcy projekt i øe nowe symulacje pozwolπ
lepiej zrozumieÊ trudny problem spolaryzowanego lodu kwantowego.

4Jest to zupe≥nie inne zagadnienie od rozwaøanych w [H1–H3] ≥aÒcuchów odwróconych spinów wpro-
wadzonych do sektora zerowym strumieniu.
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5 Omówienie pozosta≥ych osiπgniÍÊ naukowo - badaw-
czych

(a) Uk≥ady ze spinowymi i orbitalnymi stopniami swobody

Przed ukoÒczeniem doktoratu
PracÍ magisterskπ (z fizyki) oraz doktorskπ przygotowa≥am pod kierunkiem prof. An-
drzeja Micha≥a Olesia w Instytucie Fizyki UJ. Bada≥am zwiπzki metali przejúciowych
(g≥ównie manganu), charakteryzujπce siÍ z≥oøonymi sprzÍøeniami ≥adunkowymi, spino-
wymi i orbitalnymi. W modelu nadwymiany obliczy≥am wzbudzenia spinowe i z≥oøone
wzbudzenia spinowo-orbitalne dla LaMnO3 i KCuF3. Aby zrozumieÊ mechanizmy sta-
bilizujπce fazÍ CE, sk≥adajπcπ siÍ z p≥aszczyzn zawierajπcych zygzaki uporzπdkowanych
spinów, przeprowadzi≥am badania diagramów fazowych w domieszkowanych manganitach
z uwzglÍdnieniem oddzia≥ywaÒ nadwymiany. Obliczy≥am relacje dyspersji magnonów dla
kilku mikroskopowych modeli fazy CE. Rezultaty tych obliczeÒ sugerowa≥y, øe ekspery-
mentalne rozróønienie tych modeli moøe byÊ duøym wyzwaniem.

Po ukoÒczeniu doktoratu
Na poczπtku mojego pierwszego staøu podoktorskiego w Dreünie kontynuowa≥am badania
wzbudzeÒ magnetycznych w uk≥adach z uporzπdkowaniem orbitalnym. Moje doúwiadcze-
nie zdobyte w czasie studiów doktoranckich przyda≥o siÍ w badaniach uporzπdkowania
orbitalnego spineli wanadowych.
N. Perkins and O. Sikora, Phys. Rev. B 76, 214434 (2007).

RozpoczÍ≥am równieø wspó≥pracÍ z Toby Perringiem, który planowa≥ pomiar wzbu-
dzeÒ magnetycznych dla fazy CE w manganitach. Naszym celem by≥o wykorzystanie
obliczonych relacji dyspersji i intensywnoúci magnonów do rozróønienia dyskutowanych
w literaturze modeli mikroskopowych tego uporzπdkowania. Moje obliczenia (przekazane
programy) zosta≥y wykorzystane do interpretacji wzbudzeÒ obserwowanych przy pomocy
rozpraszania neutronów dla dwóch manganitów z uporzπdkowaniem CE, jednym z nich
by≥ dwuwarstwowy zwiπzek Pr(Ca, Sr)2Mn2O7. Przeprowadzone pomiary pozwoli≥y uzy-
skaÊ dane dla ca≥ego spektrum wzbudzeÒ (pojedynczych) magnonów, co odróønia≥o ten
projekt od poprzenich eksperymentów, w których zosta≥y zbadane tylko niskoenergetyczne
wzbudzenia (dla przeprowadzenia porównania modeli mikroskopowych znajomoúÊ przerwy
energetycznej jest kluczowa). Zmierzone krzywe dyspersji pozwoli≥y wykluczyÊ rozwaøany
model polaronów Zenera, natomiast analiza intensywnoúci magnonów wskaza≥a, øe model
Goodenougha jest lepszym opisem fazy CE niø model s≥abo zwiπzanych dimerów. Po-
dobne wnioski przyniós≥ kolejny eksperyment dla perowskitu Pr0.5Ca0.5MnO3, dla którego
zosta≥a przeprowadzona szczegó≥owa analiza róønych modeli oddzia≥ywaÒ wymiany.
G. E. Johnstone, T. G. Perring, O. Sikora, D. Prabhakaran, and A. T. Boothroyd, Phys. Rev.
Lett. 109, 237202 (2012);
R. A. Ewings, T. G. Perring, O. Sikora, D. L. Abernathy, Y. Tomioka, and Y. Tokura, Phys.
Rev. B 94, 014405 (2016).

28



(b) Sieci tensorowe (po ukończeniu doktoratu)

W czasie stażu w NTU (National Taiwan University) w Tajpej (2012-15) dołączyłam do 
grupy Ying-Jer Kao, w której prowadzone były obliczenia z wykorzystaniem sieci ten
sorowych, mających coraz większe znaczenie w fizyce kwantowej. Zaangażowałam się w 
badania tensor products projected states (TPPS), funkcji falowych złożonych z części ten
sorowej oraz dodatkowej, znacznie prostszej funkcji falowej, która jednak zawiera część 
korelacji występujących w stanie podstawowym. Celem takiego podejścia było ogranicze
nie wymiaru wiązania ( bond dimension sieci tensorowej i tym samym obniżenie kosztów 
numerycznych przeprowadzanych obliczeń. Zastosowaliśmy symulacje wariacyjną metodą 
Monte Carlo do optymalizacji parametrów funkcji falowej TPPS dla kilku układów bozo
nów i fermionów na sieci kwadratowej. 
O. Sikora, H.-W. Chang, C.-P. Chou, F. Pollmann, and Y.-J. Kao, Phys. Rev. B 91, 165113

(2015).

( c) Obliczenia ab initio (po ukończeniu doktoratu)

Ostatnio, po rozpoczęciu pracy w Zakładzie Komputerowych Badań Materiałów w Insty
tucie Fizyki Jądrowej PAN, zaczęłam uczyć się wykonywania obliczeń metodami ab initio 
Przeprowadziłam obliczenia metodą teorii funkcjonału gęstości (DFT, Density Functional 
Theory) dla układu z niekolinearnym uporządkowaniem spinowym all-in all-out na sieci pi
rochloru. Dla zoptymalizowanej struktury obliczyliśmy częstości ramanowskie wynikające 
ze wzbudzeń fononowych. Wyniki te są ważne dla współpracującej z nami grupy ekspery
mentalnej ze względu na możliwość odróżnienia linii fononowych i sygnałów pochodzących 
od innych wzbudzeń (projekt w trakcie realizacji). 

Wzięłam również udział w badaniu złącza Fe3Si/GaAs, układu składającego się z war
stwy metalicznej i półprzewodnikowej. Zrozumienie wpływu złącza na własności tego typu 
struktur jest jednym z wyzwań fizyki materiałów, ma też duże potencjalne znaczenie dla 
zastosowań spintronicznych. Zaprezentowaliśmy obszerne obliczenia własności elektrono
wych i fononowych Fe3Si/GaAs oraz ich zastosowania do interpretacji wyników doświad
czalnych. Brałam udział w badaniach struktury elektronowej, wyznaczeniu momentów 
magnetycznych i obliczeniu polaryzacji spinowej na poziomie Fermiego. 
J .  Kalt, M.  Sternik, I. Sergueev, J. Herfort, B. Jenichen, H.-C. Wille, O. Sikora, P. Piekarz, 

K. Parlinski, T. Baumbach, and S. Stankov, Lattice dynamics of epitaxial strain-free interfaces,

Phys. Rev. B 98, 121409(R) (2018);

O. Sikora, J. Kalt, M. Sternik, A. Ptok, P. T. Jochym, J. Łażewski, K. Parlinski, P. Piekarz,

I. Sergueev, H.-C. Wille, J. Herfort, B. Jenichen, T. Baumbach, and S. Stankov, Phys. Rev. B

99, 134303 (2019).
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