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Samenvatting 

Een van de methoden die ons ter beschikking staan om typisch 

quanturnmechanische correcties op de elektrische weerstand in 

rekening te brengen, is lineaire-respons theorie 

(Kubo-formalisme). De uitdrukking voor de locale stroomdichtheid 

{bij T = 0 Kelvin en met niet wisselwerkende elektronen) wordt in 

dit formalisme afgeleid, en uitgedrukt in Green-functies van de 

grondtoestand. Hiermee wordt vervolgens de gelijkstroomweerstand 

onderzocht van een een-dimensionaal' systeem, bestaande uit een 

ideale, oneindig lange draad met een sterk gelocalizeerde 

strooipotentiaal. Een quanturnweerstand kan aan het verstrooiende 

draadsegment worden toegekend waarvan de grootte in 

overeenstemming is met de Landauer-formule. De hier gegeven 

afleiding van de weerstandsformule benadrukt de essentielerol die 

de toevoerdraden spelen. 
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Haluan kiittää ohjaajaani, Daan Lenstraa tieteellisestä tuesta ja 

vaimoani Anitaa muusta tuesta. He tekivät menneestä vuodesta 

minulle antoisan vuoden. 
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1 Inleiding 

Recente experimenten [1][2], hebben aangetoond dat de wet van 

Ohm, althans in zijn gebruikelijke klassieke vorm, voor kleine 

elektrische systemen niet zomaar meer opgaat. Het gaat hierbij om 

systemen met afmetingen van de grootte-orde, of kleiner dan, 1 

micrometer, en bij lage temperaturen ( < 1 Kelvin). Experimentele 

resultaten laten zien dat typisch quanturnmechanische 

interferentie-verschijnselen in de .weerstand een belangrijke rol 

spelen. Een van de verschillende quanturnmechanische aanpakken om 

tot een uitdrukking voor de weerstand te komen is de 

lineaire-respons-theorie. In deze theorie behandelt men de 

tijdevolutie van een systeem elektronen door slechts effecten die 

lineair zijn in de elektromagnetische vectorpotentiaal te 

beschouwen. Het idee daarbij is toe te werken naar de 

verwachtingswaarde van de stroomdichtheid, daarbij er op 

anticiperend dat de respons wel in hoofdzaak lineair in het 

veroorzakende veld zal zijn. 

Lineaire-respons-theorie blijkt ten grondslag te liggen aan veel 

(maar niet alle) moderne beschrijvingswijzen van quanturntransport 

en met name die welke gebruik maken van het Green-functie 

formalisme. Sommige theorieen zijn nogal hybride in die zin dat 

men elektrisch transport enerzijds als een soort diffusieproces 

opvat, maar anderzijds eventuele quanturncorrecties van de 

weerstand die het gevolg zijn van interferentie-verschijnselen 

via de uit de lineaire-respons-theorie volgende stroom-stroom

correlatie functie in rekening brengt [3]. 

Met het doel iets van deze problematiek onder de knie te krijgen, 

werd in dit onderzoek nagestreefd een aantal van de bestaande 

technieken te bestuderen, en zo mogelijk toe te passen op een 

eenvoudig model. Hoewel de formalismen die zijn onderzocht zich 
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misschien wel bij uitstek lenen voor toepassing op systemen 

bestaande uit onderling wisselwerkende deeltjes (wat een 

elektrische geleider per slot van re.kening is) hebben we ons hier 

voor de eenvoud beperkt tot niet-wisselwerkende deeltjes. Zo'n 

beperking is natuurlijk wezenlijk; de gevonden resultaten moeten 

daarom met de nodige reserve bekeken worden. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie van Green-functies bij T = 0 K 

opgezet, voor een quanturnmechanisch systeem waarin de 

ladingdragers elastisch verstrooid worden aan een of andere 

strooipotentiaal, die de aanwezigheid van weerstand-veroorzakende 

strooicenta in rekening brengt. De lineaire-respons-theorie wordt 

in hoofdstuk 3 bestudeerd en levert de beroemde Kubo-formule die 

de locale geleidbaarheid relateert aan een 

stroom-stroom-correlatie-functie die, opzichzelf een 

twee-deeltje-Green-functie, weer uit te drukken is in 

een-deeltje-Green-functies van de grondtoestand (hoofdstuk 4). 

Voor een een-dimensionale, oneindig lange draad met als 

strooipotentiaal een enkele o-functie wordt in hoofdstuk 5, 

binnen het kader van het dan opgezette formalisme, de 

gelijkstroom-weerstand onderzocht. Het blijkt dat onder bepaalde 

aannamen een waarde voor de quanturnweerstand wordt gevonden die 

in overeenstemming is met het door Landauer [4] gevonden 

resultaat. Ook algemenere een-dimensionale strooipotentialen 

blijken tot de Landauer-uitdrukking voor de gelijkstroomweerstand 

te leiden. Hoewel het hier gevonden resultaat op zich al 

opmerkelijk is, is vooral de wijze waarop het bereikt wordt van 

belang: in de afleiding spelen de toevoerdraden een essentiele 

rol; deze maken het systeem als het ware "open". Een en ander 

illustreert dat het resultaat van een weerstandsmeting afhangt 

van hoe de meting is ingericht. 
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2 Theorie van Green-functies. 

2.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk stellen we ons ten doel een inleiding te geven in het 

gebruik van Green-functies in de quantummechanica. We beperken ons tot 

systemen met onderling niet-wisselwerkende elektronen. De reden van 

deze beperking is dat we niet een volledige behandeling van dit 

onderwerp nastreven, maar ''zo snel ~ogelijk" toegang tot een bepaald 

deel van de recente literatuur over quanturn-transport-verschijnselen 

willen krijgen. 

In paragraaf 2.1 zal eerst de Green-functie voor het vacuumsysteem 

geïntroduceerd worden. Onder vacuumsysteem verstaan we in dit verband 

een systeem van elektronen die noch met elkaar wisselwerken, noch op 

een andere wijze een potentiaal ondervinden. De Green-functie blijkt 

in dit geval eenvoudig geschreven te kunnen worden. Dit kan niet meer 

zo eenvoudig als het om minder triviale systemen gaat. In de loop van 

dit hoofdstuk zal blijken dat de Green-functie in het algemeen wel is 

te ontwikkelen in Green-functies van het vacuum systeem. 

In hoodstuk 1 werd al uitgelegd dat we geïnteresseerd zijn in 

weerstand ten gevolge van elastische verstrooing aan gelocalizeerde 

centra. Deze centra worden in de hamiltoniaan voorgesteld door een of 

andere tijdonafhankelijke potentiaalfunctie. 

2.1 Introductie van G(E,t). 

We zullen nu eerst een speciale Green-functie invoeren; later zullen 

we een meer algemene Green-functie invoeren. De toestand zonder 

deeltjes (=de vacuum toestand, niet te verwarren met het vacuum 

systeem) wordt in de Dirac-notatie aangegeven met de ket lo>. We 
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beschouwen nu de functie G gedefineerd door: 

cce.t) =-i <oiT[; (t) ;+(0) Jlo> e E 
2. 1 . 1 

"+ 
Hierin zijn a en a respectievelijk de creatie- en annihilatie-

E E 

operator van een deeltje met golfvector E· Deze operatoren worden 

verondersteld te zijn geschreven in het Heisenberg-beeld, hetgeen wil 

zeggen dat: 

a ( t) e 
" iHt/fl " = e a 

E 

" -iHt/ll 
e 

als H de tijdonafhankelijke Hamiltoniaan is. Een expliciete 

2. 1. 2 

uitdrukking voor H kan men vinden in 2.4.9. De a operatoren voldoen 
E 

aan de anticommutatie-regels voor fermionen: 

"+ 
a } = ö { a 

9 E9 E 
a } 

9 
"+ = { a 

E 
"+ 
a } 

9 
= 0 

waarbij het symbool { , } staat voor de anticommutator: 

" " { A B } - A B + B A 

2. 1. 3. 

2. 1. 4 

Het T-symbool in 2.1.1 staat voor de zogenaamde tijdordening-operator. 

Deze is als volgt gedefineerd: 

" " 
A(t) B(t') . t > t. 

" " 
T [ A(t) B(t') ] = 

" " B(t') A(t) . t < t' . 2. 1. 5 
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In het algemeen zorgt de tijdordening-operator ervoor dat de volgorde 

in een rij van Fermi-operatoren altijd zodanig is dat het tijdstip 

waarop een bepaalde operator werkt later is dan het tijdstip waarop 

zijn rechter buur werkt, en eerder is dan dat waarop zijn linker buur 

werkt. Indien twee operatoren op het zelfde tijdstip werken is de 

procedure als volgt: beide operatoren worden uitgedrukt in creatie- en 

annihilatie- operatoren, waarna de annihilatie- operatoren rechts van 

de creatie-operatoren worden gezet [5]. Iedere verwisseling van twee 

operatoren, die nodig is om tot de ,juiste volgorde te komen levert een 

minteken op. We bekijken in dit verslag alleen fermion-systemen; Voor 

boson-systemen zijn sommige definities anders. 

2.2 Directe uitdrukking voor G(E,t) in een vacuumsysteem. 

In de definitie van G(E,t) staan 2 operatoren die (in het algemeen) 

niet op het zelfde tijdstip werken. Om meer inzicht in G(E,t) te 

verwerven wordt eerst de bewegingsvergelijking van de operatoren 

bepaald. In de Heisenberg-representatie wordt deze gegeven door: 

H ] 2.2.1 

voor iedere operator OH. 

Voor deeltjes in een vacuumsysteem is de hamiltoniaan in tweede 

quantisatie: 

H = L 
o E 

waarbij E alle toegestane golfvectoren doorloopt. (Door 
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randvoorwaarden kunnen beperkingen aan de golfvectoren opleggen 

worden). Voor het vacuumsysteeem geldt dat de impuls van een deeltje 

gelijk is aan n maal de golfvector, terwijl é voor een vrij deeltje 
E 

gegeven is door: 

( p = IEl ) . 

A 

De bewegingsvergelijking voor a ( t.) 
g 

wordt met 2.2.2: 

H1 a ; (t) = at g 
A A+A 

L: [a (t) , é a a J 
E g E E E 

A 

= cg a
9
(t) . 

De oplossing hiervan, samen met het gegeven dat 

A 

a (t) = a g g 
-ie t/tl 

e g 

Substitutie van 2.2.4 in definitie 2.1.1. levert: 

0 
<oiT[ 

-ie t/l'i A+ 
] lo> G (E, t) = -i a e E a 

E E 

-i 
-ie t/n 

t > 0 = e E 

= 0 t < 0 

A 

a (0) = a 
g g 

2.2.3 

' is: 

2.2.4 

2.2.5 

0 De bovenindex o in G (E,t) geeft aan dat het om het vacuumsysteem 

gaat. 

De Fourier-getransformeerde van 
0 

G (E,t) naar de tijd kan nu 

geschreven worden als: 
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00 

G
0

(E,é) = f dt G
0

(E.t) 
-00 

iét/fi 
e 

lim 
= ~!o é - é + i~ 

E 
2.2.6 

waarin de infinitesimaal kleine, maar positieve waarde van~ nodig is 

voor het formele bestaan van de Fourier-getransformeerde. De 

Green-functie voor vrije elektronen heeft dus een pool op de reele 

é-as ter plaatse van de betreffende eigenenergie van het deeltje. 

Formule 2.2.6 zal worden gebruikt in paragraaf 2.3 

2.3 dichtheid van een elektron toestanden. 

In de vorige paragraaf konden we een eenvoudige expliciete uitdrukking 

afleiding voor de Green-functie van een systeem vrije elektronen. Dat 

dit zo eenvoudig gaat, berust erop dat de toestanden lP>= a+lo> 
- E 

A 

eigentoestanden van H zijn. We zullen nu een eigenschap afleiden die 
0 

ook geldig is voor systemen waarin de deeltjes ook nog de invloed van 

een potentiaal ondervinden. We zullen laten zien dat de Green-functie 

G(E,é) in verband gebracht kan worden met de dichtheid van 

een-elektron-toestanden. We zullen eerst precies weergeven wat we 

onder deze toestandsdichtheid verstaan. 

Laat {~ } de volledige, orthonormale set van een elektron m 

eigenfuncties zijn met energie {é } zijn van de stationaire m 

1-deeltje-Schroedinger-vergelijking. De dichtheid van 

een-elektron-toestanden is dan gedefineerd als: 

-12-
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Het is nu mogelijk om 2.3.1. uit te drukken in G(E,t). Beschouw 

daarvoor G(E,t) voor t groter dan nul: 

t > 0 
A A+ 

= -i<ola (t) a (o) lo> 
E E 

A 

"( IA -iHt/fi A+l > = -1 o a e a o 
E E 

A 

"( I -iHt/~1 > = -I E e E 2.3.2 

waarbij staat voor de toestand a+lo> dat wil zeggen de toestand 
E 

met een elektron met golfvector E· Zoals reeds werd opgemerkt is Ie> 

in het algemeen slechts dan een eigentoestand van H als de elektronen 

vrij zijn. Beschouw nu de over alle golfvectoren gesommeerde 

uitdrukking 2.3.2: 

A 

2 G(E,t) = 2 "( I -iHt/~1 > -I E e E 
E E A 

= -i Sp(l){e-iHt/~}. 2.2.3 

waarin Sp(l) staat voor het nemen van het spoor van de operator 

e-iHt/fi in de sub-Hilbert ruimte opgespannen door alle 

!-deeltje-toestanden. Omdat deze operator geen matrix elementen bezit 

tussen toestanden met verschillende deeltjesaantallen geldt dat het 

spoor ook kan worden verkregen met behulp van een willekeurige 

alternatieve volledige orthorrormale set van een-deeltjetoestanden. 

Kies dan hiervoor de met de eigenfuncties {~ } corresponderende 
m 

~~n-elektrontoestanden 1~ ). Deze laatste hebben het voordeel wel 
m 

eigentoestanden van H te zijn.We kunnen dus schrijven: 
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A 

2: G(E.t) = -i Sp(1}{e-iHt/n} 

E 
A 

(<p Ie 
-iHt/fi 

I 'P > = -i 2: m m 
m 

-i 2: 
-ié tin 

2.3.3.a = e m 
m 

Nu wordt de Fourier-getransformeerde van 2.3.3.a genomen, waarbij weer 

de infinitesimaal kleine, positieve ~ wordt ingevoerd: 

00 

G(E,é) f i(é - é + i~) t/fi 2: = -i dt e m 

E 0 

2: fi = i~ é - é + m m 
2.3.4 

We gebruiken nu de volgende ( in de zin van gegeneralizeerde functies 

op te vatten) identiteit: 

x + i~ 
= 2.3.5 1 

waarin P staat voor de hoofdwaarde. 

Gebruiken we dit in 2.3.4 dan kunnen we dus schrijven: 

=- nrr 2: ö(é-é ). 
m 

2.3.6 
m 

ofwel, na substitutie in 2.3.1 

2.3.7 

Vergelijking 2.3.7 is de gewenste uitdrukking voor de dichtheid van 

toestanden in termen van de G-functie. In de volgende paragraaf zal 

-14-



een meer algemene Green-functie worden ingevoerd met behulp waarvan 

benaderingschema's kunnen worden opgezet ter bepaling van G(E,é). In 

paragraaf 2.7 zal dan voor een een-dimensionaal systeem, met een 

potentiaal bestaande uit een deltafunctie de toestandsdichtheid 

nummeriek berekend worden 

2.4 Introductie van de Green-functie F(E·E' ,t) 

Net als in paragraaf 2.1 geven we de definitie van F(E·E' ,t) in termen 

van de creatie- en annihilatie-operatoren: 

A "'-+ 
F(E·E' ,t) = -i<ojT[a (t)a ,(O)Jio> 

E E 
2. 4. 1 

Aan 2.4.1 is direct te zien dat G(E,t) het diagonale deel van 

F(E·E' ,t) is, dat wil zeggen dat G(E,t) = F(E·E·t). 

Doel van deze paragraaf is te komen tot een uitdrukking voor F(E·E' ,t) 

in geval van een systeem waarin de elektronen zich bevinden in een 

gegeven potentiaalveld. Deze potentiaal U(~) komt voor in de 

een-elektron hamiltoniaan: 

-Ii2 2 
H = 2m v + U(~) 2.4.2 

Voor het "ongestoorde" probleem ( U(~) = 0 ) kunnen de 

een-elektron-golffuncties ~ (x) voor een doosje met volume V 
E -

geschreven worden als 

-15-



q, (x) 
E -

in•x e c: - 2.4.3 

Deze golffuncties zijn genormeerd op 1, en de E vectoren doorlopen een 

discrete set. In geval van periodieke randvoorwaarden opgelegd aan een 

kubus met ribbe L, zijn de E vectoren gegeven door 

2Il 
E = L (n

1 
e + n

2 
e + n

3 
e ); -x -y -z 

(n
1

,n
2

,n
3 

= 0, ±1, ±2, .... ) 

waarin e , e , en e eenheidsvectoren langs x,y, en z assen zijn. -x -y -z 

In tweede quantisatie kan de met 2.4.2 samenhangende hamiltoniaan H 

worden geschreven als [6] 

waarin 

"'+ A 

a ,a 
E E 

Met behulp van de uitdrukking 2.4.3 voor 

waarin 

é 
E 

= n2p2 
2m 
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en 

U(g) 
1 fy U(~) -ig•x d 3 x 2.4.8 = v e -

Formule 2.4.6 ingevuld in 2.4.4 levert: 

H }; 
"+" "+ " 

= é a a + }; U(p'-p)a ,a 
E E E E p' E E 

}; 
"+" 

}; U(g) 
"+ 

= é a a + a a 2.4.9 
E E E E 9 

p+g E 

Nu de hamiltoniaan in termen van creatie- en annihilatie-operatoren 

bekend is, kan de bewegingsvergelijking voor F(E·E' ,t) bepaald worden 

door gebruik te maken van de Heisenberg-bewegingsvergelijking voor 
A 

a (t). Op standaardwijze vinden we [12] 
E 

i~ ~t F(p.p' ,t) =i~ ö(t) {F(p.p' ,0+)- F(p.p' ,0-)} 

-i<oiT[[; (t),HJ; ,(O)Jio> 
E E 

2. 4.10 

waarin met 0+ (0-) een infinitesimaal dicht bij 0 liggend positief 

(negatief) getal bedoeld wordt. Formule 2.4.10 kan nader uitgewerkt 

worden door substitutie van 2.4.9 en gebruik te maken van de 

anticommutatieregels. 

Als eerste wordt F(p.p' ,0+) - F(p.p' ,0-) bekeken. Het invullen van 

2. 4. 1 1 ever t: 

F(p.E' ,0+) - F(p.p' ,0-) 
" "+ 

= -i<o la (O)a , (0) lo> 
E E 
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A+ A 
+i<ola ,(O)a (0) lo> 

E E 
2.4.11 

waarin het onderscheid tussen 0, 0+ en 0- niet langer relevant is, en 

daarom is weggelaten. Formule 2.4.11 wordt, door de 

anticommutatieregels te gebruiken, gelijk aan: 

Verder volgt uit 2.4.9 dat: 

A A 

[a ,HJ = E. a + 
E E E 

= - i ó 
EE 

2. 4.12 

2. 4.14 

De bewegingsvergelijking voor F(p.p' ,t) wordt dus: 

(ifi a - é )F(n,n' ,t) = at E c c 
fi ö ,ö(t) + 2 U(g)F(p+g,E' ,t). 2.4.15 

EE g 

We herkennen in 2.4.15 een typische Green-functie vergelijking met 

bronterm ö ,ö(t). Dit rechtvaardigt de terminologie Green-functie 
EE 

voor F(E·E' ,t). De oplossing van 2.4.15 met U= 0 wordt aangegeven met 

F0 (E·E' ,t). Er geldt 

2 .4. 16 

waarin 0 G (E,t) is gegeven door 2.2.5. Dit volgt uit de relaties 
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(Hi~- é ) 
0 0 > 0 G (E. t) = t at E 
0 0 < 0 G (E,t) = t 

0 0 2. 4.17 G (E,O+) - G (E,O-) = -i 

Men kan uitgaande van 2.4.15 en 2.4.16 en 2.4.17 de volgende 

vergelijking voor F afleiden: 

00 

ö 
EE 

0 1 0 G (E,t) + R f dt' G (E,t-t') I U(g) 
-00 9 

2. 4.18 

Het is makkelijk te controleren door substitutie in 2.4.15 en 

gebruikmakend van 2.4.17 dat 2.4.18 inderdaad de oplossing is van 

2. 4. 15. 

Het is nu handig om op de volgens Fourier naar de tijd 

getransformeerde grootheden over te gaan. In overeenstemming met 2.2.6 

definieren we 

00 

= f dt F(E·E' .t) 
-00 

ie.t/l'i 
e 

als de Fouriergetransformeerde van F(E·E',t). 

Fourier transformatie van beide leden van 2.4.18 levert 

2. 4. 19 

ö 
EE 

G0 (E,c) + G0
(E,c) I U(q) F(E+9·E' ,e.). 

g 

2.4.20 

Voor F(p,p' ,e.) kan nu met behulp van 2.4.20 een reeksontwikkeling 
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opgeschreven worden in toenemende machten van U(q). Deze 

reeksontwikkeling volgt uit 

(X) 

F(E·E' ,e.) =}; 2.4.21 
n=O 

waarin 

Fo(E·E' ,e.) = ö , Go(E,e.) 
EE . 

F(n)(E·E' ,e.) = Go(E,e.) }; U(g-E) F(n-l)(E·E' ,e.) 
g 

(n = 1,2,3... ) 

Dit kan ook op de volgende manier geschreven worden: 

= {j 
EE 

+ 

+ }; Go(E,e.) U(g) Go(E+g,e.) U(-E-g+E') Go(E' ,e.) 
g 

2.4.22 

+ 2.4.23 

De overeenkomstige reeks voor G(E,E.) ( = F(E·E·e.)) is eenvoudig uit 

2.4.23 af te leiden en luidt: 

+ 2.4.24 

Met 2.4.23 en 2.4.24 is het doel van deze paragraaf bereikt. 
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In de volgende paragraaf zullen we 2.4.23 en 2.4.24 nog wat verder 

uitwerken voor het speciale geval dat U(~) bestaat uit een som van 

bijdrage van meerdere identieke strooicentra. Bij eerste lezing kan 

deze paragraaf overgeslagen worden. 

In de daaropvolgende paragraaf zal een diagramatische representatie 

voor 2.4.23 en 2.4.24 gegeven worden. 
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2.5 Identieke strooicentra 

De stoorpotentiaal U(~) zoals gedefineerd in paragraaf 2.4 kan in 

geval van meerdere identieke strooicentra geschreven worden als: 

U(x) = }; U (x-x.) 
0 - -J 

j 
2.5.1 

Deze uitdrukking is op de volgende manier te interpreteren. Op elke 

plaats x. treffen we dezelfde potentiaal U (x) aan. 
-J . 0 -

Figuur 2.1 

~ 0 
x 

Een voorbeeld U (x), en U(x) 
0 

Indien we p(g) defineren als 

p(g) =}; e-ig·~j 
j 

2.5.2 

dan kan de Fouriergetransformeerde naar x van 2.5.1 geschreven worden 

als 

2.5.3 
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waarin U (g) de Fouriergetransformeerde is van U (x). p(q) beschrijft 
0 0 - -

de ruimtelijke configuratie van strooicentra. 

Een andere mogelijke interpretatie zou kunnen zijn dat de theorie 

zoals geformuleerd in paragraaf 2.4 betrekking heeft op de potentiaal 

van een onzuiverheid, terwijl de uitbreiding naar meerdere 

onzuiverheden geschiedt door in 2.4.23 en 2.4.24 iedere U(g) te 

vervangen door p(g)U (g). In dit licht gezien, kan de subindex o in U 
0 0 

net zo goed weggelaten worden, en dat zuller we vanaf nu dan ook doen. 

We zullen tevens, zolang dit geen aanleiding geeft tot verwarring, het 

slangetje in U weglaten. 

We vinden nu voor F(E·E' ,é) en G(E,é) de volgende uitdrukkingen: 

+ 

+ 

en 

0 = ö , G (E,é) + 
EE 

2 G0 (E,é) p(g)U(g) G
0

(E+g,é) p(-E-g+E')U(-E-g+E') G
0

(E' ,é) 
9 

2.5.4 

G(E,é) = G0 (E,é) + G
0

(E,é) p(Q)U(Q) G
0

(E,é) 

+ 2 G0 (E,é) p(g)U(g) G
0

(E+g,é) p(-g)U(-g) G
0

(E,é) 
9 

+ 2.5.5 

Formules 2.5.4 en 2.5.5, evenals formules 2.4.23 en 2.4.24, kunnen 

weergegeven worden in termen van diagrammen. Deze diagrammatische 

representatie zal het onderwerp zijn van de volgende paragraaf. 

2.6 Diagrammatische representatie 
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De Green-functies werden in het voorgaande uitgedrukt als een 

reeksontwikkeling {zie 2.4.23 en 2.4.24). Het is ook wel gebruikelijk 

zulke reeksen weer te geven in termen van diagrammen. Zo'n 

diagrammatische representatie kan zowel veel schrijfwerk besparen, als 

inzichtverhogend werken. 

De bedoelde representatie in geval van 2.4.24 is gegeven door: 

E E E E+g E 
+ 

U{Q) U{g) U(-g) 

E+9' E 
+ 2.6.1 

U{9) U{-9+9') U(-g') 

Evenzo wordt formule 2.4.23 voorgesteld door: 

+ 

9 
+ 

U(-p+p') 

E 
2.6.2 

Het derde diagram in het rechterlid van 2.6.2 staat dus voor 

9 
= 2 G0 {E,e) U{-E+g) G0 (g,e) 

9 

U{-9+E') Go{E' ,e). 

Het systeem om van een diagram tot een term in de reeksontwikkeling te 

komen is dus als volgt: 
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1) Iedere doorgetrokken lijn staat voor G0 (E,E), waarbij voorEde 

vector moet worden ingevuld die boven de lijn staat. 

2) Iedere gestippelde lijn staat voor U(-E+E'), waarbij voorEde 

vector moet worden ingevuld die links van de stippellijn staat, en 

voor E' de vector die rechts van de stippellijn staat. 

3) Vervolgens moet over alle interne variabelen gesommeerd worden. 

opm. Het eerste diagram in 2.6.2 voldoet niet helemaal aan 

bovenstaande regels. 

Ook nu is de uitbreiding naar meerdere strooicentra, of het opsplitsen 

van de strooipotentiaal in identieke delen, gemakkelijk door te 

voeren. Formule 2.5.5 kan worden voorgesteld door: 

+ + 2.6.3 
0 9 -g 

waarin iedere vector die naast een gestippeld lijntje staat als 

argument van U(g)p(g) gedacht moet worden. 
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2.7 Een didactisch voorbeeld 

De voorgaande theorie kan verduidelijkt worden aan de hand van het 

volgende voorbeeld. We stellen ons ten doel de voorgaande theorie te 

gebruiken, en wel op zo'n wijze dat de uitkomst (welke deze dan ook 

moge zijn) niet zozeer nieuwe informatie oplevert, als wel gemakkelijk 

"herkend" wordt. 

Stel we hebben een een-dimensionaal gedachte draad, die zich uitstrekt 

van x = -1/2 L tot x = 1/2 L , terwijl op x = 0 een stoorpotentiaal 

in de vorm van een deltafunctie te~ sterkte U aanwezig is {Fig. 
0 

2. 7. 1). 

x 

ll 
f 

) 0 

Figuur 2.7.1 De potentiaal als functie van x 
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Aan de een-elektron-golffuncties worden periodieke randvoorwaarden 

opgelegd.Met behulp van gedegenereerde storingstheorie, kan men nagaan 

dat in laagste orde elke twee samenvallende energieniveaus ten gevolge 

van de deltafunctie verstoring opsplitsen, waarbij een energieniveau 

op de zelfde plaats blijft, en het andere niveau 2 !Uol hoger komt 

te liggen. 

E 

t 

A B 

1 

-y--

21U.J 
T 

2lu.l 
L 

figuur 2.7.2 Energie niveau's zonder stroring (A) en met storing (B) 

Het spectrum kan ook met de gepresenteerde Green-functie-theorie 

bepaald worden. Daartoe gebruiken we formule 2.3.7 die de dichtheid 

van een-elektrontoestanden uitdrukt in een som over G(p,t). 

Om G(p,t) behorende bij dit probleem te bepalen wordt gebruik gemaakt 

van 2.4.24. De stoorpotentiaal is als volgt te schrijven: 

U(x) = ó(x) U 
0 

De Fourier getransformeerde hiervan is gelijk aan: 
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U(q) 
u 

0 =r 2.7.2 

Let wel, U(q) is dus onafhankelijk van q, en derhave een constante 

voor dit probleem. Formule 2.7.2 ingevuld in 2.4.24 levert: 

G(p,t.) 0 = G (p,t.) + 

0 2 + (G (p,t.)) 

u 
+ (Go(p,t-))2 (Lo)3}; Go(p+q,t.) }; Go(p+q' ,t.) 

q q 

+ 2.7.3 

Deze uitdrukking is te vereenvoudigen. We herkennen in 2.7.3 een 

meetkundige reeks die na sommatie voor G het volgende resultaat 

oplevert: 

G(p,t.} ~o(p,t.) l 
0 0 L}; G (q.t.) 

2.7.4 

1 -
q 

In paragraaf 2.2 is een uitdrukking voor G0 (p,t.) afgeleid, namelijk: 

0 lim n G (p, t.) = ! _ ___;;~-~ 
TJ 0 E. - E. + iT] p 

2.2.6 

We zullen nu op numerieke wijze het spectrum bepalen. Daartoe 

benaderen we de dichtheid van toestanden 

p(t.) 
1 = - niT Im L G(p,t.} 2.3.7 

p 
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door voor G de uitdrukking 2.7.4 te gebruiken met daarin G0 benaderd 

door 
0 G (p,e.) = 

é - é + i17 
p 

met 17 eindig positief, terwijl de sommatie overpen q slechts over de 

laagsteN ongestoorde niveau's wordt uitgevoerd. 

Definieren we 

2.7.5 

2.7.6 

dan kunnen we p schrijven als 

1 1 [ - ~rr Im ~ G(p,e.) = - niT Im 2.7.7 

1 

Daarbij werden de volgende waarden aan de verschillende parameters 

gegeven: 

L = 10-6 meter 
u 
Lo = 2.4 10-26 Joule 

(= 10% van de ongestoorde energie waarde voor 

lf 2IT ) een deeltje met go vector r-
17 = 2.4 

-27 
10 Joule 

(= 10% van Uo/L) 

= 2000 

= 2000 
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De waarden die p en q doorlopen zijn symmetrisch gekozen rond de 

oorsprong. Door de benadering van zowel een eindige T) als, een eindige 

q en p in de sommatie is eigenliJ.k de functie p(t T) p q ) max max ' ' max' max 

berekend. Boven een bepaalde waarde van p ,q is deze functie max max 

nagenoeg onafhankelijk van p ,q . Het is natuurlijk zo dat deze max max 

waardes van p ,q groter moeten zijn naarmate T) kleiner is. 
max max 

Het resultaat van de berekeningen is te zien in figuur 2.7.3. 
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0 
0 

-~> ( 

Figuur 2.7.3 p(c,D) als functie van c, met D ter grootte van 10% van 

U /L. 
0 

-31-



Iedere piek die in figuur 2.7.3 te zien is, is een benadering voor een 

ó-functie en correspondeert met een eigentoestand van het systeem, met 

een eigenenergie gelijk aan de c waarde waarvoor de piek optreedt. 

In figuur 2.7.3 is te zien dat we inderdaad, zoals verwacht, pieken 

krijgen op de ongestoorde energie, en een piek bij een energie waarde 

2U /L hoger. De pieken blijken ongeveer even hoog te zijn. Deze hoogte 
0 

is van de ordegrootte van 1/~. De breedte van de pieken op halve 

hoogte is ongeveer 2~. 
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3 Kubo-formule, lineaire respons 

3.1 Inleiding 

Het doel van dit hoodstuk is te komen tot een uitdrukking voor de 

verwachtingswaarde van de stroomdichtheid ten gevolge van een 

aangelegd elektrisch veld. In de quanturnmechanica is het handig, voor 

wat betreft de elektromagnetische veldgrootheden, om te werken met de 

vectorpotentiaal ~(~.t) en de scalaire potentiaal ~(~.t), deze hangen 

als volgt samen met de elektrische veldsterkte E en magnetische-

inductie B: 

B = V x A 

E = -v ~ - a A 
t -

3.1.1 

De scalaire potentiaal ~(~.t) wordt gelijk aan nul gesteld. De 

theorie die nu zal worden opgezet is alleen geldig bij een temperatuur 

van nul Kelvin, en heeft betrekking op onderling niet-wisselwerkende 

elektronen. Dit was overigens ook al het geval in het voorgaande 

hoofdstuk. 

3.2 De dichtheidsoperator 

Om de dichtheid van ladingdragers in rekening te brengen is het handig 

een dichtheidsoperator te definieren. De een-elektron-dichtheid ter 

plekke r is in termen van de een elektron golffunctie gegeven door 

p(r) 3.2.1 
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De een-elektron-dichtheidsoperator p (r) kan dus als volgt op -

gedefineerd worden: 

want deze operator heeft als verwachtingwaarde 

(p (r)> = op -
* fy ~ (~') ó(~-~·) 

* = ~ (~) ~(~). 

3.2.2 

3.2.3 

en dat is precies wat volgens 3.2.1 moet gelden voor de dichtheid. 

De met 3.2.3 corresponderende 2e-quantisatie-operator voor de 

dichtheid is gegeven door 

p(r) 3.2.4 

A+ A 
als ~ (~) en ~(~) de creatie- en annihilatie- veldoperator zijn, 

respectivelijk. 

3.3 De elektrische stroomdichtheidsoperator 

Net als voor de dichtheid is het ook handig een een-elektron-operator 

voor de stroomdichtheid in te voeren. De elektrische stroomdichtheid 

is gelijk aan de dichtheid van ladingdragers, vermenigvuldigd met hun 

lading en hun snelheid. De lading is gelijk aan e, en de 

snelheidsoperator is gelijk aan -i~~/m. De quanturnmechanica schrijft 

voor dat in aanwezigheid van een elektromagnetisch veld de operator 

-i~v vervangen moet worden door -ifi~- e~(~.t). De uitdrukking voor de 

elektrische stroomdichtheicis operator in eerste quantisatie is dus: 
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3.3.1 

of, in meer symmetrische, de hermiticiteit benadrukkende vorm, 

J (r
1
,t) -op -

1 e = 2 m {[-in~- e~(!,t)] ö(!-! 1 ) + ö(!-! 1 ) [-in~- e~(!, t)]} 

3.3.2 

In tweede quantisatie kan bovenstaande operator als volgt geschreven 

worden: 

J(!,t) = ~: fy~+(!'){[-in~· - e~(!' .t)]ö(!-!') 

+ ö(~-~')[-in~· - e~(~' ,t)]}~(~')d3 ~· 3.3.3 

Formule 3.3.3 kan worden geschreven als: 

A 

= J(!) 
2 

e 
m 3.3.4 

A 

waarbij P(!) de ladingdragersdichtheid operator is, en 

3.3.5 

3.4 De hamiltoniaan 

De evolutie in de tijd van toestanden (Schroedinger-beeld) of 

operatoren (Heisenberg-beeld) wordt voorgeschreven door de 

hamiltoniaan van het systeem. Om de verwachtingswaarde van een 

operator als functie van de tijd te berekenen, is het dus nodig de 

hamiltoniaan van het systeem te kennen. 

De hamiltoniaan (in 1e quantisatie) voor N niet-wisselwerkende 
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deeltjes in een elektro-magnetische veld (vectorpotentiaal ~(~.t) is 

gelijk aan: 

H 
N 

= ~ 
j=l 

[ 
2 1 

(-inv. - eA(r.,t)) . 2-
-J - -J m + U(r.) ] . -J 

3.4.1 

Hierin is U(r.) de vast veronderstelde potentiaal waartoe de 
-1 

strooicentra in het systeem aanleiding geven. De operator v • A is 

ook te schrijven als (~ • ~) T A • .v . In de Coulomb-ijk waarin we nu 

zullen werken geldt (~ • ~) = 0 Als we ons bovendien beperken tot 

le orde in ~. dan kan de Hamiltoniaan worden geschreven als 

waarin 

H 

H (r.) 
0 -J 

= 
ie~ 

~ H (r.) + A•v. 
J o -J m - -J 

= 

In tweede quantisatie wordt 3.4.3: 

A A 

H(t) = H
0 

+ Hext(t) 

A 

waarin H t(t) is gegeven door ex 

J is gedefinieerd in 3.3.5, en H is gegeven door 
0 
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H 
0 

We zijn nu zover dat de Kubo-formule kan worden afgeleid. 

3.5 Afleiding van de Kuba-formule 

Als het systeem zich op t = 0 in een N deeltjes eigentoestand jEN> van 

H bevindt, zal deze toestand zich in het Schroedinger beeld 
0 

ontwikkelen volgens 

3.5.1 

" met H gegeven in 3.4.5. Voeren we nu de unitaire operator U t(t) in ex 

door te defineren 

-iH t/11 " IEN{t)> = e o U (t) ext 3.5.2 

dan kan na invullen van 3.5.2 in 3.5.1 en daarna integreren van t' = 0 
" tot t' = t aangetoond worden dat u t(t) ex aan de volgende 

integraalvergelijking voldoet: 

" u t(t) ex 
. t " " 

= 1 - ~ f H0 
(t') U t(t') dt' 

u 
0 

ext ex 
3.5.3 

In 3.5.3 hebben we ingevoerd: 

îfo t(t) ex 
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In eerste orde 
Ao 

in H 
ext 

luidt 3.5.3 

t 

= 1 - i f H0 (t') dt' 
Tl 

0 
ext 

A+ 
Met 3.5.4 wordt U t(t): ex 

A+ • t A 
U t(t) = 1 + 

1 f H
0 

(t') dt' , ex ~ 0 ext 

<EN(t) I wordt 

iH t/h 
e o 

3.5.4 

3.5.4' 

3.5.5 

Formule 3.3.4 geeft de operator voor de stroomdichtheid. De 

verwachtingswaarde van de stroomdichtheid in x op tijdstip t kan met 

behulp van 3.3.4 worden geschreven als 

2 
e 
m n(~) ~(~.t) 3.5.6 

Nu kan <EN(t) IJ(~) IEN(t)> met behulp van 3.5.2 t/m 3.5.5 als volgt 

worden uitgedrukt: 

= 
• t A 

<ENI{1 + 
1 f H

0 
(t') dt') ?i 

0 
ext 

Tot en met de eerste orde in H wordt dit 
ext 
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t 

+ ~ f dt' <E I[H
0 

(t'),J
0

(x,t)JIEN> 
u 

0 
n ext - 3.5.8 

We herinneren hier aan het feit dat IEN> een N-deeltjes-eigentoestand 

van H is. Verder hebben we in 3.5.8 ingevoerd: 
0 

'"'o 
j (x,t) 

iH tin .... -iH tin 
e o j(~) e o 

Formule 3.5.6 kan daarmee als volgt geschreven worden: 

'"'o '"'o 
<ENI[H (t') . .J.. (x,t)JIEN> ext -

2 
e 
m 

n(x) ~(~. t) . 3.5.9 

H0 (t' t) is met behulp van formule 3.4.6 nog te schrijven als: ext ' 

3. 5. 10 

Men gaat eenvoudig na dat 3.5.9 kan worden geschreven in de vorm 

waarbij 

ne 
m 

en 
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3. 5. 11 

ö(~-~·) ö(t-t') öa~ 

3. 5. 12 



rna~(~.~· ,t,t') = ~ 9(t-t') <ENI[J~(~.t),J~(~' ,t')] IEN> 

3.5.13 

De in formule 3.5.13 geïntroduceerde 9 functie is als volgt 

gedefineerd: 

9(t) 
1 voor 

= 0 voor 
t > 0 
t < 0 • 

de vectorpotentiaal ~(t) is gelijk aan nul voor t kleiner dan nul, 

hierdoor kan de integratie over t' lopen van t' = -ro tot t' = 00 

( a en ~ hebben betrekking op de componenten langs de assen van een 

cartesische koordinaten systeem) 

De aldus geïntroduceerde functie ffia~ stelt een soort niet lokale 

conductantie voor. 

De uitdrukking voor de stroomdichtheid zoals gegeven in 3.5.11 wordt 

de Kuba-formule genoemd. In het volgende hoodstuk zal de Kuba-formule 

uitgedrukt worden in de Green-functies van hoofdstuk 2. 
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4 De Kuba-formule uitgedrukt in Green-functies 

4.0 Inleiding 

De in het vorige hoodstuk afgeleide Kuba-formule is uit te drukken in 

de Green-functies van hoofdstuk 2. Dit is mogelijk omdat we 

niet-wisselwerkende elektronen beschouwen. Een N-deeltjes-grond

toestand is dus te schrijven als de vacuurntoestand met daarop N 

creatie- operatoren werkend. Bedenken we vervolgens dat iedere 

operator te schrijven is als een somrnatie over creatie- en 

annihilatie- operatoren verrnenigvul~igd met een b~jbehorend 
rnatrixelernent, dan kan de verwachtingswaarde van een operator in de 

N-deeltje-grondtoestand teruggebracht worden tot een som over de 

verwachtingswaarde van de laagste N een-deeltjes-toestanden. Zie [6] 

voor de theorie van de tweede quantisatie. 

We schrijven, om de Kuba-formule uit te drukken in Green-functies, de 

operator j(~) uit in creatie- en annihilatie- operatoren. Daarna kan 

de term <ENIJa(~) IEN> in formule 3.5.11 bekeken worden. Ook 

ma~(~.~·t,t') zoals gedefineerd in formule 3.5.13 is zonder veel 

problemen in een-deeltje-Green-functies te schrijven. 

4.1 De operator j(~) uitdrukken in creatie- en annihilatie- operatoren 

In hoofdstuk 3 is de operator j(~) in termen van de veldoperatoren als 

volgt gedefineerd: 

A 

~(x)} 

De veldoperatoren zijn op de volgende rnanier in creatie- en 

annihilatie- operatoren uit te drukken: 
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A iE•x l[l(x) = }; e - a 
E E 4. 1. 1 

~+(~) }; -iE•x A+ 
= e - a 

E E 

In formule 4.1.1 doorlopenE eng alle toegestane golfvectoren. Door 
A 

substitutie van 4.1.1 in 3.3.5 kan de volgende uitdrukking voor j(~) 

verkregen worden. 

el'i 
m 

Ook in formule 4.1.2 doorlopenE eng weer alle toegestane 

golfvectoren. 

4. 1. 2 

Formule 4.1.2 zal in de volgende paragrafen gebruikt worden. 

A 

Met behulp van de uitdrukking voor j(~) in de creatie- en annihilatie 
A 

operatoren kan aangetoond worden dat <ENIJa(~) IEN> gelijk aan nul is. 

Dit gaat op de volgende manier; formule 4.1.2 kan ingevuld worden in 

<ENIJa(~) IEN>. Dit levert: 

= 
iell 

m I A+ I -i x • q 1 }; <N a a N> e - -(n+ 2- n) 
E 9 E+g E c ~ a 

4.2.1 

Het is duidelijk dat in de sommatie alleen de termen met g = 0 een 

bijdrage leveren (omdat de eigentoestanden onderling orthonormaal 

zijn). Uitdrukking 4.2.1 reduceert daarmee tot: 
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A 

<ENIJa(~) IEN> = 
el'i 
m 2: E = 0 E a 

waarbij de sommatie loopt over die E waarvoor geldt: 

fl2p2 
~ ~ EF 

EF staat voor de Fermi-en~rgie. 

Dit resultaat is niet ver~onderlijk want we verwachten niet dat een 

systeem in de grondtoestand een van nul verschillende impuls heeft. 

4.3 ffia~(~.~· ,t,t') uitgedrukt in Green functies. 

In deze paragraaf zal ffia~· die werd gedefineerd in boodstuk 3, 

uitgedrukt worden in de Green-functies van Hoofdstuk 2. Hierbij zullen 

het Wiek-theorema, en twee formules om een geretardeerde Green-functie 

om te schrijven in een tijdgeordende Green-functie, worden gebruikt. 

Ter herinnering geven we nogmaals de definitie van ffia~(~.~· ,t,t'}: 

3. 5.13 

Hierin is 

Wedefineren nu een tijdgeordende versie van ffia~(~.~· ,t,t') namelijk 

ffi~~(~.~· ,t,t') op de volgende manier: 

ffiT is met behulp van formule 4.3.4 en 4.3.5 uit te drukken 
a~ 
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Opgemerkt kan worden dat ffia~ een geretardeerde Green-functie is 

vanwege de term 9(t-t'). De tijdgeordende en de geretardeerde functies 

kunnen eenvoudig in elkaar worden uitgedrukt. De afleiding hiervan 

gebeurt in in appendix [2]. Het resultaat is als volgt: 

Indien: 

4.3.2 

en 

4.3.2 

dan is 

=Re GT(w) 4.3.4 

w T = M Im G (w) 4.3.5 

Waarbij GT(w) en GR(w) staan voor de Fourier-getransformeerde naar de 

tijd van GT(t) en GR(t). 

In 4.3.1 kan nu 4.1.2 gesubstitueerd worden. Dit levert: 

A+ A A+ A 
<NIT[a (t)a (t)a. ,(t')a .(t')JIN> 

E+g E E +g E 
4.3.6 

De verwachtingswaarde in 4.3.6 kan volgens het Wiek-theorema [5] als 

volgt worden uitgedrukt: 

<NIT[;;+g(t) ;E(t) ;;'+g' (t') ;E,(t')] IN> 

A+ A A+ A 
= <NIT[a (t) a (t)JIN> <NIT[a .. (t') a .(t')JIN> 

E+g E E +g E 

- <NIT[;+ (t); .(t')] IN> <NIT[ ;:'+g'(t'); (t)] IN> 4.3.7 
E+g E c: E 
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De eerste term in het rechter lid van 4.3.7 levert, na sommatie zoals 

voorgeschreven in formule 4.3.6, geen bijdrage aan m;~(~.~· ,t,t') op 

grond van dezelfde argumenten als in paragraaf 4.2. Met behulp van 

definitie 2.4.1 is de tweede term in het rechterlid van 4.3.7 te 

schrijven als: 

FN ( , , ) FN ( , • • ) E ·E+g, t -t . E·E +g , t-t 4.3.8 

De N als bovenindex in 4.3.8 geeft aan dat het in plaats van om de 

vacuumtoestand nu gaat om de N deeltjes grondtoestand. De uitdrukking 

voor m;~(~.~·.t,t') kan dus als volgt geschreven worden: 

· 2n N N 
x Ie2 F (E' ·E+g,t'-t) . F (E·E'+g',t-t') 4.3.9 

m 

Met 4.3.9 is het doel bereikt. De Kubo-formule is uitgedrukt in 

een-deeltjes-Green-functies. De prijs die we hiervoor hebben moeten 

betalen is dat we de respons-functie (ffia~) pas verkrijgen door m;~ 

"door formules 4.3.4 en 4.3.5 te halen". In het volgende hoofdstuk zal 

een andere manier om naar èe Kubo-formule te kijken besproken worden. 
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5 Directe berekening aan de Kubo-formule 

5.0 Inleiding 

Met behulp van de Kubo formule, het resultaat van hoodstuk 3, kunnen 

in sommige gevallen directe berekeningen gedaan worden. Indien de 

een-deeltje-golffuncties van een bepaald systeem bekend zijn, kunnen 

de veldoperatoren worden uitgedrukt in creatie- en annihilatie

operatoren voor een deeltje in de overeenkomstige eigentoestanden. Dit 

levert een uitdrukking op voor de Kubo-formule in termen van 

een-deeltje-eigenfuncties van het systeem. Deze uitdrukking zal voor 

een zeer eenvoudig systeem expliciet uitgerekend worden. Dit leidt tot 

een uitdrukking voor de gelijkstroom weerstand van dat systeem. 

5.1 De Kubo-formule uitgedrukt in een-deeltje-eigenfuncties 

Ter herinnering wordt de een-dimensionale Kubo-formule herhaald 

<NIJ(x,t) IN>= <NIJ(x)IN> 
()() 

+ f dt' JLdx' R(x,x' ,t,t') A(x' ,t') , 3.5.11 
-00 

waarbij 

R(x,x',t,t') = ffi(x,x' ,t,t') -

en 

2 ne 
m 

o(x-x') o(t-t') ' 

ffi(x,x',t,t') = R B(t-t') <NI[J
0
(x,t),J

0
(x',t')JIN>. 

3. 5. 12 

3. 5. 13 

Omdat in hoofdstuk 4 al was aangetopnd dat <NIJ(x) IN> altijd nul is, 

laten we deze term van af nu weg. 

De interesse gaat uit naar de uitdrukking: 

5. 1. 1 

~ 

Als tussenstap wordt nu eerst j(x) uitgedrukt in de golffuncties. 
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Daarbij moet bedacht worden dat: 

A iel'i {(~~+(x)) 
A 

~+(x) a A 

j(x) = 2m 'iJ(x) - a x 'iJ(x)} 5. 1. 2 a x 

A A 

en 'iJ(x) = }; ffJ. (x) c. 5. 1. 3 
1 1 1 

waarbij f/J.(x) de een-deeltje-eigenfuncties van het systeem zijn, en c. 
1 1 

de annihilatie operator is voor een deeltje in eigentoestand i. 

Misschien ten overvloede, de a op~ratoren, die in het voorgaande 
E 

veelvuldig gebruikt zijn, waren annihilatie operatoren voor een 

deeltje met golfvector E· Slechts in een zeer beperkt aantal situaties 

kunnen de eigentoestanden daarmee gelabeld worden, in het algemeen kan 

dit zeker niet. 

Substitutie van 5.1.3 in 5.1.2 levert de volgende uitdrukking voor 
,.. 
j(x): 

,.. 
j(x) 

""+"" 
c. c. 

1 J 
5.1.4 

De sommatie gaat zowel voor i als voor j over alle toestanden van het 

systeem. Om schrijfwerk te besparen wordt nu een nieuw symbool 

ingevoerd: 

w .. (x) 
1J 

a + + a - (--a f/J.(x))f/J.(x) - f/J.(x)--a f/J.(x) x 1 J 1 x J 
5. 1. 5 

Voordat 5.1.1 geschreven wordt in w's, wordt in herinnering geroepen 

dat 

""o 
j (x,t) 

-iHt/l'i 
e 
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waarbij H gelijk is aan de volledige hamiltoniaan, min het opgelegde 

elektromagnetische deel. Uitdrukking 5.1.1 kan nu worden geschreven 

als: 

N A A 

iHt '/l'l "+ ~ ~ (ien)2 <ol Ac iHt/n A+ A 
L. L. 

2 
{ e c. c. w .. (x) 

z=1 iji'j' m z 1 J lJ 
-iHt/11 

e e c .. c .. 
1 J 

A A 
-iHt'/:ri iHt '/l'l A+ A -i H t '/l'l iHt/Ji "+ 

w., . , (x') e e c.' c.' w., . , (x') e e c. 
1 J 1 J 1 J 1 

A 

w .. (x) 
-iHt/Il } 

"+ 
lo>. 5. 1. 6 c. e c 

J 1 J z 

Hierbij is weer gebruik gemaakt van het feit dat de elektronen 

onderling niet wisselwerken. De verwachtingswaarde van een operator in 

de N-deeltje-grondtoestand is dan te schrijven als een som over de 

verwachtingswaarde van de laagste N een-deeltje-toestanden. 

Gebruik makend van het feit dat 

<O I c 
p 

"+ 
c 

q lü> = ó 
pq 

kan 5.1.6 vereenvoudigd worden tot: 

N 
~ ~ ( i e Ji. ) 2 { i ( E . - E ) ( t ' - t ) /:ri ( , ) ( ) 
L. L. 2 e J z w. x w . x 
z=1 j m JZ ZJ 

ei ( E z-E j ) ( t , - t) /:6 w . (x) w • (x , ) } 
JZ ZJ 

5.1.7 

5.1.8. 

De j-sommatie loopt over alle toestanden. Indien j gelijk aan z is, 

dan is de term tussen akkolades in 5.1.8 gelijk aan nul. Verder is de 

term tussen akkolades antisymmetrisch met betrekking tot verwisseling 

vanzen j. Dit betekent dan in feite dat de j-sommatie in 5.1.3 kan 

worden beperkt tot alle toestanden N+1 en hoger. 

We kunnen nu de Kuba-formule in dit geval dus schrijven als: 
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(X) 

<NIJ(x,t) IN>= J dt' JLdx' R(x,x' ,t-t') A(x' ,t'), 
0 

waarbij 

en 

R(x,x' ,t-t') = ffi(x,x' ,t-t') -

N oo 

ffi(x,x' ,t-t') = R ~ ~ 
z=1 j=N+l 

2 
ne 

m 
ó(x-x') ó(t-t') 

x { e i ( E j - E z ) ( t • - t ) /Ti w • ( x • ) w • ( x ) 
JZ · ZJ 

- ei ( E z-E j )( t . - t) /li w . (x) w . (x . ) } 
JZ ZJ 

5.1.10 

5.1.11 

5.1.12 

Bedacht moet worden dat A(x' ,t') voor t' < 0 gelijk aan nul is. Met 

het opschrijven van formules 5.1.10 t/m 5.1.12 is het doel van deze 

paragraaf bereikt. In de volgende paragraaf zal de Kubo-formule 

bekeken worden als we ons beperken tot een elektromagnetische vector

potentiaal gelijk aan Ft. 

5.2 De gelijkstroom-respons. 

De een-dimensionale Kubo-formule (zie voorgaande paragraaf) kan voor 

een zeer eenvoudige elektromagnetische vectorpotentiaal uitgewerkt 

worden. De integraal over t' kan uitgerekend worden, en met behulp van 

een somregel kan formule 5.1.11 eenvoudiger geschreven worden. De 

opgelegde vectorpotentiaal ziet er als volgt uit: 

A(x',t') = [ 
0 voor 
Ft' voor 

t' ~ 0 
t. > 0 5.2.1 

Hierin is F de langs de "draad" gerichte elektrische veldsterkte. 

We willen nu eerst een gedeelte van de Kubo-formule berekenen, en wel 
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de uitdrukking: 

oo N oo 
i f dt' L: L: 
n 0 z=l j=N+l 

( ien)2 { ei(EJ.-Ez)(t'-t)/n 
2m w . (x . ) w . (x ) 

JZ ZJ 

- ei ( E z-E j )( t , - t) /l'l w . (x) w . (x' ) } F t ' . 
JZ ZJ 

Voor reele golffuncties geldt (zie 5.1.5) 

w. (x') w .(x)= w. (x) w .(x'). 
JZ ZJ JZ ZJ 

Uitdrukking 5.2.2 wordt hiermee 

N oo 
i L: L: 
R 

z=l j=N+l 
( i e2n) 2 w . (x . ) w . (x) I F 

m JZ ZJ 

x + 
2i~2 sin((E.-E )t/~) 

J 2 z } . 
(E -E.) 

z J 

De stroomdichtheid kan geschreven worden als: 

x 

<NIJ(x,t) IN> 
N oo 

i L: L: ( iell)2 f d , + K 
z=l j=N+l 

2m L x 

2t1'i 
wjz(x') wzj(x) F { i(E.-E ) + 

J z 

2i:K2 sin((E.-E )t/n) 
J z 

(E -E.) 2 
z J 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

}.5.2.5 

De tijdafhankelijkheid van de stroomdichtheid in 5.2.5 is op zijn 

minst merkwaardig te noemen. Er zijn twee soorten termen: lineair 

toenemend met de tijd, en oscillerend in de tijd. Het zal blijken dat 

na uitwerking van de sommaties toch een in de tijd constante 
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stroomdichtheid resulteert. 

Als eerste kunnen we kijken naar de termen lineair in t van formule 

· •. :~.:).Deze Lijn: 

) N 0) n2 f• ·--! t N 1 
}: }: J

1
dx' wj

2
(x') w . (x) 

1 } 
L 

+ 
2 (E.-E ) .. 

z=l j=N+l m ZJ 
J z 

5.2.6 

·; l 1 : ll (' e n s om r eg e l ge b r u i k t wo r d en , d i e we v e r de r n i e t a f l e i den . Z i e 

0'; ,. r i gen s R c f [ 7 ] . 

n 
n'l n 

02 . 
n n 

E ,-E 
n n 

5.2.7 

llt· '>ommat ie loopt over alle een-elektron-toestanden van het systeem, 

tl'rwijl met D . het volgende wordt bedoeld: 
n n 

ll . 
n n 

- * d = J1 dx ~ .(x) d-- ~(x) - n x n 5.2.8 

<lmcht de golffuncties reeel zijn geldt dat 

- 2 D .. = 2 D .. 
J 1 1 J 

5.2.9. 

.".,. intC'greren :).2.6 over x van x= 0 tot x= L, en delen door L. Dit 

om d<> somregel 5.2.7 toe te kunnen passen. 

1 e 2 Ft N 0) 

J1 dx(5.2.6) { N 1 
L = - --- + 

2L 2 2 m L 
z=1 j=N+1 

h2 
D. 1 

} x -D (E.-E ) m zj JZ 
J z 

5. 2.11 
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De toepassing van somregel 5.2.7 in 5.2. 11 levert nu 

1 e
2

Ft N 1 
N 

[ JLdx(5.2.6) = - -- { - 2 1 } = 0 5. 2. 13 m L L 
z=1 

De sommatie in 5.2.13 loopt over alle bezette toestanden, en levert 

daarom precies het aantal elektronen op. Dit betekent dat de 

Kubo-formule nu geschreven kan worden als: 

<NIJ(x,t) IN> 
1 N oo 

= 2 JLdx' 2 2 
z=1 j=N+1 

w . (x) 
ZJ 

n sin((E.-E )t/n) 
J z 

(E -E .)
2 

z J 

5. 2.14 

In 5.2.14 ontbreken de termen lineair in de tijd, welke na integratie 

over L tegen elkaar wegvallen. Interessant is nog om te bekijken wat 

de kleinste lengteschaal is waarop de termen lineair in t uitmiddelen. 

In het vervolg zal blijken dat de bijdrage aan de stroomdichtheid komt 

van elektronen met een energie zeer dicht bij de Fermi-energie. Indien 

we dit overnemen voor de termen lineair in t betekent dit dat deze 

termen over een afstand van de Fermi-golflengte uitmiddelen. 

In de volgende paragraaf zal voor een simpel systeem aan formule 

5.2.14 gerekend worden. 
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5.3 Weerstand van een deltafunctie. 

In deze paragraaf zal de stroomdichtheid voor een simpel 

een-dimensionaal systeem berekend worden. Dit zal gebeuren met behulp 

van formule 5.2.14. Het systeem is een draad ter lengte L, met een 

potentiaal die bestaat uit een delta-functie ter plekke x = 0 met een 

sterkte U . De draad strekt zich uit van x = - 1/2 L tot x = 1/2 L. 
0 

x 

ll 
t 

0 

figuur 5.3.1 Potentiaal als functie van x (ö-functie op x=O) 

We willen reele golffuncties (om de theorie van paragraaf 5.2 toe te 

kunnen passen) waaraan we periodieke randvoorwaarden opleggen. 

De genormeerde golffuncties zien er dan als volgt uit: 

!/>ai = ../(2/L) sin(k .x) 5.3.1 
a1 

[ 
v'(N .) cos(k .x + 111 si) x > 0 

Sl Sl 5.3.2 41 si = 
v'(N . ) cos(k .x - 111 si) x < 0 

Sl Sl 
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De s en de a slaan respectievelijk op symmetrisch en antisymmetrisch; 

de index i dient ter verdere labeling van de golffuncties. 

~ . is gelijk aan: 
Sl 

~si 

waarin 

= - arctan {3 . 
Sl 

m U 
0 

5.3.3 

5.3.4 

(Dit is te berekenen met behulp van de aanpak zoals vermeld in ref[8] 

Het komt er in het kort op neer dat de symmetrische golf geschreven 

wordt in e-machten, die op zich ook weer golffuncties voorstellen, 

waarna deze e-machten door een matrix gehaald worden. In deze matrix 

wordt het effect beschreven van de delta-functie op de e-machten.) 

De golfvectoren in 5.3.1 en 5.3.2 worden door de periodieke 

randvoorwaarden beperkt tot de volgende set: 

k . = 
a1 

= 

211i 
-y-

211i -y--

(i= 1,2, .... ) 

(i = 1,2, .... ) 

De normeringsfactor N . in 5.3.2 is gelijk aan: 
Sl 

N . = 21 L- 2 t sin(2 ~ .) 
Sl . Sl 

IS 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

We kunnen nu overgaan tot het berekenen van de volgende term: 

1/2 L 
f 

-1/2 L 
w. (x' )dx' 

JZ 
5.3.8 
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Hier komt in elk geval nul uit als de golffuncties gelabeld door j en 

z dezelfde pariteit hebben, dat wil zeggen als beide symmetrisch of 

beide antisymmetrisch zijn. 

Als golffunctie z symmetrisch en golffunctie j antisymmetrisch is, dan 

is uitdrukking 5.3.8 gelijk aan: 

v'(2/L) J(N 1 ) 
SZ 

4k.k 
J z 

k~ - k
2 

J z 

sin{cp ) 
SZ 

5.3.9 

Omdat onze interesse uitgaat naar grote systemen {de limiet van een 

groot systeem is een open systeem) ligt het voor de hand de lengte L 

erg groot te nemen. De energie niveau's komen dan dicht bij elkaar te 

liggen, zodanig dat de sommatie in formule 5.2.14 goed door een 

integratie benaderd kan worden. De dichtheid van toestanden moet dan 

op correcte wijze in rekening gebracht worden. Deze is gelijk aan: 

1 
AE. AE = 

J z 

1 1 
~V'E 

J z 
= 5. 3.10 

{Letwel, in 5.3.10 neme men niet de eigenlijke dichtheid van 

toestanden, maar die binnen de groep van symmetrische en 

antisymmetrische golffuncties.) 

Door substitutie van bovenstaande resultaten in 5.2.14. en door over 

te gaan op een integratie wordt de uitdrukking voor de 

stroomdichtheid: 

A E ()() sin(cp ) e 2 LF w 
<N IJ(x, t) IN> JFdE f dE. 

SZ zj sin({E .-E ) t/11) = 
k~ k2 l1li2 (E.-E )

2 0 z 
EF 

J J z 
J z J z 

E ()() sin{cp .) e 2 LF w 
+ JFdE f dE. SJ 

nrr2 
zj sin((E.-E )t/11) 

0 z 
EF 

J k~ k2 (E.-E }
2 J z 

J z J z 
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5.3.11 

De eerste term in het rechterlid van 5.3.11 is voor symmetrische~ en 
z 

antisymmetrische ~ .. De tweede term in het rechterlid van 5.3.11 is 
J 

voor symmetrische~. en antisymmetrische ~ . 
J z 

De eerste term in het rechterlid van 5.3.11 kan op de volgende manier 

geschreven worden: 

waarin 

J dE. 
J 

EF 
H(E ,E.) sin((E.-E )t/n) 

z J J z 

H(E ,E .) 
z J 

(E -E .) 2 
z J 

sin(cp ) 
SZ w . 

ZJ 

5. 3. 12 

5. 3.13 

Er kan worden aangetoond dat 5.3.12 in goede benadering gelijk is aan: 

5. 3.14 

Voor de precieze berekening van het resultaat gegeven in 5.3.14 zie 

appendix 1. 

We anticiperen nu op het feit dat de niet-verdwijnende bijdragen tot 

5.3.14 komen van y~O. We kunnen dus cp evalueren aan het Fermi-niveau 
SZ 

en dit levert cpF. 

De grootte van wzj(x) blijkt evenzo gelijk aan E kF cos(cpF) voor beide 

mogelijke combinaties (a,s) en (s,a), waarbij het teken er voor zorg 

draagt dat de eerste term in 5.3.11 niet tegen de tweede wegvalt. 

De noemer in 5.3.13 moet subtieler behandeld; deze kan niet als 

continue functie opgevat worden. We realizeren ons tevens dat er twee 
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soorten bijdragen zijn tot de stroom, en schrijven deze vervolgens 

als: 

A e 2 FL 
00 

1 sin(y) 
<N IJ(x, t) IN> = --2 sin{cpF) cos(cpF) Jdy 2 _Y__._..:t.....L.._ 

x 

nrr -oo 

2 
j=O, ±1, ±2 .. 

AE.t 
ó(y---t-) 

<P -rrj F 

t 

nN(E) 

Hierbij is gebruikt dat: 

en 

en 

N(E) mL 

Uitvoeren van de integratie in 5.3.15 levert: 

<NIJ(x,t) IN> 

x 

2 
e FL . { ) ( ) ~ = ----2 s1n ~F cos ~F ~ 

2lirr j=0.±1.±2 .. 

sin[~] 
AE. t/:ri 

J 

1 
<P -Uj F 

5. 3. 15 

5. 3.16 

5. 3. 17 

5. 3. 18 

t 

nN(E) 

5. 3.19 

Voor t << :ri I infiAE. I = 
j J 

nL 
2 IU I kunnen we 5.3.19 schrijven als : 

0 

A e 2 FL 
<NIJ{x,t) IN>= 2 2 2IT :ri N{E) 

sin{cpF)cos{cpF) 

tan{cpF) t ' 
5.3.20 
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waarbij we gebruikt hebben [13] dat: 

L: 1 1 5.3.21 
I{J -lij = 

tan(lfJF) j=O, ±1, ±2 .. F 

Voor korte tijden (maar toch ook lang, want L -+ oo) neemt de stroom 

lineair toe in de tijd. Dit is het regiem waarin de 

versneld worden. Gebruik makend van 5.3.18 en 

mU 
0 

= l'i2k . 
F 

kan 5.3.20 ook nog geschreven worden als: 

<NIJ(x.t)IN> 

als n de elektron-dichtheid is. 

1 
1+{32 = 

F 

2 e nFt 
2 . 

m(1+.BF) 

ladingdragers 

5.3.22 

5.3.23 

dus 

Op grond van 5.3.23 gedragen de ladingdragers zich voor korte tijden, 

dat wil zeggen voor t << l'iL/IU I. 
0 

2 effectieve massa (1+{3k)m. 

kennelijk als vrije deeltjes met 

Het blijkt veel lastiger om ook voor t > l'iL/IU I iets redelijks uit 
0 

5.3.19 te krijgen. We gaan daarvoor weer terug naar 5.3.15, en 

realizeren ons dat als we de limiet L -+ oo nemen voor we de integratie 

over y uitvoeren, het produkt o(y-AE.t/l'i)t/(l'iN(E)) nadert tot een 
J 

continue functie met waarde 1. Een zelfde conclusie zouden we overgens 

kunnen trekken bij eindige lengte L als, om een of andere reden, de 

energieverschillen AE. niet scherp bepaald zijn maar een zodanige 
J 

verbreding hebben dat ze overlappen. Hoe dan ook, met de aanname dat 

het correct is om o(y-AE.t/n)t/(liN(E)) door 1 te vervangen, kunnen we 
J 
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de stroom schrijven als: 

x }; 
j=O, ±1, ±2 .. 

1 
<p -lij 

F 

De integratie levert 11 op en de sommatie 1/tan(<pF). 

Met 5.3.22 krijgen we nu, na ook nog met de spinfactor 2 

vermc-cgvuldigè :e hebben: 

<NIJ(x,t) IN>= 1 

5.3.24 

5.3.25 

De lengte van het systeem vermenigvuldigd met de veldsterkte is gelijk 

aan de spanning over het systeem. 

De weerstand die aan het systeem kan worden toegekend, is dus 

5.3.26 

Hierbij moeten we bedenken dat 5.3.26 nog niet de weerstand is die kan 

worden toegekend aan het verstrooiend obstakel (de delta-functie in 

ons geval), maar betrekking heeft op het systeem inclusief de oneindig 

lang veronderstelde toevoerdraden. Het oneindig lang zijn van de 

toevoerdraden speelt overigens een essentiele rol in het voorgaande, 

in die zin dat het via de continu veronderstelling van energieen tot 

een tijdonafhankelijk resultaat voor de stroom heeft geleid. 

Als we in gedachte het verstrooiend object weglaten (~F = 0), dan 

levert 5.3.26 nog steeds een weerstand op. Dit lijkt vreemd op het 

eerste gezicht, omdat het dan gaat om een ideale draad. Toch is dit 

maar ten dele waar; als de draad ideaal was, zou er ook geen 
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veldsterkte zijn. In deze zin moeten we dus vaststellen dat onze 

ideale toevoerdraden samen een quanturnweerstand hebben ter grootte van 

het elementaire weerstandsquantum ITn/e 2 . Het lijkt nu voor de hand te 

liggen om het elementaire weerstandsquantum in mindering te brengen op 

de weerstand van 5.3.26, en de aldus verkregen restweerstand exclusief 

toe te kennen aan het strooicentrum. We vinden dan voor de weerstand 

van de ö-functie: 

R0 = IT~ ~~ 5.3.27 
e 

een resultaat dat geheel in overeenstemming is met de weerstan~ 

volgens Landauer [4]. 

We merken bij de discussie die leidde tot 5.3.24 nog op dat we het 

daar hebben over de T=O K situatie; voor eindige temperaturen {dit 

manifesteert zich onder meer in verbreding van het Fermi-niveau) kan 

lineaire-respons misschien direkt tot de correcte Landauer-uitdrukking 

leiden. 

Tot slot willen we de hier verkregen resultaten generalizeren naar 

willekeurige stoorpotentialen. 

De eis die aan deze potentiaal gesteld wordt is dat deze symmetrisch 

is, en dat de lengte van de draad, waarop de stoorpotentiaal ongelijk 

aan nul is, kort is ten opzichte van de lengte van de gehele draad. 

Het blijkt namelijk dat de keuze van de ö-functie als stoorpotentiaal, 

hoewel erg handig, zeker niet essentieel was voor het voorgaande 

betoog. In appendix 3 wordt afgeleid dat voor willekeurige 

symmetrische potentialen in de limiet van oneindig lange 

toevoerdraden, een weerstand wordt gevonden gelijk aan: 

5.3.28 

waarin TF de transmissiewaarschijnlijkheid is door de potentiaal heen 
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voor een elektron dat met de Fermi energie invalt. In formule 5.3.28 

kan het weerstandsquantum weer worden afgetrokken, om tot de weerstand 

van de verstorende potentiaal te komen, dan krijgen we: 

R = rrn ( 1 _ 1 ) = 
V e2 TF 

5.3.29 

als RF= 1 - TF de reflectie waarschijnlijkheid is. Dit is wederom in 

overeenstemming met het Landauer resultaat. 
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6 Landauer-weerstand 

6.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de Landauer-weerstandsformule, die al door vele 

anderen op even zo vele manieren afgeleid is[4][8][9], op een nieuwe 

manier afgeleid worden. De manier die hier gepresenteerd wordt sluit 

aan bij de rest van dit verslag, in die zin dat de toevoerdraden weer 

een essentiele rol spelen. 

6.1 Weerstandsformule 

We willen de quanturnweerstand van een een-dimensionaal systeem 

berekenen in termen van de transmissie- en reflectie

waarschijnlijkheden. Het systeem staat via twee toevoerdraden in 

verbinding met twee reservoirs, die een klein verschil in chemische 

potentiaal ten opzichte van elkaar hebben. {zie figuur 6.1) 

Figuur 6.1 Systeem verbonden met behulp van twee toevoerdraden aan 

twee reservoirs 

Ten gevolge van het verschil AV in chemische potentiaal gaat een 
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elektrische stroom lopen. Een eerste benadering om tot een uitdrukking 

voor de weerstand te komen is door de stroom voor te stellen als een 

ingaande bundel elektronen, die een quanturnmechanische kans T hebben 

om aan de andere kant van het systeem te komen. 

Voor het gemak wordt de lading van een elektron positief genomen, 

zodat de elektronenstroom van een hoge potentiaal naar een lage 

potentiaal loopt. 

De elektronen, die zorgdragen voor de stroom, bevinden zich in 

quanturnmechanische toestanden met energieen rond het Ferrni-niveau, 

over een energie-breedte e•AV (e is. de elektronlading). 

De elektrondichtheid (= An), van naar rechts lopende elektronen, in 

het reservoir in het aangegeven energiegebiedje, is gelijk aan 

An = eA~rn 6.1.1 
rrn k 

F 

Bovenstaande formule geldt natuurlijk allen voor kleine AV. De 

spinontaarding is al meegenomen. Formule 6.1.1 is makkelijk af te 

leiden door in gedachte een eindig groot reservoir te nemen, en 

periodieke randvoorwaarden aan de golffuncties op te leggen. 

De elektronen lopen met de Fermi-snelheid (VF) naar rechts, en hebben 

een kans T om ook daadwerkelijk de rechterkant van het systeem te 

bereiken. 

Indien de elektronen allen de zelfde snelheid hebben, is de stroom

dichtheid j gelijk aan de ladingsdichtheid maal de snelheid. De 

ladingsdichtheid is gelijk aan de elektrondichtheid maal de 

elektronlading. We vinden dus: 

6.1.3 

Dit levert een weerstand voor het systeem inclusief toevoerdraden: 
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RQ 
AV :rili 1 

6 0 1. 4 = j = 2 
e T 

want VF 
IikF 

= m 

Formule 6.1.4 is dezelfde als die voor zwakke potentialen werd 

gevonden met behulp van lineaire-respons-theorie in hoofdstuk 5. Op 

grond van dezelfde redenering als daar werd gehouden, kunnen we weer 

stellen dat de aan het systeem (zonder toevoerdraden) toe te kennen 

weerstand gelijk is aan: 

R li:ri ( 1 - 1 ) 
V= 2 f 

e 

li:ri 1 - T 

= e 2 T 
6.1.5 

De vehouding (1-T)/T kan .ook op andere wijze verkregen worden. 

Kennelijk staat op grond van 6.1.5 over het systeem zelf een 1-T maal 

zo kleine spanning als er over de reservoirs is aangelegd. Dit komt 

omdat het elektrondichtheid verschil juist links en juist rechts van 

het systeem een factor 1-T kleiner is dan het overeenkomstige 

dichtheidsverschil tussen de reservoirs. Dit is, voor die elektronen 

die bijdragen aan de netto stroom, geschematizeerd in Fig 6.2. 

Afgezien van een constante is het dichtheidsverschil tussen de 

reservoirs gelijk aan 2, terwijl het dichtheidsverschil dicht ter 

weerszijden van het systeem, in de zelfde eenheden, gelijk is aan 

1+1-T-T = 2(1-T). De verhouding van beide verschillen is dus precies 

1-T. Het is niet een onredelijke gedachte dat precies deze verhouding 

ook geldt met betrekking tot de spanningen. 
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Figuur 6.2 De "bezettingskansen" van de elektrontoestanden in het 

gebied rond EF ter grootte eAV. 
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Appendix 1 

Evaluatie van formule 5.3.13 

We willen bewijzen dat geldt: 

sin(E
2 

- E
1

)t/Yi 

(E E )
2 

2 - 1 

Door overgang op de variabele x en y: 

y = 

x = 

kunnen we A uitrukken in: 
()() ()() 

A = fdy fdx H(EF- fn.EF+(x-~)Yi) 
0 y 

sin x 
2 x 

A1-2 

A1-3 

A1-4 

Waarbij we de bovengrens van de integratie over y op 00 is gezet. 

De H-functie hangt nauwelijks van y af, we stellen y = o in de 

H-functie. 

sin x 
2 

x 

Partiele integratie over y levert: 
()() ()() 

A fdy f xn sin x = dxH(EF,EF+t) 2 = y 
0 y x 

()() 

H(E E +yl'i)sin + f dy 
0 

F' F t y 
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()() y=oo 
f xn sin x dx I H(EF,EF+t) 2 y x y=O 

y A1-6 



De stoktermen kunnen we als volgt afschatten: 

I 
oo xl1 sin x d 

y=oo 

I I 
xl'i 

I y JH(EF,EF+t) 2 x I < sup H(EF,EF+t) * 
y x Y=Ü 

ly j 
00 

sin x 
dx (y=O) + y f sin x dx (y=oo) 

2 2 y x y x 
A1-7 

Nu wordt eerst de onderste stokterm bekeken. Met behulp van 

reeksontwikkeling in y is direct duidelijk dat deze term nul op 

levert. 

We bekijken de volgende uitdrukking 

00 

B lim yf sin x 
dx -

y~ 2 y x 

B kan ook geschreven worden als: 

1 im 
X=oo 

sin(yx/y) B = y f d(x/y) 
y~ 2 x=y (x/y) 

Nu wordt de nieuwe variabele t ingevoerd, volgens 
t - x 

y 

daarmee wordt B: 

()() 

B = lim f sin(yt) dt . 
y~ 1 t 2 

Dit is een standaard integraal[10]: 

B = y[ 1 sin(y) - Ci(y)J . 
y 

Ci(y) is te schrijven als[11]: 
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A1-9 

A1-10 

A1-11 

A1-12 



Ci(y) A1-13 

waarbij E1 (y) te schrijven is in de volgende ontwikkeling[11]: 

e-y 1 
E 1{y) = y { 1- y .... } . A1-14 

Voor grote y is Ci(y) dus gelijk aan !sin(y)+O(~) 
y y 

B wordt daarmee: 

B = Yl:: y[ 
1 

sin(y) -
1 

sin(y) + 0(~)] = 0 
y y y 

A1-15 

In A1-6 houden we tenslotte het verlangde resultaat over, waarmee de 

beginvergelijking bewezen is. 
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Appendix 2 

Afleiding formules 4.3.4 en 4.3.5 

In deze appendix worden formules 4.3.4 en 4.3.5 afgeleid. Hierbij 

wordt verondersteld dat de Green-functie met 4 operatoren werkt. 

De Green-functies zijn gegeven door: 

GR( t) = 

GR(w) = 

G T ( t) = 

-i9(t)<NI[A(t),A+(ü)JIN> 

()() 

-iJ 
iwt <NIA(t)A+(O) IN> dt e 

0 
()() 

+ if eiwt <NIA+(O)A(t) IN> 
0 

-i<NIT[A(t)A+(O)] IN> 

()() 

-if 
0 

iwt 
e 

-lXI 

dt 

De laatste term in GT(w) kan nog worden herschreven: 

()() 

-if 
0 

-iwt 
e 

Het volgende kan nu berekend worden. 

()() 

GR(w) GT(w) i f iwt <N IA+ (O)A( t) IN> dt - = e 
0 

()() 

+ i f -iwt <NIA+(O)A(-t) IN> dt e 
0 

Nu wordt de volledigheidsrelatie getruikt. Hiermee 
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worden 

A2-1 

A2-2 

A2-3 

A2-4 

A2-5 

A2-6 

de 



""+ A "+ A 

termen <NIA (O)A(t) IN> en <NIA (O)A(-t) IN> verder uitgeschreven. 

We voeren hiervoor de volgende notaties in: 

IN 1 > 

A ol 

Met 

is de N-deeltjes-toestand met energie El, N > is dus 
0 

" staat voor <N
0 

IA(O) IN 1 >. 

behulp van deze notatie is <NIA+(O)A(t) IN> te se rijven 

" " 
<NIA+(O)A(t) IN> = <NIA+(O) eiHt/n A(O) e-iHt/niN> 

=I <N
0

IA+(O) IN
1

> e-iElt/fi <N
1
.1A(O) IN

0
> e-iEot/~ 

1 

= I A+ A ei(El-Eo)t/n 
1 

o 1 lo 

A:
1

A
10 

is een reeel getal. GR(w) - GT(w) wordt hiermee: 

<10 

+ i J e-iwt 
0 

+ I A 1A1 l 0 0 

<10 

J iwt 
I 

+ i(E 1-E )t/n dt = i e AalAlo e o 
-<10 l 

I 
+ 

ö(E 1-E
0

+l'iw) = i AalAlo 
l 

IN>. 

als: 

A2-7 

A2-8 

Aan gezien E -E altijd groter is dan nul is dus voor w groter 
1 0 

dan nul: GR(w) = GT(w). Op dezelfde manier kan bewezen worden dat 

voor w < 0 

Im GR(w) =- Im GT(w). A2-9 

Dus 
T = Re G (w) 

en w T = lw1 Im G ( w). A2-10 
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Appendix 3 

In deze appendix wordt formule 5.3.28 afgeleid. Dit wordt vrij 

analoog gedaan aan de afleiding voor 5.3.25, zoals die in 

hoofdstuk 5 beschreven is. We kiezen een symmetris.(.he potentiaal. 

Po tent i aal: 

figuur A3 

lL 

t 

een voorbeeld potentiaal als functie van x 

q,ai = ...1(2/L) sin(k .x + <~'ai) x > 1/2 a a1 

q,ai = ...1(2/L) sin(k .x - <~'ai) x < -1/2 a a1 

q,si = ...1(2/L) cos(k .x + <~'si) x > 1/2 a 
Sl 

q,si = ...1(2/L) cos(k .x - <~'si) x < -1/2 a 
Sl 

Periodieke randvoorwaarden: 

q,(-1/2L) = q,(1/2L), q,' ( -1/2L) = q,'(1/2L) 
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Dit levert: 

i21T - 2<P • 
k 

a1 
ai = L A3-3 

i21T - 2 <Psi 
k 
si = L A3-4 

<P • en <P • uitdrukken in r en t 
a1 s1 

t + r 
-2i<P . = e a1 A3-5 

-2i<P . 
t - r = e s1 A3-6 

Verder moet gelden dat ltl 2 + lrl
2 = 1 

Geheel analoog aan de afleiding voor de ó-functie wordt nu weer 

verwezen naar appendix 1, om tot de conclusie te komen dat alleen 

de Fermi energie relevant is. 

De overblijvende termen in 5.2.14 zullen nu geschreven worden in 

<P • en <P • , waarbij bedacht moet worden dat beide hoeken bij de 
s 1 a1 

Fermi-energie genomen moeten worden. 

fL w .. (x ' ) dx ' 
lJ 

waarbij ~. antisymmetrisch is, en~. symmetrisch is, is gelijk 
1 J 

aan: 

fL w .. (x ' ) dx ' 
lJ = 

4 
[ { -

Dit is te herschrijven als: 

k .-k . 
al SJ sin(<P .+<P .) 

k .+k . a1 SJ 
a1 SJ 

k .+k . 
+ al SJ sin(<P .-<P .) } 

kai-ksj a1 SJ 
A3-7 
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JL w .. (x ' ) dx ' 
1 J = 

-4k .k . 
al SJ sin{<P .)cos(<P .) + 

k2 __ k2. SJ a1 
a1 SJ 

2 2 
2{k .+k .) 

al SJ cos(<P .)sin(<P .)} 
k2 __ k2. SJ a1 

a1 SJ 

Deze uitdrukking kan benaderd worden door: 

JL w . . (x ' ) dx ' lJ 

sin{<P .-1/> .) 
a1 SJ 

.n -•n -TIJ" 
"'ai "'sj 

Voor w .. (x) vinden we analoog aan het ó-functie geval: 
lJ 

2 
w .. = L kF cos(<P .-<P .) • 

lJ a1 SJ 

We voeren nu de nieuwe variabele y in, volgens y = <P .-<P .. s1 a1 

A3-8 

A3-9 

A3-10 

Toepassen van precies dezelfde technieken als bij de ó-functie 

levert: 

<N IJ(x, t) IN> = LFe
2 

sin(y)cos(y) = --znr- tan(y) 
LFe 2 2 --znr- cos (y) A3-10 

Dit kan worden uitgedrukt (gebruik A3-5 en A3-6) in termen van 

{3F - I~ I A3-11 

als 

<N IJ(x, t) IN> A3-12 

We vinden dus voor de totale weerstand: 

R0 =TI~ (1+1~1 2 ) A3-13 
e 

De weerstand ten gevolge van de stoorpotentiaal zelf is dus 
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A3-14 
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