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SAMENVATIINC 

Een theoretische studie is verricht naar het probleem van de 

ladingsredistributie en zelfconsistente potentiaalverdeling in 

een ééndimensionale geleider bij T = 0 K in geval er een 

stationaire elektrische stroom loopt. Deze stroom ondervindt 

weerstand als gevolg van elastische reflectie van elektronen aan 

een gelocaliseerd strooicentrum. Eerst is de situatie onderzocht 

waarbij het strooicentrum zich bevindt in een ideale geleider die 

ter weerszijden in contact staat met reservoirs, waarvan het 

verschil in chemische potentialen aanleiding geeft tot een 

stationaire stroom. Problemen die samenhangen met ladings

neutraliteit brengen ons ertoe uit te wijken naar een één

dimensionale ring met één elastisch strooicentrum, waarin een 

persistente stroom loopt. Voor dit systeem zijn zelfconsistente 

ladingsverdelingen zowel in aanwezigheid van stroom als zonder 

bepaald. In beide gevallen werden Friedel-oscillaties gevonden, 

maar met iets verschoven amplituden. De gevonden verschillen 

geven geen aanleiding weerstand aan het strooicentrum toe te 

kennen. 
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1. INLEIDING 

De laatste jaren is de belangstelling voor laag-dimensionale 

structuren zeer toegenomen. In grote mate is dit te danken aan 

het feit dat het mogelijk geworden is om ééndimensionale systemen 

te fabriceren. We kunnen hierbij denken aan dunne draden of 

ringetjes met een dikte tot ca. 100 Ängstrom. Het is gebleken dat 

theoretisch voorspelde quanturninterferentie-effecten zoals b.v. 

een variant van het Aharonov-Bohm effect waarbij de weerstand als 

functie van de magnetische flux door de ring oscillaties vertoont 

met periode h/e (h is de constante van Planck en e is 
-19 +1,602 xlO C), ook experimenteel waarneembaar zijn. Gedegen 

theoretisch onderzoek naar de elektrische geleidingseigenschappen 

in laag-dimensionale systemen is daarom onontbeerlijk. Ook zuiver 

ééndimensionale systemen kunnen bij de theoretische analyse een 

belangrijke rol spelen. 

In 1970 heeft Landauer [1] reeds een formule afgeleid voor de 

weerstand van een ééndimensionaal systeem waarin de elektronen 

alleen maar elastische verstrooiïng ondervinden. Landauer beweert 

dat weerstand slechts bestaat als het systeem verbonden is met 

een reservoir waarin randomizatie plaatsvindt. Aangezien 

Landauer's formule in principe slechts geldig is voor een infini

tesimaal klein potentiaalverschil over het systeem heeft Smokers 

[2] een meer algemene weerstandsformule afgeleid waarin deze eis 

voor het potentiaalverschil niet meer nodig is. Smokers neemt in 

zijn model aan dat het uitwendig aangelegde potentiaalverschil 

tot een constant elektrisch veld, d.w.z. tot een lineair met de 

plaats verlopende potentiaal aanleiding geeft. 

Het doel van dit verslag is om inzicht te krijgen in de zelf

consistente potentiaalverdeling in een ééndimensionale draad 

t.g.v. wanordelijke elastische strooicentra in de aanwezigheid 

van stroom. We zullen ons hierbij beperken tot een Hartree-
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benadering, zodat alle exchange en correlatie bijdragen verwaar

loosd worden. Een belangrijke vraag is dan in welke mate deze 

zelfconsistente Hartree-potentiaal nog effect heeft op de 

quanturnmechanische weerstand. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe we het model van Smokers 

gebruiken voor onze berekeningen. Om een zelfconsistentieproces 

op gang te brengen moeten we de berekende elektronen-dichtheid, 

die op eenvoudige wijze uit de golffuncties volgt, om kunnen 

zetten in een potentiaal. Deze potentiaal vormt een correctie op 

de potentiële energieterm in de Schrödinger-vergelijking. De 

problemen die we ontmoeten bij het gebruik van de Poisson

vergelijking in één dimensie komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 

In hoofdstuk 4 komen we tot de conclusie dat de zelfconsistent 

berekende potentiaal slechts tot fysisch zinvolle resultaten 

leidt als de totale lading in het systeem nul is. Een oplossing 

van de Poisson-vergelijking is dan de door Smokers aangenomen 

potentiaal, maar deze oplossing doet geen recht aan ladings

neutraliteit aan de randen van de reservoirs. 

Aangezien we te maken hebben met niet-triviale aansluitvoor

waarden tussen de draad en de reservoirs, dit geldt zowel voor de 

potentiaal als voor de golffuncties, gaan we in hoofdstuk 5 over 

op een nieuw model. In dit model, een ééndimensionale ring met 

loodrecht op het vlak een constant magnetisch veld, komen geen 

reservoirs meer voor. Als het magneetveld een waarde ongelijk nul 

heeft, kan er door de ring een persistente stroom lopen. We gaan 

nu in zo'n geval de zelfconsistente potentiaalverdeling bere

kenen, daarbij onderzoekend hoe het met de ladingsneutra !i telt 

zit. Als er enig potentiaalverschil over het strooicentrum in de 

ring aan te wijzen zou zijn, zouden we 'weerstand' aan dit 

strooicentrum kunnen toekennen. 

In hoofdstuk 5 wordt verder beschreven hoe we de Schrödinger- en 

Poisson-vergelijking oplossen en welke aannames we hierbij doen. 

De conclusies vinden we tenslotte in hoofdstuk 6. In onze situa-
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tie met persistente stromen vinden we geen potentiaalverschil. 

Het is echter de vraag of ons systeem het model van Smokers goed 

beschrijft. Waarschijnlijk zal het dynamische gedrag van elek

tronen, veroorzaakt door een tijdafhankelijke magnetische flux 

door de ring, zijn model beter beschrijven. Hendriks bestudeert 

in zijn werk [3] dit dynamische gedrag en komt hier wel tot een 

weerstand. Er is dan ook iets voor te zeggen om zijn berekeningen 

zelfconsistent te doen omdat we op die manier de problemen met 

reservoirs en contacten in Smokers' model kunnen vermijden. Dit 

wil echter niet zeggen dat deze berekeningen eenvoudig uitvoer

baar zouden zijn. De tijdafhankelijkheid zal nu de complicerende 

factor zijn. 

In dit verslag komen we vooralsnog niet tot een zelfconsistente 

potentiaalverdeling in een wanordelijk systeem onder invloed van 

stroom. Wel is aangetoond dat persistente stroom in een metal

lische ring niet tot 'weerstand' leidt. 
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2. ~ÉNDIMENSIONAAL SYSTEEM TUSSEN TWEE RANDOMIZERENDE RESERVOIRS; 

DE SCHRÖDINGER-VERGELIJKING 

2.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we aan hoe de eigenschappen van ladings

dragers in een ééndimensionale draad die zich tussen twee reser

voirs bevindt, kunnen worden beschreven met behulp van de 

Schrödinger-vergelijking. We laten ook zien hoe deze vergelijking 

kan worden opgelost en wat de resultaten hiervan zijn. 

2.1 Algemene beschrijving 

Ons doel is om de elektrische geleiding in een ééndimensionale 

draad te beschrijven. In het algemeen hebben we bij eindige 

temperatuur te maken met dissipatie van energie via inelastische 

botsingen van de elektronen. Echter, in systemen op sub-micron 

schaal treden bij zeer lage temperaturen in hoofdzaak elastische 

botsingen op. Wij nemen in ons model daarom aan dat dat het enige 

verstrooiïngsproces is dat nog plaatsvindt. Bij een temperatuur 

van 0 K hebben we nog wel te maken met de elektron-elektron 

wisselwerking. Deze bestaat uit Coulomb-, exchange- en 

correlatie-bijdragen. Zowel in de Hartree- als in de Hartree

Fock-benadering wordt de correlatie-bijdrage verwaarloosd. Wij 

gebruiken hier de Hartree-benadering waarin alleen de Coulomb

interactie zonder exchange-effecten verwerkt wordt in een zelf

consistente potentiaal. 

We beschouwen het model van Smokers [2]. Dit is een één

dimensionaal systeem ter lengte L ('draad') bestaande uit op 

onregelmatige posities geplaatste deltafunctie-potentialen met 

sterkte H, waaraan elektronen verstrooid kunnen worden (zie 

fig 2.1). De draad is verbonden met twee reservoirs via 'toevoer-
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re~rvetr toevoerdrood d.ra..a..d (oovoerdroad ~servoir 

I ( Af-l llf-+ \e.VI) 

0 l 

Ftg 2.1 Potenttële energte van een elektron tn het modelsysteem 

dat bestaat utt een draad JRet deltafwu:Ue-potenttalen en twee 

reseruotrs; tussen de draad en de reseruotrs bevtnden ztch 

toeuoerdraden, dtt ztjn tdeale geletelers 

x 

draden' waarin zich geen strooicentra bevinden. Tussen de reser

voirs heerst een chemisch potentiaalverschil A~. zodat er elek

tronen zullen gaan van het reservoir met de hoge chemische 

potentiaal naar die met de lage. Over de draad zelf, dat wil 

zeggen het deel met de deltafunctie-potentialen, staat een 

elektrostatisch potentiaalverschil leVI. dat in het algemeen 

kleiner is dan ~. Als gevolg van dit potentiaalverschil heerst 

er in de draad een constant elektrisch veld ter sterkte IV I/L. 
Aangezien er dus, vreemd genoeg, ook over de 'ideale' geleiders 

een potentiaalverschil staat kunnen we aan deze geleiders een 

quanturn weerstand toekennen. De totale weerstand van de twee 

ideale geleiders tasamen blijkt gelijk te zijn aan het 

fundamentele weerstandsquantum vh/e2 [2]. Hoe de potentiaal in de 

geleiders verloopt en hoe lang de geleiders zijn wordt door 

Smokers niet gezegd. In principe zijn dit vragen die pas na een 

zelfconsistente berekening beantwoord kunnen worden. In dit 
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onderzoek stellen we ons ondermeer ten doel zo'n zelfconsistente 

behandeling te geven. Hoe dan ook, het zal natuurlijk blijken dat 

de uiteindelijke elektrostatische potentiaal continu aansluit aan 

de potentiaalwaarden in de reservoirs. Dit is dan ook een reden 

om de draad uit te breiden tot aan de reservoirs, zoda.t we geen 

verschil meer maken tussen de oorspronkelijke draad en de 

toevoerdraad. 

De Schrödinger-vergelijking voor een elektron in de configuratie 

van fig 2.1 luidt 

[ 
f12 éJ2 l -- __ + U(x) ~(x) = E~(x), 

2m éJx.2 
(2.1.1) 

waarin U(x) de potentiële energie voorstelt die opgebouwd is uit 

een bekend, onveranderlijk deel t.g.v. de del tafunctie

potentialen en uit een zelfconsistent te bepalen deel. Om de 

juiste U(x) m.b.v. een iteratieve methode te bepalen moeten we 

beginnen met een start-potentiaal. Als we U(x) eenvouding kiezen 

dan kan (2.1.1) analytisch opgelost worden. 

In het geval van één deltafunctie-potentiaal nemen we als start

potentiaal (fig 2.2) 

U(x) = H6(x) + ~9(-x), (2.1.2) 

waarin ~9(-x) een eerste slag is naar het veranderende deel van 

de potentiaal dat we meer algemeen met f(x) zullen aangeven. 

Na het invoeren van een dimensieloze lengte f = x/L verandert 

(2.1.1) in 

[
-
82 

+ H6Cfl + rcfJ ] ~Cfl = Ê~Cfl. 
éJf2 

(2.1.3) 
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waarin H = _2ml __ H_ , 
f12 

f(f) = 2ml2f(Lf) • 
f12 

2ml2E 
E = ----- = K2

, 
f12 

K = kl, 

m = massa elektron, 

-10-

fl = constante van Planck/2~. 

E = energie elektron, 

k = golfgetal elektron. 

Jló(x) 

rtservoi.r d.ro... ':~..CL 

- - -

--- - -- - - - -
I 
I 

0 

(2.1.4) 

rc:>serUOU' 

- - - - - . 

... 

Fig 2.2 PotentiëLe energie uan een eLektron in het modeLsysteem. 

gebruikt aLs startpotenttaaL tn het zeLfconsistentteproces: 

U(x) = H6(x) + ~9(-x) 

2.2 Transmissiematrix-formalisme 

"' "' We kunnen oplossingen van (2.1.3) met f(f) = AJ.L9( -f) 
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(A~= 2mL
2

A~ ). uitdrukken in naar links en in naar rechts 
f12 

lopende vlakke golven 

en (2.2.1) 
~2(f) = a2eiK2f + P2e-iK2f voor 0 ~ f ~ 1, 

waarin K1 

(2.2.2) 

E = energie van invallend elektron. 

De vlakke-golfcoëfficiënten a 1, a 2 , P1 en P2 moeten volgen uit de 

randvoorwaarden voor de golffuncties bij de reservoirs en uit de 

aansluitvoorwaarden bij de del tafunctie. Op f = 0 moet aan de 

volgende relaties voldaan worden [4]: 

lim ~1 (f) = lim ~2(f) 
ffO f!O 

(2.2.3) 

en 
lim d~1 (f) lim d~2(f) " + H~(O) = 0. 
ffO df f!O df 

(2.2.4) 

Na invulling van (2.2.2) levert dit een verband tussen de vlakke

golfcoëfficiënten in de vorm van een transmissiematrix 

(2.2.5) 

waarin 

iH l (2.2.6) 
iH 
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De algemene vorm van een transmissiematrix is [5] 

[ 

1/t 

S = r*/t* 
r/t l 
1/t* (2.2.7) 

waarin r en t voldoen aan stroombehoud volgens 

(2.2.8) 

In fig 2.3 wordt dit geïllustreerd. De transmissiematrix (2.2.6) 

blijkt, zoals verwacht, inderdaad aan de algemene eigenschappen 

(2.2.7) en (2.2.8) te voldoen. 

drQ.a_c/_ 

0( e i.k1t 

5 (;:) 
o<zei.k~t. 

1 

(;:) 
• • 

~ e.-i.k1~ (32 e.-i.k2.t 
~1 4 

Fig 2.3 Illustratie van de transmissiematrix S 

2.3 Aansluitvoorwaarden bit de reservoirs 

De oplossing van de Schrödinger-vergelijking zou helemaal bekend 

zijn als we de waarden van de golffunctie en zijn afgeleide bij 

de reservoirs zouden kennen. De elektronen in de reservoirs zijn 

verdeeld volgens Fermi-Dirac. Aangezien we bij een temperatuur 

van 0 K zitten, zijn in de reservoirs alle niveaus tot aan het 
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Fermi-niveau gevuld met elektronen en alle niveaus daarboven 

leeg. In het rechterreservoir heerst een chemische potentiaal ~2 
A 

gelijk aan de Fermi-energie EF. Het linkerreservoir heeft een 
A A A A A A 

hogere potentiaal ~1 • welke gelijk is aan EF +A~ (A~= ~1 - ~2 ). 
" Alleen de elektronen uit het linkerreservoir met een energie E 

A A A 

tussen EF en EF + A~ leveren een bijdrage aan de stroom. Alle 

overige elektronen zullen elkaar qua elektrische stroom volledig 

compenseren. Het komt er in de behandeling dus op neer dat er 

rechts van de del tafunctie-potentiaal geen naar 1 inks lopende 

elektronen beschouwd hoeven te worden; of te wel de vlakke

golfcoëfficiënt ~2 = 0. Dit geldt echter alleen maar bij T = 0 K 

omdat bij hogere temperaturen ook niveaus in het rechterreservoir 

boven het Fermi-niveau EF bezet zouden zijn. 

We kennen nu de verhouding tussen a 1 en ~ 1 • Uit de normerings

voorwaarde volgen de juiste waarden van a 1 , a2 en ~ 1 • 

2.4 Normering van de golffunctie 

Aangezien de elektronen afkomstig zijn uit het linkerreservoir 

kunnen we veronderstellen dat de vlakke-golfcoëfficiënten 

afhankelijk zijn van eigenschappen van dat reservoir. We normeren 

de golffunctie dan ook op de lengte van het linkerreservoir. Het 

klinkt misschien vreemd om een reservoir een eindige lengte te 

geven maar het is een manier om discrete energieniveaus te 

verkrijgen. We willen de Schrödinger-vergelijking nl. voor maar 

enkele discrete energiewaarden oplossen en niet voor oneindig 

veel zoals dat bij een oneindig uitgestrekt reservoir wel het 

geval zou zijn. 
" Stel we willen s waarden meenemen uit het energiegebied tussen EF 

en ÊF + ~- Het K-interval (K = ..k) delen we door 21rsl om de 

lengte L1 van het reservoir te verkrijgen, 
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(2.4.1) 

A A A 

Uitvoeren van de differentiatie dE/dK en invullen van AE = A~ en 

K = KF levert 

(2.4.2) 

De normeringsfactor in de golffunctie wordt 

1 

vtl 
(2.4.3) 

Het aantal energiewaarden s, dat we mee moeten nemen wordt onder

meer bepaald door de totale transmissie-karakteristiek van het 

systeem. In ons geval is de totale transmissie gelijk aan de 

transmissie van de deltafunctie-potentiaal [5] 

(2.4.4) 

waarint volgt uit (2.2.6) en (2.2.7) 

2K2 
t=----- (2.4.5) 

K1 + K2 - iH 

en dus 

4K 1
2 

T1~2 =------------A- (2.4.6) 

(K1 + K2) 2 + H2 
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" Voor E -+ co worden K1 en K2 gel ijk en zeer groot. De transmissie 
" " gaat dan naar 1. Voor E -+ AJ.L wordt K1 heel klein. De transmissie 

gaat dan naar 0. In het door ons beschouwde energiegebied 

verandert de transmissie niet veel (zie tabel 2.1 op pagina 17). 

Als we meerdere deltafunctie-potentialen zouden meenemen 

verandert de gehele tot nu toe gevolgde procedure nauwelijks [2], 

alleen zal de transmissie als functie van de energie snellere 

variaties gaan vertonen. waarbij in principe alle waarden tussen 

0 en 1 kunnen optreden. Dit komt vanwege de vele reflecties die 

in het systeem optreden die vaak 'grillige' interferentie

patronen tot gevolg hebben. In dat geval is het ui teraard van 

belang voldoende energiewaarden mee te nemen zodat geen 

essentiële informatie over het systeem verloren gaat. 

Wij zullen in eerste instantie kiezen voor het meenemen van één 

energiewaarde (s = 1). In feite hebben we dan te maken met een 

model voor een infinitesimaal klein potentiaalverschil. waar 

immers maar één energiewaarde aanwezig is. De vlakke-golf-

coëfficiënten worden nu gegeven door 

" 
al = [ AJ,L r/2 

41TKFL • 

" 
a2 = [~FL 

2K2 

Ar·· (2.4.7) 

Kt + K2 + iH 

" " 
Pt = [4:FL 

Kt - K2 - i~r· 
KJ + K2 + iH 

en 

p2 = 0. 



-16-

2.5 Resultaten 

Nu we de golffuncties bepaald hebben, kan de elektronen-dichtheid 

berekend worden uit 

en 

n2(f) = la2eiK2fl
2 

0 ~ f ~ 1. (2.5.1) 

Links van de deltafunctie-potentiaal vinden we een oscillerende 

dichtheid met golflengte w/K 1 

(2.5.2) 

Rechts van de deltafunctie-potentiaal is de dichtheid constant 

(2.5.3) 

In fig 2.4 is de elektronen-dichtheid getekend voor verschillende 

sterkten van de deltafunctie-potentiaal.(Zie tabel 2.1 voor 

numerieke waarden.) Hoe sterker de potentiaal hoe minder elek

tronen aan de rechterkant van de potentiaal komen. Aan de linker

kant gaat de dichtheid steeds meer op een staande golf lijken. 
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Tabel 2.1 

Enkele waarden van grootheden gebruikt in de berekeningen van 

dit hoofdstuk. Tussen haakjes staan dimensieloze getallen 

EF = 2.7 eV (~ 286) 

~ = 0.27 eV (~ 28,6) 

L = 20 Ä (1) 

H ~ 1 eVÄ (~ 5) 
"" 2.7 ~ E ~ 2.92 eV (~ 286 ~ E ~ 314,6) 

0.927 ~ T 1~ 2 ~ 0.933) 

-n(A) (a.,u.) 

1 H~~ 
6 

s 

-1 -.q -.8 -.1 -.E. -.s -.4 -.3 -.1 -.1 o .t .1 .3 ·" .s .6 .1 .8 .9 1 . t_ 

Fig 2.4 Elektronen-dichtheid voor verschiUende sterkten van de 
,.. 

del.tafwu:tf.e-potentf.aal. Hö(f), de eenheid langs de verticale as 

is willekeurig. Grote oscillaties: H = 27 eVA, middelste 

oscUl.atf.es: H = 2,7 eVÁ, kleinste oscUlatf.es H = 0,27 eVA. 

A~ = 0,27 eV en E = 2,82 eV 

Zoals we op grond van de zwakke energie-afhankelijkheid van de 

transmissie al verwachtten verandert de dichtheid nauwelijks als 

functie van de elektronen-energie, alleen de frequentie van de 
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golf ondergaat een kleine wijziging. Het meenemen van meerdere 

energieën heeft ook nauwelijks effect (zie fig 2.5). 

1 

' 
5 

4 

J 

2 

n.(~) (a.u..) 

-1 -.q . -.8 -.~ -.b 

2.6 Numerieke oplossingsmethode 

Fig 2.5 Gedeelte van de elek

tronen-dichtheid. Getrokken 

lijnen: E = 2,7 eV (a) en 

E = 2,97 eV (b). Stippellijn: 

1/3 ln voor E = 2,7: 2,835 en 

2,97 eV (c) 

De tot nu toe gebruikte methode werkte goed omdat er een 

constante potentiaal in de twee gebieden heerste. In het algemeen 

zal dit echter niet het geval zijn, bijvoorbeeld in de tweede 

slag in het zelfconsistentieproces. (N.B. Landauer beweert echter 

dat de potentiaal altijd constant zal zijn op slechts zeer kleine 

gebieden rond de del tafunctie-potentiaal na [6]. Zeer recent 

lijken hier ook experimentele aanwijzingen voor gevonden te zijn 

[7]. In hoofdstuk 4 komen we hierop nog uitgebreid terug.) 

We hebben een numerieke methode ontwikkeld om de Schrödinger

vergelijking met een willekeurige potentiële energieterm op te 
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kunnen lossen (zie appendix A). We bepalen de golffunctie in het 

gebied tussen het linkerreservoir en de deltafuntie-potentiaal. 

De transmissie door de del tafunctie-potentiaal bepalen we weer 

met (2.2.6). Hierna kunnen we ook de golffunctie bepalen in het 

rechtergebied. De resultaten van deze methode blijken overeen te 

komen met de eerder beschreven analytische resultaten. In hoofd

stuk 4 komen we hier nog op terug. 
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3. DE POISSON-VERGELI.JI(ING IN EEN (QUASI-)ÉtNDIMENSIONAAL 

SYSTEEM 

3.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de problemen die we tegenkomen als 

we de Poisson-vergelijking in een ééndimensionaal systeem willen 

gebruiken. We hebben de Poisson-vergelijking nodig om van een 

elektronen-dichtheid naar een Hartree-potentiaal te gaan. De door 

ons berekende dichtheid geeft het aantal elektronen per lengte

eenheid. Wanneer we dit in de Poisson-vergelijking 

d2 V(x) = _ p(x) _ en(x) 
dx2 E. 

0 
E. 

0 

(3.0.1) 

invullen, blijken de dimensies niet te kloppen. Met n(x) in 

(3.0.1) wordt nl. het aantal elektronen per volume-eenheid 

bedoeld. Hoe we met deze discrepantie omgaan, komt aan de orde in 

dit hoofdstuk. 

3.1 Het quasi-driedimensionale systeem 

Om alle problemen te vermijden zouden we het beste het systeem 

volledig driedimensionaal kunnen behandelen. De Schrödinger

vergelijking verandert dan in 

U(~) ] +(~) = E+(~) (3.1.1) 



en de Paissen-vergelijking in 

en(x) - -
E. 

0 

-21-

waarin V(~) =de elektrische potentiaal, 

(3.1.2) 

e =de elementaire lading (= +1.602 10-19 C ), 

e. = de dielektrische constante. 
0 

In het algemeen is een oplossing van (3. 1. 1) niet zo maar te 

bepalen. We kunnen echter de draad een zodanige vorm geven dat de 

vergelijking eenvoudiger oplosbaar is, maar al het gemak die een 

ééndimensionale aanpak biedt, is dan toch verloren gegaan. 

3.2. Aparte beschouwing van de dwarsdoorsnede van de draad 

Uit experimentele waarnemingen blijkt dat het ééndimensionale 

karakter van een draad sterk afhangt van het materiaal waarvan 

hij gemaakt is. De dikte van een nog als ééndimensionaal te 

beschouwen draad wordt bepaald door de Fermi-golflengte. In 

metalen is die kleiner dan in bv. gedoteerde (n-type) half

geleiders (zie fig 3.1) zodat halfgeleiderdraadjes met een door

snede van 100 Ä nog als ééndimensionaal beschouwd kunnen worden 

terwijl dit bij metalen niet meer het geval is. Dit wordt veroor

zaakt door het feit dat het aantal geleidingselektrenen per 

volume-eenheid in een halfgeleider veel kleiner kan zijn dan in 

een metaal. 

Als we aannemen dat de dwarsdoorsnede van de draad vierkant is, 

kunnen we deze beschouwen als een potentiaalput met oneindig hoge 

wanden; de elektronen moeten in de draad blijven [8]. In de 

dwarsrichting vinden we dus discrete energiewaarden terwijl er in 

de lengterichting nog sprake is van een bandstructuur zoals in 
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Fig 3.1 Bandstructuur voor een draad met eindige doorsnede 

(Opp. = R2 ). Getekend zijn de laagste twee parabolen, 'IXla.rvan 

--- onbezet is en -- bezet is door elektronen. Opdat dit 

systeem als ééndimensionaal beschouud ~~~a.g 1110rden, 1110et 

3 fi21r2 
AE = ___ - EF groter zijn dan de energie die elektronen in de 

8 mR2 

draad kunnen winnen ( = A,.t) 

fig 3.1 aangegeven is. We eisen nu dat de elektronen in de put in 

de laagste energie-toestand blijven zitten en in de draad niet 
genoeg energie winnen om naar een hogere toestand te gaan. Dit 

komt erop neer dat het energieverschil tussen de twee laagste 

toestanden in de put groter moet zijn dan de Fermi-energie plus 

de potentiële energie ~- Hieruit volgt de relatie: 
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(3.2.1) 

waarin R2 het oppervlak van de doorsnede van de draad is. 

In een halfgeleider kunnen we EF regelen door meer of minder te 

doteren. Volgens (3.2.1) kunnen we bij gegevenEFen ~altijd de 

doorsnede van de draad zo kiezen dat aan de ééndimensionaliteits

voorwaarde netjes voldaan is, zie tabel 3.1. 

tabel 3.1 

Combinat i es van una.rden van de Fermi-energie, de chemische 

potent iaat en de dunrsdoorsnede van de draad, unarvoor in 

(3.2.1) het gelijkteken geldt. Bij gegeven waarden van twee 

parameters, dient de derde niet groter gekozen te worden dan 

de aangegeven una.rde, opdat het systeem nog al.s één

dimensionaal. beschouurl kan worden 

EF (eV) ~ (eV) R (A) max 

2,7 0,27 3,08 

2,7 -4 2,7 x10 3,23 

2,7 0 3,23 

1 0,27 4,71 

1 2,7 x10 -4 5,31 

1 0 5,31 

0,5 0,27 6,05 

0,5 2,7 x10-4 7,50 

0,5 0 7,51 

Een andere methode die we kunnen gebruiken om tot een één

dimensionale beschrijving te komen, is het oneindig uitgestrekt 
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maken van de draad in de dwarsrichting [9]. Uit deze benadering 

volgt een aantal elektronen per oppervlakte-eenheid, welke 

vermenigvuldigd met het aantal per lengte-eenheid een drie

dimensionale dichtheid oplevert. In ons geval kunnen we deze 

methode gebruiken door in de Poisson-vergelijking (3.0.1) een 

oppervlak R2 in te voeren als volgt: 

d2 V(x) = en(x) 

dx2 e R2 
0 

(3.2.1) 

Dit oppervlak nemen we gelijk aan het oppervlak van een, volgens 

het voorgaande, nog als ééndimensionaal te beschouwen draad. In 

termen van dichtheden wil dit zoiets zeggen als dat er één 

geleidingselektren per dwarsdoorsnede aanwezig is. 

3.2 Het oplossen van de Poisson-vergelijking; randvoorwaarden en 

resultaten 

Om de resultaten uit hoofdstuk 2 te kunnen gebruiken moet (3.2.1) 

ook dimensieloos gemaakt worden 

" p(f). (3.3.1) 

waarin 

(3.3.2) 

" f(f) als in (2.1.4) en 

n(f) als in (2.5.2) en (2.5.3). 

" Vergelijking (3.3.1) kan eenvoudig opgelost worden door p(f) twee 

maal te integreren: 
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A 2ml4e2 [(la,l• + l~.l 2 )f:- 2(Re(a,)Re(~,) ft(fl - + 
f12E. R2 

0 

Im(a1 )Im(/3t)) cos(2K1 f) - 2(Re(a1 )Im(f3t) -
"lKt2 

Im(a1 )Re(f3t)) sin(2K1 f) 
+ C,f + c.J (3.3.3) 

"lKt2 

A 2ml4e2 [la. I• f: + C3f + c4] f2(f) - (3.3.4) 
f12E. R2 

0 

De constanten C1 t/m c4 moeten volgen uit de randvoorwaarden bij 

de reservoirs en bij de del tafuntie-potentiaal. Het is echter 

niet triviaal welke randvoorwaarden we moeten nemen. Omdat we de 

del tafunctie-potentiaal geheel apart beschouwen (dit is immers 

het deel van de potentiaal dat niet verandert) kunnen we niet 
A 

veel anders dan de functie f(f) op f = 0 continu en continu 

differentiëerbaar te laten verlopen, zodat 

en 

A A 

dft(f)l = df2(f)l 
df 0 df 0 

(3.3.5) 

Bij de reservoirs moet in ieder geval gelden dat de potentiaal 

continu verloopt, dus dat 

en (3.3.6) 
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We kunnen nu niets meer eisen met betrekking tot de afgeleide van ,.. 
f(f) bij de reservoirs. Een discontinuïteit in de afgeleide 

betekent dat er netto lading zit op het scheidingsvlak tussen 

draad en reservoir. Deze lading nemen we in onze beschouwing niet 

mee. Aangezien we buiten beschouwing laten wat er precies in de 

reservoirs gebeurt, nemen we het ter kennisgeving aan dat er 

lading op het scheidingsvlak zit. Als we daar overigens wel 

continuïteit van afgeleiden zouden eisen moeten we maar afwachten 

wat er op de plaats van de del tafunctie-potentiaal gebeurt met ,.. 
f(f), en dat is ook ongewenst. Als randvoorwaarden kiezen we dus 

(3.3.5) en (3.3.6) waaruit C1 t/m c4 volgen. In fig 3.2 is de ,.. 
potentiaal f(f) weergegeven voor verschillende waarden van de 

doorsnede van de draad 2R. Voor verschillende sterkten van de 

deltafunctie-potentiaal,nl. H = 27, 2, 7 en 0,27 eVÄ, zien we ,.. 
nauwelijks verschil in f(f). Ofschoon we op grond van (3.3.3) 

oscillaties in de potentiaal zouden verwachten zien we die niet. 

In de noemer van de amplituden komt echter de factor K1
2 (~ 300) 

voor zodat deze termen te verwaarlozen zijn t.o.v. de niet

oscillerende termen. In fig 3.2 zien we dat de potentiaal aan

zienlijk toeneemt bij kleiner wordende R. Voor R ~ oo zien we dat 

de potentiaal een rechte lijn wordt, precies zoals we dat zouden 

verwachten in een ladingsneutraal medium tussen twee condensator

platen. Verder valt op te merken dat de resultaten lineair 

schalen wanneer we een andere waarde voor ~ nemen. 

De bespreking van de resultaten stellen we uit tot het volgende 

hoofdstuk. 

3.4 Numerieke oplossingsmethode 

Net zoals dat voor de Schrödinger-vergelijking geldt kunnen we de 

Poisson-vergelijking alleen maar in de eerste slag analytisch 



-27-

oplossen. We hebben wederom een methode ontwikkeld waarmee we 

voor elke dichtheidsverdeling n(f) de bijbehorende potentiaal 

kunnen bepalen (zie appendix B). 

De resultaten komen overeen met de analytische resultaten. In 

hoofdstuk 4 komen we hierop terug. 

s ·~ 
~ 
--. ·30 
~ 
~ •2S 

Î • 2.0 

·15" -

·10 

•05-

-1 -.8 -.6 -. Ll -. 2. 0 ·2.. ·" ·" ~ 

Fig 3.2 PotentiëLe energie voLgend uit de Poi.sson-vergeti.jking 

voor verschiLLende ~den van R. Het maximum bij R = 5 A Ligt 

bij 9, 9 eV ( > EF), deze kromme is niet getekend. De start

potent ia.a.L is aangegeven, evenaLs de opLossing voor oneindig 

grote R. 
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-4. DISCUSSIE EN VOORLOPIGE CONCLUSIES 

4.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk bekijken we de gevonden resultaten van hoofdstuk 

2 en 3. Tevens laten we de resultaten van de volledig zelf

consistente berekeningen zien. Interpretatie van deze resultaten 

leidt tot de conclusie dat we andere eisen aan ons systeem moeten 

stellen en dat we beter op een ander model over kunnen gaan. 

4.1 Zelfconsistente potentiaal 

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn algemene methoden beschreven waar

mee de Schrödinger- en de Poisson-vergelijking opgelost kunnen 

worden. Deze methoden gebruiken we om tot een zelfconsistente 

potentiaal te komen. De potentiaal die uit de Poisson

vergelijking volgt dient immers dezelfde te zijn als die welke in 

de Schrödinger-vergelijking gebruikt wordt. Het aantal iteratie

slagen dat leidt tot een bepaalde mate van zelfconsistentie 
A 

blijkt af te hangen van het chemisch potentiaalverschil A~ en van 

de dwarsdoorsnede van de draad. De elektronen-dichtheid wordt nl. 

bepaald door een 'overmaat' elektronen met een energie E die 
A A A A 

voldoet aan EF ~ E ~ EF + A~. Deze dichtheid wordt in het model 

beschouwd als ruimteladingsdichtheid en heeft gemiddeld kwadra

tische potentialen tot gevolg. Hoe dunner de draad, hoe groter de 

ladingsdichtheid, dus hoe sterker de kromming van de potentiaal 

zoals we al zagen in fig 3.1. 

Als we een potentiaalverschil aanleggen dat gelijk is aan 10% van 

de Fermi-energie moeten we voor stralen kleiner dan 40 Ängstrom 

rekening houden met zelfconsistentie-effecten. In feite is dit 

een zeer extreem geval omdat het aangelegde potentiaalverschil in 
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onze zeer korte draad (L = 40 Ä) tot een elektrisch veld van 67,5 

V/J.Ufl aanleiding geeft. Bij een straal van 5 Ä werpen de elek

tronen zelfs hun eigen potentiaalbarrière op. We hebben de draad 

zo kort gekozen om numerieke berekeningen snel uit te kunnen 

voeren, echter, we moeten dan ook het potentiaalverschil hier aan 

aanpassen. Als we de maximale veldsterkte uit het werk van 

Smokers [2] als richtlijn nemen (0,0675 V/J.Ufl) dan vinden we een 

A~ = Er/104 en geen zelfconsistentie-effecten meer. 

4.2 Ladingsneutraliteit 

De vorm van de potentiaal bli ift niet realistisch, ze vertoont 

ook geen enkele overeenkomst met de potentiaal uit [2] op één 

uitzondering na: als we een oneindig dikke draad beschouwen 

(R ~ oo) of te wel als we geen lading in het systeem hebben. Het 

is eigenlijk steeds onze bedoeling om een metallische draad te 

beschrijven. De vraag is nu of je à priori van ladings

neutraliteit in je systeem mag uitgaan. In een metaal lijkt dit 

het geval te zijn, immers als er een stroom loopt verlaten even

veel elektronen de draad als er aan de andere kant inkomen. Zeer 

locaal, in de buurt van de deltafunctie-potentiaal b.v., zou er 

dan ladingsophoping kunnen plaatsvinden maar die moet dan in de 

onmiddelijke nabijheid weer gecompenseerd worden. 

We kunnen ons ook afvragen hoe de potentiaal er in een ladings

neutraal systeem uitziet. In principe zijn er twee mogelijkheden: 

~ Een lineair met de plaats veranderende potentiaal zoals Smokers 

[2] die aanneemt. 

Q Een constante potentiaal zoals Landauer beweert [6]. 

In beide gevallen kunnen er rond de deltafunctie-potentialen 

kwadratische potentialen ontstaan vanwege de aldaar aanwezige 

lading. Als we aannemen dat gemiddeld over een klein gebied rond 

de deltafunctie-potentiaal wel weer ladingsneutraliteit heerst, 
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I I 
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~ --"\. ,..___ __ _ 
re&ervoL-r I cLro.od .I 

re~e.rvou- drc.-o..d re~ervcu-

! 

Fig 4.1 a model.: discontinuiteit in afgel.eide; er zit netto 

l.adtng op het schetdtngsvl.ak: geen l.adingsneutral.iteit 
I ' , • 

b ~~~erkel.ijkheid?: gel.eidel.ijke overgang; er zit netto 

l.adtng op het schetdtngsvl.ak: geen l.adingsneutral.iteit 

c ~~~erkel.ijkheid: dtpool.bel.eggtng op scheidingsvl.ak; ~~~el. 

vol.daan aan l.adingsneutral.itett 

weten we dat de helling van de potentiaal links en rechts van dit 

gebied gelijk moet zijn. Dus als de potentiaal eenmaal constant 

is blijft hij constant en als hij lineair verandert blijft dit 

ook zo. We moeten er dus achter zien te komen hoe de potentiaal 

bij de reservoirs begint: kortom, we moeten de randvoorwaarden 

bepalen. In hoofdstuk 3 is dit probleem al aan de orde geweest. 

We hebben toen geconcludeerd dat de afgeleide van de potentiaal 

bij de reservoirs niet bekend was en dat er een discontinuïteit 

in de afgeleide mocht zijn; de potentiaal (diep) in het reservoir 

is nl. constant. Zie ook fig 4.1 a. De overgang tussen draad en 

reservoir is in werkelijkheid niet zeer abrupt maar verloopt 

geleidelijk zoals schematisch in flg 4.1. b is aangegeven. Ons 

idee tot nu toe was dat er lading op het interface zat die de 

genoemde discontinuïteit kon verklaren. Wanneer er echter 

ladingsneutraliteit moet heersen zal de lading op het interface 

bestaan uit een dipoolbelegging die zeer locaal een potentiaal

verandering veroorzaakt maar verder weer tot een constante 

potentiaal leidt. Zie ook fig 4.1.c. Deze laatste opmerking pleit 

dus voor de opvatting van Landauer [6] en niet voor die van 
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Smokers [2]. Het probleem is hiermee niet opgelost: we weten in 

het model van Landauer nl. niet welke randvoorwaarden we aan de 

potentiaal bij de reservoirs moeten opleggen. De grootte van de 

potentiaalval die tussen reservoir en draad optreedt en de 

afstand waarover die plaatsvindt wilden we juist zelfconsistent 

gaan bepalen. We zouden nu er vanuit kunnen gaan dat deze 

potentiaalval inderdaad bepaald wordt door het weerstandsquantum 

zoals in hoofdstuk 2 al vermeld werd. We kunnen dan de toevoer

draden van de zelfconsistente analyse uitsluiten. De normering 

van de golffuncties in de draad wordt nu echter een probleem 

aangezien deze nog steeds bepaald wordt door de golffuncties in 

het linkerreservoir. 

Een geheel ander probleem speelt ook nog een rol, nl. hoe krijgen 

we het voor elkaar om de draad ladingsneutraal te maken? Boven

staand betoog is irmners alleen relevant in een ladingsneutraal 

systeem en zo'n systeem hebben wij tot nu toe niet beschreven. De 

dichtheid t.g.v. een elektron ziet er in het algemeen uit als in 

fig 4.2. Het is niet direct duidelijk welke positieve ladings

clichtheid we hiervan moeten aftrekken om ladingsneutraliteit te 

krijgen. 

-n(~) (a.r.d 

Ftg 4.2 Algemene vorm van de dtchthetd t.g.v. een elektron 
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Het lijkt er op dat we niet eenvoudig tot een oplossing kunnen 

komen van de beschreven problemen. We gaan dan ook over op een 

nieuw model. Dit is een ééndimensionale metalen (dus ladings

neutrale) ring zonder reservoirs. In deze ring loopt een 

persistente stroom en er is wederom een deltafunctie-potentiaal 

aangebracht waaraan de elektronen kunnen verstrooien. In het 

volgende hoofdstuk wordt dit systeem uitvoerig beschreven evenals 

de effecten die we (verwachten te) zien. 
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5. DE ÉÉNDIMENSIONALE METALEN RING MET EN ZONDER PERSISTENTE 

STROOM 

5.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de ééndimensionale ring en de 

manier waarop we de Schrödinger- en Poisson-vergelijking hiervoor 

kunnen oplossen. Aan de orde komen o.a. de bepaling van eigen

energieën, stroom, randvoorwaarden en normering. 

5.1 Algemene beschouwing 

Hólx) 

Fig 5.0 De ééndimensionaLe ring. 

Het ma.gne ti sch vetd is ti jdonafhanhe U jk. 

We beschouwen een ééndimensionale ring met omtrek L als in 

fig 5.0. Loodrecht op het vlak van de ring staat een tijdonaf

haDkei ijk magneetveld, waarmee een vectorpotentiaal correspon

deert die overal langs de ring gericht en even sterkis. Op een 

willekeurige plaats x1 in de ring is een deltafunctie-potentiaal 

aangebracht. Als we de totale potentiële energie U(x) + Hö(x-xi) 

noemen, dan geldt voor de stationaire Schrödinger-vergelijking: 

[ ~ [ ~ : - eA r + U(x) + H6(x-x;) l "'(x) = E"'(x), 

(5.1.1) 

waarin A de vectorpotentiaal is. 
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De golffunctie en zijn afgeleide moeten voldoen aan periodieke 

randvoorwaarden 

"'(x+L) = "'(x) 

en 

d"' I d"' I dx x+L = dx x 

Door de volgende kanonieke transformatie uit te voeren 

~(x) = exp(-ieAxlh)"'(x) 

gaat (5.1.1) over in 

[- n
2 82 

+ U(x) + Hc5(x-xf) l ~(x) = E~(x), 
2m 8x2 

met als randvoorwaarden 

~(x+L) = exp(-ieAL/fl)~(x) 
en 

d~~ = exp(-ieAL/fl) d~~ 
dx x+L dx x 

(5.1.2) 

(5.1.3) 

(5. 1.4) 

(5.1.5) 

De magneetveld-afhankelijkheid vinden we nu alleen nog maar terug 

in de randvoorwaarden en niet in de Schrödinger-vergelijking 

zelf. Als we de flux F door de ring definiëren als volgt: 

F = -AL, (5.1.6) 
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dan kunnen we de evenredigheidsfactor in (5.1.5) schrijven als 

exp(-ieAL/h) = exp(ieF/h). (5.1. 7) 

Wanneer we de flux F met 21rfl/e verhogen vinden we dezelfde 

formule (5.1. 7). Deze periode in F is precies gelijk aan het 

fundamentele fluxquantum. Alle stationaire verschijnselen zullen 

dus een periodieke flux-afhankelijkheid vertonen. Als we eF/h = a 

introduceren kunnen we (5.1.5) schrijven als 

cp(x+L) 

en 

= exp(ia)cp(x) 

= exp( ia)dcp I . 
dxx 

(5.1.8) 

Uit [10] volgt dat de eigenenergieën E periodiek zijn in de 

a-ruimte met periode 2T. Het geheel vormt in feite een mini-band

structuur als in fig 5.1. We zien bandgaps ontstaan bij a= 0, ± 

nT (n = 1, 2, ... ) als de totale potentiaal geen constante is. 

Voor de verwachtingswaarde van de snelheid van een elektron in 

band n geldt [10] 

a 
V = --n 

(5.1.9) 
fl öa a 

Als alle banden tot het Fermi-niveau bezet zijn en alle andere 

niet, dan is de stroom in de ring gegeven door 

nF nF öE 
I = 2 e ~ va = 2 e ~ n 

- n 
L n=1 fl n=1 8a a 

waarin de factor 2 de spinontaarding aangeeft. 

(5. 1.10) 
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.~ 

f 

-lt 

b -
Ftg 5.1 Nint-bandstructuur. 

a Het gevat van een constante potentiaat 

b Het gevat van een zwak 'IXIJlOrdeUJke potentiaaL AUe 

ontaardtngen tn a aanwezig zijn nu opgeheven 

Aangezien we geïnteresseerd zijn in potentiaaleffecten ten 

gevolge van het lopen van een constante stroom, hoeven we slechts 

het interval 0 ~ a ~ .". te bekijken en de daarbij behorende 

stromen. Als a= 0 of.". loopt er geen stroom, zoals uit fig S.lb 

blijkt. We zullen nu eerst onderzoeken hoe we de eigenenergieën 

kunnen bepalen. 

5.2 Eigenwaarden bepaling; randvoorwaarden en normering 

De algemene vorm van een transmissiematrix werd gegeven door 

(2.2.7) 
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(5.2.1) 

Dit bepaalt dus het verband tussen de golffunctie op x = 0 en op 

x = L. Uit de randvoorwaarden (5.1.8) volgt nog een verband 

tussen de golffuncties, nl. 

exp(ia) [a1eikx + 131e-ikx] = [a2eik(x+L) + 132e-ik(x+L)J. 

(5.2.2) 

Aangezien dit moet gelden voor alle x volgt 

en 

In combinatie met (5.2.1) vinden we 

[ 

-ikl 1/t - exp(ia)e 

r*/t* 

r/t 
ikl 1/t* - exp(ia)e 

(5.2.3) 

l ~:] = 0 

(5.2.4) 

Deze vergelijking heeft alleen een niet-triviale oplossing als de 

determinant van de matrix nul is. Dit leidt tot de volgende 

vergelijking 

cos(a) - Re(1/t)cos(kl) + Im(1/t)sin(kl) = 0. (5.2.5) 

Alle waarden van k waarvoor deze vergelijking geldt leveren 
f12k2 

energie-eigenwaarden op want E - --· 
2rn 

Uit (5.2.4) kunnen we ook de juiste verhouding tussen 131 en a 1 

( en dus tussen 132 en a2 ) bepalen 

R t -ikl 
~ 1 = - 1/r + _ exp(ia)e . (5.2.6) 

r 
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Om de genormeerde golffuncties te kunnen bepalen kiezen we 

ai = 1: de drie overige coëfficiënten volgen dan onmiddelijk. 

Voor elke toestand bezet door één elektron moet gelden (indien de 

golffuncties genormeerd zijn) 

L * f ~ (x)~ (x) dx = 1. 
0 

n n (5.2.7) 

In ons geval zal de integraal in het algemeen een getal z # 1 

opleveren aangezien we ai willekeurig een waarde gegeven hebben. 

Als we de coëfficiënten delen door ,Jz en de integraal opnieuw 

uitrekenen volgt (5.2.7). Dit komt er nu op neer dat 

ai = 1/Jz , 

1 + _t_ exp(ia)e -ikl 
r,Jz r,Jz ' 

1 -ikl ___ exp(ia)e 
a2 - r,Jz • 

1 (. ) ikl R
2 

- __ exp 1a e + 
fJ = r,Jz 

5.3 Ladingsneutraliteit 

_t_ exp(2ia) 
r,Jz 

(2.5.8) 

Eén van de redenen om dit nieuwe model te beha~delen was de eis 

van ladingsneutrali telt die in een metaal van doorslaggevend 

belang lijkt te zijn. In eerste instantie bepalen we nu het 

aantal elektronen dat we in ons systeem willen hebben. Stel we 

kiezen het aantal gelijk aan 5002. Vanwege de spinontaarding 

moeten we dus 2501 energiebandjes beschouwen. Een afschatting van 

de Fermi-energie is op de volgende manier te maken. We gaan weer 

over op dimensieloze getallen zoals beschreven in hoofdstuk 2. De 
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omtrek van de ring nemen we gelijk aan 1 micrometer. We bekijken 

de mini-bandstructuur voor vrije elektronen. De energiebandjes 

zijn kwadratische functies van a. Aangezien we in de situatie 

zonder stroom bij a= 0, ± 2~. ± 4w, ... zitten, vinden we voor de 

bijbehorende energiewaarden 0, (2~) 2 , ( 4w) 2 ,... Elke toestand 

wordt bezet door twee elektronen vanwege de spinontaarding. Bij 

elke energiewaarde horen dus vier elektronen, maar bij de aller

laagste slechts twee. Voor het totale aantal deeltjes geldt dus: 

N = 2 + 4nF = 5002 (5.3.1) 

of wel nF = 1250. Hieruit volgt: 

EF = (nF2~)2 = (~)2 (5.3.2) 

De golflengte van een elektron met de Fermi-energie is: 

À = 2~ = ~ = 1 (5.3.3) 
KF YÉF 1250 

zodat in een ringetje van 1 micrometer lengte precies 1250 Fermi

golven zitten. 

Om een ladingsneutrale ring te verkrijgen nemen we aan dat 5002 

positieve ladingseenheden uniform verdeeld zijn over de ring. 

Deze positieve ladingsachtergrond wordt verondersteld star te 

zijn en, in tegenstelling tot de elektronen-dichtheid, niet te 

veranderen tijdens het zelfconsistentieproces. 

5.4 Oplossingsmethode Schrödinger-vergeli1king 

In eerste instantie gaan we bepalen hoe elektronen zich in het 

geval zonder stroom (a = 0) naar de del tafunctie-potentiaal 

gericht hebben. In de eerste slag kiezen we weer een eenvoudige 

potentiaalverdeling zodat er een analytische oplossing bepaald 

kan worden. Het systeem ziet er dan uit als in fig 5.2. We hebben 

0-~-------------------------aé_(~---o.a_)l ____ ____ t:Wl . 

t:O ~=0.8 
Fig 5.2 De startpotentiaal van een elektron in de (opengeknipte) 

draad 
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aangenomen dat in de eerste slag ook alle elektronen uniform 

verdeeld zitten over de ring. 

Met behulp van (5.2.5) worden eerst de eigenenergieën bepaald. 

Bij a = 0 zijn als gevolg van de del tafunctie-potentiaal alle 

entaardingen die in het vrije elektronen-model aanwezig zouden 

zijn, opgeheven. Daarbij blijft steeds één van beide energie

waarden onveranderd en gaat de andere in energie omhoog, zie 

fig 5.3. 

b 

0(:0 oe =o 

.... 

tp(è) " " jl~>= Ho(~) 
fl~>= rló(~) 

Î 
~ 

/ ' 
;' ' / .... 

Fig 5.3 a. De ontaarding die bij a = 0 aanwezig is bij een 

constante potentiaal toordt in aanwezigheid van de 

deltafunctie-potentiaal opgeheven. Eén energieunarde blijft 

gelijk, de andere gaat AE in marde omhoog. 

b. De energieunarde die niet verandert heeft als 

golffunctie een sinus met een knoop bij de deltafunctie

potentiaaL De andere energieunarde heeft als golffunctie een 

cosinus met een discontinuitett in de afgeleide ter plekke van de 

deltafunctie-potentiaaL Je komen hier nog op terug 
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In fig 5.4 zien we de dichtheden t.g.v. elektronen uit 

verscheidene niet-verschoven energiebanden. Op de plaats van de 

deltafunctie-potentiaal wordt de dichtheid nul voor elke energie. 

In fig 5.5 zien we de dichtheden t.g.v. elektronen uit de 

verschoven energiebanden. De golflengten zijn nu enigszins 

veranderd, zodat er geen geheel aantal golven meer in de ring 

past. Bij de del tafunctie-potentiaal treedt een fasesprong op, 

maar lokaal blijft er een minimum aanwezig in de dichtheid. Als 

we alle eigenwaarden meenemen, moeten we bij de del tafunctie

potentiaal een minimum in de elektronen-dichtheid blijven vinden. 

We zouden nu graag zien dat we ~iet alle 2501 eigenwaarden hoeven 

te bepalen, maar b.v. een geschikt gekozen set van 10 of 100. De 

geschiktheid moet blijken uit de ladingsdichtheid die uit de 

15 

1 

·5 

0 -1908 .1992 ·r99b ·8 .8oo'l • 8012. 

Ff.g 5.4 Elektronen-dtchthetd t.g.v. enkele elektronen utt ntet 

verschoven energtebandjes. 

___b: 2Kr10; ---: Kr10 

a. 
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Aó(~- o.B) 

·r9BB . 1-99 2. .'f99b ·B 

Fig 5.5 Illustratie van de fasesprong: elektronen-dichtheid 

t.g.v. enkele elektronen uit verschoven energiebandjes 

golffuncties volgt. We hebben de keuze uit de volgende mogelijk

heden: 

~ Enkele equidistante energieën, gewogen met de ééndimensionale 

toestandsdichtheid. Dit zal echter een vertekend beeld geven 

omdat de willekeurig gekozen laagste energiewaarde dan als 

dominante dichtheidsterm zal optreden (fig 5.6). 

12 Enkele equidistante K-waarden. De ééndimensionale toestands

dichtheid wordt dan al in rekening gebracht. Aangezien de golf

lengten van 'mooi' gekozen K-waarden precies in elkaar passen, 

zullen we een interferentie-effect in de dichtheid zien dat puur 

het gevolg is van de keuze van zeer regelmatige K-waarden 

(fig 5. 7). 

In de berekeningen volgens ~ en 12 werd de dichtheid gemiddeld 
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-aoo 
-1000 

~ 

200 

0 

-2c:o 

-~oo 

-boe 
-&co 

-1000 

0 ·Z. .a . q ./o 

Fig 5.6 De elektronen-dichtheid in de hele ring. Er. is gemiddeld 

over een periode als aangegeven in fig 5.7 (Af = 0,0005). De 

snel.l.e fluctuaties zijn in werkel.ij~id nog snel.l.er., fuidel.ijk 

zien we de gol.fl.engte van de elektronen met de Laagst meegenomen 

energie (met een pijl. aangegeven) 

" " fL~)= HÖ(è-.8) 
n(~) 

~--------~~------~----~~----~--~~~~~ 
~1a1s ·l<Joo ·~915 ·S . Bo2:r .soso .ao;s .l!Joo .eus 

Fig 5.7 De elektronen-dichtheid t.g.v. 10 equidistant gel.egen 

K-wc:utrden. Er is gemiddeld over een periode Af = 0,0005, 

aangegeven met 1~1 in de figuur. ie zien wederom de gol.fl.engte 

van elektronen !!let de laagste K-marde (aangegeven met +- - -+) 
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over een bepaalde afstand om later in de Poisson-vergel ijking 

niet te veel rekentijd nodig te hebben. Bovendien hadden we hoop 

dat aldus bovengenoemde willekeurige interferentie-patronen 

konden worden vermeden. Dat is niet gelukt. Door deze middeling 

verliezen we echter tevens essentiële informatie over het verloop 

van de dichtheid heel dicht bij de deltafunctie-potentiaal. 

We hebben de dichtheid ook uitgerekend voor 40 en 100 random 

gekozenK-waarden (fig 5.8). We zien inderdaad een minimum bij de 

del tafunctie-potentiaal. Het resulterende interferentie-patroon 

wordt deels veroorzaakt door de willekeurig gekozen K-waarden 

maar deels is het ook een 'echt' effect dat we precies willen 

5'00 

0 

-Soo 

-1000 

-1500 

-Jooo 

1'l.(~) 
., 
'\ 

' ' I 
\/'~' 

\ I ,, 

- 10 eq,uid.t:5tante. k- woorc:Jen 
--- 4o ra.ndorri. lc-wo.o.rden. 
~·-IOC rO.hdOI'V'\ k.- WO.o.rde~ 

I • I 
\ I 

', I 
". ... ' 

Ff.g 5.8 De el.ektronen-df.chthef.d voor verschf.1.1.ende keuzen van 

K-u:ta.rden. De enf.ge overeenkomst zf.en we bf.j de del.tafWlCti.e-

potentiaal. (f = 0,8), verder l.f.jkt het patroon zeer ~f.1.1.ekeurf.g 
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Ftg 5.9 ELektronen-dichtheid t.g.v. atLe 5002 eLektronen in het 

systeem. De osci Uattes hebben een goLflengte ~(Fermt)/2. Dt t 

komt overeen met de zogenaamde FriedeL-osciLLaties, zie ook 5.8 
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kennen. Om dit laatste voor elkaar te krijgen, hebben we ook een 

berekening met alle 2501 eigenwaarden uitgevoerd. In fig 5.9 zien 

we het resultaat daarvan. Het lijkt erop dat de amplitude van de 

oscillatie naar nul gaat als we ver van de deltafunctie

potentiaal af gaan kijken. In fig 5.10 zien we dat de amplitude 

inderdaad sterk afgenomen is maar dat de oscillatie niet rond nul 

maar rond 0,26 (± 0,001) ligt, terwijl de amplitude-afval van 

f = 0,1 naar f = 0,3 veel zwakker is dan van f = 0,8 naar 

f = 0,1. Blijkbaar verdeelt de lading die niet bij de delta

funtie-potentiaal wil zitten zich vrijwel uniform over de draad. 

We kunnen dit op de volgende manier afschatten: een negatieve 

ladingsdichtheid van 0,26 over een gebied van 1-d zou 

gecompenseerd moeten worden door het oppervlak van de piek bij de 

deltafunctie-potentiaal (zie fig 5.9). Deze oppervlakte is 

ongeveer gelijk aan 2600d = 2600 * 0,0001 = 0,26 en komt overeen 

met de eerder gevonden 0,26. 

_..o.~b 

~~-+~~~~-+r--0~4-~-+~~~---+ 

0.2«]36 o. 3 0.'!>004 

-c.l. 

Fig 5.10 Elektronen-dichtheid rond f = 0,1 en f = 0,3. We zien 

dat de oscillaties rond 0,26 en niet rond 0 liggen. Verder valt 

op dat de amplitude rond f = 0,3 enigszins kleiner is dan rond 

f = 0,1 
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5.5 Bepaling van de potentiaalverdeling 

In principe is nu bekend wat de ladingsverdeling is in aanwezig

heid van een deltafunctie-potentiaal. We kunnen nu op twee 

verschillende rnanieren de Poisson-vergelijking oplossen. 

g De dichtheid vertoont oscillaties met een periode ~ 2KF; dit 

zijn ongeveer 2500 golven. Als we de Poisson-vergelijking vrijwel 

analoog (vanwege de periodieke randvoorwaarden moeten we het 

Thomas-algoritme [11] vervangen door het algori trne van jansen 

[12] ) aan de methode van hoofdstuk 3 numeriek willen oplossen 

dan moeten we de draad in 2500 * 100 = 2,5 x 105 stukjes 

verdelen. Ten eerste levert dit zeer veel rekenwerk op en ten 

tweede verwachten we dat er in de potentiaal oscillaties 

verschijnen met een verwaarloosbaar kleine amplitude (vergelijk 

met hoofdstuk 3 waar we ook geen oscillaties zagen). De vraag is 

dan of we wel zo exact moeten werken om zoiets triviaals te 

vinden. 

Q Uit g volgt dat snelle oscillaties in de dichtheid niet terug 

te vinden zullen zijn in de potentiaal. Een van nul verschillende 

gemiddelde dichtheid levert waarschijnlijk dezelfde potentiaal 

op. Zoals in 5.4 al beschreven werd voor een klein aantal K

waarden, kunnen we de dichtheid gaan middelen over een geschikt 

te kiezen periode. Iedere zo gevonden waarde kunnen we vervolgens 

als één punt beschouwen in de Poisson-vergelijking. De exacte 

informatie rond de deltafunctie-potentiaal zijn we dan echter wel 

kwijt. 

Om alleen maar een afschatting te rnaken van de grootte van de 

potentiaal kunnen we ook de volgende twee eenvoudige methoden 

gebruiken. 

~ We zien dat alleen maar dicht bij de deltafunctie-potentiaal 

de dichtheid sterk varieert. We kunnen dus de totale dichtheid 

voorstellen door de drie centrale pieken uit fig 5.9. De opper

vlakten onder de pieken moeten dan zodanig aangepast worden dat 
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het geheel ladingsneutraal is. We vervangen de pieken door delta

functies zodanig dat voor één piek geldt: 

(5.5.1) 

waarin Q de lading is die gegeven wordt door het oppervlak onder 

de oorspronkelijke piek uit fig 5.9. 

Om over te gaan op een driedimensionale dichtheid nemen we een 

oppervlakteladingsdichtheid als volgt: 

Q n3(f.) =-- 6(f-f.) 
1 R2 1 

(5.5.2) 

waarin we het oppervlak R2 gelijk kiezen aan het oppervlak per 

elektron. 

De 5002 elektronen in het draadje van 1 ~ lengte zitten ca. 2 A 
van elkaar verwijderd. Wanneer we aannemen dat dat in de dwars

richting niet veel anders is, is een keuze van R2 = 10 Ä2 niet 

onredelijk. De potentiaal ten gevolge van deze ladingsverdeling 

heeft de vorm zoals in fig 5.11 aangegeven. Het nadeel van deze 

methode is dat er geen rekening gehouden wordt met het feit dat 

er nergens in de ring echte ladingsneutraliteit aangetroffen 

wordt. 
A 

;f(~) 

1 

Ff.g 5.11 ALgemene, vorm van de po'tenttël.e energie van een el.ektron 
' 

t.g.v. een l.adingsverdel.tng bestaande utt drie del.,tafwtCti.es met 

sterkte +1, -2. +1 in wtl.l.ekeurige eenheden. De in de figuur 

getekende del.tafWlCties geven el.ektr~n-dtchtheden aan. 
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Ff..g 5.12 Elektronen-dichtheid gebruikt in de ana.lytf.sche 

oplossingsmethode. De oplossing van de Poisson-vergelf..jktng ~~dt 

afzonderlijk bepaald in de gebieden 1, 2 en 3 

g Zoals we al in 5.4 zagen wordt de lading in de piek bij de 

del tafuntie-potentiaal gecompenseerd door een uniform verdeelde 

lading over de rest van de ring. We kunnen de Poisson

vergelijking voor deze ladingsverdeling analytisch oplossen, zie 

ook fig 5.12. De potentiaal en zijn afgeleide moeten op elke rand 

tussen twee gebieden continu aansluiten. Als functie van de 

dwarsdoorsnede van de draad kunnen we nu de Poisson-vergelijking 

oplossen 

(5.5.3) 

waarin n(f) het aantal elektronen per ~ is. 
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" We vinden als uitdrukking voor f(f) 

" 
fi(f) = (aif2 + Pif + ~i)s i = 1, 2 of 3 

met a 1 = a 3 = -0,13 a2 = 1300 
-2 

P1 = 7,8 x 10 P2 = -2080 P3 = 0,34 (5.5.4) 

~1 = 0,21 - 6 ~2 = 832 - 6 l3 = -6 

6 is vrij te kiezen 
2mL4e2 

s =--
f12e. R2 

0 

" " We kunnen 6 zodanig kiezen dat f 1 (0) = f 3 (1) = 0. In fig 5.13 

zien we de algemene vorm van de potentiaal getekend. De maxima en 

minima zullen in absolute waarde groter worden bij kleinere R. 

Tabel 5. 1 laat zien dat er geen belangrijke zelfconsistentie

effecten te verwachten zijn. Bij R = 3 Ä zien we dat de 

potentiaal nergens meer verandert dan 0,18% van de Fermi-energie. 

Voor grotere R is de verandering zelfs nog geringer. 

Tabel 5.1 
" " Het maximum f(0,3) en minimum f(0,8) van de potentiëLe 

energie voor enkeLe waarden van R. Tevens is aangegeven hoe 

groot dit maximum en minimum is t.o.v. de Fermi-energie 
" EF = 66185028 volgens de afschatting in d 

" " " " R (Ä) f(0,3) % EF f(0,8) % EF 

3 6,17 x104 0,10 -1,10 x105 0,18 

10 5,56 x103 0,009 -9,88 x103 0,016 

50 2,22 x102 0,0004 2 -3,95 x10 0,0006 
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.. Hó(~-.s) 

Ftg 5.13 Potentiële energie van een elektron t.g.v. een 

elektronen~tchthetd als tn ftg 5.12 weergegeven. Gebled 2 ts te 

kletn om hter weer te geven. Btj kleinere R zullen het maximum en 

mtntmum tn absolute waarde groter ~rden. 

5.6 De situatie met stroom 

In de situatie met stroom kiezen we de potentiaal in eerste 

instantie weer gelijk aan de startpotentiaal in het geval zonder 

stroom, als weergegeven in fig 5.2. Bij het oplossen van de 

Schrödinger-vergelijking gaan we op precies dezelfde manier aan 

het werk als eerder beschreven, de randvoorwaarden zijn echter 

veranderd. Wederom bepalen we de dichtheid t.g.v. alle elektronen 

en vergelijken deze dichtheid met die uit de figuren 5.9 en 5.10. 

Het verschil hiertussen staat weergegeven in fig 5.14. We zijn 

geïnteresseerd in dit verschil omdat precies dat deel van de 

dichtheid voor een nieuw effect in de potentiaalverdeling zou 

kunnen zorgen. We zien een symmetrische herverdeling van lading 

t.o.v. de deltafunctie-potentiaal. Om aanleiding te kunnen geven 

tot een 'potentiaalverschil' over de deltafunctie-potentiaal, is 
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-o.'!.l---+----+---+-\\-+---+---+--~ 
o.Soo4 o.2qq" o.l o.30ol.f o.oqqb 0.1 o.a 0.10C4 ~ ~ 

Ftg 5.14 De symmetrtsche herverdel.tng van l.ad.tng rond f = 0,8; 

f = 0,3 en f = 0,1. De reeds btj a = 0 aan.weztg osctl.l.attes 

worden tn absolute waarde versterkt 

het nodig ook een anti-symmetrische herverdeling van lading te 

hebben. Zo'n potentiaalverschil zou dan in feite de 'weerstand' 

van de deltafunctie-potentiaal bepalen. Vooralsnog vinden we dus 

geen potentiaalverschil. Wat zouden we überhaupt moeten 

verwachten ten aanzien van de grootte ervan? We kunnen de 

Landauer formule [1] 

IR (5.6.1) 

gebruiken om de weerstand IR en daaruit het potentiaalverschil 

over de deltafunctie-potentiaal te 'voorspellen'. T staat voor de 

transmissie van het systeem en is in ons geval ~ 0,8. Dit levert 

IR = 3,23 kf2. 

De stroom in ons systeem is gelijk aan (5.1.10) 

n 
F 

I =2~}; 
fl n=Ü 

öE 
n 

éJa 
(5.6.2) 
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We willen nu bewijzen dat de stroom I volledig bepaald wordt door 

de stroom t.g.v. het Fermi-elektron. Aangezien de bandenstructuur 

bij a= v/2, dat is de waarde waarvoor fig 5.14 geldt, veel lijkt 

op die van vrije elektronen kunnen we het volgende doen. De 

energie is een kwadratische functie van a (E = (a - 2vn) 2
, 

n 

n = 0, ± 1, ± 2, ... ) zodat voor de stroom geldt 

nF 
e = 2 _ ~ 2(a - 2vn) 
n n=-nF 

e = 4 _ (2nF + 1)a. 
n 

(5.6.3) 

Voor de stroom t.g.v. het Fermi-elektron kunnen we schrijven 

(5.6.4) 

Voor a = v/2 geldt 

e v 
I(v/2) = 4 _ (2nF + 1) -

n 2 
(5.6.5) 

en 
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Aangezien nF >> 1 kunnen we schrijven 

öE 
e nF 

I (v/2) = __ _ (5.6.6) 
n öa a= v/2 

In onze situatie is de stroom gelijk aan I = 0,13 JJÀ. Het 

potentiaalverschil dat we zouden moeten vinden is nu 

-6 3 -4 V= Im = 0,13 x10 * 3,23 x10 = 4,2 x10 Volt. 

(5.6.7) 

We kunnen nu afschatten hoe groot de ladingsdichtheid zou moeten 

zijn m.b.v. de Poisson-vergelijking; we moeten hierbij echter wel 

een afstand introduceren waarover de potentiaalval plaatsvindt. 

We nemen hiervoor de breedte van de dichtheidspiek bij de delta

functie-potentiaal: Af = 1Ä. 

Uit de Poisson-vergelijking 

d2V(x) = en(x) (5.6.8) 
dx2 ~ R2 

0 

~oR2V(x) 5 
volgt n(x) ~ --------~ 2,1 x10 elektronen per meter 

(= 0,21 elektronen per micrometer) 

waarin R = 3 Ä. 

We zouden dus in het eerste decimaal in de dichtheid een anti-

symmetrisch effect moeten zien. Het resultaat van de afschatting 

van de dichtheid (n(x) evenredig met R2) illustreert echter al 

dat er iets mis is. De 'weerstand' m zal nl. gaan afhangen van de 

doorsnede parameter R. De Landauer-weerstand m (5.6.1) is echter 
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geheel vrij van zo'n afhankelijkheid. Wanneer wij dus een 

'potentiaalverschil' zouden vinden dan zou dit volledig in tegen

spraak zijn met Landauer's theorie. 

De berekeningen voor de situatie zonder stroom blijken synune

trisch te zijn tot het vijfde decimaal. Uit een fouten 

beschouwing volgt dat de resultaten ook maar betrouwbaar zijn tot 

dat vijfde decimaal. In de situatie met stroom zien we precies 

hetzelfde gebeuren. Kortom: effecten in het eerste decimaal 

kunnen door ons waargenomen worden. We vinden echter significant 

niets van dit alles. We zien wel een synunetrisch effect in de 

eerste à tweede decimaal; de grootten van de amplituden van de 

oscillaties worden versterkt. We zouden eerder het omgekeerde 

effect verwacht hebben. De energiebandstructuur bij a = v/2 is in 

het vrije elektronen-model vrijwel hetzelfde als in de situatie 

met een del tafunctie-potentiaal. In het vrije elektronen-model 

hebben we alleen vlakke golven als golffuncties: de dichtheid is 

dus een constante. Dit zou een reden kunnen zijn om te verwachten 

dat de oscillaties kleiner worden bij a = v/2 (en dus niet groter 

zoals wij dat vinden). Echter, de amplitude van de oscillaties 

wordt ook nu nog wel degelijk bepaald door de sterkte van de 

del tafunctie-potentiaal. Kennelijk is dit effect bij a = v/2 

zoveel sterker dan bij a = 0 dat dit het eerder genoemde effect 

overtreft. 

5.7 Ladingsneutraliteit 

In 5.6 zijn we er vanuit gegaan dat er in de situatie zonder 

stroom geen zelfconsistentie-effecten waren bij geschikt gekozen 

dwarsdoorsnede van de draad. We hebben echter gezien dat na één 

i teratleslag nergens in de ring echte ladingsneutrali telt werd 

aangetoond. Kortom: de over de ring verdeelde elektronen-lading 

zal tot een kwadratische term in de potentiaal leiden, welke door 
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J.!~) A Hó(~-.a) 

1 
~ 
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Flg 5.15 PotentiëLe energie van een eLektron t.g.v. een 

eLektronen-dichtheld aLs tn flg 5.12 ~ergegeven. Gebled 2 ls te 

kLetn om hier ~er te geven. Blj kLeinere R zuLLen het maximum en 

mintmum tn absoLute ~de groter ~rden. 

de positieve lading bij de del tafunctie-potentiaal weer teniet 

gedaan moet worden ( vanwege de periodieke randvoorwaarden). We 

verwachten dan een potentiaal zoals globaal in fig 5.15 is weer

gegeven (zie ook fig 5.13). Er kan wel degelijk sprake zijn van 

een zelfconsistentie-effect als we R klein genoeg kiezen. Waar

schijnlijk zullen de elektronen zich zo herverdelen dat er op den 

duur wel plaatsen aan te wijzen zijn in de ring waar ladings

neutraliteit heerst. Aan fig 5.15 zien we dat elektronen nu weer 

liever wel bij de deltafunctie-potentiaal zitten dan niet. In de 

situatie met stroom zal in principe hetzelfde gebeuren, een zelf

consistente potentiaal zal dus geen aanleiding geven tot een 

potentiaalverschil over de deltafunctie-potentiaal. Het hierboven 

beschreven gedrag zal echter geverifiëerd moeten worden. Het 

probleem hierbij is dat de Schrödinger-vergelijking na de eerste 

slag niet meer analytisch op te lossen is en ook niet numeriek op 

de manier beschreven in hoofdstuk 2 (het systeem is daar te lang 

voor). Een Wentzel-, Kramers-, Brillauin-benadering zou tot goede 

resultaten kunnen leiden als de potentiaalverdeling zwak varieert 

[13]. 
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5.8 Een analytische uitdrukking voor de dichtheid zonder stroom; 

Friedel-oscillaties in één dimensie? 

In 5.4 zagen we dat de golffunctie behorende bij een elektron dat 

bij a = 0 in een energieband zit die niet verandert in aanwezig

heid van een potentiaal. een sinus is met een nulpunt bij de 

del tafunctie-potentiaal. De golffunctie behorende bij een elek

tron uit een verschoven band is een cosinus met een fasesprong 

bij de del tafunctie-potentiaal. Als we veronderstellen dat de 

del tafunctie-potentiaal op f = 0 staat dan kunnen we voor de 

golffunctie van het als eerste genoemde soort elektronen 

schrijven (de A slaat op anti-symmetrisch) 

~A(f) = ~ sin(Kf) (5.8.1) 

en voor de bijbehorende dichtheid 

n(f) = l~(f)l 2 = 1- cos(2Kf). (5.8.2) 

Voor het andere soort elektronen (deze hebben een symmetrische 

golffunctie). schrijven we voor f > 0 

~5(f) = ~ cos[(K + AK)f - A~] (5.8.3) 

en 

n(f) = l~(f)l 2 = 1 + cos[2(K + AK)f- 2A~]. (5.8.4) 

De fasesprong A~ kunnen we op de volgende manier bepalen. Uit 

(5.8.3) volgt dat voor f < 0 de (symmetrische) golffunctie is 

gegeven door 

~S = ~ cos[(K + AK)f + A~] (5.8.5) 
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Op f = 0 moet aan de voorwaarden (2.2.3) en (2.2.4) voldaan zijn. 

Hieruit volgt dat 

,.. 
A~= arctan(H/2[K + AK]). (5.8.6) 

AK wordt bepaald door de periodiciteitsvoorwaarden 

en (5.8.7) 
d"'L d"'R 

= 
df -1/2 df 1/2 

Hieruit volgt 

K + AK ___ +A~= mr. (5.8.8) 
2 

waarin n een geheel positief getal is. Aangezien K zelf gelijk is 

aan 2vn, volgt voor AK 

AK = 2A~. (5.8.9) 

De dichtheid t.g.v. alle elektronen is voor f > 0 gegeven door 

KF 
n(f) = 2 l (1 - cos(2Kf) + 1 +cos[2(K + AK)f - 2A~] - 2) 

K=2v 

+ 2( 1 + cos[2AKf- 2A~] - 1), (5.8.10) 

waarin de positieve ladingsdichtheid verwerkt is en de factor 

2 de spinontaarding aangeeft. N.B. in (5.8.10) hangen AK en A~ 

natuurlijk van K af, zoals volgt uit (5.8.6) en (5.8.9). De 

eerste energieband (K = 0) komt niet voor in een paar. Wanneer we 

echter overgaan op een continuüm-benadering, verwaarlozen we dit 

feit en schrijven (5.8.10) als een integraal als volgt 
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KF 
n(f) = -~ f (cos(2Kf) - cos[2(K + AK)f - 2A~])dK 

27r 0 

(5.8.11) 

waarin men de factor 1/27r herkent als de dichtheid van K-punten. 

Uitwerking van de integraal levert echter problemen op aangezien, 

zoals we zagen, A~ en AK functies zijn die van K afhangen. Uiter

aard zijn deze effecten in het numerieke resultaat (fig 5.9) 

geheel in rekening gebracht. Echter, we zouden graag m.b.v. een 

eenvoudige analytische methode inzicht verwerven in genoemd 

numeriek resultaat. We doen daarom even net alsof deze K-afhanke

lijkheid er niet is. Het uitvoeren van de integraal (5. 8. 11) 

levert dan 

1 
n(f) = -- ( sin(2KFf) - sin(2KFf + 2AKf - 2A~) + 

27rf 
sin(2AKf - 2A~)) (5.8.12) 

We moeten nu een waarde kiezen voor AK. Uit fig 5.9 zien we dat 

de dichtheid oscillaties vertoont met de halve Fermi-golflengte 

zodat er iets voor te zeggen is om AK (en dus ook A~ op grond van 

(5.8.9)) de waarde bij de Fermi-energie te geven. In fig 5.16 

zien we de grafiek van (5.8.12) die bij deze keuze behoort. 

Duidelijk is te zien dat de dichtheid in de buurt van de delta

functie-potentiaal afwijkt van het exacte resultaat in fig 5.9 en 

dat de nulpunten verschoven zijn t.o.v. die in fig 5.9. Dit komt 

waarschijnlijk door het feit dat we AK en A~ de Fermi-waarde 

gegeven hebben. We kunnen de exacte dichtheid uit fig 5.9 

proberen te fitten met (5.8.12) zodat het gedrag bij de delta

functie-potentiaal in ieder geval goed is. De dichtheid bij f = 0 

is volgens (5.8.12) gegeven door 

KF 
n(O) = - __ (1 - cos(2A~)) (5.8.13) 

7r 
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n(è) 

1000 

0 

0 o.ooc8 0.0012.. 0.0016 0.00~0 

Ftg 5.16 De grafiek behorende blj formule (5.8.12), 100a.rin 

2AcpF = 0,838 erl AKF = 2Acp de benodigde IOOa.r-den bij de 

Fer·mi-energle zljn. n(O) is gegeven door- (5.8.13) 

en kan dus voor een geschikte keuze van A~ in overeenstemming met 

n(O) = -2560 uit fig 5.9 gebracht worden. We vinden dan dat 

A~~ T/4. Als we dit nu invullen in (5.8.12) wordt de dichtheid 
gegeven door 

1 
n(f) = -- ( sin(2KFf) + cos(2KFf + 2AKf) - cos(2AKf)). 

2vf 

(5. 8. 14) 
waarin gebruik gemaakt is van 

sin(a-T/2) = -cos(a). (5.8.15) 
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We zien dat n(f) nu bestaat uit twee oscillerende termen en één 

in verhouding zeer langzaam oscillerende term. Gemiddeld zal, in 

de buurt van de del tafunctie-potentiaal de dichtheid positief 

zijn vanwege deze laatste term, cos(2AKf). Uit fig 5.9 blijkt 

duidelijk dat dit niet goed kan zijn; het gemiddelde ligt hier 

immers ongeveer rond nul. De term, cos(2AKf), die deze discre

pantie veroorzaakt is terug te voeren op de K = 0 ondergrens van 

de integraal (5.8.11). Het lijkt erop dat deze ondergrens als 

gevolg van deze benadering nu een veel te dominante rol speelt. 

Het is daarom niet onredelijk om deze term dan maar helemaal weg 

te laten. Dat de dichtheid bij f = 0 dan niet meer klopt (zelfs 

divergeert) moeten we op de koop toenemen. 

In onze laatste poging om een adequate analytische uitdrukking 

voor de dichtheid, niet te dicht bij f = 0, te vinden laten we de 

laatste term in (5.8.12) dus weg. In fig 5.17 vinden we het 

resultaat van deze benadering. Het blijkt dat de dichtheid uit 

fig 5.9 nu zeer goed overeenkomt met deze analytische uit

drukking, althans zolang we f niet dichter dan 5 xl0-5 bij de 

deltafunctie-potentiaal nemen. 

0 o.oooa o.oot~ 

Ff.g 5.17 De grafi.ek behorende bf.j formule (5.8.12) maar met 

weglatf.ng van de laatste term (A~F en AKF als f.n ff.g 5.16) 
I 

n(O) -+ - w 



-62-

De belangrijkste conclusie die we uit dit alles kunnen trekken is 

dat de dichtheid oscillaties vertoont met de halve Fermi-golf

lente en dat de amplitude van deze oscillaties afvalt met 1/f. 

Dichtheidsoscillaties t.g.v. een verstoring in drie dimensies 

worden Friedel-oscillaties genoemd [14]. Van deze oscillaties is 

bekend dat ze een golflengte van v/KF hebben en dat de amplitude 

afvalt met 1/f3 in drie dimensies. Wij vinden een oscillatie met 

dezelfde periode maar met een amplitude die afvalt met 1/f. Dit 

is het verschil tussen Friedel-oscillaties in één en drie 

dimensies. 
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6. CONCLUSIES 

6.0 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk bespreken we de resultaten van hoofdstuk 

5. Verder geven we aan wat interessant zou kunnen zijn voor 

verder onderzoek. 

6.1 Conclusies 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er geen 'potentiaal

verschil' en dus geen 'weerstand' in de ring aanwezig is. Op zich 

is dit een bevredigend resultaat. We zagen immers dat (5.6.8) een 

dichtheid voorstelt afhankelijk van de doorsnede van de draad. 

Zo'n doorsnede-afhankelijkheid komt in Landauer' s theorie 

absoluut niet voor. De gedachte dat een zelfconsistent resultaat 

misschien wel tot een potentiaalverschil leidt, is ook niet juist 

omdat ook zelfconsistentie-effecten zelf weer afhankelijk zijn 

van de dwarsdoorsnede. 

Er is nog een reden waarom de verkregen resultaten ons, achteraf 

beschouwd, niet verbazen. Om een potentiaalverschil over de 

deltafunctie-potentiaal te krijgen is het noodzakelijk dat er aan 

één kant van de deltafunctie-potentiaal meer lading zit dan aan 

de andere kant. In een ring kunnen we eigenlijk geen onderscheid 

maken tussen twee kanten omdat deze aan de overzijde van de 

deltafunctie-potentiaal weer aan elkaar aansluiten. Als we 

fig 2.3 beschouwen blijkt dat de invallende vlakke golf links 

gelijk moet zijn aan de uitgaande vlakke golf rechts, en omge

keerd, omdat dit in een ring ~ dezelfde golven zijn. (Dit is 

het essentiële verschil tussen de ring en het systeem van 

Smokers. ) De dichtheden links en rechts zullen dus ook al tijd 

hetzelfde zijn, d.w.z. symmetrisch t.o.v. de deltafunctie

potentiaal. 
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De metallische ring waarin een persistente stroom loopt is blijk

baar geen goed systeem om tot beschrijving van quanturnmechanische 

weerstand te komen. In de modellen van Smokers [2] en Handriks 

[3] wordt wel een weerstand gevonden. Handriks bekijkt hetzelfde 

systeem als wij in hoofdstuk 5, met dit verschil dat het magneet

veld in zijn systeem toeneemt in de tijd. Dit leidt tot een 

kracht op de elektronen in de ring, waardoor als functie van de 

tijd een verzadigende elektrische stroom blijkt op te treden. Het 

zou interessant zijn om deze berekeningen zelfconsistent en voor 

meer elektronen (Hendriks bekijkt er maximaal 80) uit te voeren. 

De elektronen in de ring komen bij elke rondgang de deltafunctie

potentiaal opnieuw tegen. Aangezien ze steeds een hogere snelheid 

hebben zullen ze steeds anders verstrooid worden. Dit model 

kunnen we vergelijken met dat van Srnokers. De elektronen bewegen 

daar slechts van het linkerreservoir naar het rechterreservoir 

maar komen op hun weg op willekeurige pos i ties del tafunctie

potentialen tegen. Vanwege het elektrische veld hebben de elek

tronen bij elke potentiaal een andere kinetische energie en 

zullen dus steeds anders verstrooid worden. Ons oorspronkelijke 

doel was om het systeem van Smokers zelfconsistent door te 

rekenen. Daarbij stuitten we echter op problemen met betrekking 

tot de beschrijving van de overgang tussen reservoir en draad. 

Verder was ook aan ladingsneutrali tei t niet te voldoen. Op dit 

moment is ons niet bekend hoe we op een andere rnanier dan de in 

dit verslag beschreven, onjuiste wijze de potentiaalverdeling in 

dit systeem zelfconsistent kunnen bepalen. Vanwege de analogie 

tussen de systemen van Smokers en Handriks zouden we net zo goed 

kunnen proberen om de zelfconsistente potentiaal in het 

dynamische model van de ring te bepalen. Uiteraard zullen we bij 

deze poging ook op moeilijkheden stuiten. Het tijdafhankelijke 

gedrag van de elektronen-dichtheid zal tot een tijdafhankelijke 

potentiaalverdeling leiden. Dit zal de zelfconsistente analyse er 

niet eenvoudiger om maken, maar het is de overweging waard. 
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APPENDIX A 

Numerieke oplossingsmethode Schrödinger-vergeliiking 

We schrijven (2.1.3) als volgt (zonder deltafunctie-potentiaal) 

-1 ~ f ~ 1. (A.1) 

" " waarin g(f) = f(f) - E. 

We verdelen de draad in even grote stukjes Af en schrijven voor 

de Taylor-ontwikkeling van ~i rond i-1 

~i = ~i-1 + Af d~ I + 2.(Af) 2 d
2

~ I . 
df i-1 2 df2 i-1 

(A.2) 

waarin d~~ = ~i - ~i-1 
df i-1 2Af 

(A.3) 

en 

(A.4) 

Gediscretiseerd ziet (A.1) er dus als volgt uit: 

(A.5) 

waarin Ai, Bi, Ci en F i afhankelijk van de plaats in de draad 

(dus van i) en dus van de randvoorwaarden zijn. Het stelsel 

vergelijkingen dat zo verkregen wordt kunnen we in een matrixvorm 

schrijven en oplossen. 
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At 81 cl 0 0 0 0 0 F1 

0 A2 82 c2 0 0 0 0 F2 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 "'= (A.6) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Aangezien we de waarde van de golffunctie en van zijn afgeleide 

bij het linkerreservoir kennen, kunnen we alle waarden op andere 

plaatsen tot aan de del tafunctie-potentiaal bepalen. De trans

missie door de del tafunctie-potentiaal doen we met (2.2.6). We 

moeten dan wel de golffunctie op dat punt eerst in vlakke golven 

uitdrukken. Dit kan op de volgende manier 

en 

·'· iK1c + R1e-iK1c .,.N = ale !. .., !. 

(A.7) 

Aangezien ~ bekend is en d"' te bepalen is uit de Taylor-
df N 

ontwikkeling van ~-1 rond N kunnen de vlakke-golfcoëfficiënten 

a 1 en /3 1 bepaald worden. De Taylor-ontwikkeling is nl. gegeven 

door 

1 2 d
2 "'1 d"'l ~ - ~-1 + _(Af) --- = 2 df2 N . 

df N Af 
(A.S) 

Na de transmissie lossen we de matrixvergelijking (A.6) op tot 

aan het rechterreservoir. Op deze manier kunnen we in principe 
A 

voor elke f(f) de Schrödinger-vergelijking oplossen. 
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APPENDIX B 

Numerieke oplossingsmethode voor de Poisson-vergelifking 

Bij het numeriek oplossen van de Schrödinger-vergelijking hadden 

we de draad al in stukjes met lengte Af verdeeld en aangezien we 

op die plaatsen de dichtheid ni = ll#li 12 kennen gaan we de 

Poisson-vergelijking ook oplossen met beàulp van discretisatie. 

Uit de Taylor-ontwikkeling van fi en fi+l rond i-1 volgt 

(8.1) 

waarin Di• Ei• Gi en Hi bepaald zijn door de randvoorwaarden en 

door n1 . We kunnen het verkregen stelsel vergelijkingen wederom 

in matrix-vorm schrijven. De tridiagonale matrix-vergelijking 

(8.2) die we zo krijgen kunnen we oplossen m.b.v. het Thomas

algoritme [10]. 

E1 G1 0 0 0 0 0 0 H1 

D2 E2 G2 0 0 0 0 0 H2 

0 0 0 0 0 (8.2) 
A 

0 0 0 0 0 f = 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

A 

De potentiaal f kunnen we dus in principe bepalen voor elke 

dichtheidsverdeling n(f). 


