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SAMENVATTING 

Huidig onderzoek aan atomair waterstofgas richt zich in hoofdzaak op het 

bereiken van Bose-Einstein Condensatie in driedimensionale systemen en op het 

waarnemen van de Kosterlitz-Thouless overgang in tweedimensionale systemen. 

Vanwege het verval van het gas door twee- en drie deeltjes botsingen is de vraag 

actueel of Bose-Einstein Condensatie en de Kosterlitz-Thouless overgang op 

zullen treden binnen de levensduur van het systeem. Voor Bose-Einstein 

Condensatie is deze vraag recentelijk positief beantwoord maar voor de 

Kosterlitz-Thouless overgang is nog geen antwoord voorhanden. 

In dit afstudeerwerk onderzoeken we met veldentheoretische methoden de 

eigenschappen van zowel het driedimensionale als het tweedimensionale zwak 

wisselwerkende Bose gas in thermisch evenwicht, waarbij we ons met name 

richten op de bepaling van de superfluïde dichtheid in het systeem. Het 

uiteindelijke doel is om na dit voorbereidende werk de dynamica van de 

Kosterlitz-Thouless overgang te bestuderen en zodoende ook hiervoor de eerder 

gestelde vraag te beantwoorden. 
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§ 1. INLEIDING 

Een aantal experimentele groepen in onder andere Amsterdam, Harvard, 

Turku, Moskou en bij M.I.T. verrichten onderzoek aan een gas van 

spingepolariseerd atomair waterstof bij lage temperaturen en/ of hoge 

dichtheden, omdat ten gevolge van het bosonkarakter van het waterstofatoom 

onder deze extreme condities macroscopische quanturnverschijnselen verwacht 

worden. 

Al sinds langere tijd is het onderzoek gericht op een driedimensionale 

geometrie om onder de juiste condities Bose-Einstein Condensatie op te laten 

treden. Dit is een fase-overgang waarbij de ééndeeltjes toestand met de laagste 

energie macroscopisch bezet wordt en die optreedt wanneer de thermische 

deBroglie golflengte A=(27l'lt2 fmkB T)1/ 2 vergelijkbaar wordt met de onderlinge 

afstand dNn-113 tussen twee naburige deeltjes. In het lage dichtheidsregime met 

een typische dichtheid van zo'n 1014 cm - 3 betekent dit een kritische 

temperatuur Tc voor de fase-overgang van ongeveer 100 J.LK. Naast de vorming 

van een condensaat is er tevens sprake van superfluïditeit in het systeem. 

Meer recentelijk is er ook onderzoek gestart naar een systeem waarin de 

waterstofatomen zijn geadsorbeerd aan een vloeibare heliumfilm. Er vormt zich 

aldus een tweedimensionaal gas van bosonen waarin ook hier als gevolg van 

quanturnmechanische effecten een fase-overgang zal optreden. Dit is echter een 

overgang van het Kosterlitz-Thouless type [KOS73] omdat in tegenstelling tot 

het driedimensionale systeem hier de vorming van een condensaat niet mogelijk 

is [HOH67]. Wel zal ook in dit geval het gas een superfluïde gedrag vertonen. 

Pogingen om in een driedimensionaal systeem Bose-Einstein Condensatie 

te bereiken zijn tot op heden zonder succes gebleven. In eerste instantie is het 
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grote probleem in een experimentele opstelling de recombinatie van atomair 

waterstof H tot moleculair waterstof H2, vooral aan de met superfluïde helium 

bedekte wand van het systeem. Om deze recombinatie tegen te gaan wordt 

spingepolariseerd waterstofgas gebruikt. Het voordeel is dat door deze polarisatie 

de wisselwerking tussen twee atomen via de hoofdzakelijk repulsieve 

tripletpotentiaal plaatsvindt en niet via de sterk attractieve singletpotentiaal die 

de interactie tussen twee atomen met tegengestelde electronspins beschrijft en 

vele gebonden toestanden van het H2 molecuul bezit. (Zie fig. 1.1.). De 

polarisatie beperkt aldus de tweedeeltjes recombinatie. 

Gebruik van spingepolariseerd waterstof heft echter niet het totale 

·ZOOOO 

·40000 -·-
·•GOOG 0~-~-___._ __ ..._ _ _.__---..JIÏ-

t' tL• • • .. 
0 

Fig. 1.1. De centrale singlet- en tripletpotentialen v0 en V 1 

als functie van de afstand r. De eenheid van lengte is de 

Bohrstraal a0 = 0,053 nm. 
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probleem op, omdat bij te hoge dichtheden driedeeltjes recombinatie in het 

volume en aan de wand een dominante rol gaat spelen en de levensduur van het 

gas drastisch verkleint. 

Om dit alles te omzeilen werd in 1985 door Hess [HES85] geopperd om 

spingepolariseerd atomair waterstof wandvrij op te sluiten. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het feit dat een waterstofatoom in de grondtoestand zich in één van 

vier mogelijke hyperfijntoestanden bevindt (zie fig. 1.2.). Door nu in de vrije 

ruimte een statisch magneetveldminimum aan te leggen zullen de 

laagveldzoekende c end atomen in dit minimum worden opgesloten (zie 

fig. 1.3.). De c atomen vervallen relatief snel en er resteert een d atomengas dat 

veellangzamer vervalt. 

I~= In> 
Ie)= IU>•Eilt> 

-B 

lb)= lU> 

Fig. 1.2. De hyperfijn-en Zeemanopsplitsing van de is-grondtoestand 

van atomair waterstof 

Afkoeling van de atomen in dit systeem om Bose-Einstein Condensatie te 

kunnen bereiken gebeurt dan bijvoorbeeld via "evaporative cooling", waarbij de 

potentiaalbarrière aan één kant van de trap verlaagd wordt, waardoor de meest 

energetische atomen over deze potentiaalberg heen kunnen komen en aldus uit de 
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Fig. 1.3. Plaatsafhankelijke potentiaal voor de opsluiting van een 

d-atoom in een magneetveldminimum. 

trap ontsnappen. De gemiddelde energie en daarmee ook de temperatuur van het 

resterende gas zal dientengevolge afnemen. 

Het is echter a priori niet duidelijk of een macroscopische bezetting van de 

grondtoestand, die in het besproken systeem alleen bevolkt kan worden door 

interatomaire botsingen, optreedt binnen de levensduur van het systeem daar 

juist deze botsingen aanleiding geven tot verval van het gas. Tot voor kort was 

er op deze vraag dan ook geen antwoord voorhanden. Recentelijk hebben Stoof 

[ST091, ST092] en onafhankelijk daarvan Kagan et. al. [KAG92] de dynamica 

van deze fase-overgang bestudeerd en is door Stoof aangetoond dat de 

tijdsschaal waarop de fase-overgang zal optreden bepaald wordt door de 

elastische botsingstijd die beduidend korter is dan de levensduur van het systeem 

ten gevolge van inelastische botsingen. Dit betekent dus dat het waarnemen van 

Bose-Einstein Condensatie niet fundamenteel onmogelijk is. Fig. 1.4. laat de 

vooruitgang zien die in experimentele pogingen geboekt is om inderdaad 

Bose-Einstein Condensatie te bereiken. 

De wens is nu om eveneens de dynamica van de Kosterlitz-Thouless 

overgang te bestuderen om conclusies te kunnen trekken omtrent de tijdsschaal 
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Fig. 1.4. De vooruitgang in het bereiken van Bose-Einstein Condensatie vanaf 

de eerste stabilisatie van atomair waterstof in 1980 [SIL92]. 

waarop deze overgang zal plaatsvinden. Voordat dit mogelijk is, is het echter 

wenselijk eerst de statica van deze overgang te bestuderen en allereerst het 

systeem in thermisch evenwicht te begrijpen alvorens de niet~venwichtssituatie 

te beschouwen. 

Zoals eerder is opgemerkt treedt de Kosterlitz-Thouless overgang op in een 

tweedimensionaal systeem van bosonen. Experimenteel is deze situatie te 

verwezenlijken door spingepolariseerd atomair waterstof in een container te 

brengen waarvan de wanden bedekt zijn met een laagje vloeibaar helium. De 

effectieve wisselwerkingspotentiaal tussen de heliumfilm en een waterstofatoom 

(fig. 1.5.) bevat precies één gebonden toestand zodat een gedeelte van de 

waterstofatomen geadsorbeerd zullen raken aan deze film. Een geadsorbeerd 

waterstofatoom kan dan evenwijdig aan het oppervlak vrij bewegen, maar is in 
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Fig. 1.5. (l) De effectieve wisselwerkingspotentiaal van atomair 

waterstaf met een 4 He-film. 

Fig. 1.6. (r) De dichtheidsverdeling van waterstof aan een 4 He-film. 

de richting loodrecht op het oppervlak gelocaliseerd. De adsorptie-energie 

bedraagt ongeveer 1 Ken fig. 1.6. geeft de dichtheidsverdeling van de 

waterstofatomen aan het oppervlak. Er is nu dus in essentie sprake van een 

tweedimensionaal Bose gas, waarbij tussen de bosonen onderling een effectieve 

potentiaal heerst die een gewogen gemiddelde is van de oorspronkelijke 

tripletpotentiaal over de golffuncties voor de loodrechte beweging van de 

geadsorbeerde waterstofatomen [EIJ83, ROV87]. 

Vanwege de repulsieve effectieve interactie tussen spingepolariseerde 

waterstofatomen kan de oppervlaktedichtheid in een experiment waarin gestreefd 

wordt de Kosterlitz-Thouless overgang waar te nemen niet willekeurig groot 

worden en bestaat er een maximale dichtheid die afhangt van de temperatuur en 

de volumedichtheid. Dit is weergegeven in fig. 1. 7 .. Het idee is nu om in een 

experiment de wand locaal dusdanig af te koelen dat aan de condities nodig voor 

het optreden van de Kosterlitz-Thouless overgang voldaan wordt. De kritieke 

temperatuur voor deze fase-overgang wordt gegeven door 
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Fig. 1. 7. Adsorptie-isothermen van waterstof aan een heliumfilm [SIL92]. 

(1.1) 

waarin ns de superfluïde oppervlaktedichtheid. Deze voorwaarde is ook in fig. 

1. 7. weergegeven. Vergelijking ( 1.1) is door Nelson en Kosterlitz afgeleid door 

toepassing van de renormalisatiegroepentheorie op dit probleem [NEL 77], en zij 

vinden daarmee tevens dat de superfluïde dichtheid bij de kritieke temperatuur 

springt van nul naar de door ( 1.1) gegeven waarde. Zoals eerder opgemerkt gaat 

dit niet gepaard met het ontstaan van een condensaat, daar dit in een homogeen 

tweedimensionaal systeem fundamenteel onmogelijk is. Ook in het volume is er 

dan nog geen sprake van een condensaat. De Kosterlitz-Thouless overgang 

treedt namelijk typisch eerder op dan Bose-Einstein Condensatie in het volume, 

zoals blijkt uit fig. 1. 7 .. 
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Overigens zijn er sinds kort ideeën om toch Bose-Einstein Condensatie te 

verwezenlijken in een tweedimensionaal systeem [BAG91]. Daartoe zou het Bose 

gas met behulp van een extern veld (bijv. een magneetveld) moeten worden 

opgesloten. Daarmee wordt bereikt dat in deze magnetische valkuil de 

deeltjesdichtheid op de heliumfilm inhomogeen wordt en in deze situatie is de 

vorming van een condensaat op het oppervlak wel mogelijk. 

Net als in het geval van Bose-Einstein Condensatie, waar de energetisch 

laagste ééndeeltjes toestand macroscopisch wordt bezet, is er bij de 

Kosterlitz-Thouless overgang een duidelijk fysisch beeld van het mechanisme 

dat deze fase-overgang veroorzaakt. Dit beeld komt voor rekening van Kosterlitz 

en Thouless die in 1973 concludeerden dat in veel tweedimensionale systemen 

een soortgelijke fase-overgang optreedt [KOS73]. Het bedoelde mechanisme is 

het volgende. Bij voldoende lage temperatuur kunnen er in het tweedimensionale 

Bose gas, evenals in superfluïde helium, vertices gecreëerd worden. Deze 

excitaties zijn superfluïde stromingen met een circulair snelheidsprofiel waarbij 

de snelheid van de stroming afvalt als 1/r, met r de afstand tot het centrum van 

de vortex. De zogenaamde circulatie of vorticiteit van zo'n excitatie, gedefinieerd 

als 

(1.2) 

waarbij de contour het centrum van de vortex omsluit, is nu een gequantiseerde 

grootheid, dus 

r = 21rq , q = ± 1, ±2, ... (1.3) 
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en deze kan zowel positief als negatief zijn. Dit correspondeert met een 

vloeistofstroming linksom of rechtsom rond het vortexcentrum. De totale 

vorticiteit van het tweedimensionale systeem wordt verkregen door als contour 

de rand van het systeem te nemen en ook deze is natuurlijk gequantiseerd, 

(1.4) 

Hierin telt i alle afzonderlijke vortices af. Verder kunnen we de energie die in een 

vortex vertegenwoordigd is berekenen, met als resultaat 

(1.5) 

waarin R2 de oppervlakte van het systeem en r
0 

de straal van het 

vortexcentrum. De energie van één enkele vortex neemt dus logaritmisch toe met 

de grootte van het systeem en dat betekent dat geïsoleerde vortices niet kunnen 

bestaan in een oneindig systeem, maar dat zij noodzakelijkerwijs in paren met 

tegengestelde vorticiteit moeten voorkomen. In dat geval valt de snelheid op 

grote afstanden immers sneller af dan 1/r en is dus de energie van een dergelijke 

configuratie eindig. 

Vanwege de (oneindig) hoge energiebarrière voor het creëeren van één 

vortex is het niet mogelijk dat de totale vorticiteit van het systeem verandert. 

Twee systemen met verschillende vorticiteit zijn dus niet in elkaar om te zetten 

en zijn als zodanig topologisch verschillend. De totale vorticiteit r tot geeft aan 

in welke topologische sector het systeem zich bevindt en is een behouden 

grootheid. Omdat in thermisch evenwicht alleen paren van vortices met 
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tegengestelde vorticiteit kunnen voorkomen valt deze situatie in de topologische 

sector die gekarakteriseerd wordt door r tot = 0. 

Keren we nu terug naar het fysische mechanisme van de fase-overgang. Bij 

stijgende temperaturen zal het aantal paren en tevens de gemiddelde afstand 

tussen de twee vort i ces in een paar toenemen en op het moment dat deze laatste 

oneindig groot wordt en het paar dus dissocieert, verdwijnt ook de superfluïde 

dichtheid in het systeem. De temperatuur waarbij dit gebeurt is de kritieke 

temperatuur van de Kosterlitz-Thouless fase-overgang. Voor dit mechanisme 

van dissociatie hebben Kosterlitz en Thouless een relatief eenvoudig model 

opgesteld waarvan de essentie in hoofdstuk 6 ter sprake zal komen. 

Dit afstudeerverslag is verder als volgt opgezet. Allereerst wordt in 

hoofdstuk 2 het theoretische kader geïntroduceerd waarbinnen grootheden 

kunnen worden berekend die experimenteel interessant zijn, zoals de 

condensaatdichtheid n
0 

(in het driedimensionale geval), de superfluïde dichtheid 

ns en de kritieke temperaturen waarbij de fase-overgangen in de verschillende 

systemen zullen optreden. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 het ideale Bose gas in 

twee en drie dimensies ter sprake komen om bekendheid te verkrijgen met de in 

hoofdstuk 2 geïntroduceerde theorie en om begrippen te introduceren die in het 

vervolg nodig zijn. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat er in het tweedimensionale 

ideale gas inderdaad geen condensaat kan bestaan en dat ook de superfluïde 

dichtheid altijd gelijk aan nul is. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de interactie 

wel meegenomen en wordt in de limiet dat de temperatuur naar nul gaat 

aangetoond dat deze interacties in een driedimensionaal systeem leiden tot 

wijziging van de gecondenseerde en superfluïde dichtheden, maar dat deze niet 

verdwijnen. In een tweedimensionaal systeem is er nog steeds geen sprake van 

een condensaat maar is het wel aannemelijk dat er nu superfluïditeit op zal 
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treden. In de hoofdstukken 5 en 6 tenslotte worden de berekeningen voor het 

driedimensionale respectievelijk het tweedimensionale systeem uitgevoerd voor 

elke willekeurige temperatuur. Uit de resulterende relaties die de superfluïde 

dichtheid en (in drie dimensies) de condensaatdichtheid geven als functie van de 

temperatuur en de totale dichtheid in het systeem zijn dan ook de kritieke 

temperaturen vari de fas~vergangen te berekenen. 
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§ 2. BESCHRIJVINGEN VAN HET BOSE GAS 

De fase-overgangen waar het in dit verslag om gaat zijn het gevolg van het 

optreden van quanturnmechanische effecten in het systeem: de thermische 

deBroglie golflengte A van een deeltje wordt vergelijkbaar met de onderlinge 

afstand tussen de deeltjes, waardoor het bosonkarakter merkbaar wordt. We 

hebben dus de quanturnmechanica nodig om het homogene gas van 

spingepolariseerde waterstofatomen op een juiste wijze te beschrijven. We zullen 

er daarbij bovendien vanuit gaan dat dit gas niet vervalt, dat wil zeggen we 

verwaarlozen de magnetische dipoolinteractie tussen de atomen. 

§ 2.1. Het tweede quantisatie formalisme 

In eerste instantie schrijven we de veeldeeltjes Schrödingervergelijking op 

voor dit systeem: 

(2.1) 

waarin 'I/J(x1 ... xN,t) de golffunctie is die het systeem met N deeltjes beschrijft en 

eN de Hamiltoniaan van het systeem: 

(2.2) 

Hierin is T(xk) de som van kinetische en interne energie van deeltje k, die 

afhankelijk is van de ruimtelijke coordinaten xk. Verder is V(xk,x1) de 

interactie-energie ten gevolge van de wisselwerking tussen de deeltjes ken 1 op 
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de posities xk en x1. In het beschouwde geval van een dubbel gepolariseerd gas is 

dit de tripletpotentiaal in het driedimensionaal systeem en de effectieve 

potentiaal die hiervan afgeleid is in het tweedimensionale systeem. 

Het zal duidelijk zijn dat een beschrijving via vergelijking (2.1) met een 

golffunctie voorN deeltjes hoogst onpraktisch is, omdat we vanwege het 

bosonkarakter van de deeltjes te maken hebben met een volledig 

gesymmetriseerde golffunctie 1/J(x1, .. ,xN,t). Derhalve zullen we een andere 

formulering van de quanturnmechanica gebruiken die de symmetrie van de 

golffunctie expliciet in rekening brengt. Dit staat bekend als het zogenaamde 

tweede quantisatie formalisme. Dit formalisme is gebaseerd op het feit dat een 

gas van identieke deeltjes volledig gekarakteriseerd kan worden met de volgende 

tijdonafhankelijke veeldeeltjes toestanden: 

I ... ,n"', ... > . (2.3) 

Deze geeft aan dat er zich nK deeltjes bevinden in de ééndeeltjes toestand IK> 

waarin K de complete set quanturngetallen representeert die nodig is om deze 

toestand vast te leggen. Vanwege de aanname dat het gas niet vervalt is het 

enige relevante quanturngetal van de ééndeeltjes toestand de impuls k. We 

beschouwen in eerste instantie de situatie dat de N deeltjes zich in het 

driedimensionale geval binnen een kubus met volume V = L 3 bevinden en 

binnen een vierkant met oppervlakte S = L 2 in twee dimensies, waarbij in beide 

gevallen periodieke randvoorwaarden worden opgelegd. Uiteindelijk bij concrete 

berekeningen laten we de afmetingen van het systeem oneindig groot worden. In 

de zogenaamde thermodynamische limiet (V-+oo, N-+oo, N/V =constant) gaan 

de sommaties over discrete impulsen over in integraties over de volledige 
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impulsruimte, dus 

Ld d E-+ afdk, 
k (27r) 

(2.4) 

waarin d de dimensionaliteit van het beschouwde systeem. 

De toestandsvectoren (2.3) vormen een orthonormale en complete basis 

wat betekent dat respectievelijk 

(2.5) 

en 

E ... ,nk, ... > < ... ,nk, ... I = 1 . 
.. nk .. 

(2.6) 

We definiëren vervolgens de operator ak door hem de volgende eigenschap toe te 

kennen: 

ak I ... ,nk, ... > = Jilk I ... ,nk -1, ... > . (2.7) 

Uit deze definitie volgt dan 

at I ... ,nk, ... > =v'nk+11 ... ,nk+1, ... > . (2.8) 

De operator ak verlaagt dus het aantal deeltjes in impulstoestand Ik> met één 

terwijl at dat aantal met één verhoogt. Derhalve hetenaken at dan ook 
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respectievelijk annihilatie- en creatie-operatoren. Uit (2.7) en (2.8) is nu 

eenvoudig af te leiden dat 

(2.9) 

dus atak geeft het aantal deeltjes dat zich in impulstoestand Ik> bevindt en 

heet daarom de bezettingsgetaloperator. Het totale aantal deeltjes in het systeem 

wordt dan gegeven door 

Vervolgens is uit de bovenstaande vergelijkingen ook af te leiden wat de 

commutatieregels zijn waaraan at en ak voldoen. Deze luiden 

[ak , at,] = 8kk' , 

[ ak , ak'] = [at , at] = 0 

(2.10) 

(2.11a) 

(2.1lb) 

We willen nu het Base gas gaan beschrijven in termen van de geïntroduceerde 

operatoren en de veeldeeltjestoestanden (2.3). Een uitermate elegante 

consequentie van deze beschrijvingswijze is dat de correcte statistiek van de 

betreffende deeltjes, de Bose-Einstein statistiek, door de commutatieregels 

(2.11) automatisch gegarandeerd is. 

We moeten nu het analogon van (2.1) vinden waarmee we het systeem in 

het tweede quantisatie formalisme kunnen beschrijven. Daartoe vormen we de 

volgende algemene tijdafhankelijke toestandsvector; 
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I w(t )> = E C( ... ,nk, ... ,t) I ... ,nk, ... > ' 
.. nk .. 

(2.12) 

waarin C( ... ,nk, ... ,t) tijdafhankelijke ontwikkelingscoëfficiënten zijn. Nu is aan 

te tonen (FET71] dat voor iedere oplossing van de tijdafhankelijke 

Schrödingervergelijking (2.1) een dergelijke set coëfficiënten bestaat zodanig dat 

de bijbehorende toestandsvector I w(t)> equivalent is met de oorspronkelijke 

golffunctie 'I/J(x1, ... ,xN,t). Deze toestandsvector voldoet dan aan 

ili~ l'll(t)> = ó't l\ll(t)> 1 (2.13) 

met ó't de Hamiltoniaan die in dit formalisme uitgedrukt wordt in creatie- en 

annihilatie-operatoren 

(2.14) 

Hierin is Ek de kinetische energie van een deeltje met impuls lik en massa m; 

(2.15) 

en v( q) de Fomiergetransformeerde van de wisselwerkingspotentiaal V(x) 

(2.16) 

De eerste term in (2.14) heeft een eenvoudige en inzichtelijke interpretatie. Het 
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is namelijk de kinetische energie van elke k-mode vermenigvuldigd met de 

bezetting van die mode. De tweede term geeft weer dat twee deeltjes met 

impulsen Ttk en Ttk' botsen en overgaan in twee deeltjes met impulsen Tt(k+q) en 

Tt(k'-q) waarbij de totale impuls behouden blijft en de interactiepotentiaal zorgt 

voor de impulsoverdracht Ttq. 

Introduceren we nu de zogenaamde veldoperatoren als lineaire combinaties 

van de creatie- en annihilatie-operatoren volgens 

(2.17a) 

(2.17b) 

dan wordt de Hamiltoniaan (2.14) in termen van deze veldoperatoren gegeven 

door 

2 
ifl=-J ddx '1/} (x)~m V2

'1/1(x) + 

JJ ddxddx''l/lt (x)'l/lt (x')V(x-x')'l/l(x')'l/l(x) (2.18) 

en is eenvoudig in te zien dat de operator (2.10) die het totale aantal deeltjes 

geeft wordt gegeven door 

(2.19) 

De commutatieregels waar de veldoperatoren aan voldoen zijn eenvoudig af te 

leiden uit (2.11) met als resultaat 
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['1/;(x),'l/;t (x')] = t5(x-x') , 

['1/;(x),'l/;(x')] = ['1/;t (x),'1/;t (x')] = 0 

§ 2.2. Macroscopische grootheden 

(2.20a) 

(2.20b) 

Enerzijds hebben we nu een microscopische beschrijving van het systeem in 

termen van zijn golffuncties, maar anderzijds zijn we natuurlijk geïnteresseerd in 

macroscopische grootheden zoals bijvoorbeeld de vrije energie die de kritieke 

temperatuur bepaalt waarbij Bose-Einstein Condensatie optreedt. De 

thermodynamica legt nu een relatie tussen beiden en wel via de grootcanonieke 

toestandssom 

(2.21) 

in die zin dat een aantal macroscopische grootheden zoals bovengenoemde vrije 

energie maar eveneens de druk en de inwendige energie uitgerekend kunnen 

worden mits Z bekend is. In het algemeen wordt een macroscopische observabele 

die correspondeert met een operator 0 en die uitgedrukt kan worden in at en ak 

gegeven door 

1 ( -{3.%) < 0 > = z Tr 0 e . (2.22) 

In deze beide relaties is H de Hamiltoniaan gegeven door (2.14), J.L de chemische 

potentiaal die afhankelijk is van de temperatuur, en JY de deeltjesaantal

operatoL Verder is de notatie {3 = 1/kB T ingevoerd. 

Aldus worden macroscopische grootheden berekend in het operator

formalisme. Zoals bekend is het echter mogelijk de quanturnmechanica zodanig 
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te herformuleren dat we niet te maken hebben met operatoren maar in plaats 

daarvan met functionalen. In het geval van een eindig aantal vrijheidsgraden 

leidt dit tot de in 1948 door Feynman geïntroduceerde padintegraalformulering 

[FEY48] van de quantummechanica. 

§ 2.3. Het operatorbeeld 

Alvorens echter het functionaalformalisme ook hier te introduceren zullen 

we eerst een aantal zaken uit het operatorformalisme recapituleren en zodoende 

een aantal belangrijke begrippen en conventies de revue laten passeren. Voor een 

completere behandeling verwijzen we echter naar [FET71]. Vervolgens zullen we 

aantonen dat het functionaalformalisme en het operatorformalisme inderdaad 

equivalent zijn. We laten daartoe zien dat de in beide gevallen in 

storingsrekening af te leiden Feynmanregels voor het berekenen van 

verwachtingswaarden identiek zijn. 

§ 2.3.1. De Greense functie 

In het operatorbeeld wordt de zogenaamde ééndeeltjes Greense functie 

veelvuldig gebruikt omdat hiermee de meeste eigenschappen van een systeem in 

thermisch evenwicht berekend kunnen worden. In een interagerend systeem is de 

Greense functie in het algemeen echter niet exact te berekenen. Wel kan hiervoor 

een storingsreeks worden opgezet, waarbij al de termen in deze reeks 

corresponderen met een Feynmandiagram. In eerste instantie moeten we dan de 

nulde orde Greense functie introduceren. 

Daarvoor is het vooraleerst nodig over te stappen op het (gemodificeerde) 

interactiebeeld. Een operator in dit beeld wordt verkregen uit de operator 0 s(x) 

in het Schrödingerbeeld via 
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(2.23) 

Hierin is ~ het kwadratische deel van .% ; 

(2.24) 

Met r = it geeft (2.23) de normale relatie tussen Schrödingerbeeld en 

interactiebeeld. Vergelijking (2.23) kan dus gezien worden als een analytische 

voortzetting van die relatie naar imaginaire tijden. In het bijzonder geldt nu 

voor de veldoperatoren 

1PI(x,r) = e~r/h 1P(x) e-~r/h , 

1Pl(x,r) = e~r/h 1Pt(x) e-~r/h . 

(2.25a) 

(2.25b) 

Merk op dat mits r reëel is volgens deze relaties 1P1(x, r) niet de Hermitisch 

toegevoegde is van 1/JI(x,r). 

De nulde orde ééndeeltjes Greense functie wordt nu gedefinieerd als 

r;
0
(x,r,x',r') =- <T

7
[1P1(x,r)1Pl(x',r')]>

0 

= -i
0 
Tr(e-P~ T

7
[1/;1(x,r)1/JI(x',r')]) (2.26) 

Hierin is Z
0 

de grootcanonieke toestandssom waarbij .% is vervangen door ~· 

T is de zogenaamde tijdordeningsoperator. Deze ordent de navolgende 
T 

operatoren zodanig dat de tijd r oploopt van rechts naar links. Dit betekent dus 

dat T r ervoor zorgt dat de operatoren in de juiste fysische volgorde op een 
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toestand in de Rilhertruimte werken. Merk op dat als de limiet r' --+ r + 
genomen wordt en x= x' wordt gesteld vergelijking (2.26) precies de nulde orde 

verwachtingswaarde van het totale aantal deeltjes geeft. 

Het is vrij eenvoudig aan te tonen met gebruik van de cyclische eigenschap 

van het spoor en de transformatieregel (2.25) dat de Greense functie (2.26) 

periodiek is in zowel r als r' met periode ft{3 (FET71]. We kunnen ons in het 

vervolg wat betreft de variabele r dus beperken tot het interval van 0 tot h/3. 

Met behulp van deze kennis en het feit dat '#o alleen afhangt van x, x', r, en r' 

via de verschillen x - x' en r - r' is nu de nulde orde Greense functie te 

berekenen. Ontwikkel '#
0
(x,r,x',r') namelijk in een Fourierreeks 

(2.27) 

waarbij vanwege de periodiciteit de sommatie over de frequenties wn beperkt is 

tot de set 

(2.28) 

van zogenaamde bosonische Matsubarafrequenties. 

De Fomiercomponenten '#
0

(k,wn) zijn nu te verkrijgen door de afgeleide van de 

Greense functie naar r te berekenen. Daartoe schrijven we eerst 

T
7

['!fJ1(x,r)·I/JÎ(x',r')] = 'lfJ1(x,r)1/Jt(x',r')8(r-r') + '1/Jt(x',r')'I/JI(x,r)O(r'-r) . 

(2.29) 

Hierin is O(x) de Heaviside functie 
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U(x) = c x>O 
(2.30) 

x<O 

Eenvoudig is dan te verifiëren dat 

%r;?
0
(x,r,x',r') = 

- io Tr( e -{j.%0 [~(x, r)1/4(x', r' )U( r-r') + ,pJ(x', r') ~{x, r )U( r'--T) + 

1/J1(x,r)'l/4(x', r')ó( r-r') - '1/Jf(x' ,r')1/J1(x,r)ó( r'-r)] . (2.31) 

Beide laatste termen vormen samen de commutator van 'I/J1(x,r) en 1/Jf(x',r') 

ó( r-r')[1/J1(x, r), 1/Jf (x', r')] = 6( r-r')6(x-x') . (2.32) 

De tijdafgeleiden van de velden in (2.31) volgen uit de bewegingsvergelijking 

voor een willekeurige operator in dit interactiebeeld 

(2.33) 

Hieruit volgt voor de veldoperator 'ljJ1(x, r) dat 

(2.34) 

Worden (2.32) en (2.34) gesubstitueerd in (2.31) dan blijkt dat 

a 1 n.2v2 
(Jr;?'

0
(x,r,x',r') = -ó(x-x')ó( r-r') + K (2iil + J.L) ;?

0
(x,r,x',r') (2.35) 
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Dus 

2 2 
(-lt~ + (li, 2! + p,)) '1

0
(x, r,x', r') = ltó(x-x')ó( r-r') (2.36) 

Substitueren we vervolgens de Fourierontwikkeling (2.27), dan volgt daaruit dat 

1 ~ ( . .,. + )) <ll (k )eik· (x-x')e -iw ( r-r') _ :-::-a '-' lnWn- Ek p, , 0 ,wn n -
lt{JL k, n 

ltó(x-x')ó( r-r') (2.37) 

en dit betekent dat voor de Fouriercomponenten van '1
0

(x,r,x',r') moet gelden 

Dit is dus een belangrijk resultaat waarvan we later zullen zien dat hij ook 

tevoorschijn komt in het functionaalformalisme. 

§ 2.3.2. De Feynmandiagrammen 

(2.38) 

Nu is (2.38) een nulde orde benadering voor de exacte Greense functie '1, maar 

zoals gezegd kan voor '1 een storingsreeks worden opgezet. In het 

interactiebeeld wordt de exacte Greense functie gegeven door 

'1 (x, r,x', r') = - <T 
7

[ .,PH( x, r).,Pt(x', r')]> 

Tr(e-.8~ T
7

[ A .,PI (x, r).,Pt(x',r')]) 

Tr( e -fi:%o T
7

[A]) 
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waarin '1/JH(x,r) en '1/J~(x',r') de veldoperatoren in het (gemodificeerde) 

Heisenberg beeld zijn en de operator A de volgende reeks voorstelt 

'tt{3 'tt{3 'tt{3 

A= E (-k)nnf J drr.J drn .%j_(r1) ... .%]_(rn) = exp {J dr ,76i(r)} 
n=O 0 0 0 

De operator .%]_ ( ri) is hierin dat gedeelte van de operator % die niet is 

meegenomen in ~; 

(2.40) 

Voor de afleiding van (2.39) wordt verwezen naar [FET71]. Om nu vervolgens de 

Feynmandiagrammen te kunnen introduceren hebben we eerst het theorema van 

Wiek nodig. Voor het bewijs daarvan wordt wederom verwezen naar [FET71]. 

Het theorema van Wiek zegt dat de verwachtingswaarde van een tijdgeordend 

product van een willekeurig aantal operatoren in het interactiebeeld te schrijven 

is als de som van de producten van de tijdgeordende verwachtingswaarden van 

alle mogelijke combinaties van twee operatoren. In mathematische taal wordt dit 

voor bijvoorbeeld vier bosonoperatoren A, B, C, enD; 

<T
7

[ABCD]>
0 

= <T
7

[AB)>
0

<T
7

[CD]>
0 

+ <T
7

[AC]>
0
<T

7
[BD]>

0 
+ 

<T
7
(AD]>

0
<T

7
[BC]>

0 
. (2.42) 

Met behulp van dit theorema is het nu mogelijk om teller en noemer in (2.39) te 

splitsen in producten van verwachtingswaarden van twee operatoren. Het gevolg 
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is dat {2.39) en daarmee de exacte Greense functie '#volledig uit te drukken zijn 

in de bekende nulde orde Greense functies '#oen de interactiepotentiaal V(x). 

Een belangrijke conclusie die verder uit dit theorema volgt is dat het aantal 

creatie- en annihilatie-operatoren waarvan de verwachtingswaarde berekend 

wordt gelijk moet zijn. Dit vanwege het feit dat ~ cammuteert met JY en het 

deeltjesaantal dus behouden moet zijn. 

We zullen nu aan de hand van een voorbeeld de Feynmandiagrammen 

introduceren. Beschouw daartoe de teller van (2.39) en neem in het bijzonder de 

n = 1 term van (2.40). Noemen we deze grootheid f. 1)(x,x'), waarin de notatie 

x= (x,r) en x'= (x',r') is gebruikt, dan is dit 

f. 1)(x,x') =-~x 
'h{3 

~ f dr1ff ddyl ddyi <T r[~t(yl)~j(yi)V(yl-yi)~I(yi)~I(y l)~I(x)~t(x')]> 
0 

Met behulp van Wicks theorema volgt hieruit uiteindelijk dat 

'h{3 

~l)(x,x') = -~~~ drlJJ ddylddyi V(yl-yi)x 
0 

A B 

{-'#o(Yi,yl)['#o(Yl'Y i) '#o(x,x') + '#o(x,y 1) '#o(yl,x')] 

C D 

-'#o(yl'yl)[?o(Yi,Yi) ?o(x,x') + ?o(Yi,x') ?o(x,yi)] 

E F 

(2.43) 

-'#o(x,yl)['#o(Yi,Yi) '#o(yl,x') + '#o(Yi,x') :?'o(Yl'Yi)l} 

(2.44) 
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In deze uitdrukking moeten Greense functies waarbij 7 = 7' geïnterpreteerd 

worden als ~x,r,x',r') waarbij 7' = 7+. Aan elke term in bovenstaande 

vergelijking kan nu een Feynmandiagram geassocieerd worden door aan elke 

';
0
(x,x') een rechte lijn van x' naar x toe te kennen en aan elke interactie 

V(x-x') een slingerlijn van x naar x'. Het resultaat is getekend in fig. 2.1.. 

Verder werkt de relatie tussen mathematische uitdrukking en Feynmandiagram 

twee kanten op. Uitgaande van een diagram kan de daarbij behorende 

mathematische formule worden opgesteld door bovenstaande correspondentie toe 

te passen en over alle interne coördinaten te integreren. Voor de precieze details 

wordt verwezen naar [FET71]. 

A 

:x..' 

x; 

D 

. 
y, 

y, 

1C 

B 
..". 

y; 

JC' 

x 

E 

y, 

y,'· 

x' 

c 

(\ ____ 'f.l_o 
~ 

x' 

.At 

F 

Fig. 2.1. Bijdragen tot r/ 1)(x,x') weergegeven in diagrammatische vorm. 

Alvorens nu de stap te maken naar het functionaalformalisme is het van 

belang met betrekking tot (2.39) nog een aantal belangrijke opmerkingen te 

maken. Ten eerste bevat de teller zowel zogenaamde samenhangende als 
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niet-samenhangende diagrammen. Niet-samenhangende diagrammen bevatten 

delen die niet verbonden zijn met andere delen. Fig. 2.1A en 2.1C zijn 

voorbeelden van dit soort diagrammen. De overige vier diagrammen zijn 

samenhangend. De noemer van (2.39) bevat diagrammen met in het geheel geen 

in- of uitlopende lijnen en heten daarom ook wel vacuumdiagrammen. Nu is aan 

te tonen dat de noemer precies de bijdrage van de niet-samenhangende 

diagrammen van de teller opheft [FET71]. Dit is het zogenaamde theorema van 

Goldstone. Dit betekent dus dat de exacte Greense functie (2.39) geheel en alleen 

gegeven wordt door een oneindige reeks van diagrammen die allen de eigenschap 

gemeen hebben dat ze samenhangend zijn. 

§ 2.4. Het functionaalbeeld 

Naast het operatorbeeld is het zoals eerder al is opgemerkt ook mogelijk te 

werken in het functionaalbeeld en beide beelden zijn equivalent. Alvorens deze 

equivalentie aan te tonen zullen we eerst het functionaalformalisme 

introduceren. 

§ 2.4.1. Inleiding 

In het functionaalbeeld wordt de grootcanonieke toestandssom gegeven 

door een functionaalintegraal over twee complexwaardige velden 1/J*(x, r) en 

1/J(x,r). We laten de afleiding van de functionaalintegraal voor wat hij is en 

verwijzen daarvoor naar [NEG88). Wel zullen we aantal opmerkingen maken 

aangaande de afleiding en het resultaat. 

In het functionaalformalisme wordt de grootcanonieke toestandssom 

gegeven door 
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- 1 S['I/J*, '1/J] 
Z = J d['I/J*]d['I/J] e K , (2.45) 

waarin S[ '1/J*, '1/J] de Euclidische actie wordt genoemd en voor het hier beschouwde 

Base gas wordt gegeven door 

hfi 2 
S['I/J*,'I/J] = J dr [J ddx '1/J*(x,r)[h~ -kv2

- JL]'I/J(x,r) + 
0 

à JJ ddxddx, V(x-x')'I/J*(x,r)'I/J*(x',r)'ljJ(x',r)'ljJ(x,r)] . (2.46) 

De notatie d['I/J*]d['I/J] betekent niets anders dan dat geïntegreerd moet worden 

over alle mogelijke veldconfiguraties '1/J*(x,r) en '1/J(x,r) waarbij deze 

onafhankelijk van elkaar beschouwd worden. De Fouriercomponenten van deze 

velden verschaffen de mogelijkheid om de functienaaiintegraal in een uiterst 

simpele vorm te schrijven; 

da* da 
J d['I/J*]d['I/J] = J~ ~ ~7ri kn = J d[a*]d[a] (2.47) 

en 

(2.48) 

waarbij de Fourierontwikkelingen van '1/J(x,r) en 7/J*(x,r) luiden 
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1 
1/J( X, T) = T::"::Q 

~ li{iL-
(2.49a) 

1 
1/J* (X, T) = T::"::Q 

~ li{jL-
(2.49b) 

Dat het rechterlid van (2.4 7) inderdaad de integraal weergeeft over alle 

mogelijke veldconfiguraties is evident daar elke Fouriercoëfficiënt akn en ah in 

die uitdrukking elke willekeurige complexe waarde aanneemt. 

Evenals de Greense functie in het operatorbeeld periodiek is in r met 

periode 1i{j zijn ook de velden 1/J(x,r) en 1/J*(x,r) periodiek in deze variabele en wel 

met dezelfde periode. Ook hier is wn dus beperkt tot de Matsubarafrequenties 

(2.28). In termen van de Fouriercoëfficiënten wordt de actie 

S[a*,a] = E (-iliwn + fk- JL)ahakn + 
k,n 

1 1 E ( ) * * (2 5o) 
21i{jL d k, k:, q V q ak+q n+mak'-q n'-mak'n'akn ' · 

n,n ,m 

hetgeen eenvoudig volgt door successievelijk (2.49) in {2.46) te substitueren en 

de integraties uit te voeren. 

Er is nu natuurlijk een correspondentie tussen het operatorformalisme 

enerzijds en het functionaalformalisme anderzijds. Elke berekening en elk aspect 

in het ene beeld kent zijn equivalent in het andere. Vergelijken we bijvoorbeeld 

(2.50) met (2.14) dan herkennen we in (2.50) in essentie, naast de term 

-iliwnaknakn, eN- JL .%. De operatoren ak( r) en at( r) zijn vervangen door akn en 

ah. Dit betekent dus dat in het functionaalbeeld akn en akn gezien kunnen 

worden als annihilatie- en creatie-operatoren van deeltjes met impuls k en 

frequentie wn. Uit (2.50) blijkt dat er naast impulsbehoud ook frequentiebehoud 
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geldt. Verder is de verwachtingswaarde van de totale deeltjesdichtheid in het 

operatorbeeld 

<n> = ~ E <al(r)ak(r)> = -~ E ~k,w ) 
L k tt{JL k,n n 

(2.51) 

en in het functionaalbeeld wordt dit 

(2.52) 

§ 2.4.2. De Greense functie 

We gaan nu de nulde orde ééndeeltjes Greense functie in dit formalisme 

berekenen en vergelijken met uitdrukking {2.38). De <j
0

(x,r,x',r') wordt gegeven 

door (vergelijk uitdrukking (2.26)) 

<j
0
(x,r,x',r') =- <'1/J(x,r)'I/J*(x',r')> 

- ls ['1/J*, '1/JJ 
jd['I/J]d['I/J*]'I/J(x,r)'I/J*(x',r')e E 0 

(2.53) 

waarin s0['1/J*, '1/J] gelijk is aan uitdrukking (2.46) met weglating van de laatste 

term, de interactieterm. De noemer van (2.53) is de grootcanonieke 

toestandssom Z
0 

voor het ideale Bose gas. De Fouriercomponenten van de 

Greense functie worden nu gegeven door 
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- 1s [a* a] J d [a* ]d [a] a a* e K 0 ' 
~0(k,w ) =- <aknaim> = - kn k:n 1 (2.54) 

n - S[a*a] J d[ a*] d [a] e K 0 ' 

met 

(2.55) 

De manier om (2.54) te berekenen is gebruik te maken van de zogenaamde 

genererende functionaal ~[J ,J*] die voor dit probleem gedefinieerd wordt door 

Het is nu eenvoudig te verifiëren dat 

(2.57) 

We voeren nu een transformatie uit zodanig dat de lineaire termen in de 

exponent van (2.56) geëlimineerd worden. De juiste transformatie daartoe wordt 

gegeven door 

ak'n' = ak'n' + Jk'n'/Mk'n' ' 

ak1n' = ak'n' + Jk'n'/Mk'n' 
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Substitutie leidt tot 

E ak'' ~Mkl ~ak'l ~- E fJk*l IMl Jkl ~) kl 1 n n n kl } n kl 1 n 
~[J,J*] = J d[a'*]d[a'] e 'n 'n n 

(2.59) 

Dit is echter weer precies de partitiefunctie Z
0 

vermenigvuldigd met een functie 

afhankelijk van Jim, Jkn, en Mkn. Aldus wordt (2.57) gegeven door 

2 - E (Jk*l ~~Jk~ ~) 
<aknaim> = 8J* 8J e 'n n J*=O 

8 [ kl I n 1v1k1 I n ) j 
kn kn J =0 

(2.60) 

en een eenvoudige berekening leert dan dat 

(2.61) 

Voor de Fomiercomponenten van '1
0
(x,r,x' ,r') geldt dus 

(2.62) 

en dit is inderdaad exact dezelfde uitdrukking als verkregen in het 

operatorformalisme. We zien hier dus ook dat de tijdordening in het 

functionaalformalisme automatisch goed zit. Merk bovendien op dat met (2.62) 

de actie (2.55) geschreven kan worden als 

s0[a*,a] =kEn aim(-n.~1(k,wn))akn . 
I 

(2.63) 

32 



§ 2.4.3. De Feynmandiagrammen 

Vervolgens kan ook hier voor de exacte Greense functie een storingsreeks 

worden opgezet. Daartoe moet de volledige actie, met inbegrip van de 

interactieterm s1[a*,a], worden genomen. Voor de Fouriercomponent ~(k,wn) 

geldt 

- 1s[a* a] J d[a*]d[a]aknahe K ' 
~(k,w ) =-

1 

n - 1s[a* a] J d[a*]d[a]e K ' 

(2.64) 

met S[a* ,a] gegeven door (2.50). 

De storingsreeks wordt nu verkregen door de exponenten in (2.64) gedeeltelijk te 

ontwikkelen volgens 

(2.65) 

De exacte Greense functie ~ (k,wn) wordt daarmee gegeven door de verhouding 

van twee reeksen. Voor de teller geldt 

(2.66) 

en voor de noemer 

00 
N = ' 1 (- l)m <Sm[a* a]> '-- m! K I ' o m=O 

(2.67) 
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Dit zijn dezelfde soorten reeksen als die opgeschreven kunnen worden voor de 

exacte ~ in het operatorformalisme via formules (2.39) en (2.40). Vervolgens 

introduceren we het analogon van het theorema van Wiek. De 

verwachtingswaarde van een willekeurig aantal Fouriercoëfficiënten akn en akn_ 

is te schrijven als de som van de producten van de verwachtingswaarden van alle 

mogelijke combinaties van twee van zulke coëfficiënten. Bijvoorbeeld 

<aia2a3a4> o = <aia3> o <a2a4> o + <aia4> o <a2a3> o + 

<aia2> o <a3a4> o · (2.68) 

Nu zijn evenals in het operatorbeeld de beide factoren in de laatste term nul. 

De verificatie van dit theorema kan vrij eenvoudig worden uitgevoerd met 

behulp van functionele differentiatie [AMI84, NEG88]. Tenslotte kan evenals in 

het operatorformalisme aan elke term in de storingsreeks een diagram worden 

toegekend. Hecht daartoe aan elke factor in een term uit de storingsreeks een 

prediagram (zie fig. 2.2.). Fig. 2.2a correspondeert met -~S1 [a*,a], fig. 2.2b met 

de factor a en fig. 2.2c met de factor a* in formules (2.66) en (2.67). Door nu 

deze prediagrammen op alle mogelijke manieren te verbinden, zodanig dat 

gaande van één vertex naar een andere de pijlrichting gelijk blijft, worden alle 

b c 
;;a • . ) 

Fig. 2.2. Prediagrammen voor de storingsreeks. 

mogelijke combinaties die volgen uit het theorema van Wiek gegenereerd. Voor 

de n=l term uit (2.66) zijn de mogelijkheden weergegeven in fig. 2.3 .. Het 
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elegante van dit soort diagrammen is dat zij, net als overigens de 

Feynmandiagrammen in het operatorformalisme, een bepaalde fysische 

interpretatie kennen. Een getrokken lijn correspondeert met een propagerend 

deeltje met bijbehorende impuls en frequentie, en een golvende lijn geeft aan dat 

er een interactie optreedt tussen twee deeltjes. Bij zo'n interactie zijn totale 

impuls en frequentie behouden grootheden. 

k,n k,n B 
k,n c A 

e~m 6-o 
p,r p,r l,m 

k,n k,n k,n 

k,n 
D 

k,n k,n 

E F 

l,m 
k,n k,n k,n 

Fig. 2.3. De Feynmandiagrammen voor f 1)(k,wn) in het functionaalbeeld. 

Wordt nu een diagram gegeven dan is af te leiden welke mathematische 

uitdrukking daarbij hoort. Een golvende lijn heeft betrekking op een interactie 

en een getrokken lijn correspondeert met <aknakn>· Over alle interne impulsen 

en frequenties moet gesommeerd worden. In concreto behoort bij een willekeurig 

samenhangend diagram dat voorkomt in de storingsreeks van de exacte Greense 

functie 'j de volgende mathematische uitdrukking: 
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V 1 M 
-E EE E EE n(- 2 a v(q.)) nc-f(k.,w.)) 

k k 1. " ar 1 J. J J n 1 .. nv 1 . . V IL f.IJ..J 

(2.69) 

Hier is V het aantal interacties en M = 2V + 1 het aantallijnen dat voorkomt in 

het betreffende diagram. Verder is qi het verschil van de impulsen van één en 

hetzelfde deeltje voor en na de interactie. Deze zogenaamde Feynmanregels zijn 

onafhankelijk van het gebruikte beeld en kunnen eveneens in het 

operatorformalisme afgeleid worden. In feite hebben we hiermee de equivalentie 

van beide formuleringen aangetoond, waarbij opgemerkt moet worden dat 

bovenstaande Feynmanregels de Fouriergetransformeerde versie zijn van de 

regels die uit § 2.3.2. zouden volgen. 

Hoe dit alles nu exact in zijn werk gaat zallater duidelijk worden als er 

daadwerkelijk berekeningen aan het interagerende gas gedaan gaan worden. We 

zullen nu vooraleerst echter het ideale Bose gas in drie en twee dimensies 

beschouwen. Dit is namelijk een probleem dat exact opgelost kan worden. 
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§ 3. HET IDEALE BOSE GAS 

In dit hoofdstuk wordt het in§ 2.4. besproken functionaalformalisme 

toegepast op het ideale Base gas in twee en drie dimensies. Het voordeel van de 

afwezigheid van interacties is dat de actie kwadratisch is en dat dientengevolge 

alle berekeningen exact uitgevoerd kunnen worden. Er is geen storingsrekening 

nodig. 

§ 3.1. Het 3D systeem 

We zullen zien dat er in een driedimensionaal systeem een fase-overgang 

optreedt naar een Bose-Einstein gecondenseerde toestand. Daartoe wordt de 

totale dichtheid berekend en wordt middels de correlatiefunctie gekeken naar de 

"long-range order" (lange dracht orde) in het systeem. Tenslotte wordt in deze 

paragraaf bekeken of in het ideale gas de fase-overgang gepaard gaat met het 

ontstaan van superfluïditeit. 

§ 3.1.1. De condensaatdichtheid 

De grootcanonieke toestandssom voor een ideaal gas in drie dimensies 

wordt gegeven door 

- ~s [a*,a] 
Z

0 
= J d[a*)d[a] e 0 , (3.1) 

waarin 

(3.2) 
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en de impulsenk driedimensionaal zijn. De totale deeltjesdichtheid wordt 

gegeven door 

waarbij V = L 3 het volume van het systeem. Dit is bij afwezigheid van 

interacties gelijk aan 

(3.3) 

(3.4) 

via (2.52) en (2.62). De sommatie over Matsubarafrequenties wn kan nu met 

behulp van complexe functietheorie worden uitgevoerd. Dit wordt in appendix A 

gedaan en het resultaat is in essentie de Boseverdeling! Vergelijking (3.4) gaat 

dan over in 

Overgaand van de discrete sommatie over k naar de integraal over de 

impulsruimte volgens (2.4) wordt de uitdrukking voor de totale dichtheid 

(3.5) 

(3.6) 

Dit is het welbekende resultaat voor een ideaal Bosegas. De chemische 

potentiaal J.l. moet nu als functie van de temperatuur zodanig worden gekozen dat 

aan (3.6) voldaan is, waarbij de eis J.l.:::; 0 opgelegd moet worden om te 
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voorkomen dat bezettingsgetallen negatief worden. Met de volgende definitie van 

de Basefuncties gn ( () 

(3.7) 

is (3.6) met behulp van een eenvoudige transformatie te herschrijven als 

(3.8) 

met A de eerder al geïntroduceerde thermische deBroglie golflengte en de 

fugaciteit ( = / 31l. In fig. 3.1. zijn een aantal Basefuncties weergegeven als 

functie van deze parameter. Hieruit blijkt dat voor ( = 1, dus Jl = 0, g3/ 2( () 

maximaal is. Dat impliceert dat (3.8) niet de volledige dichtheid kan 

··~--~··--~··--~··~--·~·--~·· 

-( 

Fig. 3.1. De Basefunctie gn(() voorn= 1, 3/2, 2, en 5/2. 
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reproduceren voor temperaturen lager dan die waarbij p, nul wordt. De oorzaak 

hiervan ligt in de vervanging van de impulssommatie door de integratie via 

(2.4). Dek= 0 term gaat daarbij verloren. We kunnen hiervoor corrigeren door 

het bezettingsgetal van de k = 0 toestand apart mee te nemen. Onder de 

temperatuur Tc' waarbij p, nul wordt, wordt de uitdrukking voor de totale 

dichtheid dan 

(3.9) 

De condensaatdichtheid is nu n
0 

en deze geeft aan dat de k = 0 toestand 

macroscopisch bezet is. Er is sprake van Bose-Einstein Condensatie. Toename 

van de dichtheid bij een bepaalde temperatuur onder Tc komt volledig voor 

rekening van het condensaat. De temperatuur waarbij Bose-Einstein 

Condensatie optreedt volgt uit (3.8) voor ( = 1: 

2 ,._ 2 [ ] 2/3 T _ 7r•~ n 
c - mkB g3; 2(1) 

§ 3.1.2. De correlatiefunctie 

Vervolgens kunnen we ook de correlatiefunctie berekenen. Deze is 

gedefinieerd als 

g(x-x') = <'1/J*(x,r)'I/J(x',r)> 
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en is als Ix-x' 1--+oo een maat voor de lange dracht orde in het systeem. Met 

behulp van de ontwikkeling (2.49) is dit te schrijven als 

( ') _ 1 ~ <a* > eik· (x-x') g x-x - fï/JV '- knakn 
k,n 

(3.12) 

De correlatiefunctie vertoont nu verschillend gedrag boven en onder de kritieke 

temperatuur. Met gebruik van de notatie r = x- x' krijgen we 

voorT> Tc , 

voorT< Tc . 

Wordt vervolgens dek-integratie uitgevoerd dan blijkt voor groter dat 

. 7r e-r/ e 
g(r) r~oo 7 -r-

1 1 
g(r) r~oo no + cAl r 

als T >Tc , 

als T <Tc , 

met de correlatielengte Ç en de constante c gegeven door 

00 

c = ~ J j 0 (x)dx 
0 

(3.13a) 

(3.13b) 

(3.14a) 

(3.14b) 

(3.15) 

(3.16) 

Onder Tc gaat de correlatiefunctie dus naar de constante n
0

, maar boven 
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Tc valt g(r) sterker dan exponentieel af. Onder Tc is er derhalve sprake van 

lange dracht orde. De kritieke temperatuur Tc geeft aan waar het gedrag van de 

correlatiefunctie verandert en de correlatielengte divergeert. Dit duidt erop dat 

er inderdaad een fasEH>vergang optreedt bij deze temperatuur. 

§ 3.1.3. De superfluïde dichtheid 

Het laatste aspect dat we in het driedimensionale ideale Base gas gaan 

bekijken is de eventuele aanwezigheid van superfluïditeit. De manier om die te 

berekenen is de volgende. Beschouw een gecondenseerd systeem met volume V 

en verstoor dit systeem door de wanden met een eenparige snelheid v te laten 

bewegen. Nu zal (per definitie) de superfluïde fractie ns niet meebewegen, maar 

de normale fractie nn ten gevolge van de wrijving met de wanden van de doos 

weL Rekenen we de impulsdichtheid uit in het laboratoriumsysteem, dan zal dus 

(3.17) 

Nu wordt <P>lab gegeven door 

1 {"' 1 
<P>lab =V i..J ft.k /i{E - ) 

k e kJL-1 
(3.18) 

met Ek gegeven door 

1 2 Ek = 2m (tt.k- mv) (3.19) 

Dit is de energie van een deeltje in het meebewegende stelsel, waarin de deeltjes 

in thermisch evenwicht zijn. In de limiet v--+0 (lineaire responsie) ontwikkelen 
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we dus alles tot op eerste orde in ven daarom is 

Substitutie hiervan in (3.18) en ontwikkeling van de resulterende 

uitdrukking geeft uiteindelijk tot op eerste orde in v 

(3.20) 

(3.21) 

Door uitvoeren van de hoekintegraties verdwijnen de termen met kikj als ifj, en 

voor i=j is het resultaat k2 /3. Combinatie van (3.17) met (3.21) geeft dan voor 

de normale dichtheid 

De superfluïde dichtheid wordt nu gegeven door het verschil van totale en 

normale dichtheid, dus 

(3.22) 

d3k 1 d3k 2 ,j3( fk-JL) 
ns = no(T) + J (27r)3 f/3(Ek-JL) - 1- J (27r)3 "3{3Ek (e{J(Ek-JL) - 1)2 

(3.23) 

Het is aan te tonen dat beide integralen voor elke temperatuur aan elkaar gelijk 

zijn. Eenvoudig is namelijk te verifiëren dat de volgende relatie tussen de tweede 

integraal 12 en de eerste integraal 11 geldig is 
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(3.24) 

zodat uitvoeren van de laatste differentiatie geeft 

(3.25) 

Aldus is inderdaad 11 = 12 en daaruit volgt 

(3.26) 

De superfluïde dichtheid is in het ideale driedimensionale Bose gas dus 

precies gelijk aan de gecondenseerde dichtheid. Mathematisch wordt dit 

veroorzaakt doordat de dispersierelatie van de deeltjes kwadratisch is en 

onafhankelijk van de temperatuur. Daardoor zijn 11 en 12 volgens (3.24) aan 

elkaar gerelateerd. Een voldoende maar niet per sé noodzakelijke voorwaarde 

voor het ontstaan van superfluïditeit is daarom dan ook dat de dispersie af moet 

wijken van de kwadratische vorm (het Landau criterium). We zullen in het 

volgende hoofdstuk zien dat in het geval van een interagerend gas de dispersie 

zodanig gewijzigd zal worden dat ns inderdaad ongelijk aan nul blijft, maar nu 

echter afwijkt van de condensaatdichtheid n
0

. 

§ 3.2. Het 2D systeem 

We gaan nu de drie aspecten die in de voorgaande paragraaf ter sprake zijn 

gekomen ook voor het tweedimensionale ideale Base gas beschouwen. 
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§ 3.2.1. De condensaatdichtheid 

De partitiefunctie en de actie worden wederom gegeven door respectievelijk 

(3.1) en (3.2). Analoog aan de afleiding in§ 3.1.1. vinden we voor de totale 

dichtheid 

(3.27) 

waarbijdek integratie nu tweedimensionaal is omdat de impulsen beperkt zijn 

tot twee dimensies. Ook (3.27) is te herschrijven in termen van een Bosefunctie, 

namelijk 

(3.28) 

Deze functie divergeert als (--+ 1 wat ook blijkt uit fig. 3 .1. waar deze functie is 

weergegeven. Voor elke temperatuur T :f 0 bestaat er dus een chemische 

potentiaal J.L zodanig dat (3.27) de totale dichtheid reproduceert. Er is geen 

condensaat nodig. Slechts voor T = 0 hebben we te maken met de vorming van 

een condensaat en geldt n
0 

= n. 

§ 3.2.2. De correlatiefunctie 

Dat er inderdaad alleen voorT = 0 een fase-overgang optreedt is ook te 

herkennen aan het gedrag van de correlatiefunctie 
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Voor grote afstanden r levert dit 

( ) 
N J1, (.{)1/2 e-r/ Ç 

g r r--+oo "J:l r ' 
(3.30) 

waarin de correlatielengte Ç evenals in drie dimensies gegeven wordt door 

(3.31) 

De correlatiefunctie heeft voor alle temperaturen T :/: 0 dus dezelfde analytische 

vorm en de correlatielengte divergeert alleen voorT = 0 omdat dan J.L = 0. 

Geconcludeerd kan worden dat er inderdaad alleen een fase-overgang optreedt in 

het ideale tweedimensionale Bose gas bij T = 0. 

§ 3.2.3. De superfluïde dichtheid 

Tenslotte kan de vraag gesteld worden of er eventueel wel sprake is van 

superfluïditeit. Echter, gebaseerd op het argument dat de dispersie kwadratisch 

is, is de verwachting dat voor temperatuur T 'f 0 de superfluïde dichtheid nul zal 

zijn. Dat dit inderdaad exact zo is volgt uit een beschouwing analoog aan die in 

§ 3.1.2 .. Geconcludeerd kan worden dat er in het ideale tweedimensionale gas 

slechts Bose-Einstein Condensatie plaatsvindt voor het experimenteel gezien 

onbereikbare geval van T = 0 K, en dat er in het algemeen dan ook geen sprake 

is van superfluïditeit. Zoals we in § 6 zullen zien is dit niet het geval voor een 

interagerend Bose gas, waar de Kosterlitz-Thouless overgang aanleiding geeft 

tot een superfluïde gedrag van het systeem bij temperaturen ongelijk aan nul. 
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§ 4. HET BESTAAN VAN EEN CONDENSAAT IN EEN 

D-DIMENSIONAAL BOSE GAS 

De volgende stap is dus het meenemen van de interactietermen in de actie, 

waarbij we in dit hoofdstuk allereerst de limiet beschouwen dat de temperatuur 

naar nul gaat. Als T = 0 K zullen we zien dat er evenals voor het ideale gas ook 

in twee dimensies een condensaat kan bestaan, maar zodra de temperatuur 

infinitesimaal groter wordt dan nul Kelvin leidt de aanname van een condensaat 

tot een uitdrukking voor de totale dichtheid die divergeert. De conclusie moet 

dan zijn dat de aanname van een condensaat onjuist is. Dit alles geheel in 

overeenstemming met het resultaat van Hohenberg [HOH67). De uitdrukking 

voor de totale dichtheid in drie dimensies divergeert niet; het optreden van 

Bose-Einstein Condensatie wordt niet verstoord door de interacties. Tenslotte 

berekenen we in het driedimensionale systeem de superfluïde dichtheid die nu 

nog steeds bestaat, maar afwijkt van de condensaatdichtheid n
0

. In een 

interagerend gas zou de situatie dus kunnen bestaan dat de superfluïde dichtheid 

ongelijk is aan nul terwijl er geen condensaat aanwezig is. In dat geval (zoals in 

het tweedimensionale systeem) is het optreden van de Kosterlitz-Thouless 

overgang zeer waarschijnlijk. 

§ 4.1. De totale dichtheid 

We gaan in deze paragraaf de dichtheid berekenen van een interagerend 

gas in willekeurige dimensie d waarbij we aannemen dat er sprake is van een 

macroscopische bezetting van de laagste ééndeeltjes impulstoestand. We moeten 

de dichtheid dus in principe met storingsrekening bepalen. Omdat we nu echter 

de limiet beschouwen dat de temperatuur naar nul gaat kunnen we de actie weer 
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kwadratisch benaderen en de deeltjesdichtheid hiermee exact bepalen. 

§ 4.1.1. Het minimum van de actie als T = 0 K 

Het uitgangspunt is de actie in de vorm {2.46), die na partiële integratie te 

schrijven is als 

hfi ' 
S['I/1*,'1/J] = J dr[ J ddx(h'I/J*(x,r)~(x,r) + ~~ V'I/J(x,r)l

2
- ttl 'I/J(x,r)l

2
) 

0 

waarbij de dimensionaliteit d van het systeem nog willekeurig is. 

Ten eerste vervangen we nu de wisselwerkingspotentiaal V(x-x') door een 

&-functie, zodat we de impulsafhankelijkheid van de interactie verwaarlozen. 

Dus 

V(x-x') = v
0 

6(x-x') . 

In de volgende hoofdstukken wordt de interactie wel in zijn juiste vorm 

meegenomen maar daar zal blijken dat verwaarlozing van de 

impulsafhankelijkheid inderdaad in zeer goede benadering is toegestaan. 

Substitutie van (4.2) in (4.1) en uitvoering van de x'-integraal geeft dan 

hfi 
S['I/1*,'1/J] = J dr[ J ddx(h'I/J*(x,r)~(x,r) + ~~ V'I/J(x,r) 1

2
-

0 
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We beschouwen nu vervolgens de situatie dat T = 0 K. In dat geval moet 

de Hamiltoniaan, welke met weglating van de eerste term gegeven wordt door de 

uitdrukking tussen rechte haken in ( 4.3), geminimaliseerd worden. Daar 

I V '1/J( x, r) 12 altijd positief is nemen we '1/J( x,r) onafhankelijk van plaats en tijd en 

beschouwen we de resterende potentiaalterm 

( 4.4) 

Deze vertoont voor een positieve chemische potentiaal J.L een minimum als 

functie van de complexe variabele '1/J (zie fig. 4.1.). Het minimum van V treedt 

op als 

met n
0 

wederom de condensaatdichtheid. 

Fig. 4 .1. De potentiaalterm als ;.;,mctie van het complexe veld '1/J bij een 

positieve chemische potentiaal J.L. 
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Dat in het interagerende gas de chemische potentiaal positief kan zijn is 

duidelijk omdat dit de energie is die nodig is om een extra deeltje aan het 

systeem toe te voegen. De deeltjes interageren middels een repulsieve potentiaal 

en dus kost de toevoeging van dat extra deeltje energie. 

§ 4.1.2. De actie na ontwikkeling rond het stabiele punt 

We gaan, voorT :f. 0 K, '1/J(x,r) locaal ontwikkelen rond bovenstaand 

minimum om de stabiele oplossing te verkrijgen. Dit minimum kiezen we 

gemakshalve op de positief reële as. Aldus schrijven we 

'1/J(x,r) = JïÇ + 2Jno p(x,r) + i{IÇ x(x,r) (4.6) 

waarbij n
0 

gegeven blijft door (4.5). De reële functies p(x,r) en x(x,r) 

beschrijven de radiële fluctuaties respectievelijk de azimuthale of fasefluctuaties 

van '1/J( x, r). De Jacobiaan van de transformatie ( 4. 6) wordt gegeven door 

1 

J= 
2TrÇ 

1 
2TrÇ 

=-i 
-iJïC 

0 

welke nodig is bij de transformatie van de functionaalintegraal 

f d['I/J]d['I/J*] = f J d[p]d[x] . 

Hier is J echter slechts een constante factor die bij de berekening van 

verwachtingswaarden wegvalt, zodat we in het vervolg deze factor J buiten 

50 

(4.7) 

( 4.8) 



beschouwing laten. 

De actie in termen van de reële velden p(x,r) en x(x,r) wordt verkregen 

door ( 4.6) en de complex toegevoegde daarvan te substitueren in de 

oorspronkelijke actie ( 4.3). Het resultaat daarvan is 

waarin alle veldenpen x de argumenten (x,r) hebben. Voor het verkrijgen van 

( 4.9) is gebruik gemaakt van het feit dat 

p(x,O) = p(x,h/3) ( 4.10a) 

en 

x(x,O) = x(x,h/3) , ( 4.10b) 

zodat de r-integraal over een aantal termen afkomstig van 7/J*rJi nul oplevert en 

dientengevolge weggelaten kunnen worden. 

Vergelijking ( 4. 9) is een gecompliceerde uitdrukking om de totale dichtheid 

te berekenen vanwege de hoger dan kwadratische termen die erin voorkomen 

waardoor het onmogelijk is exacte berekeningen te doen. We gaan daarom 
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veronderstellen dat voorT~ 0 K de fluctuaties in de velden p(x,r) en x(x,r) 

klein zijn. Dan kunnen we de termen hoger dan kwadratisch verwaarlozen en is 

de totale dichtheid wel exact te berekenen. 

De actie kan aldus vereenvoudigd worden tot 

' ( 4.11) 

waarin tevens ( 4.5) is gebruikt om alle constanten samen te vatten in de eerste 

term. We kunnen de integraties in (4.11) nu uitvoeren door p(x,r) en x(x,r) te 

ontwikkelen in een Fourierreeks; 

( ) 1 ""' ik· x- iw r 
p x, T = j a i.J P]rn e n I 

lt,BL kf: 0 ,n 
(4.12a) 

( ) 1 ""' ik·x-iw r x x,r = j a i.J xkne n 
lt/3L kj: 0 ,n 

(4.12b) 

De wn's zijn wederom de Matsubarafrequenties vanwege de periodiciteit in r. 

Verder moet nu gelden dat 

Ph= P-k-n en 

omdat de velden p(x,r) en x(x,r) reëel zijn. Dit in tegenstelling tot de 

Fouriercomponenten van het veld 7/J(x,r) volgens 

( ) r;;- 1 ""' ik· x- iw r 
'1/J X, T = yn0 + j a i.J a)rn e n 1 

ltf3L kf: 0 , n 
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waarbij er geen relatie bestaat tussen akn en a -k-n· 

Substitutie van (4.12) in (4.11) en integratie overren x leidt tot de 

volgende uitdrukking voor de actie 

§ 4.1.3. De deeltjesdichtheid uitgedrukt in de nieuwe velden 

Aan de hand van deze actie moet nu de totale deeltjesdichtheid worden 

berekend. Uitgedrukt in de coëfficiënten akn en akn van het veld 1/J(x,r) is 

bekend wat de totale deeltjesdichtheid is; 

( 4.16) 

waarbij het accent aangeeft dat de k=O term niet in de sommatie is bevat. Om 

nu met behulp van (4.15) de totale deeltjesdichtheid te kunnen berekenen 

moeten we eerst (4.16) transformeren om een uitdrukking te verkrijgen in 

termen van pkn en Xkn· Dit kan via (4.6), (4.12), en (4.14). Het resultaat luidt: 

Met behulp hiervan is dan af te leiden dat 
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Tellen we hierbij a-k-na~k-n op om de kruistermen te elimineren dan geeft dat 

{4.19) 

Vervolgens merken we dan op dat {Appendix A): 

( 4.20) 

In het operatorbeeld correspondeert dit met akat = 1 + atak. Gebruiken we dus 

( 4.20) dan wordt de dichtheid in termen vanpen x gegeven door 

(4.21) 

waarbij de verwachtingswaarde berekend moet worden met behulp van de actie 

in vergelijking ( 4.15 ). 

Om nu echter <pknp -k-n> en <XJmX-k-n> te kunnen berekenen is de 

partitiefunctie van het p-veld respectievelijk het x-veld nodig. Aldus moet eerst 

het x-veld respectievelijk het p-veld uit de actie geïntegreerd worden. Dit komt 

op een normeringsfactor na neer op het substitueren van de oplossing van de 

Euler-Lagrange vergelijkingen voor het veld x respectievelijk het veld p in de 

actie, omdat voor een kwadratisch probleem de lineaire termen geëlimineerd 

worden door te ontwikkelen rond het stationaire punt. Deze normeringsfactor is 

54 



evenals de Jacobiaan J verder niet van belang en wordt weer weggelaten. 

We gaan nu eerst ZP bepalen. De Euler-Lagrange vergelijking voor het 

x-veld luidt 

{) .!1 t {) {) .!1 {) {) .!1 - 0 
7fX - i=l OXi a( !!x_) - Fr a( l!X) -ox. Or 

1 

( 4.22) 

waarin de Lagrange dichtheid .!1 de integrand in de actie is. Uitwerking geeft 

( 4.23) 

ofwel voor de Fouriercomponenten 

( 4.24) 

Substitutie hiervan in ( 4.15) levert 

( 4.25) 

Alvorens nu met deze uitdrukking <P1mP-k-n> te berekenen, moet eerst het 

volgende opgemerkt worden. Het veld p(x,r) wordt vastgelegd door diens 

Fouriercoëfficiënten maar omdat het veld reëel is en dus p -k-n = Pk zijn alleen 

de Fouriercoëfficiënten met k~O nodig om dit veld vast te leggen. Aldus geldt 
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J d[p] = n n J dpkn . 
k>O n 

( 4.26) 

Ookdek-sommatie in de actie moet aangepast worden en dat betekent een 

factor 2 voor de coëfficiënt van P]mP -k-n in ( 4.25) waarbij de impulssommatie 

dan nog over een halfruimte gaat. De berekening van <pknp-k-n> verloopt 

vervolgens analoog aan {2.57). Het resultaat is 

( 4.27) 

Met de definitie 

( 4.28) 

is dit te schrijven als 

( 4.29) 

wat na breuksplitsing leidt tot 

( 4.30) 

We kunnen nu teruggrijpen naar appendix A voor de sommatie over 

Matsubarafrequenties. Dat geeft tenslotte 
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( 4.31) 

waarin N(1i.wk) de Boseverdeling is met dispersie 1i.wk en chemische potentiaal 

gelijk aan nul; 

(4.32) 

Voor de berekening van <xknx-k-n> is nu de procedure volledig analoog. 

We vermelden alleen het resultaat; 

( 4.33) 

Combineren we beide resultaten volgens (4.21) dan vinden we voor de totale 

deeltjesdichtheid in eend-dimensionaal Bosegasin de gedane benaderingen 

We zien dus dat de dispersie van de bosonen gegeven wordt door 1i.wk, formule 

(4.28). Dit is de Bogoliubov dispersierelatie [BOG47] die we later nog vaker 

tegen zullen komen en die een wijziging inhoudt van de normale dispersie fk ten 

gevolge van de interactie. Deze dispersie is weergegeven in fig. 4.2 .. Voor lage 

impulsen geldt 1i.wk rv ken voor hoge impulsen geldt 1i.wk::: fk + n
0

v
0

. 

Beschouwen we met deze kennis (4.34) nader dan blijkt dat de integraal 

divergeert als d ~ 2 en wel doordat de fasefluctuaties <xknx-k-n> dan te sterk 
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Fig. 4.2. Het verloop van li.wk als functie van k en de asymptotische 

functies voor k ! 0 en k -+ oo. 

zijn. Dit betekent dat voor T 'f 0 de aanname van een eindige 

condensaatdichtheid n
0

, waarop de afleiding van deze vergelijking berust, niet 

juist is in systemen met d::; 2. We hebben hiermee aangetoond dat in een 

tweedimensionaal systeem van wisselwerkende bosonen Bose-Einstein 

Condensatie niet mogelijk is, behalve als de temperatuur exact gelijk aan nul 

Kelvin is. Merk verder op dat voorT= 0 K de eindige integraal 

(4.35) 

de ontvolking van het condensaat ten gevolge van de interacties in rekening 

brengt. 

§ 4.2. Superfluïditeit in drie dimensies 

Nu we de juiste dispersie van de deeltjes kennen is het mogelijk om voor 
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het driedimensionale systeem de superfluïde dichtheid te bepalen. Analoog aan 

(3.22) wordt de normale dichtheid in het via een ó-functie potentiaal 

interagerende gas gegeven door 

(4.36) 

en uit het verschil met de totale dichtheid volgt 

Beide integralen in deze laatste uitdrukking zullen elkaar nu, in tegenstelling tot 

het ideale gas geval, niet opheffen en de superfluïde dichtheid wijkt derhalve af 

van de condensaatdichtheid. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit het extreme geval 

T = 0 K waar de ontvolking van de impuls nul toestand het verschil vormt 

tussen de superfluïde dichtheid, die dan gelijk is aan de totale dichtheid, en de 

dicr.theid van het condensaat. 
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§ 5. BEREKENINGEN AAN HET 3D BOSE GAS 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat er in drie dimensies een 

condensaat kan bestaan bij een eindige temperatuur terwijl dit in twee dimensies 

pas bijT = 0 K het geval is. Alvorens het ingewikkeldere tweedimensionale 

geval te beschouwen (er is immers geen condensaat) zullen we eerst een aantal 

eigenschappen bepalen van het driedimensionale waterstofgas. Het zal blijken 

dat de methodes die in dit hoofdstuk toegepast zullen worden ook in twee 

dimensies gebruikt kunnen worden. 

De exacte berekening houdt in dat er geen verwaarlozingen worden 

gepleegd in de actie en dat betekent via (2.66) en (2.67) dat we in principe een 

oneindig aantal termen en dus een oneindig aantal daarmee corresponderende 

diagrammen moeten uitrekenen. Het waterstofgas dat in de diverse 

experimentele opstellingen wordt onderzocht heeft echter een aantal 

eigenschappen die ervoor zorgen dat slechts een beperkte set van diagrammen 

hoeft te worden beschouwd. Deze eigenschappen worden weergegeven met behulp 

van dimensieloze parameters. De eerste is 

na3 « 1 , (5.1) 

waarin a de verstrooiingslengte van de tripletpotentiaal is. Dit geeft aan dat het 

Bose gas zodanig verdund is dat alleen tweedeeltjes processen in het gas op 

kunnen treden. Diagrammatisch betekent dit dat van alle diagrammen die 

volgens het theorema van Wiek opgesteld kunnen worden (en die allen 

corresponderen met een bepaald fysisch proces, zoals is uitgelegd in § 2.4.3.) 

alleen zogenaamdeT-matrix-of ladderdiagrammen gehandhaafd blijven. 
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Twee andere eigenschappen die voor het beschouwde Base gas geldig zijn, 

zijn 

(5.2) 

en 

a X« 1 . (5.3) 

De eerste hiervan geeft aan dat de gemiddelde interactie~nergie van het gas veel 

kleiner is dan de gemiddelde kinetische energie in het systeem. De tweede 

eigenschap betekent dat thermische impulsen in het gas veel kleiner zijn dan de 

typische impulsen geassocieerd met de impulsoverdracht van de potentiaal. 

Derhalve kunnen we de impulsafhankelijkheid van de diverse verstrooiings

grootheden die in het vervolg zullen optreden verwaarlozen. 

Gebaseerd op deze kleine parameters geeft de T -matrix benadering een 

relatief eenvoudige, maar rigareuze beschrijving van het zwak wisselwerkende 

driedimensionale waterstofgas. Dit is het onderwerp van§ 5.1.. In § 5.2. wordt 

vervolgens een tweede aanpak beschouwd, de zogenaamde "loopexpansie" 

(lusontwikkeling). Dit is een fundamenteel andere methode dan de T-matrix 

benadering, maar toch blijken beiden equivalente resultaten op te leveren. Dit 

volgt uit een vergelijking van de verschillende uitdrukkingen voor totale en 

superfluïde dichtheid in § 5.3 .. 
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§ 5.1. De effectieve actie 

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat het veld '1/J(x,r) ontwikkeld 

moet worden rond JïÇ om een stabiele oplossing te verkrijgen, dat wil zeggen 

( ) 
r;;- 1 ~ ik·x-iw r 

'1/J x,r = vn0 + ?filJV i.J akn e n 
kf;O n 

(5.4) 

Substitueren we dit in de exacte actie (2.46) en voeren we alle integraties uit dan 

krijgt de actie de volgende vorm: 

S[a*,a] = -nf3J.Ln
0
V + ànf3v0n~V + 

I II lil 
I 

L (-ihwn + fk- J.L + n0 v(O) + n0v(k))aÎmakn + 
k,n 

VI 
' L v(q)a* ak*1 , aki 1 + 

k' , q qm -q n -m n 
I n ,m 

waarin alle voorkomende impulsen ongelijk aan nul zijn. 
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Uit de vorm van de actie zal het duidelijk zijn dat nu naast de zogenaamde 

normale propagatoren <aknakn> ook anomale propagatoren <akna-k-n> en 

<akn.a:k-n> voorkomen. Dit is een gevolg van de breking van de 

U(l)-symmetrie van de actie door de introductie van n
0

. Verder zijn er een 

groot aantal extra interactietermen aanwezig waarvan de prediagrammen in fig. 

5.1. zijn weergegeven. De stippellijn die hierbij is geïntroduceerd betekent een 

factor JÏÇ· 

~ , ' , '· 

Fig. 5.1. Alle prediagrammen behore"Lde bij de verschillende interactietermen 

van de actie ( 5. 5). 

De verwachtingswaarde van een bepaalde ééndeeltjes grootheid moet nu 

berekend worden met de actie (5.5). Deze verwachtingswaarde kan echter in 

analogie met (2.63) ook bepaald worden met behulp van de effectieve actie 

waarbij de matrix 1 (k,wn) de exacte normale ééndeeltjes Greense functies 

;?11 (k,wn) = '122( -k,-wn) en anomale ééndeeltjes Greense functies 
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~12(k,wn) = ~1 (k,wn) bevat. De matrix 1 (k,wn) voldoet aan de zogenaamde 

Dyson vergelijking [FET71] (zie fig. 5.2.) 

{5.7) 

met E(k,w ) de zogenaamde zelfenergie matrix. De elementen van deze matrix n 

voldoen aan ~ll (k,wn) = ~22(-k,-wn) en ~12(k,wn) = ~21 (k,wn) en 

corresponderen respectievelijk met normale en anomale zelfenergieën. Uit de 

Dyson vergelijking volgt dat f'1(k,wn) = Yo1(k,wn)- ~(k,wn) waardoor de 

effectieve actie (5.6) geschreven kan worden als 

De zelfenergiediagrammen die corresponderen met ~ll en ~12 zijn 

zogenaamde ééndeeltjes irreducibele diagrammen met respectievelijk één 

ingaande en één uitgaande, en nul ingaande en twee uitgaande lijnen. {Zie fig. 

5.2. ). Het element ~21 heeft twee ingaande en nul uitgaande lijnen. Irreducibel 

wil in dit verband zeggen dat het diagram niet in twee delen te scheiden is door 
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~11 + 

~12 + 

' I ' 
' \ 

Fig. 5. 2. De diagrammatische structuur van de Dyson vergelijking. 

een propagator door te snijden. 

§ 5.1.1. De zelfenergieëninT-matrix benadering 

In principe kunnen de zelfenergieën nog allerlei wilde diagrammatische 

constructies bevatten, maar hier komt de T-matrix benadering te hulp. De vorm 

van de zelfenergieën is dan in essentie als weergegeven in fig. 5.3 .. De T-matrix 

is dus de ladder is van elkaar opvolgende interacties tussen steeds twee dezelfde 

deeltjes. Het gevolg is dat we op deze wijze botsingsprocessen waar meer dan 

twee deeltjes bij betrokken zijn buiten beschouwing laten, in overeenstemming 

met het feit dat we te maken hebben met een verdund gas. 

In het functionaalbeeld worden de gewenste diagrammen gevonden door de 

exponent met de interactietermen II tot en met VIII uit de actie (5.5) te 

ontwikkelen volgens (2.65) en vervolgens de corresponderende prediagrammen 
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+ 

Fig. 5.3. De diagrammatische structuur van de T-matrix. 

zodanig aan elkaar te koppelen tot samenhangende irreducibele diagrammen dat 

deze diagrammen de ladder van fig. 5.3. reproduceren. De termen die voorkomen 

in de verschillende zelfenergieën zijn weergegeven in fig. 5.4 .. 

a , ' b / ' ' ' 

0 EJ 
' 

d 

§J 
c 

' ' ' ' ' ' 

e 

0 , ' , ' 
/ ' 

Fig. 5.4. De diagrammen voortkomend uit de T-matrix benadering 

in de zelfenergieën. 

Vergelijken we (5.8) met (5.5) dan kunnen we concluderen dat in laagste orde in 

de interactie 
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~11(k,wn) = n
0

v
0 

+ n
0

v(k) , 

~1ik,wn) = n
0 

v(k) . 

Dit zijn de eerste termen van de reeksen in fig. 5.4a, 5.4b, en 5.4e. 

(5.9a) 

(5.9b) 

Om nu vervolgens de zelfenergieën E11 en E12 te berekenen teneinde met 

behulp van de effectieve actie de deeltjesdichtheid te kunnen bepalen moet eerst 

de uitdrukking worden gevonden die correspondeert met de T -matrix. De 

propagatoren die in eerste instantie gebruikt moeten worden volgen uit het 

overgebleven deel van de actie ( 5.5 ): 

(5.10) 

De propagatoren die hieruit volgen zullen we nu echter niet gaan gebruiken 

omdat zij aanleiding blijken te geven tot divergenties. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de chemische potentiaal J.L positief is. We gaan daarom in plaats van de 

nulde orde benadering voor de propagatoren een betere benadering gebruiken 

zodanig dat het probleem van de divergenties opgeheven wordt. Het is voldoende 

hiervoor de eerste orde benadering van f1h11 en ~12 te gebruiken gegeven door 

li.E11 =2n
0

v
0

+2n1v
0

=2nv
0

, 

lih12 = no vo 

(5.11a) 

(5.1lb) 

met n1 = n- n
0 

de niet gecondenseerde dichtheid. Bovendien is in (5.11) de 

impulsafhankelijkheid van de Fourier getransformeerde van de repulsieve 

tripletpotentiaal verwaarloosd: v(k) = v(O) = v
0

. Dat dit geoorloofd is volgt uit 

het feit dat X« 1 (zie pag. 66). 
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Vergelijking (5.11) is de zogenaamde Hartree-Fock-Bogoliubov benadering 

voor de zelfenergieën. In diagrammatische taal; 

ru;ll = ~ 
, , 

' ' 

1"'V'V"\A , ' , ' 

' ' + -~, + 
' 

De propagatoren volgen dan uit 

(5.12a) 

(5.12b) 

(5.13) 

en bevatten zowel n
0 

als n1. Deze grootheden moeten dus zelfconsistent opgelost 

worden uit de uiteindelijke vergelijking die we af zullen leiden voor de totale 

dichtheid. 

De beschreven werkwijze bewerkstelligt een zogenaamde "summation of 

dangerous diagrams" die de invloed van de aanwezigheid van een condensaat in 

rekening brengt. De normale propagator <aimakn> kan nu uit (5.13) worden 

gevonden door een zogenaamde Bogoliubov-transformatie uit te voeren. Dit is 

een unitaire transformatie naar nieuwe variabelen zodanig dat ( 5.13) wordt 

gediagonaliseerd. De transformatie luidt 

akn = ukbkn- vkb~k-n 

aÎrn = ukbkn- vkb-k-n 

68 

(5.14a) 

(5.14b) 



en er moet gelden dat 

vanwege de vereiste 1.1nitariteit. Met 

Uk=à[~+ Rl 
vk=à[~-RJ 

{5.15) 

(5.1~a) 

{5.16b) 

wordt hier automatisch aan voldaan. In het operatorbeeld correspondeert de 

Bogoliubov-transformatie met de introductie van operatoren bk en bt die 

eveneens deeltjes {bosonen) annihileren respectievelijk creëeren. 

Wordt (5.14) nu in (5.13) gesubstituE-erd dan wordt deze uitdrukking 

diagonaal in bkn mits 

Hiermee vinden we voor de aldus gediagonaliseerde actie 

met 

69 

{5.17) 

{5.18) 



(5.19) 

de dispersierelatie van de deeltjes geassocieerd met bk en bt. Een eis is nu dat 

Ek reëel is waaruit volgt dat voor de chemische potentiaal moet gelden dat 

(5.20) 

en of hieraan voldaan is moet na afloop van de berekeningen geverifieerd worden. 

In fig. 5.5. is het typische gedrag van de coëfficiënten uk, vk, en de 

dispersie Ek weergegeven. Van belang voor het vervolg is op te merken dat uk 

vrij snel naar 1 convergeert en vk naar 0 en dat de dispersie Ek een gap vertoont. 

Het gebied waar uk en vk afwijken van respectievelijk 1 en 0 verhoudt zich tot 

de thermische impuls* als (naA 2)1/ 2. 

Vervolgens kunnen we nu via (5.14) <akn_akn> uitdrukken in de 

a) 
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vk 
t b) 
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Fig. 5.5. a,b) Typisch gedrag van de coëfficie:nten uk en vk 

als functie van k 

c) De dispersierelatie Ek als functie van k. 

verwachtingswaarden van de Bogoliubov--coëfficiënten. Het resultaat is 
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waarin via (5.18); 

(5.22) 

Omdat we nu de actie (5.13) hebben gediagonaliseerd met behulp van een 

Bogoliubov-transformatie en daarmee <aknakn> hebben bepaald kunnen we 

vervolgens de T-matrix uitrekenen. Fig. 5.6. geeft in diagrammatische taal weer 

hoe de recurrente vergelijking hiervoor luidt. 

+ ;J ~"':@:,., = ~ + 15 
' l. 

T 
I l. 

Fig. 5.6. De impliciete vergelijking voor de T-matrix. 

Dit wordt in mathematische taal; 

MB T (k4,k3,k2,kl'n4,n3,n2,n1) = 

v(k1-k4) -+ L v(k1-p2)<ap n ap n > <ap nap n >x 
ft {3V p1 , p2 1 5 1 5 2 6 2 6 

n5, n6 

(5.23) 

waarin TMB zodanig is gedefinieerd dat hij in eerste orde precies gelijk is aan de 

interactie v. De bovenindex MB ("many body") duidt op het feit dat in deze 

T-matrix het effect van het medium is verdisconteerd. Voor de uitwerking van 

deze uitdrukking door de sommaties over Matsubarafrequenties uit te voeren 
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wordt verwezen naar appendix B. Het resultaat is 

TMB(k,k' ,K;iwc ) = v(k-k') + JÄ v(k-k") x 
m (27r).> 

2 2 2 2 

{[ 
u+ u_ v+ v_ ] 

ifîlwcm - E+ - E_- ifîlwcm + E+ + E_ x 

(1 + N(E+) + N(E_)) + 

2 2 2 2 

[îfiwcmu~ ;: - E_ -if(Wcmu~ ;: + E_] • 

(N(E+) -N(Ej)} • TMB(k",k',K;iwcml (5.24) 

waarin k, k', k" relatieve impulsen zijn, K de massamiddelpuntsimpuls en wem 

de massamiddelpuntsfrequentie (zie appendix B). Het plus- en minteken als 

index geven de impulsen p1 en p2 aan die uitgedrukt in deze variabelen gegeven 

worden door 

K k" pl =2+ en (5.25) 

Verwaarlozen we de termen waar de coëfficiënt vk in voorkomt en stellen we uk 

impulsonafhankelijk en gelijk aan 1, hetgeen beide goede benaderingen zijn gelet 

op fig. 5.5. en het feit dat naA 2 « 1, dan gaat (5.24) over in 

TMB(k,k',K;iwcm) = v(k-k') + 

3 " 1 + N ( E ) + N(E ) 

f d k v(k'-k") . + - TMB(k" ,k' ,K;iw ) . (5.26) 
( 2 7r) 3 1 fîl wc m - E + - E _ cm 
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Nu is deze T-matrix vergelijking, waarin het effect van het medium is 

vertegenwoordigd via de Bosefactoren, uit te drukken in de tweedeeltjes 

T-matrix volgens 

TMB(k,k' ,K;iwcm) = T2B(k,k';iwcm) + 

T2B(k,k";iwcm) 3(K,iwcm) TMB(k" ,k' ,K;iwcm) , (5.27) 

waarin 

~ . d3k" [1 + N ( E +) + N(E J 1 ] 
.::.(K,Iwcm) = J (21r)3 ifîlw cm - E+ - E_ - itiwcm - fk" - ek" 

(5.28) 

en T2B(k,k';iwcm) de T-matrix is zonder aanwezigheid van een medium (en dus 

de botsing beschrijft van twee deeltjes in een lege ruimte), die voldoet aan 

T2B(k,k';iwcm) = v(k-k') + 

f d
3

k" v(k'-k") . 1 T2B(k" ,k';iw ) , (5.29) 
(21r)3 1fîwcm - t:k" - ek" cm 

Nu is de Fouriergetransformeerde van de interactiepotentiaal zo goed als 

impulsonafhankelijk tot k = 0(1/a) en daarboven valt v(k) zeer snel af. Dit 

impliceert ten eerste dat bovenstaande integralen lopen tot ongeveer 1/a en uit 

(5.26) en (5.29) volgt verder dat dan ook de veeldeeltjes-en tweedeeltjes 

T-matrices hetzelfde gedrag vertonen. Verder kan de tweedeeltjesT-matrix zo 

goed als onafhankelijk van de complexe energie itt.wcm beschouwd worden omdat 

de voor de beschrijving van het Base gas relevante energieën van de 
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O(kB T) = O('n.2 /2mA2) zijn, terwijl de typische energieschaal waarop de 

tweedeeltjesT-matrix varieert van de 0(11.2 /2ma2) is. De tweedeeltjesT-matrix 

wordt dan gegeven door 

2 
T2B(k k'·i ) ::: T2B(O O·O) = 41ra h 

' 'wem '' m (5.30) 

voor impulsen kleiner dan 0(1/a). 

Vervolgens is verder relatief eenvoudig in te zien dat 3(K,iwcm) maximaal 

is voor K = 0, w cm = 0 en is aan te tonen dat 

(5.31) 

Deze parameter is voor het beschouwde waterstofgas uiterst klein dus uit ( 5.27) 

volgt dan dat de veeldeeltjesT-matrix te benaderen is door de tweedeeltjes 

T-matrix (5.30). Dus 

2 
TMB(k k' K·· ) ..., 47rah 

' ' ,Iwcm "" m (5.32) 

voor impulsen kleiner dan 0(1/a). De thermische impulsen in het systeem zijn 

altijd zeer veel kleiner dan 1/a (want a/A« 1) dus de veeldeeltjesT-matrix is in 

het vervolg als een impuls- en frequentie-onafhankelijke grootheid te 

beschouwen en wordt gegeven door (5.32). 

Nu kunnen we de zelfenergieën E11 (k,wn) en E12(k,wn) bepalen. (Zie fig. 

5.4. ). Hieruit volgt in principe dat 
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maar vanwege (5.32) worden dit de volgende eenvoudige uitdrukkingen: 

§ 5.1.2. De totale en superfluïde dichtheid 

(5.33a) 

(5.33b) 

(5.34a) 

(5.34b) 

We kunnen nu dan in zeer goede benàà.ering de effectieve actie voor het 

driedimensionale waterstofgas schrijven als 

(5.35) 

en hiermee de totale dichtheid van het gas berekenen. Verder weten we dat de 

totale dichtheid gegeven wordt door de som van gecondenseerde en niet 

gecondenseerde dichtheden n
0 

en n1, waarmee we dus twee vergelijkingen 

hebben voor het systeem. Er zijn echter drie onbekende parameters in ons 

probleem aanwezig, want naast n
0 

en n1 is ook de chemische potentiaal J.L nog 

onbekend. Deze wordt echter vastgelegd door het theorema van Hugenholtz en 
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Pines [HUG59) dat in onze notatie luidt 

JL = nJ;ll (0,0) - nJ;12(0,0) . (5.36) 

In appendix C wordt deze relatie afgeleid. 

Dit is nu de derde vergelijking waarmee we een oplosbaar stelsel hebben 

van drie vergelijkingen voor drie onbekenden. Substitueren we (5.34) dan wordt 

de chemische potentiaal dus gegeven door 

2B 2B 
JL = n

0 
T + 2n1 T (5.37) 

en hiermee is inderdaad voldaan aan voorwaarde (5.20) omdat T2B < v
0 

zcals 

eenvoudig uit (5.29) :s af te leiden. 

De totale dichtheid wordt vervolgens uit (5.35) gevonden door wederom 

een Bogoliubov-transformatie toe te passen zoals in§ 5.1.1. is gedaan om de 

actie te diagonaliseren. Uiteindelijk is af te leiden dat de totale dichtheid 

gegeven wordt door; 

(5.38) 

waarbij de dispersierelatie ftwk van de Bogoliubov quasideeltjes volgt uit het 

diagonalisatieproces en gegeven wordt door 

(5.39) 
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De vergelijkingen (5.37) en (5.38) beschrijven nu, tesamen met n = n
0 

+ n1, het 

totale driedimensionale Bosegas. Bij elke temperatuur is de normale en 

gecondenseerde dichtheid uit deze vergelijkingen af te leiden. 

Dat de fase-overgang naar de Bos~Einstein gecondenseerde toestand in 

het interagerende gas van dezelfde soort is als die in het ideale gas is te zien aan 

het gedrag van de correlatiefunctie voor grote afstanden. De correlatiefunctie 

wordt hier gegeven door 

en dit wordt voor r- oo; 

wat inderdaad hetzelfde gedrag is als tot uitdrukking komt in vergelijking 

(3.14b); de correlatiefunctie voor grote afstanden voor het ideale Bose gas. 

(5.40) 

( 5.41) 

Tenslotte kan ook de superfluïde dichtheid bij elke temperatuur worden 

berekend. De normale dichtheid wordt wederom gegeven door 

(5.42) 

en uit het verschil met de totale dichtheid volgt de superfluïde dichtheid ns; 

78 



die dus afwijkt van de condensaatdichtheid n
0 

zoals al geconcludeerd werd uit 

(4.37). 

§ 5.2. De lusontwikkeling 

Nu is er naast de berekening zoals gedaan in de vorige paragraaf een 

andere mogelijkheid om het probleem aan te pakken, die in het geval van een 

tweedimensionaal Bose gas zeer geschikt is en derhalve ook hier toegepast wordt. 

Dit is de zogenaamde lusontwikkeling of zadelpuntsontwikkeling en berust op 

een formele ontwikkeling in machten van li.. Het idee is als volgt. De exponent in 

de partitiefunctie Z is in eerste instantie van de vorm 

(5.44) 

waarin C een constante, s(o)[a*,a] de kwadratische termen I tjm V en SI[a*,a] 

de hogere orde termen VI, VII, en VIII van vergelijking (5.5). Door nu de 

termen SI[a* ,a] te ontwikkelen en vervolgens de functionele integraties uit te 

voeren worden diagrammen verkregen die bevat zijn in de zelfenergieën ~ll en 

~21 . Daarbij is het nu wel mogelijk om diagrammen te vormen met anomale 

propagatoren omdat uit de actie s(o)[a*,a] volgt dat <aka~k-n> = 

<akna-k-n> :/= 0. De factor 1/li. die staat voor de uitdrukking tussen haken in 

(5.44) wordt nu als formele ontwikkelingsparameter gebruikt en het is af te 
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leiden dat elk diagram dat bevat is in de zelfenergieën dan van de orde it1- 1 is, 

waarbijL het aantallussen is dat voorkomt in het betreffende diagram [NEG88]. 

Beschouw bijvoorbeeld het diagram weergegeven in fig. 5. 7., dat één lus bevat 

(dus L = 1) en dat afkomstig is van h(- ks1[ a* ,a]) 1. Dit geeft een factor i, maar 

daarnaast komt er ook een propagator <akn_akn> in voor (de lus) en deze levert 

een factor lt omdat de propagator in essentie volgt uit de inverse van de 

coëfficiënt van akn_akn in -ks(o)[a*,a]. De orde van het getekende diagram is 

1 0 1-1 
dus n:· it = it = it 

Fig. 5.1. Een één-lus diagram in de zelfenergie ~11 . 

Nu wordt in laagste orde in it de chemische potentiaal J.L bepaald via het 

Hugenholtz-Pines theorema en vervolgens wordt dit resultaat gebruikt om 

correcties te berekenen afkomstig van diagrammen die een orde hoger zijn in de 

ontwikkelingsparameter it. Het zal nu genoeg blijken te zijn om tot en met één 

lus te gaan in de diagrammen voor de zelfenergieën. 

§ 5.2.1. De dichtheid in lusontwikkeling 

De berekening gaat als volgt. In laagste orde in 1l. (L = 0) worden de 

zelfenergieën gegeven door 
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dus de laagste orde benadering voor p, is dan via (5.36) 

p,(o) = n v 
0 0 

(5.46) 

Dit resultaat wordt vervolgens gebruikt in de berekening van één-lus 

diagrammen in de zelfenergieën. Deze diagrammen zijn weergegeven in fig. 5.8 .. 

a b c d , 
" @ 2 ~ + 2 ~ + 16 0+ sQ+ 
' ' ' ' 

e , 
' { g 

" ' , , 
' 

, 

160+ 0+ 
, 

16 ·16 0 ' ' ' ' ' ' ' ' 

i " j / k " ', 1 
,' ~ .. " ' 

8 0+ 32 0+16 0+160 
, ~ , / , , , , , , 

Fig. 5.8. Eén-lus bijdragen aan de zelfenergieën ~11 en ~12 . 

In het verschil ~11 - ~12 blijven nu alleen de diagrammen a, b, d, h, en i over. 

De propagatoren volgen uit de actie 

( 5.4 7) 
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Wederom met behulp van een Bogoliubov-transformatie volgt hieruit dat 

(5.48a) 

<akna~k-n> = <akna-k-n> =-ukvk[<bknbkn> + <b~k-nb-k-n>l ' 

(5.48b) 

waarin 

(5.49a) 

(5.49b) 

en 

(5.50) 

De dispersierelatie hwk wordt gegeven door 

(5.51) 

Merk op dat Jl.( 0 ) = nJ;12 ( 
0

), zodat dit overeenstemt met vergelijking (5.39). Dit 

definieert dus de nulde orde dispersie van de Bogoliubov quasideeltjes. 

Worden met behulp hiervan nu de diagrammen a, b, d, h, en i berekend 

dan geeft het Hugenholtz-Pines theorema voor de benadering van J.L tot op één 
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lus 

Hieruit is de gecondenseerde dichtheid te bepalen met als resultaat 

Vervolgens wordt de niet gecondenseerde dichtheid dan gevonden door 

berekening van 

wat met behulp van (5.48a) leidt tot 

Vergelijkingen (5.53) en (5.55) geventesamen met n = n
0 

+ n1 weer een 

volledig oplosbaar stelsel voor n
0

, n1 en J.L(l) zodat ook hiermee het 

driedimensionale interagerende gas beschreven is. 

(5.54) 

(5.55) 

De bepaling van de superfluïde dichtheid is tenslotte weer volledig analoog 

aan eerdere berekeningen dus we vermelden alleen het resultaat; 
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§ 5.3. Vergelijking van de gevonden resultaten 

We kunnen ons nu afvragen in hoeverre de uitkomsten van de beide 

voorgaande methoden overeenkomen. Daartoe vergelijken we de uitdrukkingen 

voor de totale dichtheid n = n
0 

+ n1. Voor de eerste methode, die gebruik 

maakt van de T-matrix benadering, volgt de totale dichtheid door n
0

, te 

verkrijgen uit (5.37), te substitueren in (5.38) 

met de dispersie gegeven door (5.39) 

(5.58) 

De loopexpansie geeft via (5.53) en (5.55) als resultaat; 

(5.59) 

met de dispersie h.wk volgens (5.51) 
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(5.60) 

Vergelijkingen (5.57) en (5.59) zijn op het eerste gezicht verschillend, maar als 

de volgende transformatie wordt uitgevoerd 

waaruit dus volgt dat 

2B 
J.L = n T 

0 0 

dan wordt ( 5.57), uitgedrukt in deze ~-"o' gegeven door 

met 

Wordt analoog hieraan J.L(l) uit (5.59) getransformeerd volgens 

(5.61) 

(5.62) 

(5.63) 

(5.64) 

(5.65) 

dan betekent dit voor de totale dichtheid gevonden volgens de lusontwikkeling 

dat 
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Om nu vervolgens deze uitdrukking met (5.63) te kunnen vergelijken wordt een 

gedeelte van de integraal uitgewerkt zodanig dat beide integranden gelijk 

worden. Aldus moet berekend worden 

(5.67) 

waarbij we moeten opmerken dat de bovengrens van de integraal van de orde 

1/a is, een gevolg van het eerder genoemde gedrag van v(k) als functie van de 

impuls. De som van de integraal in (5.67) en 1fv
0 

is in zeer goede benadering 

(met een fout van de orde (a/nA 4)1/ 2) gelijk aan 1/T2B, zoals blijkt uit de 

T-matrix vergelijking (5.29) als we de potentiaal aldaar onafhankelijk van de 

impuls veronderstellen. Derhalve is 

Dus, als we (5.68) met (5.63) vergelijken, dan moet 

(5.69) 

Beide methoden zijn dus equivalent voor wat betreft de dichtheid. De chemische 

potentiaal J1- bepaald volgens de verschillende methoden is wel verschillend en 

wordt gegeven door respectievelijk (5.61) voor de eerste methode en (5.65) voor 
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de tweede methode. 

Een beschouwing als hierboven is vervolgens ook uit te voeren voor de 

twee verschillende uitdrukkingen voor de superfluïde dichtheid en ook hieruit 

volgt dat de uitdrukkingen {5.43) en {5.56) inderdaad equivalent zijn. 

Concluderend kunnen we dus zeggen dat de beide methoden voor de meest 

interessante grootheden van het driedimensionale Bose systeem, namelijk de 

totale, gecondenseerde, en superfluïde dichtheden, dezelfde resultaten geven en 

dat het daarvoor voldoende is om bij de lusontwikkeling tot en met één-lus 

bijdragen aan de zelfenergieën te gaan. 
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§ 6. BEREKENINGEN AAN HET 2D BOSE GAS 

We hebben in het voorgaande hoofdstuk twee methoden gezien om 

verschillende grootheden in een gas van bosonen te berekenen, namelijk de 

T-matrix benadering enerzijds en de lusontwikkeling anderzijds. Nu is het in 

principe mogelijk om ook voor het tweedimensionale systeem het probleem 

middels deze beide methoden aan te pakken, maar de lusontwikkeling is hier zeer 

veel eenvoudiger dan de T-matrix benadering. Dit wordt veroorzaakt door het 

feit dat de T-matrix zich in twee dimensies fundamenteel anders gedraagt dan in 

drie dimensies waar de T-matrix in essentie een constante is. De 

tweedimensionale T-matrix is logaritmisch afhankelijk van de frequentie w en cm 

dit heeft dusdanig complicerende gevolgen voor de berekeningen dat de 

lusontwikkeling veruit preferabel is. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zal deze methode dan ook worden 

gebruikt voor een verdund Bose gas, waarin ook de T-matrix benadering 

geoorloofd zou zijn om de totale en superfluïde dichtheid te berekenen. In het 

tweede deel komt tenslotte het fysische mechanisme van de Kosterlitz-Thouless 

fase-overgang ter sprake, zoals dit allereerst door Kosterlitz en Thouless is 

voorgesteld. 

§ 6.1. De lusontwikkeling 

We ontwikkelen ook in twee dimensies rond het zadelpunt 

n=l!:..... 
0 V I 

0 
(6.1) 

waarbij n
0 

de condensaatdichtheid is indien er geen sprake is van fluctuaties. Dit 

88 



is het geval als de temperatuur nul Kelvin is. Als fluctuaties worden 

meegenomen, in de vorm van de aanwezigheid van lussen in de diagrammen voor 

~11 en ~12 , dan is de verwachting dat er infrarode divergenties op zullen treden 

in n
0 

en n1 omdat er nu eenmaal geen condensaat kan zijn in twee dimensies. 

Deze divergenties zullen elkaar echter in elke orde in 1t opheffen als fysisch 

meetbare grootheden worden berekend zoals de totale dichtheid n = n
0 

+ n1 

[SAC91, POP83]. 

De één-lus bijdragen aan ~11 en ~12 zijn identiek aan de diagrammen 

weergegeven in fig. 5.8. en we vinden dus dezelfde vergelijking voor n
0

, namelijk 

met als dispersie 

(6.3) 

waarbij de impulsintegratie nog slechts tweedimensionaal is. Het gevolg hiervan 

is dat de integraal (6.2) inderdaad voor k l 0 niet bestaat. De dichtheid n1 wordt 

ook gegeven door eenzelfde uitdrukking als in§ 5.2.1.; 

(6.4) 

en ook deze uitdrukking is divergent. 

De totale dichtheid wordt nu gegeven door de som van (6.2) en (6.4), 
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oftewel 

(6.5) 

en beide divergenties hebben elkaar naar verwachting in deze uitdrukking 

inderdaad opgeheven. In (6.5) en (6.2) is Jt(l) de chemische potentiaal volgend 

uit de expansie tot orde li. 0 , en Jt( 0 ) de chemische potentiaal volgend uit de 

expansie tot orde n.-1. We vervangen nu in de dispersierelatie io) door Jt(l), 

omdat de fout die daarmee gemaakt wordt van de orde n.1 is. De dispersierelatie 

wordt daarmee dan gegeven door 

(6.6) 

en de dichtheid door 

(6.7) 

Wordt nu de tweede term in de integraal uitgewerkt dan gaat (6.7) in zeer goede 

benadering over in (met een fout van de orde 1/ln(na2)) 

(6.8) 

waarbij we wederom gebruik gemaakt hebben van het feit dat de bovengrens van 

de integraal van de orde 1/a is. De eerste term in (6.8) bevat in essentie de 
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tweedimensionale tweedeeltjesT-matrix bij energie -2J.L, dus 

(6.9) 

en is in overeenstemming met het resultaat van Popov [POP83] en van Fisher en 

Hohenberg [FIS88]. 

§ 6.2. De superfluïde dichtheid 

Nu is het interessant om in verband met de Kosterlitz-Thouless overgang 

de superfluïde dichtheid te bepalen. De normale dichtheid wordt gegeven door 

(6.10) 

en de superfluïde dichtheid door ns = n - nn. Bij de keuze van een bepaalde 

oppervlaktedichtheid is nu met deze uitdrukking en uitdrukking (6.8) de 

superfluïde dichtheid als functie van de temperatuur te bepalen. Fig. 6.1. geeft in 

het geval van geadsorbeerd atomair waterstof de superfluïde dichtheid als functie 

van de temperatuur bij een vaste oppervlaktedichtheid van 1,34·1013 atomen 

per vierkante centimeter. 

De kritieke temperatuur volgt in eerste instantie uit het criterium 

(6.11) 

omdat de fase-overgang in dit tweedimensionale Basesysteem van het 
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Fig. 6.1. De superfluïde dichtheid aan een heliumfilm als functie van de 

temperatuur bij een vaste dichtheid van 1,34·1013 waterstofatomen 

per vierkante centimeter. De stippellijn geeft de kritieke temperatuur 

weer die volgt uit criterium (6.11). 

Kosterlitz-Thouless type is en (6.11) de exacte voorwaarde geeft voor het 

optreden van de betreffende fase-overgang (zie ook§ 1.). De ontwikkeling tot op 

één lus beschrijft echter niet de exacte situatie, maar is slechts een benadering. 

Daarom treedt er in fig. 6.1. geen sprong op in de superfluïde dichtheid, wat in 

tegenspraak is met het resultaat van Nelson en Kosterlitz [NEL77]. Het idee is 

nu dat door het meenemen van steeds meer lussen in de diagrammen voor de 

zelfenergieën ~11 en ~12 het exacte verloop steeds beter benaderd wordt en de 

n/T) curve zodanig gewijzigd wordt dat deze vanaf een bepaalde temperatuur 

steeds sneller gaat dalen (zie fig. 6.2. ). Op grond hiervan moet de kritieke 

temperatuur van de fase-overgang binnen de orde van de lusontwikkeling die is 

uitgevoerd bepaald worden uit 

n =n-n =0 . s n (6.12) 
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Fig. 6.2. Het verloop van de superfluïde dichtheid als functie van de 

temperatuur indien meerdere lussen worden meegenomen. 

Als we gebruik maken van dit criterium kan, vanwege het feit dat we te maken 

hebben met zodanige dichtheden en temperaturen dat nA2mv
0
jn2 « 1, in de 

integralen van ( 6. 9) en ( 6.10) de Bogoliubov dispersierelatie 'hwk vervangen 

worden door ek + f.L· Dit leidt dan tot de volgende impliciete relatie voor Tc= 

Het resultaat dat hieruit volgt wijkt af va~ het resultaat dat uit (6.11) zou 

volgen (zie fig. 6.1.). Zoals hiervoor vermeld verwachten we dat door het 

meenemen van steeds meer lussen de beide kritieke temperaturen steeds dichter 

bij elkaar komen te liggen totdat ze uiteindelijk (bij oneindig veel lussen) gelijk 

worden. Op dat moment beschrijft de lusontwikkeling de Kosterlitz-Thouless 

overgang exact. Bij het meenemen van een eindig aantallussen is het verschil 

tussen beide kritieke temperaturen afhankelijk van de orde tot waarop de 
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lusontwikkeling is uitgevoerd [SAC91]. 

§ 6.3. Het verdwijnen van de condensaatdichtheid in twee dimensies 

In het voorafgaande hebben we gezien dat de uitdrukking voor de 

"condensaatdichtheid" logaritmisch divergeert. De fysische betekenis van deze 

infrarode divergentie wordt duidelijk aan de hand van de nu volgende 

beschouwing. 

Uit de discussie in§ 6.1. volgt dat de condensaatdichtheid formeel gegeven 

wordt door 

(6.14) 

Als we de integraal afkappen bij een kleine impuls k
0 

vinden we 

(6.15) 

Fysisch correspondeert n
0

(k
0

) met de dichtheid van het zogenaamde 

quasi condensaat. Dit is geen echt condensaat maar bevat, zoals we nu zullen 

zien, alle deeltjes met een impuls I kl < k
0

. Immers, als steeds meer termen in 

de lusontwikkeling worden meegenomen dan wordt (6.15) een reeks met steeds 

meer termen. De verwachting is dat deze reeks exponentieert tot 

(6.16) 

met 
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(6.17) 

[POP83, SAC91]. De eerste twee termen van de ontwikkeling van (6.16) zien we 

inderdaad terug in (6.15), waarbij in deze benadering het nul-lus resultaat van 

ns gebruikt moet worden (geen temperatuursfluctuaties, dus ns = n
0 

= J.L/v
0

) 

omdat anders (6.15) niet meer exact een één-lus resultaat is. Dit alles betekent 

nu dat als k
0 

--+ 0 de dichtheid van het condensaat naar nul gaat in 

overeenstemming met het feit dat in een tweedimensionaal Basesysteem geen 

condensaat kan bestaan. 

Dat de reeks (6.15) inderdaad zal exponentiëren tot k~ volgt uit een 

berekening gedaan door Popov [POP83] waarvan we hier de essentie zullen 

weergeven. Het veld '1/J(x,r) in de actie is complex en kan dus algemeen 

geschreven worden als 

'1/J(x,r) = Jp(x,r) ei<P(x,r) , 

met p(x,r) de som van het quasicondensaat n
0

(k
0

) en fluctuaties. De 

correlatiefunctie wordt gegeven door 

(6.18) 

;?(x,r,x',r) =- <(p(x,r)p(x',r))1f2ei(<P(x,r)- <P(x',r))> . (6.19) 

In eerste benadering worden p(x,r) en p(x',r) gegeven door Jn
0

(k
0

) en (6.19) 

gaat over in 

<IK x r x' r) ~- n (k ) e- <(<P(x,r)- <P(x',r))
2>/2 

(1\ , ' ' 0 0 . (6.20) 
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Nu is (zie Popov) 

(6.21) 

waarin r = Ix-x' I en c1 onafhankelijk van de impuls k
0

. Het asymptotische 

gedrag van de correlatiefunctie is dan 

(6.22) 

en is alleen onafhankelijk van de willekeurige ondergrens k
0 

als 

(6.23) 

wat dus precies vergelijking (6.16) is. Verder is de aanname (6.23) zelfconsistent. 

Als namelijk 'IN a1 r-a voor r --+ oo, dan wordt de verdeling van het aantal 

deeltjes met lage impulsen (k l 0) gegeven door N(k) N a2ka-2 en dus is 

wat werd aangenomen geldig te zijn. 

§ 6.4. Het model van Kosterlitz en Thouless 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk hebben we het 

tweedimensionale Bose gas behandeld met behulp van veldentheoretische 
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methoden, die in zekere zin de onderliggende fysica van de Kosterlitz-Thouless 

overgang verduisteren. Deze komt echter duidelijk naar voren in het model van 

Kosterlitz en Thouless [KOS73] dat we nu zullen bespreken, en dat de dissociatie 

van een vortexpaar beschrijft. Dit is namelijk het moment waarop de 

fase-overgang een feit is (zie ook § 1. ). 

§ 6.4.1. De energie van een vortexpaa.r 

In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat de vrije energie minimaal is als 

(6.25) 

De amplitude van het veld 7/J(x,T) ligt dus nagenoeg vast maar de fase kan nog 

variëren, dat wil zeggen 

(6.26) 

Kosterlitz en Thouless verwaarlozen nu de fluctuaties in de variabele Ten 

daarmee de T-afhankelijkheid van het veld. Dit betekent dat alleen de 'klassieke' 

temperatuursfluctuaties in rekening gebracht worden en derhalve bepaalt de 

Hamiltoniaan de vrije energie van het systeem. Deze wordt in deze benadering 

gegeven door 

n. 2 2 2 
tR= 2m J~ (V4>(x)) d x . (6.27) 
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Dit is met n ~ /!:_ en de definitie 
s vo 

Î\, v =- V~(x) s m 

te schrijven als 

(6.28) 

(6.29) 

Dit is dus de energie van een superfluïde stroming met de snelheid ervan gegeven 

door (6.28). 

Met variatierekening volgt uit ( 6.27) dat de Hamiltoniaan minimaal is 

voor velden die voldoen aan 

2 V </J(x) = 0 . (6.30) 

Een veldconfiguratie ~(x) die hieraan voldoet is 

~(x)= 0 , (6.31) 

waarin 0 een poolhoek is ten opzichte van een willekeurige oorsprong in het vlak. 

Vergelijking (6.31) resulteert in een snelheidsprofiel van een vortexexcitatie, 

waarbij de snelheid van de superfluïde stroming tangentieel gericht is en afvalt 

met 1/r. De energie van een vortex wordt gegeven door (6.27) en is 

?rn 2 R E=-n ln(-c) m s r"
0 

(6.32) 
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Fig. 6.3. Het veld r· vs(x) behorende bij een vortexexcitatie met q = 1. 

waarbij Ç
0 

de straal van het vertexcentrum waarbinnen de superfluïde dichtheid 

snel naar nul gaat. Als we de contour rond een vertexcentrum volgen dan zal 

cfJ(x) met 27r veranderen. Als meerdere vortices worden omsloten dan zal cfJ(x) 

met een aantal malen 21r kunnen veranderen. De totale circulatie is dus een 

gequantiseerde grootheid, oftewel 

rtot = j Vc/J(x)·ds = 21rq q = 0, ±1, ±2, ... (6.33) 

en elke q duidt een afzonderlijke topologische sector aan. Het teken geeft de 

netto omloopszin van het snelheidsveld. 

We willen nu de energie weten van een paar van twee vortices met 

tegengestelde vorticiteit omdat alleen configuraties met r tot = 0 bijdragen aan 

de toestandssom van het systeem. Immers alle overige configuraties met een 

netto vorticiteit hebben volgens (6.32) een oneindige energie. Voor de energie 

van twee vortices met vorticiteit q1 en q2 gesitueerd op de posities x1 en~ 

geldt: 
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waarin V <P1 (x) het snelheidsprofiel van de ene vortex geeft, en V <P2(x) het 

snelheidsprofiel van de andere. Voor deze snelheidsprofielen geldt 

(6.34) 

(6.35a) 

(6.35b) 

Nu is er sprake van een analogie van hetsnelheids-en krachtenveld in deze 

situatie en het magnetische en elektrische veld rond een geladen stroomvoerende 

draad. In deze analogie komt V<P(x) overeen met het magneetveld en is de kracht 

ten gevolge van het elektrische veld op een testlading q gegeven door 

Vergelijken we dit met (6.35) dan blijkt dus dat voor het elektrische veld geldt 

(6.37) 

Ook is te verifiëren dat V<P(V<P2 = E1·E2. Aldus wordt de totale energie (6.34) 

gegeven door 

(6.38) 
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Vervolgens is het elektrische veld E1 te schrijven als de gradient van een 

functie xl (x) die voldoet aan 

(6.39) 

Tevens geldt zodoende ook dat 

(6.40) 

en de totale energie van beide vertices wordt in termen van deze functies x 1 (x) 

en x2(x) dan gegeven door 

(6.41) 

De oplossing van vergelijking (6.39) luidt 

(6.42) 

waarin g(x-x') de Greense functie die voldoet aan 

2 V g(x-x') = 8(x-x') . (6.43) 

De vergelijking voor de totale energie is nu uiteindelijk om te vormen tot 

(6.44) 
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waarin R2 de oppervlakte van het tweedimensionale systeem. Verder wordt de 

oplossing g(x-x') van (6.43) gegeven door 

1 lx- x'l g(lx-x'l) = 27r ln ç
0 

(6.45) 

[KOS73]. 

De eerste term van vergelijking (6.47) is dus oneindig groot mits 

q1 + q2 f: 0. Dit is nu precies de eis dat de totale vorticiteit van het systeem nul 

moet zijn. Er moet dus voor de vorticiteit van beide vortices gelden dat 

q1 = -q2 = q. Daarmee wordt de uitdrukking voor de energie van een dergelijke 

configuratie dus 

(6.46) 

en dit is eindig. 

§ 6.4.2. De kritieke temperatuur van de fase-overgang 

Beneden de kritieke temperatuur van de fase-overgang zijn de vortices 

gebonden via de attractieve potentiaal gegeven door (6.46). Afhankelijk van de 

temperatuur zal nu de gemiddelde afstand tussen de beide vortices variëren en 

voor de gemiddelde kwadratische afstand geldt: 
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00 

[ x2 e-flE(x)d2x 

<x2> = _o.:.__ _____ _ 
00 

(6.47) 

e -{JE( x)d2x 

Wordt (6.46) hierin gesubstitueerd en de berekening uitgevoerd dan blijkt dat 

en deze uitdrukking divergeert als 

2 
{J 2 7rft. 2 4 - 0 --q n - -m s 

De dissociatie van de vortices correspondeert met de Kosterlitz-Thouless 

fase-overgang en treedt op als 

Met q = 1 is dit de in § 1 vermelde temperatuur voor de topologische 

fase-overgang in een systeem van spingepolariseerde waterstofatomen 

geadsorbeerd aan een vloeibare heliumfilm. 
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§ 7. CONCLUSIES 

We hebben in dit afstudeerwerk een Bosegasin twee en drie dimensies 

bestudeerd aan de hand van een functionaalformulering van de 

quantummechanica. In eerste instantie is het ideale gas afgezet tegen het 

wisselwerkende gas en hebben we aangetoond dat in drie dimensies de interactie 

de aanwezigheid van condensaat en superfluïditeit niet verstoord. Verder hebben 

we gezien dat in twee dimensies, alhoewel daar voor temperaturen ongelijk aan 

nul geen condensaat kan bestaan, wél superfluïditeit mogelijk is. 

Om de superfluïde dichtheid te bepalen is allereerst het interagerende gas 

in drie dimensies bestudeerd en wel via twee fundamenteel verschillende 

methodes, namelijk de T-matrix benadering enerzijds en de lusontwikkeling 

anderzijds. De T-matrix benadering is gebaseerd op het klein zijn van een aantal 

parameters en geeft een rigoreuze beschrijving van het betreffende Bose gas. 

Daarentegen is de lusontwikkeling gebaseerd op een formele expansie in ordes 

van 11, wat inhoudt dat we ontwikkelen rondom de klassieke theorie en steeds 

meer quanturnfluctuaties in rekening brengen. We hebben echter aangetoond dat 

de ontwikkeling tot op één lus voor een aantal relevante grootheden dezelfde 

resultaten geeft als de rigoreuze aanpak. 

Op grond hiervan hebben we het tweedimensionale Bose gas eveneens met 

behulp van de lusontwikkeling onderzocht en daarmee overeenstemming bereikt 

met de resultaten van Popov [POP83] en van Fisher en Hohenberg [FIS88]. In 

tegenstelling tot de exacte theorie [NEL 77] treedt er in de benadering tot op één 

lus geen sprong op in de superfluïde dichtheid. De verwachting is dat het 

meenemen van diagrammen met meerdere lussen leidt tot een betere 

beschrijving van het kritieke gebied en uiteindelijk tot de universele sprong in de 
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superfluïde dichtheid. 
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§ 9. APPENDICES 

§ 9.1. APPENDIX A: De sommatie over Matsubarafrequenties 

Het gaat in essentie om de uitdrukking 

E lW 
1
- x 

n n 
(9.1) 

met x> 0 en wn = ~- Sommaties als deze over frequenties wn zijn typisch 

voor veeldeeltjessystemen in de statistische fysica. In eerste instantie is de 

uitdrukking niet absoluut convergent en daarom voegen we een 

convergentiefactor toe. We bepalen dus eerst 

i w TJ E e n 
IW -X n n 

en nemen daarna lim TJ-+ 0. 

(9.2) 

De manier om (9.2) te evalueren is gebruik te maken van de complexe 

functietheorie. We construeren daartoe een complexe functie die bij integratie 

over een te kiezen contour C in het complexe vlak precies uitdrukking (9.2) 

geeft. De integrand wordt in dit geval dus zo genomen dat deze polen heeft voor 

z = iwn waarbij het residu in deze punten precies de sommant oplevert. 

De volgende contourintegraal reproduceert exact de som (9.2) 

l3h J dz eTJz 
21rr {Jfîz 1 z - x ' 

C e -
(9.3) 
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Fig. 9.1. Contouren voor de evaluatie van de wn -sommatie. 

waarbij C een contour is die de imaginaire as in positieve richting omsluit. (Zie 

fig. 9.1.). De integrand bezit namelijk een oneindig aantal polen voor z = iwn 

met residu (1/()tL) eiwn'f/ /(iwn- x). 

Vervolgens vervormen we de contour tot C' en r (zie eveneens fig. 9.1.) en 

passen het lemma van Jordan toe. De integrand gedraagt zich namelijk voor 

I zl --+ oo en Re(z) ) 0 als 

1 e -(()tL -17)Re(z) 
TZT 

en voor I z I --+ oo maar Re(z) ( 0 als 

1 e17Re(z) TZT . 

(9.4a) 

(9.4b) 
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Daar {3tt) TJ) 0 zegt dit lemma dan dat de bijdragen tot de integraallangs de 

bogen r verdwijnen en we houden dientengevolge alleen de integralen langs C' 

over. Dus 

ei wn TJ {3h J dz eTJZ 
L IW - x = 27iT (JffLz z - x 
n n C' - 1 

(9.5) 

De enige singulariteit binnen C' is nu een enkelvoudige pool in z =x. Passen we 

het theorema van Cauchy toe, dan is het uiteindelijke resultaat 

1 w TJ Rt.. 
1 i m L e n = - fJ'~ , 

IW - X {Jhx 
TJ-+ 0 n n e - 1 

(9.6) 

waarbij het minteken komt van de negatieve omloopszin van C'. Het resultaat is 

dus de Boseverdeling als functie van energie li.x! 

Evenzo kan de volgende sommatie uitgevoerd worden; 

E IW 
1 
+ x 

n n 

met x > 0 en dat geeft dan met gebruik van dezelfde convergentiefactor 

. ~ eiWnTJ {3h 1 
1 1 m I..J 1w + x = - -{:ffîi = {3tt( 1 + fJ1fiX ) 
TJ-+ 0 n n e - 1 - 1 
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§ 9.2. APPENDIX B: De T -matrix vergelijking 

De T-matrix vergelijking wordt afgeleid door de eerste twee diagrammen 

in de reeks voorT uit te rekenen en is afhankelijk van in- en uitgaande impulsen 

en frequenties (zie fig. 9.2. ). 

Fig. 9. 2. De eerste twee termen in de reeks van de T -matrix. 

Mathematisch correspondeert fig. 9.2. met 

(9.9) 

We gaan nu vooraleerst over op relatieve- en massamiddelpuntsim pulsen- en 

frequenties via 

k3-k4 I k2-kl 11 pl-p2 
k=---r- k =-2- k = 2 

K = kl + ~ = k3 + k4 = P1 + P2 

Daarmee krijgen we dan 

112 

(9.10a) 

(9.10b) 

(9.10c) 



(9.11) 

De T-matrix wordt nu zodanig gedefinieerd dat in eerste orde T = v. De 

recurrente betrekking geldend voor de T-matrix wordt verkregen door 

bovenstaande uitdrukking met ( -tt2 {JV) te vermenigvuldigen en de factor 

v(k"-k') in de tweede term te vervangen door de T-matrix zelf. Het resultaat is 

TMB(k,k' ,K;iwcm) = 

v(k-k') -~ E v(k-k") <aj; n ap n > <aj; n ap n > x 

ft {N p1 , p2 1 5 1 5 2 6 2 6 
n5 'n6 

TMB(k" ,k' ,K;iwcm) . 

Dit is exact vergelijking (5.23). 

De volgende stap is nu het uitvoeren van de sommaties over de 

Matsubarafrequenties w5 en w6. Het gaat om 

(9.12) 

(9.13) 

en dit kan met behulp van de in § 5.1.2. uitgevoerde Bogoliubov-transformatie 

geschreven worden als 
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met de coëfficiënten uk en vk gegeven door (5.16). 

Met 

(zie (5.22)) wordt (9.14) vervolgens na uitwerking van het product 

(9.14) 

(9.15) 

(9.16) 

waarin de index + de impuls p1 aangeeft en deindex-de impuls p2. De 

somrnaties over w5 en w6 kunnen nu niet zonder meer worden uitgevoerd omdat 

hun som constant moet blijven (namelijk gelijk aan wem). We schrijven dus 

steeds 

(9.17) 

waarna alleen de som over w5 nog geëvalueerd moet worden. Daartoe passen we 

eerst breuksplitsing toe. Bijvoorbeeld voor de eerste term geldt 
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ifiw - E ifiw -
5 + cm 

i Tiw - E = i KW - E - E x 
5 - cm + -

[ itiw5 .: E + + ifiwcm - }Tiw5 - E _] . (9.18) 

De sommatie levert nu Boseverdelingen op als functie van de energieën E + en E _ 

(appendix A) en daarmee wordt de eerste term van (9.16) gelijk aan 

2 2 2 2 
u+ u_ u+u-

E ifiw - E ifîw - E = -/3 ifiw - E - E x 
n5 5 + 6 - cm + 

[l+N(E+)+N(EJ] (9.19) 

De overige termen zijn op gelijke wijze te behandelen waarbij de derde en vierde 

term van (9.16) het verschil geven van twee Boseverdelingen. Uiteindelijk wordt 

de T -matrix vergelijking 

(1 + N(E+) + N(Ej) + 

2 2 2 2 

[ 
u_v+ u+v- ] 

ilîwcm + E - E - ilîw - E + E_ x + cm + 

(N(E +) - N(E J)} x TMB(k" ,k' ,K;iw cm) (9.20) 

hetgeen inderdaad precies vergelijking (5.24) is. In het geval dat T > Tc hebben 
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we te maken met uk= 1, vk = 0 en Ek = €k en krijgen we hieruit de welbekende 

Bethe-Salpeter vergelijking: 

TMB(k,k' ,K;iwcm) = v(k-k') + 

~ L v(k-k")ifïw -! -€ (1+N(€+)+N(€J)x 
p1+p2=K cm + -

TMB(k" k' K. ) , , ,Iwcm (9.21) 
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§ 9.3. APPENDIX C: Het Hugenholtz-Pines theorema 

met 

In eerste instantie luidt de partitiefunctie 

_1S['I/J*,1P] 
Z = J d[1P*)d[1P] e fi 

hP 2 
S[1P*,'I/J) = J dr[J ddx '1/J*(x,r)[h~-k- J.t]1/l(x,r) + 

0 

(9.22) 

~ JJ ddxddx, V(x-x')1/l*(x,r)1/l*(x',r)1/l(x',r)1/l(x,r)] . (9.23) 

We integreren vervolgens alle veldcomponenten met impuls k :f. 0 uit. Omdat er 

geen enkele benadering wordt gedaan zijn naast de T-matrix diagrammen vele 

anderen mogelijk waaronder dus ook diagrammen die processen beschrijven waar 

meer dan twee deeltjes bij betrokken zijn. (Zie fig. 9.3.). 

Het resultaat is een actie die alleen nog maar 1/1
0 

bevat 

oo (2n) 
s = V !: _r -2 11/1 o 12n , 

n=l(n!) 

' 

/' 

' ' 

/ 
/ 

, 
/ , 

' ' 

' ' 

Fig. 9. 3. n-deeltjes processen in diagrammatische vorm weergegeven. 
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waarbij r(2n) (2n-1) impuls- en frequentie-argumenten heeft die allen nul zijn. 

De vrije energie is vervolgens minimaal in het stationaire punt 

as _ 
0 lfiP:-

0 

Een oplossing hiervan is altijd 

7/J* = 0 , 0 

(9.25) 

(9.26a) 

terwijl er afhankelijk van de temperatuur een tweede oplossing bestaat die 

voldoet aan 

E n r(2n) 17/J 12n-2 = o 
n=l (n!)2 0 

(9.26b) 

We ontwikkelen nu rond een willekeurige oplossing van (9.26b) 

(9.27) 

Vervolgens substitueren we dit in (9.24) en bepalen de coëfficiënten A1 

respectievelijk A2 van de termen a00a00 en a00a00. Dit gaat eenvoudig met 

gebruik van het binomium van Newton 

(9.28) 

Het resultaat is 
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1 00 n! n-1 r( 2n) 
Al= 'fï{JV ~ 2!(n-2)! (no) ( 1 )2 

n-2 n. 
(9.29a) 

(9.29b) 

Anderzijds geldt nu voor het kwadratische deel van de actie per definitie dat 

en dus tevens voor de coëfficiënten A1 en A2 dat 

Al = àn.E12(0,0) 

A2 =- J.L + n.E11(0,0) 

(9.3la) 

(9.3lb) 

Het Hugenholtz-Pines theorema volgt nu omdat uit (9.29a) en (9.29b) 

tesamen met (9.26b) blijkt dat 

(9.32) 

Immers uit (9.29a) en (9.29b) volgt dat 

A - 2 A = 1 (r(2) + E n (n )n-1 r(2n)] 
2 1 'fï{JV n= 2 (n!)2 o 

(9.33) 

en het rechterlid is nu precies gelijk aan de oplossing van de 
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stationariteitsvoorwaarde. Aldus is anderzijds via (9.31) af te leiden dat 

JJ. = ru;11 (o,o) - nx12(o,o) (9.34) 

moet gelden. Dit is het Hugenholtz-Pines theorema dat hiermee bewezen is tot 

op alle orden in storingsrekening. 
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