
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Wisselwerking tussen een normaal of een supergeleidend fermigas en een oorspronkelijk
koherent E.M.-veld

Vennekens, H.P.J.J.

Award date:
1969

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a2ed9c5c-a5c6-44ec-af4f-04f6d8b9fcbd


WISSELWERKING 

TUSSEN EEN NORMAAL OF EEN SUPERGELEIDEND FERMIGAS 

EN EEN OORSPRONKELIJK KOHERENT E.M.-VELD 

H.P.J.J. Vennekani 

Verslag van het afstudeerwerk 

onder leiding van drs. W.M. de Muynck 
in de Groep Theoretische Natuurkunde 

bij prof. dr. L.J.F. Broer. 

Technische Hogeschool Eindhoven, 

januari 1969. 



- 0 -

Een normaal of een supergeleidend fermigas, dat zieh aanvankelijk in de. grond

toestand bevindt, oefent -tot in de vierde orde van de stor~ngsrekening-

geen invloed uit op de koherensie van een gekwantizeerd E.M.-veld. 

Heeft de supergeleider oorspronkelijk een temperatuur T > 0, dan wordt de 

koherensie verstoord door de temperatuurstraling. 
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J • 1 J.nleiding. 

l. Beschouw een normaal of een supergeleidend fermigas in wisselwerking met 

een bosongas. 

Dit bosongas kan bijvoorbeeld korresponderen met een gekwantizeerd E.M.

veld. 

Het bestaat dan uit fotonen. 

We richten het zo in, dat de interaksie tussen het fermigas en het foton

gas vanaf het tijdstip t = 0 in werking is, en dat het fotongas zich op 

dat moment in een koherente toestand van de mode q bevindt. 

We willen (onder meer) nagaan, hoe de koherensie-eigenschappen van het veld 

na verloop van een zekere tijd t veranderd zijn. 

Daartoe definiëren we een variansie-achtige grootheid, koh(t}. 

We onderzoeken -in eerste aanzet- het gedrag van de laagste orde termen 

vari de storingsrekeningontwikkeling voor koh(t}. 

2. In een supergeleidend fermigas bestaat een (long-range) korrelasie tussen 

fermionen met tegengestelde spin en impuls. 

In de grondtoestand verkeren deze fermionen paarsgewijze in een gebonden 

toestand en in de aangeslagen toestanden zijn een aantal van deze paren 

opengebroken. 

Het eksitasiespektrum vertoont een energiekloof. 

We verwachten, dat één en ander zijn konsekwensies heeft bij de wissel

werking m~t het oorspronkelijk koherente E.M.-veld. 

Dat is een van de redenen voor onze belangstelling voor het huidige onder-

zoek. 

3. We zien dit onderzoek bovendien als een aanloop naar een probleem . dat be

trekking heeft op het Josephson-effekt, waarbij een junksie van twee su

pergeleiders onder bepaalde omstandigheden een E.M.-straling uitzendt. 

Dit E.M.-veld wordt in het algemeen klassiek behandeld. 

We zouden willen nagaan, of het zinvol is dit veld te kwatizeren, en of 

het bepaalde koherensie-eigenschappen vertoont. 

Deze zouden hun oorzaak moeten vinden in de long-range korrelasies in de 

junksie. 

mei 1968. 



- 2 -

1.2. Kwantizasie. 

1. We kiezen zodanige eenheden, dat 

t = (konstante planck) 

c = (lichtsnelheid in het vakuum) 

k = (konstante van boltzmann) 

Verder is e0 de diëlektrise konstante van het vakuum, en V het volume van 

het sisteem, dat we in beschouwing hebben. 

2. We beperken ons tot de studie van de wisselwerking tussen een fermi,gas en 

één mode van het veld. 

Dat menen we·daarom te kunnen doen, omdat we het zo inrichten, dat op 

t = 0 slechts één mode van het veld is geëksiteerd. 

En, omdat we veronderstellen, dat de invloed van de andere modes tijdens 

de periode van wisselwerking verwaarloosd kan worden. 

In hoofdst4k 4 komen we hierop terug. 

3. De operatoren a+ en a scheppen respektievelijk vernietigen een foton met 

impuls q en polarizasie-·vektor ~, korresponderend met een vlakke, trans

versale (b.v.) lopende golf; Louisell fll]: 

[ Q~G\_+ l :: 

[ct, a..1 = [~.,ct~ :0 

(q;. ~~} : 0· • l!~l"'-= 2. \) E.o 1'\j \ . .> 

4. De operatoren ctö en cko scheppen respektievelijk vernietigen een ferntion 

met impuls k en spin o: 

[ ,CKG"> L:'u' 1 
+ 

[~\(())~l(\!1l1 ::::. 0 ';;. 
.... 

5. De spinindeks a is tweewaardig: a = + of a = +. 
De impulsvektor k doorloopt de gebruikelijke diskrete waarden welke b.v. 

optreden bij een golffunksie die nul is aan de wanden van een rechthoekige 

ruimte met het volume V. 
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Een sommasie over de indeks k kan vervangen warde~ door een integrasie: 

6. In dit verslag werken we uitsluitend in de impulsrepresentasie. 

Het is daarom slechts voor de volledigheid, dat we hier vermelden dat de. 

fermionschepping- respektievelijk vernietiging- operatoren in de plaats

representasie (voor lopende golven) gegeven worden door 

T -'h_ "'" ;-l\' G (.tt.) ::; V L ,c K (i" ~ - Ï-\<rt. 

\i' (S ( Jt) := V~ 'I,_ L Á. ... () ..R/~ "'~ i..\(;)t 

Voor de definisie van fotonoperatoren in de plaatsrepresentasie verwijzen 

we naar Louisell [ l ,]. 

7. In aansluiting bp (6) merken we nog op, dat 

s~~ .,tiJ,(...~ - ~ \.<)1, -· V.~ °Ko 

~ ~+\.l<.rt. -:::. V b(:rt~ 
~ 
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},.3. Koherente toestand. 

1. Bij de beschrijving van de mode q van het gekwantizeerde veld maken we 

gebruik van de toestandvektoren !.M-). 

De natuurlijke getallen M- tellen het aantal fotonen in de mode q. · 

2. Deze toestandvektoren hebben onder meer de volgende eigenschappen: 

Q\NI.): Q \M..-1'> 

+- . r-'""' ., 
0.:\M.)-;; VNt-tt \M.t-\) 

.(~lAl\.) ; bMMI 

3. De koherente toestand la> is de enige (waarin alleen de mode q bezet is, 

en) waarvoor: 

Q.\Ol..) = o<. \ei..) 

<0( \ot> ': 

Hierbij is a een willekeurig voorgeschreven kompleks getaL 

Men kan bewijzen, dat 
00 

\()() = (~'f-i\oc..\1 ) 2 á..IVI. (M.!{1""1M.)> 
1\'\:o 

4. In verb.and met de definisie van koh(t) -zie §1.9.- merken we hier op, dat 

5. Men kan overigens aantonen, dat (4) een nodige en voldoende voorwaarde is 

voor het bepalen van een toestand van de vorm van la>. 
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1.4. Behoud van koherensie. 

1. Beschouw een gas van vrije fotonen in de mode q. 
. . " + De ham~lton~aan ~s H = wa a. 

De schrÖdingertoestandvektor zij j~(t)> = e-iHtj~(O)>. 
Neem j~(O)> = ja>. 

2. Men kan dan makkelijk nagaan, dat niet alleen voor t = 0 maar voor wille

keurige tijd t: 

waarin < ~ ~. ·'> ; <ce(t:) \ .. ' . \ 'e(t)> . 

Het systeem blijft dus in een koherente toestand: 

-\..w'l 
I<{ C~)> : \ ~(t') > ::: Q_ I o<.>. 

3. Glauber [4'1 toont aan, dat dit ook geldt voor een bosongas beschreven 

door de hamiltoniaan 

waarbij f .• 
lJ 

tijd. 

M = f •• en f., eng. verder willekeurige funksies zijn van de 
J~ lJ J 

De indeksen i en j refereren naar verschillende modes van het veld. 

4. In het huidige onderzoek gaan we na, in hoeverre dit verschijnsel niet 

optreedt bij het foton-fermion sisteem. 

5. Louisell [L1] doet iets dergelijks bij een veel eenvoudiger foton-fonon 

sis teem. 

En Schoonbrood [S1] onderzoekt de invloed van bepaalde niet-energiebehou

dende termen in de hamiltoniaan voor de wisselwerking tussen een foton

gas en een twee-nivo sisteem. 
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t .5. De hamiltoniaan. 

1. De hamiltoniaan van het foton-fermion sisteem, dat we hier willen bestu

deren, bestaat uit verschillende termen: 

H - ti 0 + \4 -e-'f 

H0 = H~ + \-l'f'. 

2. Hierin is H de hamiltoniaan voor één mode, q, van een vrij, gekwanti
p 

zeerd veld: 

3. H is de hamiltoniaan van het fermigas in afwezigheid van het veld: 
e 

E. =- -'- I k \ 'l..- ,.".. • 
K ~NV\ / 

Hierbij is ~ de waarde van de energie aan het fermioppervlak: 

JA- _ l ~t _ I "'"" ~ -.-- . - -.,.... . 
- i/VV\. 0 - t. 0 

4. We bestuderen twee gevallen: 

a. H ·= 0. s 
We hebben dan een normaal fermigas, waarin de wisselwer~ing tussen de 

fermionen onderling buiten beschouwing gelaten wordt: een ideaal gas. 

b. Hs = ~ t_>-. L ..c:-t..lcs- ..(:..+~'u' ,e..~"'"~~· ,c..K<r (À )O). 

voor het supergeleidende fermigas. [R1]. 
De sonunasie strekt zich slechts uit over de impulswaarden in een schil 

ter breedte 2 wD << Po rond het fermioppervlak. 

5. Tenslotte geeft H de wisselwerking. tussen fotonen en fermionen: ep 

H~~ =-~ t (k·!<4f) [ a.T..C~IS"'.c.K-t-~~ + (À...L+K'tCV<r...CKct 1 ~) 

*) We zullen bij een ~-teken meestal niet aangeven, over welke variabelen ge
sommeerd wordt. In het;algemeen is dat wel duidelijk. Over de indeks q wordt 
nooit gesommeer;,d, ,i ~·;, 

;:t 
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Deze term beschrijft de emissie, respektievelijk de absorpsie van een fo

ton door een fermion. 
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1.6. De begi~voorwaarden. 

1. De foton-fermion interaksie is werkzaam vanaf t = 0. 

Op dat moment verkeert het fotonsisteem in de koherente toestand la>. 

We zullen afwisselend twee gevallen in beschouwing nemen: 

a. Het fermionsisteem bevindt zich op t = 0 in de grondtoestand lljlo>· 

b. Het fermionsisteem heeft ,. op t = 0 de temperatuur T :: 1/8 ~ o. 

2. Geval a. komt overeen met de keuzeT = O.in b. 

3. In de grondtoestand van het normale fermigas zijn alle nivoos binnen het 

fermioppervlak bezet, en die erbuiten onbezet. 

4. Bij de supergeleider nemen we de BCS grondtoestand: 

waarin IO> de fermion-vakuumtoestand is, en uk en vk zekere parameters. 

< [Rt], [St]). 

5. In geval b. wordt de toestand van het fermigas op het tijdstip t = 0 be

schreven door de dichtheidoperator van een groot kanoniek ensemble; ver

gelijk § 1.7.7. 
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1.1. Heisenberg-en interaksierepreserttàsie. 

1. De hamiltoniaan hevat dus verschillende termen: 

H:: Ho+ H.e.~ 

He?: \-IR. t- HF 

2. Beschouw een operator A, gegeven in de schrÖdingerrepresentasie. 

We definiëren deze operator in de heisenberg-respektievelijk interaksie

representasie: 

3. Omdat 

geldt 

4. Omdat 

geldt 

V\ 

A (t) = 
A 

A (t) :: 

a(t.-')::: _Q_+ i-\-l~t Q .R...-d4r-\:: 

,ê (t) ~ JL~ '- r\R..t L Ji '-~t.-t. 

a_~ ( ~) = <X .J.Ac\Q ~ \.w\: 
A 

Cl ('\: \ :: Q. ~e-x~ .. '-.~t 

5. Omdat bij het ideale fermigas 

geldt daarvoor: 

.-ê :<r ( -l) : ..t: :es ~'f + L-~ ~ t 
~ 11( ~ ('\:·) - ... c. \( 4 ...Q...x._'f - i>t 'te; t 
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6. Het kan zinvol zijn hier eksp1isiet op te merken, dat (b.v.) 

[<1~"'=)>-t(~) ~ ::;;Q.) 

hetgeen voor t' ~ t ~epaald niet geldt in de heisenbergrepresentasie. 

V) 

7. De verwachting~waarde <A(t)> van bovengenoemde operator A wordt in de 

twee in §1.6.1 onderscheiden gevallen als volgt gedefiniëerd: 

""' ' ...... 
ad a: <At~)> :-. .{\\)0 \.(.o<.\ Att) \<"A-'>\'\'0 ') 

~ ~(ln l"t- ~~HA..<""-\ A(~Y\«-> ad b: (A("=:J) ;: 

waarin -~ n. \; - ~ \-\Jt 
~ = .1l... ..IL. • 
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1.8. Storingsrekening. 

1. We definiëren de S-matriks: 

Deze voldoet aan de DV: 

en aan de beginvoorwaarde: 

~ (o)"' ' 

2. Overigens is S een unitaire operator: 

3. De DV voor S(t) kan worden opgelost door integrasie naar t en herhaalde 

substitusie: 

4. Hierbij is dan echter wel verondersteld dat dit preses konvergeert. 

5. Voor een operator A geldt in de heisenbergffrepresentasie: 

6. Dit, en (3), leidt tot: 
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1.9. Het koherensiekriterium. 

1. We definiëren kcr"' {t) = <.(i.~· ("'c) Ö..(:~) > - <.Ö..+(~) ".> ( a.(t)) 

De betekenis van de middeling< ••••• > werd vastgelegd in §1.7.7. 

Koh(t) kwam feitelijk reeds ter sprake in §1.4. 

2. We gaan koh(t) (dus) nader onderzoeken m.b.v. de storingsrekening. 

Voorlopig beperken we ons tot de tweede orde benadering in H • ep 

3. Volgens §1.8.6: 

t 

-ti._ ~<:U., I< a.~(~)'>< rtt~ (~:\ D..(')J '> '\- < r 14 .l-"f (t,').) 6.: (t) J > < ê..{t) > j + 

t -\: 

-~cM:,~ ~t,_ { (~(-t)'>< [ H~(~~\ ret~(t,)) ~(-\:) J l > .... 

~'r~~c.~c,.\ r ~.t.y(.tl)) ~ .. (~)11 ')(~(t)) 1 + 

- ~ .tt, ~ coU:._ < [ H _,'~,(*,),i?..+(~'.)~< [A .....,(t,), WJ) > . 

Voor <ri+(t)~(t)> geldt een geheel analoge uitdrukking, welke formeel uit 

de bovenstaande te verkrijgen is door overal het)>< weg te lat~l?i· 
é"tc..K.Ah\. . ·. 

4. We moeten dus het verschil tussen deze twee uitdrukkingen bepalen. Hier

bij doen zich drie veneenvoudigende omstandigheden voor: 

a. Elke term bevat zowel de operatoren a+(t) als a(t). 

Vanwege §1.7.4 mogen we deze vervangen door a+, respektievelijk a. 

De tijdfaktoren vallen namelijk tegen elkaar weg. 

b. De uitdrukking voo~ <a+(t)ä(t)> bevat dan enkele termen van de vorm 
+ <Aa> of <a A>. 

Vanwege §1.3.3 en §1.7.7: <Aa> = a<A> = <A><a>. 

<a+A> = a* <A> = <a+><A>. 

Deze termen vallen dus weg tegen de overeenkomstige termen in 

<a+(t)><ä(t)>. 
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c. Vanwege § 1. 5. 5 en §l. 7. 6: 

< [~A.~ C~),, ~J > ~ 
lt ~ \ 2 + ( ') A I.''\ · t_l : - ~ I-. (K. ~'V J ( k'r-Q,j(J -~ . ..C,k<> L"* J) ~ -\..(.) . 

We beschouwen het stelsel eigenvektoren 1~.> van H • 
"" ) ;-. l. e 

Bij het bepalen van <. .c..: ... '\s .. (t' .C\(cs(t')> 
zouden dan -volgens §1.7.7- alleen de matrikselementen 

< 4\1 .t:-t'"i~ (*') 1:~~-C\'\ \ w~ > 
een rol spelen. 

Deze zijn in een ho~ogeen sisteem (het fermigas!) gelijk nul, omdat 

.C "Uç<r l ~\) en .C. \(+ot~ \ '-Vt '> voor q .f 0 onderling ortagonale 

eigenvektoren zijn van de totale impuls (in het fermigas). 

Dus geldt: 

en ook: 

5. Als we dit alles in aanmerking nemen, is het.duidelijk, dat voor koh(t) 

slechts één term overblijft: 

t , i:. 

kes~ (tj ;: - ~ cttl ~ d.t~ < [ ~~ (-t,),a: J [ H~(t:t.)-> Q.] > . 
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1.10. Het normale fermigas (1). 

1. We resumeren: 
t T A 

k~(tj ::; ... ~cM:,~ o\.tL .( [ Çt~ ({.;)_,&" l [ H~[-\~\.QJ > 

t1~ L-t) :; - ~ L O<·!PJ) [ a+(t') t+\<<Sct) .Ë\<+~<rL-t-) + h • .ë..J 

2. Zo zien we dat 
t '\-

kc-~(t)-= (~)~r(K.~_"')(~ . .g.~) ~~. ~~,_ .l4c..tf U,)(.t~-t,) ~ 

x. < .ê.~+~cr (-t,) ~~<r(t,) z:\ tr' (-t~) 2~+cv~{'tt.) > 
3. We merken op dat hierin de verwachtinglwaarde voorkomt van een produkt 

van c-operatoren in de interaksierepresentasie. 

Dat is dus een grootheid van het fermigas in afwezigheid van het fotongas. 

4. Voor onze keuze H.e.::: L ~"' . .é.:~-\<:6" ...C.~-tcr :~ 
maar ook algemener, i:n de Hartree-Fock benadering voor een homogeen, iso

troop normaal fermigas, geldt -vergelijk [V']-~ 

waarbij gebruik gemaakt is van § 1. 2. 3: (CV· ~-t~tJ) = o. 
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1. 1 1. Het normale fermigas .. t&• 

1. Uitdrukking 1.10.5 kan m.b.v. 1.7.5 -voor het normale fermigas- herleid 

worden op 

ko-lt(t\ ~ c-: )"' L ('h..-!Q,J)'J.. ~ .c.~+~lr L\'\~~cr'f-(C"'<t ~:a-l)( 
-\: t 

~ ~o.t, ~ ~2. ...Qn~'f t. Lw t'?:~- ~~~<V )(t2. .. t,) 

2. In de HFA voor een niet ideaal, normaal fermigas -vergelijk §1.10.4.- kan 

eenzelfde tijdfaktor worden afgesplitst. 

De energie Ei moet dan echter algemener gezien worden als de energie van 

een elementaire eksitasie; Abrikosov rA IJ' 

3. De integraal naar de tijd in (1) is gelijk aan 

4. Volgens Messiah [M~ kunnen we dit benaderen met een o-funksie. 

De voorwaarde daartoe is, dat we een voldoend grote t bekijken, welke 

toch weer zó klein is, dat we mogen volstaan met de tweede orde van de 

storingsrekening: 

voor t » 1/liE, waarin liE een makzimaal toelaatbaar geachte onzekerheid 

is in de energie. 

Deze ÄE heeft een fisies bepaalde ondergrens. 

5. Zo eindigen we met 

l<D'k(.~)~ ~T\t. (!...Y' L.(k.~&Jlt_ ~(c.v+~k-f..K-\-qJ) )( 

>< < ..ë. :+"\1 ~ ,e.~-..:-t 'V~ ') ( L L~:;:q· .c~<l~ 

We zullen de sommasie naar de impuls niet uitvoeren. 
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1.12. Interpretati~. 

1. De faktoren 

voos {k+q,o) 

<ck+ · ck · >,<ck ck+ > geven de waarschijnlijkheid dat de ni-+qo +qo a a 
respektievelijk (k,o) bezet, respektievelijk niet bezet zijn. 

3. We hebben hier dus te doen met een proses, waarbij een fermion uit het ni-

vo {k+q,o) terugvalt naar (k,o) CYv\.ole.rL ~~U<... '-"WVI. -'?..Uvt ~".-t·~ (:w-.fl...'c i.M....'fvl.s. 'V)· 

4. De faktor o{w+ek-ek+q) .zorgt voor het energiebehoud. 

5. Deze treedt alleen op, als we de tijd t relatief groot nemen. 

Dat stemt overeen met de h~isenbergonzekerheidrelasie voor de tijd en 

energie. 

6. De koherensie van het veld wordt in de tweede orde van de storingsrekening 

dus slechts verstoord door fotonemissie uit het fermionsisteem. 

7. De waarde van koh(t) hangt niet af.van lal 2 , de fotondichtheid, zodat er 

sprake moet zijn van ee.n spontane (termo) emissie. 

8. Dat komt overeen met het feit, dat koh(t) = 0 voor T = 0, hetgeen op twee 

manieren is in te zien; vergelijk §1.6.2: 

a. In de grondtoestand van het fermionsisteem is 

<c~+qock+qo> = U [ Po-Jk+ql J 

<ck0c~0> = u[ (k 1 - p~ 1. 
Hierin is Po de absolute waarde van de impuls aan het fermioppervlak en 

U de heaviside funktie: 
f 

U(x) = 1 voor x > 0 . 

U(x) = 0 voor x < o~ 

+ + 
We zien dat <c c ><c c > slechts ongelijk nul is voor Ek+q < 0 k+qo k+qo ka ka 
én Ek > 0. 

Maar dan kan niet voldaan worden aan statement (2). 
:(/ 
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b. Voor T ~ 0 geldt: 

+ <c c > k+qo k+qo 

+ -1 
<c c > = ( 1 + exp - Bek) •· ko ko 

Nemen we T = O, dus B + ~, dan vinden we hetzelfde resultaat als in a. 

,; 
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2. 1. Inleiding. 

1. In het vorige hoofdstuk hebben we het probleem van het koherensieonder

zoek m.b.v. de storingsrekening geintroduseerd en met het voorbeeld van 

de tweede orde benadering bij het normale fermigas toegelicht. 

Nu richten we onze aandacht op de wisselwerking van het veld met een su

pergeleidend fermigas. 

We bepalen de tweede orde benadering voor koh(t); vergelijk §1.9. 

2. De uitdrukking 1.10.2 voor koh(t) is ook bij de supergeleider van toepas

sing: 
-t -t 

k()"k[t) == (!t L (k.~'V)(t.~q) ~ci-t, i clt,_ ~ \.w(t~t,) x 

x < ~:+Q,/<X (t.) .ê\(rl-( * ,) -t;('> ( t,_'\ ;_.R.+'VÇl (t,) )· 

De verdere uitwerking echter niet. 

Daarin moeten we namelijk juist de spesifieke eigenschappen van het fer

mionsisteem in rekening brengen. 

3. We geven eerst een herleiding van koh(t) op basis van de Gorkovteorie 

voor de supergeleider. 

Later (v.a. §2.10) gebruiken we het formalisme van Bogoliubov-Valatin. 

4. Het kan dienstig Z~Jn, in dit hoofdstuk te beginnen met een kort over

zicht van de Gorkovteorie tA "--] ) [ S ~J . 

oktober 1968. 
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2.2. Inleiding tot het formalisme van Gorkov. 

1. We beperken ons tot een supergeleider, beschreven door de hamiltoniaan: 

f. :. -'- l k\~ -J.A, ::. -'- [I klt.- ~,_] 
1< "- M-v I .t .NW\. ' 0 

De sommasie in de tweede te~~ e 
een schil ter breedte 2 w .D « Po 

strekt zich uit over de impulswaarden in 

rond het fermi-oppervlak. 

+ 2. De fermionschepping-en vernietigingoperatoren cko en ~0 worden in de hei-

senbergrepresentasie voorgesteld door: 

Ze hebben dezelfde vorm als in de interaksierepresentasie bij het foton

fermionsisteem; vergelijk §1.7.3. 

3. Volgens het resept van Matsubara introduseren we -vergelijk §2.3- de ima

ginaire "tij d11 t = -i T; 0 ::: T ::: f3: 

4. We beschouwen een groot kanoniek ensemble. beschreven door de dichtheid

operator p = exp f3(Q-H ). 
e 

De termodinamise potensiaal n verzorgt de normering van p. 

Dus exp-f3Q = Tr exp-f3H • 
e 

5. In dit ensemble bestuderen we propagatoren van de vorm: 
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6. De "tijd"ordening operator T rangschi.kt de betrokken c-operatoren van 

links naar rechts volgens afnem~nde ;'tijd" T. 

We bedenken hierbij , dat T €. Re • 

Bovendien impliseert deze operator een faktor (-l)n. als er n permutasies 

nodig zijn om deze c-operatoren vanuit de gegeven volgorde in de "tijd"ge

ordende volgorde te brengen. 
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2.3. Over de imaginaire "tijden" 

1. We maken hier een kanttekening bij §2.2.3. 

We zullen proberen duidelijk te maken, wat -naar onze mening- een van de 

belangrijkste argumenten is tot het introduseren van de imaginaire "tijd" 

t = -i-r. 

2. We zijn bezig met een onderzoek naar de eigenschappen van de supergeleider, 

beschreven door de hamiltoniaan 2.2.1. 

Daartoe bestuderen we het gedrag van b.v. de propagator 

Men kan makkelijk aantonen, dat deze inderdaad slechts een funktie is van 

het tijdverschil t1-t2• 

3. De operator êka(t) voldoet aan de heisenbergbeweging~vergelijking: 

Daarmee kunnen we een D.V. opstellen voor de propagator G'. 

We zoeken nu naar een stasionaire oplossing van deze D.V. 

Maar dan ontstaat het probleem van de juiste keuze van de randvoorwaarden; 

vergelijk b.v. Kadanoff & Baym tKt]. 

4. Er zijn verschillende manieren om de juiste stasionaire. oplossing uit te 

selekteren. 

Eén bestaat hierin, dat we op grond van de struktuur van de propagator G' 

vaststellen, dat -vergelijk Abr. [A~]- voor de fouriergetransformeerde 

geldt, dat: 

analities is het bovenhalfvlak van w, en dat de funksie 
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anali~ties is in het benP.denha~.fvlak. 

5. Deze metode wordt door Abrikosov (A 2.] toegepast bij de Gorkovteorie 

voor de supergeleider bij T = 0. 

6. Dikwijls zal het handiger zijn, op een andere wijze te werk te gaan. 

We definiëren de imag~naire "tijd" t = -i-r, en krijgen dan de propagator: 

Het is gebruikelijk de faktor i -vergelijk (2)- hier weg te laten. 

1. We kunnen nu makkelijk aantonen, dat 

Daartoe maken we dan gebruik van de definisie van G, van §2.2.4, en van de 

eigenschap 

welke geldig is voor willekeurige operatoren A, B en c. 
Bij de afleiding van (7) speelt het feit dat we een (groot) kanoniek en

semble bestuderen een essensiële rol. 

9. De "periodisiteit" eigenschap (7) van de propagator G kan nu fungeren als 

randvoorwaarde bij de D.V. voor G; vergelijk (3). 

Bovendien staat deze ons toe G (k,-rl--r 2 ) slechts te definiëren op het ina 
~ + 8; dus voor 0 ~ -r. ~ 8; vergelijk §2.2.3. 

• l 

10. In het algemeen wordt deze "periodisiteit" eigenschap niet eksplisiet als 

randvoorwaarde gebruikt, maar implisiet in het feit dat de fouriergetrans

formeerde vanG (k,T) géén fourierintegraal is, zoals bij G (k,t), maar 
0. 0. 

een fouriersom over b~paalde diskrete frekwensie (of energie) waarden. 
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IJ. Definiëer: 

*~ 
~ §~ ~ Cl~(~.)~) J2 ... c:~ t \.-~"" -c 

w M. =- GJ.. N\. -n I~ ~ IYl ~ e.. "'..u.Q.. . 

Dan geldt vanwege (6): 

Ci.,((~Jt..:).t\4')-::. ~(!>cU.. c;d...c~.)-c) .QAc_'R*'-wM"t _; wM.~(_'l.M.-\-\}rr/~· 
0 

12. In feite valt over dit onderwerp nog veel meer te vertellen. 

We raken dan echter verzeild in een uiteenzetting over allerlei eigen

schappen van de propagatoren van §2.2.5; eigenschappen welke we in dit 

verslag toch niet nodig hebben. 

Zo kan men b.v. aantonen, dat -zie (4)-: 
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2.4. De ansatz van het Gorkov-formi::l: !_sme ~roor de supergeleider. 

1. Gorkov veronderstelt: 

en, met verkorte notasie: 

4- .(r r .é,1l1 > <\f~~ ~: l'> 
-<' rz, ~t1 > . .(\ r ~2.. .t~ 1 > 
+ < T r t-, z~ 1 > < T r ..tl-~ +~ J > 
~~,) ~t ~(A_b~t·. t,_, ~ .ê.~. 

3. De faktor êkt in (la) houdt verband met het feit, dat we een homogeen si

steem bekijken. 

4. De ê-faktoren in (Jb) korresponderen met de idee, dat supergeleiding zijn 

oorzaak vindt in de paarvorming van fermionen met tegengestelde spin en 

impuls. 

5. In een isotroop sisteem is het rechterlid van (la) onafhankelijk van de 

absolute spinoriëntasie a. 

6. De tweede en derde term in (te) korresponderen met de Hartree-Fock bena

dering voor een normaal fermigas; de eerste term is spesifiek voor de su

pergeleider. 

Deze term is afkomstig van de paarkorrelasie in de supergeleider; verge-

lijk (4); [Mi]. 

7. In mijn stageverslag (Vt] heb ik de juistheid van deze ansatz beargumen

teerd binnen het kader van de BCS-teorie voor T = 0. 

Ik had dat echter vollediger kunnen doen in het kader van de Bogoliubov

Valatinteorie. 

Deze biedt een aantrekkelijk form< lisme voor de BCS teorie voor T~ 0. 
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2.5. De temperatuur afhankelijke ;reerqe funksies (1); 

1. In §2.3 liepen we reeds vooruit op enkele van de nu volgende statements. 

2. Volgens §2.4.1 & 4 heeft het zin, de volgende "temperatuur-afhankelijke 

greense funksies" te definiëren: 

GiéK_;c-·l)~ -<T[ ~1(:.,.6:) ~-~1 (c1)] > 

F+(\<.~-c--è)~ +<T [.t_t"'c"t)1:"'(~')] > 

F (K :> t:-"L'):; - < T [ ~K~ó:) tKi·(-t.') 1 > 

3. Men kan makkelijk aantonen, dat deze grootheden inderdaad slechts funksies 

zijn van het "tijd"verschil r-t'. 

Dit "tijd"verschil ligt in het interval -S ~ r-r' ~ +S; vergelijk §2.2.3. 

4. Men kan onmiddellijk inzien, dat voor de kompleks gekonjugeerde van F en 

G geldt: 

F~(~)-c--.:.)-=- F·~{k_)-t-"t) 

(.1* (\C)\-~l:; ~ (K)~-"t) 

5. De greense funksies met imaginaire "tijden" vertonen de belangrijke 

"periodisiteit" eigenschap: 

6. Dit blijkt van voordeel bij fouriertransformasie naar de "tijd". 

We definiëren: 

~ (\<_) ~) :: ~ ~ C.1 t'-'_)wM) .JU>.c~ -~ ~~-c. 

L1 Cl;(_,~""') = ~ Sç:. ?-1:.- S ( \l(.'l\.: ~ ~~ + L-w-'4l-
1. -~ 

WM""" 'iM.T\ I~ ~ ''\ ~-\.....u..Q. .• 
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v~nwege (5) Jeldt dan: 

Voor F+ en F gelden analoge uitdrukkingen. 

1. We merken op dat ~ exp 2n~•/S = Sö(T). 

8. Het is nu (dus) onze bedoeling deze greense funksies nader uit te rekenen, 

uitgaande van de heisenbergbeweging~vergelijkingen voor de c-operatoren. 

Zij verschaffen ons dan een grote hoeveelheid informasie over de eigen

schappen van de supergeleider. 
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2.6. De greense funksies (2). 

1. M.b.v. 2.5.2 en 2.2.1 leiden we af: 

waarin de operatoren met gelijk "tijd"argument T in de "tijd" geordende 

volgorde worden geacht te staan. 

2. We gebruiken de leden (c) & (d) van de 

\Je t~<"V\OI'"mere'V\ d.e (h.emise pdceYl"l.'iaal: 

en we definiëren de gap-parameter : 

ansatz 2.4.1; 

en diens kompleks gekonjugeerde~ 

f(. .~, .>.. :L <-L.!_+ë .. t:t'> ----;. ~ 

~:,. = >-. 'L <.~C.J!t ~..eJ...) ..:> 

/S.:>."l<(:_-+ <-"'" >: 
- R .IJ .. q_ t 

(~'Ct-E~)C,(IC\~-'C)- b. f+(k_;;t-"C) = -b["t-~{) 

(~-~I() FtiC>'t-ï..' J- ft~ (K~-c-"l) ",. 0 

(f-c+~kJ f(K>1:-~) tb. (\(I.C)"t.'-'-) = 0 

3. Fouriertransformasie naar de "tijd" leidt tot: 

L\.c..JM-EK)9(~_,w,..)+ i:l.f+(K.)v~) == 

(.:.w". +l.~) F(K->~"") + ~9(~->w_) ::::. o 

(\.LJM- ~\() t (\(.)1-,)M)- ~ qc-.c_:>-L.)~>t) ,;: Q 

4. Oplossing: ~(K.)wAA) 
-c i.....:l ... + 'i I<) 

::::. 
t.._)~ t 'l.~ +IA\"-

F+-(~e->w"') 
11"* 

::: 
t...)Z. ,__ lb.\'-' .. -t- 'l:--. + 

F [L<>w ... ) 
~ 

:::0 
2.. '1. ~ 

0.., t ?.IC+ \0.\ 
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5. We v~rmeldcn nog, dat tJ. als funksie van a bepaald wordt uit de implisite 

vergelijking: 

6. Men kan tJ. E Re kiezen door in de definisie van F+ een fasefaktor exp+i~ 
op te nemen, en in de definisie van F de faktor exp-i~. 

Deze faktoren hebben verder geen invloed op bovenstaande berekeningen. 



' 
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2.7. De "tijd"~epresentasie. 

1. Het is niet erg gebruikelijk de in §2.6.4 gevonden uitdrukkingen voor de 

greense futksies vanuit het frekwensLedomein terug te transformeren naar 

het "tijd"domein. 

Abrikosov c.s. [A 9..] rekenen niet anders dan in de frekwensierepresentasie. 

Toch zullen we deze transformasie uitvoeren; vergelijk 2.5.6: 

2. De som over n kan vervangen worden door een integraal langs een kring C 

rond de reële as in het komplekse vlak; zie fig.: 

4 (l( __ ;t:)- 0) :: - '!~ ~ 0.. "l.. 
c 

~i:.. +'t.v;: 

T+'l'!<+ b."J... 

..tA.c...'f' - ·~,. ~ t.. 

I* h~-\."t~ 
.) 

Dat kan, mede omdat G(k,z) geen polen heeft op de reële as. 

G(k,z) heeft alleen polen in de punten z = "! i..- EK ...; E\Ç:: J'""-t.--:~-+-0:.-1..-.,. 

Deze liggen buiten C. 

3. Als we de hoogte van C voldoende klein nemen, mogen we volstaan met de in

tegraal langs L1 en L2 ; zie fig. 

En deze kan weer vervangen worden door een integraal langs (L 1+c1 ) + (L2+C2 ), 

onder de voorwaarde dat de kontoerintegralen langs c1 en c2 naar nul gaan. 

Aan deze voorwaarde is voldaan als de radius van deze kontoeren voldoenJ,:. 

groot genomen wordt. 

-- ~ è, __..- ......._ 
/ 

/ L, +i.E~ " /'è <-
,.__. 

------>-····" 

"' 
> -"-·'""'/ 

' 
L~ -l..tle l::"" 

--...... +· ,... ....... ' èt_ - -
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5. We konkluderen dat de waarde van G(k,T > 0) bepaald wordt door de residu

en in de panten z = ~ iEk: 

6 W . d G(k 0) a 0 1 '' d -izS · • e v~n en ,T < , -~ < T < , op ana oge W~Jze oor e ~n 

· +izS 
vervangen door e • 

Men kan ook gebruik maken van 2.5.5: G(k,T < 0) = -G(k,T + S). 

F+ en F worden op dezelfde manier berekend. 

I 
I 

(2) te 
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2.8. Terug n~ar re~le tijden. 

J. We konkluderen uit §2.7, dat (8 E Re): 

~ (K .>\.';>o) ~ - IA.-~~{- fK) ~f- fk "C 

Sbc_,T<o) =- + ~~~{tE~e) ...W.~-fl("t:. 

F'(k:-)'t>()) =A f~t:f~\J0c..~-E~t: 'l.E\C t_,. .) 

.. 
E~ J<it+ó.'l. waartn ;:: 

\( 

IJ_!, 
k 

:; ~ ( \ + f.k/f..~) 
?.. 

-' (I- 'it<J E ) »"' :::;;. 
:t. . \'\: 

en 

{(!EK) t 
:: 

I + ./2...l.c, 'f' :q:~~ t ~ 

-A)~~(+ f~) ~~'f ~El( T 

'\- ..u:{(:-E~ ') »l'-y t EIK. t. 

- ~[+E.Ic) ~~+ t\l:"t] ~ F[lK::. t>a) 

2. We maken hier -voor latere verwijzing- twee opmerkingen: 
• • • ~ " J:::,'J... a. J.<ennel~Jk ~s IA. 'te. -0 ::~ ~ • 

"' 4C.:k 

Rickayzen [~,] laat als enige oplossing toe: 

b. Vergelijk 2.6.2: ll =- ).. 2. F (k.)o+) • 

Substitusie van (1) leidt tot ~ = À l ~ t.~~ l.AE" 
. tt'o( t" 

c. V o'O r- T = o : 

3. Uitdrukking 2 •. 1. 2 voor koh (t) bevat de verwachtingwaarde van een produkt 

van c-operatoren met reële tijden. 

Tot nu toe hebben we gewerkt met imaginaire "tijden". 

Het ligt voor de hand de substitusie t = -i• weer terug uit te voeren; ver

gelijk §2.5.2:" · 
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<.ê~.~;<S'Lt) ,ê_+~<SL-\-') > ~ ~~ ~(-E,) ht.-'f l.. t"(t'-t~ "T" AY~ -RL-tfl<) ..QM:..f L.E"'(-t-~ J. 
<i;~c"'t).ê..\rc"(~)> =\A~ iL+E~)~'ftE\({t'~t) +-AT~ iC-t\(;) JlM:..xa '-EIK C-t-~) 

4~:~Ct)i.;t[\')) ~ ~~ l~(-E\()~\.E~L''--\:)- {[~Ett)~'f'tt"'(-t-\')] 
.A .A ( A+ · /\ ) < ~lc~ (-l) ,(,.. \1:. 't" t'j > =. - ( ~ "-:J. ( ~) .c.:~:'t ('' > . 
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2.9 Koherensieonderzoek bij de superf!;eleid~. 

t. In uitdrukking 2.1.2 voor koh(t) wordt onder meer gesommeerd over de spin

indeksen a en a. 
Vanwege de isotropie van het sisteem mogen we ons beperken tot de relatie

ve spinoriëntasiee a = t en a = t of ~. 

We moeten 2.1.2 dan wel met een faktor 2 vermenigvuldigen. 

2. Daarna passen we de ansatz van Gorkov toe: 

In de tweede term zijn we van de sommasievariabele +k overgegaan op -k-q, 

en in beide termen hebben we gebruik gemaakt van (q.e ) = 0; vergelijk 
-q 

§1.2.3. 

3. Feitelijk hebben we een variant op de ansatz gebruikt, welke uit 2.4.1 

kan worden afgeleid. 

4. Vervolgens substitueren we 2.8.3: 
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5. Tenslotte integreren we naar de ~ijdvariabelen t 1 en t 2 • 

Dat geeft -vergelijk §1.11.4- voor elke e-macht een ê-funksie. 

We merken op, dat Ek,Ek+q ~ 8 en w > 0. 

De laatste term geeft dus géén bijdrage tot koh(t), en de vóórlaatste al

leen voor w ~ 28 • 

6. We zullen nu eerst laten zien, dat het bovenstaande ook af te leiden is 

m.b.v. het formalisme van Bogoliubov-Valatin. 

Dil formalisme biedt goede uitgangspunten voor de interpretasie, die we 

daarom uitstellen tot §2.17. 
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2. 10. Kwasiedeeltjes (1). 

1. We gaan uit van de BCS teorie voor de supergeleider. 

De hamiltoniaan is dezelfde als in §2.2.1. 

2. De grondtoestand is een lineaire kombinasie van toestanden, waarin de ni

voos (kt) en (-k~) ofwel beide bezet, ofwel beide onbezet zijn; Rickayzen 

(R'1 : 

Vanwege de normering <w
0

lw
0

> • 1 nemen we ~ + v~ = 1. 

We beperken ons tot ~, vk E Re. 

Het zijn dezelfde~ en vk als in §2.7.1 & 2, bijT= 0. 

3. De verwachtingwaarde voor de energie is: 

en voor het deeltjesaantal: 2L v~. 

De parameter v~ kan geïnterpreteerd worden als de waarschijnlijkheid dat 

het paar· (kt ;-k~) inderdáad bezet is. 

4. We willen komen tot een beschrijving van de aangeslagen toestanden van re 

supergeleider. 

Daartoe moeten we eerst de één-kwasiedeeltjestoestanden introduseren; ver

gelijk Schrieffer [ ~ 4] 

Het zijn de toestanden: 

- ~:"" ~1~\ ( "":e + AT.c .t-1-t ..c.:_+.Q.l.J) \ o> 

- ,(_ T r-r ( tA.t t- AJ".t_ <-~A ,.c._: I ) \ Q > 
-Y:,l, .R~~ ..c;._T 't..\11 

Hierin is dus een fermion aan het sisteem toegevoegd, terwijl het korres

ponderende paar verwijderd is. 
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5. De eksitasie energie van deze toestanden, dus het energieverschil met de 

grondtoestand, wordt gegeven door: 

Na herdefinisie van Ek -vergelijk §2.6.2- blijkt dit gelijk te zijn aan 

de~ voorT • 0 van §2.8.1 & 2. 

6. We willen hier benadrukken, dat het hier geintroduseerde kwasiedeeltje

begrip, zonder spesiale voorzieningen, slechts zinvol is voor T~O. 
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2.11. De B-V transformasie; kwasiedeeitjes (2). 

+ + 
1. De operatoren ykt en y-k~ in §2.10.4 worden geïnterpreteerd als de schep-

pingoperatoren voor kwasiedeeitjes met impuls k, respektievelijk -k en 

spin t, respektievelijk ~. 

2. Zij kunnen geschreven worden als een lineaire kombinasie van c-operato-

ten [ S 4 ].? [ R?..] : 
+ 't 
~Kt ~ ,u_K .C. k'\" -.AT'< .C-\<.V 

~ + 
~ -\c..V = .1\)"k .c.."1' + lA.k ~-k ~ 

Dit is de Bogoliubov-Valatin (B-V) transformasie. 

3. De hermities gekonjugeerde operatoren ykt en y-k-1- zijn vemietigingopera

toren. 

Men kan makkelijk laten zien, dat 

De grondtoestand is dus de vakuumtoestand voor kwasiedeeltjes. 

4. De y-operatoren voldoen aan de Fermi-Dirac statistiek: 

[ ~ k-. , i.e ~ 1 ; 
[ ){lel~. '\ ~.t(t ~~ :::-

De kwasiedeeitjes zijn dus fermionen. 

5. Voor later gebruik vermelden we hier de inverse van de B-V transformasie: 
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2.12. Aangeslagen·toestanden. 

1. De aangeslagen toestanden van de supergeleider worden gevormd door de êên 

of meer kw as i ede el tj es toestanden r ~ 41 ~ 

. .. .. . 

+ • • • • • + 

2. Deze toestanden vormen een volledig, ort~onormaal stelsel. 

3. Het zijn feitelijk geen eigentoestanden van de hamiltoniaan H • 
e 

Zij zijn dus niet stabiel. 

De kwasiedeeltjes vormen een gas van fermionen met een zwakke onderlinge 

wisselwerking. 

4. Deze wisselwerking zullen we echter verwaarlozen. 

We moeten ons dan beperken tot toestanden, waarin het aantal kwasideeltjes 

gering is. 

Dat betekent onder meer, dat de temperatuur in de buurt van T • 0 dient te 

liggen: T << T; vergelijk §2.10.6. 
c 

T is de kritise temperatuur van de supergeleider. 
c 

5. Met deze restriksie mogen we stellen: 

Dit komt dan overeen met de benadering: 

6. Dan is -vergelijk §1.7.5-: 

~~k~ ~ ~ ~t:.'l JU.,c...~ T \.. E ~ -t 
1'-'q;Lt\: ~~ ~\0- \..tkt 
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2. 13. Koherensieonderzo"ek (1). 

1. We sluiten aan op §1.10.1 en §1.7.7. 

Definieer: 
À - -

waarin 
\-t hf (t) ::: at ~ C'-) + c...'J+Ct) 

i (t-) :-! L(~c~~) 2-:<r(t) .t~+'V'"(t) ~'f .+\M)t. 
Dan is: 

rt ct - -
K~t (\-) = ~ Jvt, ~~ J.k1. < ,4-rct,'/'~(tl.\ > 

I> D waarin 
(!..fl -r i - (>-:.H.Q.. ) 

.( • • • • ') :::. ..R.. In L e.. , , , , 
en 

:; 
- - (b H.t. 
\ .n. R_. • 

2. We beschouwen het volledige stelsel ortanormale kwasideeltjestoestanden 

1~.>, bedoeld in §2.12.2. 
l. 

Definieer:. 

Dan is: 

<i ~c~ 0-1 (tl.} > -=- ~n ~ i.~ '€., \<. 'l'tl 'r·1't'ÎI> \~.koe..~ '--( ~ t ~Jr: t '-)L ti t,) 
.... ,~ 

en: 

~-~SL = t ~~-~'tn. 
3. Dit substitueren we in (1). 

Daarna integreren we naar de tijd; vergelijk §1.11.4: 

4. Konform (1) is 

We passen de B-V transformasie 2.11.5 toe: 

1.t = - ~ r (K. !\I) r (1A"\.A-~""<ti + N""'A.J k~~ > ( ~+'tc+o...J"r ~~1- ~~~"' ~-K-OJ.b ') + 

+ ( lLt<:. Ar k.+'\f - .IV~ tAk:+V l (. ~-k-<v-" ~ 'frt- + ~~ 1<-,1, ~+'te"'~ t J 1 
5. Dit moet in (3) ingevuld worden; en dat is een nogal omslachtige bezigheid. 

In §2.14 voeren ~e deze substitusie uit voor één van de termen van JY 
' 

Bij de andere termen kunnen we op.een;geheel ~naloge wijze te werk gaan. 
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2.14 Substisutié vàn J! 

1. Substitusie van uitdrukking 2.13.4 voor J+in uitdrukking 2.13.3 voor koh(t) 

leidt onder meer tot de term: 

2.-i\t...(~ y· L (K.B:a./"l"' (_ I.A.\<uto:_,.cv "'IA''\<."'-\+~ )'l )(.. 
K 

)t JL~n. ,l;: .i0>t.t I< 'ftt k+Ktf!,jt X\(1' \ ~~) \'l. b(\.4:)-t~~-t.~). 
'-->):. 

We merken daarbij op, dat een aantal kruistermen géén bijdrage geven. 

2. Het matrikselement ..<.. 'f· \ ~ \, \•·I.) is slechts ongelijk nul als 
\,. \(\-~"t 6k"t lil 

Hierin is lq,> een willekeurige toestand van de vorm 2.12.1, met die beper

king, dat de kwasiedeeltjesnivoos (kt) en (k+qt) beide onbezet dienen te 

zijn. Bedoeld matrikselement is dan gelijk 1. 

3. De energie van I q,> zij 't. ce • 

Het is dan duidelijk dat 

~1-=- 't(f + E\(, ~ t-i..;;. 't'f ~ E.-.c~cv • 

4. In bovenstaande term van koh(t) krijgen we zo de faktor: 

5. Volgens §2.13.2 is e-en • 1: exp-~'t., 
De toestanden l~h>' met enërgie ~h zijn geheel willekeurig. 

Het zijn dus de toestanden -vergelijk (2)-: 

De energieën zijn respektievelijk: 
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6. We vinden: 

7. Uitdrukking (4) wordt dan -vergelijk §2.8.1-: 

~-(l:,f\C.-t-CV t::: \ _____ __,.:_ ------- . ö (_u::. + € ~- t ~~V ) 

c \ ~ ..lU.c..'f -\->E"') (_I+~-~ E~~c ... ~) 

= {G-tK}{L+f"'~~)$(w~EK-E\c~oJ). 
8. Dit kunnen we in (1) invullen. 
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2.15. Koherensieonderzoek (2). 

1. We sluiten aan op §2.13.5. 

Het resultaat is: 

k:dtt Lt\ ~ 1n~. c;:, )'l., 'L c.~.~'"'),__ x 

)( [ ( \Ak.l..(_lc'"'<J t Ä)'~ ..vl(~'i,l \ \.. ··~-~J-E~){(-\ E KHJ) ~(~ + f~- tl<'t V)*" 

+L-·· L.~ -· )?.. {L+Etc:){[ ... E~""cv) o(w-t~'\-E~+'Jl'" 

t ( tA.~~::Ár~c,.'\1- Ar\ot u.. kt~')"- {. ( + f~\ ~\( + t:~+v) 6(.1".,)- E ~- E ~<tQ./ )+ 

+ L - ~ ~ - ) "- 1, (- E. ~}~ L- e ~~q,) b( '-'> + e: ~e + E \o;+v) 1 

2. We merken op, dat de vierde term gelijk nul is. 

Dat komt doordat w,Ek en Ek+q > 0. 

In de tweede term kunnen we van de sommasievariabele +k overgaan op -k-q. 

Hierbij wordt L~c --7 t._'--'V::.: ë "'-t<v ~ 'E \C+IV ~ l._l< = ~I< J 

zodat -vergelijk §2.8.1-: EK~ EI<~CV _) E\:::+llJ~ EK; .. ~.:~ .• 
De faktor (k.e ) 2 blijft ongewijzigd, omdat (q.e ) = 0; vergelijk §1.2.3. 

~ ~ 
De tweede term blijkt dan gelijk aan de eerste. 

3. We komen tot de konklusie, dat: 

kcriJ.t:)-4 ~t\t, (~Jl. 2:_ (~·-!-o.;)L X 

x [ ~ ( 1A~o: u.\<-tQJ +A>-~ A>\<tCV )" { (-Ek){(+ Elri.'\QJ \ b (~"- E \c- f \(;-<IJ)+ 

+ (1-L\t/V~HJ-....sl< lA.kH_/)" ~(+E~)1s(+tk+\l) f.(\.1)-€"--tlc+V)] 
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2.16. Kontrole. 

1. We moeten nu nog aantonen, dat we in §2.15, dus m.b.v. het formalisme van 

Bogoliubov-Valatin, hetzelfde resultaat hebben als in §2.9, m.b.v de Gor

kov teorie. 

2. Volgens §2.8.4. & 5 is 

~(t)-4 '-\TI-t f.:~S ... L.. L~.<.lf:~)"' >< 

x.[( ~k~~ u.\ + öt ) ~tf\('){L4 t:\l:tcv) b (w ~ Ek- t ~~fU) + 
4 EIC E~"~-<ll 

+(AJ"~~Q.jJJ~ + A'L ) ~ü-E\)-~~l-EF-~o.;) ~(~-E\ç+-E:k+~) t 
4 'E k E lc+OJ 

+ ( ~+4/M~- 0
1.. ) {,C~E0~(+EI<\-~) Ó(~-e~- t k"V) + 

lj t.k E F;.~~ 

+-( ~.~ lA~·- ~b~ J -Bt-E~)~(: tk'r<v) t~·+ E\(~ E~+'V) 1 . 
'-\ t \:i::.t"-•'V 

3. De vierde term is ook hier gelijk nul. 

In de tweede term gaan we van +k over op -k-q; vergelijk §2.15.2. 

De derde splitsen we in twee gelijke stukken, en in één daarvan vervangen 

we +k ook door -k-q: 

4. Tenslotte zoeken lve onze toevlucht tot §2.8.1 & 2,· met T = 0 (!), om aan 

te tonen, dat dit inderdaad gelijk is aan 2.15.3. 
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2.17. Interpretasie en konklusies. 

1. In de tweede orde van de storingsrekening vertoont de supergeleider twee 

prosessen die een bijdrage geven tot verstoring van de koherensie van het 

veld. 

Beide prosessen bestaan uit spontane (termise) emissie van een foton: 

a. Het ene proses wordt beschreven door de eerste term in uitdrukking 

2.15.3 of 2.16.3 voor koh(t). 

Hierbij emitteert een kwasiedeeltje in het nivo (k+qa) een foton met 

impuls q, en valt zelf terug naar het nivo (ka). 

De faktoren f(+Ek+q) en f(-Ek) geven de waarschijnlijkheid dat (k+qo) 

bezet, respektievelijk (ka) niet bezet is. 

De a-faktor zorgt voor het energiebehoud, 

Dit proses is geheel analoog aan het proses, dat bij het normale (ideale 

of HFA-) fermigas verantwoordelijk is voor koherensieverstoring; verge

lijk § 1. 12. 

Dat kan overigens nauwelijks verbazing wekken, omdat we in beide geval

len te maken hebben met een fermigas (bij de supergeleider een kwaaie

deeltjes-gas), beheerst door de Fermi-Dirac statistiek. 

De grondtoestand is echter in beide gevallen totaal verschillend~) 

b. Het andere proses wordt beschreven door de tweede term van koh(t). 

Hierbij rekombineert een kwasiedeeltje uit het nivo (k+qo) met een kwa

siedeeltje uit het nivo (-k-a) tot het paar (ko;-k-o). 

Tegelijk wordt een foton met impuls q geëmitteerd. 

De faktoren f(+Ek+q) en f(+Ek) geven de waarschijnlijkheid dat deze ni

voos (aanvankelijk) bezet zijn. 

De a-faktor eist energiebehoud. 

We merken op, dat Ek, Ek+q ~ À. 

Het rekombinasieproses kan dus alleen plaats vinden voor w ~ 2Ä. 

Dat is de bindingenergie van een gekondenzeerd paar. 

Bij het normale fermigas komt een dergelijk proses (uiteraard) niet 

voor. 

2. We kunnen deze prosessen schematies in beeld br.engen: 
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0 

3. VoorT • 0 is de.supergeleider in de grondtoestand. 

Er zijn dan géén kwasiedeeltjes. 

De fotonemissie is dan onmogelijk. 

Voor T = 0 blijft de koherensie dus behouden. 

Dat was ook het geval bij het normale fermigas. 
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3.1. Inleiding. 

1. In de voorafgaande hoofdstukken bestudeerden we de wisselwerking tussen 

een fotongas, dat zich aanvankelijk in een koherente toestand bevindt, en 

een normaal- of een supergeleidend fermigas. 

We kozen de Hartree-Fock benadering voor de beschrijving van de normale 

fase van het fermigas en de Bogoliubov-Valatin of de Gorkov benadering 

voor de supergeleidendè fase. 

We beperkten ons tot de tweede orde benadering van de storingsrekening 

voor de wisselwerking tussen het foton- en het fermiongas. 

2. In §1.12.8 en 2.17.3 lieten we zien, dat de koherensie in de tweede orde 

van de storingsrekening niet doorbroken wordt, wanneer het fermigas zich 

aanvankelijk in de grondtoestand bevindt. 

3. We zullen nû aantonen, dat de koherensie ook in de vierde orde van de sto

ringsrekening niet verbroken wordt bij wisselwerking met een supergelei

dend fermigas, dat zich aanvankelijk in de grondtoestand bevindt. 

4. We konkluderen dan, dat de supergeleider de koherensie ook in de vierde 

orde slechts verstoort in prosessen, waarin termise fotonemissie een rol 

speelt. 

5. Het kan zinvol zijn, na te gaan, of dit ook nog geldt, als we de ·volledi

ge storingsrekeningontwikkeling van koh(t) bekijken, dus als we koh(t) 

ekzakt uitrekenen. 

december 1968. 
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3.2. Probleemstellina. 

1. We geven hier een formuleri_ng van het koherensieonderzoek, welke enigs

zins afwijkt van de·probleemstelling in de voorafgaande hoofdstukken. 

We veronderstellen namelijk, dat het foton-fermionsisteem niet op het tijd

stip t = 0, maar voor t =- Ät ~ -oo in de begintoestand la>l~ >verkeert; 
. 0 

vergelijk §1.6. 

Hierbij is la>de koherente toestand van het fotongas, en 1~ 0 > de grondtoe

stand van de supergeleider. 

2. Op het tijdstip t bevindt zich het sisteem in de toestand l$(t)>, be

schreven in de interaksierepresentasie. 

We definiëren: 1 C{(l:.) '> -4> \ <'e(""co)) 

I ~(t) > ~ l((>(-ro>) 

De beginkondis ie is dus: I Cf(- eo)} 

\.) CP <7L. t -::. 1- Cl. i:. --.4 + 00 

\)'(" CJ \. . t "" - /.':;. t- ~ - co 

~\~>l~o'>· 

3. We onderzoeken het gedrag van de grootheid 

voor t = Ät ~ oo; dus van de grootheid 

4. Deze formulering van het koherensieonderzoek heeft.het voordeel, date~

kele problemen van energiebehoud omzeild kunnen worden: de interaksie 

wordt niet op een scherp bepaald tijdstip t = 0 "ingeschakeld11
• 

5. Deze formulering sluit bovendien mogelijk beter aart bij een eksperimentele 

realiteit, waarin een koherent golfpakket verstrooid wordt aan de super

geleider: het fotongas en de supergeleider staan slechts gedurende een 

zekere tijd 2 bt in wisselwerking. 

Deze tijd kan relatie~ groot zijn. 

De grenzen van het interval zijn niet scherp bepaald. 
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3.3. Storingsrekening. 

1. De toestand !Hoo)> van §3.2 kan ontwikkeld worden m.b.v. de storingsreke-

ning: 
00 

I <E'(~oo) > ~ 2.. SM\ <e(-oo\> > 
J\\""0 

met: s 
0 

." A 
eo ±. st.,.._, 

""' 
A A 

~M ;;. (-t)N\ s cAA.-, ç ~"- • . • cA;t t-t,H" •.. HA\ ("'-t~\) ,.,.. 
-oo -()<) -co 

I' ",.. 

\-{. "" \iht'(~ ... ) • 1.-

2. We kunnen dit invullen in de uitdrukking 3.2.3 voor koh(oo). 

We beperken ons daarbij tot de vierde orde van de storingsrekening, d.w.z. 

tot de termen van vierde en lagere orde in H ep 

Hierin bevat koh.(oo) de termen van de i-de orde in H • 
1 ep 

3. Men kan makkelijk laten zien -vergelijk §1.9.4c en 3.5.8- dat de termen 

in eerste en die in derde orde in H tegen elkaar wegvallen. · ep 

4. Geheel in overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 2 vinden we ook 

bij de formulering van het koherensieonderzoek volgens §3.2: 

5. We onderzoeken nu: 

met: 

\..ç_~ott(oo)-::. tR-2-{.<~~~o..S"''> -<.&'><Sba..S"''> -<o..><.S'!ctS"''>j 

Vca5\t. ,'!. (co') = ~ ~ t <St a:-C\..S\> - <d:) <..'S: G\5\ > - <~> ~ ~7 a.:- s:3 1) 
'Ie~ u (oo):: ~<.~~~o.. ~l.->- <~><. ~; a...Sl..)- <..a..')<. ~tO: S.~'> + 

- \ -~roU: l ~~~t.'2.. < L ~"" ~ [ H I \ ~ J d > I~.) 
~ ....... )= <~~J(o<.\ ....... \bt)\'fo)• 
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3.4. Energiebehoud (1). 

1. Bij het uitwerken van §3.3 krijgen we te doen met uitdrukkingen van de 

vorm: 
co 

a. S r:AA, ..R/\c_'f ~w,t-, 
-OI.:) 

00 t, 

b. S ol~, Ç cti:.l ~~ ·\.(w\-\:t""Qx.t.t) 
.oo -oo 

00 t, 
c. S <jo..;\:, Ç cÀ*i:1 ~ L liJ, ( t ,""'t,_) ,; .IZM.~ .> 

~oo -oo 

waarbij later gesommeerd of geintegreerd wordt naar w .• 
l. 

Deze sommasie of integrasie is afkomstig van de sommasie over de impuls 

in H , welke ook als een integrasie kan worden opgevat. 
ep 

2. Zoals gebruikelijk, schrijven we: 
00 

S cM:t ..lVlc..~ ·L.w,t, = t:n f:: (w,) 
-oo 

3. We bedenken, dat de heavisidefunksi7 U(t1-t2 ) geschreven kan worden als 
o.::. 

U.ét,-t,._') ::: . 1~i. -~ <Ád.. o(_~\.S' ~ \..~[-\:,\,_) :; 1) "'0 . 
4. Hiermee en m.b.v. (2) vinden we: 

Zolang de integrasie (sommasie) over w. nog niet is uitgevoerd, moeten we 
l. 

ö ;. 0 houden. 

De iö geeft aan, hoe we rond de pool moeten gaan. 

5. De uitdrukking (te) herleiden we m.b.v. (3) op: 

'c::>ö 00 

-\. Ç olol ~ S o\:t, b Cw,+O-.). 
-OQ rl..- \o •C.Q 

In de integraal naar t 1 vervangen we de grenzen (-oo,+oo) door (-Ät,+Ät); 

vergelijk §3.2.5: 

A.t ~\ 

i~'\: ~ olt, \ <>lt1 ~f \..t.'-\ (t t- t,_) 
-At -.;{:.-t '' 

. 
1.. 
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6. Bovenstaande prosedure kan -altans enigszins- verantwoord worden m.b.v. 

de idee van de adiabaties ingeschakelde interaksie: de in.teraksieterm H 

in de hamiltoniaan voor het foton-fermionsisteem word~ vermenigvuldigd 
ep 

met de faktor exp -alti, a ~ 0, met dien verstande, dat -vergelijk §3.2-

eerst de interaksietijd 2 àt + ~, en dan pas a ~ 0. 

(Het schijnt soms nodig, daarbij aàt << 1 te nemen). 

1. Hierboven vervangen we dan dt. door (exp- alt. l)dt .• 
1 1 1 

8. De ö-faktoren in (2) en (4) zijn van spesiaal belang. 

Zij verzekeren ons van het behoud van energie: 

Bevindt zich het sisteem voor t = -6t + -~ in een eigentoestand van H0 , 

dan zijn voor t • +6t + +~ slechts overgangen mogelijk naar eigentoestan

den van H0 , welke -altans binnen zekere mate van naUwkeurigheid- dezelfde 

energie hebben. 

9. In ons geval is j~(-~)> géén eigentoestand van H0 • 

In §3.6 illustreren we de konsekwensies van het energiebehoud voor het ge

val dat we hier bekijken. 
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3.5. De interaksieterm H • .. p 

" 1. Zoals bekend, wordt Hep(t) gegeven door: 

2. Dikwijls gebruiken we de volgende afkortingen: 

3. We passen de B-V transformasie 2.11.5 toe: 

-1(-\:) ~ I [ A l~}~-t~) ~: 1 ~~·'1.1 -t Me~ t.(l..,) ~ E~- E k+Q,J 'r'c + 

Hierin is: 

+ A (K> \'z~cv) ~-~~t-v ~ ~k-<v .1.. ..e.AL'f' ~ ( \.o:)- f ~ + E k+c:v) t """ 

+ 'el[\c, k ... ~) ~~k1' ~~"'--Q.JJ. ...€../X.~ \. [w"'" E~+ t: ~·~/:r~ + 

+ ~(k>"'""Qj) '((\<'\-'\f1' ~-~oc:.L ~~ L[~- E.'wc- EV\+~ ')'t] 

A(~:>~+~):-! (K.~<V) (u..\cu..~-\4.! +AJ~..Q""~ )' 

\3(\(,~~~);-! (\.<.~cv) (~.t.'<.\Jk+V-N"k\.A..~+ov) 

4. We merken op, dat: 

A(\\::~-OV~k} =- + A('fe,\("t<{J) 

{)(~tty)\()::: - ~(~ .. ktr.v) 

5. De hermities gekonjugeerde, J+(t), is uit (2) te verkrijgen, door daar 

+q door -q en +w door -w te vervangen; en e ongewijzigd te laten. 
-<1 

6. De grondtoestand l~o> is de vakuumtoestand voor de kwasiedeeltjes 

Ykal~o> .. o. 



- 52 -

1. Het is van belang, vast te stellen, dat de verwachtingwaarde in de grond
+ toestand van een produkt van een aantal J en J operatoren -vanwege het 

behoud van impuls- slechts ongelijk nul kan zijn, wanneer dit produkt even 
+ veel J als J operatoren bevat. 

Zo is b.v. makkelijk te verifiëren, dat <woiJ~J~I~ > = 0. 
0 

De eis van behoud van impuls houdt verband met het feit, dat we een homo-

gene supergeleider bekijken, en vlakke golven gebruiken. 

8. Het is juist vanwege het behoud van impuls, dat -vergelijk §3.33-

9. Tenslotte willen we benadrukken, dat 

iL~~ l ~o'>: L 6(K)"' ~cv) ~Kt- '(~k-OV~ ~ \. ( + w + EK + E ~-t-9/)-\: 

jt(t:) \'f0 } = L \3[K:)k-<v) ~ ~1' ~!~~~J. ~~ ~ (- t..) + E k + E '-'-~) t 

De andere termen in J en J+ geven namelijk -vanwege (6)- geen bijdrage. 

\.: 
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3.6. Energiebehoud (2). 

1. We richten onze aandacht op de eerste orde term van l~(oo)>: 
oe 

st hy o) \ c:k. > ; -\. s dJt I ( 0..+ )::t -t- 0..1: ') \ ~ o ~ \ ol.) ' 
-~ . 

2. Hierin vullen we 3.5.9 in. 

Vervolgens maken we gebruik van §3.4.2. 

En dan bedenken we, dat w > 0, en dat Ek en Ek+q ~ A, zodat 

ö(w+Ek+Ek+q) • 0: 
00 

S,l't'0 )ld.) ~-\.SoU:, a..); l'f
0
'}\ol) 

-oo 

3. We zien dus, dat -bij de eerste orde overgangen in het foton-fermion si

steemr slechts d{e prosessen een rol spelen, waarbij in de supergeleider 

twee kwasiedeeltjes gekrejeerd en een foton geabsorbeerd worden. 

De energie van deze kwasiedeeltjes tesamen moet gelijk zijn aan de energie 

(w) van het foton. 

4. We kunnen een soortgelijke beschouwing houden bij de tweede orde term 

van I Hoo)>: 

. '? r*• 
S 2. I o/o '} \()(.) = - .) "'*.\ ~ o.A.!t 

-OQ -co 

Hierin is: 

5. Bij de eerste term van n1n2 worden twee fotonen geëmitteerd. 

Volge~s §3.5.9 krejeert J2 twee kwasiedeeltjes. 

Voor J 1 bestaan verschillende mogelijkheden: 

a. J 1 vernietigt deze kwasiedeeltjes weer. 

b. J 1 verstrooit êên kwasiedeeltje naar een andere impulswaarde. 

c. J 1 krejeert twee kwasiedeeltjes met -vanwege het pauliverbod- andere 

impulswaarden. 

{ ., 
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6. Vanwege §3.4.4 moet de energie van de netto gekrejeerde kwasiedeeltjes 

plus de energie van de geëmitteerde fotonen gelijk nul zijn. 

In geen van de drie gevallen in (5) kan hieraan voldaan worden. 

De eerste term van 1l11l2 geeft dus géén bijdrage. 

7. Bij de tweede en derde term van 1l11l2 worden netto géén fotonen geabsor

beerd. 

Vanwege §3.4.4 kunnen dan netto ook géén kwasiedeeltjes gekrejeerd worden. 

De door J2 respektievelijk J; gekrejeerde kwasiedeeltjes moeten door ït 
respektievelijk J1 weer vernietigd worden. 

8. In (4) mogen we dus schrijven: 

Ç\, Htl\\"o'> \0() = ~ ~~ Q.~ I 'fo) lot) + < ~o\( i;~~o.cl +1,1i ~~)I 'fo'> I ll'o> \«.) • 

9. Men kan dit uiteraard in detail verifiëren door (4) m.b.v. 3.5.3. volledig 

uit te schrijven, en dan §3.4.4 (en §3.4.5) toe te passen. 
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3.7. Koherensieonderzoek. 

1. We gaan nu verder met het onderzoek van koh4 (oo). 

Daartoe richten we onze aandacht op de formules 3.3.5 voor koh04 (w), 

koh13(w) en koh22(w). 

+ I I. I 2. Vanwege So = 1, en a a> • a a> • <a> a>, geldt: 

lc"-\ .... 04 (oo) =- '- l«Á\?.. ~ < ç\4> 

3. Het is duidelijk, dat koh13(m) geschreven kan worden als: 

koh 1':!. (co) =- ~ 1~\l.. ~<~tg~'> - ~ ~ < [s;t",o!] [~3 ,o...]> . 
. - -

4. In de tweede term van (3) hebben we te doen met de hermities gekonjugeer

de van de uitdrukking 
ca 

t ~po.] 1\f'.,) ... t. ç d;l, i,\~.,>. 
- -o:lt 

Op grond van,dezelfde overwegingen als bij §3.6.1 besluiten we, dat dit 

gelijk nul is. 

5. We vinden dus: 

6. We splitsen koh22(w) in twee stukken: 

\có\19.. (oo) 

~e\\'l. (oo) 

:r. - \d.\2. ~. ~ ~~·~~> - lc~"'-\,. (QC::)) 

~ < fst >~J r~~,~J> t \ Sdd:, S~d..~,_ <i~,.:.IÇ\.,Q~]]> lt. 
- -CO -eA --

7. We zullen nu allereerst -in §3.8- aantonen, dat 

8. Dan resteert de uitdrukking 

k~ tt (oo) = -l« t"" [ .(~~ S1.> + ~ ~ (<.:s;S~ > + < S'i '>)] 

waarvan we in §3.9 zullen aantonen, dat deze ook gelijk nul is. 

9. En daarmee is dan het in §3.1.3 gestelde bewezen. 
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1. We willen bewijzen, dat -vergelijk §3.7.6.-: 

çall, s-t;J-.tl sdJ.:~(;~ .. t- < r~s~. ~a:'" J r ~.Jtt. .)~ J > + 
-oo -oo -oo -ao · - -

- < [H1JA.,&]] >~[A~prA~,.<A.J] > 1 = o 

1\. - -

2. We bedenken, dat Hi. =--a; '2rt +a., 1 t > 

zodat de integrand gelijk is aan: 

3. We houden rekening met de eis 3.5.7. van impulsbehoud: 
,/1. - - -

b.v. < Ht.~;) = <~><~/1~> 

< H,_1_~1~ ;l~ '> : (~~><1:t \~ ·1n'1--.> 
+ (ct 0..} < '12. 1; 1 ~ ~~ ) J 

én met de eis van energiebehoud -vergelijk het tweede gedeelte van §3.6.-: 
- -tl - -

b.v. -~~-\;li,oU:~ ~-/14 \ 't'o) = 0 

00 "\:l - - cQ -t::l - -

-~ clll_~ olt~ 'l31: \ 't-'il) = -~oLtl ~~~ <'t'oll~ 'J.~ \ li'o> \ 'fo> · 

4. Dan vinden we voor het linkerlid van (1): 

lotl 1 io.t,_tcL~1..[cU::\):!tt'( I <1.~1:; + -lii, '><j:r~i't + 1/~t .. > + 

+ < -it-5.;- ~;it )<"i~ ~3- ~·!,1\> J 

5. Dit is weer gelijk aan de som van 
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a. lo(. I" s cA.t, ~\.'o..ta_ s o.:t~ st~t .. r <.~/\.~ > I < ;5t/1't '> + ~ 1~ ~~ '> ~ + 
-OQ -oo -00 .co . 

+ <>i\1~> t < i~~i > t- < ~~ 1,.> ~] 

b. 

6. In de tweede term in de integrand van (Sb) verwisselen we de integrasie

variabelen t 2 en t 4 , t1 en t3: (Sb) blijkt gelijk nul. 

1. Door middel van enige manipulasies met de integralen kan (Sa) herleid 

worden op: 
00 00 00 co 

\ot\:t -~ctt, ia a,__~ott.~-~ ctt"' <>i 1~+, > <.-~; ~'t '>. 

8. Hierin staat de faktor 

co I 

i~'~~"' 1~0) , welke -in overeenstemming 

met de overwegingen in het eerste gedeelte van §3.6., dus vanwege het 

energiebehoud- gelijk nul is. 

9. En daarmee is de juistheid van (1) aangetoond. 
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1. We willen nu aantonen, dat -vergelijk §3. 7 .8.-

2. Daarbij bedenken we, dat 
O<l t, 00 t~ A ..._ A A 

< s~ sl> :. + -~ ~, ?-c:U:.,_ ~ c:U::!. ~00 ~'1. < \1.~ \-\, t-t ':>. H 4 "> 

3. Het linkerlid van _(1) is dan gelijk aan 

We hebben hierbij gebruik gemaakt van 

4. We herdefiniëren de integrasievariabelen in de tweede term in (3), en 

schrijven voor deze term: 

5. Daarna brengen we de integralen weer in de oorspronkelijke volgorde: de 

tweede term in (3) is gelijk aan: 

6~ We te~len dit bij de eerste term van (3) op, en m.b.v. (2) zien we dan, 

dat (I) inderdaad juist is. 
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7o We merken op, dat we in dit bewijs geen gebruik gemaakt hebben van de 

spesifieke vorm van H en de toestand (of het ensemble) waarover wordt 
Q 

gemiddeld. 
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4.1. lfodeseleksie. 

1. In §1.2.2. besloten we de wisselwerking te bestuderen tussen een fermigas 

en één mode van het veld. 

We gaan nu na, of dat de geldigheid van.de konklusie 3.1.2. & 3 beperkt. 

Het zal blijken, dat dat niet het geval is, als we vasthouden aan de be

ginvoorwaarde, dat aanvankelijk slechts één mode van het veld geëksiteerd 

is. 

2. We gaan de hamiltoniaan van § 1.5 in die zin uitbreiden, dat -Louisell { L"\1- ~ 

H ~ ::. 2 (..) ~ o..~..,"C CL .'(>"C 

\-l~ =- -::,."I (k. !"'"(.) r a_'P"C ..(..:+'eol -c..Kct. + k.t. J. 

Er wordt gesommeerd over (p,~) en (k,a). 

3. Hierin krejeert a+ een foton met impuls p en polarizasievektor e 
PT -pT 

[ 0.. ~"'t ) Q...T tf~ 1 : <i" f'f1 S" "t:"t.' 

[ ~~'t: ,) a... ~~ J :: 0 

( \0· ~ ~~) ::: 0 

4. Het veld bevindt zich aanvankelijk -dus voor t • -At ~ ~~; vergelijk §3.2-

in de koherente toestand la> van de mode (q,a). 

De andere modes zijn onbezet. 

De supergeleider bevindt zich dan in de grondtoestand·l~o>• 

5. De grootheid koh(~), waarvan we de eigenschappen onderzoeken wordt nu 

-vergelijk §3.2- gedefiniëerd als 
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6. We definiëren: 

HL::. H..t.ot>(.lc:t,.l = L(a.'f'Ci-\.-c:t.+-~\C"C.~'f"t.t ') 

-1-t'f>~'- '= - !. L (K. ~ ~'t:) i_+K+'fo( (t~) ~kot. (.t._) JZ,·\.C . .'~~- u.v~ '=t.. 

7. We merken op, dat 

.(ot\ otf'\: Q..f'"t' \«.> :; \otl"' ë.)r'VÓ'tc v~·~ -s:.c_« 

.(a<.} 0. ~'t a( l''"l' \aL> = b'f~' b""L"L' ;. .{ oq a"" \O"C. Q...~r'"C \ Ol > . 

8. In de tweede orde van de storingsrekening veroorzaakt een en ander geen 

enkele verandering in onze berekeningen. 

Dat is makkelijk te verifiëren, en vindt zijn oorzaak in het feit, dat in 

de konmutator [n. ,a+ J juist alleen de mode (q,o) uit n. wordt uitgese-
l qo _ 1 

lekteerd. 
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4.2. De vierde orde. 

1. De vierde orde term van koh(®) wordt volgens §3.3. en §3.7 gegeven door: 

~cA.. '1(co): IA:~ 04 (co) + ~4. ,,. (oo) + \c~u(oo) 

k~ 0't[co)= -~\ot\'- R.t.< S'1) 

~Á l'3[ço) = - '-. \c(\'1.. ~ <. ~~~ S.~) - 'l.. ~.( [ ~~-> ~\«'" J [Çl > 0..~] > 

k.ÁH(oo) -= - \<1..\2. G.e (St St"> - ke!SL\"' C tX~) 
o<:l t, 

~et.:n(CXl):: <[1 ~,Q"'Vi)[Ç,_~G\.'\!(1> -4-\ -~cJ..t,_~d.k"-<(~,_,[Ç{,>&c;cr))~ 1~. 

2. In §3.9 bewezen we geheel in het algemeen, dus zonder gebruik te maken van 

de spesifieke vorm van H , dat: ep 

9.. ~I.( S~t> -+ <~: S~'> 1 + .( ~t~,. ~ : D. 

3. In de resterende termen van koh4(oo), dus in de tweede term van koh13(®) en 

in beide termen van koh22(m) wordt vanwege 4.17 juist de mode (q,a) uit

geselekteerd: konfarm §3.7.4. is dan de tweede term van koh 13(oo) gelijk 

nul, en volgens §3.8 is koh22(oo) = 0. 

4. In (3) hebben we natuurlijk ook nog gebruik gemaakt van het feit, dat van-· 

wege het energiebehoud -vergelijk §3.8.3.-: 
00 ~3 - -

-~elk~ -~ ckl ~ 'à ~"t. "& ~ "'' ~ "\ t ~ 0 '> ::.c 0 • 
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• M) 5.1. Het normale ferm1gas • 

1. Het formalisme van hoofdstuk 3 kan ook worden toegepast bij het onderzoek 

van de wisselwerking van het veld met een een normaal fermigas, dat zich 

aanvankelijk in de grondtoestand bevindt. 

2. We proberen te beargumenteren, dat ook in dat geval kohq(w) = 0; vergelijk 

§3.1.3. 

3. In §2.11 introduseerden we de kwasiedeeltjesoperator yka: 

t-L-\:. f(t.t-~tc/E") 
A'~ .. 'i_(t- {k"/ €"') 

t\oo; '= {<t~+b.."- ')''"' 

~Ie: ~lk\"'-)'-· 

4. Deze operator had de volgende belangrijke eigenschappen:· 

a. 

b. 

c. 

Hierin is l~o> de grondtoestand en H de hamiltoniaan van de supergeleider. 
e 

5. Deze eigenschappen vormen de basis voor de berekeningen in hoofdstuk 3. 

6. Voor À= 0 ·-vergelijk À = 0 in §1.5.4. en §2.6.2.- beschrijven we niet 

langer een supergeleider, maar een normaal fermigas. 

7. Dan geldt: Ek~ l ~"\ ~ · .'A-~.:. l.Á.[-\- ~\c:) 

JJ~ :. Ll (- 't'< ') • 

Hierin is U de heaviside-stap funksie. 

M) ideaal fermigas, of fermigas in de HFA. 
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8. In de grondtoestand van het normale fermigas zijn alle nivoos met Ek < 0 

bezet, en alle nivoos met Ek > 0 vrij. 

·· 9. Met behulp van (3) & (7) is dan makkelijk na te gaan, dat (4b) ook geldt 

voor het normale fermigas: yk· I~ > = O, waarin I~ > nu de normale grond-a o o 
toestand voorstelt, en dus de vakuum-toestand is voor de kwasiedeeltjes. 

JO. De kommutasierelasies (4a) blijven uiteraard van kracht. 

Zij zijn gebazeerd op de kommutasierelasies voor de c-oper-atoren. 

+ 11. Bij het normale fermigas wordt de kwasiedeeltjes,operator yka geïnterpre-

teerd als de operator, die voor Ek < 0 een gat - en voor Ek > 0 een deel

tje krejeert; beide met energie Ek = !tkl; vergelijk (4c). 
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5.2. Behoud van koherensie. 

1. Bij het toepassen van de overwegingen van hoofdstuk 3 op het normale fer

migas treedt als enig en essensiëel verschil op, dat A = 0, dus dat vol

gens §5.1.7.: 

a. u.~: l-Ar~: Ll(~k) 

b. EK= \EI<.I 

2. Dit heeft twee gevolgen: 

a. De evenredigheidfaktoren A(k,k+q) en B(k,k+q) 

uit §3.5. krijgen een andere vorm. 

b. De ondergrens van Ek is niet langer Ek ~ 6 > 0, maar Ek >, e > 0. 

Hierin is E de minimale energie voor een eksitasie in het normale fermigas. 

Deze zal zeer klein zijn. 

We komen hierop terug in §5.3. 

3. In hoofdstuk 3 hebben we nergens gebruik gemaakt van de spesifieke vorm van 

A(k,k+q) en B(k,k+q): (2a) heeft momenteel geen konsekwensies. 

4. De ondergrens van de eksitasie-energie Ek was in hoofdstuk 3 van belang 

bij overwegingen, waar het behoud van energie een rol speelde; met name 

in §3.6. en in daaraan analoge gevallen. 

5. Omdat E > 0, Z1Jn deze overwegingen -en die van hoofdstuk 4- ook bij het 

normale fermigas van toepassing: k.,-k'i (oo) = o 

6. We herinneren eraan, dat we vroeger -in §2.11.8.- reeds hebben aangetoond, 

dat kcs\.c. ~ c~) : 0 ' 

en dat vanwege het impulsbehoud k~,CO()) o:. o ~ k~ 3 (co) . · 
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5.3. pe mi~imalé eksitasie énergie. 

1. In §5.2.2b hebben we beweerd, dat Ek ~ e > 0. 

Daarvoor hebben we het volgende argument. 

De toestand y~0 1~0 > heeft de (eksitasie) energie Ek. 

Deze toestand en de grondtoestand I~ > zijn onderling ortogonaal: 
+ 0 

<~ IY I~ > = o. 
o ka o + 

Voor Ek = 0 zou de toestand ykcrl~0 > dezelfde energie hebben als de grond-

toestand. 

De grondtoestand zou dan ontaard zijn. 

En dat is in feite niet het geval. 

Dus moet Ek > o. 

2. De minimumwaarde e: voor Ek zal zeer klein Z1Jn. 

Wil de konklusie 5.2.5. juist zijn, dan zal binnen zeer nauwe (door e: be

paalde) grenzen voldaan moeten worden aan de eis van behoud van energie: 

de o-funksies in §3.4. moeten voldoende "scherp 11 zijn. 

M.a.w. de interaksietijd 2 6t -vergelijk §3.2.- moet voldoende groot ge

nomen worden. 

3. Men kan nagaan, dat dit met name van belang is voor de juistheid van §3.6.9., 

waar we stelden dat: 
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6.1. Meetbaarheid van koh(t). 

1. De grootheid 

waarin l~(t)> de toestand van het foton-fermion sisteem beschrijft in het 

schrÖdingerbeeld> heeft het nadeel, dat hij niet met de gebruikelijke fo

tonen tel-· en koinsidensie metingen te bepalen is. 

2. Slechts met hermitiese operatoren korresponderen meetbare grootheden. 

De operatoren a+ en a zijn (uiteraard) niet hermities. 

Het produkt a+a.en de operator a+IHt)><<l>(t)la wel. 

Het is ons momenteel niet duidelijk, hoe een eksperiment kan worden opgezet, 

waarin de grootheid die met de laatstgenoemde operator korrespondeert, ge

meten kan worden: 

3. Met name wanneer koh(t) niet naar nul gaat -vergelijk hoofdstuk 1 & 2-

zal het vanuit eksperimenteel standpunt aantrekkelijker zijn bijvoorbeeld 

de grootheid 

te onderzoeken. 

Deze kan wel met de gebruikelijke fotonen tel- en koinsidensie metingen 

bepaald worden. 

Hij heeft echter het nadeel dat hij minder makkelijk te berekenen is. 

4. De grootheid KOH(t) korrespondeert met een tweede orde koherensiekriterium 

-Glauber t 9 2..1 -, terwij 1 koh(t) koherensie tot op alle ordes kontroleert. 

5. De tweede orde benadering van de steringarekening voor koh(t) en KOH{t) 

zij koh2 (t) respektievelijk KOH2 (t). 

We zullen laten zien, dat deze op een faktor 2lal 2 na gelijk zijn. 
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6. 2. Tweede orde benadering · ( 1) .' 

1. Vergelijk hoofdstuk 3: 

ke:A.. 1 (co\ ~ ( <ái_'o..:a....> + <.a...+a..~> t- .( ~ 1+Q..+Q.. ~ 1 "> + 

- ~o...*>[<~~Q.> +(,C1-S~> t<s:-Q.,~,'>] + 

<a_'> 1 < ~~d) + <ctSl.> + <.S.tc.tS, > 1 . 

KOH 1 Coo)'"' <<1,to..-t-~~D..."> +- .(ct~a.Q.."S1 > -\-· <. ~td'a:+Q.C4.5~,> + 

- ~<.d"Cl.> f<.~~d"'> """<.do..s!~> ... (S~o..'t-Q..S,'> ]. 

Hierin is .( · · . · · ) :. < -'ol.. \ . • . · · \o(.>) ~ 

< . . . . . > : T7t. (_et. . .... ) -> T.n ee..:. l > 

waarbij p de dichtheidoperator is, welke de begintoestand van het fermion
e 

sisteem aangeeft, en die l1ier niet nader gespesifiëerd hoeft te worden. 

2. We hebben in (1) een aantal termen weggelaten, die vanwege het impulsbe

houd -vergelijk §3.5.7.- geen bijdrage leveren. 

3. We merken op, dat we hier aansluiten bij de formulering van het koheren

sieonderzoek volgens hoofdstuk 3, maar dat we daar geen essensieel gebruik 

van maken. 

4. Bovendien geldt ons betoog ook voor het geval van wisselwerking met meer

dere modes van het veld; vergelijk hoofdstuk 4. 
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6.3. Tweede orde bèrtàdèrirtg (2). 

1. We bedenken dat ala> = ala> = <a>la>, en herschrijven 6.2.1.: 

\<OH:~. [co~ = - tc'..\'i t < g~ S, > + '2.. <\l..tl. <. ~t)] "'" 

+ ,__ ~ ('a.+ & r r -s :t, o.:J ,. a_ 1 > + 

+ ~~ <& ~~0.. ffguo..] ,ct}>+ 
< r s7>o.: J a_'Q_ 1 ~.~a.], <d r ~,\ct J r sl., Q.1 Ot..> 

2. We kunnen -analoog aan §3. 9.- geheel in het algemeen bewijzen, dat· 

3. Vervolgens bedenken we, dat 

00 A 

~~ o::.-l.Sc::U.,+t, 
-Cl,) 

00 t-, 

~ t. ':. - <s, cti:.., ç cU:. 2 
•ÇCI -""' 

zodat: 

[[ H;_ >Q_J ,GLJ r 0 
[[A,A~,G\.l,Q...l .. - tcA/l~i"i,A1 )>et.l = +'--~,\1.· 

4. We kunnen (2) & (3) in (1) invullen. 

Daarbij bedenken we tenslotte dat <J1J2> = 0 vanwege het impulsbehoud; 

vergelijk §3.5.7. 
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Het resultaat is 

00 00 

k~~Coo) :. "'"-~ ~. So d..t,_ <. ~~ 'i-1> 
\<0\4 1 (oo) = + ~\r.tl,_ ko1l..,._ (oo) . 

5. Daarmee is het in §6.1.5. gestelde bewezen, en de juistheid van 6.2.3. & 4. 

is makkelijk in te zien. 
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Stelling. 

1. Louisell bestudeert het foton-fonon sisteem, beschreven door de hamilto

niaan -vergelijk § 1. 4., l L 2..}- ~ 

2. De heisenberg bewegingvergelijking voor de foton- en fonon vernietiging

operatoren zijn: 

"" " ..., i...~ Q.(-t) == wo..(-l:) t "- k~~'~ b,..(t~. 

l ~t ~ .... (~) c WM ~,.. (t_) ~ K: Q(~, 

3. Met behulp van de enkelzijdige laplace transformasie lost Louisell dit 

stelsel op: 
Oo 

&.e.~') :ó ~ ckt ~-t) ~'f -<:,.\: 
" 

4. We beschouwen de laatste faktor als de som van een meetkundige reeks. 

We hebben dan een reeksontwikkeling voor a(s). 

Men kan aantonen, dat deze juist de staringarekening ontwikkeling vormt 

voor a(s). 

juni 1968. 
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