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1
Inleiding

Het centrale thema in deze thesis is het oplossen van de Schrödingervergelijking die een deeltje in een tweedimensionale doos beschrijft. We zullen
verschillende configuraties - een vierkant, een rechthoek en een driehoek - beschouwen voor deze doos. Het oplossen van dit probleem kan ons inzichten
verschaffen in meerdere gebieden van de fysica. Zo kunnen we het probleem
van een deeltje in een doos oplossen met Dirichlet randvoorwaarden, wat het
systeem van de kwantumstip beschrijft. Anderzijds beschrijft de oplossing
met Neumann randvoorwaarden dan weer mesoscopische supergeleiders die
in contact staan met verschillende media (metaal, isolator, andere supergeleider). De oplossing van dit probleem toont aan dat er aan de rand een
beı̈nvloeding van het supergeleidend effect kan optreden, zodat de kritische
parameters (o.a. kritische temperatuur, kritisch magneetveld,...) van de supergeleider gewijzigd kunnen worden. Deze kritische parameters bepalen of
het materiaal al dan niet supergeleidend is en het is uiteraard interessant als
men met een aantal kunstgrepen de kritische parameters van deze mesoscopische supergeleiders kan aanpassen.
Een ander interessant aspect dat we in deze thesis zullen behandelen, is de
studie van de vortices en antivortices. Deze studie is relevant voor verschillende gebieden in de fysica. Vortices komen vaak voor in de natuur, van
kosmische tot atomaire schaal. In een vortex - bv. in een bewegende vloeistof,
een voorbeeld van een klassieke vortex - neemt de snelheid af met toenemende afstand tot het centrum van de vortex; in het centrum zelf is de snelheid
theoretisch oneindig. In een echte (fysische) wervel, is de snelheid in het midden juist nul. Het wordt erg interessant als vortexgedrag gecombineerd wordt
1
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met kwantumummechanica. Vortexgedrag treedt ook in die context op, zowel
in superfluı̈d helium-3, als in Bose-Einstein condensaten, supergeleiders en
kwantumstippen. We zullen voornamelijk de link enerzijds tussen vortices en
kwantumstippen, anderzijds tussen vortices en supergeleiders aanhalen.
Het belang van een studie van de vortices of “nodes” (nulpunten in de golffunctie) in een kwantumstip is interessant om iets meer te weten te komen
over de correlaties tussen verschillende deeltjes in dit systeem. Neem bv. een
kwantumstip met een eerste elektron op een vaste plaats. Als we nu een tweede elektron toevoegen aan de kwantumstip, dan zal de waarschijnlijkheid van
de positie van dit elektron het grootst zijn op de plaatsen van de nodes van
de golffunctie van het andere elektron. Zo wordt de interactie-energie minimaal, wat altijd de voorkeur van een systeem zal zijn. Het is dus interessant
te weten waar de nodes/nulpunten van een elektron in een kwantumstip zich
bevinden, als men kwantumstippen met meerdere elektronen wil bestuderen
[1, 2].
Vortices in supergeleiders vinden we zowel in bulk supergeleiders als in mesoscopische supergeleiders. Het zijn elektromagnetische draaikolken waarlangs
de magnetische veldlijnen de supergeleider binnendringen. Deze vortices zijn
een groot probleem bij het maken van commercieel toepasbare supergeleiders, aangezien ze het supergeleidend effect vernietigen als ze doorheen de
supergeleider bewegen. De kritische parameters (kritische stroom en kritisch
veld) voor supergeleiding worden bepaald door het vortexpatroon, wat op zijn
beurt in mesoscopische supergeleiders bepaald wordt door de symmetrie van
het preparaat [3, 4, 5, 6].
Voor beide systemen - zowel de kwantumstip als de mesoscopische supergeleider - zijn de eigenschappen sterk afhankelijk van de geometrie van het
preparaat. Vortices en antivortices ontstaan in niet cirkelvormige geometrieën
wanneer een loodrecht magneetveld wordt aangelegd. Meestal wordt de symmetrie van het preparaat gereflecteerd in het ruimtelijk patroon van vortices.
In deze thesis wordt de Schrödingervergelijking opgelost voor een tweedimensionale doos met verschillende randvoorwaarden. Voor verschillende geometrieën worden o.a. het spectrum en de golffuncties van het elektron bestudeerd
en vergeleken, alsook wordt de invloed van het magneetveld bestudeerd. In
volgende paragrafen schets ik kort het belang en de fabricatie van kwantumstippen. Vervolgens behandel ik de Schrödingervergelijking die een elektron
in zo’n stip beschrijft. Verder toon ik aan dat dit kwantumstipprobleem erg
analoog is aan dat van mesoscopische supergeleiders. Tot slot geef ik een
verder overzicht van de organisatie van mijn thesis.

KWANTUMSTIPPEN
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De halfgeleider heterostructuren hebben een ware revolutie teweeggebracht
op het gebied van de vaste stoffysica en in al zijn toepassingsgebieden. Dagelijks komen we in contact met toestellen die gebruik maken van halfgeleider
heterostructuren: denken we bijvoorbeeld aan toestellen zoals GSM’s, CD en
DVD spelers, telecommunicatie op basis van lasers, satelliet televisie en nog
vele andere toepassingen. Kortom, de halfgeleider heterostructuren zijn niet
meer weg te denken uit de moderne wereld van vandaag.
De huidige technologische evoluties maken de productie en studie van kleinere - tot op een schaal van nanometers - heterostructuren mogelijk en tonen
een hele nieuwe wereld van fysische eigenschappen. Als we een structuur
immers zo klein maken, hebben we niet meer te maken met de fysica zoals
we die kennen van het bulk materiaal, maar komen we terecht in het kwantumregime. Deze heterostructuren worden gebruikt om kwantumstippen en
kwantumdraden te maken. De studie van deze kwantumstippen en -draden
is de laatste jaren een hot topic in de vaste stoffysica en is onontbeerlijk wil
men in de toekomst deze nieuwe structuren gebruiken in allerlei toepassingen.
Kwantumstippen kan men zien als field-effect transistoren op nanometerschaal
die een eindig (controleerbaar) aantal elektronen kunnen opsluiten, zodat de
beweging van het elektron in de drie dimensies gelimiteerd is. Dit aantal elektronen kan veranderd worden m.b.v. een gatespanning, zodat men een doos
kan maken die één, twee, drie, enz. elektronen bevat. Een kwantumstip heeft
discrete energieniveaus en is bijgevolg het door de mens gemaakte equivalent
van een reëel atoom. Een ander interessant aspect aan deze artificiële atomen is het feit dat hun eigenschappen veranderen naargelang de geometrie
van de kwantumstip en het aangelegd magneetveld, zodat er dus een zekere
flexibiliteit in de eigenschappen van deze structuur aanwezig is [2].
1.1.1

Hoe worden kwantumstippen gefabriceerd?

Er zijn verschillende methoden om kwantumstippen te maken en één ervan
is het aanleggen van gates op halfgeleider heterostructuren. Deze techniek
zullen we hier bespreken voor de productie van kwantumstippen.
Dankzij de techniek van “molecular beam epitaxy” (MBE) is het mogelijk om
op een gecontroleerde manier atoomlaag na atoomlaag te groeien op een substraat en kan men aldus een tweedimensionaal elektrongas (2DEG) creëren.
Als men eerst een aantal lagen AlGaAs laat groeien en dan plots overschakelt
op het groeien van GaAs is er aan het scheidingsvlak van de twee materialen
een abrupte sprong in de conductie- en de valentieband van de twee materialen. Dopeert men AlGaAs met Si, dan zijn er elektronen die slechts zwak
gebonden zijn aan de Si en deze elektronen zullen bewegen naar de plaats
van de laagste energie. Aan het scheidingsoppervlak is er in de GaAs de

4
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Figuur 1.1 (a) Schematische weergave van de conductie- en valentieband (c en v)
voor AlGaAs en GaAs aan het scheidingsoppervlak tussen de twee materialen. De
Si-atomen zijn donoren en bevinden zich in het AlGaAs op enkele atoomlagen van
het scheidingsoppervlak. De elektronen van het Si zullen naar de conductieband van
het GaAs bewegen omdat ze zo hun energie kunnen verlagen. (b) Het elektrisch veld
dat ontstaat t.g.v. de scheiding van lading veroorzaakt lokaal een vervorming van de
conductieband c en zorgt ervoor dat de elektronen kwantummechanisch gebonden zijn
aan het scheidingsoppervlak.

dichtsbijzijnde plaats van lagere energie voor de elektronen afkomstig van Si,
zodat een transfer van elektronen naar de GaAs laag zal plaatsvinden. De
ladingstransfer aan het scheidingsoppervlak veroorzaakt een elektrisch veld
tussen de positief geı̈oniseerde Si-atomen in de laag van AlGaAs en de elektronen die in de laag van GaAs terecht gekomen zijn. Bijgevolg treedt er een
vervorming van de conductieband op waardoor een put ontstaat voor de elektronen aan het scheidingsoppervlak: de elektronen zijn kwantummechanisch
gebonden aan het scheidingsoppervlak en kunnen slechts in de twee dimensies van het vlak bewegen, zodat we dus over een 2DEG kunnen spreken (zie
figuur 1.1). De trend naar verdere miniaturisering in elektronische structuren zorgde ervoor dat systemen gebaseerd op een 2DEG hun intrede deden.
Door een metallische gate aan te brengen op de heterostructuur, was men in
staat om het 2DEG verder te beperken in de drie richtingen, zodat men tot
een kwantumstip komt: gates worden aangelegd op de AlGaAs/GaAs structuur, zoals schematische wordt weergegeven in figuur 1.2. Om vervolgens het
transport doorheen de kwantumstip te bestuderen, wordt aan de ene zijde een
source aangebracht (aanbrengen van elektronen) en aan de andere kant een
een drain (afvoeren van elektronen). Er wordt een klein potentiaalverschil
aangelegd tussen source en drain, zodat elektronen steeds van de ene kant
naar de andere kant zullen bewegen, als ze door de kwantumstip geraken.
Elektronen kunnen in de kwantumstip geraken door de onderste gatespan-
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Figuur 1.2 Schematische weergave van de kwantumstip. Bovenaan is de structuur
van de gates te zien die tot gevolg heeft dat het 2DEG eronder weggeduwd wordt op
bepaalde plaatsen (witte zones).

ning te wijzigen. Door deze gatespanning is het mogelijk om het niveau van
de fermizee van elektronen aan de source gelijk te brengen met een energieniveau van de kwantumstip, zodat een elektron in de kwantumstip terecht kan
komen. Naargelang het niveau van de fermizee van de drain, kan het elektron
doorgaan naar de drain of blijft het gevangen in de kwantumstip. Zo kan men
op een gecontroleerde manier elektronen toelaten in de kwantumstip en de
stroom erdoor beheersen [2, 7].

1.1.2

Schrödingervergelijking voor het elektron in een kwantumstip

In de vorige sectie hebben we aangehaald dat we met het plaatsen van gates
ervoor kunnen zorgen dat er een welbepaalde opsluiting voor één (of meerdere)
elektronen gecreëerd kan worden. Deze opsluiting komt in de Schrödingervergelijking voor onder de vorm van V (x, y), de aangelegde potentiaal, zodat de
Schrödingervergelijking voor een elektron in een kwantumstip met een magneetveld gegeven wordt door

³
³
e ~´
e ~´
1
H = p~ + A
p~ + A
+ V (x, y).
c
2m(x, y)
c

(1.1)

Het is deze vergelijking die we zullen oplossen voor verschillende mogelijke
configuraties van V (x, y).
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1.2
1.2.1

MESOSCOPISCHE SUPERGELEIDERS
De Ginzburg-Landau vergelijking

In 1950, 7 jaar voor J. Bardeen, L. Cooper en J. R. Schrieffer met hun intussen
bekende BCS theorie1 voor supergeleiding op de proppen kwamen, stelden
Ginzburg en Landau een fenomenologische theorie voor die een uitbreiding
vormde op de London fenomenologische theorie. De Ginzburg-Landau (GL)
theorie levert ons een fenomenologische beschrijving van de ruimtelijke variatie
van de ordeparameter, het kwadraat hiervan is evenredig met de dichtheid aan
Cooperparen ns .
2
|Ψ(~r)| = ns (~r)
(1.2)
Indien we de ordeparameter van een preparaat kennen, weten we in welke
gebieden van het preparaat er supergeleiding optreedt.
Door middel van variationele principes en met de aanname dat in de buurt van
Tc de vrije energie in machten van Ψ en ∇Ψ geschreven kan worden, slaagden
Ginzburg en Landau erin van volgende vergelijking voor de ordeparameter op
te stellen:
¶2
µ
e∗ ~
1
~~
2
∇ − A Ψ + β(T ) |Ψ| Ψ = −α(T )Ψ
(1.3)
2m∗ i
c
waar
m∗
e∗

=
=

2me ,
2e.

(1.4a)
(1.4b)

Deze vergelijking is zeer analoog aan de gewone Schrödingervergelijking voor
2
een vrij deeltje in een magneetveld, enkel de niet lineaire term in |Ψ| zorgt
hier voor een verschil. De GL theorie was bijzonder succesvol in het intermediaire gebied, waar supergeleidende toestand en normale toestand naast
elkaar bestaan in de aanwezigheid van een veld H ≈ Hc [8, 9].
1.2.2

Randvoorwaarden op de Ginzburg-Landau vergelijking

Als we de GL vergelijking willen oplossen voor een eindig sample is het invoeren van randvoorwaarden noodzakelijk. De grens tussen supergeleider en
vacuüm kan men beschrijven a.h.v. de Neumann randvoorwaarde
µ
¶
∗
~ −e A
~ Ψ = 0,
~n · −i~∇
(1.5)
c
1 Bardeen,

Cooper en Schrieffer stelden een microscopische theorie op die supergeleiding
verklaart in termen van de interacties tussen de atomen en de elektronen. Hun theorie
steunde op de aanname dat elektronen paren (Cooperparen) vormen door de interacties
tussen fononen en elektronen.
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waar ~n de normaal op het scheidingsoppervlak is. Deze randvoorwaarde drukt
uit dat er geen stroom kan vloeien uit de supergeleider naar het vacuüm.
Via een microscopische theorie slaagde de Gennes [10] erin deze Neumann
randvoorwaarde te veralgemenen tot
¶
µ
i~
e∗ ~
~
(1.6)
~n · −i~∇ − A Ψ = Ψ,
c
b
zodat het geval van bv. een supergeleider/metaal overgang ook beschreven
kan worden. De waarde van de reële constante b uit (1.6) wordt bepaald door
het medium waar de supergeleider mee in contact staat:
• Voor een supergeleider/vacuüm (of supergeleider/isolator) systeem geldt
dat b → ∞.
• Voor een supergeleider in contact met een normaal metaal zal b > 0;
voor contact met een ferromagneet geldt dat b → 0. In deze systemen
zal een verzwakking van het supergeleidend effect aan de rand optreden.
• Supergeleiders in contact met andere supergeleiders die een hogere Tc
hebben, komen overeen met de voorwaarde dat b < 0. Hier zal een
versterking van het supergeleidend effect optreden aan de randen.
1.2.3

Gelineariseerde Ginzburg-Landau vergelijking

Als we de fase-overgang tussen supergeleidende en normale fase willen bestuderen, wil dit zeggen dat de ordeparameter Ψ −→ 0. Men kan aannemen dat
2
de niet-lineaire term in |Ψ| dan minder belangrijk is dan de lineaire term,
zodat
¶2
µ
1
~~
e∗ ~
∇ − A Ψ = −α(T )Ψ
(1.7)
2m∗ i
c
Deze vergelijking is analoog aan de gewone Schrödingervergelijking. De kennis
uit de kwantummechanica over oplossingen van de Schrödingervergelijking
kunnen hier gewoon opnieuw gebruikt worden, rekening houdend met (1.4),
met het feit dat α(T ) de rol speelt van de eigenwaarden en dat we hier de
algemenere randvoorwaarden (1.6) in beschouwing moeten nemen [8].
1.2.4

Type-I en type-II supergeleiders

Bulk supergeleiders zijn in te delen in 2 klassen die we type-I en type-II noemen. Voor een type-I supergeleider geldt dat vanaf een zeker kritisch magneetveld Hc het niet meer energetisch voordelig is van in de supergeleidende
toestand te verblijven: supergeleiding is volledig mogelijk (Meissner-toestand)

8
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Figuur 1.3
ders.

H(T ) fasediagram voor type-I (links) en type-II (rechts) bulk supergelei-

of volledig onmogelijk voor de type-I supergeleider. Dit laatste is minder uitgesproken bij de type-II supergeleiders: daar is een volledig supergeleidende
toestand onder een kritisch magneetveld Hc1 , een gemengde toestand tussen
twee kritische magneetvelden Hc1 en Hc2 (met gebieden in de supergeleider
waar supergeleiding optreedt - ordeparameter 6= 0 - en gebieden waar supergeleiding niet voorkomt - ordeparameter = 0) en tot slot is er nog een toestand
bij magneetvelden hoger dan Hc2 waar er geen supergeleiding meer mogelijk
is. De waarden van deze kritische velden hangt zowel voor type-I als voor
type-II af van de temperatuur (zie figuur 1.3). De opsplitsing tussen type-I
en type-II kan men ook zien in termen van een materiaalspecifieke parameter
κ = λ(T )/ξ(T ). De parameter κ is de verhouding van twee karakteristieke
2
lengtes in de GL theorie,
√ nl. de coherentielengte ξ(T ) en de penetratiediep3
te λ(T√). Bij κ < 1/ 2 hebben we te maken met een type-I supergeleider,
κ > 1/ 2 duidt op een type-II supergeleider [8].
Als samenvatting krijgen we dat voor bulk materiaal bij type-I supergeleiders
er geen magnetische flux kan binnendringen in de supergeleider, terwijl dit bij
type-II wel mogelijk is. Abrikosov [11] heeft aangetoond dat de penetratie van
van magnetische flux in type-II supergeleider plaatsvindt door het ontstaan
van vortices. In bulk materiaal plaatsen deze vortices zich op een driehoekig
rooster, het Abrikosovrooster [12].
1.2.5

Supergeleiders in het mesoscopisch regime

In normale metalen bereikt men het mesoscopisch regime als de afmetingen
van het sample kleiner zijn dan de fasecoherentielengte Lφ . In zulke situa2 Deze
3 Deze

lengteschaal is een maat voor de ruimtelijke variatie van de ordeparameter Ψ(~
r).
lengteschaal is een maat voor de ruimtelijke variatie van het lokaal magneetveld ~h(~
r).
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ties zijn kwantummechanische effecten belangrijk, omdat het golfkarakter een
belangrijke rol begint te spelen alsook de randvoorwaarden op een elektron.
Bij supergeleiders wordt het mesoscopisch regime bereikt als men een sample van de grootte-orde van de penetratiediepte λ(T ) of de coherentielengte
ξ(T ) heeft. In dat geval ondervinden de supergeleidende elektronen een sterke invloed van de randvoorwaarden. Het gaat zelfs zover, dat voor dit soort
samples het bij een supergeleider die in bulk zich gedraagt als een type-I supergeleider het mogelijk is vortices te vormen4 . Deze vortices gaan zich niet
zoals in het bulk materiaal op een driehoekig rooster plaatsen, de plaatsing is
afhankelijk van de symmetrie van het preparaat [3, 6].

1.3

ORGANISATIE VAN DE THESIS

In deze thesis los ik numeriek de tweedimensionale Schrödingervergelijking
met een magneetveld op voor verschillende geometrieën en dit zowel met Dirichlet randvoorwaarden (cfr. het kwantumstipprobleem) als met Neumann
randvoorwaarden (cfr. het probleem van de mesoscopische supergeleider). De
keuze van de systemen die we bestuderen is zo dat, naarmate de thesis vordert, de symmetrie in het systeem meer en meer zal verlagen. Het doel is dan
ook de invloed te bestuderen van de symmetrie en de randvoorwaarden op de
toestand van het systeem. Om dit beter in beeld te brengen, bepalen we naast
de energie ook voor sommige systemen de uitgebreidheid van de golffunctie
en het kwantumgetal horende bij de draaiimpulsoperator Lz . Het resultaat
hiervan leert ons meer over de gedragingen van de golffunctie bij variërend
magneetveld.
In het tweede hoofdstuk bespreek ik de werkwijze die gebruikt werd om het
probleem numeriek te behandelen. De discretisatie van de hamiltoniaan om
de eindige differentie methode te kunnen gebruiken wordt hier volledig uitgewerkt.
In het derde hoofdstuk wordt de werking van het programma uitgebreid getest.
We maken hiervoor gebruik van de harmonische oscillator in twee dimensies,
omdat we hiervoor analytisch exacte resultaten kennen. We zullen voor dit
systeem eveneens de hierboven vermelde verwachtingswaarden berekenen die
we voor andere systemen eveneens bepalen. Zo testen we ook het programma
om de verwachtingswaarden te berekenen.
We bespreken volledig de analytische oplossing van een elektron geplaatst in
een oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput in het vierde hoofdstuk. Deze
resultaten gebruiken we om nadien te kunnen vergelijken met systemen met
een lagere symmetrie.
4 Herinner

dat dit in bulk materiaal enkel kan voorkomen in type-II supergeleiders.
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Dit gebeurt dan ook in het vijfde hoofdstuk, waar we de vierkante potentiaalput bestuderen. We bestuderen daar ook de invloed van twee andere effecten:
de invloed van het verlagen van de potentiaalput (we bestuderen eveneens een
eindig diepe vierkante potentiaalput) en de invloed van het veranderen van
de geometrie van de potentiaalput (door naar een rechthoekige potentiaalput
over te stappen).
Vervolgens bestuderen we een systeem met een driehoekige opsluitingspotentiaal in hoofdstuk 6. Ook hier bepalen we het spectrum en de bovenvermelde
verwachtingswaarden. Het effect van de verlaging van de symmetrie wordt
hier opnieuw duidelijk.
In hoofdstuk 7 concentreren we ons voornamelijk op de lokale stroom in een
aantal van de systemen die we voordien bestudeerd hebben. Deze grootheid
is zeer interessant omdat het vortexpatroon in het bestudeerde systeem dan
duidelijk wordt. We willen deze vortices in beeld brengen en zien hoe de
verandering van het magneetveld de vortices kan beı̈nvloeden in aantal en
positie. Zoals reeds aangehaald werd, kunnen vortices ons interessante informatie verschaffen wat betreft de correlatie van deeltjes in een kwantumstip
met meer dan één elektron. Aangezien de vergelijking die we oplossen voor
de kwantumstip exact dezelfde vergelijking is als de gelineariseerde GinzburgLandau vergelijking voor de ordeparameter in een supergeleider, is de studie
van vortices ook van belang voor mesoscopische supergeleiders. Zoals reeds
vermeld werd, bepalen vortices de kritische parameters van de supergeleider
en worden de vortices op hun beurt beı̈nvloed door de symmetrie van het preparaat: vortex-antivortex paren kunnen spontaan ontstaan indien dit nodig
is om de symmetrie van het systeem te bewaren.
Tot slot bekijken we in hoofdstuk 8 de oplossingen van de Schrödingervergelijking voor meer algemene randvoorwaarden dan de zuivere Dirichlet randvoorwaarde. Deze randvoorwaarden kunnen we voornamelijk interpreteren in
termen van supergeleiding en de versterking of verzwakking van het supergeleidend effect dat kan optreden aan de rand van een mesoscopische supergeleider.

2
Eindige differentie
techniek
2.1

INLEIDING

De centrale mathematische grootheid doorheen de thesis is de volgende hamiltoniaan,
³
³
e ~´
1
e ~´
H = p~ + A
+ V (x, y)
(2.1)
p~ + A
c
2m(x, y)
c
waar
µ
¶
d
d
~ = B (−y~ex + x~ey ) .
p~ = −i~
~ex + ~ey
en
A
(2.2)
dx
dy
2
Deze hamiltoniaan beschrijft één elektron in twee dimensies (2D), dat ge~ =
plaatst werd in een magneetveld loodrecht op de bewegingsrichting (B
~
~
∇ × A = B e~z ) in de aanwezigheid van een potentiaal V (x, y). De massa werd
in deze hamiltoniaan plaatsafhankelijk verondersteld, waardoor deze factor
tussen de twee impulstermen in terecht komt. Dit is noodzakelijk omdat de
hamiltoniaan een hermitische operator moet blijven. Om de Schrödingervergelijking Hψ = Eψ op te lossen, werken we met de eindige differentie
techniek [13]. Deze techniek houdt in dat we de continue tweedimensionale
ruimte opdelen in een aantal discrete punten. We bepalen de oplossing van
de Schrödingervergelijking dus op een grid zoals voorgesteld in figuur 2.1. De
Schrödingervergelijking wordt hiervoor herschreven naar zijn discreet analogon - alle afgeleiden worden gediscretiseerd. De grid bestaat uit een te kiezen
aantal punten Nx in de x-richting en een te kiezen aantal Ny punten in de
y-richting. Zowel de x-as als de y-as zijn in intervallen van gelijke grootte
11
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Figuur 2.1 Rechthoekige grid die gebruikt wordt bij het oplossen van 2D-problemen.
Bij het oplossen van de Schrödingervergelijking moet de tweede afgeleide in alle punten
berekend worden. De groene cirkels tonen de gridpunten die gebruikt worden om de
tweede afgeleide van het punt in de rode cirkel te berekenen.

verdeeld, zodat de afstand tussen twee gridpunten steeds dezelfde is, nl. hx in
de x-richting en hy in de y-richting. We willen nu een 2D-probleem kunnen
bestuderen en dus in alle punten van de grid uit figuur 2.1 de oplossing ψ,


ψ11
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ψ12
ψ22
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ψ1Ny
ψ2Ny
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ψN x 2
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ψ Nx Ny
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,


(2.3)

bepalen. Herleiden van de te bepalen matrix in (2.3) naar een vector om dit
probleem als een 1D probleem met eigenvectoren en eigenwaarden te kunnen
oplossen, levert volgende eigenwaardevergelijking op:
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.
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.
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 ψij


..

.
ψN x N y

ψ11
..
.
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(2.4)
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De hamiltoniaan H hierin is een vierkante matrix met Nx × Ny rijen en kolommen, de index i = 1, . . . , Nx en j = 1, . . . , Ny .

2.2

DISCRETISATIE VAN DE HAMILTONIAAN

Herschrijven van de hamiltoniaan (2.1), levert als resultaat
µ
¶
~2
d 1 d
d 1 d
H=−
+
+
2m dx γ dx dy γ dy
·µ
¶
i~ eB
d
d 1
+
y
−x
+
2m 2c
dx
dy γ

µ
¶2
1 1 eB
(x2 + y 2 )
2m γ 2c
µ
¶¸
1
d
d
y
−x
,
(2.5)
γ
dx
dy

waar γ = m(x, y)/m. De discretisatie van de Schrödingervergelijking Hψ =
Eψ wordt nu term per term bekeken. De volledige Schrödingervergelijking
wordt gegeven door

Eψ

µ
µ
¶
¶
µ
¶2
~2 d 1 d
1 1 eB
~2 d 1 d
=
−
ψ+ −
ψ+
(x2 + y 2 )ψ
2m dx γ dx
2m dy γ dy
2m γ 2c
{z
} |
{z
} |
{z
}
|
Term 1
Term 2
Term 3
·µ
¶
µ
¶¸
i~ eB
d
d 1
1
d
d
+
y
−x
+
y
−x
ψ.
(2.6)
2m 2c
dx
dy γ
γ
dx
dy
|
{z
}
Term 4

Voor de eerste term van de kinetische energie (op de constanten na) komt er
·
Term 1

=
=
=

¸
d 1 d
ψ
dx γ dx
"
#
µ ¶
µ ¶
1
dψ
1
dψ
1
−
hx γi+1/2,j dx i+1/2,j γi−1/2,j dx i−1/2,j
·
2
1
(ψi+1,j − ψi,j )
2
hx γi,j + γi+1,j
¸
1
+
(ψi−1,j − ψi,j ) ,
(2.7)
γi,j + γi−1,j

waarbij hx de stapgrootte in de x-richting is en er gebruik gemaakt werd van
het feit dat γi±1/2,j = (γi,j + γi±1,j )/2. Analoog komt er voor de afgeleide in
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de y-richting dat
¸
d 1 d
ψ
dy γ dy
·
2
1
(ψi,j+1 − ψi,j )
2
hy γi,j + γi,j+1
¸
1
(ψi,j−1 − ψi,j ) ,
+
γi,j + γi,j−1

·
Term 2

=
=

(2.8)

waarbij hy de stapgrootte in de y-richting is. Merk op dat in het geval
m(x, y) = m en dus γ = 1 (geen plaatsafhankelijkheid van de massa), de
kinetische energietermen zich herleiden tot de gekende formule voor de discretisatie van de tweede afgeleide,
d2 ψ
dx2
d2 ψ
dy 2

=
=

ψi+1,j + ψi−1,j − 2ψi,j
,
h2x
ψi,j+1 + ψi,j−1 − 2ψi,j
.
h2y

(2.9a)
(2.9b)

De kinetische energietermen (2.7) en (2.8) in gediscretiseerde vorm suggereren de constructie van vier verschillende matrices. Twee matrices voor de
afgeleide van ψ in de x-richting (matrices M1 en M2 ) en twee matrices voor
de afgeleide van ψ in de y-richting (matrices M3 en M4 ). Deze matrices zijn
eenvoudig te construeren en kunnen nadien gewoon opgeteld worden, zodat
hun som de kinetische energieterm van de hamiltoniaan bepaalt. Stel M1
de matrix waarmee de term evenredig met (ψi+1,j − ψi,j ), de eerste term uit
(2.7), berekend moet worden. Deze matrix ziet er dan als volgt uit:


−1
0
 0 −1







M1 = 
..

.






0

...
...
..
.

0
0
..

1
0

0
1

...
...
..
.

.
..

.
..

.
..

.


0
0 





1 










(2.10)

−1

of kort gezegd: M1 bevat op de diagonaal −1 en op de (Ny + 1)ste nevendiagonaal 1, voor de rest staan er overal nullen. Analoog komt er voor M2 een
matrix die op de diagonaal −1 en op de −(Ny + 1)ste nevendiagonaal 1 bevat,
voor de rest staan er opnieuw overal nullen. Met deze twee matrices is het
mogelijk het x-afhankelijk gedeelte van de kinetische energie te berekenen.
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Matrix M3 moet ons in staat stellen van de eerste term uit (2.8), de term
evenredig met (ψi,j+1 − ψi,j ), te berekenen, zodat we kunnen schrijven


−1
1
0
...


.

 0 −1 . .




..
..


.
.
1




−1
0


(2.11)
M3 = 

−1
1




.


−1 . .




..

.
1 
−1
of anders gezegd: M3 bevat op de diagonaal −1 en op de 1ste nevendiagonaal
de vector
(11
. . . 1} 0 11
. . . 1} 0 . . . 0 11
. . . 1})
(2.12)
| {z
| {z
| {z
Ny −1

Ny −1

Ny −1

en voor de rest staan er overal nullen. Analoog aan matrix M3 moet er nog
een matrix M4 geconstrueerd worden, maar deze matrix bevat de vector (2.12)
op de −1ste nevendiagonaal en verder opnieuw −1 op de diagonaal.
De matrices M1 , M2 , M3 en M4 bestaan voor het overgrote deel uit nullen: het
zijn sparse matrices. Het is aan te raden in het programma deze matrices dan
ook als sparse te beschouwen. In Matlab1 is het eenvoudig om sparse matrices
aan te maken en op welbepaalde plaatsen niet-nul elementen te plaatsen. Door
de matrices als sparse matrices te implementeren, kan men ervoor zorgen dat
de computer veel minder geheugen gebruikt om de matrices op te slaan. Bij
het opslaan van een sparse matrix zal de computer immers enkel de van nul
verschillende elementen uit de matrix opslaan, wat een enorme reductie in
het aantal op te slagen gegevens kan betekenen voor grote matrices met veel
nullen2 . Als men sparse matrices gebruikt komt dit ook de snelheid van de
bewerkingen ten goede.
De discretisatie van de volgende term uit de Schrödingervergelijking (2.6) is
evident en zal enkel op de diagonaal van de hamiltoniaan een bijdrage leveren:
µ
¶2
eB
1
(x2i + yj2 )ψi,j .
(2.13)
Term 3 =
γi,j 2c
1 Matlab

is het programma dat doorheen deze thesis steeds gebruikt werd.
illustratie: voor Nx = Ny = 300 - een waarde die doorheen de thesis regelmatig
gebruikt werd - krijgen we matrices M van 3002 × 3002 = 81 · 108 elementen. Hiervan zijn
slechts 179700 elementen verschillend van nul in de matrices M1 tot M4 . Alleen deze van
nul verschillende elementen moeten in het geheugen van de computer gestockeerd worden,
zodat het aantal op te slagen gegevens met ongeveer een factor 45000 gereduceerd is als de
matrices als sparse geı̈mplementeerd worden.
2 Ter
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Tot slot kan de laatste, complexe term uit (2.6) herschreven worden tot
·µ
¶
µ
¶ ¸
i~ eB
d
d 1
1
d
d
y
y
ψ
Term 4 =
−x
ψ+
−x
2m 2c
dx
dy γ
γ
dx
dy
· µ
¶
µ
¶ ¸
i~ eB
1
d
d
d
d 1
=
2
y
−x
ψ+ψ y
−x
(2.14)
2m 2c
γ
dx
dy
dx
dy γ
zodat er in gediscretiseerde vorm komt:
·
µ
¶
1
i~ eB
ψi+1,j − ψi−1,j
ψi,j−1 − ψi,j+1
Term 4 =
2
yj
− xi
2m 2c γi,j
2hx
2hy
¶¸
µ
1/γi+1,j − 1/γi−1,j
1/γi,j−1 − 1/γi,j+1
+ψij yj
− xi
.
2hx
2hy
|
{z
}
Extra termen op de diagonaal van H

(2.15)
M.b.v. een diagonaalmatrix D en de sparse matrices M1 , M2 , M3 en M4 ,
waarvan de constructie reeds besproken werd, is het mogelijk om de volledige
matrix van de hamiltoniaan op te bouwen:
· µ
¶
~2 2
1
1
Hi,j = −
(M
)
+
(M
)
1 i,j
2 i,j
2m h2x γi,j + γi+1,j
γi,j + γi−1,j
µ
¶¸
2
1
1
+ 2
(M3 )i,j +
(M4 )i,j
hy γi,j + γi+1,j
γi,j + γi−1,j
µ
¶2
1
eB
+
(x2i + yj2 )Di,j
γi,j 2c
·
µ
¶
i~ eB
1
yj
xi
+
2
(M1 − M2 )i,j −
(M3 − M4 )i,j
2m 2c
γi,j 2hx
2hy
µ
¶
¸
1/γi+1,j − 1/γi−1,j
1/γi,j−1 − 1/γi,j+1
+ yj
− xi
Di,j
2hx
2hy
+Vi,j
(2.16)
Als we nu een “afbakening” vastleggen voor het gebied waarin we de oplossing
willen bepalen, dan ligt bovenstaande matrix volledig vast. We kiezen hiervoor
een waarde voor xmin (de waarde van x in het eerste gridpunt in de x-richting),
xmax (de waarde van x in het laatste gridpunt in de x-richting) en analoog
ymin en ymax . De stapgrootte wordt dan hx = (xmax − xmin )/(Nx − 1) en een
analoge uitdrukking komt er voor hy .
Numeriek berekenen van eigenwaarden en eigenvectoren van de matrix H
levert ons respectievelijk de energie E en de golffunctie ψ op. Deze eigenwaarden en eigenvectoren berekenen gebeurt met ARPACK [14], een routine
die gebaseerd is op het Lanczos algoritme.

3
De tweedimensionale
harmonische oscillator
Het is altijd nuttig het resultaat van een numeriek programma te testen met
exacte resultaten indien dit mogelijk is. De tweedimensionale harmonische oscillator in een magneetveld is hiervoor zowat de meest interessante controle die
men kan uitvoeren, omdat de analytische uitdrukkingen voor de eigenwaarden
en eigenvectoren gekend zijn. We kunnen het spectrum en alle verwachtingswaarden exact uitrekenen.

3.1

HAMILTONIAAN

De hamiltoniaan voor de 2D harmonische oscillator in een homogeen magneetveld, wordt gegeven door
³
³
e ~´
1
e ~´ 1
+ mω02 (x2 + y 2 ),
(3.1)
H = p~ + A
p~ + A
c
2m(x, y)
c
2
waar ω0 de sterkte van de harmonische opsluiting geeft. Met volgende herschaling gaan we over tot dimensieloze eenheden
E

=

x =
y

=

~ω0 E 0 ,
r
~ 0
x,
mω0
r
~ 0
y,
mω0

(3.2a)
(3.2b)
(3.2c)
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en transformeert de hamiltoniaan in
µ
¶
µ
¶
1
d 1 d
d 1 d
1
1 ³ ω ´2
+
γ
+
(x02 + y 02 )
H0 = −
+
2 dx0 γ dx0
dy 0 γ dy 0
2
γ 2
·µ
¶
µ
¶¸
ω
1
d
d
1
d
d
+i
+
y 0 0 − x0 0
y 0 0 − x0 0
,
(3.3)
4
dx
dy γ
γ
dx
dy
waarbij ω = ωc /ω0 , ωc = eB/mc (de cyclotronfrequentie). De accenten zullen
we in het verdere verloop van de thesis achterwege laten, maar herinner dat
door de herschaling (3.2) energie en positie in dimensieloze eenheden gegeven
zijn.

3.2
3.2.1

ENERGIESPECTRUM
Het exacte resultaat

Zoals reeds aangehaald werd, bestaat er een analytische oplossing voor de
eigenwaardenvergelijking Hψ = Eψ, zodat we de exacte golffuncties en energieën kunnen gebruiken om de berekende resultaten mee te vergelijken. In
poolcoördinaten, met n het radieel kwantumgetal en l het angulair kwantumgetal wordt de oplossing gegeven door
r
ω2
1
Enl = ~ ω02 + c (1 + 2n + |l|) − l~ωc ,
(3.4a)
4
2
s
µ ¶|l|
µ 2¶
2
− r2
n!
1 r
r
e−ilθ , (3.4b)
ψnl (r, θ) =
e 2l0 L|l|
n
π(n + |l|)! l0 l0
l02
waar Lpq (x) de geassocieerde Laguerre-polynomen symboliseren en l0 gegeven
wordt door
q
l0 = q

2~
mωc

4

ω2

.

(3.5)

1 + 4 ω02
c

3.2.2

Het numerieke resultaat

Voor het numeriek berekenen van de eigenwaarden van H in (3.3), moet de
Schrödingervergelijking eerst gediscretiseerd worden. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de algemene gediscretiseerde uitdrukking (2.16) voor een 2D
probleem in een magneetveld, als we de nodige substituties en herschalingen
uitvoeren. De energieën die de computer voor de opgestelde matrix berekent,
met N = Nx = Ny = 300, [xmin , xmax ] = [ymin , ymax ] = [−5, 5] en γ = 1,
zijn weergegeven in figuur 3.1. Op deze figuur is eveneens het resultaat van

ENERGIESPECTRUM
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Figuur 3.1 Het exacte (rode curven) en het numeriek berekende (blauwe punten)
spectrum voor één elektron geplaatst in een harmonische oscillator en een magneetveld
(dat in functie van de cyclotronfrequentie ωc = eB/mc is gegeven). Verder is E0 =
~ω0 . De inset toont hoe voor een bepaald magneetveld (hier ωc /ω0 = 7) de berekende
waarde voor een gekozen energieniveau (gekozen niveau aangeduid door het groene
cirkeltje in de hoofdfiguur) nadert tot de exacte waarde, als het aantal gridpunten
N = Nx = Ny toeneemt.

het analytisch spectrum weergegeven. Het valt onmiddellijk op dat de nauwkeurigheid van het numeriek resultaat afneemt bij hogere magneetvelden en
voor hogere energieën. Dit kan verklaard worden door het feit dat enerzijds
t.g.v. de magnetische opsluiting de golffunctie zeer klein in omvang wordt. De
ruimte die de golffunctie inneemt is zodanig afgenomen in grootte, dat slechts
een klein aantal gridpunten zich in dat gebied bevinden. Bijgevolg wordt
het deel van de golffunctie (dat verschillend is van 0) op minder gridpunten
bepaald. Anderzijds kunnen we ook opmerken dat de energieniveaus in het
rechtse deel van het spectrum uit figuur 3.1 een steeds hoger kwantumgetal
l hebben, naarmate we hoger in energie gaan. Voor het energieniveau dat
gebruikt werd om de convergentie te bestuderen (inset figuur 3.1), geldt dat
n = 0 en l = 7. Deze golffunctie is bijgevolg sterk fluctuerend, zodat voldoende gridpunten nodig zijn om tot een correct resultaat te komen. Besluit is dus
dat de combinatie van een sterker fluctuerende golffunctie (hogere energie)
op een kleinere oppervlakte (hoger magneetveld) als gevolg heeft dat de golffunctie minder exact bepaald kan worden en dus de nauwkeurigheid van de
berekende energie eveneens afneemt. De lagere energieniveaus komen overeen
met minder fluctuerende golffuncties, zodat een beperkt aantal gridpunten bij
hoge magneetvelden toch nog een goed resultaat kan opleveren. Het zomaar
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verhogen van het aantal gridpunten om dit probleem op te lossen is niet altijd
een optie, want de rekentijd van de computer neemt drastisch toe als het aantal gridpunten toeneemt1 . Wil men toch een beter resultaat bekomen voor de
hogere energieën bij hoge magneetvelden, dan is het interessanter om met een
grid te werken die met de toename van het magneetveld ook verandert. De
grid evolueert dan bv. van een uniforme grid (bij laag magneetveld) naar een
niet-uniforme grid waarbij de meerderheid van de punten zich in de buurt van
de golffunctie bevinden. In deze thesis werd echter steeds gebruik gemaakt
van een uniforme grid.
Merk ten slotte ook op welke energieën door het programma berekend worden:
niet de energieën horende bij één energieniveau worden bepaald, maar de curve
van de laagste energie wordt gevolgd. Het programma heeft de 10 laagste
energieën bij verschillende magneetvelden berekend, zodat het spectrum onder
deze denkbeeldige lijn volledig is. De hogere energieniveaus zijn hierdoor
echter soms maar gedeeltelijk uitgerekend, wat tot gevolg heeft dat niet alle
curves in de grafieken volledig zijn2 .

3.3

UITGEBREIDHEID VAN DE GOLFFUNCTIE

De uitgebreidheid van de golffunctie kan bepaald worden door de verwachtingswaarde hx2 + y 2 i te berekenen. Bekijken we het resultaat van deze verwachtingswaarde bij verschillende magneetvelden, dan kunnen we zien hoe
het magneetveld een extra opsluiting oplegt.

3.3.1

Het exacte resultaat

Het exacte resultaat kan opnieuw berekend worden a.h.v. de analytische uitdrukking (3.4b) van de golffunctie. De verwachtingswaarde hx2 + y 2 i in pool-

1 Ter

illustratie: 100 × 100 = 104 gridpunten betekent een rekentijd van t ≈ 10 min, 200 ×
200 = 4 × 104 brengt ons bij t ≈ 150 min en 300 × 300 = 9 × 104 komt neer op t ≈ 720 min
op Seastar.
2 Doorheen deze thesis werden steeds de 10 laagste energieën berekend, zodat bij elke grafiek
dezelfde opmerking gemaakt kan worden: sommige curves zijn niet volledig, omdat het
energieniveau ook niet volledig berekend werd. Het berekenen van vele eigenwaarden voor
grote matrices vraagt opnieuw meer rekentijd voor de computer, zodat we ons beperkt
hebben tot de lagere energieniveaus.
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coördinaten wordt dan hr2 i, zodat er komt
Z
hr2 inl

∞

Z

2π

=
0

=

0

n!
(n + |l|)!

∗ 2
ψnl
r ψnl rdr dθ

Z

∞

2

2re

− r2

µ

l0

0

r2
l02

¶|l|+1 ·
µ 2 ¶¸2
r
|l|
dr
Ln
l02

= (2n + |l| + 1)l02 .

(3.6)

Uit dit resultaat is het duidelijk dat l0 , gegeven door (3.5), een typische lengteschaal is voor dit probleem. Voor ω0 → 0 (geen harmonische opsluiting,
enkel opsluiting t.g.v. het magneetveld) geldt dat l0 → lB , de magnetische
lengte. Deze lB karakteriseert de uitgebreidheid van de golffunctie in een
magneetveld, de enige vorm van opsluiting
die er nog is als ω0 = 0. Voor
p
ωc → 0 krijgen we dan weer dat l0 → ~/mω0 , wat exact overeenkomt met
de herschalingsparameter in (3.2b). Om nu het resultaat voor hr2 inl te kunnen vergelijken met de numeriek bepaalde resultaten, moet l0 eerst herschaald
worden naar dezelfde lengteschaal als deze die genomen werd in (3.2b). Dit
gebeurt a.h.v. eenzelfde herschaling als in (3.2b). Herschrijven van l0 levert
q
r
2~
mωc
mω0
l0 = q
2
ω
~
4
1+4 0
√
=

r³
4

ωc
ω0

ωc2

2
´2

,

(3.7)

+4

zodat het verloop van hr2 inl i.f.v. het magneetveld volledig gekend is.
3.3.2

Het numerieke resultaat

In de vorige sectie werd het exacte resultaat voor hr2 i bepaald voor willekeurige n en l. Om het numerieke resultaat met het exacte resultaat te vergelijken,
werden beiden geplot in figuur 3.2. Figuur 3.3 toont opnieuw het numerieke resultaat, maar dit keer samen met het energiespectrum, zodat a.h.v. de
kleurcodes duidelijk wordt welke energie bij welke verwachtingswaarde hoort.
We zien in figuur 3.3 dat sommige curves voor de verwachtingswaarde samenvallen. Neem bijvoorbeeld de groene en rode curve: de golffuncties horende
bij deze curves hebben eenzelfde verwachtingswaarde voor hx2 + y 2 i. Dit is
niet verwonderlijk als we kijken naar de kwantumgetallen die horen bij deze
golffuncties. Zo hebben de groene en rode curve respectievelijk de kwantumgetallen n = 0, l = 1 en n = 0, l = −1. De waarde van het kwantumgetal n
is in beide gevallen hetzelfde en gelijk aan 0, enkel de waarde l verschilt. Bestuderen we a.h.v. uitdrukking (3.4b) het verschil tussen de twee golffuncties,
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Figuur 3.2 hx2 + y 2 i: Vergelijking van het exacte resultaat (rode curven) met het numeriek berekende resultaat (blauwe punten) voor de harmonische oscillator in functie
van het magneetveld.

dan merken we dat de golffuncties enkel op de factor e±ilθ na exact dezelfde
zijn. Zoals uit (3.6) duidelijk wordt, zal deze factor geen verschil opleveren in
de verwachtingswaarde hx2 + y 2 i. Met een analoge redenering kan verklaard
worden waarom er nog andere delen van de grafiek samenvallen.
Merk ten slotte op dat de verwachtingswaarde hx2 +y 2 i uit figuur 3.3 voor eender welk energieniveau afneemt bij toenemend magneetveld: het magneetveld
heeft als effect het doen inkrimpen van de golffunctie.

3.4

ANGULAIR IMPULSOPERATOR LZ

Als we iets meer willen weten over de symmetrie aanwezig in het systeem dat
we onderzoeken, is het nuttig om de verwachtingswaarde voor de angulaire
impulsoperator Lz te berekenen. Omdat [H, Lz ] = 0, levert deze operator
voor de harmonische oscillator in een magneetveld een goed kwantumgetal l
op: de verwachtingswaarde zal behouden blijven voor alle magneetvelden. We
kunnen dit nagaan door numeriek de verwachtingswaarde, die gegeven wordt
door (3.8), uit te rekenen.
Z

∞

Z

∞

hLz i =
−∞

−∞

ψ∗

~
i

µ
y

d
d
−x
dx
dy

¶
ψ dx dy

(3.8)

ANGULAIR IMPULSOPERATOR

LZ
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2
2
Figuur 3.3 (a) Verwachtingswaarde
p hx + y i voor de harmonische oscillator in functie van het magneetveld; L = ~/mω0 . (b) Energiespectrum voor een elektron in
een harmonische oscillator. Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die
correspondeert met een curve uit de bovenste grafiek.

3.4.1

Het exacte resultaat

Vermits de operator Lz een goed kwantumgetal l oplevert, kunnen we dit
kwantumgetal gebruiken om de energieniveaus aan te geven. Elk energieniveau heeft dus (naast het kwantumgetal n) een bepaald kwantumgetal l
als label. Uit het spectrum in figuur 3.1 is het duidelijk dat bij toenemend
magneetveld de ontaarding in de l-waarden meer en meer opgeheven worden:
sommige energieniveaus nemen af (energetisch voordeliger niveau in het mag-
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neetveld) en andere niveaus nemen toe (energetisch minder voordelig in het
magneetveld). Het energieniveau blijft echter wel zijn kwantumgetal l voor
eender welk magneetveld behouden, zodat het exacte resultaat een weinig
spectaculaire grafiek zal opleveren: curves van constanten, waar de constante
door de waarde van het kwantumgetal l bepaald wordt.
3.4.2

Het numerieke resultaat

De numerieke resultaten van de berekening worden weergegeven in figuur 3.4,
waar de kleurcodes opnieuw instaan voor identificatie met de bijhorende energiniveaus. De grafiek ziet er exact zo uit zoals we verwachten, de afwijking
op de exacte waarde bedraagt ook nergens meer dan 0.45 %.

ANGULAIR IMPULSOPERATOR

LZ
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Figuur 3.4 (a) Verwachtingswaarde hLz i/~ als functie van het magneetveld. (b) Energiespectrum voor een elektron in een harmonische oscillator bij variërend magneetveld.
Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die correspondeert met een curve
uit de bovenste grafiek.

4
Oneindig diepe
cirkelvormige
potentiaalput
In dit hoofdstuk zullen we het probleem van de oneindig diepe cirkelvormige
potentiaalput volledig analytisch oplossen. De resultaten die we hier bekomen,
kunnen nadien dan vergeleken worden met de vierkante potentiaalput (lagere
symmetrie), zodat het duidelijk wordt wat de verlaging van symmetrie tot
gevolg heeft.

4.1

ANALYTISCHE UITWERKING

Beschouwen we een cirkel met straal ρ. We gaan nu op zoek naar de oplossing van de Schrödingervergelijking voor een systeem in een magneetveld en
volgende potentiaal:
½
0 als r ≤ ρ
V =
.
(4.1)
∞ als r > ρ
~ = 1 Br~eθ en door het invoeren
Gebruik makend van de symmetrische ijk A
2
van de cyclotronfrequentie ωc = eB/mc kunnen we schrijven dat
~ = 1 mωc c r~eθ ,
A
2
e
zodat
H

´2
1 ³
~ + eA
~
−i~∇
2m
c
~2 1 ∂ ∂
~2 1 ∂ 2
~ωc ∂
mωc2 2
= −
r
−
−i
+
r .
2
2
2m r ∂r ∂r 2m r ∂θ
2 ∂θ
8

(4.2)

=

(4.3)
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Aangezien [H, Lz ] = 0 volgt hieruit dat hLz i een behouden grootheid is en
aldus mogen we stellen dat ψ(r, θ) = R(r)e−ilθ . De Schrödingervergelijking
Hψ = Eψ kan dan herschreven worden, zodat we enkel nog op zoek moeten
naar een oplossing die het r-afhankelijke gedeelte van de golffunctie beschrijft.
µ
¶
~2 1 ∂
mωc2 2
∂R
~2 l2
~ωc
−
l
+
r − E = 0.
(4.4)
r
+
−
2m rR ∂r
∂r
2m r2
2
8
Herschrijven van deze uitdrukking levert als resultaat dat
µ 2
¶
µ
¶
³ mω ´2
∂
1 ∂
l2
mωc
2mE
c
2
+
−
R
+
l
−
R = 0.
r
+
∂r2
r ∂r r2
~
2~
~2

(4.5)

Stel nu
k∗

2

λ

mωc
2mE
+ 2 ,
~
~
mωc
,
2~

=

(4.6a)

l

=

(4.6b)

zodat er komt
µ
¶ ³
´
2
1
l2
R00 + R0 − 2 R + k ∗ − λ2 r2 R = 0.
r
r

(4.7)

Deze vergelijking kunnen we nog steeds niet zomaar oplossen, zodat het nuttig
is van het gedrag voor grote en kleine r-waarden te bestuderen. Voor r → ∞
kunnen we schrijven
R00 − λ2 r2 R = 0

λ

2

−→

R(r) ∝ e− 2 r ,

(4.8)

−→

R(r) ∝ r|l| .

(4.9)

en voor r → 0 wordt dit
R0 −

l2
R=0
r

λ

2

Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat R(r) = r|l| e− 2 r f (r). Substitutie
van deze uitdrukking in (4.7) levert als resultaat
¶ ³
µ
´
2
2 |l| + 1
− 2λr − 2λ(|l| + 1) − k ∗ f = 0,
(4.10)
f 00 + f 0
r
waar f 0 in al het voorgaande staat voor ∂f
∂r . Voer ten slotte nog volgende
substitutie door,
t = λr2 ,
(4.11)
zodat er komt te staan
Ã
00

0

tf + ((|l| + 1) − t)f −

2

k∗
1
(|l| + 1) −
2
4λ

!
f = 0,

(4.12)

ENERGIESPECTRUM
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Figuur 4.1 Energiespectrum van een elektron in een cirkelvormige potentiaalput en
een magneetveld B in functie van de flux φ = BS, met S het oppervlak van de cirkel,
φ0 het elementaire fluxkwantum hc/ |e| en E0 = ~2 /2mS.

waar f 0 staat voor ∂f
∂t in deze laatste uitdrukking. Deze differentiaalvergelijking heeft als oplossing de confluente hypergeometrische functies [15, 16],
2

F (t) =

1 F1 = (−anl ; |l| + 1; t)

en

− anl =

1
k∗
(|l| + 1) −
. (4.13)
2
4λ

De randvoorwaarden leggen op dat de golffunctie gelijk moet zijn aan nul op
de rand van de cirkel, waar r = ρ, zodat dus
1 F1

= (−anl ; |l| + 1; λρ2 ) = 0.

(4.14)

Hieruit is de parameter anl te bepalen en aldus geeft dit het energiespectrum.
Het uiteindelijk resultaat luidt dus
λ

ψnl = Cnl e−ilθ r|l| e− 2 r

2

1 F1 (−anl ; |l|

+ 1; λr2 ).

(4.15)

met Cnl een normalisatieconstante.

4.2

ENERGIESPECTRUM

Het spectrum dat we met voorgaande berekeningen bekomen is weergegeven
in figuur 4.1. Dit werd bekomen uit (4.6) en (4.13). Daaruit volgt immers dat
−anl =

mωc
2mE
1
(|l| + 1) − l
+
,
2
4λ~
4λ~2

(4.16)
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zodat er uiteindelijk volgt
Enl

µ
¶
1 + |l| − l
= ~ωc anl +
.
2

(4.17)

Door in vergelijking (4.14) de parameter anl te vervangen door uitdrukking
(4.16) is het met het softwarepakket Maple mogelijk om vervolgens de confluente hypergeometrische vergelijking op te lossen naar E voor verschillende
magneetvelden en zo dus het spectrum van figuur 4.1 te bekomen.

5
Vierkante en rechthoekige
potentiaalput in twee
dimensies
Van systemen met behoud van angulair impuls, gaan we over naar een systeem
met minder symmetrie waar het angulair impuls niet meer behouden blijft en
m.a.w. geen goed kwantumgetal meer is. We onderzoeken zowel de vierkante
als verschillende rechthoekige potentiaalputten, zodat duidelijk wordt wat er
gebeurt naarmate de symmetrie meer en meer opgeheven wordt. Verder wordt
nog een ander effect van de randvoorwaarden bestudeerd, nl. het verlagen van
de potentiaalbarrière van de potentiaalput. De resultaten voor de oneindig
diepe put die we in dit hoofdstuk bekomen, zijn in overeenstemming met de
resultaten van Chibotaru et al. [1], maar de techniek van Chibotaru et al.
laat o.a. niet toe om te veralgemenen naar een eindig diepe potentiaalput,
wat onze numerieke methode wel toelaat.

5.1

5.1.1

VIERKANTE POTENTIAALPUT

Hamiltoniaan

De hamiltoniaan wordt gegeven door
³
³
e ~´
e ~´
1
H = p~ + A
p~ + A
+ V (x, y),
c
2m(x, y)
c

(5.1)
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waarbij

½
V (x, y) =

0
∞

als −
elders

L
2

≤x≤

L
2

of −

L
2

≤y≤

L
2

(5.2)

en na het dimensieloos maken,
E

=

x =
y =

~2
E0,
2mL2
Lx0
L = grootte put in x-richting,
0
Ly
L = grootte put in y-richting,

(5.3a)
(5.3b)
(5.3c)

verkrijgen we volgende hamiltoniaan (opnieuw werden de accenten weggelaten
en staan energie en positie in dimensieloze eenheden cfr. (5.3)).
µ
¶
µ ¶2
d 1 d
d 1 d
1 φ
H=−
+
+
π 2 (x2 + y 2 )
dx γ dx dy γ dy
γ φ0
·µ
¶
µ
¶¸
φ
d
d 1
1
d
d
+i π y
−x
+
y
−x
+ V (x, y) (5.4)
φ0
dx
dy γ
γ
dx
dy
waar φ = BS de flux is doorheen het oppervlak1 S van de put (S = L2 ) en
φ0 = hc/ |e| het fluxkwantum voorstelt.
5.1.2

Energiespectrum

Opnieuw kan de discretisatie gebeuren a.h.v. de uitdrukking in (2.16), mits
enkele aanpassingen van voorfactoren. In tegenstelling tot de harmonische
oscillator, bestaat er nu geen analytische uitdrukking voor het volledige spectrum als functie van het magneetveld. Het is in dit geval enkel mogelijk om
de energie bij φ/φ0 = 0, i.e. de situatie zonder magneetveld, te vergelijken
met het exacte resultaat.
5.1.2.1 Exacte oplossing
De energie van een oneindig diepe, vierkante put zonder magneetveld wordt
gegeven door
Ã
!
n2y
~2 π 2 n2x
Eexact =
+ 2
2m
L2
L
Ã
!
n2y
2mS ~2 π 2 n2x
=
+ 2
~2 2m
L2
L
= π 2 (n2x + n2y ),
1 Door

(5.5)

de keuze van de herschaling van de afstand, wordt de lengte en de breedte van de put
steeds herschaald tot 1 (in dimensieloze eenheden) zodat ook de totale oppervlakte steeds
1 bedraagt.
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Figuur 5.1 Energiespectrum van een elektron in een vierkante put en een magneetveld
B in functie van de flux φ = BS, met S het oppervlak van het vierkant, φ0 het
elementaire fluxkwantum hc/ |e| en E0 = ~2 /2mL2 .

waar nx ∈ N0 en ny ∈ N0 .
5.1.2.2 Numeriek resultaat
Numeriek werd het spectrum uit figuur 5.1 berekend. Dit spectrum bevat
duidelijk meer anticrossings dan het spectrum voor de oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput. Het huidig systeem heeft een hogere symmetrie,
wat zich uit in het energiespectrum. Als we de spectra van beide systemen
met elkaar vergelijken (figuur 5.2), zien we dat sommige energieniveaus van
een crossing zijn overgegaan in een anticrossing, andere energieniveaus zijn
gewoon crossings gebleven, zoals in het spectrum van de cirkelvormige potentiaalput. T.g.v. de verlaging van de symmetrie is hLz i/~ geen goed kwantumgetal meer en treedt er menging op van sommige van de energieniveaus die bij
een cirkelsymmetrische potentiaal ontaard zijn, wat leidt tot de waargenomen
anticrossings.
Convergentie van de energie
Zoals blijkt uit tabel 5.1 werden voldoende gridpunten genomen2 en werd een
goede nauwkeurigheid bereikt voor de berekende waarden bij φ/φ0 = 0. Uit de
studie van de harmonische oscillator weten we dat een groot aantal gridpunten
niet echt overal nodig is, maar wel voor de hogere energieën en hogere mag2 Voor

de oneindig diepe vierkante potentiaalput werd Nx = Ny = 300 genomen, zodat de
stapgrootte tussen twee gridpunten hx = hy = 0.0033 bedraagt.
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Figuur 5.2 Energiespectrum van een elektron in een vierkante put (rode curven) en
spectrum van een elektron in een oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput (zwarte
stippellijnen), beiden geplaatst in een magneetveld B in functie van de flux φ = BS.

nx

ny

n2x + n2y

Eexact (E0 )

Eberekend (E0 )

∆E (%)

1
1
2
2
1
3
2
3
1
4

1
2
1
2
3
1
3
2
4
1

2
5
5
8
10
10
13
13
17
17

19.7392
49.3480
49.3480
78.9568
98.6960
98.6960
128.3049
128.3049
167.7833
167.7833

19.7390
49.3465
49.3465
78.9539
98.6886
98.6886
128.2961
128.2961
167.7599
167.7599

0.0009
0.0031
0.0031
0.0037
0.0075
0.0075
0.0069
0.0069
0.0139
0.0139

Tabel 5.1 Tabel van exacte en numeriek bepaalde resultaten voor de energie bij B = 0
voor Nx = Ny = 300.

neetvelden. Een verdere studie van de convergentie toont het belang aan van
het nemen van een gridpunt op de rand van de put. In een eerste poging om de
oneindig diepe potentiaalput te implementeren werd de stapgrootte h op een
interval [xmin , xmax ] bepaald door h = (xmax − xmin )/(N − 1), met N het aantal gridpunten. De put op het interval [x1 , x2 ], waarbij [x1 , x2 ] ⊂ [xmin , xmax ]
werd dan gecreëerd door te stellen dat V (x) = 0 als x1 ≤ x ≤ x2 , elders is
V (x) = 1015 (∝ ∞). Analoog werd geredeneerd voor de tweede dimensie. Dit
heeft echter tot gevolg dat de breedte van de put kan fluctueren naarmate de
stapgrootte verandert. Dit is uiteraard niet de bedoeling en geeft dan ook
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Figuur 5.3 Voor een kleinere stapgrootte wordt de afwijking op de energie kleiner.
In (a) werd de convergentie voor de grondtoestand getest, in (b) deze van de 4de
aangeslagen toestand, telkens voor de situatie waar een gridpunt op de rand van de
put genomen werd. Inset: (a) en (b) zijn opnieuw voor de put met een gridpunt op de
rand, in (c) bekijken we de convergentie van de grondtoestand voor de slecht gekozen
grid en in (d) is het analoge voor de 4de aangeslagen toestand

een fluctuerend patroon in de procentuele afwijking van het exacte resultaat
als we de convergentie voor verschillende h-waarden testen (inset figuur 5.3).
Veel beter is het van de stapgrootte te bepalen aan de hand van de afmetingen van de put om op die manier altijd een gridpunt op de rand van de put
te krijgen. Er komt dat h = (x2 − x1 )/(Nput − 1), waardoor de maximale
x-waarde buiten de put wel kan fluctueren, maar dit is op zich niet belangrijk
omdat de golffunctie daar toch nul is. Indien we nu de potentiaal zoals voordien bepalen, dan is de breedte van de put altijd vast. Figuur 5.3 toont de
geleidelijke convergentie goed aan. De fit uit deze figuur wordt gegeven door
∆E/E0 = ah2

(5.6)

met
In situatie (a) :

a = 0.8248 ± 0.0039,

(5.7a)

In situatie (b) :

a = 12.349 ± 0.057.

(5.7b)

5.1.2.3 Magnetische lengte
Er is nog een controle, nl. a.h.v. de magnetische lengte, die we kunnen uitvoeren om na te gaan of het spectrum bij magneetvelden verschillend van nul
correct zijn. De magnetische lengte wordt gegeven door
r
2~
lB =
.
(5.8)
mωc
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Figuur 5.4 (a) Situatie waar de rechthoekige potentiaal (zwart) de uitgebreidheid van
de golffunctie karakteriseert; het magneetveld (groen) is klein en beı̈nvloedt de golffunctie in de put quasi niet. (b) Overgangssituatie: vanaf dat punt zal de magnetische
lengte de uitgebreidheid van de golffunctie bepalen. (c) Hier bepaalt het magneetveld
volledig de grootte van de golffunctie: de aanwezigheid van de vierkante potentiaalput
is overbodig geworden en heeft geen invloed meer op de golffunctie.

Omdat we in dit geval met φ/φ0 werken i.p.v. ωc om het magneetveld te
representeren, herschrijven we de magnetische lengte
s
φ 2π~
1 φ0
ωc =
=⇒
lB =
.
(5.9)
φ0 m
π φ
Bij kleine magneetvelden is het effect van het magneetvelden enkel een storing
t.o.v. de opsluitingspotentiaal V . Bij grote magneetvelden zorgt de harmonische magnetische opsluiting voor meer opsluiting dan de rechthoekige potentiaal en heeft deze laatste geen effect meer op de energie van het systeem. De
overgang tussen de twee regimes vindt plaats daar waar de magnetische lengte - de magnetisch opsluiting - de uitgebreidheid van de golffunctie bepaalt,
eerder dan de potentiaal van de put, zoals geı̈llustreerd wordt in figuur 5.4 .
Voor kleine magneetvelden:
Bekijk opnieuw de hamiltoniaan (5.1) voor de oneindig diepe potentiaalput.
Als enkel kleine magneetvelden genomen worden, kunnen alle termen in φ/φ0
beschouwd worden als een storing op een hamiltoniaan H0 waar de exacte
oplossing van gekend is
¶
µ ¶2
µ
d 1 d
1 φ
d 1 d
+
+
π 2 (x2 + y 2 )
H=−
dx γ dx dy γ dy
γ φ0
|
{z
}
storingsterm 1 op V
·µ
¶
µ
¶¸
φ
d
d 1
1
d
d
+i π y
−x
+
y
−x
+V (x, y). (5.10)
φ0
dx
dy γ
γ
dx
dy
{z
}
|
storingsterm 2 op V
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Toepassen van storingsrekening levert dat
¯ µ ¶
¯
µ ¶
¯1 φ 2
¯
φ
¯
2 2
2 ¯
∆E
= hψ ¯
π (x + y )¯ ψi
¯ γ φ0
¯
φ0
¯
¯
µ ¶2
¯1
¯
φ
π 2 hψ ¯¯ (x2 + y 2 )¯¯ ψi
=
φ0
γ
µ ¶2
φ
∝
,
φ0
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(5.11)
(5.12)
(5.13)

De tweede storingsterm (storingsterm 2 op V ) is oneven in elke richting en
valt weg.
Dit resultaat moet geı̈nterpreteerd worden als volgt: bij magneetveld nul kan
de exacte waarde van de energie bepaald worden en voor kleine magneetvelden
moet hier een extra stuk storing bij opgeteld worden. Dit storingsgedeelte
heeft een kwadratisch verloop, zodat we voor kleine magneetvelden een energie
verwachten die kwadratisch verloopt.
Voor grote magneetvelden:
³ ´2
³ ´
Voor grote magneetvelden geldt dat φφ0
À φφ0 , zodat het imaginair
³ ´
gedeelte - de term in φφ0 - minder belangrijk is dan de term in x2 + y 2
³ ´2
- de term in φφ0 . Verder is voor grote magneetvelden de oorspronkelijke
potentiaal V van de oneindig diepe put ook niet meer van belang: de energie
zal bepaald worden door de opsluiting t.g.v. het magneetveld. Vermits de hamiltoniaan nu de vorm aanneemt van een hamiltoniaan die een harmonische
oscillator beschrijft,
µ
¶
µ ¶2
d 1 d
d 1 d
1 φ
H∝−
+
+
π 2 (x2 + y 2 ),
(5.14)
dx γ dx dy γ dy
γ φ0
³ ´
weten we dat E ∝ φφ0 - een lineair verloop dus in functie van het magneetveld. De overgang van kwadratisch naar lineair vindt plaats daar waar
de magnetische lengte van de zelfde orde is als de extern aangelegde opsluitingspotentiaal. Als we deze magnetische lengte bepalen, kunnen we het magneetveld bepalen waar de overgang van kwadratisch naar lineair zou moeten
plaatsvinden. Het resultaat wordt getoond in figuur 5.5 en geeft ons een extra
controle op het spectrum.
5.1.3

Uitgebreidheid van de golffunctie

5.1.3.1 Exact resultaat
Opnieuw kan er hier enkel een controle uitgevoerd worden als er geen magneet-
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Figuur 5.5 De overgang van kwadratisch naar lineair vindt plaats daar waar de magnetische lengte lB van de zelfde orde is als de extern aangelegde opsluitingspotentiaal.

veld aangelegd wordt. De analytische uitdrukking van ψ(x) voor een deeltje
in een oneindig diepe ééndimensionale put, wordt gegeven door
 q
1

cos(nπx) n oneven
qa
ψn (x) =
,
(5.15)
1

n even
a sin(nπx)
met 2a de breedte van de put. Omdat in 2D de hamiltoniaan zowel in xals in y-richting volledig ontkoppeld is, wordt het resultaat ψn,m (x, y) =
ψn (x)ψm (y).
q
q
1
1
cos(πx) 1/2
cos(πy) en
Voor de grondtoestand geldt dat ψ1,1 (x, y) = 1/2
dus vinden we
Z 21 Z 12
2
2
hx + y i1,1 =
4 cos2 (πx) cos2 (πy)(x2 + y 2 ) dx dy. (5.16)
− 12

− 12

Op analoge manier kan de uitdrukking voor hogere aangeslagen toestanden
ook exact bepaald worden.
5.1.3.2 Numeriek resultaat
Het resultaat van de numerieke bepaling van hx2 + y 2 i is te vinden in figuur
5.6. In tegenstelling tot de verwachtingswaarde die we berekend hadden voor
de harmonische oscillator (zie figuur 3.3), zijn er hier golffuncties die eerst
in omvang toenemen, ondanks het groter wordende magneetveld. Pas bij een
voldoende sterk magneetveld worden alle golffuncties in omvang kleiner. Zoals
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Figuur 5.6 (a) Verwachtingswaarde hx2 + y 2 i voor de vierkante potentiaalput als
functie van de flux φ = BS. (b) Energiespectrum van een elektron voor de oneindig
diepe put. Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die correspondeert
met een curve uit de bovenste grafiek.

later nog aan bod zal komen, kan het vergroten van de golffuncties in verband
gebracht worden met de penetratie of expulsie van vortices.
Ter controle van de berekeningen wordt opnieuw vergeleken met de exact
berekende waarden. Als we voor enkele gevallen exacte en het berekende resultaten (bij magneetveld nul) met elkaar vergelijken, blijkt dat er een zeer
goede overeenkomst is: de afwijking van de berekende waarden bedraagt minder dan 0.00001% met de exacte waarden.
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Figuur 5.7 De magnetische lengte lB karakteriseert de uitgebreidheid van de golffunctie pas bij voldoende grote magneetvelden.

hx2 + y 2 i1,1
hx2 + y 2 i1,2

Exact (L2 )

Berekend (L2 )

0.06534548296
0.1033409269

0.06534548300
0.1033409300

Tot slot is er nog één controle die we kunnen uitvoeren op de berekende
waarden. Deze controle gebeurt opnieuw a.h.v. de magnetische lengte lB .
Het aangelegd magneetveld veroorzaakt een parabolische opsluitingspotentiaal. Herinner dat als het aangelegde magneetveld klein is, de potentiaal van
de oneindig diepe put de opsluiting is die het elektron zal merken. Is de
potentiaal t.g.v. het magneetveld groot, dan is het alsof het elektron in een
harmonische oscillator geplaatst is (zie figuur 5.4). Besluit is dat voor grote
magneetvelden de magnetische lengte lB de uitgebreidheid van de golffunctie
zou moeten karakteriseren, maar voor kleine magneetvelden niet. De plot uit
2
figuur 5.7 van lB
en hx2 +y 2 i voor de grondtoestand bevestigt deze redenering.

5.1.4

Angulair impulsoperator Lz

Vermits [H, Lz ] 6= 0, is hLz i nu geen kwantumgetal meer dat behouden blijft.
Het kwantumgetal zal dus veranderen, naarmate het magneetveld verandert
en dit kunnen we waarnemen in figuur 5.8. Voor kleine magneetvelden lopen
de grafieken door elkaar heen, bij grote magneetvelden herkennen we dankzij
de opsluiting van het magneetveld (dat de bovenhand haalt op de potentiaalput) de grafiek van de harmonische oscillator opnieuw: constante waarden
voor hLz i. Zoals reeds aangehaald werd, zien we in figuur 5.8 (b) dat de ver-
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Figuur 5.8 (a) Verwachtingswaarde hLz i/~ als functie van de flux φ = BS. Merk op
dat de verwachtingswaarde voor kleine magneetvelden in de meeste gevallen fluctueert. Voor grote magneetvelden convergeren echter alle grafieken naar een constante
waarde. (b) Energiespectrum voor de oneindig diepe potentiaalput (volle lijnen) en
energiespectrum voor de oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput (stippellijnen).
Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die correspondeert met een curve uit de bovenste grafiek. De kwantumgetallen l (lichtgrijs) staan bij de bijhorende
curves van het spectrum.

laging van de symmetrie als gevolg heeft dat een aantal energieniveaus zijn
opgesplitst in vergelijking met het spectrum van de cirkelvormige potentiaalput. Op het spectrum staan eveneens de kwantumgetallen l aangegeven die
horen bij de energieniveaus van de cirkelvormige potentiaalput. We kunnen
nu op grafiek 5.8 (a) duidelijk zien hoe het kwantumgetal l voor de vierkante
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put op een continue manier overgaat van de ene waarde naar de andere aan
de anticrossings. Zo hebben de delen van het spectrum van de vierkante put
eenzelfde waarde van l als het overeenkomstig niveau van de cirkelvormige
potentiaalput heeft.

5.2

EFFECT VAN DE RANDVOORWAARDEN: DE EINDIG DIEPE
PUT

In deze sectie bestuderen we de invloed van het verlagen van de potentiaalbarrière: de barrière was in al het voorgaande steeds oneindig hoog en maken
we nu eindig in hoogte3 . We behouden wel nog steeds de vierkante symmetrie.
5.2.1

Hamiltoniaan

De hamiltoniaan is uiteraard exact hetzelfde als voor de oneindig diepe put,
(5.1), alleen is hier V (x, y) anders gekozen:
½
0
als − L2 ≤ x ≤ L2 of − L2 ≤ y ≤ L2
,
(5.17)
V (x, y) =
V0 elders
met V0 een eindige waarde. Als dezelfde herschaling gebruikt wordt als bij de
oneindig diepe put, nl. (5.3), dan geldt ook dat (5.4) de correcte hamiltoniaan
is in dimensieloze eenheden.
5.2.2

Energiespectrum

Vermits er geen analytisch oplossing bestaat voor de eindig diepe potentiaalput in twee dimensies, zelfs niet voor φ/φ0 = 0, kunnen we het spectrum deze
keer niet controleren. We weten enkel dat deze toestand een minder gebonden toestand is dan de oneindig diepe potentiaalput, zodat we dus een lagere
energie dan bij de oneindig diepe potentiaalput verwachten. Het numeriek resultaat werd bepaald voor 150 punten in de put en 160 erbuiten - zo zijn er 80
gridpunten aan elke zijde van de put waar de golffunctie bepaald kan worden
(dit telkens zowel in x- als in y-richting). Voor dit systeem is de golffunctie
immers buiten de grenzen van de put nog van nul verschillend, zodat we genoodzaakt zijn van voldoende punten buiten de put mee in beschouwing te
3 In

deze thesis werd V0 = 100 gekozen. De hoogte van de potentiaalput is zo net als de
~2
energie herschaald met een factor 2mL
2.
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Figuur 5.9 Energiespectrum van een elektron in een eindig diepe vierkante put als
functie van de flux φ = BS, met S het oppervlak van het vierkant, φ0 het elementaire
fluxkwantum hc/ |e| en E0 = ~2 /2mL2 .

nemen. We bekomen figuur 5.9 voor het numeriek bepaalde resultaat voor het
spectrum van een elektron in een eindig diepe vierkante potentiaalput. Als we
dit spectrum vergelijken met het spectrum van een elektron in een oneindig
diepe put in figuur 5.1, dan zien we dat de vorm van beide spectra zeer sterk
gelijkend is: het is alsof het spectrum van de eindig diepe potentiaalput een
geschaalde versie is van het spectrum van de oneindig diepe potentiaalput:
dezelfde crossings en anticrossings treden op, alleen treden deze nu bij andere
energieën en magneetvelden op.
5.2.3

Uitgebreidheid van de golffunctie

Net zoals voor het energiespectrum, zijn de resultaten wat de uitgebreidheid
van de golffunctie betreft vergelijkbaar met die van de oneindig diepe put:
golffuncties die - in de meeste gevallen - eerst wat toenemen in omvang om
nadien t.g.v. het magneetveld tenslotte in te krimpen. We kunnen in figuur
5.10 merken dat het magneetveld ten opzichte van de put de opsluiting sneller
bepaalt dan bij oneindig diepe put.
5.2.4

Angulair impulsoperator Lz

Hier is opnieuw alles analoog aan de resultaten voor de oneindig diepe put,
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Figuur 5.10 (a) Verwachtingswaarde hx2 + y 2 i voor een elektron in een eindig diepe
potentiaalput in functie van de flux φ = BS. (b) Energiespectrum voor een elektron
in de eindig diepe potentiaalput. Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur
die correspondeert met een curve uit de bovenste grafiek.

alleen haalt het magneetveld opnieuw sneller de bovenhand op de putvormige
potentiaal en zullen er reeds bij kleinere magneetvelden (in vergelijking met
de oneindig diepe put) veranderingen in hLz i optreden, zoals duidelijk blijkt
uit figuur 5.11. Merk op dat net zoals bij de oneindig diepe potentiaalput de
overgangen van de ene l-waarde naar de andere plaatsvinden op een continue
manier.

EFFECT VAN ASYMMETRIE: DE RECHTHOEKIGE POTENTIAALPUT
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Figuur 5.11 (a) Verwachtingswaarde hLz i/~, we zien dat de verwachtingswaarde
voor kleine magneetvelden in sommige gevallen fluctueert. Voor grote magneetvelden convergeren opnieuw echter alle grafieken naar een constante waarde; φ = BS en
φ0 = hc/ |e|. (b) Energiespectrum voor een elektron in de eindig diepe potentiaalput.
Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die correspondeert met een curve
uit de bovenste grafiek.

5.3

EFFECT VAN ASYMMETRIE: DE RECHTHOEKIGE
POTENTIAALPUT

De vierkante symmetrie van de vierkante potentiaalput laten we achter ons en
in dit onderdeel bekijken we hoe het energiespectrum verandert naarmate de
symmetrie afneemt. We gaan over naar een rechthoekige potentiaalput met
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lengte L en breedte L(1 − δ). Deze δ geeft dan een maat voor de afwijking
van het vierkant.
5.3.1

Hamiltoniaan

De hamiltoniaan is op de potentiaalterm na dezelfde als deze voor de vierkante
put en wordt bijgevolg gegeven door (5.1). Met volgende herschaling
E

=

x =
y =

~2
E0
2mL2
Lx0
L = grootte put in x-richting
0
Ly ,

(5.18a)
(5.18b)
(5.18c)

bekomen we eveneens uitdrukking (5.4) als dimensieloze hamiltoniaan. Voor
de rechthoekige put geldt echter wel dat −0.5 ≤ x0 ≤ 0.5 en −0.5(1−δ) ≤ y 0 ≤
0.5(1 − δ), tegenover −0.5 ≤ x0 ≤ 0.5 en −0.5 ≤ y 0 ≤ 0.5 voor de vierkante
put.
5.3.2

Energiespectrum

5.3.2.1 Exact resultaat
Voor verschillende rechthoekige potentiaalputten werd het spectrum berekend. We kunnen bij magneetveld nul telkens weer de exacte waarden van de
energie uitrekenen voor elke δ die we genomen hebben:
Ã
!
n2y
2mL2 ~2 π 2 n2x
Eexact =
+ 2
~2 2m
L2
L (1 − δ)2
Ã
!
n2y
2
2
= π nx +
(5.19)
(1 − δ)2
5.3.2.2 Numeriek resultaat
Voor verschillende waarden van δ werden de energiespectra bepaald (zie figuur
5.12). Ter controle werd in tabel 5.2 de numerieke en exacte waarden voor
één waarde van δ, nl. δ = 0.3, bekeken. Het wordt opnieuw al vrij snel
duidelijk dat de numeriek berekende waarden voldoende de exacte resultaten
benaderen.
In figuur 5.12 is het duidelijk te zien dat sommige energieniveaus van een
crossing overgaan in een anticrossing, naarmate de symmetrie van het vierkant
meer verbroken wordt. We merken dat een verandering van de symmetrie ook
een effect heeft op het aantal crossings die optreden. Daarom is het interessant
om de overgang van een crossing naar een anticrossing bij toenemende δ ook te
bestuderen voor een set van twee energieniveaus (zie figuur 5.13). Deze twee
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Figuur 5.12 (a) Spectrum voor δ = 0.1, (b) Spectrum voor δ = 0.2, (c) Spectrum
voor δ = 0.3, (d) Spectrum voor δ = 0.4, (e) Spectrum voor δ = 0.5, (f) Spectrum
voor δ = 0.6.

energieniveaus - een detail van het totale spectrum - vormden een crossing
bij δ = 0 en een anticrossing voor δ = 0.3. Figuur 5.14 en 5.15 toont beide
energieniveaus en de inset toont het totale spectrum om de positie van de
uitvergrote niveaus in het totale spectrum te situeren. De fit uit figuur 5.13
wordt gegeven door
∆E/E0 = aδ 2 + bδ + c,

(5.20)
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nx

ny

Eexact (E0 )

1
1
2
2
..
.

1
2
1
2
..
.

30.0117
59.6205
90.4378
108.9685
..
.

Eberekend (E0 )
30.0110
59.6168
90.4309
108.9515
..
.

∆E(%)
0,0021
0,0062
0,0076
0,0156
..
.

Tabel 5.2 Vergelijking van de exacte waarden voor de energie met de numerieke bepaalde waarden voor Nx = Ny = 200.

Figuur 5.13 ∆E/E0 in functie van δ. De inset toont de energieniveaus bij δ = 0 en
δ = 0.3. De energieniveaus zijn verschoven in functie van het magneetveld en zijn van
een crossing overgegaan naar een anticrossing.

met
a = 26.69 ± 0.92

b = 21.81 ± 0.29

c = −0.01 ± 0.02.

(5.21)

Omdat er van een crossing naar een anticrossing wordt overgegaan, weten we
dat de waarde voor hLz i zal veranderen (in de situatie met de anticrossings),
terwijl die waarde voordien constant bleef (bij crossing van de niveaus). Als
de verwachtingswaarde hLz i van een energieniveau verandert, duidt dit op
een lagere symmetrie dan de situatie waar dit niet gebeurt. Lz is immers de
operator die de symmetrie van een systeem beschrijft, bijgevolg moet er een
verschil in symmetrie tussen δ = 0 en δ = 0.3 te merken zijn in de de dichtheid,
als we de verschillende energieniveaus bestuderen. Dit blijkt wel degelijk zo
te zijn, als we figuren 5.16 - 5.19 bestuderen. Terwijl de figuren van (a) en
(b) telkens een 90◦ symmetrie hebben, hebben de dichtheden horende bij de
punten (c) en (d) slechts een 180◦ symmetrie, net zoals de symmetrie die men
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heeft bij een vierkant en een rechthoek. Besluit is dus dat de symmetrie van
het preparaat gereflecteerd wordt in het spectrum én de golffuncties van het
systeem.
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Figuur 5.14 Detail van de energieniveaus
voor δ = 0. De inset toont het volledige
spectrum voor δ = 0, de groene cirkel
duidt de bestudeerde crossing aan.

Figuur 5.15 Detail van de energieniveaus
voor δ = 0.3. De inset toont het volledige
spectrum voor δ = 0.3, de groene cirkel
duidt de bestudeerde anticrossing aan.

Figuur 5.16

Dichtheid horende bij (a)

Figuur 5.17

Dichtheid horende bij (c)

Figuur 5.18

Dichtheid horende bij (b)

Figuur 5.19

Dichtheid horende bij (d)

6
Driehoekige
opsluitingspotentiaal
De volgende en laatste stap in het verlagen van de symmetrie is de driehoekige
opsluitingspotentiaal. Voor deze situatie bestaat er opnieuw geen analytische
oplossing en zijn we dus aangewezen op een numerieke behandeling als we iets
meer willen leren over dit systeem.

6.1

HAMILTONIAAN

We zullen werken met een gelijkzijdige driehoek als potentiaalput. Met een
goed gekozen herschaling bekomen we opnieuw dat S = 1 - zoals bij de oneindig diepe vierkante potentiaalput - waar dit keer S de oppervlakte van de
gelijkzijdige driehoek is. Er komt dan dat
E

=

x =
y

=

~2 0
E,
2mS
2
√
Lx0 ,
4
3
2
√
Ly 0 ,
4
3

(6.1a)
(6.1b)
(6.1c)

waar L de lengte van een zijde van de driehoek is. We krijgen dankzij de
herschaling een hamiltoniaan die sterk gelijkt op die van de oneindig diepe put (enkel de potentiaalterm V (x, y) is anders), zodat met een minimum aan veranderingen in het programma deze driehoekige potentiaalput
51
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Figuur 6.1 Positie van de driehoek op de rechthoekige grid. De gekartelde rand van
de driehoek is een gevolg van het feit dat we werken met een rechthoekige grid. De
oorsprong van de grid is ook meteen het zwaartepunt van de driehoek. Verder geldt
2
dat L0 = √
4 L.
3

geı̈mplementeerd kan worden. De discretisatie van de hamiltoniaan gebeurt
opnieuw via de eerder afgeleide uitdrukking (2.16).

6.2

KEUZE VAN DE UNIFORME GRID T.O.V. DE POSITIE VAN DE
DRIEHOEK

Om geen enkele voorkeursrichting op de rechthoekige grid te hebben, werd
de positie van de driehoek volledig willekeurig gekozen. Figuur 6.2 illustreert
de positie van de driehoek op de rechthoekige grid. De oorsprong van de
grid werd in het zwaartepunt van de driehoek gekozen, zoals blijkt uit figuur
6.2. Dit bleek omwille van praktische redenen noodzakelijk te zijn. Tijdens
het bestuderen van de resultaten van het programma bleek immers dat, als
de oorsprong te ver uit het zwaartepunt ligt, er heel veel gridpunten nodig
zijn om tot correcte resultaten te komen. We kunnen dit begrijpen als volgt:
we weten dat de positie van de driehoek t.o.v. een referentiestelsel niets zou
mogen uitmaken wat de resultaten betreft. Als we de driehoek echter een
eind uit de oorsprong plaatsen, dan moet er een sterke compensatie optreden
voor de rond de oorsprong gecenterde kwadratische opsluiting ten gevolge van
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Figuur 6.2 Energiespectrum van een elektron in een eindig diepe driehoekige potentiaalput en een magneetveld B in functie van de flux φ = BS, met S het oppervlak
van de driehoek, φ0 het elementaire fluxkwantum hc/ |e| en E0 = ~2 /2mL02 .

het magneetveld. Deze “compensatie” op de positie gebeurt in de complexe
term van de hamiltoniaan. Bevindt de driehoek zich ver uit de oorsprong,
dan zal het complexe deel van golffunctie sterk oscilleren - wat een toename
in de numerieke fout van de afgeleiden veroorzaakt. Met als gevolg dat de
eigenwaarden en eigenvectoren niet meer correct berekend kunnen worden,
moet men enorm veel gridpunten nemen om de fluctuaties van de golffunctie
volledig correct te bepalen. Het is dus nuttiger van de oorsprong zo dicht
mogelijk bij het zwaartepunt te leggen, om deze problemen te vermijden.

6.3

ENERGIESPECTRUM

Figuur 6.2 toont het energiespectrum voor een elektron in een oneindig diepe
driehoekige opsluitingspotentiaal. Vergelijken we dit met het spectrum uit
figuur 5.1 voor een elektron in een vierkante potentiaalput, dan merken we
dat er meer anticrossings in het spectrum optreden. Dit is een aanwijzing van
de verlaging van de symmetrie.

6.4

UITGEBREIDHEID VAN DE GOLFFUNCTIE

De uitgebreidheid van de golffuncties horende bij verschillende energieniveaus
verloopt zoals in figuur 6.3 weergegeven wordt. Opnieuw zijn er niveaus waar-
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Figuur 6.3 (a) Verwachtingswaarde hx2 + y 2 i als functie van de flux φ = BS doorheen het oppervlak S van de driehoek. (b) Energiespectrum voor een elektron in de
driehoekige potentiaalput. Elk energieniveau is weergegeven in een andere kleur die
correspondeert met een curve uit de bovenste grafiek.

van de verwachtingswaarde eerst stijgt en dan pas daalt, naarmate het magneetveld groter wordt. Net zoals bij de put zal dit in verband staan met
de penetratie of expulsie van vortices (zie verder). Merk op dat er bij kleine magneetvelden voor sommige curves van hx2 + y 2 i hier en daar een punt
is dat afwijkt van de verwachte lijn. Als we de bijhorende energieën in het
spectrum bekijken, zien we dat deze punten telkens voorkomen bij een crossing van energieniveaus. Lineaire combinaties van de ontaarde eigenfuncties
bij zo’n crossing zijn uiteraard ook goede oplossingen, maar deze leveren niet
noodzakelijk allemaal dezelfde waarde op voor hx2 + y 2 i. Dit toont aan dat er
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toch met enige voorzichtigheid naar de resultaten van het programma gekeken
moet worden, want het numeriek resultaat levert misschien niet echt wat we
verwachten, alhoewel het resultaat niet fout is.

6.5

ANGULAIR IMPULSOPERATOR LZ

Net zoals voor de oneindig diepe vierkante potentiaalput is [H, Lz ] 6= 0, zodat hLz i opnieuw geen goed kwantumgetal oplevert. Opnieuw verwachten we
echter wel dat voor grote magneetvelden de constante waarden van de harmonische oscillator te vinden zijn. Net zoals voor de vierkante potentiaalput
komt er immers een moment waarop de harmonische opsluiting van het magneetveld de bovenhand haalt op de aangelegde potentiaal. De convergentie
naar de constante waarde gebeurt hier echter iets trager dan in het geval van
de vierkante potentiaalput: in figuur 6.4 zien we dat voor de hogere energieniveaus de constante waarde nog niet helemaal bereikt werd: het magneetveld
moet hiervoor nog groter zijn vooraleer de sterk fluctuerende golffuncties enkel
beı̈nvloed worden door het magneetveld.
Merk opnieuw op dat de energieniveaus aan crossings tot gevolg hebben dat
de computer lineaire combinaties neemt van de golffunctie. Hierdoor wijken
weer enkel punten af van wat er normaal verwacht wordt.
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Figuur 6.4 (a) Verwachtingswaarde hLz i/~ als functie van de flux φ = BS. Merk op
dat de verwachtingswaarde voor kleine magneetvelden in de meeste gevallen fluctueert. Voor grote magneetvelden convergeren echter alle grafieken naar een constante
waarde. (b) Energiespectrum van een elektron in een driehoekige potentiaalput. Elk
energieniveau is weergegeven in een andere kleur die correspondeert met een curve uit
de bovenste grafiek.

7
Stromen en vortices

Vortices of “wervels” komen zowel op atomaire als kosmische schaal voor.
Rondtollende stromen in supergeleiders, fasesingulariteiten in licht of meer
klassieke voorbeelden zoals draaikolken, orkanen en galaxieën kunnen we allemaal classificeren in de groep van systemen met vortices.
Zowel voor de kwantumstippen als in het gebied van de supergeleiders is de
studie van vortices van groot belang. Vortices in supergeleiders vernietigen
het supergeleidend effect als ze beginnen rondbewegen in het preparaat. De
positie van vortices kan immers om verschillende redenen, zoals bv. variërende
magneetvelden, veranderen, zodat het gedaan is met de supergeleiding als
men dit effect niet kan voorkomen. Daarom is het interessant om de posities
van de vortices te kennen. Deze posities zijn sterk beı̈nvloedt door de vorm
van het preparaat: de symmetrie van het preparaat weerspiegelt zich in het
vortexpatroon.

7.1

ALGEMEEN: ANALYTISCHE UITDRUKKING VOOR DE
STROOM

Stroom is de grootheid die voldoet aan de volgende continuı̈teitsvergelijking:
∂ρ ~ ~
+ ∇j = 0.
∂t

(7.1)
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Deze continuı̈teitsvergelijking, waar ρ staat voor de dichtheid en ~j voor de
stroom, drukt een behoud van waarschijnlijkheid uit voor de golffunctie. Vertrekkende van de tijdsafhankelijke Schrödingervergelijking, komt er volgend
resultaat
Hψ

=

Hψ ∗

=

~ ∂ψ
,
i ∂t
∗
~ ∂ψ
,
i ∂t

−

(7.2a)
(7.2b)

met
H

=
=

1 ³
e ~ ´2
p~ + A
+ V (~r)
2m
c
~2 ~ 2
e2
e~ ~ ~
e~ ~
−
∇ +
A2 −
∇A −
A∇ + V (~r).
2m
2mc2
2imc
2imc

(7.3)
(7.4)

Vermenigvuldigen we beide leden van de vergelijking (7.2a) en (7.2b) met ψ ∗
en ψ respectievelijk en maken we het verschil van beide leden, dan vinden we
ψHψ ∗ − ψ ∗ Hψ

=

=

´
´
³
~2 ³ ~ 2 ∗
~ 2 ψ − e~ ψ ∇
~ Aψ
~
~ Aψ
~ ∗ − ψ∗ ∇
ψ∇ ψ − ψ∗ ∇
2m
2imc
´
e~ ³ ~ ~ ∗
∗ ~~
+
ψ A∇ψ − ψ A∇ψ
2imc
´
~2 ³ ~ 2 ∗
~ 2ψ .
(7.5)
−
ψ∇ ψ − ψ∗ ∇
2m
−

Enerzijds geldt dus
ψHψ ∗ − ψ ∗ Hψ

=
=

´
~2 ³ ~ 2 ∗
~ 2ψ
ψ∇ ψ − ψ∗ ∇
2m
´
~2 ~ ³ ∗ ~
~ ∗ ,
∇ ψ ∇ψ − ψ ∇ψ
−
2m

−

(7.6)

anderzijds volgt uit (7.2a) en (7.2b) na vermenigvuldiging met ψ ∗ en ψ respectievelijk, dat
µ ∗ ¶
∂ψ ψ
ψHψ ∗ − ψ ∗ Hψ = i~
,
(7.7)
∂t
zodat dus
´
∂ψ ∗ ψ ~ ~ ³ ∗ ~
~ ∗ = 0.
+∇
ψ ∇ψ − ψ ∇ψ
∂t
2mi

(7.8)

Deze laatste vergelijking heeft de vorm van de vooropgestelde continuı̈teitsvergelijking (7.1). Na indentificatie volgt:
ρ

=

~j

=

ψ∗ ψ
´
~ ³ ∗~
~ ∗ .
ψ ∇ψ − ψ ∇ψ
2mi

(7.9a)
(7.9b)
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Deze resultaten worden ook bekomen in het geval dat er geen magneetveld
aangelegd is. Als we de stroom in een systeem willen bepalen, hoeven we dus
geen rekening te houden met het magneetveld.
Schrijft men de golffunctie - in het algemeen een complexe grootheid - als
volgt:
ψ(~r) = |ψ(~r)| eiθ(~r) ,

(7.10)

~ r), zodat
dan kan men a.h.v. uitdrukking (7.9b) snel nagaan dat ~j(~r) ∝ ∇θ(~
de stromen eenvoudig weergegeven kunnen worden als men de gradiënt van de
fase plot. We zullen dit dan ook doen voor de bestudeerde systemen: enkele
gevallen werden geselecteerd en bekeken, zodat we een idee kunnen krijgen
over het gedrag van de stromen in de verschillende systemen.
Bij het plotten van de stroom zullen we merken dat er op bepaalde posities
in het systeem stromen zijn met een cirkelvormig stromingspatroon: stromen
~ r), wil
circuleren rond een bepaald punt in het systeem. Vermits ~j(~r) ∝ ∇θ(~
dit zeggen dat als we eenmaal langs het cirkelvormig stromingspatroon rondwandelen, de fase veranderd zal zijn. Nu moet de golffunctie enkelwaardig
zijn, zodat bij een rondgang de fase met een geheel aantal keer 2π veranderd
moet zijn. Opdat dit mogelijk zou zijn, is er een punt waar de fase echter niet
gedefinieerd is, zodat de golffunctie daar nul moet zijn. Stabiele stromingen
vormen zich rondom een plaats in de golffunctie waar deze nul is. Deze stromingen noemen we een vortex. Een vortex bestaat uit een kerngebied (waar
de golffunctie nul is; het “oog” van de vortex) en een gebied waarrond een
cirkelvormig stromingspatroon te vinden is.
Met elke vortex (of antivortex) kunnen we een fasesprong van n × 2π (met
n een geheel getal) in het fasegedeelte van de golffunctie associëren. Deze
waarde n kunnen we in verband brengen met de verhoging (of verlaging)
van hLz i. In de bestudeerde gevallen hebben we telkens te maken gehad
met vortices waarvoor n = ±1. Vortices met n = 2, 3, . . . kunnen eveneens
optreden en noemen we giant vortices omdat ze meer dan één fluxkwantum
dragen. De som van fasesprongen n in een systeem komt overeen met het
totaal kwantumgetal l.
Om de beweging van de vortices bij een veranderend magneetveld in kaart te
brengen, is het interessant van de bewegende beelden hierover ook te bekijken
(zie bijgevoegde CD-ROM). We zullen hiernaar verwijzen d.m.v. het symbool
} en de naam van het bestand.

7.2

ONEINDIG DIEPE PUT

Vermits hLz i voor een gegeven energieniveau verandert als functie van het
magneetveld voor de vierkante potentiaalput, moet de penetratie en expulsie
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Figuur 7.1 Het spectrum van de vierkante potentiaalput (rood) en een deel van het
spectrum van de cirkelvormige potentiaalput (zwart). Bij verlaging van de symmetrie
door over te gaan van de cirkel naar het vierkant, worden de niveaus met l = 0 en l = 4
opgesplitst. We kunnen dus stellen dat het begin van een curve van het spectrum van
het vierkant een zeker kwantumgetal l heeft en dat dit kwantumgetal verandert als we
overgaan naar het tweede deel van het spectrum; E0 = ~2 /2mL2 .

of het ontstaan van vortices plaatsvinden. Dit fenomeen treedt nog niet op
voor de oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput of de 2D harmonische oscillator. Daar is hLz i een goed kwantumgetal en blijft het dus behouden, zoals
we kunnen zien in figuur 3.4. Als we een deel van het spectrum van de oneindig diepe cirkelvormige potentiaalput met de oneindig diepe rechthoekige
potentiaalput vergelijken en voor de cirkelvormige put de bijbehorende kwantumgetallen l weergeven, dan krijgen we figuur 7.1. Omdat er een overgang
van de ene l-waarde naar de andere moet plaatsvinden, bekijken we dichtheid
en de stroom in de gevallen (a), (b) en (c) en nadien (d), (e) en (f) om een
beeld te krijgen van hoe de overgang juist gebeurt (deze punten zijn aangeduid in het spectrum weergegeven in figuur 7.1). In elke situatie zien we een
aantal vortices in het systeem aanwezig. We kunnen snel bepalen met welke
l-waarde dit overeenkomt, als we in gedachten houden dat een blauwe cirkel
(vortex) overeenkomt met l = 1 en een rode (antivortex) met l = −1. Als we
nu ook nog kijken naar figuur 5.8, dan zien we dat we voor elke figuur 7.2 7.4 - 7.6 het totaal van l kunnen maken en dit correspondeert met de waarde
uit de figuur voor hLz i.
Verder zien we dat de dichtheid op de plaats waar de vortices zitten gelijk is
aan nul. Als er een vortex wil binnenkomen/buitengaan, wordt er een “baan”
van golffunctie ≈ 0 gemaakt waarlangs de vortex zich kan bewegen - er ontstaat benaderend een “nodelijn”: een lijn waarlangs de node of vortex zich
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Figuur 7.2

Stromen in (a)

Figuur 7.3

Dichtheid in (a)

Figuur 7.4

Stromen in (b)

Figuur 7.5

Dichtheid in (b)

Figuur 7.6

Stromen in (c)

Figuur 7.7

Dichtheid in (c)
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kan bewegen. In het ene voorbeeld (bij (a)-(b)-(c)) penetreren er langs de
vier zijden van het vierkant extra vortices die met de naar buiten bewegende vortex annihileren, zodat op dat moment het kwantumgetal l verandert.
De golffunctie moet hiervoor opentrekken om de vortices door te laten, wat
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Figuur 7.8 Posities langs de x-as bij y = 0 van één van de vier vortex-antivortex
paren. De vortex en de antivortex bewegen dichter en dichter naar elkaar toe en vanaf
een bepaald magneetveld zijn ze volledig verdwenen. De stapjes in de curve van de
oorspronkelijk aanwezige vortex kunnen verklaard worden doordat de grid een eindige
‘resolutie’ oplegt aan de positiebepaling.

verklaart dat de uitgebreidheid van de golffunctie in veel gevallen vergroot
bij toenemend magneetveld, zoals duidelijk was uit figuur 5.6. De golffunctie “omsluit” nadien de nog aanwezige vortices op de hoekpunten van het
vierkant, zodat de golffunctie nadien verder inkrimpt.
} Om in functie van het magneetveld het verloop van dit alles te bekijken,
open dan de bestanden: dichth-spect1.gif, dichth-vort1.gif en spect-vort1.gif.
Als we een naar buiten bewegende vortex en een binnenkomende vortex (zoals
er dus 4 equivalente paren zijn) bekijken, kan duidelijk gezien worden dat de
twee vortices met elkaar annihileren. Dit wordt geı̈llustreerd in figuur 7.8,
waar de positie van een vortex en een antivortex langs de x-as (bij y = 0)
wordt weergegeven in functie van het magneetveld. Merk op dat vanaf een
zeker magneetveld de vortices niet meer aanwezig zijn in het systeem.
Terwijl er voor het eerste bestudeerde geval een overgang van l = 0 naar l = 4
plaatsvond, moet dit voor het andere deel van de anticrossing uit figuur 7.1
net het tegenovergestelde zijn: hier gaat men van l = 4 over tot l = 0. Dit
is duidelijk als we in (d), (e) en (f) opnieuw de stromen en de dichtheden
bestuderen (zie figuren 7.9 - 7.14).
} Ook hier is het mogelijk van het verloop in functie het magneetveld te bekijken a.h.v. volgende bestanden: dichth-spect2.gif, dichth-vort2.gif en spectvort2.gif. Merk op hoe de golffunctie groeit voor expulsie van de antivortices
en inkrimpt onder invloed van het magneetveld.
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Figuur 7.9

Stromen in (d)

Figuur 7.10

Dichtheid in (d)

Figuur 7.11

Stromen in (e)

Figuur 7.12

Dichtheid in (e)

Figuur 7.13

Stromen in (f)

Figuur 7.14

Dichtheid in (f)
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De evolutie in deze situatie is duidelijk anders dan in het vorige geval; hier
onstaat een vortex-antivortexpaar en vier van de vortices bewegen naar de
hoekpunten van het vierkant toe om zo tot een netto resultaat van l = 0 te
komen. Merk op dat hier een vortex-antivortex paar gecreëerd werd in het sys-
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Figuur 7.15 Het spectrum van de vierkante potentiaalput (rood) en een deel van het
spectrum van de cirkelvormige potentiaalput (zwart). Bij verlaging van de symmetrie
door van de cirkel over te gaan naar het vierkant, zijn de niveau’s met l = −1 en l = 3
opgesplitst geworden. We kunnen dus stellen dat het begin van een curve van het
spectrum van het vierkant een zeker kwantumgetal l heeft en dat dit kwantumgetal
verandert als we overgaan naar het tweede deel van het spectrum

teem, in tegenstelling tot de vorige situatie waar er antivortices binnentreden
in het systeem om dan te annihileren met de aanwezige vortices.
Opnieuw is te merken dat de golffunctie door open te trekken plaats maakt
voor de vortices zodat deze zich een weg kunnen banen naar de hoekpunten
van het vierkant. Daardoor zullen er opnieuw curves voor hx2 + y 2 i te vinden
zijn in figuur 5.6 die eerst toenemen in grootte en pas later onder druk van
het magneetveld toch inkrimpen. Verder kunnen we ook weer de waarde van l
bepalen in de figuren 7.9 - 7.11 - 7.13, wat net als voordien in overeenstemming
is met de waarden die we hiervoor vinden in figuur 5.8.
Nemen we nogmaals een set van anticrossings uit het spectrum van de vierkante potentiaalput (figuur 7.15), dan kunnen we op analoge wijze de stromen
en dichtheden bestuderen om zo meer inzicht te verkrijgen in de gedragingen
van vortices bij veranderende l-waarde. De bijhorende dichtheden en stromen
vinden we in figuren 7.16 - 7.21 voor de ene curve en in figuren 7.22 - 7.27
voor de andere curve.
Opnieuw zien we de expulsie of de penetratie van vortices langs hoekpunten
of zijden van het vierkant, om de waarde van l te bekomen die we verwachten
uit figuur 5.8.
} Bekijk voor deze niveaus de bestanden: dichth-spect3.gif, dichth-vort3.gif,
spect-vort3.gif, dichth-spect4.gif, dichth-vort4.gif en spect-vort4.gif.
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Figuur 7.16

Stromen in (a)

Figuur 7.17

Dichtheid in (a)

Figuur 7.18

Stromen in (b)

Figuur 7.19

Dichtheid in (b)

Figuur 7.21

Dichtheid in (c)

Figuur 7.20

Stromen in (c)
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Figuur 7.22

Stromen in (d)

Figuur 7.23

Dichtheid in (d)

Figuur 7.24

Stromen in (e)

Figuur 7.25

Dichtheid in (e)

Figuur 7.26

Stromen in (f)

Figuur 7.27

Dichtheid in (f)
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Figuur 7.28 Het spectrum van de eindig diepe potentiaalput met aanduiding waar
stroom en dichtheid bekeken zullen worden in de figuren 7.29 - 7.36.

7.3

EINDIG DIEPE PUT

Vermits het energiespectrum van de eindig diepe put sterk gelijkt op een
geschaalde versie van dat van de oneindig diepe put, kunnen we al vermoeden
dat de stromingspatronen van de eindige put er gelijkaardig zullen uitzien als
die van de oneindige put. Herinner dat ook hLz i zeer analoog was voor beide
potentiaalputten, wat ook in de richting wijst van analoge stromingspatronen.
Alleen zullen de vortices nu ook buiten de randen van de put kunnen bewegen,
er is nu trouwens een deel van de golffunctie dat buiten de randen van put
treedt. Om te kunnen vergelijken met de oneindig diepe put kijken we naar
een analoge set van energieniveaus (zie figuur 7.28). We kijken opnieuw naar
de stromen en dichtheden van de aangeduide punten (a), (b), (c) en (d) in de
figuren 7.29 - 7.36. Voor (a) en (b) penetreren de vortices opnieuw het systeem
langs de rand van de vierkante put (aangeduid door het groene vierkant in
de figuren 7.29, 7.31, 7.33 en 7.35). Samen met vier antivortices verdwijnen
de vortices dan, zodat er een resulterende configuratie van vier vortices op
de hoekpunten van het vierkant overblijft. In figuren 7.33 - 7.36 voor de
punten (c) en (d) zien we ook hetzelfde als bij de oneindig diepe put: vier
sets van vortex-antivortex paren worden gecreëerd op de hoekpunten van een
vierkant, waarna de expulsie volgt van vier vortices. De antivortices blijven
in het systeem aanwezig op de hoekpunten van het vierkant.
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Figuur 7.29

Stromen in (a)

Figuur 7.30

Dichtheid in (a)

Figuur 7.31

Stromen in (b)

Figuur 7.32

Dichtheid in (b)

Figuur 7.33

Stromen in (c)

Figuur 7.34

Dichtheid in (c)

DRIEHOEK

Figuur 7.35

Stromen in (d)

Figuur 7.36
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Dichtheid in (d)

Figuur 7.37 Het spectrum van een elektron in een driehoekige potentiaalput. In de
aangeduide punten wordt stroom en dichtheid bestudeerd in de figuren 7.38 - 7.49.

7.4

DRIEHOEK

Ook voor de driehoekige potentiaalput kunnen we voor een aantal energieniveaus kijken wat er met de vortices gebeurt aan de anticrossings. In figuur
7.37 werd weergegeven in welke punten de stroom en dichtheid bestudeerd zal
worden. Deze stromen en dichtheden horende bij de aangeduide punten worden gegeven in de figuren 7.38 - 7.49. Voor het niveau dat de punten (a), (b),
(c) en (d) bevat, merken we volgende evolutie: in een eerste stadium bewegen
de vortices naar de hoekpunten van de driehoek om langs daar te verdwijnen. In figuur 7.42 zien we dan dat er nog één antivortex in het zwaartepunt
van de driehoek overblijft, waarna plots langs elke zijde van de driehoek twee
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Figuur 7.38

Stromen in (a)

Figuur 7.39

Dichtheid in (a)

Figuur 7.40

Stromen in (b)

Figuur 7.41

Dichtheid in (b)

Figuur 7.42

Stromen in (c)

Figuur 7.43

Dichtheid in (c)

vortices binnenkomen, om zo op een totaal van l = 5 uit te komen, wat we
ook verwachten volgens de grafiek van hLz i/~ uit figuur 6.4. Diezelfde figuur
6.4 leerde ons al dat we op twee plaatsen een verandering van hLz i/~ mogen
verwachten, wat we nu ook hebben kunnen waarnemen.

DRIEHOEK

Figuur 7.44

Stromen in (d)

Figuur 7.45

Dichtheid in (d)

Figuur 7.46

Stromen in (e)

Figuur 7.47

Dichtheid in (e)

Figuur 7.48

Stromen in (f)

Figuur 7.49

Dichtheid in (f)
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} Ook hiervan zijn filmpjes te vinden in de bestanden: dichth-spect5.gif,
dichth-vort5.gif en spect-vort5.gif.
Ten slotte bekijken we nog voor één energieniveau (situaties (e) en (f)) hoe
de stroom zich gedraagt in figuren 7.46 - 7.49. Hier is oorspronkelijk één
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antivortex aanwezig in het zwaartepunt van de driehoek, waarna drie vortices
de driehoek penetreren via de hoekpunten van de driehoek.
We merken dus dat alle voorgaande situaties opnieuw samenhangen met en
te begrijpen zijn a.h.v. de figuren 6.4 en 6.3. Zo is het vergroten en verkleinen
van de uitgebreidheid van de golffunctie opnieuw zeer duidelijk te merken,
vooral in de filmpjes die de dichtheid van de golffunctie tonen.
} De filmpjes hiervan zijn te vinden in de bestanden dichth-spect6.gif, dichthvort6.gif en spect-vort6.gif.

7.5

VORTEXPATROON EN SYMMETRIE VAN DE
RANDVOORWAARDEN

De symmetrie van de opsluitingspotentiaal is duidelijk aanwezig in het vortexpatroon van de bestudeerde systemen. De vierkante potentiaalput (oneindig
en eindig) behoren tot de symmetriegroep C4 . In elke situatie beantwoordt
het aanwezige vortexpatroon aan de 90◦ -symmetrie van de C4 -groep. Vortices
en antivortices ontstaan steeds op een manier zodat deze symmetrie behouden blijft. De driehoek behoort tot de C3 symmetriegroep, wat we eveneens
waarnemen in het vortexpatroon: het vortexpatroon vertoont een symmetrie
over 120◦ .
Deze lijn is door te trekken naar de andere systemen waar we het vortexpatroon niet van bestudeerd hebben: de cirkelvormige potentiaalput behoort tot
de C∞ symmetriegroep, waardoor een vortex zich enkel in het middelpunt van
het systeem kan bevinden. Situaties met l-waarden verschillend van 1 of -1
kunnen gerealiseerd worden door het vormen van een giant vortex. De vortex
maakt dus een fasesprong van l × 2π, waar l bepaalt hoeveel fluxkwanta de
giantvortex draagt. Voor de rechthoekige potentiaalput zouden we dan weer
C2 symmetrie merken in het vortexpatroon.

8
Neumann
randvoorwaarden voor de
vierkante potentiaalput
In dit hoofdstuk stappen we over van de klassieke Dirichlet randvoorwaarden (de golffunctie is nul op de rand voor een oneindig diepe put) over naar
Neumann randvoorwaarden, waar de afgeleide van de golffunctie vastgelegd
wordt op de rand. We zullen ons echter wel beperken tot de studie van deze
nieuwe randvoorwaarden bij de oneindig diepe vierkante potentiaalput. Eerst
worden de ééndimensionale en de tweedimensionale put zonder magneetveld
besproken. Deze problemen zijn ook exact oplosbaar en geven een inzicht in
de basis van het probleem. Nadien bespreken we het niet exact oplosbare
probleem van de tweedimensionale put met magneetveld.

8.1

EENDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN
RANDVOORWAARDEN

Beschouw een elektron in een oneindig diepe ééndimensionale potentiaalput.
We willen hiervoor de Schrödingervergelijking,
−

~2 d2 ψ
= Eψ,
2m dx2

(8.1)

oplossen met als algemene randvoorwaarde
~n ·

~
∇ψ
= β,
ψ

(8.2)
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waar ~n de normaal op de rand is. Bestuderen we nu de overgang van β zeer
groot en negatief1 naar β gelijk aan nul2 tot β positief3 . Hiervoor moeten we
de randvoorwaarde eerst discretiseren en mee in rekening brengen bij de hamiltoniaan. Merk op dat deze randvoorwaarde overeenkomt met de algemene
randvoorwaarde (1.6) van de Gennes voor mesoscopische supergeleiders, als
we stellen dat β = −1/b en we het magneetveld nul nemen. De constante β
is dan opnieuw een reëel getal, net zoals b. We kunnen nu, analoog zoals in
de inleiding, zeggen dat:
• voor een supergeleider/vacuüm (of isolator) systeem geldt dat β = 0;
• voor een supergeleider in contact met een normaal metaal zal β < 0;
voor contact met een ferromagneet geldt dat β → −∞. In deze systemen
zal een verzwakking van het supergeleidend effect aan de rand optreden;
• supergeleiders in contact met andere supergeleiders die een hogere Tc
hebben, komen overeen met de voorwaarde dat β > 0. Hier zal een
versterking van het supergeleidend effect optreden aan de randen.

8.1.1

Numerieke bepaling

De Schrödingervergelijking in gediscretiseerde vorm is zeer eenvoudig,
−

~2 ψi+1 + ψi−1 − 2ψi,j
= Eψi ,
2m
h2

(8.3)

waar h de stapgrootte tussen twee gridpunten is. Deze vergelijking levert
als oplossing de eigenvectoren ψ = (ψ1 , ψ2 , . . . , ψN ) op voor een grid met
N gridpunten. Maar beschouwen we deze vector als oplossing, dan komt er
volgende situatie voor ψ1 en ψN :
ψ100

=

00
ψN

=

ψ2 + ψ0 − 2ψ1
,
h2
ψN +1 + ψN − 2ψN −1
.
h2

(8.4a)
(8.4b)

Om de berekening van deze afgeleiden te kunnen uitvoeren, hebben we gebruik gemaakt van twee ‘toegevoegde’ punten ψ0 en ψN +1 die a priori niet
gekend zijn, maar wel gekend zijn dankzij de randvoorwaarden. Als we de

1 Merk

op dat dit zou moeten overeenkomen met de gewone Dirichlet randvoorwaarden.
is de zuivere Neumann randvoorwaarde; de afgeleide van de golffunctie moet dan nul
zijn op de rand.
3 Hier zal een versterking van de golffunctie aan de rand plaatsvinden.
2 Dit
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randvoorwaarden discretiseren komt er immers
(ψ1 − ψ0 )/h
= β,
ψ0
(ψN +1 − ψN )/h
= β.
ψN +1
−

(8.5a)
(8.5b)

Het is eenvoudig van uit bovenstaande uitdrukkingen ψ0 en ψN te isoleren,
zodat deze kunnen ingevuld worden in (8.4). Er volgt dat
ψ2 +

ψ100 =
00
ψN
=

2βh−1
1−βh ψ1
,
h2

2βh−1
1−βh ψN
2
h

ψN −1 +

.

(8.6a)
(8.6b)

Dit kan eenvoudig in de matrix van de hamiltoniaan ingebouwd worden.
8.1.2

Analytische uitwerking

De op te lossen Schrödingervergelijking (8.1) heeft als algemene oplossing
r
2mE
ikx
−ikx
,
(8.7)
ψ(x) = Ae + Be
met k =
~2
waar we de coëfficiënten A en B kunnen bepalen a.h.v. de algemene randvoorwaarden
ψ 0 (−L/2)
ψ 0 (L/2)

= −βψ(−L/2),
= βψ(L/2),

(8.8a)
(8.8b)

met −L/2 en L/2 de grenzen van de put. Hieruit volgt na wat rekenwerk
een stelsel van vergelijkingen dat enkel niet-triviale oplossingen heeft indien
de determinant van het stelsel nul oplevert. Zo komt men tot volgende transcendente vergelijking
2βk
tan(kL) = 2
,
(8.9)
β + k2
die de waarde van k (en dus de energie) vastlegt voor een zekere β.
Het is niet mogelijk om voor alle β-waarden een analytische uitdrukking van
k te bepalen i.f.v. β wegens het transcendent karakter van de vergelijking.
Echter enkele limietgevallen en speciale gevallen kunnen we wel bestuderen:
• Limiet β −→ ±∞:
lim

β→±∞

2βk
=0
β 2 + k2
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zodat
tan(kL)

=

0
nπ
L
~2 π 2 2
n ,
E=
2mL2

⇒

k=

⇒

(8.10)

wat het klassieke resultaat is zoals we verwachten.
• Limiet β −→ 0:
2βk
=0
+ k2

lim

β→0 β 2

zodat opnieuw
tan(kL)

=
⇒
⇒

0
nπ
L
~2 π 2 2
E=
n .
2mL2
k=

(8.11)

• β > 0:
Voor β positief verwachten we een versterking van de golffunctie aan de
randen, zodat er dus gevallen kunnen optreden waarvoor k = iκ. De
golffunctie (8.7) is hierdoor geen periodische functie meer, maar een lineaire combinatie van exponentieel dalende en stijgende functies. Invullen
van k = iκ in de transcendente vergelijking levert dat
(β 2 + κ2 ) tanh(κL) = 2βκ,

(8.12)

zodat we voor voldoende grote κL krijgen dat tanh(κL) = 1 en dus
β 2 + κ2 − 2βκ = 0 =⇒ k 2 = −β 2 .
2

(8.13)

2

β
Hieruit volgt dat E = − ~2m
, zodat we dus negatieve energie-oplossingen
vinden. Op het eerste zicht is dit merkwaardig, omdat we naı̈ef verwachten dat de ééndeeltjes hamiltoniaan van een vrij deeltje met randvoorwaarden positieve energieën moet geven. De fysische reden voor het
bekomen van negatieve energieën wordt gegeven in de volgende subsectie.

8.1.3

Overzicht analytische en numerieke resultaten

8.1.3.1 Energiespectrum
Als we nu een plot maken van de energie als functie van β, kunnen we zien
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Figuur 8.1 Energie als functie van β voor de 1D potentiaalput. Het uiterst linkse deel
van de grafiek convergeert naar de waarden die we kennen voor de klassieke Dirichlet
randvoorwaarden, voor β = 0 gelden de zuivere Neumann randvoorwaarden. Verder
is opnieuw E0 = ~2 /2mL2 .

hoe de energie evolueert naargelang de randvoorwaarden veranderen. De parameter β drukt uit welke randvoorwaarden er genomen werden. Met Maple
kunnen we de transcendente vergelijking volledig oplossen zodat voor elke
waarde van β de energie te bepalen is. Als we deze resultaten plotten samen
met de resultaten die we numeriek bekomen, zien we dat er een goede overeenkomst is tussen beiden (figuur 8.1). Ook de oplossingen van de speciale
gevallen en de limietgevallen die we in de vorige sectie besproken hebben,
vinden we terug op de figuur.
8.1.3.2 Golffuncties
De golffuncties schetsen een duidelijk beeld van wat er aan de hand is als
men van Dirichlet randvoorwaarden (β → −∞) overstapt naar Neumann
randvoorwaarden. Wat de golffunctie van de grondtoestand betreft, heeft
de overgang van Dirichlet randvoorwaarden naar Neumann randvoorwaarden
(figuur 8.2) tot gevolg dat deze aan de randen “vervormd” wordt. Voor de
bespreking in termen van supergeleiding (zie verder) weten we dat α(T ) uit de
Ginzburg-Landau theorie overeenstemt met de energie van de grondtoestand,
zodat we ons dus vooral zullen concentreren op de grondtoestand.
} De invloed op de grondtoestand van een veranderende β-waarde wordt nog
eens extra geı̈llustreerd in het filmpje psigrond.gif.
Door het bestuderen van deze figuren kunnen we ook begrijpen waarom er
negatieve energieën optreden. Normaal gezien zouden we enkel positieve energieën verwachten. We hebben voor de bestudeerde hamiltoniaan H = p2 /2m
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Figuur 8.2
van β.

Plot van de golffunctie in de grondtoestand voor verschillende waarden

immers dat het volgende geldt:
hHi =
=
=
=

¯ ¯
1
hψ ¯p2 ¯ ψi
2m
1 X
hψ |p| nihn |p| ψi
2m n
¯ ¯
1 X
hψ |p| nihψ ¯p† ¯ ni∗
2m n
1 X
2
|hψ |p| ni| als p† = p.
2m n

(8.14)

We verwachten dus dat hHi ≥ 0 steeds geldt. Nu zien we dat dit niet meer
opgaat, want we vinden negatieve energieën als oplossing. Er is slechts één
punt in voorgaande redenering die nu echter niet meer opgaat, nl. dat p = p† .
We hebben hier dus te maken met een situatie waar p 6= p† : p is niet meer
hermitisch. Voor Dirichlet randvoorwaarden gaat de golffunctie in de put op
de rand over in de golffunctie van buiten de put (figuur 8.3 (a)), de golffunctie
is continu op de rand. Voor het geval waar er versterking optreedt aan de
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Figuur 8.3 (a) Aan de rand van de put is er geen sprong in de golffunctie. (b) Aan de
rand van de put is een sprong in de golffunctie die tot gevolg heeft dat er problemen
optreden met de afgeleide van de golffunctie.

randen, treedt er een plotse sprong op in de golffunctie (figuur 8.3 (b)), zodat
ψ 0 niet meer gedefinieerd is op de rand.
Tot slot bestuderen we in figuur 8.4 ook nog de golffuncties horende bij de twee
volgende energieniveaus om de invloed van de randvoorwaarden nogmaals te
illustreren. Ook hier merken we hetzelfde verschijnsel als in de grondtoestand:
er treedt een vervorming van ψ op aan de rand. De golffunctie op de rand gaat
van een waarde nul (β = −10000) over tot een situatie waar de afgeleide nul
is (β = 0). Uiteindelijk buigt de golffunctie zodanig om dat er een versterking
van de golffunctie aan de rand optreedt (β = 10).
8.1.4

Interpretatie van de resultaten voor mesoscopische supergeleiders

Zoals reeds aangehaald werd, zijn de Dirichlet randvoorwaarden de randvoorwaarden die interessant zijn om het kwantumstipprobleem te bespreken. Gaan
~
we echter over op Neumann randvoorwaarden ~n · ∇ψ/ψ
= 0, dan beschrijven
we eerder de situatie van een mesoscopische supergeleider die we in contact
plaatsen met een isolator. Nu is het mogelijk om de kritische temperatuur Tc ,
de temperatuur waaronder supergeleiding optreedt, experimenteel te wijzigen
door de mesoscopische supergeleider in contact met een metaal of een andere
supergeleider te plaatsen. Dit vertaalt zich theoretisch in de randvoorwaarden
~
~n · ∇ψ/ψ
= β.
Herinner dat de Ginzburg-Landau (GL) vergelijking die de ordeparameter
voor een supergeleider beschrijft, gegeven wordt door
µ
¶2
1
~~
e∗ ~
∇ − A Ψ = −α(T )Ψ,
(8.15)
2m∗ i
c
waarvoor geldt dat

~2
|α(T )| =
2mξ 2 (0)

µ
¶
T
1−
,
Tc

(8.16)
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Figuur 8.4 Golffuncties voor verschillende waarde van β: de golffunctie wordt vervorm
aan de rand van de put om aan de opgelegde randvoorwaarden te kunnen voldoen.

met Tc de kritische temperatuur voor een bulk supergeleider. In de GL vergelijking speelt α(T ) de rol die de energie speelt in de Schrödingervergelijking:
het is de eigenwaarde die hoort bij een bepaalde eigenvector. Als we nu uit
het oplossen van de Schrödingervergelijking de eigenwaarde (energie) van de
grondtoestand kennen, dan kunnen we daaruit afleiden wat α(T ) is, nl.
µ
¶
T
~2
1−
.
(8.17)
−α(T ) = E =
2mξ 2 (0)
Tc
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Figuur 8.5 Voor de randvoorwaarde waar β = 0 geldt dat Tc∗ = Tc . Aan de kant waar
β > 0 is Tc∗ > Tc , zodat er dus een versterking van het supergeleidend effect is. Waar
β < 0 is Tc∗ < Tc en treedt een verzwakking van het supergeleidend effect op. Enkele
mogelijke typische waarden voor de verhouding van de dikte van een mesoscopische
film tot de coherentielengte bij T = 0 werden genomen.

Na het dimensieloos maken van de energie met E0 =
E
=
E0

µ

L
ξ(0)

¶2 µ
¶
T
1−
.
Tc

~2
2mL2

volgt dat
(8.18)

Aangezien de gelineariseerde GL vergelijking “exact” geldig is op de grens
van de fase-overgang tussen supergeleidende en normale toestand, werken we
steeds in een gebied in de buurt van de kritische temperatuur, waar de faseovergang plaatsvindt. Bijgevolg kunnen we de de temperatuur uit (8.18)
identificeren met de effectieve kritische temperatuur Tc∗ van de mesoscopische
supergeleider. We schrijven dus
µ
¶2 µ
¶
E
L
Tc∗
=
1−
.
(8.19)
E0
ξ(0)
Tc
Zetten we dit uit in een grafiek (figuur 8.5) waar we de effectieve kritische
temperatuur Tc∗ van de mesoscopische supergeleider4 vergelijken met de kritische temperatuur Tc van het materiaal in bulk, dan zien we inderdaad dat
er twee gebieden zijn: een gebied van versterking van de supergeleiding (Tc∗
van de mesoscopische supergeleider is daar verhoogd dankzij het contact met
4 Deze

resultaten zijn van toepassing op dunne films van supergeleiders, waar een opsluiting
in één dimensie aanwezig is.
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de andere supergeleider) en een gebied van verzwakking van de supergeleiding (Tc∗ ligt hier lager doordat het supergeleider/metaal contactoppervlak
een verzwakking van het supergeleidend effect veroorzaakt).
Merk op dat in figuur 8.5 de curve voor L/ξ(0) = 5 vlakker is dan die voor
L/ξ(0) = 3. Dit is normaal en te verwachten, want als we meer en meer naar
het geval van een bulk supergeleider evolueren (L/ξ(0) = ∞), zouden we een
constante moeten krijgen: voor elke waarde van β moet Tc = Tc∗ , de randvoorwaarden oefenen dan niet meer zo’n sterke invloed uit op de eigenschappen
van het bulk materiaal.

8.2

8.2.1

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN
RANDVOORWAARDEN (ZONDER MAGNEETVELD)
Numerieke bepaling

De randvoorwaarde in gediscretiseerde vorm wordt nu:
(ψ1,j − ψ0,j )/h
ψ0,j
(ψNx +1,j − ψNx ,j )/h
ψNx +1,j
(ψi,1 − ψi,0 )/h
−
ψi,0
(ψi,Ny +1 − ψi,Ny )/h
ψi,Ny +1
−

=β

(8.20a)

=β

(8.20b)

=β

(8.20c)

=β

(8.20d)

Volledig analoog aan het ééndimensionale geval wordt de matrix van de hamiltoniaan aangepast om aan de nieuwe randvoorwaarden te voldoen. De
implementatie verloopt analoog, alleen is er nu een extra moeilijkheid aanwezig doordat we nu in twee dimensies werken.

8.2.2

Analytische uitwerking

Omdat de vierkante potentiaalput in twee dimensies kan gezien worden als de
samenstelling van twee ééndimensionale potentiaalputten, kunnen we gewoon
de verschillende energieniveaus die we bepaald hebben voor het ééndimensionale geval combineren om zo tot de resultaten te komen voor de situatie in
twee dimensies. We kunnen de oplossingen van de transcendente vergelijking
(8.9) dus gebruiken om de analytische resultaten nu te bekomen.

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN RANDVOORWAARDEN (ZONDER MAGNEETVELD)

Figuur 8.6 Energie als functie van β voor de 2D potentiaalput: numerieke resultaten
(blauwe punten) vergeleken met analytisch bepaalde resultaten (rode curves). Door
samenstelling met één van de niveaus die negatieve energieën bevat, zal de zijde van
positieve β-waarden volledig ingenomen worden door dalende curves (zie rechtse figuur).

8.2.3

Overzicht analytische en numerieke resultaten

Figuur 8.6 toont de numeriek bepaalde resultaten samen met een aantal curves van het exact te bepalen resultaat. Opnieuw zien we dat er een goede
overeenkomst is met de exacte resultaten en de numeriek berekende resultaten. We zullen ons nu verder enkel concentreren op het laagste energieniveau
dat uit deze berekeningen volgt, aangezien vooral dit van belang is in relatie
tot mesoscopische supergeleiders.

8.2.4

Interpretatie van de resultaten voor mesoscopische supergeleiders

Volledig analoog aan het ééndimensionale geval kunnen we de energie van
de grondtoestand in relatie brengen met de effectieve kritische temperatuur
van de supergeleider5 dankzij uitdrukking (8.19). Opnieuw kunnen we een
grafiek maken waaruit duidelijk wordt dat er zowel gebieden van verzwakking
als van versterking van de supergeleiding te vinden zijn (figuur 8.7). We zien
dus een analoog verschijnsel optreden voor het tweedimensionale geval als we
vroeger zagen voor het ééndimensionale geval. Merk op dat de versterking
(en verzwakking) in twee dimensies meer uitgesproken is dan in één dimensie.
Dit komt omdat het effect van de randvoorwaarden bij de twee dimensies
“dubbel” meetelt in vergelijking met de randvoorwaarden in één dimensie.

5 De

resultaten die we hier bekomen zijn van toepassing op supergeleidende draden met een
vierkante doorsnede.
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Figuur 8.7 Voor de randvoorwaarde waar β = 0 geldt dat Tc∗ = Tc . Aan de kant
waar β > 0 is Tc∗ > Tc , zodat er dus een versterking van het supergeleidend effect is.
Waar β < 0 is Tc∗ < Tc en treedt een verzwakking van het supergeleidend effect op.

8.3

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN
RANDVOORWAARDEN (MET MAGNEETVELD)

Vanaf nu willen we niet meer enkel in staat zijn van de parameter β te variëren,
maar willen we eveneens een magneetveld aanleggen om ook die invloed te
kunnen bestuderen. Als men met een magneetveld wil werken, dan moet zoals
~
altijd het impuls p~ vervangen door p~ + eA/c.
De randvoorwaarden worden
dan:

~n ·

~
∇ψ
ψ

=

β

⇓
~
−i~∇ψ
~n ·
ψ
~ + e A)ψ
~
~n · (−i~∇
c

(8.21)

=

−i~β

⇓

~ → −i~∇
~ + eA/c
~
−i~∇

=

−i~βψ

(8.22)

waar dit laatste volledig overeenkomt met de algemene randvoorwaarden (1.6)
die de Gennes heeft opgesteld, als we dus stellen dat −1/b = β, zoals reeds
eerder vermeld werd.

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN RANDVOORWAARDEN (MET MAGNEETVELD)

8.3.1

Numerieke bepaling

Ondertussen had onze onderzoeksgroep het programma Femlab6 aangekocht.
Het gebruik van dit programma zou mijn numerieke ervaring ten goede komen. Daarom werd geopteerd om de eindige elementen methode die Femlab
hanteert te implementeren voor dit probleem. Hier wordt het gebied waar men
de oplossing wil bepalen opgedeeld in een eindig aantal elementen (bv. in dit
geval werd het 2D vierkant opgedeeld in driehoekjes). In elk van deze elementen wordt de oplossing volledig bepaald, zodat in élk punt van het gebied
de oplossing gekend is7 . We kunnen in Femlab een tweede orde PDE (partial differential equation) met eigenwaarde en eigenvectoren voor Neumann
randvoorwaarden snel oplossen, door eenvoudigweg de correcte voorfactoren
in te geven bij de vergelijking die Femlab voorstelt. Door vervolgens een lus
te maken over verschillende magneetvelden magneetvelden, bekomen we opnieuw spectra van de energie in functie van het magneetveld, maar dit keer
met een te kiezen waarde van β. We hebben voor verschillende waarden van
β het energiespectrum bepaald en bekomen zo figuur 8.8. Merk op hoe voor
toenemende waarde van β alle energieniveaus zakken en alsmaar meer opsplitsen van de rest van het spectrum en dit per vier niveaus. Dat er telkens
vier energieniveaus met elkaar verweven zijn, is opnieuw een reflectie van de
vierkante symmetrie van het systeem.
} Het bestand betaspect.gif toont de evolutie van het spectrum als functie
van het magneetveld voor verschillende β-waarden.
Bekijken we nu voor één specifiek geval, nl. voor de blauwe curve in figuur
8.9, de vortices voor zo’n energieniveau. Zo kunnen we achterhalen of net
zoals vroeger de symmetrie van het preparaat nog steeds gerespecteerd wordt
ondanks de nieuwe Neumann randvoorwaarden die we nu opleggen.
} De evolutie van het vortexpatroon als functie van het magneetveld is te
vinden in het bestand betaspect-vort.gif.
We merken opnieuw dat de symmetrie van het vierkant inderdaad behouden
blijft in het vortexpatroon (zie figuren 8.11 - 8.16). We zien ook dat er een
zekere regelmaat is in de evolutie van het vortexpatroon van het geselecteerde
niveau: de vortices penetreren per vier langs de zijden van het vierkant en
bewegen naar het centrum toe (figuur 8.11), waarna ze zich plaatsen op de
hoekpunten van een vierkant (figuur 8.13). Vervolgens penetreert een volgende
set van vier vortices (figuur 8.15) die opnieuw naar het midden toe bewegen
om zich vervolgens naar de hoekpunten van een vierkant begeven, enz. Merk
op dat de toevoeging van vortices telkens gebeurt als het energieniveau het
6 Femlab

is een softwarepakket dat we voor dit specifieke probleem gebruikt hebben. Het
kan nauw samenwerken met de Matlab software.
7 Dit in tegenstelling tot de eindige differentie techniek, waar de oplossing slechts in een
eindig aantal punten van de grid gekend is.
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Figuur 8.8 Spectrum als functie van de flux φ = BS voor verschillende β-waarden.
E0 = ~2 /2mL2 , φ0 = hc/ |e|.

hoogste van de vier is, terwijl de “reorganisatie” van de positie van de vortices
gebeurt als het energieniveau opnieuw daalt.
Voor het bestudeerde energieniveau kunnen we eveneens hLz i berekenen (zie
figuur 8.10), zodat we ook op deze figuur kunnen zien hoe voor het gekozen energieniveau hLz i/~ in stappen van vier verandert. De waarde tussen
de sprongen blijft (ongeveer) constant, wat we verwachten aangezien er op
die momenten geen enkele vortex weggaat of tevoorschijn komt in het sys-

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN RANDVOORWAARDEN (MET MAGNEETVELD)

Figuur 8.9 Spectrum als functie van de flux φ = BS voor β = −1.25. Voor de blauwe
curve zullen we de evolutie van de vortices volgen en bestuderen in de aangeduide
punten (zie figuur 8.11 - 8.16).

Figuur 8.10 Verwachtingswaarde hLz i/~ in functie van de flux φ = BS. Merk op
hoe voor het bestudeerde energieniveau (blauw) de verwachtingswaarde in stappen
vermindert.

teem. Zoals uit de reeds besproken figuren van de vortices al duidelijk was,
komen de vortices per vier binnen in het systeem bij het magneetveld waar
het energieniveau het hoogste is.
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Figuur 8.11

Stromen in (a)

Figuur 8.12

Dichtheid in (a)

Figuur 8.13

Stromen in (b)

Figuur 8.14

Dichtheid in (b)

Figuur 8.16

Dichtheid in (c)

Figuur 8.15

8.3.2

Stromen in (c)

Interpretatie van de resultaten voor mesoscopische supergeleiders

Herinner uit het voorgaande dat we volgende relatie tussen de energie van
de grondtoestand en de effectieve kritische temperatuur van de supergeleider

TWEEDIMENSIONALE PUT MET NEUMANN RANDVOORWAARDEN (MET MAGNEETVELD)

Figuur 8.17 Spectrum voor de grondtoestand als functie van de flux φ = BS voor
β = 1 (links) en β = −1.25 (rechts). We zien dat de grondtoestand een oscillerend
gedrag vertoont.

kunnen leggen:
E
=
E0

µ

L
ξ(0)

¶2 µ
¶
Tc∗
1−
.
Tc

(8.23)

Aangezien we nu het spectrum hebben voor de energie in functie van het
magneetveld, kunnen we een verband leggen tussen het magneetveld en de
kritische temperatuur van een supergeleider. Bestuderen we dit voor twee
situaties (nl. β = −1.25 - verzwakking van de supergeleiding aan de rand
- en β = 1 - versterking van de supergeleiding aan de rand), waarbij we
telkens L/ξ(0) = 5 nemen. Figuur 8.17 toont de grondtoestand voor deze
twee situaties, terwijl de grafiek in figuur 8.18 toont hoe de effectieve kritische
temperatuur afhangt van het magneetveld.
We zien dat de energie een oscillerend gedrag vertoont als functie van het
veranderend magneetveld. Bijgevolg vertoont ook de effectieve kritische temperatuur oscillaties naarmate het magneetveld toeneemt. We merken dat voor
stijgende magneetvelden de effectieve kritische temeratuur daalt: we hebben
een lagere temperatuur nodig om de supergeleidende toestand nog te kunnen bereiken. Dit is normaal, aangezien magneetvelden de supergeleidende
toestand vernietigen. Uit de figuur kunnen we ook afleiden dat we bij hogere magneetvelden zelfs een vortex moeten creëren, willen we nog een stabiel
evenwicht bereiken in de supergeleidende fase. We weten immers dat zo één
oscillatie overeenkomt met een verandering van hLz i. Dit kunnen we besluiten
uit figuur 8.10: aangezien we weten dat elk energieniveau in stappen van vier
de waarde van hLz i/~ verandert, volgt hieruit dat elke oscillatie overeenkomt
met een verlaging van hLz i/~ met 1. Elk van de vier energieniveaus die in
het spectrum met elkaar verweven zijn, bereikt immers om beurt de laagste
energie.
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Figuur 8.18 De supergeleidende-normale fasegrens voor β = 1 (links) en β = −1.25
(rechts). Naarmate het magneetveld toeneemt, wordt de supergeleidende fase bij een lagere temperatuur reeds vernietigd. l geeft het angulair moment aan en |l| correspondeert
met het netto aantal vortices in het systeem.

Merk op dat we bij magneetveld nul al kunnen zien in figuur 8.18 of we met
versterking of verzwakking aan de rand te maken hebben in de figuur: is
Tc∗ > Tc , dan hebben we een situatie waar we vertrokken zijn van versterking
aan de rand, omgekeerd, Tc∗ < Tc , beschrijft de situatie waar we vertrokken
zijn van verzwakking aan de rand. Zoals te verwachten is, kan de supergeleider
(waarvan het supergeleidend effect aan de rand versterkt is) zich bij hogere
magneetvelden nog in de supergeleidende fase bevinden, terwijl de andere
supergeleider (deze waarvoor het supergeleidend effect aan de rand verzwakt
wordt) bij zulke magneetvelden reeds overgegaan is tot de normale fase.

9
Besluit

In deze thesis heb ik de tweedimensionale Schrödingervergelijking voor een
deeltje in een magneetveld (voor de ordeparameter in termen van supergeleiding) opgelost met verschillende randvoorwaarden. Door onze numerieke
methode is het mogelijk om een willekeurige geometrie van een potentiaalput
te implementeren. We testen onze programma’s eerst aan de hand van systemen waar we de analytische oplossing voor kennen. Nadien kunnen we dan
een gekozen symmetrie implementeren om verschillende grootheden, zoals het
energiespectrum en enkele verwachtingswaarden te laten uitrekenen, zodat we
kunnen zien wat het verschil is in de berekende grootheden voor de verschillende systemen. We hebben dit dan ook gedaan voor een aantal systemen
met verschillende symmetrieën. In de eerste plaats merken we hoe de energiespectra evolueren naargelang we de geometrie veranderen: sommige crossings
worden omgezet in anticrossings en het spectrum trekt meer open naarmate
de symmetrie verlaagt. Verder kunnen we concluderen dat de uitgebreidheid
van de golffunctie en de verwachtingswaarde van de angulaire impulsoperator
zich ook anders gedragen, naargelang de geometrie van het preparaat tot de
C∞ symmetriegroep behoort of niet.
De interpretatie van deze verwachtingswaarden wordt pas volledig duidelijk als
we het vortexpatroon in verschillende systemen bestuderen. Vortices vormen
een interessant fysisch fenomeen. In de systemen die we behandeld hebben,
zien we hoe vortices penetreren of hoe de expulsie van vortices plaatsvindt,
naarmate het magneetveld varieert. Hierbij houdt het vortexpatroon steeds
‘rekening’ met de symmetrie van de randvoorwaarden en zullen er vortices
en antivortices ontstaan waar nodig, om de gewenste symmetrie te behouden.
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Om wijzigingen in het vortexpatroon toe te laten, moet de golffunctie op een
flexibele wijze opengaan en terug toegaan om binnenkomende of naar buiten
gaande vortices door te laten. Dit weerspiegelt zich in de grafieken van de
uitgebreidheid van de golffunctie: ondanks toenemende magneetvelden is het
mogelijk dat een golffunctie eerst groeit om vortices binnen te laten en pas op
het einde onder invloed van het magneetveld verkleint. Verder is ook de link
met de verwachtingswaarde van de angulaire impulsoperator duidelijk als we
het vortexpatroon bestuderen: een vortex kan één (of meerdere) fluxkwanta
dragen en zo de verwachtingswaarde van de operator beı̈nvloeden. We zien
dat vortices penetreren of door expulsie naar buiten gaan, om zo een bepaalde
verwachtingswaarde voor Lz te bereiken (bij benadering - de angulaire impulsoperator commuteert voor deze geometrieën niet meer met de hamiltoniaan,
zodat hLz i geen exact behouden grootheid meer is).
Terwijl we in al het voorgaande de Schrödingervergelijking steeds hebben opgelost met Dirichlet randvoorwaarden, is het ook mogelijk om deze op te
lossen met Neumann randvoorwaarden. De gelineariseerde Ginzburg-Landau
vergelijking is volledig analoog aan de gewone Schrödingervergelijking, zodat
we supergeleiders in contact met verschillende media kunnen beschrijven op
die manier. We komen tot het besluit dat een medium in contact met een mesoscopische supergeleider de karakteristieken van de supergeleider kan doen
veranderen: de kritische temperatuur (de temperatuur waaronder supergeleiding optreedt), kan toenemen of afnemen naargelang het materiaal waarmee
de supergeleider mee in contact staat. Tot slot hebben we ook nog de invloed
van het magneetveld op de kritische temperatuur besproken: het magneetveld
zal de effectieve kritische temperatuur steeds doen verlagen, magneetvelden
zijn immers gekend om in staat te zijn het supergeleidend effect te vernietigen. Doordat stap voor stap vortices in het materiaal penetreren, verlaagt de
effectieve kritische temperatuur en zal zo ten slotte het supergeleidend effect
teniet gedaan worden.
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