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De figuur op de titelpagina toont de Mott-insulator - superflüıde faseovergang van bosonen
in een optisch rooster. [7]



Twee fermionen gingen op café,
de barmeid vroeg: wat mag het zijn?

Fermion 1 zegt: ’een biertje’,
waarop fermion 2 zegt:

’verdorie, waren we maar bosonen’.
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Hoofdstuk 1

Bose-Einstein condensatie (BEC) en
supervloeibaarheid

1.1 Een korte geschiedenis

De theoretische fundamenten van het fenomeen BEC gaan terug tot de jaren 1920. Sa-
tyendra Nath Bose, een Indische fysicus, schreef toen een artikel dat de statistiek van
fotonen beschrijft in een groot-canonisch systeem. [13] Weinig fysici hechtten belang aan
dit werk, en Bose kon zijn ideeën niet publiceren. Daarop stuurde Bose zijn ideeën naar
Einstein. Einstein vond de ideeën van Bose best wel interessant en slaagde erin ze te publi-
ceren. Later breidde Einstein de ideeën van Bose uit voor massieve deeltjes, met een vast
deeltjesaantal. Einstein beschouwde een gas van niet-interagerende, massieve atomen in
thermisch evenwicht en besloot dat voor heel lage temperaturen de grondtoestand macro-
scopisch bezet zou worden. Dit was een merkwaardige eigenschap en ook Einstein zelf was
niet helemaal zeker van zijn bevinding. Later bleek dat de veronderstelling ook niet hele-
maal correct was. Een macroscopische bezetting van de grondtoestand bleek niet mogelijk
te zijn voor fermionen, wegens het Pauli uitsluitingsprincipe. De deeltjes waarbij een ma-
croscopische bezetting van de grondtoestand wel mogelijk was, werden bosonen genoemd.
In 1938 kreeg het onderzoek naar BEC een grote stimulans door Fritz London, die sugge-
reerde dat er een verband moest bestaan tussen de supervloeibaarheid van He en een BEC
[30]. London voorspelde dat bij een temperatuur lager dan 3.1K helium supervloeibaar
moest worden. De kritische temperatuur berekende London uitgaande van een ideaal Bose
gas model met dezelfde dichtheid als het vloeibaar helium. De temperatuur was echter
niet 3.1K, maar wel 2.17K. Het is dus opmerkelijk hoe goed de benadering van London
was, die een ideaal gasmodel gebruikte om een interagerende vloeistof mee te beschrijven.
De verdienste van London was dus dat hij realiseerde dat er een verband moest bestaan
tussen supervloeibaarheid en BEC. In 1941 verklaarde Landau op een eenvoudige manier
supervloeibaarheid. Het cruciale punt voor het verband tussen supervloeibaarheid en BEC
zijn de interacties tussen de atomen, die Einstein in zijn werk over BEC verwaarloosde.
Einstein kon de experimentele realisatie van BEC niet meer meemaken. Pas in 1995 slaag-
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Hoofdstuk 1. Bose-Einstein condensatie (BEC) en supervloeibaarheid

de de groep van Cornell en Wieman erin om een BEC van rubidium atomen te maken, bij
een temperatuur van 20 nk. Dit leverde in 2001 de nobelprijs op voor Cornell, Wieman en
Ketterle. De grootste moeilijkheid lag bij het bereiken van de extreem lage temperaturen.
Tot op heden wordt er nog altijd veel onderzoek verricht naar deze fenomenen. Zo is het
onderzoek naar BEC en supervloeibaarheid in optische roosters zeer populair, zowel voor
bosonen als voor fermionen.

1.2 Hedendaagse kijk op BEC

1.2.1 Kwalitatieve verklaring van BEC

Een kwalitatieve verklaring van BEC wordt gegeven door de thermische de Broglie golf-
lengte te beschouwen,

λT =

√
2πh̄2

mkT
, (1.1)

waarbij T de temperatuur voorstelt, m de massa van het atoom en k de Boltzmanncon-
stante. Voor hoge temperaturen zal λT klein zijn in vergelijking met de afstand tussen de
deeltjes onderling in een gas. Het gas zal zich klassiek gedragen. Voor heel lage tempe-
raturen kan λT even groot worden als de onderlinge deeltjesafstand n−1/3, waarbij n de
dichtheid van het gas voorstelt. In een gas van bosonen, zullen de golffuncties van de bo-
sonen beginnen te overlappen wanneer n1/3λT = 1. Al de bosonische atomen zullen in fase
gaan bewegen en allemaal dezelfde golffunctie aannemen. Dit is schematisch weergegeven
op figuur(1.1).

Figuur 1.1: Op de figuur is de evolutie van λT weergegeven. De bovenste figuur toont een gas bij
hoge temperatuur, de deeltjes gedragen zich als harde bollen. Wanneer een gas van
bosonen afgekoeld wordt zal λT alsmaar groter worden, tot wanneer de golffuncties
van de bosonen gaan overlappen en één macroscopische golffunctie vormen[1].

2



Hoofdstuk 1. Bose-Einstein condensatie (BEC) en supervloeibaarheid

1.2.2 Algemene definitie van BEC

Einstein veronderstelde in de beschrijving van BEC een niet-interagerend gas, alsook een
gas dat in thermisch evenwicht is. Een algemene definitie van een BEC moet ook gel-
den voor een interagerend systeem, dat niet noodzakelijk in thermisch evenwicht is. Zo
een definitie werd in 1956 door Pensrose en Onsager gegeven [29]. Beschouw hiertoe de
ééndeeltjes dichtheidsmatrix ρ(r, r′, t), gegeven door [24]:

ρ1(r, r′, t) ≡N
∑
s

ps

∫
dr2dr3 . . . drNΨ∗s(r, r2, . . . , rN , t)Ψs(r

′, r2, . . . , rN , t) , (1.2)

waarbij de symmetrische veeldeeltjes golffunctie Ψs(r
′, r2, . . . , rN , t) een zuivere toestand

voorstelt. De sommatie
∑

s dient om een algemene toestand van het veeldeeltjessysteem
te kunnen beschrijven als een lineaire combinatie van orthonormale zuivere toestanden Ψs

met gewicht ps. Dit is bijvoorbeeld nodig als het systeem beschreven moet worden door een
statistisch ensemble van veeldeeltjes golffuncties. Wegens het feit dat ρs(r, r

′, t) hermitisch
is, volgt dat deze in spectraalrepresentatie als volgt kan worden geschreven:

ρ1(r, r′, t) =
∑
i

ni(t)χ
∗
i (r, t)χi(r

′, t) , (1.3)

waarbij de functies χi(r, t) op elk tijdstip t een complete orthonormale basis vormen. De
volgende definities gelden nu:

• Als alle eigenwaarden ni(t) van de orde één zijn op elk tijdstip t, dan is het systeem
in de normale toestand.

• Als er exact één eigenwaarde van de orde van het deeltjesaantal N is, met de andere
eigenwaarde van de orde één, dan is het systeem een ’normaal’ BEC.

• Als er twee of meerdere eigenwaarden van de orde N zijn, met al de andere eigen-
waarden van de orde één, dan is het systeem een gefragmenteerd BEC.

1.3 De koudste plaats in het universum

Cornell en Wiemann slaagden erin atomen te koelen tot 10−9K, wat een extreem lage
temperatuur is. De kosmische achtergrondstraling van de big bang is 2.7K. Het ons omrin-
gende heelal is dus een warmtebad op een temperatuur van 2.7K. Maar een temperatuur
van 10−9K is dus bijna met zekerheid de koudste temperatuur in ons heelal (tenzij in een
ander buitenaards laboratorium). Hoewel een experimentele opstelling voor een BEC zeker
financieel niet duur is, in vergelijking met sommige andere fysische experimenten, is het
bereiken van zo lage temperaturen zeker niet evident. Een belangrijke mijlpaal was het
gebruik van laserlicht om atomen sterk af te koelen. Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji
en Willian D. Phillips kregen in 1997 de nobelprijs voor hun methode om atomen af te
koelen en op te sluiten met laserlicht. De belangrijkste stappen om een gas van atomen af
te koelen tot een temperatuur waar BEC mogelijk is, zullen kort besproken worden.
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1.3.1 Koelingstechnieken

Het basisidee van laserkoeling kan begrepen worden door twee invallende laserstralen langs
de z-as te beschouwen met gelijke frequentie ω, en met dezelfde intensiteit. Veronderstel
dat de frequentie van de laserstralen juist onder die van de eerste geëxciteerde toestand
in het atoom ligt. Het aantal geabsorbeerde fotonen Nf per tijdseenheid van één van de
laserstralen is evenredig met [36]:

dNf

dt
∝ L(ω) , (1.4)

met L(ω) een Lorentziaanse functie:

L(ω) =
Γ/2π

(ω − ωeg)2 + (Γ/2)2
, (1.5)

waarbij Γ de breedte voorstelt en ωeg de transitiefrequentie is tussen de grondtoestand en
de eerste geëxciteerde toestand. Een atoom in rust zal evenveel fotonen absorberen van de
naar links bewegende fotonen als van de rechts bewegende fotonen. De totale momentum
verandering zal dus nul zijn, want de emissie van fotonen door het atoom gebeurt in een
willekeurige richting. De frequentie van het foton waargenomen in het ruststelsel van het
atoom zal afhankelijk zijn van de snelheid waarmee het atoom naar de fotonen toe beweegt,
of wegbeweegt. Veronderstel dat het atoom naar rechts beweegt met een snelheid v volgens
de z-as, het atoom zal de naar links bewegende fotonen dan waarnemen met een frequentie
ω′ gegeven door:

ω′ = ω

√
1− (v2/c2)

1− (v/c) cos θ
, (1.6)

met θ = π als het atoom naar de fotonen toe beweegt. Een eerste orde benadering in de
snelheid wordt gegeven door:

ω′ = ω

(√
c− v
c+ v

)
,

= ω

(√
1 + 2

v

c− v

)
,

≈ ω

(
1 +

v

c− v

)
,

≈ ω
(

1 +
v

c

)
,

(1.7)

waarbij de snelheid v is klein verondersteld ten opzichte van de lichtsnelheid c. Het naar
rechts bewegend atoom zal de naar links bewegende fotonen dus waarnemen met een nieuwe
frequentie ω′. De absorptie van de naar links bewegende fotonen Nlinks per tijdseenheid is
nu:

dNlinks

dt
∝ L(ω + v

ω

c
) . (1.8)

4
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Voor de absorptie per tijdseenheid van de naar rechts bewegende fotonen Nrechts geldt er:

dNrechts

dt
∝ L(ω − vω

c
) . (1.9)

Voor een naar rechts bewegend atoom zullen er dus meer naar links bewegende fotonen
worden geabsorbeerd. Dit heeft tot gevolg dat het atoom een wrijvingskracht F = dp

dt
∝ −v

zal ondervinden, met p het momentum van het atoom. De snelheid van de atomen zal dus
sterk verminderd worden. Er kan nu aangetoond worden dat de laagste temperatuur Tmin
die op deze manier kan bereikt worden kTmin = h̄Γ

2
is [36]. De breedte van de Lorentziaan

Γ hangt af van de atoomsoort, en de minimumtemperatuur die met Dopplerkoeling kan
worden bereikt is ten laagste enkele honderden Kelvin. Maar deze temperatuur is nog
te hoog om BEC te kunnen waarnemen. Andere technieken zullen dus nodig zijn om de
temperatuur of de kinetische energie van de atomen nog te kunnen verlagen.
Dopplerkoeling kan ook gebruikt worden om atomen in te vangen. Als er bijvoorbeeld
in drie loodrechte richtingen een paar van laserstralen wordt gebruikt, creëren deze een
val voor de atomen. Deze techniek staat bekend als ’optical molasses’. Met behulp van
een plaatsafhankelijk magnetisch veld kan dit koelings- en invangingseffect nog worden
versterkt voor atomen met een magnetisch moment, dit wordt een magneto-optische val
(MOT) genoemd. Het gas is dus gevangen in een elektromagnetische val en is dus goed
gescheiden van de wanden. Een vacuüm tussen de ingevangen gaswolk en de celwand
zorgen ervoor dat het gas zeker niet kan opwarmen [38],[36].
De gaswolk kan verder gekoeld worden door de meest energetisch bosonen te verwijderen.
Dit is hetzelfde fenomeen als bij de verdamping van water, de meest energetische water-
moleculen verdwijnen uit het water. In de gaswolk van bosonen kan hetzelfde principe
toegepast worden. Door een radiofrequent veld aan te leggen zullen sommige atomen een
spin-flip transitie maken. Als de spin van de atomen verandert, zal het magnetisch veld af-
stotend worden en de atomen dus uit de val verwijderd worden. Als het radiofrequent veld
zodanig wordt afgesteld dat enkel atomen in het hoger magneetveld een spin-flip transitie
kunnen maken, zullen enkel de meest energetische atomen van spin kunnen veranderen.
Atomen zullen slechts in het hoger magneetveld komen als hun energie groot genoeg is.
Deze techniek staat bekend als ’evaporative cooling’ [38],[16].
Een BEC kan experimenteel waargenomen worden door de momentumdistributie te meten
na het uitschakelen van de opsluitingspotentiaal, zie figuur(1.2). De hoge piek in het
centrum wijst erop dat de atomen zich in eenzelfde momentumtoestand bevinden. De
eindige breedte van de piek is te wijten aan het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.
Slechts bij een temperatuur van ten hoogste enkele honderden nanokelvin en dus nλ3

T ≈ 1
wordt een BEC gevormd. Het ijl gas van rubidium atomen bevindt zich in een metastabiele
toestand. Dit komt omdat de thermodynamische stabiele toestand van rubidium atomen
bij een temperatuur van de orde van nanokelvin een vaste stof is.
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Hoofdstuk 1. Bose-Einstein condensatie (BEC) en supervloeibaarheid

Figuur 1.2: Op de figuur is de momentum distributie gemeten van een bosonische gaswolk van
rubidium atomen bij 400,200 en 50 nK. De tweede piek en derde piek geven een
duidelijk kenmerk van BEC.[12]

1.4 Supervloeibaarheid

Voordat een BEC experimenteel werd waargenomen in 1995, was vloeibaar Helium 4 het
enige systeem waar de fenomenen supervloeibaarheid en BEC experimenteel bestudeerd
konden worden. In tegenstelling tot een ultrakoud ijl gas van rubidium atomen is vloeibaar
helium een dicht systeem. De gemiddelde afstand tussen twee deeltjes is ongeveer 2.8Å.
Helium is een nobel gas en de enige binding die zal optreden tussen de atomen is een
Van der Waals binding, waardoor een systeem van heliumatomen maar zwak gebonden zal
zijn. Helium is ook een licht atoom, en hierdoor zullen kwantumfluctuaties verhinderen
dat helium een vaste stof wordt [38],[30]. Als de heliumatomen op een rooster zouden
zitten, zullen de atomen altijd een grote vibratie-energie hebben rond hun evenwichts-
positie wegens hun kwantum-nulpuntsenergie. Zelfs bij T=0 zal helium geen vaste stof
worden, slechts onder hele hoge druk kan helium een vastestof vorm aannemen. Onder
het lambda punt (2.17K) wordt helium 4 een supervloeistof en vertoont het allerlei eigen-
schappen die compleet verschillend zijn van die van een ’normale’ vloeistof. Enkele van
die speciale eigenschappen zijn: de mogelijkheid om door een nauwe buis te stromen zon-
der wrijving, het verschijnsel waarbij helium langs de wanden van een container omhoog
kruipt, het bestaan van gekwantiseerde vortices,. . . . Landau en Tisza introduceerden een
twee vloeistoffen-beschrijving om de supervloeibaarheid van helium te beschrijven. Vol-
gens het twee vloeistoffen model gedraagt He II zich als een mengsel van een superflüıde
en een normale vloeistof. De superflüıde fractie, met dichtheid ρs, heeft een entropie gelijk
aan nul en vloeit zonder wrijving. De normale component, met dichtheid ρn heeft wel
entropie en viscositeit [38],[36]. De totale dichtheid is constant, maar de verhoudingen van
de superflüıde en normale vloeistof hangen af van de temperatuur. Als T nadert naar het
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absolute nulpunt, zal ρn afnemen en uiteindelijk verdwijnen voor T=0. Omgekeerd zal ρs
afnemen en nul worden wanneer de temperatuur stijgt tot 2.17K. De superflüıde compo-
nent zal zich gedragen zoals een BEC. De normale component zal bestaan uit elementaire
excitaties bovenop het condensaat. Deze twee componenten komen altijd in combinatie
voor bij vloeibaar helium onder de 2.17 K, en zijn dus niet te scheiden van elkaar. Een
stelsel hydrodynamische vergelijkingen kan opgesteld worden voor de superflüıde en de
normale component. Met deze fenomenologische beschrijving kan een verklaring worden
gegeven voor experimenten zoals de ’Rollin film’. In dit experiment ’kruipt’ helium omhoog
langs de wanden van een container gevuld met helium II, zoals weergegeven in figuur (1.3).
Aan de hand van de hydrodynamische vergelijkingen van het twee-vloeistoffen model, kan

Figuur 1.3: Op de figuur is te zien hoe He II op de randen van container naar buiten stroomt
(A). In de container zijn er ook twee kleinere reservoirs aangebracht (B). He II zal
vloeien naar het punt waar de vloeistof het laagst staat, m.a.w. het is alsof er gaten
in de wanden van de reservoirs zijn [15].

afgeleid worden dat een temperatuurverschil zal leiden tot een drukverschil. Waar er een
temperatuurverschil is, zal er een kleinere dichtheid ρs zijn. De vloeistof zal ρs homogeen
verdelen, waardoor er dan superflüıde component rechtstreeks en wrijvingsloos zal vloeien
van een gebied met hoge ρs naar een gebied met lage ρs. Hierdoor wordt het temperatuur-
evenwicht terug hersteld. In de container met He II zal er een gedeelte verdampen dat aan
de wanden zal condenseren, waardoor er een dunne laag aan de wanden zal ’kleven’. In
een container met water gebeurt dit ook, maar wanneer de laag water aan de randen te
dik wordt, zal deze verdampen naar het gas door thermische fluctuaties. In He II worden
deze temperatuurfluctuaties teniet gedaan. Dit gebeurt door een diffusie van de superflüıde
component naar plaatsen waar de temperatuur hoger is en ρs dus kleiner is. Dus wanneer
zich een dunne laag He II langs de wand van een container bevindt, zal de superflüıde
component door deze dunne laag kunnen vloeien.
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In het geval van vloeibaar helium zal de superflüıde fractie slechts 10% zijn van de ge-
condenseerde fractie. Ook voor een condensaat in een optisch rooster zal de superflüıde
fractie verschillend zijn aan de gecondenseerde fractie, zie figuur(1.4). Dit toont aan dat
de superflüıde fractie algemeen verschillend is van de gecondenseerde fractie.
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Figuur 1.4: De gecondenseerde en superflüıde fractie van een BEC in een optisch rooster in
functie van U/t, berekend met het kwantum Monte Carlo programma LOWA. U/t
is de verhouding van de repulsie energie tussen atomen op een roosterplaats, tot
de tunnelingsamplitude t tussen naburige roosterplaatsen. Het optisch rooster is
1-dimensionaal met 64 sites.

Landau verklaarde superflüıditeit door na te gaan onder welke voorwaarden excitaties kun-
nen gecreëerd worden in een supervloeistof. In een uniform ideaal gas zal een excitatie met
momentum p bestaan uit het toevoegen van een deeltje in een momentum eigentoestand.
Het Landau criterium voor supervloeibaarheid zal hieronder worden afgeleid. Veronderstel
dat een onderzeëer zich beweegt in een zee van He II. Er worden twee referentiestelsels
gekozen: een referentiestelsel in rust t.o.v. de onderzeeër en één dat in rust is t.o.v. de He
II vloeistof. Als de energie van een systeem in een referentiestelsel E is, en het momentum
p is, dan wordt de energie in een referentiestelsel dat beweegt met snelheid v gegeven door
een Galileo transformatie:

E(v) = E − p.v +
1

2
Mv2 , (1.10)

met M de totale massa van het systeem (d.i. de massa van het helium). De grondtoestand
van het heliumcondensaat in het referentiestelsel waarin de heliumzee in rust is, is E0. Ten
opzichte van het stelsel waarin de duikboot in rust, wordt de energie dan gegeven door:

E(v) = E0 +
1

2
Mv2 , (1.11)
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Hoofdstuk 1. Bose-Einstein condensatie (BEC) en supervloeibaarheid

met M de massa van de heliumzee. Beschouw nu een toestand met een enkele excitatie van
momentum p. In het ruststelsel van de heliumzee is de excitatie-energie Eex = E0 + Ek.
De energie in het referentiestelsel van de duikboot is dan:

Eex(v) = E0 + Ek − p.v +
1

2
Mv2 . (1.12)

De energie nodig om een excitatie te creëren in het stelsel van de duikboot is Ek − p.v.
De duikboot zal slechts excitaties kunnen creëren als v > Ek/p. Als de duikboot trager zal
bewegen kan het geen excitaties creëren zonder de behoudswetten van energie en momen-
tum te schenden. De minimum snelheid vc of de Landau kritische snelheid aan dewelke het
mogelijk is om excitaties te creëren wordt gegeven door:

vc = min

(
Ek
p

)
. (1.13)

Wanneer de duikboot trager beweegt dan vc zal deze dus wrijvingsloos door de vloeistof
bewegen, aangezien het dan onmogelijk is om excitaties te creëren. Als de snelheid hoger
ligt dan vc zal de duikboot wel wrijving ondervinden. De kritische snelheid hangt dus enkel
af van het excitatiespectrum. Het excitatiespectrum van een niet-interagerend Bose gas
is Ek = p2/2m. Het minimum van Ek/k ligt dus bij k = 0, en bijgevolg is vc = 0. De
kritische snelheid is dus nul en bijgevolg zal een duikboot niet wrijvingsloos door zo een
niet-interagerend systeem kunnen bewegen. Het beeld van He II als een ideaal Bose gas kan
dus geen supervloeibaarheid verklaren. Het excitatiespectrum van He II is experimenteel
gemeten en is weergegeven in figuur (1.5). Het minimum van Ek/p is ongeveer 60 m/s.
Het spectrum van helium II kan dus wel het superflüıde gedrag verklaren.

Figuur 1.5: Het excitatiespectrum van helium, gemeten door middel van neutronenverstrooiing.
[20]
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Hoofdstuk 2

BEC in optische roosters

2.1 Waarom BEC bestuderen in optische roosters

Waarom wordt de laatste jaren zoveel aandacht besteed aan BEC in optische roosters?
Optische roosters bestaan reeds langer dan BEC en in plaats van een BEC zouden ook
bijvoorbeeld koude atomen in het optisch rooster kunnen geplaatst worden [28]. BEC
vertoont echter veel voordelen ten opzichte van ’gewone’ ultrakoude atomen. Zo is de
temperatuur van een BEC van de orde nanokelvin, terwijl voor koude atomen de tempe-
ratuur van de orde microkelvin is. Een BEC zal zich dus grotendeels in de grondtoestand
bevinden, waardoor het systeem eenvoudiger beschreven kan worden. Ook de dichtheden
verschillen van 1014cm−3 in een BEC, tot 1010cm−3 bij koude atomen. De vulfactor van
een BEC kan makkelijk één bedragen, terwijl de vulfactor van koude atomen ongeveer 10−3

zal bedragen. Met koude atomen wordt dus een optisch rooster verkregen met veel lege
sites en waar interacties tussen de atomen van weinig belang zullen zijn. De fysica zal dus
veel interessanter zijn wanneer een BEC wordt gebruikt. Een BEC in een optisch rooster
vormt een pure realisatie van het Bose-Hubbard model, en is daarom ook vanuit theore-
tisch standpunt van belang. Zo zal het Bose-Hubbard model een kwantum fasetransitie
voorspellen, en deze overgang kan experimenteel waargenomen worden in BEC in optische
roosters.
Voor ultrakoude fermionen in een optisch rooster kan er een analogie gelegd worden met
elektronen in een vastestof. Ultrakoude fermionen in een optisch rooster kunnen als mo-
del dienen om het gedrag van elektronen in een kristal te beschrijven. De beweging en
interactie van de deeltjes, of het nu fermionische atomen zijn of elektronen, bepalen de
eigenschappen van het systeem [18]. Zo zal bijvoorbeeld superflüıditeit in een ultrakoud
gas van fermionen corresponderen met superconductiviteit in een elektronengas. Maar wat
levert het op om fermionen in een optisch rooster te bestuderen om zo de eigenschappen
van een vastestof te onderzoeken? De structuur en eigenschappen van een vastestof zijn
ongelofelijk complex. Een vastestof heeft een ingewikkelde bandenstructuur van toegelaten
energietoestanden, de Coulomb interactie is soms moeilijk in rekening te brengen. Ook de
vibraties van de roosteratomen, de onzuiverheden, de imperfecties van het kristalrooster,
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Hoofdstuk 2. BEC in optische roosters

Figuur 2.1: In een optisch rooster (a), zijn de atomen opgesloten in een periodieke potentiaal
gecreëerd door een staande lasergolf (grijs). De atomaire golffuncties zijn in het
blauw weergegeven. (b) De periodieke potentiaal wordt veroorzaakt door de ionen
(+). De blauwe lijn stelt de golffunctie van de elektronen voor [18].

maken het onmogelijk om een model op te stellen dat elektronen in een vastestof perfect
kan beschrijven. De aanpak van de theoretische fysici is dus om een eenvoudig model op te
stellen dat bepaalde aspecten van de vastestof in rekening brengt en aan de hand daarvan
enkele specifieke eigenschappen te kunnen verklaren. Maar de experimentele fysici kun-
nen die eenvoudige modellen moeilijk testen, aangezien het kristal in de realiteit niet zal
beschreven worden door zo een simpel model. Fermionen in optische roosters bieden hier
een uitweg. Deze kunnen namelijk een experimentele realisatie vormen van een eenvoudig
model in de vastestoffysica, met name het Hubbard model. Dit vormt een uitstekend start-
model om meer complexere modellen op te stellen, die nodig zijn om bepaalde fenomenen
te kunnen verklaren. Theoretische fysici willen immers het meest eenvoudige model ont-
wikkelen dat een bepaald fenomeen kan verklaren. Een mooi voorbeeld van een analoge
eigenschap tussen een optisch rooster en een vaste stof, is de waarneming van het Fermi-
oppervlak in een optisch rooster gevuld met fermionen, zie figuur (2.2). In hoofdstuk 8
worden fermionen in optische rooster meer uitgebreid besproken.

2.2 Optische roosters

Wanneer een atoom in een elektrisch veld wordt geplaatst, zal er door de vorming van een
elektrisch dipoolmoment een verschuiving van de energieniveaus optreden. Dit fenomeen
ligt aan de basis van de generatie van optische roosters. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het elektrisch veld dat door een laser gegenereerd wordt.
In een eerste deel wordt de verschuiving van de energieniveaus, veroorzaakt door een uni-
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Hoofdstuk 2. BEC in optische roosters

Figuur 2.2: De bovenste figuren tonen de verandering van de Brillouin zone als de vulling toe-
neemt in het optisch rooster. De onderste figuren tonen de Fermi-energie in de
bandenstructuur. De energiebanden zijn gekromd door de aanwezigheid van een
harmonische opsluitingspotentiaal bovenop het optisch rooster. [2]

form elektrisch veld besproken (het Stark effect). In een tweede deel wordt dan uitgelegd
hoe het ac-Starkt effect dan leidt tot een periodieke potentiaal voor atomen, een optisch
rooster.

2.2.1 Het Stark effect

De verwachtingswaarde van het elektrisch dipoolmoment veroorzaakt door een tijdsonaf-
hankelijk elektrisch veld E wordt gegeven door volgende definitie [36]:

〈d〉 = αE . (2.1)

α stelt de polariseerbaarheid voor en drukt uit hoe gemakkelijk een elektronenwolk kan ver-
vormd worden. De polariseerbaarheid is normaal gezien een tensor, maar voor atomen die
als grondtoestand een S toestand hebben, is het een scalair wegens de sferische symmetrie.
Bij de bespreking van optische roosters zal ook blijken dat α een functie is van de frequentie
ω van een tijdsafhankelijk elektrisch veld. Meestal wordt verondersteld dat het elektrisch
veld uniform is over de grootteorde van de straal van het atoom (dipoolbenadering), de
interactiehamiltoniaan is dan:

H ′ = −d.E . (2.2)

De elektrische dipoolmomentoperator d voor de atomaire elektronen wordt gegeven door:

d = −e
∑
j

rj , (2.3)

waarbij rj de positie-operatoren zijn voor de elektronen relatief ten opzichte van de atoom-
kern. Door een tweede-orde niet ontaarde perturbatierekening kan het effect van een elek-
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trisch veld op de ligging van de energieniveaus worden nagegaan. Een perturbatierekening
tot tweede orde levert voor de perturbatie energie ∆E, waarbij ψg de grondtoestand voor-
stelt en ψnlm een geëxciteerde toestand:

∆E =
∑
j

eE 〈ψg|rj|ψg〉+ e2E2
∑

l,m,n 6=g

∣∣∣〈ψnlm ∣∣∣∑j rj

∣∣∣ψg〉∣∣∣2
Eg − Enlm

, (2.4)

Eg stelt de energie van de grondtoestand voor, Enlm de energie van de toestand met
kwantumgetallen (nlm). De eerste term in deze perturbatiereeks is nul wegens sferische
symmetrie. De uitdrukking (2.4) wordt dus:

∆E = e2E2
∑

l,m,n 6=g

∣∣∣〈ψnlm ∣∣∣∑j rj

∣∣∣ψg〉∣∣∣2
Eg − Enlm

. (2.5)

Door het feit dat Eg < Enlm zal voorgaande uitdrukking altijd negatief zijn, en zal de
grondtoestandsenergie dus altijd verlagen in aanwezigheid van tijdsonafhankelijk uniform
elektrisch veld.
De verandering van de grondtoestandsenergie door een elektrisch veld kan ook als volgt
berekend worden, door gebruik te maken van de definitie van dipoolmoment:

dE = −〈d〉 .dE . (2.6)

Voorgaande uitdrukking integreren levert:

∆E = −1

2
αE2 . (2.7)

Wanneer voorgaande uitdrukking vergeleken wordt met uitdrukking (2.5), kan de volgende
uitdrukking voor de polariseerbaarheid α bekomen worden:

α = −∂
2∆E

∂E2
=
∑
n,l,m

2 |〈ψnlm |d|ψg〉|2

Enlm − Eg
. (2.8)

2.2.2 Een optisch rooster creëren

Een optisch rooster is een periodieke potentiaal waarin atomen kunnen gevangen worden.
Optisch verwijst hier naar de laserstralen die een elektrisch veld genereren dat interageert
met het neutraal atoom. Door de interferentie in de ruimte wordt een periodiek rooster
verkregen. De potentiaal die een neutraal atoom ondervindt in een oscillerend elektrisch
veld is te wijten aan de energieshift van het atoom(ac-stark effect). Het oscillerend elek-
trisch veld zal immers een gëınduceerd dipoolmoment genereren in een atoom en door de
interactie van dit dipoolmoment met het elektrisch veld ontstaat er een energieshift ∆E
gegeven door [16],[36]:

∆E = V = −1

2
α(ω) < E(x, t)2 >t . (2.9)

13



Hoofdstuk 2. BEC in optische roosters

α(ω) stelt een reële functie voor die de dynamische polariseerbaarheid uitdrukt van het
atoom. 〈. . .〉t stelt het tijdsgemiddelde voor (in het geval van een tijdvariërend elektrisch
veld wordt er uitgemiddeld over een periode van een oscillatie). De effectieve potentiaal V
waaraan een atoom onderworpen is, wordt dus veroorzaakt door de energieshift ∆E. Het
is dus niet het ’naakte’ atoom dat moet bekeken worden, maar het ’aangeklede atoom’,
m.a.w. het atoom met zijn bijhorende perturbaties veroorzaakt door het elektrisch veld.
Het atoom is dus een quasi-deeltje (het naakte atoom in de aanwezigheid van fotonen).
De energieniveau verschuivingen zijn te wijten aan virtuele transities tussen atomaire toe-
standen. [11] Dit is in feite hetzelfde fysische fenomeen dat aan de grondslag ligt van de
Lamb shift. De Lamb shift wordt veroorzaakt door een ’1-lus’ (one-loop) effect in QED,
dus virtuele fotonen die uitgezonden worden en gereabsorbeerd worden door het atoom.
In het geval van de aanwezigheid van een laserstraal, heet dit effect de ac-stark shift.
Het oscillerend elektrisch veld zal een dipoolmoment induceren in het atoom en bijgevolg
zal er een dipoolkracht F = −∇V ontstaan. Als het gëınduceerd dipoolmoment in fase is
met E , zal de term −d.E de totale energie verlagen. Als het gëınduceerd dipoolmoment
uit fase is met het elektrisch veld, zal de energie van het deeltje toenemen in het elektrisch
veld, en het deeltje zal een kracht ondervinden weg van het veld. [19] De richting van het
dipoolmoment zal afhangen van de frequentie ω van het elektrisch veld. Dit is eenvoudig
in te zien door de beweging van het elektron te beschouwen als die van een gedempte
harmonische oscillator. De bewegingsvergelijking voor het dipoolmoment d = −er, met r
de coördinaat van het elektron wordt gegeven door:

d2d

dt2
+ ω2

0d =
e2

me

E , (2.10)

met ω0 de frequentie van de harmonische beweging en me de massa van het elektron. Voor
een elektrisch veld dat in de tijd oscilleert als e−iωt, geldt er:

(−ω2 + ω2
0)d =

e2

me

E . (2.11)

Uit bovenstaande vergelijking kan de polariseerbaarheid α(ω) bekomen worden:

α(ω) =
e2

me(ω2
0 − ω2)

. (2.12)

Wanneer de frequentie ω van het elektrisch veld lager is dan de resonantiefrequentie ω0,
zal de polariseerbaarheid positief zijn, anders zal ze negatief zijn. Wanneer ω = ω0 zal de
oscillator 90 graden uit fase zijn en d.E = 0.
Beschouw nu twee lineair gepolariseerde laserstralen met frequenties ω1 en ω2 en golfvec-
toren k1 en k2, het totale elektrische veld wordt gegeven door de vectorsom van de twee
afzonderlijke velden:

E = E1cos(k1 · x− ω1t+ δ1) + E2cos(k2 · x− ω2t+ δ2) , (2.13)
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met δ1 en δ2 de fasehoeken. De grootte van het elektrisch veld wordt dan gegeven door E =
|E| en gebruik makende van de geometrische identiteit cos(a+ b) + cos(a− b) = 2 cos a cos b
volgt er :

E2 =E2
1 cos2(k1 · x− ω1t+ δ1) + E2

2 cos2(k2 · x− ω2t+ δ2)

+ E1 · E2cos ((k1 + k2) · r− (ω1 + ω2)t+ δ1 + δ2)

+ E1 · E2cos ((k1 − k2) · r− (ω1 − ω2)t+ δ1 − δ2) .

(2.14)

Bij het nemen van het tijdsgemiddelde van bovenstaande uitdrukking wordt er veronder-
steld dat het frequentieverschil van de twee velden klein is, vergeleken met het gemiddelde
van de frequenties ω1 en ω2.

ω1 − ω2 <<
ω1 + ω2

2
,

⇒ 2π

ω1 + ω2

=
2π

ω(1,2)

= T(1,2) << T
′
<<

2π

ω1 − ω2

,

(2.15)

met ω(1,2) = ω1 + ω2 en de bijhorende periode T(1,2). Uitdrukking (2.14) wordt nu uitge-
middeld over een periode T

′
die groot is vergeleken met 1

ω1+ω2
, maar klein is vergeleken

met 1
|ω1−ω2| .

1

T ′

∫ T
′

0

E2
1 cos2(k1 · x− ω1t+ δ1)dt =

E2
1

2
,

1

T ′

∫ T
′

0

E2
2 cos2(k2 · x− ω2t+ δ2)dt =

E2
2

2
,

1

T ′

∫ T
′

0

E1 · E2cos ((k1 + k2) · r− (ω1 − ω2)t+ δ1 − δ2)dt = 0 ,

1

T ′

∫ T
′

0

E1 · E2cos ((k1 − k2) · r− (ω1 − ω2)t+ δ1 − δ2)dt

= E1 · E2cos ((k1 − k2) · r− (ω1 − ω2)t+ δ1 − δ2) .

(2.16)

In de voorlaatste uitdrukking van (2.16) is T ′ veel groter dan de periode van de cos en de
integraal wordt dus nul. In de laatste uitdrukking van (2.16) wordt gebruik gemaakt van
het feit dat voor T ′ veel kleiner dan de periode van de cos, de cos kan benaderd worden
door een rechte. De potentiaal V in (2.9) wordt dus:

V = −1

2
α(ω)

(
E2

1

2
+
E2

2

2
+ E1 · E2cos ((k1 − k2) · r− (ω1 − ω2)t+ δ1 − δ2)

)
. (2.17)

Als de frequenties ω1 en ω2 gelijk zijn, verkrijgt de potentiaal de vorm van een staande
golf en wordt een stilstaand optisch rooster verkregen. Merk op dat wanneer de frequenties
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verschillend zijn, er een bewegend optisch rooster ontstaat. In het geval van gelijke fre-
quenties kan de periodieke roosterafstand d van de roosterpotentiaal als volgt geschreven
worden, met ω1 = ω2 = ω en dus |k1| = |k2| = k = 2π

λ
en de hoek tussen k1 en k2 is θ :

d =
2π

|k1 − k2|
=

2π√
2k2(1− cos θ)

=
λ

2 sin(θ/2)
. (2.18)

De laatste uitdrukking is identiek aan de Bragg diffractiewet, die de relatie geeft tussen
de roosterafstand d en de hoek θ onder welke elektromagnetische straling met golflengte λ
wordt weerkaatst. In het geval van een optisch rooster geeft het de relatie weer tussen de
hoek θ en de roosterafstand d van het optisch rooster. d kan dus aangepast worden door
de hoek θ te variëren. De diepte van de potentialen van het rooster kan ook aangepast
worden door de intensiteit van de velden, dus E1 en E2 te wijzigen. Een optisch rooster
blijkt dus in hoge mate flexibel te zijn.
Wanneer in (2.17) k1 = −k2 = k met k gelegen langs de x-as, en δ1 = δ2 en de frequenties
gelijk zijn, wordt de uitdrukking herleidt tot:

V =
V0

2
cos 2kx , (2.19)

met V0 = −1
2
α(ω)E1.E2. Enkel het ruimte-afhankelijk deel is opgenomen in de potentiaal

(2.19). Deze potentiaal wordt dus gecreëerd door een superpositie van twee tegengestelde
gerichte laserstralen. In het driedimensionale geval is voorgaande formule makkelijk uit te
breiden:

V =
V0

2
(cos 2kx+ cos 2ky + cos 2kz) . (2.20)

2.3 De MI-SF transitie in optische rooster

Experimenten met ultrakoude bosonen in een optisch rooster toonden het bestaan van een
fasetransitie aan tussen twee verschillende kwantumtoestanden. De eerste is het BEC, een
superflüıde toestand waarin het gas zonder wrijving kan bewegen en waarin de deeltjes
gedelokaliseerd zijn over het rooster. De atomen tunnelen dus tussen de sites. Wanneer de
diepte van de roosterpotentiaal toeneemt, zullen de bosonen moeilijker kunnen tunnelen
tussen de verschillende sites en de onderlinge interacties tussen bosonen op eenzelfde site
zullen het systeem in een Mott insulator fase brengen. In deze fase kunnen de deeltjes niet
meer vrij bewegen en zullen dus gelokaliseerd zijn. Er zal een fasetransitie optreden van
de superflüıde fase (SF) naar de Mott-insulator fase (MI)
De momentumdistributies kunnen net zoals bij een vrij BEC experimenteel gemeten wor-
den. In het experiment wordt het optisch rooster plots uitgeschakeld waardoor de gaswolk
vrij kan expanderen [19]. In het geval het systeem zich in de superflüıde fase bevindt en
er dus coherentie tussen de bosonen is, zullen er interferentiepieken optreden in de opge-
meten momentumdistributie [30]. Naarmate de diepte van de roosterpotentiaal toeneemt,
zullen deze interferentiepieken verdwijnen. Dit wijst erop dat er in de Mott insulator fase
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geen coherentie is tussen de golffuncties van de bosonen. Door de momentumdistributie
te meten voor verschillende roosterdieptes kan het kritisch punt afgeleid worden waarbij
de fasetransitie plaatsvindt (zie figuur (2.3)). Merk op dat er op figuur (2.3) niet één
grote interferentiepiek van momentum nul te zien is (zoals bij een vrij BEC), maar dat er
daarnaast nog andere interferentiepieken te zien zijn. Deze zijn te wijten aan de banden-
structuur van het optisch rooster. De diepte van de potentiaal wordt gemeten in eenheden
van terugstoot energie Er. Dit is de kinetische energie die een atoom met massa m in rust
heeft, als het een foton met momentum h̄q heeft geabsorbeerd [36];

Er =
(h̄q)2

2m
. (2.21)

Figuur 2.3: Opgemeten interferentiepatronen na het expanderen van het gas dat zich in een
optisch rooster bevond. De dieptes van de roosterpotentiaal waren: (a)0 Er, (b) 3
Er, (c) 7 Er, (d) 10 Er, (e) 13 Er, (f) 14 Er, (g) 16 Er en (h) 20 Er [19]

Een andere manier om het punt te bepalen waarbij de fasetransitie plaatsvindt, is door het
excitatiespectrum te meten. Als het systeem zich in de Mott-insulator fase bevindt, met
één atoom per site, zal de eerste excitatie erin bestaan om een deeltje op een site naar een
andere site te verplaatsen. Deze excitatie energie zal ongeveer gelijk zijn aan de repulsie
energie U tussen de bosonen op een site. Zo een excitatie kan gecreëerd worden door een
externe potentiaal aan te brengen op het systeem, zie figuur (2.4). In de superflüıde fase zal
er geen energiekloof zijn, waardoor het verschil tussen de superflüıde en de Mott insulator
fase uit het excitatiespectrum kan bepaald worden.
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Hoofdstuk 2. BEC in optische roosters

Figuur 2.4: a) De laagst gelegen excitatie in de Mott insulator fase bestaat erin om een atoom
van een roostersite naar een naburige site te verplaatsen. Dit zal een energie U
kosten, te wijten aan de repulsie tussen twee atomen op een site. b) Door een
externe potentiaal die varieert in de z-richting op het systeem aan te brengen, kan
er een deeltje-gat excitatie gecreëerd worden. [19]

De eerste methode kan dus het kritisch punt bepalen aan de hand van het interferentiepa-
troon van de momentumdistributie, dat verdwijnt in de MI fase. De tweede methode meet
het excitatiespectrum, waarbij de superflüıde fase een continu excitatiespectrum zal ver-
tonen, terwijl er in de MI fase wel een energiekloof zal opgemeten worden met als grootte
de repulsie-energie U . Deze beide methoden geven aan dat de fasetransitie plaats heeft
bij een potentiaaldiepte van V0 = 12 − 13Er. Volgende formule geeft het verband tussen
de roosterdiepte V0/Er en de verhouding van de interactie-energie U en de tunnelings-
energie t [42]:

as
a
e(2
√

(V0/Er)) =

√
2

π
(U/t) . (2.22)

De constante as
a

is de verhouding van de verstrooiingslengte van de bosonen as en de
roosterconstante a. In het experiment van Greiner [19] is as = 426nm en a = 5.7nm.
Voor V0/Er = 12 − 13 geldt dat U/t = 30.3 − 40.3. Dit komt alleszins al goed overeen
met een theoretische berekende waarde van U/t = 29.5 [9]. Wegens de exponentiële factor
in (2.22) is het echter niet makkelijk om het kritisch punt (U/t)c nauwkeurig te kunnen
bepalen uitgaande van experimentele metingen. Ook de theoretische waarde (U/t)c is
geenszins makkelijk te bepalen. Er bestaan verscheidene numerieke methodes om deze
te bepalen, die onderling meestal een licht verschillende kritische waarde geven. Maar
theorie en experiment komen hier goed overeen, wat erop wijst dat het theoretisch model
hoogst waarschijnlijk correct is. In de volgende hoofdstukken zal dit theoretisch model
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Hoofdstuk 2. BEC in optische roosters

besproken worden. Een gemiddeld veld benadering van dat model zal dan de kwalitatieve
aspecten van de MI-SF transitie toelichten. Vervolgens zal er gebruik makend van Monte
Carlo technieken een nauwkeurige waarde (U/t)c worden bekomen voor een 1 dimensionaal
systeem.
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Hoofdstuk 3

Het Bose-Hubbard model

Om interagerende bosonische atomen in een optisch rooster te beschrijven wordt gebruik
gemaakt van de Bose-Hubbard Hamiltoniaan Hbh. Het doel van dit hoofdstuk is het opstel-
len van Hbh. In een eerste deel wordt het tweede kwantisatie formalisme kort besproken,
om ten slotte een algemene Hamiltoniaan af te leiden, uitgedrukt in veldoperatoren. In een
tweede deel worden de Wannier toestanden opgesteld. Deze Wannier toestanden zullen een
basis vormen waarin de veldoperatoren kunnen worden uitgedrukt. Mits het maken van
enkele verantwoorde benaderingen zal ten slotte de Bose-Hubbard Hamiltoniaan worden
bekomen, wat het onderwerp is van het derde deel.

3.1 Tweede kwantisatie formalisme

Het tweede kwantisatie formalisme zal worden afgeleid voor zowel bosonen als voor fermio-
nen. Dit formalisme zal toelaten om op een eenvoudige manier met veeldeeltjestoestanden
van bosonen of fermionen te kunnen omgaan. [24]
De deeltjes worden verondersteld onderling ononderscheidbaar te zijn. Beschouw N iden-
tieke bosonen. Met elk boson j is een één-deeltjes Hilbertruimte Hj geassocieerd, waar-
bij Hj wordt opgespannen door een complete verzameling orthonormale basisvectoren
|1〉 , |2〉 , . . . , |i〉 , . . .. De Hilbertruimte H is het tensorproduct van de N ééndeeltjes Hil-
bertruimten, namelijk:

H ≡ H1 ⊗H2 ⊗ . . .⊗HN . (3.1)

De Hilbertruimte van het veeldeeltjessysteem Hvs is echter niet gelijk aan H, maar is een
deelruimte vanH die compleet symmetrisch is onder de verwisseling van twee bosonen. Een
basis van Hvs kan als volgt bekomen worden: veronderstel dat een aantal bosonen zich be-
vinden in toestand |1〉, een aantal in toestand |2〉,. . . . Dan bevindt het veeldeeltjessysteem
zich in een toestand:

(|1〉 ... |1〉)︸ ︷︷ ︸
n1

(|2〉 ... |2〉)︸ ︷︷ ︸
n2

. . . (|i〉 ... |i〉)︸ ︷︷ ︸
ni

. . . ≡ |n1〉 |n2〉 . . . |ni〉 . . . , (3.2)

= |n1n2 . . . ni . . .〉 . (3.3)
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Hoofdstuk 3. Het Bose-Hubbard model

De verzameling {|n1n2 . . . ni . . .〉 ,
∣∣n′1n′2 . . . n′i . . .〉 , . . .} is een basis voorHvs en de voorwaar-

de dat
∑

i ni ≤ N wordt weggelaten. ni kan dus elke positieve eindige waarde aannemen
en twee toestanden waarvan niet alle ni gelijk zijn, zijn lineair onafhankelijk. Zo dadelijk
zal blijken dat Hvs inderdaad een symmetrische Hilberruimte voorstelt.
Definieer nu de creatie en annihilatie operatoren â†i en âi als volgt:

â†i |. . . ni . . .〉 ≡
√
ni + 1 |. . . ni + 1 . . .〉 , (3.4)

âi |. . . ni . . .〉 ≡
√
ni |. . . ni − 1 . . .〉 . (3.5)

Met bovenstaande definitie is er voldaan aan volgende commutatierelaties:

[â†i , â
†
j] = [âi, âj] = 0 , ∀ i, j (3.6)

[âi, â
†
i ] = δij . (3.7)

Merk op dat de gedefinieerde relaties in (3.4) en (3.5) ook kunnen afgeleid worden vertrek-
kende van de fundamentele commutatierelaties. Een willekeurige toestand |n1n2 . . . ni . . .〉
kan dan als volgt opgebouwd worden, rekening houdende met (3.4):

|n1n2 . . . ni . . .〉 =
∏
i

(â†i )
ni

√
ni!
|vac〉 , (3.8)

waarbij |vac〉 = |0, 0, . . . , 0〉 de vacuümtoestand voorstelt. Het is duidelijk dat de toestand
|n1n2 . . . ni . . .〉 genormaliseerd is. Dat |n1n2 . . . ni . . .〉 een symmetrische toestand is, is te
wijten aan het feit dat deze toestand gegenereerd wordt door de creatie-operatoren â†i ,∀i,
te laten inwerken op de vacuümtoestand en deze operatoren voldoen aan de fundamen-
tele commutatierelaties. Hiermee is ook aangetoond dat Hvs een compleet symmetrische
Hilbertruimte voorstelt.
Een analoge redenering kan gemaakt worden in het geval van fermionen, met dat verschil
dat de commutatierelaties voor creatie- en annihilatie operatoren vervangen worden door
anti-commutatierelaties.

{b̂†i , b̂
†
j} = {b̂i, b̂j} = 0 , ∀ i, j

{b̂i, b̂†i} = δij .
(3.9)

De creatie- en annihilatieoperatoren b̂†i en b̂i worden in het geval van fermionen als volgt
gedefinieerd:

b̂†i |. . . ni . . .〉 ≡

{
(−1)Si

√
ni + 1 |. . . ni + 1 . . .〉 als ni = 0

0 als ni = 1
, (3.10)

b̂i |. . . ni . . .〉 ≡

{
(−1)Si

√
ni |. . . ni − 1 . . .〉 als ni = 1

0 als ni = 0
, (3.11)
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Hoofdstuk 3. Het Bose-Hubbard model

waarbij Si = n1 +n2 + . . .+ni−1een fasefactor is. Het voorkomen van deze fasefactor volgt
uit de anti-commutatierelaties, zoals duidelijk blijkt uit de betrekking:

|n1n2 . . . ni . . .〉 =
∏
i

(b̂†i )
ni |vac〉 . (3.12)

Wanneer de annihilatie-operator b̂i op de voorgaande toestand inwerkt, en de creatie- en
annihilatie-operatoren terug in de normale ordening worden geplaatst, wordt dit:

b̂i |n1n2 . . . ni . . .〉 = (−1)Si(b̂†1)n1(b̂†2)n2 . . . (b̂ib̂
†
i ) . . . |vac〉 . (3.13)

Het gegeven dat hoogstens één fermion een welbepaalde toestand kan bevinden, is ook
reeds bevat in de anti-commutatierelaties, namelijk:

{b̂i, b̂i} = 0⇒ b̂2
i = 0⇒ b̂2

i |0〉 = 0 . (3.14)

Een zelfde redenering kan gemaakt worden voor b̂†i . Zowel voor bosonen als voor fermionen
kunnen we een ’nummer’-operator n̂i definiëren, namelijk:

n̂i |. . . ni . . .〉 ≡ b̂†i b̂i |. . . ni . . .〉 = ni |. . . ni . . .〉 . (3.15)

Voor fermionen kan ni slechts 0 of 1 zijn.
Wanneer overgegaan wordt op een andere basis van een 1-deeltjesgolffunctie wordt de
volgende uitdrukking verkregen:

|ψ〉 =
∑
i

ci |i〉 =
∑
µ

cµ |µ〉 . (3.16)

De transformatie van de basisvectoren wordt gegeven door:

|µ〉 =
∑
i

U∗µi |i〉 . (3.17)

De creatie-operator a†i zal ook transformeren volgens een unitaire transformatie, namelijk:

â†µ =
∑
i

U∗µiâ
†
i . (3.18)

De correctheid van bovenstaande uitdrukking kan alvast eenvoudig geverifieerd worden
door het linker- en rechterlid te laten inwerken op de vacuümtoestand, namelijk:

â†µ |vac〉 =
∑
i

U∗µiâ
†
i |vac〉 ⇒ |µ〉 =

∑
i

U∗µi |i〉 . (3.19)

Uit bovenstaande uitdrukking volgt dat voor de annihilatieoperator âi eveneens moet gel-
den:

âµ =
∑
i

Uiµâi . (3.20)
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Uit de transformatieformules van de creatie- en annihilatieoperatoren blijkt duidelijk dat
deze nog steeds moeten voldoen aan de fundamentele commutatierelaties. Deze transforma-
tieformules zullen nu aangewend worden bij de berekening van de één-deeltjes hermitische
operator Ω̂ en de hermitische twee-deeltjes operator V̂ . Hierbij wordt verondersteld dat
de basis |1〉 , . . . |i〉 , . . . een diagonale basis voor de operator Ω̂ is met eigenwaarden Ωi.
In onderstaande berekening wordt de operator Ω̂ getransformeerd naar een niet-diagonale
basis. De elementen van de niet-diagonale basis worden voorgesteld door |µ〉; deze van de
diagonale basis door |i〉.

Ω̂ =
∑
i

Ωiin̂i =
∑
i

Ωiiâ
†
i âi =

∑
µ,ν

∑
i

UµiUiνU
∗
µiU

∗
iν︸ ︷︷ ︸

1µν

Ωiiâ
†
i âi , (3.21)

=
∑
µ,ν

∑
i

UµiΩiiU
∗
iνU

∗
µiâ
†
iUiν âi =

∑
µ,ν

Ωµν â
†
µâν , (3.22)

waarbij N het totaal aantal deeltjes voorstelt. De sommatie
∑

µ,ν is een dubbele sommatie

over alle toestanden. Hetzelfde scenario kan gevolgd worden bij een 2-deeltjesoperator V̂ .
Hier kan V̂ altijd geschreven worden als de som van de producten van twee één-deeltjes
operatoren:

V̂ =
∑
lm

Clm Ω̂(l)(1) Ω̂(m)(2) , (3.23)

waarbij de operatoren Ω̂ verwijzen naar deeltje 1 en deeltje 2, en de Clm zijn constan-
ten. Wanneer de eendeeltjestransformatie wordt toegepast of de operatoren Ω̂, krijgt men
onmiddellijk

V̂ =
1

2

∑
κλµν

〈κλ |V |µν〉 â†κâµâ
†
λâν . (3.24)

Hier werd echter geen rekening gehouden met het feit dat een deeltje niet met zichzelf kan
interageren. De fysisch correcte uitdrukking wordt gegeven door het normaal-geordende
product te beschouwen:

V̂ =
1

2

∑
κλµν

〈κλ |V |µν〉 â†κâ
†
λâν âµ . (3.25)

Als toepassing worden de één- en twee-deeltjesoperatoren uitgedrukt in de basis met als
elementen de eigentoestanden van de coördinaatoperator r̂. In deze basis worden de creatie-
en annihilatieoperatoren voorgesteld door ψ̂†(r) en ψ̂(r). In het geval van bosonen zien de
commutatierelaties voor deze operatoren er als volgt uit in de continue basis |r〉.

[ψ̂(r), ψ̂(r′)] = [ψ̂†(r), ψ̂†(r′)] = 0 , ∀r, r′ (3.26a)

[ψ̂(r), ψ̂†(r′)] = δ(r− r′) . (3.26b)
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De uitdrukkingen van de totale externe potentiaal Û en van de kinetische energie K̂ worden
in de continue basis |r〉 door toepassing van (3.1):

Û =
∑
k

U(rk) =

∫∫
dr′dr 〈r |U | r′〉 ψ̂†(r)ψ̂(r′) =

∫∫
dr′drδ(r− r′)U(r)ψ̂†(r)ψ̂(r′) ,

=

∫
drU(r)ψ̂†(r)ψ̂(r) .

(3.27)
In het geval van de kinetische energie:

K̂ =
−h̄2

2m

N∑
k=1

∇2
k =
−h̄2

2m

∫∫
drdr′

〈
r′
∣∣∇2
∣∣ r〉 ψ̂†(r)ψ̂(r′) ,

=
−h̄2

2m

∫∫
drdr′δ(r− r′)ψ̂†(r)∇2ψ̂(r′) =

−h̄2

2m

∫
drψ̂†(r)∇2ψ̂(r′) ,

(3.28)

Een analoge aanpak als in (3.27) leidt tot volgende uitdrukking voor een twee-deeltjes
operator V̂

V̂ =
1

2

∑
k 6=l

V (ri, rj) =
1

2

∫∫
drdr′V (r, r′)ψ̂†(r)ψ̂†(r′)ψ̂(r)ψ̂(r′) . (3.29)

waarbij de factor 1/2 wordt ingevoerd, omdat de interactie tussen twee dezelfde deeltjes
anders tweemaal zou geteld worden.
Voor fermionen geldt een analoge redenering, hierbij rekening houdende met de anti-
commutatieregels. Voor bosonen en fermionen kan alvast de volgende algemene Hamil-
toniaan opgesteld worden:

Ĥ =

∫
drψ̂†(r)

(
K̂ + U(r)

)
ψ̂(r) +

1

2

∫∫
drdr′V (r, r′)ψ̂†(r)ψ̂†(r′)ψ̂(r′)ψ̂(r) . (3.30)

3.2 Wannier toestanden

De dynamica van een deeltje in een periodieke potentiaal wordt beschreven door volgende
Hamiltoniaan:

Ĥ =
p̂2

2m
+ V̂ (r) , (3.31)

waarbij V̂ (r) voor de eenvoud een kubische periodieke potentiaal voorstelt met periodieke
randvoorwaarden. Deze Hamiltoniaan is invariant onder een translatie over een roosteraf-
stand d. [36] De roosterafstand d is in het geval van een optisch rooster de kortste afstand
tussen het centrum van twee potentiaalputten. Deze translatie invariantie impliceert dus
dat [Ĥ, T̂d] = 0, wat betekent dat Ĥ en T̂d gemeenschappelijke eigenvectoren bezitten.
Wegens de periodieke randvoorwaarden geldt er voor een rooster met N roostersites in elke
richting:

φj(r +Nd) = φj(r)⇒ T̂d
N
φj(r) = φj(r) , (3.32)
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waarbij d een vector voorstelt in de x, y of z richting met grootte d, en φj de eigenvectoren
voorstellen. Er geldt dus:

T̂dφj(r) = φj(r + d) = e
2πτi
N φj(r) = eikdφj(r) , (3.33)

met τ een geheel getal en k = 2πτ
Nd

. De functie uj(r) ≡ φj(r)e−ik.r is periodiek in de ruimte

en heeft dezelfde periode als het rooster. De eigenfuncties van Ĥ kunnen dus als volgt
geschreven worden:

φk,ν(r) = uk,ν(r)eik.r , (3.34)

met uk,ν(r) = uk,ν(r+d) en waarbij de index j die een toestand aanduidde vervangen werd
door een golfgetal k en een band index ν. Dit naar analogie met de elektronen banden
theorie in de vastestof fysica. De waarden van k zijn beperkt tot de eerste Brillouin zone,
m.a.w. er wordt gekozen dat k in het gebied [−π/d, π/d] ligt. Het was in de context
van de banden theorie van elektronen dat uitdrukking (3.34) werd afgeleid door Felix
Bloch. Om veeldeeltjeseffecten in het rooster te beschrijven is het echter niet handig te
werken met Bloch toestanden, aangezien deze niet gelokaliseerd zijn en zich uitstrekken
over het volledige rooster. Het is echter meer aangewezen te werken in een basis van
gelokaliseerde toestanden. Deze gelokaliseerde basistoestanden kunnen verkregen worden
door een unitaire transformatie van de Blochtoestanden:

wν(r−Ri) ≡
1√
N

∑
k

e−ik.Riφk,ν(r) , (3.35)

waarbij wν(r−Ri) de Wannier toestand voorstelt gecentreerd op site Ri en de sommatie in
het rechterlid is over alle Blochtoestanden van band ν. Voor ultrakoude Bose gassen zal het
volstaan om Wannier toestanden te beschouwen voor ν = 0. [6] Wannier toestanden zijn
echter geen eigentoestanden van de Hamiltoniaan Ĥ. Bijgevolg kan er verwacht worden
dat een atoom dat zich in een Wannier toestand bevindt zal tunnelen of hoppen naar een
andere site. Het matrix element ti,j dat de hopping beschrijft tussen twee sites i en j wordt
gegeven door:

ti,j ≡ −
∫
drw∗0(r−Ri)Ĥw0(r−Rj) ,

= − 1

N

∑
k,k′

eik.Rie−ik
′
.Rj

∫
drφ∗k,0(r)Ĥφk′ ,0(r) ,

= − 1

N

∑
k

Eke
−ik.(Rj−Ri) ,

(3.36)

ti,j zal enkel toestanden koppelen met de dichtste naburige sites, voor verder gelegen sites
kan ti,j worden verwaasloosd (dit is de zogenaamde ’tight binding limit’ benadering, naar
analogie met de vastestoffysica). Meestal kan worden verondersteld dat ti,j dezelfde waarde
heeft voor alle dichtste naburen, dus kan ti,j = t worden gesteld.
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3.3 De Bose-Hubbard Hamiltoniaan

De vorige twee hoofdstukken verschaffen de nodige ingrediënten om de Bose-Hubbard Ha-
miltoniaan op te stellen, mits het maken van enkele benaderingen. Eerst wordt bekeken
hoe de twee-deeltjes interactie voor ultrakoude atomen kan beschreven worden. Het zal
blijken dat deze interactie kan beschreven worden door een eenvoudige ’contactpotentiaal’.
Bij ijle ontaarde kwantumgassen (zowel bosonen als fermionen) bepaalt de parameter as
de verstrooiingseigenschappen. [24] Dit komt omdat de afstand tussen twee atomen bij
ultrakoude gassen veel groter is dan r0, met r0 de reikwijdte van de hoogste gebonden
toestand in de potentiaal van het atoom. r0 is van de grootte van 50-100 Å, terwijl de
afstand tussen de atomen onderling tenminste 1000 Å is. Een kwantumgas zal ontaard

zijn als de thermische De Broglie golflengte λdb =
√

h2

2πmkT
groter of gelijk is aan de afstand

tussen de atomen onderling. Hier stelt m de massa van het atoom voor, T de temperatuur
en k de Boltzmann constante. Er zal dus gelden dat kF r0 << 1, met kF het Fermi-
momentum. Beschouw nu twee atomen die een relatief draaimoment l verschillend van nul
hebben ten opzichte van elkaar. Er kan dan aangetoond worden dat de waarschijnlijkheid
dat de atomen elkaar naderen tot op een afstand r << k−1

F evenredig is met (kF r)
2l. Dus is

het onwaarschijnlijk dat twee atomen met l 6= 0 elkaar naderen tot op een afstand r0 waar
de interactie voelbaar is. Dus bij de interactie tussen atomen in een ijl ontaard kwantumgas
is het voldoende om enkel de relatieve toestand l = 0 te beschouwen.
Dit resultaat kan ook op een meer algemenere manier afgeleid worden. Er kan worden aan-
getoond dat in de lage energielimiet de verstrooiingsmatrix T de volgende vorm aanneemt
[14]:

〈k′ |T |k〉 =
h̄2

2π2m
as . (3.37)

In de coördinatenruimte kan er dan een corresponderende effectieve interactie worden op-
gesteld:

V (r, r′) = gδ(r− r′) , (3.38)

met g = 4πh̄2as
m

, m de atoommassa en as de s-golf verstrooingslengte. as hangt af van de
atoomsoort en de hyperfijntoestand van de atomen. De verstrooiingslengte as kan zowel
positief als negatief zijn.
De Hamiltoniaan (3.30) wordt dan rekening houdende met een periodieke roosterpotentiaal
Vr en een externe potentiaal Vext:

Ĥ =

∫
drψ̂†(r)

(
p̂2

2m
+ Vr(r) + Vext(r)

)
ψ̂(r) +

g

2

∫
drψ̂†(r)ψ̂†(r)ψ̂(r)ψ̂(r) . (3.39)

Aan Vext is de voorwaarde verbonden dat het traag varieert vergeleken met de rooster-
potentiaal Vr. De veldoperatoren ψ̂(r) kunnen ontwikkeld worden in de Wannier basis in
de laagste band (ν = 0), waarbij de operator âi een deeltje annihileert in de Ri-Wannier

26



Hoofdstuk 3. Het Bose-Hubbard model

orbitaal;

ψ̂(r) =
∑
i

w0(r−Ri)âi ,

ψ̂†(r) =
∑
i

w0(r−Ri)â
†
i .

(3.40)

Merk op dat bovenstaande transformaties dus neerkomen op de toepassing van (3.18) en
(3.20) en de operatoren âi en â†i voldoen dus ook aan de fundamentele commutatierelaties.
De relaties (3.40) substitueren in (3.39) levert de Bose-Hubbard Hamiltoniaan, namelijk
de eerste twee termen van (3.39) worden met behulp van (3.36) −t

∑
<i,j> â

†
i âj. De notatie∑

<i,j>, is een sommatie over alle dichtste naburen. Voor de tweede term met de externe
potentiaal Vext kan volgende benadering gemaakt worden [6]∫

drw∗0(r−Ri)Vext(r)w0(r−Ri) ≈ Vext(Ri) . (3.41)

Aangezien eerder verondersteld werd dat de externe potentiaal een traag variërende po-
tentiaal is, is deze benadering zeker verantwoord. In de laatste term in (3.39) wordt
U ≡ g

∫
dr|w0(r)|4 gesteld. Uit de voorgaande uiteenzetting volgt onmiddellijk de Bose-

Hubbard Hamiltoniaan voor een groot-canonisch systeem:

Ĥbh = −t
∑
<i,j>

â†i âj +
∑
i

Vext(Ri)n̂i +
U

2

∑
i

â†i â
†
i âiâi − µ

∑
i

n̂i , (3.42)

met µ de chemische potentiaal en waarbij i van 1 tot L gaat, met L het aantal roostersites.
De derde term in (3.42) kan door toepassing van de fundamentele commutatierelaties nog
herschreven worden in functie van n̂i, waarna de Bose-Hubbard Hamiltoniaan volgende
vorm aanneemt:

Ĥbh = −t
∑
<i,j>

â†i âj︸ ︷︷ ︸
H1

+
1

2
U
∑
i

n̂i(n̂i − 1) +
∑
i

Vext(Ri)n̂i − µ
∑
i

n̂i︸ ︷︷ ︸
H2

, (3.43)

H2 is duidelijk diagonaal in de coördinatenruimte, m.a.w. het aantal atomen op elke site is
gekend. H1 daarentegen is diagonaal in de impulsruimte. Dit kan men als volgt inzien. De
creatie-en annihilatieoperatoren kunnen geschreven worden als de fouriergetransformeerde
van de creatie- en annihilatieoperatoren in de impulsruimte:

âi =
1√
L

∑
k

ĉke
−ik.ri ,

â†j =
1√
L

∑
k′

ĉ†
k′
eik
′
.rj .

(3.44)
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Voorgaande uitdrukkingen substitueren in een voor de eenvoud 1-dimensionale Bose-Hubbard
Hamiltoniaan levert:

−t
∑
<i,j>

âiâ
†
j = −t

∑
<i,j>
i<j

(
â†i âj + â†j âi

)
,

= − t
L

∑
<i,j>,k,k

′

i<j

ĉ†kĉk′e
i(rjk

′−rik) + h.t. ,

= − t
L

∑
i,k,k′

ĉ†kĉk′e
i(ri(k

′−k)+ak
′
) + h.t. ,

(3.45)

waarbij h.t. staat voor hermitisch toegevoegde en rj − ri = a. Rekening houdende met∑
i e
i(k−k′ ).ri = Lδk,k′ , wordt voorgaande uitdrukking herleid tot:

− t
∑
k

n̂k(e
iak + e−iak) = −2t

∑
k

n̂k cos(ak) . (3.46)

Bovenstaande uitdrukking is duidelijk diagonaal in de momentumruimte. Een interessante
vraag die hierbij kan gesteld worden, is het feit of een systeem dat beschreven kan worden
door Hbh zich in een eigentoestand van de plaats of van het momentum bevindt. Met
zekerheid kan gezegd worden dat het zich in een eigentoestand van momentum zal bevinden
als U/t = 0. Anderzijds wanneer U/t→∞ zal het systeem zich in een eigentoestand van
de coördinatenruimte bevinden. Wat zich tussen deze twee uitersten afspeelt is een verre
van triviale vraag. Het bestaan van een fasetransitie dringt zich dus op en zal dan ook
grondig bestudeerd worden in de volgende hoofdstukken. De fasetransitie zal dus bestaan
uit een overgang van een toestand waarbij het aantal atomen op elke site gekend is en
een toestand waarbij de impuls van de atomen gekend is; of anders uitgedrukt: tussen een
gelokaliseerde toestand en een niet-gelokaliseerde toestand.
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Hoofdstuk 4

De faseovergang in het
Bose-Hubbard model

Op het eind van vorig hoofdstuk werd het bestaan van een faseovergang gesuggereerd. In
een eerste deel wordt besproken welk soort faseovergang er in het Bose-Hubbard model
plaatsgrijpt. Vervolgens zal in een tweede deel deze faseovergang nader besproken worden
uitgaande van een gemiddeld veld benadering.

4.1 Kwantum fasetransities

Fasetransities zoals het smelten van ijs worden veroorzaakt door een verandering in de
temperatuur van het systeem en behoren tot de klasse van thermische fasetransities. [35]
Boven een temperatuur van 0◦C ondergaan de watermoleculen van het ijs een drastische
verandering. De kristalstructuur van het ijs wordt verbroken en de watermoleculen gaan
zich vrij bewegen. Het is zeker niet triviaal hoe 1023 watermoleculen allen tegelijkertijd
beslissen om mobiel te worden bij een zekere temperatuur. Niettemin kunnen fasetransities
in de thermodynamica redelijk eenvoudig verklaard worden. Volgens de thermodynamica
gaan systemen in thermisch evenwicht hun vrije energie F = E − TS minimaliseren.
Hierbij stelt T de temperatuur en E energie die wordt bepaald door de interacties tussen
de watermoleculen. In de vloeibare fase zal de entropie beduidend groter zijn dan in de
vaste fase. Bij lage T zal F = E − TS dus kleiner zijn in de vaste fase (ijs) en bij hoge
T zal F kleiner zijn in de vloeibare fase (water). De vrije energieën van water en ijs zijn
dezelfde bij 0◦C. Thermische fasetransities kunnen dus verklaard worden aan de hand van
de competitie tussen de energie van het systeem en de entropie. Twee verschillende fases,
bijvoorbeeld water en ijs, kunnen theoretisch ook beschreven worden aan de hand van hun
symmetrie. Een homogene vloeistof bezit translatie invariantie, wat wil zeggen dat de
eigenschappen van een punt in de vloeistof dezelfde eigenschappen zullen hebben als elk
ander punt in de vloeistof. In de vaste fase is deze translatie invariantie verdwenen. Elk
punt in een vaste stof is gelijk aan een ander punt in de vaste stof, enkel als dat punt een
veelvoud van de roosterafstand verwijderd is van het andere punt. In de vloeibare-vaste
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stof faseovergang is de continue translatiesymmetrie gebroken.
Veronderstel nu dat de H2O moleculen zich op een temperatuur van T = 0K bevinden [35].
Verwacht wordt dat de H2O moleculen een kristallijne structuur hebben aangenomen, en
dat dit een unieke toestand blijkt te zijn bij deze temperatuur. Hoe kan er in dit geval
ooit een fasetransities optreden bij T = 0K? Inderdaad in de klassieke thermodynamica
kunnen zich hier geen fasetransities voordoen. Maar bij een temperatuur van T = 0K
komt kwantum mechanica meespelen, en moet er dus voldaan zijn aan de wetten van
de kwantum mechanica, zo ook aan het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Als de
moleculen op een perfect kristallijn rooster worden geplaatst, zal de positie dus exact
gekend zijn, zodat er grote onzekerheid op de momenta bestaat. De onzekerheid op de
momenta zal leiden tot een toename in de kinetische energie van de grondtoestand van het
systeem. Dus de toestand van water bij 0K zal dus afhangen van de competitie tussen de
kinetische en de potentiële energie, zodanig dat de totale energie van het systeem minimaal
is en het onzekerheidsprincipe van Heisenberg niet geschonden wordt. Het blijkt dat een
systeem bij T = 0K meer dan één toestand kan aannemen. Deze fases hebben verschillende
macroscopische eigenschappen, maar bestaan uit dezelfde microscopische deeltjes. Dit is
een zogenaamde kwantum fasetransitie. Kwantum fasetransities worden dus veroorzaakt
door het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, terwijl thermische fasetransities veroorzaakt
worden door de strijd tussen entropie en de inwendige energie van het systeem.
Het Bose-Hubbard model vertoont ook een kwantum fasetransitie, dit kan makkelijk in-
gezien worden door te kijken naar de symmetrieën die Hbh vertoont. De Bose-Hubbard
Hamiltoniaan Hbh is invariant onder

âi → âie
iφ , (4.1)

en bezit dus een U(1) symmetrie. Er zal zich bijgevolg een fasetransitie voordoen tussen een
toestand in dewelke de symmetrie gebroken is (superflüıde fase), en een toestand waarin
de symmetrie niet gebroken is (Mott fase). Deze fasetransitie zal plaatsgrijpen voor een
bepaalde kritische waarde van t/U . Er is een zekere analogie met de faseovergang in het
Ising model. Daar vindt er een faseovergang plaats door de competitie tussen enerzijds de
thermische beweging van de spins die toeneemt bij stijgende temperatuur en anderzijds de
interactiesterkte tussen naburige spins. Voor een sterke interactie tussen naburige spins zal
het moeilijk zijn om de spins in een random oriëntatie te plaatsen (merk ook de analogie op
met het bovenstaand voorbeeld van de water-ijs fasetransitie). In het Bose-Hubbard model
zal de tunnelingsamplitude t in strijd gaan met de repulsieve energie U . t zal coherentie
tussen naburige sites willen veroorzaken, terwijl U dubbele bezetting van een roosterplaats
tegengaat.

4.2 Gemiddeld veld benadering van het Bose Hub-

bard model.

Om de fasetransitie te beschrijven zal gebruik gemaakt worden van de theorie van Ginzburg-
Landau. De belangrijkste veronderstelling van deze theorie is het feit dat in de buurt van
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het kritisch punt de vrije energie kan ontwikkeld worden in een machtenreeks van de orde-
parameter [31]. De evenwichtswaarde van de orde-parameter ψ is dan de waarde van ψ
waarvoor de vrije energie geminimaliseerd wordt. Bij T = 0 kan de vrije energie als volgt
geschreven worden:

E(ψ) = E0 + Aψ2 +Bψ4 . (4.2)

Door de U(1) symmetrie is het duidelijk dat er geen ψ en ψ3 aanwezig is. De evenwichts-
waarde voor ψ wordt bekomen door E(ψ) te minimaliseren:

∂E(ψ)

∂ψ
= 0⇒ ψ(2A+ 4Bψ2) = 0⇒

{
ψ = 0 als A > 0

ψ2 = − A
2B

als A < 0
, (4.3)

en het is duidelijk dat de waarde A = 0 de faseovergang zal beschrijven. Maar eerst moet er
nog een geschikte keuze worden gemaakt voor de orde-parameter. Hiertoe is het nuttig eens
te kijken welke orde-parameter er in het Heisenberg model wordt gebruikt. De hopping
term tussen naburige sites van de Bose-Hubbard hamiltoniaan Hbh (d.i. −t

∑
〈i,j〉 â

†
i âj)

treedt met eenzelfde structuur op in het Heisenberg model:

Ĥ = −J
∑
〈i,j〉

ŜiŜj

= −J
∑
〈i,j〉

(
Ŝxi Ŝ

x
j + Ŝyi Ŝ

y
j + Ŝzi Ŝ

z
j

)
= −J

2

∑
〈i,j〉

(
Ŝ+
i Ŝ
−
j + Ŝ−i Ŝ

+
j + 2Ŝzi Ŝ

z
j

)
,

(4.4)

waarbij Ŝ+ en Ŝ− de ladderoperatoren voorstellen op site i en j. J stelt de sterkte voor van
de interactie tussen dichtste naburen. In een gemiddeld veld benadering van het Heisen-
berg model, wordt de interactie tussen dichtste naburen vervangen door een interactie met
een magnetisch veld H. De sterkte van dit magnetisch veld is evenredig met het gemiddeld

magnetisch moment per site, H ∝
〈
Ŝ
〉

. In het Bose-Hubbard model zijn de ladderopera-

toren vervangen door creatie-en annihilatie-operatoren, < â†i >=< âi >= ψ. Terwijl in het
Heisenberg model het gemiddeld magnetisch moment de ordeparameter bepaalt, zijn het in
Hbh de verwachtingswaarden van de creatie-en annihilatie-operatoren. De orde-parameter
in het Ising model is de magnetisatie m =< Si >, waarbij elke spin in het rooster dus
eenzelfde gemiddeld veld zal ondervinden, en de fluctuaties op de gemiddelde spin ver-
waarloosd worden. Het ligt dus voor de hand hier < â†i >=< âi >= ψ als orde-parameter
te kiezen. De gemiddeld-veld Hamiltoniaan Hmf kan dus geschreven worden als:

Hmf =
∑
i

(
−tzψ(âi + â†i )− µn̂i +

1

2
Un̂i(n̂i − 1)

)
, (4.5)

waarbij z het aantal dichtste naburen voorstelt. Voor het bepalen van de A-coëfficiënt
wordt de totale energie van het systeem berekend, waarbij een uitdrukking zal verkregen
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worden in ψ2 en waardoor dus A kan bepaald worden. Hierbij wordt de totale energie
berekend van een Gutzwiller toestand [36]:

|Ψ〉 =
L∏
i=1

(∑
σ

cσ(â†i )
σ |0〉

)
, (4.6)

waarbij L het totaal aantal roostersites voorstelt. Deze toestand kan een waarde ver-
schillend van nul geven voor de ordeparameter ψ als de toestand een superpositie is van
componenten met verschillende deeltjesaantallen. Dus in de uitdrukking tussen haakjes
in (4.6) moet meer dan één cσ 6= 0 voor tenminste één i. Eerst wordt de bijdrage van
de energie berekend in de afwezigheid van tunneling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de analogie met het Stark effect in een uniform tijdsonafhankelijk elektrisch veld. Deze
analogie zal dadelijk duidelijk worden. In het hoofdstuk over het Stark-effect werd de
verandering van de verwachtingswaarde van de Hamiltoniaan K̂ = K̂0−d.E gegeven door:

∆E = −1

2
αE2 = −〈d〉

2

2α
, (4.7)

wat de energieverschuiving van de grondtoestand voorstelt. Wanneer het veld E wordt
uitgeschakeld wordt de verwachtingswaarde van K̂0 gegeven door, rekening houdende met
de definitie van 〈d〉 = αE :

− 〈d〉
2

2α
+ 〈d〉 .E =

〈d〉2

2α
. (4.8)

Uitdrukking (4.8) geeft dus de energie weer in functie van het elektrisch dipoolmoment. Als
het elektrisch veld uitgeschakeld is, zal de energie van het atoom met het dipoolmoment dus
groter zijn. Alleen als er een elektrisch veld wordt aangelegd zal het energetisch voordelig
zijn om de elektronenwolk te vervormen. De vraag is nu hoe 〈d〉 en α kunnen gëıdentificeerd
worden met parameters uit het Bose-Hubbard model. Beschouw hiertoe het scalair veld
F = zJψ, HMF wordt dus:

HMF =
∑
i

(
−F (âi + â†i )− µn̂i +

1

2
Un̂i(n̂i − 1)

)
, (4.9)

en d en E kunnen gëıdentificeerd worden met (â†i + âi) en F respectievelijk. Met behulp
van uitdrukking (4.8) vinden we dus voor de energie in functie van ψ van de Gutzwiller
toestand < â†i + âi >

2 /2αt = (2ψ2)/αt per site als F=0. αt beschrijft de lineaire reactie
op een veld F, m.a.w. hoe de verwachtingswaarde van ψ zal veranderen als er een veld F
wordt aangelegd. Dit naar analogie met de vervormbaarheid van een elektronenwolk bij
het aanleggen van een elektrisch veld. Veronderstel dat het veld F uitgeschakeld is, en
dat er tunneling is (analogie met Stark-effect: de elektronenwolk is dus vervormd). Dit is
geen energetisch gunstige situatie. De tunneling van atomen zal dus ook pas energetisch
voordelig kunnen zijn als F 6= 0.

32



Hoofdstuk 4. De faseovergang in het Bose-Hubbard model

De tunnelingsbijdrage aan de totale energie kan makkelijk berekend worden door het feit
dat de Gutzwiller toestand geen correlaties tussen verschillende sites bevat. De verwach-
tingswaarde van de hopping-term van de Bose-Hubbard Hamiltoniaan wordt dan −NzJψ2.
De totale energie wordt dus gegeven door:

< Ĥ >= N

(
2

αt
− zJ

)
ψ2 . (4.10)

Hieruit volgt de waarde voor A:

A = N(
2

αt
− zJ) . (4.11)

Uit (4.3) volgt dat de fasegrens kan gevonden worden door A = 0 te stellen, dus dat de
uitdrukking

2

αt
= zt , (4.12)

moet gelden.
Als het veld F uitgeschakeld is, commuteert de Hamiltoniaan µn̂i + 1

2
Un̂i(n̂i − 1) met de

deeltjesoperator n̂i en zal elke site dus een welbepaald aantal deeltjes hebben. De toestand
van het systeem kan dus als volgt geschreven worden:

|Ψ〉 =
N∏
i=1

(â†i )
ni

(n1n2 . . . nN)
|0〉 . (4.13)

Tussen de verschillende sites zijn er dan geen fasecorrelaties, door het feit dat de energie
onafhankelijk is van de fase van de golffuncties en dus ook wegens de U(1) symmetrie die
in dit geval dus niet gebroken is. Voor zo een toestand zal ψ = 0 zijn.
Wanneer het veld F wordt aangezet, zal de toestand voor de atomen op een site een
superpositie zijn van toestanden met verschillende deeltjesaantallen. (zie de Gutzwiller
toestand bijvoorbeeld). Dan zal ψ 6= 0 worden. Het veld F zal dus de waarde van ψ
bëınvloeden en is tegelijk ook zelf afhankelijk van ψ. Wanneer het veld F klein is, zal de
bëınvloeding van ψ evenredig zijn met F . De volgende relatie geldt dus:

2ψ = αtF =< â†i + âi > . (4.14)

Intüıtief kan voorgaande uitdrukking als volgt begrepen worden: het aanleggen van een veld
F zal de tunnelingscontributie verhogen in het systeem, waarbij αt uitdrukt hoe makkelijk
die contributie verhoogt bij het aanleggen van zo een veld. Uit voorgaande vergelijking
volgt:

2ψ = αztψ , (4.15)

en dus is 2ψ = αtF de voorwaarde waarop een veld F aanleiding zou geven tot een ψ 6= 0,
waarbij het veld F zelf afhangt van ψ. Om de polariseerbaarheid αt te berekenen kan
gebruik gemaakt worden van de analogie met de berekening van de polariseerbaarheid α
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in het hoofdstuk over het Stark effect. Aangepast aan de Bose-Hubbard parameters wordt
dit:

αt = 2
∑
σ′

∣∣〈σ′ ∣∣â+ â†
∣∣σ〉∣∣2

Eσ′ − Eσ
. (4.16)

Voorgaande uitdrukking is dus gewoon een tweede orde perturbatierekening. Rekening
houdende met â |n〉 =

√
n |n− 1〉 en â† |n〉 =

√
n+ 1 |n+ 1〉, kan de polariseerbaarheid als

volgt geschreven worden:

αt = 2

(
n+ 1

nU − µ
+

n

µ− (n− 1)U

)
, (4.17)

waarbij E
′
n en En de energieën voorstellen in afwezigheid van de interactie of perturbatie

van de Bose-Hubbard Hamiltoniaan. Met behulp van (4.12) wordt voorgaande uitdrukking:

zt

U
=

(n− µ/U)(µ/U − (n− 1))
µ
U

+ 1
. (4.18)

Sinds t en U positief zijn zal de grafiek bestaan uit lobes van µ = (n − 1)U tot µ = nU ,

zoals weergegeven in figuur (4.1). De top van een lobe wordt verkregen door ∂(zt/U)
∂(mu/U)

= 0

op te lossen naar µ/U en te substitueren in (4.18). Als µ/U = −1 +
√
n2 + n wordt de

maximale waarde van zt/U waarop het systeem zich nog in de Mott-fase zou bevinden
gegeven door: (

zt

U

)
max

=

(
n+ 1−

√
n2 + n

) (√
n2 + n− n

)
√
n2 + n

. (4.19)

Het dalend verloop van de top van de lobes in figuur (4.1) kan eenvoudig verklaard worden:
veronderstel een Mott fase met een groot aantal bosonen per site, hierbij zal de repulsieve
energieterm groot worden, waardoor de kinetische energieterm meer aan terrein zal winnen
bij kleinere t. Bij een groot deeltjesaantal per site zal het al energetisch voordeliger zijn
dat het systeem zich superflüıde gedraagt bij een bepaalde t-waarde, terwijl bij een klein
deeltjesaantal per site het systeem zich nog in de Mott fase kan bevinden voor dezelfde t.
De vergelijking (4.18) kan echter ook langs een andere weg worden gevonden, die hieronder
is uitgelegd. De waarde van de A-coëfficiënt en B-coëfficiënt (uit 4.3) zullen berekend
worden. Deze zullen toelaten de grootte van ψ te berekenen.
De kinetische energieterm in Hbh kan als volgt geschreven worden, waarbij
< âi >=< â†i >= ψ :

− t
∑
<i,j>

â†i âj = −t
∑
<i,j>

[ψ + (â†i − ψ)] [ψ + (âj − ψ)] , (4.20)

waarbij het kwadraat van de fluctuaties wordt verwaarloosd :(â†i −ψ)(âj −ψ) = 0. Vervol-
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Figuur 4.1: gemiddeld veld fasediagram van de superflüıde- Mott insulator transitie. De gebie-
den waar het systeem zich in de Mott-fase bevindt, zijn in het rood gekleurd

gens wordt de nieuwe gemiddeld veld Hamiltoniaan ĤMF :

ĤMF = −t
∑
<i,j>

(
ψ2 + ψ(â†j + âi)− 2ψ2

)
−
∑
i

µn̂i +
1

2
U
∑
i

n̂i(n̂i − 1) ,

ĤMF =
∑
i

(
ztψ2 + ztψ(â†i + âi)− µn̂i +

1

2
Un̂i(n̂i − 1)

)
,

ĤMF =
∑
i

Ĥ
(i)
MF ,

(4.21)

waarbij Ĥ
(i)
MF = ztψ2 + ztψ(â†i + âi) − µn̂i + 1

2
Un̂i(n̂i − 1). De matrix M van H

(i)
MF in de

basis |n− 1〉 , |n〉 , |n+ 1〉 wordt:tzψ2 − µ(n− 1) + (U/2)(n− 1)(n− 2) −
√
ntzψ 0

−
√
ntzψ tzψ2 − µn+ (U/2)(n− 1)n −

√
n+ 1tzψ

0 −
√
n+ 1tzψ tzψ2 − µ(n+ 1) + (U/2)(n+ 1)n

 .
(4.22)
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Voor ψ = 0 wordt M dus:

M


0

1

0

 = (−µn+ 1/2Un (n− 1))


0

1

0

 . (4.23)

Dit komt overeen met de Landau vergelijking (4.2), waarbij E(ψ = 0) uitgedrukt is in de
basis |n− 1〉 , |n〉 , |n+ 1〉. M is dus de matrix voorstelling van E(ψ = 0) in deze basis.
Voor ψ 6= 0 wordt dit dan: M = E0I+AIψ2 +BIψ4, waarbij E0 = µn− U

2
n(n−1) en I de

3×3 eenheidsmatrix is. Dus moet gelden dat det
(
M +

(
µn− U

2
n(n− 1)

)
I
)

= Aψ2 +Bψ2

det

(
M + (µn− U

2
n(n− 1))I

)
=
(
t2z2U + 2 t3z3n− t3z3

)
ψ4+

(−tzµ2 + 2 tzUnµ− t2z2µ− U2n2tz−
tzµU + U2ntz − t2z2U)ψ2 ,

(4.24)

waarbij enkel termen tot ψ4 werden behouden. Het was reeds voldoende dat de matrix
M in de basis met {|n− 1〉 , |n〉 , |n+ 1〉} werd uitgedrukt om de correcte waarde voor
A te verkrijgen want A is immers een tweede-orde perturbatiecoëfficiënt. De A- en B-
coëfficiënten volgen dus uit (4.24). Hierbij is de waarde voor B echter geen exacte waarde,
want B is een vierde orde perturbatiecoëfficiënt. Voor A = 0 vinden we inderdaad de
fasegrens terug. De bekomen A-coëfficiënt uit (4.24) geeft dezelfde vergelijking als (4.18).
Met behulp van de B-coëfficiënt kan nu ook een uitdrukking voor ψ2 worden gevonden. In
de superflüıde fase is ψ2 = −A/2B (zie (4.3)).

ψ =

√
− A

2B
=

√√√√√−
(
−µ2zt

U3 + 2 µ zt n
U2 − µ zt2

U3 − n2zt
U
− µ zt

U2 + zt n
U
− zt2

U2

)
(
−4 zt3n

U3 − 2 zt3

U3 + 2 zt2

U2

) . (4.25)

Figuur (4.2) toont vergelijking (4.25) in functie van zJ/U , µ/U en ψ. De B-coëfficiënt
kan echter ook exact berekend worden door de basis waarin de matrix M berekend wordt
uit te breiden, dus in de basis {|n− 2〉 , |n− 1〉 , |n〉 , |n+ 1〉 |n+ 2〉} wat een 5x5 matrix
oplevert voor M. B kan dan op een analoge manier berekend worden als A. Voor B wordt
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Figuur 4.2: Het gekleurde oppervlak geeft het gebied weer waarvoor ψ 6= 0 en duidt dus de
superflüıde fase aan. De grootte van de ordeparameter ψ stijgt in de diepte-richting.
De lobes van links naar rechts in het (µ/U),(zt/U) vlak, zijn gelijk aan de lobes
voor n=1,2,3 in figuur(4.1)

dan volgende uitdrukking verkregen:

B = 9
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(4.26)

De eerste lobe in figuur (4.1) met de exacte B-waarde is weergegeven in figuur(4.3):
In de superflüıde fase kan de grondtoestand van het systeem als volgt geschreven worden
[36]:

|Ψ〉SF =
1

(n!)1/2
(â†k=0) |0〉 . (4.27)
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Figuur 4.3: lobe voor n = 1 in het fasediagram, de kleur geeft de grootte van ψ/U weer.

In de superflüıde toestand |Ψ〉SF zal er volledige fasecoherentie zijn tussen de atomen op
de verschillende sites. In de superflüıde fase zijn de atomen gedelokaliseerd over het rooster
en bestaan er dus fluctuaties van het aantal atomen op een site.
Veronderstel nu dat het systeem zich in de Mott fase bevindt, dus de ordeparameter ψ = 0.
Dan commuteert ĤMF met n̂ en is de golffunctie van de grondtoestand een direct product
van Fock toestanden van alle sites. M.a.w. elke site zal dus een welbepaald deeltjesaantal
bevatten en de deeltjes zullen gelokaliseerd zijn. Wanneer een systeem zich in de Mott fase
bevindt, zal het de deeltjes zo homogeen mogelijk trachten te verspreiden. Een belangrijke
vraag die zich hierbij stelt is: hoe kan een systeem waarvan het aantal deeltjes geen gehele
waarde is van het aantal sites, de deeltjes zo homogeen mogelijk verdelen? Om deze vraag
na te gaan is het nuttig eerst even het verloop van de chemische potentiaal µ in functie van
de deeltjesdichtheid te bekijken, voor zeer zwakke hopping, dus t/U → 0. Uit (4.18) kan
afgeleid worden dat voor een bepaalde waarde n, de chemische potentiaal µ kan variëren
van µ = (n− 1)U tot µ = nU , wegens het feit dat zt

U
positief moet zijn. Veronderstel dat

het gemiddeld aantal deeltjes per site σ is en dat 0 < σ < 1 is. Dan zal het geen extra
energie kosten om een een deeltje aan het systeem toe te voegen (aangezien er nog lege
sites beschikbaar zijn). De chemische potentiaal kan uitgedrukt worden als µ = ∂F

∂N (T,V )
,

met F de vrije energie die in het geval van T = 0 de interne energie E wordt, dus µ = ∂E
∂N

.
Dus in het geval 0 < σ < 1 is µ = 0. Veronderstel nu dat 1 < σ < 2 is en dat er een
deeltje wordt toegevoegd aan het systeem, dan is µ = U . Algemeen zal er dus gelden
wanneer n < σ < n+ 1 is, dat µ = nU . Het verloop van µ/U in functie van het gemiddeld
deeltjesaantal in de Mott fase is weergegeven in figuur (4.4). Uit het gemiddeld veld
fasediagram (figuur (4.1)) blijkt dat voor gehele waarden van µ/U het systeem zich nooit
in de Mott fase kan bevinden. Het systeem kan zich dus enkel in de Mott fase bevinden als
σ een gehele waarde aanneemt, want dan is de waarde van µ/U onbepaald. Dus een nodige
voorwaarde opdat het systeem zich in de Mott-fase zou kunnen bevinden is dat het totaal
aantal deeltjes een veelvoud is van het aantal sites. Dit is reeds experimenteel waargenomen
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Hoofdstuk 4. De faseovergang in het Bose-Hubbard model

Figuur 4.4: µ/U is weergegeven in functie van het gemiddeld deeltjesaantal σ per site. Merk
op dat de grafiek enkel correct is voor t/U → 0.

en geeft in het geval van een harmonische externe potentiaal aanwezig aanleiding tot een
’huwelijkstaart’ verdeling van de dichtheid. Zoals op de figuur (4.5) te zien is, zullen er
banden ontstaan van de Mott fase en van de superflüıde fase. Het optisch rooster bezit

Figuur 4.5: a)fasediagram van het Bose Hubbard model in een homogeen rooster. b) De rode
pijl duidt aan hoe de verschillende dichtheden kunnen verklaard worden met het
gemiddeld veld fasediagram. De rode pijl in (b) stemt overeen met de rode pijl in (a).
figuur (b) lijkt op het bovenaanzicht van een huwelijkstaart wegens de afnemende
dichtheid van het centrum naar de rand en de plateaus van gelijke dichtheid waar
de Mott insulator fase zich voordoet. De banden van de MI fase en de SF fase in
(b) kunnen dus verklaard worden aan de hand van (a).

geen translatie invariantie meer. De chemische potentiaal dient dus vervangen te worden
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door een plaatsafhankelijke chemische potentiaal µi:

µ̃i = µ− Vi , (4.28)

met Vi een harmonische potentiaal die afhankelijk is van de site i. Voorgaande resulta-
ten kunnen toegepast worden door de potentiaal te vervangen door de plaatsafhankelijke
potentiaal (lokale dichtheidsbenadering).
De lokale compressibiliteit κi = ∂ni/∂µi, met µi de site afhankelijke chemische potentiaal,
zal nul zijn op plaatsen waar de Mott fase zal optreden [4]. κi als volgt berekend worden:

κi =
∂ni
∂µi

=
∂

∂µ

Tr(nie
−βĤ)

Z
,

=
Tr(βn2

i e
−βĤ)

Z
− 1

Z2
Tr(nie

−βĤ)Tr(βnie
−βĤ) ,

= β(
〈
n2
i

〉
− 〈ni〉2) ,

(4.29)

met Ĥ een groot-canonische Hamiltoniaan. Het lokale dichtheidsprofiel alsook de lokale
compressibiliteit κi is weergegeven in figuur (4.6). In figuur (4.7) zijn meerdere Mott
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Figuur 4.6: De dichtheid n en de compressibiliteit κ is weergegeven als functie van de positie i.
De waarden zijn berekend met het kwantum Monte Carlo programma LOWA, voor
een systeem van µ = 12.2, β = 128, L = 128, U = 14.2. De externe harmonische
potentiaal V wordt gegeven door V = vc(i− L/2)2, met vc = 0.008

plateaus zichtbaar, voor een dubbele en driedubbele bezetting. De Mott plateaus in figuur
(4.7) komen minder goed tot uiting dan in figuur(4.6).
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Figuur 4.7: De dichtheid n en de compressibiliteit κ is weergegeven als functie van de positie i.
De waarden zijn berekend met het kwantum Monte Carlo programma LOWA, voor
een systeem van U = 14.2, β = 128, L = 128, µ = 40. De externe harmonische
potentiaal V wordt gegeven door V = vc(i− L/2)2, met vc = 0.013

Door een externe potentiaal toe te voegen aan een systeem van bosonen in een optisch
rooster, ontstaan er dus Mott fases en superlüıde fases bij voldoende hoog deetjesaantal.
De grootte van de excitatiegap in de Mott fase kan als volgt berekend worden [26]:

∆g(n) = µ+(n)− µ−(n) , (4.30)

waarbij µ+(n) en µ−(n) de wortels zijn van vergelijking (4.19), geschreven als kwadratische
vergelijking:

(µ/U)2 +

(
zt

U
− 2n+ 1

)
(µ/U) +

(
zt

U
+ n2 − n

)
= 0 , (4.31)

∆g(n)wordt dus:

∆g(n) = U

((
zt

U

)2

− 2(2n+ 1)
zt

U
+ 1

)1/2

. (4.32)

∆g(n) stelt dus de verandering van de chemische potentiaal µ wanneer de dichtheid wordt
veranderd van infinitesimaal onder n naar infinitesimaal boven n. De minimale verandering
in de chemische potentiaal µ opdat de dichtheid zou kunnen veranderen, is dus ∆g(n). In
het geval t verwaarloosbaar is ten opzichte van U zal ∆g ≈ U . Dit resultaat kan ook op een
intüıtief, meer fysische manier worden bekomen. Hierbij wordt uitgegaan van een dichtheid
σ, waarbij elke site een zelfde aantal bosonen heeft, dan bestaat de geëxciteerde toestand uit
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een boson dat zich van een site naar een andere site heeft bewogen (dichtheidsfluctuatie).
Het energieverschil tussen geëxciteerde toestand en grondtoestand, wordt dan gegeven
door:

∆E =
U

2

σ(σ + 1) + (σ − 2)(σ − 1)︸ ︷︷ ︸
ex.toestand

− 2σ(σ − 1)︸ ︷︷ ︸
grondtoestand

 = U . (4.33)

Op experimenteel gebied kan het onderscheid gemaakt worden tussen de superflüıde fase
en de Mott fase door het al of niet waarnemen van een excitatiegap.
Hoewel de voorgaande gemiddeld-veld benadering veelbelovend lijkt, zijn er toch minstens
twee aspecten waarop het gemiddeld veld model grotendeels faalt. Een eerste aspect is het
feit dat slechts in de limiet voor t = 0 de Mott fase bestaat uit een direct product van
Fock toestanden over alle sites. Een tweede aspect zijn de kwantitatieve waarden die Hmf

levert voor de kritische waarden (t/U)c , waarbij in het geval van 1 dimensie de numerieke
waarde 400% van de gemiddeld veld waarde bedraagt. (zie onderstaande tabel)

(t/U)c methode MF
1D 0.30 ± 0.01 DMRG 0.09
2D 0.06 ± 0.01 QMC 0.04
3D 0.034 ± 0.001 QMC 0.029

Tabel 4.1: In de tabel zijn de kritische waarden voor de faseovergang weergegeven voor ver-
schillende dimensies, enerzijds afkomstig van numerieke methodes en anderzijds de
gemiddeld veld waarden berekend uit (4.19). DMRG staat voor dichtheidsmatrix
renormalisatie-groep theorie en QMC staat voor kwantum monte carlo. De nume-
rieke waarden voor 1D, 2D, 3D zijn respectievelijk afkomstig van [23],[10],[9]

Voor hogere dimensies komt de gemiddeld veld kritische waarde steeds dichter bij de nu-
merieke waarde. Er zou dus kunnen verwacht worden dat voor oneindig dimensies de
gemiddeld veld benadering exact wordt. Dit is inderdaad het geval en is aangetoond in
[37].
Voor het berekenen van het kritisch punt waarbij de faseovergang plaatsgrijpt, zullen nu-
merieke methoden dus onmisbaar zijn, aangezien een analytische oplossing van het Bose-
Hubbard model tot op heden niet bestaat. Deze numerieke methoden zullen dan ook het
onderwerp vormen van volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 5

De faseovergang bepalen met exacte
diagonalisatie en tweede orde
perturbatietheorie

Het doel van deze numerieke methoden is om nauwkeurige kwantitatieve resultaten te
kunnen bekomen. De belangrijkste motivatie is het kritisch punt van de faseovergang te
kunnen berekenen bij T = 0. Daar waar een gemiddeld veld benadering goede kwalitatieve
resultaten gaf, zal het er in dit en volgend hoofdstuk op aan komen goede kwantitatieve
resultaten te bekomen. Een eerste poging die ondernomen wordt, bestaat erin de Hbh exact
te diagonaliseren. Deze exacte diagonalisatie zal maar kunnen gebruikt worden voor kleine
systeemgroottes. Hierdoor zal exacte diagonalisatie slechts van nut zijn als controle voor
andere numerieke methoden. Een tweede methode bestaat erin een tweede orde perturbatie
van de partitiefunctie Z te berekenen, met als kleine parameter β.

5.1 Exacte diagonalisatie van Hbh

Een eerste poging om de eigenschappen van Hbh te onderzoeken, bestaat erin Hbh te diago-
naliseren. Veel eigenschappen vereisen echter een extrapolatie naar de thermodynamische
limiet. Het is nu de vraag of exacte diagonalisatie kan uitgevoerd worden bij een voldoende
groot aantal deeltjes en aantal sites. De Hilbertruimte van het systeem moet dus voldoende
groot kunnen zijn. Als de Hilbertruimte te klein is, zullen onvoldoende correlaties kunnen
in rekening gebracht worden. Dit heeft tot gevolg dat de MI-superflüıde faseovergang totaal
uitgesmeerd zal zijn. Het aantal toestanden voor een systeem van L sites en N bosonen
wordt gegeven door:

(N + (L− 1))!

N !(L− 1)!
. (5.1)

De dimensie van de Hilbertruimte groeit dus exponentieel met het aantal bosonen en het
aantal sites. Bijvoorbeeld voor 8 sites en 8 bosonen, is het aantal toestanden 6435, wat
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nog makkelijk te diagonaliseren is op een computer. In figuur (5.1) is de energie in functie
van U/t weergegeven.
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Figuur 5.1: Op de figuur is de energie weergegeven in functie van de temperatuur. De energieën
werden bekomen met een exacte diagonalisatie van de Hbh, voor een repulsieve
interactie van U=1t,10t,25t.

Systemen groter dan 8 sites en 8 bosonen vergen reeds veel meer rekentijd. Zelfs met
specifieke algoritmen voor het vinden van de laagste eigenwaarde (bijvoorbeeld Lanczos
diagonalisatie), is het aantal sites en aantal deeltjes beperkt tot ongeveer 20. De onder-
staande figuur geeft de superflüıde dichtheid weer in functie van U/t. Bij een faseovergang
in de thermodynamische limiet zal de superflüıde dichtheid ρs discontinu naar nul moeten
gaan bij het kritisch punt (U/t)c. Voor 16 sites is de faseovergang nog teveel uitgesmeerd
en zal de waarde van het kritisch punt dus niet nauwkeurig kunnen bepaald worden. Al-
gemeen zullen resultaten waarbij een extrapolatie naar de thermodynamische limiet wordt
gebruikt, nooit nauwkeurige waarden kunnen geven als een exacte diagonalisatie wordt
gebruikt. Door grotere systemen te beschouwen kunnen er ook meer correlaties in rekening
gebracht worden. Het in rekening brengen van zoveel mogelijk correlaties is bijvoorbeeld
belangrijk bij het bepalen van het kritisch punt van een faseovergang. Het is een algemeen
feit dat bij het naderen van het kritisch punt, de correlatielengte in het systeem oneindig
wordt. Om het kritisch punt dus nauwkeurig te kunnen bepalen, is het dus noodzakelijk
om zo een groot mogelijk systeem te simuleren. Hoewel een exacte diagonalisatie hierbij
niet nuttig kan zijn, kan het wel dienen als een controle voor de correctheid van andere
numerieke methoden.
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Figuur 5.2: Op de figuur zijn Monte Carlo resultaten weergegeven voor de superflüıde dichtheid
ρs in functie van U/t, voor een systeem van 16 sites en 16 bosonen.

5.2 Tweede orde perturbatie

Een tweede methode die kan aangewend worden om Hbh te onderzoeken, is perturbatiere-
kening. Eerst zal een pad-integraal representatie van de partitiefunctie Z worden afgeleid.
Vertrekkende van deze uitdrukking, kan dan makkelijk een tweede orde storingsreeks wor-
den opgesteld voor de energie, met als kleine parameter β. Het is nu de vraag of deze per-
turbatierekening zal convergeren voor een voldoende kleine temperatuur. Met voldoende
kleine temperatuur wordt er bedoeld, dat de berekende grootheden bij kleine temperatuur
niet significant zullen verschillen dan de berekende grootheden bij T = 0.

5.2.1 Pad-integraal formulering van de partitiefunctie Z

Vertrekkende van volgende algemene uitdrukking van de partitiefunctie kan een perturba-
tiereeks voor Z worden afgeleid [39].{

Z = Tr (W (β))

W (β) = e−βĤ ,

waarbij Ĥ = Ĥ0 − V̂ wordt gesteld. Deze opsplitsing van Ĥ zal later nuttig blijken
wegens de structuur van de Bose-Hubbard Hamiltoniaan. Vertrekkende van bovenstaande
uitdrukkingen kan een perturbatiereeks afgeleid worden voor Z. Beschouw de volgende
afgeleide:

∂

∂β
(eβĤ0W ) = Ĥ0e

βĤ0W + eβĤ0
∂W

∂β
. (5.2)
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Deze uitdrukking integreren en rekening houdende met Ĥ = Ĥ0 − V̂ levert:

eβĤ0W (β)− 1 = Ĥ0

∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1 − Ĥ
∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1

= Ĥ

∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1 + V̂

∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1 − Ĥ
∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1

= V̂

∫ β

0

et1Ĥ0W (t1)dt1 ,

W (β) = e−βĤ0 + V̂

∫ β

0

e−(β−t1)Ĥ0W (t1)dt1 .

Dit is een iteratieve vergelijking, de factor W (t1) in het rechterlid kan geschreven worden
als:

W (t1) = e−t1Ĥ0 + V̂

∫ t1

0

e−(t1−t2)Ĥ0W (t2)dt2 . (5.3)

De factoren W (t3),W (t4), ...,W (tn) kunnen op zelfde manier geschreven worden, zodat Z
kan geschreven worden als:

Z = Tr
∞∑
n=0

∫ β

0

dt1

∫ t1

0

dt2 . . .

∫ tn−1

0

dtne
−(β−t1)Ĥ0V̂ e−(t1−t2)Ĥ0 . . . e−(tn−1−tn)e−tnĤ0 ,

= Tr
∞∑
n=0

∫ β

0

dtn

∫ tn

0

dtn−1 . . .

∫ t2

0

dt1e
−t1Ĥ0V̂ e−(t2−t1)Ĥ0 . . . e−(tn−tn−1)Ĥ0e−(β−tn)Ĥ0 ,

(5.4)
Ĥ0 en V̂ kunnen gëındentificeerd worden met volgende termen in Ĥbh:

Ĥbh = −t
∑
<i,j>

b̂†i b̂j︸ ︷︷ ︸
V̂

+
1

2
U
∑
i

n̂i(n̂i − 1)− µ
∑
i

n̂i︸ ︷︷ ︸
Ĥ0

. (5.5)

In het vervolg zal de nummer bezettingsbasis worden gebruikt voor Ĥbh. Ĥ0 zal dus
diagonaal zijn in deze basis. Voor een eerste orde perturbatie wordt na inwerking van een
set basistoestanden volgende uitdrukking verkregen:

Z(1) =
∑
i1

〈
i1

∣∣∣∣e−βĤ0

∫ β

0

dt1e
−t1Ĥ0V̂ e−t1Ĥ0

∣∣∣∣ i1〉 ,

=
∑
i1

e−βEi1
∫ β

0

dt1e
−t1Ei1

〈
i1

∣∣∣V̂ ∣∣∣ i1〉 et1Ei1 ,
=

∑
i1

e−βEi1
∫ β

0

dt1e
−t1Ei1

〈
i1

∣∣∣∣∣−t
L∑

<i,j>

b̂†i b̂j

∣∣∣∣∣ i1
〉
et1Ei1 ,

= 0
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waarbij Ei1 de diagonale energie van de toestand |i1〉 voorstelt en de sommatie
∑

i1
over

alle toestanden |i1〉 gaat. Voor een tweede-orde perturbatierekening wordt dit:

Z(2) = Tr

(∫ β

0

dt2

∫ t2

0

dt1e
−t1Ĥ0V̂ e−(t2−t1)Ĥ0V̂ e−(β−t2)Ĥ0

)
,

=
∑
i1,i2

∫ β

0

dt2

∫ t2

0

dt1

〈
i1

∣∣∣e−t1Ĥ0V̂ |i2 〉〈 i2| e−(t2−t1)Ĥ0V̂ e−(β−t2)Ĥ0

∣∣∣ i1〉 ,

=
∑
i1,i2

〈
i1

∣∣∣V̂ |i2 〉〈 i2| V̂ ∣∣∣ i1〉∫ β

0

dt2

∫ t2

0

dt1e
−t1Ei1e−(t2−t1)Ei2e−(β−t2)Ei1 ,

=
∑
i1,i2

e−βEi1
(
e−β(Ei2−Ei1 ) + β(Ei2 − Ei1)− 1

(Ei1 − Ei2)2

) ∣∣∣〈i1 ∣∣∣V̂ ∣∣∣ i2〉∣∣∣2 ,
=

∑
i1,i2

2t2 e−βEi1
(
e−β(Ei2−Ei1 ) + β(Ei2 − Ei1)− 1

(Ei1 − Ei2)2

) ∣∣∣∣∣
〈
i1

∣∣∣∣∣
L∑
k=1

b̂†kb̂k+1

∣∣∣∣∣ i2
〉∣∣∣∣∣

2

,

waarbij Ei1 en Ei2 de energie van de toestand |i1〉, |i2〉 voorstelt en de sommatie
∑

i1,i2
over alle toestanden |i1〉 en |i2〉 gaat. L stelt het aantal roostersites voor (we beschouwen
hier een 1-dimensionaal rooster). De laatste tussenstap wordt hieronder verduidelijkt.

∑
i1,i2

f(Ei1 , Ei2)
∣∣∣〈i1 ∣∣∣V̂ ∣∣∣ i2〉∣∣∣2

=
∑

i1,i2
f(Ei1 , Ei2) t

2
∣∣∣〈i1 ∣∣∣∑L

k=1(b̂†kb̂k+1 + b̂†k+1b̂k)
∣∣∣ i2〉∣∣∣2

=
∑L

k=1

∑
i1,i2

(1− δi1(k),i2(k))(1− δi1(k+1),i2(k+1))f(Ei1 , Ei2) t
2
∣∣∣〈i1 ∣∣∣b†kb̂k+1 + b̂†k+1b̂k

∣∣∣ i2〉∣∣∣2
= 2

∑L
k=1

∑
i1,i2

(1− δi1(k),i2(k))(1− δi1(k+1),i2(k+1))f(Ei1 , Ei2) t
2
∣∣∣〈i1 ∣∣∣b̂†kb̂k+1

∣∣∣ i2〉∣∣∣2
= 2

∑
i1,i2

f(Ei1 , Ei2)
∣∣∣〈i1 ∣∣∣∑L

k=1 b̂
†
kb̂k+1

∣∣∣ i2〉∣∣∣2 ,
waarbij i1(k) de bezetting op roosterplaats k in de toestand i1 voorstelt. In de voorlaatste
gelijkheid werd gebruik gemaakt van∣∣∣〈n1 . . . nknk+1 . . . nL

∣∣∣b̂†kb̂k+1

∣∣∣n1 . . . nk − 1 nk+1 + 1 . . . nL

〉∣∣∣2 =∣∣∣〈n1 . . . nk+1nk . . . nL

∣∣∣b̂†k+1b̂k

∣∣∣n1 . . . nk+1 + 1 nk − 1 . . . nL

〉∣∣∣2 ,
en het feit dat de energie niet verandert wanneer de bezetting van twee sites wordt omge-
wisseld (zodat de factor f ongewijzigd blijft).
De gemiddelde energie E van het systeem wordt gegeven door:

E = −
∂lnZ(2)

∂β
= − 1

Z(2)

∂Z(2)

∂β
. (5.6)
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Een tweede orde benadering voor de energie wordt dus gegeven door:

E =
−1

Z(2)

∑
i1,i2

2t2
−Ei2e−Ei2β + Ei1

2e−Ei1ββ − Ei1e−Ei1 βEi2β + e−Ei1βEi2
(Ei1 − Ei2)

2

L∑
k=1

∣∣∣〈i1 ∣∣∣b̂†kb̂k+1

∣∣∣ i2〉∣∣∣2 .
(5.7)

5.2.2 Resultaten van een tweede orde perturbatierekening

In figuur (5.3) en (5.4) worden de energieën bekomen met een tweede orde perturbatiere-
kening vergeleken met de energieën bekomen door een exacte diagonalisatie. Voor lage T
volgt de perturbatierekening de exacte energieën niet meer. Voor heel kleine T was het
zelfs niet mogelijk om nog waarden te bekomen, wegens het plots divergeren van de per-
turbatiereeks. Figuur (5.3) is berekend voor een systeem van 8 sites en 8 bosonen, terwijl
figuur (5.4) uitgaat van een systeem van 8 sites en 4 bosonen (halve vulling). Op figuur
(5.4) is te zien dat de energieën naar nul convergeren voor verschillende waarden van de
onderlinge repulsie U . Ook hier kan besloten worden dat perturbatierekening voor kleine
T faalt.
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Figuur 5.3: Op de figuur zijn de waarden voor E/t te zien van figuur (5.1), aangevuld met de
waarden E/t bekomen door vergelijking (5.7)

Hogere ordes in perturbatierekening zullen ervoor zorgen dat de exacte energieën beter
zullen worden benaderd bij kleinere temperatuur. Dit zal echter maar gelden tot op het
punt T ∼ 1. Voor T < 1 zal een perturbatierekening nooit goede resultaten kunnen
geven. Perturbatierekening levert dus geen echte verbetering ten opzichte van een exacte
diagonalisatie, voor het vinden van het kritisch punt. Voor T > 1 kan perturbatierekening
echter wel nuttig zijn.
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Figuur 5.4: Idem als figuur(5.3), maar hier wordt een systeem van 8 sites en 4 bosonen be-
schouwd.
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Hoofdstuk 6

Het Bose-Hubbard model simuleren
met Monte Carlo methoden

Bij de meeste systemen in de statistische fysica is men aangewezen op numerieke metho-
des voor de berekening van thermodynamische grootheden. Monte Carlo (MC) is zo een
techniek die zijn doeltreffendheid niet alleen in de statistische fysica heeft bewezen, maar
ook in veel andere takken van de wetenschap. In een eerste deel wordt uitgelegd hoe MC
kan aangewend worden om een klassiek statistisch systeem te simuleren. Vervolgens zal
uitgelegd worden hoe deze MC-technieken kunnen gebruikt worden in de kwantum statis-
tische fysica. In het laatste deel zal zo een kwantum MC algoritme worden besproken, het
LOWA-algoritme.

6.1 MC-integratie

Reeds voor het computertijdperk werd MC al gebruikt als methode om bepaalde integralen
op te lossen. Het loont de moeite deze integratietechniek eens van naderbij te bekijken,
want hieruit zal blijken waarom MC zo populair is in de statistische fysica. [40] Beschouw
volgende multi-dimensionale integraal, waarbij D een hyperkubus voorstelt in de multi-
dimensionale ruimte met lengte L, D ⊆ Rn en x ∈ Rn,

I =

∫
D

f(x)dx . (6.1)

Een veel gebruikte techniek van numeriek integreren bestaat erin D te verdelen in een
gelijkmatig gespatieerd rooster van punten x, waarbij de minimale afstand tussen twee
punten h is. Tussen twee punten met afstand h wordt het integrandum benaderd door een
veelterm. Dit soort technieken komt neer op het berekenen van de volgende sommatie:

I = hd
N∑
i=1

wif(xi) , (6.2)
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met N het aantal roosterpunten en d de dimensie van de ruimte waarover gëıntegreerd
wordt. wi is afhankelijk van de gebruikte bendaderingstechniek. De nauwkeurigheid is
afhankelijk van de orde k van de veelterm.

σ ∝ hk ∝ N−k/d , (6.3)

σ is hier een systematische fout. De laatste evenredigheid volgt uit het feit dat een hyper-
kubus N = (L/h)d punten bevat.
De MC techniek berekent (6.2) door random punten in D te genereren, en wi wordt bij
MC meestal gelijk aan één gesteld. Het centraal limiettheorema (CLT) zegt dat als er een
groot aantal statistisch onafhankelijke metingen is gemaakt, de resultaten van de metingen
een gaussische distributie zullen volgen gecentreerd rond de echte waarde. Dus de fout op
I bij MC, voor N onafhankelijke metingen zal evenredig zijn met 1/

√
N . De fout bij MC

is dus een statistische fout. MC zal voordeliger blijken te zijn wanneer d > 2k.
In geval van een functie f(x) waarvan de waarden grote fluctuaties vertonen, kan de MC-
techniek nog sterk verbeterd worden door punten xi te genereren in gebieden waar |f(xi)|
een grotere contributie in (6.2) geeft. De berekening van thermodynamische grootheden
komt meestal neer op het uitrekenen van een multidimensionale integraal of sommatie, wat
meteen het succes verklaard van MC-methoden in de statistische fysica.

6.2 Monte Carlo methoden in de statistische fysica

De klassieke statistische fysica heeft als doel de berekening van thermodynamische groot-
heden, door middel van een statistische beschrijving van microscopische vrijheidsgraden.
Een thermodynamische grootheid A wordt als volgt berekend [3]:

< A >=
∑
µ

AµPµ =
∑
µ

Aµ
e−βEµ

Z
, (6.4)

met
∑

µ de som over alle toestanden, Pµ stelt de probabiliteitsdistributie voor en Z de
partitiefunctie. Het aantal toestanden is meestal veel te groot om deze som exact uit te
rekenen. Volgende formule geeft een schatting AM van < A >, waarbij M het aantal
gekozen configuraties is:

AM =

∑M
i=1 Aip

−1
i e−βEi∑M

j=1 p
−1
j e−βEj

. (6.5)

In de limiet M →∞ wordt AM =< A >. p stelt een probabiliteitsdistributie voor volgens
dewelke de configuraties gekozen worden.

Een mogelijkheid is om pi en pj gelijk te stellen aan e−βEi
Z

en e−βEj

Z
. AM wordt dan

simpelweg 1
M

∑
iAi. De toestanden zullen dus gekozen worden volgens de Boltzmann-

distributie. De toestanden met groot gewicht zullen dus met een grote waarschijnlijkheid
voorkomen. Bijvoorbeeld bij lage temperatuur T zal het systeem zich hoofdzakelijk in de
grondtoestand bevinden, en de waarschijnlijkheid dat de grondtoestand dan ook effectief
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zal voorkomen in QS = 1
S

∑
iQi is dan ook groot. Configuraties genereren volgens de

Boltzmann-distributie kan door random configuraties te genereren uit een willekeurige
distributie en ze te accepteren op basis van hun gewicht. Het grote probleem hierbij is dat
er zoveel configuraties zijn en hun gewicht is meestal veel kleiner dan 1, met als gevolg
dat deze methode computationeel inefficiënt is. Bijvoorbeeld bij heel lage temperatuur
zal voornamelijk de grondtoestand van belang zijn. Als de distributie bijvoorbeeld een
uniforme distributie is, zal de kans heel klein zijn dat de grondtoestand gekozen zal worden.
De meeste andere toestanden zullen dan een klein gewicht hebben en dus meestal verworpen
worden, wat de inefficiëntie verklaard.
Het volgend voorbeeld illustreert een andere manier waarop configuraties kunnen worden
gegenereerd. In plaats van toestanden te verwerpen, worden toestanden gegenereerd af-
komstig van een andere distributie dan de oorspronkelijke. Hierbij wordt verondersteld
dat uit deze andere distributie de configuraties wel op een efficiënte manier kunnen worden
gegenereerd.
Beschouw de volgende intergraal:〈

x2
〉

=

∫ ∞
−∞

x2G(x)dx = 1 , (6.6)

met G(x) een gaussische distributie gegeven door : G(x) = 1√
2πs
e

1
2

(x−µ
s

)2 , met s = 1 en
µ = 0. Deze integraal kan ook numeriek berekend worden door random punten x te
genereren uit een gaussische distributie G(x):〈

x2
〉

=
1

N

∑
i

x2 , (6.7)

met N het aantal gegenereerde punten. Maar veronderstel nu dat er geen random punten
kunnen gegenereerd worden volgens de distributie G(x), dan kan (6.6) berekend worden
door random punten te genereren van een andere distributie J(x):

〈
x2
〉

=
1

N

∑
i

x2G(x)

J(x)
. (6.8)

Voor de eenvoud kiezen we voor J(x) ook een gaussische distributie is (omdat deze in de
praktijk wel makkelijk kan gegenereerd worden). De waarde van (6.8) wordt verschillende
malen berekend, waarbij J(x) telkens gecentreerd is rond een andere gemiddelde waarde
(zie figuur (6.1)).
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Figuur 6.1: Op de figuur zijn verschillende gaussische curven weergegeven, telkens gecentreerd
rond een andere waarde.

De fout σ = 1√
N

(〈(x2)2〉−〈x2〉2) voor verschillende distributies J(x) is voorgesteld in figuur

(6.2).
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Figuur 6.2: Op de figuur is de fout σ weergegeven in functie van de gemiddelde waarde µ van
J(x).

De distributies J(x) kunnen ook verschillen in de breedte, zie figuur (6.3) Ook hier kan
bekeken worden wat het effect van de verschillende J(x) is op de berekening van (6.8).
Figuur (6.4) geeft de fout σ weer voor verschillende breedtes van J(x).
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Figuur 6.3: De figuur toont verschillende gaussische curven, telkens met een andere breedte.
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Figuur 6.4: De fout σ in functie van de breedte s van J(x).

Uit het bovenstaande voorbeeld volgt duidelijk dat het van belang is dat J(x) de functie

G(x) zo goed mogelijk benaderd. e−βEi
Z

kan vergeleken worden met G(x), maar in het
geval van de Boltzmanndistributie is het echter niet mogelijk om op een efficiënte manier
direct toestanden te genereren. Jammer genoeg is het meestal ook niet mogelijk om een
goede benaderende functie J(x) te vinden voor de Boltzmanndistributie. Onafhankelijke
configuraties genereren volgens een Boltzmann-distributie is dus een lastige taak, waarvoor
er geen efficiënte methode bestaat. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat er wel een
efficiënte methode bestaat die afhankelijke configuraties volgens de Boltzmann-distributie
kan genereren.
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6.3 Configuraties genereren met behulp van een Markov-

keten

Configuraties genereren volgens de Boltzmann-distributie kan op een efficiënte manier ge-
beuren door gebruik te maken van een Markov-keten. Een algemene definitie van een
Markov-keten luidt als volgt [21]:

Zij W een k×k matrix met elementen (Wi,j : i, j = 1, ..., k). Een random proces (X0, X1, . . . ),
waarbij de Xi, elementen zijn van de toestandsruimte S = {s1, . . . , sk} is een homogene
Markov-keten met transitiematrix W, als voor ∀n, ∀i, j ∈ {1, . . . , k} en ∀i0, . . . , in−1 ∈
{1, . . . , k} geldt:

P(Xn+1 = sj|X0 = si0 , X1 = si1 , . . . , Xn−1 = sin−1 , Xn = si) ,

= P(Xn+1 = sj|Xn = si) ,

= Wi,j .

(6.9)

Bij elke Markov-stap zal het systeem zich in één van zijn beschikbare toestanden bevinden,∑
y Py(t) = 1, met Py(t) de waarschijnlijkheid dat het systeem zich in toestand y bevindt op

het Markov-tijdstip t. Wanneer het systeem zich in een bepaalde toestand bevindt, zal het
een transitie willen maken naar een toestand die verschillend kan zijn van de begintoestand,
dus moet

∑
xW (y → x) = 1 gelden.

Wi,j is dus de probabiliteit dat het systeem zich na één Markov-stap in een toestand sj zal
bevinden, gegeven dat het systeem zich nu in de toestand si bevindt. Er worden dus geen
onafhankelijke configuraties verkregen, maar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde confi-
guratie zal optreden, zal afhangen van de vorige configuratie. Er zullen correlaties ontstaan
tussen de opeenvolgende configuraties. Volgend voorbeeld, dat een simpel weermodel illu-
streert (figuur (6.5)), is duidelijk een Markov-keten. Beschouw de volgende transitiegraaf
die een grafische voorstelling is van een transitiematrix Wi,j: De transitiematrix Wi,j wordt
in dit geval gegeven door:

Wi,j =

 0.75 0.2 0.05
0.125 0.75 0.125
0.125 0.125 0.75

 . (6.10)

Waarbij A,B,C respectievelijk de posities 1,2,3 voorstellen voor i en j in Wi,j. De diagonaal-
elementen zijn alle 0.75, wat impliceert dat een goede voorspelling voor het weer van
morgen het weer van vandaag is. Als het weer toch verandert, is de kans groot dat na
regen zonneschijn komt (W1,2 = 0.2).
Het Markov convergentietheorema zegt wanneer een Markov-keten zal convergeren naar de
evenwichtsdistributie:

Zij (X0, X1, . . .) een irreducibele aperiodische Markov-keten, met toestandsruimte S =
{s1, s2, . . .}, transitiematrix Wi,j, en willekeurige initiële distributie Q(0). Dan zal voor
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Figuur 6.5

elke stationaire distributie P, welke stationair is voor de transitiematrix Wi,j:

Q(n) → P . (6.11)

Het Markov-theorema zegt dus: als de Markov-keten voldoende stappen bevat, zal het niet
uitmaken wat de oorspronkelijke distributie was. Want na een voldoende lange Markov-
keten zullen de gegenereerde toestanden verdeeld zijn volgens de evenwichtsdistributie,
m.a.w. de Markov-keten zal evenwicht hebben bereikt. In het geval van de Boltzmann-
distributie moet er dus een matrix Wi,j worden gevonden, zodanig dat een Markov-keten
met transitiematrix Wi,j na voldoende lange tijd toestanden zal genereren volgens de
Boltzmann-distributie. Vertrekkende van de Master vergelijking, die de tijdsevolutie van
de evenwichtsdistributie weergeeft, kan zo een voorwaarde opgesteld worden waaraan Wi,j

zal moeten voldoen;

dPy(t)

dt
=
∑
x

(Px(t)W (x→ y)− Py(t)W (y → x)) . (6.12)

De waarschijnlijkheid dat het systeem zich op tijdstip t in een configuratie y bevindt, wordt
uitgedrukt door Py(t). De eerste term in het rechterlid van (6.12) drukt de waarschijnlijk-
heid per tijdseenheid uit, dat het systeem overgaat van een willekeurige toestand x naar
een toestand y. De betekenis van de tweede term is analoog, behalve dat er hier wordt
overgegaan van een toestand y naar een toestand x. Bij evenwicht zullen deze twee gelijk
zijn en zal dPy(t)

dt
= 0 m.a.w. de evenwichtsdistributie heeft de stationaire limiet bereikt,

dus wordt (6.12): ∑
x

Px(t)W (x→ y) =
∑
x

Py(t)W (y → x) . (6.13)

Een matrix W zal dus zeker aan (6.13) moeten voldoen, en deze voorwaarde zal zeker
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voldaan zijn, als ook aan detailed balance voldaan is, namelijk:

Px(t)W (x→ y) = Py(t)W (y → x) . (6.14)

Een Markov-keten die aan de voorwaarde van detailed balance voldoet, noemt men rever-
sibel. Zo een Markov-keten wordt reversibel genoemd, omdat het niet uitmaakt of de tijd
voorwaarts of achterwaarts loopt.
Het theorema zegt ook nog dat de Markov-keten irreducibel en aperiodisch moet zijn. Kort
gezegd is irreducibiliteit de eigenschap dat alle toestanden van een Markov keten kunnen
bereikt worden vanuit elke willekeurige toestand. In een statistisch systeem wordt dit
ergodiciteit genoemd. Er moet dus een n bestaan zodanig dat:

P(Xm+n = sj|Xm = si) > 0 . (6.15)

Deze probabiliteit is onafhankelijk van m (de Markov keten is immers homogeen) en
voorgaande uitdrukking is dus gelijk aan (P n)i,j > 0. Tussen elk paar knopen in een
transitiegraaf moet er dus een wandeling zijn. Het voorbeeld van het weermodel is duide-
lijk een irreducibele Markov-keten. Een Markov-keten zal bijvoorbeeld reducibel zijn als
de transitiematrix uit blokmatrices bestaat.
De periode d(si) van een toestand si ∈ S wordt als volgt gedefinieerd:

d(si) = ggd{n ≥ 1 : (P n)i,i > 0} , (6.16)

waarbij ggd staat voor grootste gemeenschappelijke deler. Als d(si) = 1 dan is de toestand
si aperiodisch. Een Markov-keten zal aperiodisch zijn als alle toestanden aperiodisch zullen
zijn. Merk op dat de Markov-keten van het weermodel aperiodisch is, want de waarschijn-
lijkheid om het zelfde weer n dagen later te hebben is strikt positief. Als een Markov-keten
irreducibel is zal deze volgens het Markov convergentie theorema, na voldoende lange tijd
convergeren naar de evenwichtsdistributie, onafhankelijk van wat de initiële distributie was.
Er is dus een algoritme nodig dat voldoet aan detailed balance. Alhoewel er verschillende
methoden bestaan is het Metropolis-Hastings algoritme één van de meest gebruikte. In
plaats van de transitiematrix Wi,j wordt er echter gebruik gemaakt van een functie T (x, y).
De functie T (x, y) is een voorstel-functie, m.a.w. een functie die uitgaande van een toestand
x, een toestand y voorstelt. Deze toestand y zal dan worden aanvaard met een acceptantie
min(1,q). De transitiewaarschijnlijkheid om van toestand x naar y te gaan is:

W (x→ y) = T (x→ y)min(1, q) , (6.17)

met q = P (y)T (y→x)
P (x)T (x→y)

. De inverse transitie van y → x wordt dan:

W (y → x) = T (y → x)min(1, 1/q) . (6.18)

Er is dus duidelijk voldaan aan detailed balance.
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6.4 Kwantum Monte Carlo

De bespreking ging tot hiertoe enkel over klassieke systemen. De voorgaande technieken
kunnen echter niet zomaar toegepast worden op een kwantumsysteem. Het probleem is
dat de Hamiltoniaan van een kwantumsysteem een operator is, en een thermodynamische
grootheid wordt dus gegeven door:

〈A〉 =
1

Z
TrÂe−βĤ . (6.19)

Als de eigentoestanden van Ĥ gekend zijn, herleidt bovenstaande uitdrukking zich tot:

〈A〉 =
∑
µ

Aµ
e−βEµ

Z
. (6.20)

In dit geval zouden voorgaande MC-technieken kunnen worden toegepast. In de meeste ge-
vallen is de Hamiltoniaan echter niet exact diagonaliseerbaar en kan bovenstaande formule
niet worden gebruikt. Een andere oplossing bestaat erin om de pad-integraal representatie
van de partitiefunctie te gebruiken, waarvan de afleiding gegeven is in het hoofdstuk over
perturbatietheorie.

Z = Tr
∞∑
n=0

∫ β

0

dtn

∫ tn

0

dtn−1 . . .

∫ t2

0

dt1e
−t1Ĥ0V̂ e−(t2−t1)Ĥ0 . . . e−(tn−tn−1)Ĥ0V̂ e−(β−tn)Ĥ0 ,

(6.21)
met Ĥ = Ĥ0− V̂ . Ĥ0 is het gedeelte van Ĥ dat diagonaal is in een bepaalde gekozen basis.
Als de imaginaire tijd als een extra dimensie wordt beschouwd, kan de klassieke Monte
Carlo toegepast worden om paden te genereren in de D+1 dimensionale configuratieruimte.
Hierbij kan aan ieder pad een gewicht worden geassocieerd. Deze redenering vormt meteen
ook de basisgedachte van het LOWA-algoritme.

6.5 Het LOWA-algoritme

Het Lowa (locally optimal worm algorithm) algoritme is een kwantum Monte Carlo algo-
ritme dat thermische gemiddelden zoals de energie berekent. Lowa zal echter ook de super-
flüıde dichtheid en de Greense functie kunnen berekenen. Hiervoor zullen er Feynmann-
paden gegenereerd worden in de Greense functie sector Zg,

Zg = Tr
[
T {bi(tk)b†j(tl)e−βĤ}

]
, (6.22)

T staat voor de tijdsordening operator. De Greense functie wordt gegeven door:

G(i, j, tk, tl) =
Zg
Z

, (6.23)
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waarbij Z de partitiefunctie voorstelt. De uitgebreide partitiefunctie Ze wordt gegeven
door:

Ze =
∑
i,j

∑
tk,tl

Zg . (6.24)

Een pad-integraal formulering kan ook voor Ze worden opgesteld, analoog aan de pad-
integraal van de partitiefunctie Z(zie 5.4). Er wordt gewerkt in de nummerbasis en met de
Hamiltoniaan Ĥ = Ĥ0 − V̂ , waarbij Ĥ0 het diagonale gedeelte is en V̂ het niet-diagonale
gedeelte.

Ze =
∞∑
n=0

∑
i1,...,in

∑
i,j

∑
tk,tl

∫ β

0

dtn

∫ tn

0

dtn−1 . . .

∫ t2

0

dt1P (n, t1, . . . , tn, i, j, tk, tl, |iν〉) , (6.25)

waarbij P (n, t1, . . . , tn, i, j, tk, ts, |iν〉) kan gëınterpreteerd worden als een gewicht wanneer
het positief is. De creatie- en annihilatie operatoren b†j(ts) en bi(tk) worden respectievelijk
de worm staart en de worm kop genoemd op tijd ts en tk. P (n, t1, . . . , tn, i, j, tk, ts, |iν〉)
is afhankelijk van de integratietijden tj, j = 1 . . . n, van de wormtijden ts en tk, van de
wormposities en ook van de basissets |iν〉. Het LOWA-algoritme zal alle configuraties
(die bepaald worden door de variabelen: (n, t1, . . . tn, i, j, tk, ts, |iν〉) genereren volgens hun
gewicht,

P = 〈i1|V |i2〉 e−(t2−t1)Ei2 〈i2 |V | i3〉 e−(t3−t2)Ei3 . . . e−(ts−ts−1)Eis

〈
is

∣∣∣b†j∣∣∣ is+1

〉
. . .

e−(tk−tk−1)Eik 〈ik |bi| ik+1〉 . . . e−(tn−tn−1)Ein 〈in |V | i1〉 e−(β+t1−tn)Ei1 .
(6.26)

Hoe configuraties kunnen gegenereerd worden volgens een bepaald gewicht is uitgelegd in
het hoofdstuk over de theorie MC-algoritmen. Het LOWA-algoritme is hier een praktische
toepassing van. Het ingenieuse aan dit type algoritme is nu dat er zowel configuraties
zullen gegenereerd worden volgens het gewicht in de uitgebreide partitiefunctie Ze, en
volgens het gewicht van de gewone partitiefunctie Z. Dit wordt gedaan door de kop en
staart van de worm te bewegen door de configuratieruimte, zie figuur (6.6). De updates
van de worm zullen ervoor zorgen dat er interacties tussen alle mogelijke sites en op alle
mogelijke tijden ontstaan. Ook zullen de updates alle mogelijke basistoestanden kunnen
genereren. Op figuur (6.6) is zo een configuratie weergegeven in de Greense functie sector.
Wanneer b†j en bi zich dus op dezelfde site bevinden (dus i=j), en tk = tl, herleidt (6.26)
zich tot het gewicht van de gewone partitiefunctie, op een factor na. Dit zal gebeuren als
de kop en de staart van de worm zich op dezelfde imaginaire tijd en dezelfde site bevinden.

Het volgende matrixelement zal dus voorkomen in (6.26):
〈
ik

∣∣∣bi(0)b†i (0)
∣∣∣ ik〉. Dit wordt

grafisch weergegeven door de afwezigheid van de cirkels op figuur (6.6). Deze cirkels duiden
de wormkop en wormstaart aan. Merk op dat het op figuur (6.6) niet mogelijk is om uit
te maken welke cirkel de wormkop of de wormstaart is. Want als de wormkop naar rechts
beweegt zal het annihileren (bijvoorbeeld een dubbele lijn zal nadat de wormkop gepasseerd
is een enkele lijn zijn). Maar als de wormkop naar links beweegt zullen er deeltjes gecreëerd
worden en zal een enkele lijn een dubbele lijn worden.
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Figuur 6.6: De imaginaire tijd gaat van links naar rechts op de figuur en van 0 tot β. Het
aantal horizontale lijnen duidt het aantal sites aan, hier op de figuur 5. Een enkele
horizontale lijn betekent dat er zich één deeltje op een site bevindt. Een dubbele
lijn betekent dat er zich twee deeltjes op deze site bevinden, een driedubbele drie,
enz. De twee cirkels duiden de wormkop en wormstaart aan. De verticale lijnen
stellen de interacties voor (hopping van de deeltjes tussen naburige sites).[33]

6.5.1 updates van het LOWA algoritme

In dit deel zullen de mogelijke lokale updates van het algoritme besproken worden. Deze
lokale updates zullen de bouwstenen zijn van de globale updates. De globale updates zullen
configuraties produceren volgens het gewicht van de uitgebreide partitiefunctie Ze en de
gewone partitiefunctie Z (na voldoende lange tijd simuleren).

Move-update

Er wordt verondersteld dat de annihilatieoperator bi of de kop van de worm de mobiele
worm is en zich bevindt op site i. b†i is dan de stationaire worm. Wanneer in het vervolg
van de bespreking gesproken wordt over de worm, zal hiermee de kop van de worm bedoeld
worden. De move-update zal de mobiele worm naar een latere tijd verplaatsen. Als X de
configuratie voor de update is, en Y de configuratie na de update, dan wordt het relevante
deel van de gewichten P (X) en P (Y ) gegeven door:

P (X) = e−tkEik 〈ik |bi| ik+1〉 etkEik+1 ,

P (Y ) = e−tk′Eik 〈ik |bi| ik+1〉 etk′Eik+1 .
(6.27)
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De notatie ik betekent een complete toestand over alle sites, terwijl bi slaat op de annihilatie
op site i. De acceptantiefactor q is:

q =
e−∆tEik

e−∆tEik+1

T (Y → X)

T (X → Y )
, (6.28)

met ∆t = tk′ − tk. Om te grote fluctuaties op de acceptantiefactor te vermijden, wordt de
transitieprobabiliteit als volgt gekozen:

T (X → Y ) = Eike
−∆tEik ,

T (Y → X) = Eik+1
e−∆tEik+1 .

(6.29)

De acceptantiefactor wordt dan q = Eik+1
/Eik . Deze factor zal verderop in rekening ge-

bracht worden bij het toevoegen of verwijderen van interacties. Een tijdstap ∆t kiezen
volgens de distributie e−∆tE gaat als volgt:

1. kies een uniform random getal u ∈ [0,1[.

2. Wanneer de kop van de worm naar rechts (links) beweegt, bereken de tijdstap ∆t =
−log(u)/E, met E de diagonale energie links (rechts) van de worm.

3. Als de worm geen interactie tegenkomt, verplaats de kop van de worm van tijd t naar
t+∆t.

De grafische voorstelling van een move-update is weergegeven in figuur (6.7):

Figuur 6.7: De worm vertrekt van tk en gaat naar tk+1. De toestand |ik〉 aan de linkerkant van
de worm correspondeert met energie Eik . De toestand |ik+1〉 aan de rechterkant
van de worm correspondeert met energie Eik+1

.[33]
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Interacties toevoegen, verwijderen en herschikken

In dit deel wordt besproken wat er gebeurt als de worm een interactie tegenkomt en hoe
interacties verwijderd en toegevoegd kunnen worden.
Wanneer de worm bi voorbij een interactie b†kbl beweegt waarbij i 6= k, l, dan kan de worm
de interactie passeren met een probabiliteit één. Dit komt omdat de commutator van de
wormoperator met de interactie nul is, [bi, b

†
kbl] = 0. De gewichten voor en na het passeren

van de interactie zullen dus niet anders zijn dan bij een gewone move-update. Wanneer de
kop van de worm bi een interactie b†jbi tegenkomt, kan de worm deze interactie ook zonder

meer voorbijgaan. De commutator is ook hier gelijk aan nul: [bi, b
†
jbi] = b†j[bi, bi]+[bi, b

†
j]bi =

0. Wanneer de kop van de worm bi een interactie b†ibj tegenkomt, is de commutator echter
niet nul en zal de worm de interactie dus niet zomaar kunnen passeren. Veronderstel dat
we naar rechts bewegen en een interactie willen invoeren zoals weergegeven op figuur (6.8).

Figuur 6.8: Illustratie van de invoering van een interactie door de worm. De worm die zich
bevindt op een tijd tw voor de tijd tk, verplaatst zich naar tijd tk en voert daar
een interactie bjb

†
j−1 in. Nadien gaat de worm naar een later tijdstip tk′ , waar

verondersteld wordt dat de worm stopt. Tussen tijd tk en tk′ wordt een nieuwe
toestand ik′ gecreëerd. Deze update is enkel mogelijk als de bezetting op site j − 1
niet nul is.[33]

Wanneer de wormkop zich bevindt op tijd tw, en we een meting willen doen op tijdstip
tk′ , dan worden de relevante bijdragen aan het gewicht van de configuraties voor en na de
update gegeven door:

P (X) = e−twEik 〈ik |bj| ik+1〉 etwEik+1 ,

P (Y ) = e−tkEik
〈
ik|bjb†j−1|ik′

〉
e−(tk′−tk)Eik′ 〈ik′ |bj−1| ik+1〉 etk′Eik+1 .

(6.30)
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De ’trial’-functie van X naar Y wordt gegeven door:

T (X → Y ) = Eike
−∆tEikEik′

∫ +∞

∆t′
e−τ

′Eik′ dτ = Eike
−∆tEike−∆t′Eik′ , (6.31)

met ∆t = tk − tw en ∆t′ = tk′ − tk. Over de tweede exponentiële werd gëıntegreerd omdat
de worm expliciet moet stoppen op tijdstip tk′ . Alle tijdstippen voorbij tk′ moeten dus
tot dezelfde configuratie Y leiden, want we eisen dat de worm stopt op dit tijdstip. Als
de worm niet zou moeten stoppen op tk′ dan zou de update doorgaan met de invoering
van een andere interactie. Dan zou er in (6.31) nog een extra factor Eik′ staan. Voor de
omgekeerde update wordt de transitieprobabiliteit gegeven door:

T (Y → X) =

∫ +∞

∆t

Eik+1
e−τEik+1dτ

∫ +∞

∆t′
e−τEik+1Eik+1

dτ ,

= e−∆tEik+1e−∆t′Eik+1 = e−(tk′−tw)Eik+1 .

(6.32)

In de omgekeerde update moet de worm dus van tijd tk′ naar tk bewegen, daar stoppen
en de interactie ’opeten’. Vervolgens gaat de worm van tijd tk naar tw en stopt daar; de
configuratie X is bereikt. De acceptantiefactor q wordt voor deze update gegeven door:

q =
e−tkEik

〈
ik|bjb†j−1|ik′

〉
e−∆t′Eik′ 〈ik′ |bj−1| ik+1〉 etk′Eik+1e−(tk′−tw)Eik+1

Eike
−∆tEike−∆t′Eik′ e−twEik 〈ik |bj| ik+1〉 etwEik+1

,

=
〈ik |V | ik′〉

√
nj−1(ik′) + 1

Eik
√
nj(ik) + 1

.

(6.33)

waarbij nj(ik) staat voor de bezetting op site j van toestand ik. Het is duidelijk dat al de

exponentiëlen wegvallen. De site afhankelijke factor

√
nj−1(ik′ )+1√
nj(ik)+1

wordt echter opgenomen

in de definitie van een wormpaar. De worm mag vermenigvuldigd worden met een site
afhankelijke constante, als deze factor in rekening wordt gebracht telkens wanneer het
histogram van de Greense functie aangepast wordt. De acceptantiefactor in (6.33) wordt

nu: q =
〈ik|V |ik′ 〉
Eik

. In paragraaf 1.1.4 zal blijken dat dit nuttig is wanneer de acceptantiefactor

van een globale update bepaald zal worden.
Wanneer een nieuwe interactie wordt ingevoerd kan deze met elke naburige site interageren.
In één dimensie is dit dus j + 1 of j − 1. In meerdere dimensies d, zijn er 2d naburige
sites. Voor de eenvoud wordt de methode hier uitgelegd voor één dimensie. De drie
mogelijke configuraties die hierbij ontstaan, zijn weergegeven in figuur (6.9), Vertrekkende
van configuratie a in figuur(6.9) kan de worm dus een interactie maken met site j−1 of site
j + 1. Een andere mogelijkheid is dat de worm weerkaatst en dus van richting verandert
in a. Wordt er echter vertrokken van configuratie b, dan kan de worm de interactie opeten
(conf. a) of herschikken (conf. c). Idem voor de configuratie vertrekkende van c. De
frequentie waarmee de configuraties a,b en c zullen voorkomen zal afhangen van volgende
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Figuur 6.9: De figuur geeft een grafische voorstelling van de invoeging, verwijdering en herschik-
king van een interactie en weerkaatsing van de worm weer. Als van configuratie b
naar c wordt gegaan, of omgekeerd, correspondeert dit met een herschikking van
de interactie. Van a naar b correspondeert met het invoegen van een interactie.
Omgekeerd, van b naar a, betekent dat er een interactie verwijderd wordt. Van
a naar a, wil zeggen dat de worm weerkaatst op tijdstip tk en teruggaat naar het
tijdstip vanwaar hij kwam. [33]

gewichten:
p(a) = 〈ik |bj| ik+1〉Eik ,

p(b) =
〈
ik
∣∣bjb†j−1

∣∣i′〉 〈i′ |bj−1| ik+1〉 ,

p(c) = 〈ik |bjbj+1| i′′〉 〈i′′ |bj+1| ik+1〉 .

(6.34)

Waarom de extra factor Eik in p(a) voorkomt, zal duidelijk worden bij de bespreking
van globale updates. De toestanden |i′〉 en |i′′〉 zijn de toestanden gelegen tussen tk en
t′k = tk + ε van respectievelijk b en c op figuur (6.9). Door gebruik te maken van volgend
Metropolis algoritme is voldaan aan detailed balance tussen de configuraties a,b en c. De
3 × 3 transitieprobabiliteitsmatrix WMet wordt hieronder weergegeven:

WMet =

1− wab − wac wab wac
wba 1− wba − wbc wbc
wca wcb 1− wca − wcb

 , (6.35)

met wkl = 1
2
min (1, p(l)/p(k)). Voor d dimensies wordt dit een (2d + 1) × (2d + 1) De

transitieprobabiliteiten in de matrix WMet voldoen aan detailed balance.
Veronderstel dat de worm niet zou moeten stoppen op tijd tk + ε, dan zou er nog een extra
factor zijn in (6.31). De update zou dus moeten doorgaan tot wanneer de worm stopt
opdat detailed balance voldaan zou kunnen zijn.
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Vertrekkende van een bepaalde configuratie a,b of c moet de waarschijnlijkheid om in a,b
of c aan te belanden één zijn. Dit betekent dat de som van de elementen van een rij in
WMet één moet zijn. Dus als bijvoorbeeld wab gekend is, is tevens ook wac gekend.

De invoeging en verwijdering van een wormpaar

De gewichten voor en na het invoeren van een wormpaar worden gegeven door:

P (X) = CZ ,

P (Y ) = 〈ik |bj| i′〉 〈i′ |bj| ik〉 = (nj + 1) ,
(6.36)

met i′ de toestand tussen de kop en de staart van de worm. CZ is een constante, die
verderop wordt besproken. nj is de bezetting van site j voordat er een wormpaar was
ingevoegd. Wanneer de kop en de staart van de worm elkaar ontmoeten (en er dus een
configuratie gevormd wordt voor de partitiefunctie Z), wordt de worm verwijderd, dus:

W (Y → X) = 1 . (6.37)

Wanneer een wormpaar wordt ingevoegd, wordt er een random site en een random tijd
gekozen. De transitieprobabiliteit wordt dus:

W (X → Y ) =
1

β

1

L
T (±)T (⇀↽) , (6.38)

T (±) geeft de waarschijnlijkheid weer dat de bezetting tussen de worm operatoren is toe-
genomen (T (+)), of afgenomen(T (−)). T (⇀↽) is de probabiliteit dat de kop van de worm
(dus bj) naar rechts (T (→)) of naar links (T (←)) beweegt. In het geval dat de bezetting
tussen nul en het totaal aantal deeltjes Nmax (dus het maximaal bezettingsgetal van een
site) ligt, wordt P (+) = P (−) = 1/2 gesteld. In het geval de bezetting nul of maximaal

is P (+) =
1−δnj,Nmax

2
en P (−) =

1−δnj,0
2

. Dus als de bezetting 0 of Nmax is zal er met
een waarschijnlijkheid van 50% een wormpaar worden ingevoerd. P (⇀↽) wordt als volgt
gekozen: P (→) = P (←) = 1/2.
De constante CZ geeft het relatieve gewicht weer van de partitiefunctie en de Greense
functie sector. M.a.w. hoeveel keer een configuratie met worm meer zal voorkomen dan
een configuratie zonder worm. Een wormpaar zal altijd ingevoerd worden als CZ = 4βL
wordt gesteld. (P (X)W (X → Y ) = 1). De Greense functie zal dan ook correct genormeerd
zijn. De Greense functie was:

G(i, j, tk, ts) =
Zg
Z

, (6.39)

en CZ geeft het correcte relatieve gewicht weer tussen Ze en Z. Dit is eenvoudig in te zien
door figuur (6.6) te beschouwen. De worm kan zich op β mogelijke tijdstippen en op L
verschillende sites bevinden. De factor vier komt door de periodieke randvoorwaarden, de
tijd en de positie van de site kunnen verwisseld worden tussen kop en staart.
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De detailed balance vergelijking voor deze update ziet er als volgt uit, waarbij C(j) een
constante is die mee wordt opgenomen in het histogram van de Greense functie:

4βL
1

βL
W (±)W (⇀↽) = 1(nj + 1)C(j) . (6.40)

Bovenstaande vergelijking is slechts een gelijkheid als C(j) = 1
nj+1

. C(j) is een factor die

vrij kan gekozen worden en geassocieerd is met de aanwezigheid van de worm. Bij het
invoegen en verwijderen van een wormpaar is er dus voldaan aan detailed balance.

Figuur 6.10: Op de figuur is de invoeging van een worm weergegeven. Hierbij werd een wille-
keurige site j en een willekeurige tijd tk gekozen. Het geval is hier getoond waarbij
de bezetting tussen de kop en staart van de worm met één is toegenomen.[33]

Globale updates en detailed balance

Het doel van het algoritme is om configuraties te genereren volgens de gewichten die op-
treden in de decompositie van Z en Ze. Hiertoe moet nagegaan worden of detailed balance
voldaan is voor alle gegenereerde configuraties in de Z en Ze sectoren. Om dit te bewijzen
worden er globale updates beschouwd. Zo een globale update start en eindigt met een
sprong in de imaginaire tijd. Hierbij moet de worm stoppen op een bepaald tijdstip om
de globale update te kunnen beëindigen. Als voorbeeld wordt de volgende globale upda-
te beschouwd: invoegen van een wormpaar → sprong → invoegen van een interactie →
sprong → invoegen van een interactie → verwijdering van een wormpaar. De invoeging en
verwijdering van een worm voldoet aan detailed balance. De updates die ertussen liggen
voldoen ook aan detailed balance, dit bleek duidelijk uit de bespreking van de updates. In
het voorbeeld van de globale update hier, springt de worm naar een bepaalde tijd, voegt
een interactie in, en springt opnieuw naar een andere tijd. Dit komt overeen met situatie
a → b in figuur (6.9), met dit verschil dat de kop van de worm in het voorbeeld hier niet
gedwongen wordt te stoppen bij tk + ε. Hierdoor komt er nog een extra factor Eik′ bij
in (6.31). Merk op dat deze factor (en de factor Eik die we reeds hadden in (6.31)) in
rekening werd gebracht door deze op te nemen in vergln. (6.34). Hierdoor kan de globale
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update altijd geaccepteerd worden in het algoritme. Telkens wanneer een worm verwijderd
is, wordt een configuratie voor de partitiefunctie Z verkregen.
De tussenliggende stappen van het algoritme produceren configuraties van de uitgebreide
partitiefunctie Ze. Dit is gemakkelijk in te zien door een punt τ te beschouwen in de
imaginaire tijd op een afstand van waar de worm was ingevoegd. Veronderstel dat de worm
stopt op het moment dat het punt τ bereikt wordt. Er wordt met een waarschijnlijkheid
van 50% gekozen, of de worm van richting verandert of niet. Met deze veronderstelling
maakt het dus niet uit, dat de worm gecreëerd was op tijd tw en naar tijd τ beweegt, of
dat er een meting was op tijd tw (de worm is dus gestopt op tijd tw) en de worm naar tijd τ
beweegt. Als de worm gedwongen wordt te stopppen op tijd τ , zal er dus voldaan zijn aan
detailed balance van de configuraties van Ze(τ). Er is zowel voldaan aan detailed balance
voor de configuraties van Z als van Ze(τ).
Aan detailed balance blijkt echter ook voldaan te zijn als de worm na het stoppen op tijdstip
τ terug verder gaat in dezelfde richting. Dit kan als volgt ingezien worden. Veronderstel dat
Ψ(∆t,→) en Ψ(∆t,←) twee genormaliseerde transtieprobabiliteiten zijn, die afhangen van
∆t = |tY − tX | en de richting. tX en tY stellen de tijd voor van de worm in configuratie X
en Y . De configuratie X kan bekeken worden als de configuratie wanneer de worm gestopt
is op τ . Hieronder zal worden aangetoond dat de waarschijnlijkheid waarmee een toestand
Y zal voorkomen nog steeds evenredig zal zijn met het gewicht P (Y ) (gegeven door (8.7))
van de toestand Y als de richting van de worm behouden blijft nadat de worm gestopt is.
In deze situatie zal detailed balance nog steeds voldaan zal zijn voor configuraties van Z en
Ze. Beschouw de richting als een variabele van een genormaliseerde transitieprobabiliteit
Ψ, die daarnaast ook nog afhangt van een tijdsinterval ∆t. De detailed balance voorwaarde
is:

P (X)Ψ(∆t,→) = P (Y )Ψ(∆t,←) , (6.41)

met ∆t = |tY − tX | en tX < tY . P (X)Ψ(∆t,→) geeft dus de waarschijnlijkheid weer waar-
mee een stap naar Y zal voorkomen, als de worm naar rechts beweegt over een tijdsinterval
∆t. Er geldt dus dat:

W (X → Y ) = Ψ(∆t,→) als tX < tY ,

W (X → Y ) = Ψ(∆t,←) als tY < tX .
(6.42)

Als tX < tY zal de dus worm dus naar rechts blijven bewegen, en als tY < tX zal de worm
naar links blijven bewegen. Beide richtingen moeten optreden met gelijke probabiliteit. Dit
komt omdat het niet uitmaakt of de worm naar rechts beweegt en een deeltje annihileert,
of dat de worm naar links beweegt en een deeltje creëert. Als de worm veel meer naar links
zou bewegen, zouden er bijna altijd deeltjes bij gecreëerd worden, wat zeker niet correct
kan zijn. Als de configuratie X zich voordoet, en het gewicht is dus P (X), dan is de
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waarschijnlijkheid dat configuratie Y zich zal voordoen in de volgende stap evenredig met:∫
P (X)W (X → Y )dX =

∑
⇀↽

∫
P (X)Ψ(∆t,⇀↽)dX ,

=

∫
tY >tX

P (X)Ψ(∆t,→)dX +

∫
tY <tX

P (X)Ψ(∆t,←)dX ,

=

∫
tY >tX

P (Y )Ψ(∆t,←)dX +

∫
tY <tX

P (Y )Ψ(∆t,→) ,

=
∑
⇀↽

∫
P (Y )Ψ(∆t,⇀↽)dX ,

= P (Y )

∫
W (Y → X)dX ,

= P (Y ) .
(6.43)

Stel nu dat de configuratie X overeenkomt met een worm uiteinde op tijdstip τ . Als de
worm zijn richting behoudt, wordt de waarschijnlijkheid om in een configuratie Y aan
te belanden nog steeds gegeven door P (Y ). Dit geldt ook als de worm daarvoor terug
het punt τ moet passeren om configuratie Y te bereiken. Als de richting van de worm
niet verandert, zal de waarschijnlijkheid om het punt τ opnieuw te passeren nog steeds
evenredig zijn met het gewicht van de corresponderende configuratie.
De richting van de worm wordt gekozen als de worm wordt ingevoerd. Dit kan echter niet
het enige moment zijn waar de richting gekozen wordt. Moest dit wel het geval zijn, dan
zou in het geval de worm naar links beweegt het aantal deeltjes steeds maar toenemen tot
wanneer de worm verwijderd wordt (want de mobiele worm is bj). De worm kan echter ook
van richting veranderen op het moment dat er beslist wordt over het wel of niet invoeren
of verwijderen van een interactie (als de worm dus weerkaatst in configuratie a; zie figuur
(6.8)).
Het is echter niet nodig een speciaal punt τ te beschouwen, want de probabiliteitsdistributie
voor twee opeenvolgende Poisson stappen in dezelfde richting is gelijk aan die van één
Poisson stap. Dus kunnen er voor alle τ (0 < τ < β) metingen gedaan worden. Dit
laat toe om de Greense functie G(i, j, τ) te meten voor verschillende tijdstippen τ . (zie
(6.23), waarbij τ = tk − tl). Wanneer τ = 0 (dus tk = ts in (6.23) wordt de ééndeeltjes
dichtheidsmatrix gemeten.

6.5.2 Overzicht van het LOWA algoritme

Het LOWA algoritme wordt hier schematisch voorgesteld:

1. Initialisatie: Vertrek van een configuratie met L sites en een willekeurige aantal
bosonen per site.

2. Voeg een wormpaar in op een random site i en een random tijdstip t in de Greense
functie sector. Als de bezetting op de site i en op tijdstip t groter dan nul is, wordt de
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bezetting tussen de wormuiteinden met één vermeerderd of één verminderd. Tussen
deze laatste twee mogelijkheden wordt gekozen met een waarschijnlijkheid van 50%.
Als de bezetting op site i en tijdstip t nul is, wordt er met 50% waarschijnlijkheid
een worm ingevoegd met bezetting één tussen de wormuiteinden. In het andere geval
wordt er geen worm ingevoegd en moet er dus een andere random i en t gegenereerd
worden. Kies met een waarschijnlijkheid van 50% of de worm naar rechts of naar
links beweegt.

3. Wanneer de worm (de wormkop wordt dus bedoeld) naar rechts (links) beweegt,
bereken de energie E links (rechts) van de worm. Stel ε = E + C, met C een
constante zodanig dat ε positief is. Kies een random getal u tussen 0 < u ≤ 1 en
bereken p = −ln(u). Bereken nu het tijdsinterval ∆τ = p/ε en de nieuwe wormtijd
t′ = t+ ∆τ .

4. Als de wormkop de staart tegenkomt tijdens de verplaatsing naar de nieuwe tijd,
verwijder dan de worm. De Greense functie stelt nu een configuratie van de partitie-
functie Z voor. Ga terug naar stap (2).

5. Als t′ groter is dan de tijd tot de volgende interactie, wordt t′ gelijk gesteld aan het
tijdstip van de interactie. De worm kan nu weerkaatsen (dus van richting veranderen),
de interactie voorbijgaan, verwijderen of de interactie herschikken. De waarschijn-
lijkheid waarmee tussen deze verschillende mogelijkheden zal gekozen worden, wordt
bepaald door de transitieprobabiliteitsmatrix WMet (6.35).

6. Als de worm geen interactie tegenkomt tijdens de verplaatsing naar t′, verplaats dan
de worm naar de nieuwe tijd t′. Op het nieuwe tijdstip kan de worm dan een interactie
invoegen of weerkaatsen, volgens de transitiewaarschijnlijkheden van WMet, (6.35).

7. Om de Greense functie G(i, j, tg) te meten moet de worm stoppen op tijdstip tG =
tg±ts, waarbij ts het tijdstip is waar de staart van de worm zich bevindt. Als de worm
tijdens zijn verplaatsing tG passeert, wordt er gestopt op tG en kan de Greense functie
worden gemeten. Wanneer tg = 0, kan de ééndeeltjes dichtheidsmatrix gemeten
worden.

8. Ga terug naar stap (3).

6.6 Enkele resultaten berekend met LOWA

Wegens het falen van exacte diagonalisatie en perturbatierekening is de hoop nu gevestigd
op het LOWA-algoritme. Eerst zullen de energieën berekend met LOWA vergeleken wor-
den met een exacte diagonalisatie voor kleine systemen en met een perturbatierekening
voor hogere temperatuur. Als LOWA de exacte waarden binnen een statistische fout kan
berekenen, is LOWA betrouwbaar. LOWA kan dan gebruikt worden om grotere systemen
te simuleren. Eén van de verwachtingen voor LOWA is, dat deze dan nauwkeurig het
kritisch punt zal kunnen bepalen waarbij de MI-superflüıde faseovergang plaatsvindt.
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6.6.1 LOWA getest

Een eerste test bestaat erin LOWA verschillende waarden voor de energie te laten berekenen
bij verschillende temperaturen. Deze energieën kunnen dan vergeleken worden met een
exacte diagonalisatie. Bij constructie zou LOWA exact moeten zijn (want nergens in het
LOWA algoritme wordt er een benadering ingevoerd). De resultaten zijn weergegeven in
figuur (6.11). Er is inderdaad te zien dat LOWA voor deze eerste test geslaagd is.

-10
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 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

E
/t

T/t

exacte diagonalisatie
 tweede orde perturbatie

MC berekening

Figuur 6.11: Op de figuur zijn de waarden van de energie weergegeven, berekend met: LOWA,
tweede orde perturbatie en een exacte diagonalisatie. Het systeem bestaat uit 8
sites en 8 bosonen, voor U=4

Op figuur (6.12) is een tweede orde perturbatierekening weergegeven voor de energie in
functie van U/t voor een vaste temperatuur T=10. De MC punten liggen binnen een
aanvaardbare foutmarge, rekening houdende met de nauwkeurigheid van de tweede orde
perturbatie.
Als derde test worden in tabel (6.1) waarden voor de gemiddelde dichtheid 〈ni〉 op site i,

de variantie op de dichtheid ∆ni = 〈n2
i 〉 − 〈ni〉

2 en de ééndeeltjes dichtheidsmatrix
〈
b̂†1b̂i

〉
vergeleken met waarden bekomen via exacte diagonalisatie. ∆ni is ook evenredig met
de lokale compressibiliteit. De gemiddelde dichtheid is 〈n〉 = 1 ± 0.004. Aangezien de
berekende waarden voor ni op de verschillende sites als onafhankelijk worden beschouwd,

werd de fout als volgt berekend:

√
〈n2〉−〈n〉2

7
. De gemiddelde ∆n is 0.341 ± 0.05. 〈∆n〉

ligt binnen een fout van 2σ ten opzichte van de exacte waarde. Dit kan te wijten zijn
aan het feit dat er maar acht onafhankelijke metingen zijn en er dus geen goede schatting
kan worden gemaakt voor de gemiddelde ∆n. LOWA blijkt waarden te geven binnen een
statistische fout vergeleken met de waarden bekomen door exacte diagonalisatie.
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Figuur 6.12: Op de figuur is de energie berekend via tweede orde perturbatierekening en met
het LOWA algoritme, voor een systeem van 10 sites, 10 bosonen en T=10.

6.6.2 Meten met LOWA bij T = 0

Het doel is om de eigenschappen van bosonen in een optisch rooster te beschrijven bij
T = 0. Het LOWA programma bevat een parameter β, de inverse van de temperatuur.
(de Boltzmannconstante k wordt gelijk aan één gesteld). Om T = 0 zo goed mogelijk te
benaderen wordt voor β een grote waarde gekozen. Tot zover geen probleem, ware het
niet dat de simulatietijd toeneemt voor heel hoge β. De imaginaire tijd waarover de worm
kan bewegen is immers veel groter. Bijgevolg zal de kans dat de worm annihileert (dat
de wormkop op de plaats van de wormstaart terechtkomt) veel kleiner zijn dan bij kleine
β. Om het programma dus zo efficiënt mogelijk te laten lopen, is het dus van belang een
’goede’ waarde van β te kiezen. M.a.w. een waarde voor β, zodanig dat bijvoorbeeld de
energie niet meer zal dalen wanneer β groter wordt. Voor grotere systemen is te verwachten
dat ook β groter moet zijn. β zal dus best evenredig gekozen worden met het aantal sites.
Op figuur (6.13) kan duidelijk besloten worden dat β = L zeker een goede waarde is. Als
vuistregel wordt bij een volledige vulling (evenveel sites als bosonen) β = L gesteld.
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site(i) 〈ni〉 〈∆n〉
〈
b̂†1b̂i

〉
1 0,98734405 0,31875889 1,00045797
2 1,01480202 0,35250762 0,80999207
3 1,00216025 0,34955969 0,70903204
4 0,99446714 0,35149236 0,65913618
5 0,99812192 0,34533560 0,64566369
6 1,00842832 0,34802972 0,66107865
7 0,98498245 0,31655965 0,70922062
8 1,00969384 0,35142714 0,81662765

1 1,00000000 0,34904109 1,00000000
2 1,00000000 0,34904109 0,81527800
3 1,00000000 0,34904109 0,71055894
4 1,00000000 0,34904109 0,66131466
5 1,00000000 0,34904109 0,64674508
6 1,00000000 0,34904109 0,66131466
7 1,00000000 0,34904109 0,71055894
8 1,00000000 0,34904109 0,81527800

Tabel 6.1: In de tabel zijn waarden gegeven voor de gemiddelde dichtheid per site 〈ni〉, de
onzekerheid op het deeltjesaantal ∆n en de één deeltje dichtheidsmatrix

〈
b̂†1b̂i

〉
. De

waarden in de bovenste tabel zijn berekend met LOWA, de waarden in de onderste
tabel zijn bekomen met een exacte diagonalisatie. De waarden bekomen uit een
exacte diagonalisatie komen uit [32]
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Figuur 6.13: De figuur toont de energieën van een systeem van 8,16 en 32 sites met evenveel
bosonen, in functie van β/L. 72



Hoofdstuk 7

Het kritisch punt (U/t)c van de
MI-SF faseovergang

7.1 Het kritisch punt lokaliseren

Het kritisch punt waarbij de MI-SF faseovergang plaatsvindt, kan bijvoorbeeld bepaald
worden door te kijken waar de lokale compressibiliteit κ nul wordt. In de thermodynamische
limiet zal κ, dat evenredig is met de onzekerheid ∆ni op het deeltjesaantal per site, nul zijn
als het systeem zich in de MI fase bevindt. Dit komt omdat de deeltjes gelokaliseerd zijn in
de MI fase en het systeem zal zich dus in een eigentoestand van de nummer-basis bevinden.
Hoe meer deeltjes het systeem bevat, hoe scherper de fasetransitie zal zijn. Dit zou dus een
waarde voor het kritisch punt kunnen opleveren. In figuur (7.1) is κ weergegeven in functie
van U/t. De compressibiliteit is nagenoeg hetzelfde voor 32 als voor 128 sites. Er zijn dus
geen finite-size effecten merkbaar. De lokale compressibiliteit kan dus niet gebruikt worden
om het kritisch punt te bepalen.
De globale compressibiliteit (〈N2〉 − 〈N〉2 met N het totaal deeltjesaantal) daarentegen is
wel bruikbaar [5]. De simulatie moet dus groot-canonisch uitgevoerd worden. Het probleem
hierbij is dat de chemische potentiaal voldoende nauwkeurig moet bepaald worden voor
een volledige vulling. De chemische potentiaal moet zo gekozen worden dat het gemiddelde
deeltjesaantal gelijk is aan het aantal sites. Dit is echter niet evident en deze methode zal
dan ook niet gebruikt worden om het kritisch punt te bepalen.
De compressibiliteit voor een halve vulling(16 bosonen, 32 sites) is ook weergegeven op
figuur (7.1). Hier daalt κ veel minder in vergelijking met een volledige vulling. Dit bevestigt
dus het feit dat een MI-fase zich enkel kan voordoen als het aantal bosonen een veelvoud
is van het aantal sites.
De superflüıde fractie ρs zal wel een schatting kunnen geven van het kritisch punt (U/t)c .
ρs zal in de thermodynamische limiet nul worden als het systeem zich in de Mott-insulator
fase bevindt. De superflüıde fractie wordt in het LOWA programma berekend aan de hand
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Figuur 7.1: De lokale compressibiliteit is weergegeven in functie van U/t voor een systeem van:
128 sites en 128 bosonen (groen), 32 sites en 32 bosonen (rood), 32 sites en 16
bosonen (blauw)

van het ’winding number’ W . In 1 dimensie kan W eenvoudig berekend worden door:

W =

⌊
aantal keer dat deeltje naar rechts hopt - aantal keer dat deeltje naar links hopt

aantal sites

⌋
.

Het verband tussen de superflüıde fractie ρs en het ’winding number’ W wordt gegeven
door [34]:

ρs =
〈W 2〉L
2tNβ

, (7.1)

waarbij L het aantal sites is, N het aantal bosonen en t de tunnelingsamplitude. Figuur
(7.2) geeft al een goed idee waar het kritisch punt zich zou kunnen bevinden. Daar waar ρs
plots sterk daalt zal het kritisch punt (U/t)c zich bevinden. Het kritisch punt ligt ongeveer
tussen U/t = 3 en U/t = 3.5.

7.2 De ééndeeltjes dichtheidsmatrix bepalen met LOWA

Het LOWA-algoritme berekent de gelijke tijd Greense functie G(1,j), dus < b̂†1b̂j >. Dit is
dus de ééndeeltjes dichtheidsmatrix. G(1,j) is evenredig met het product van de probabili-
teitsamplitude om een deeltje op site 1 te vinden, vermenigvuldigd met de probabiliteits-
amplitude om het deeltje op site j te vinden [24]. Dit product wordt dan uitgemiddeld
over het gedrag van al de andere N − 1 deeltjes. Of anders uitgedrukt, G(1,j) geeft de
overlap van de golffuncties weer van een toestand waarbij een deeltje is toegevoegd op site
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Figuur 7.2: De superflüıde fractie is weergegeven voor L=16,32,64,128 en 256 sites, en met
evenveel bosonen als sites.

1 en een toestand waarbij een deeltje is toegevoegd op site j. G(1,j) is een soort van res-
ponsfunctie die de mate van correlatie van het veeldeeltjessysteem uitdrukt. Hierbij wordt
verondersteld dat de deeltjes zich in de grondtoestand bevinden. In een vorig hoofdstuk
werd aangetoond dat β = L een goede benadering is voor een systeem bij T = 0. Figuur
(7.3) geeft G(1,j) weer voor verschillende waarden van de interactiesterkte U/t. Merk op
dat G(1,1) de dichtheid weergeeft op site 1. Voor evenveel sites als bosonen is deze dichtheid
één, in afwezigheid van een externe potentiaal. Uit figuur (7.3) kan besloten worden dat bij
toenemende interactiesterkte G(1,j) sterker daalt voor j > 1. Als U groot genoeg is zal het
systeem minder gecorreleerd zijn wegens de lokalisatie van de deeltjes. De Greense functie
geeft dus informatie over wat een deeltje dat toegevoegd wordt zal doen, onder invloed van
de toestand van de N − 1 andere deeltjes. Merk ook op dat de maximale correlatielengte
beperkt is tot L/2 wegens de periodieke randvoorwaarden. Dit verklaart de kuipvorm van
G(1,j).
Een andere interessante vraag is hoe G(1,j) zal variëren met de temperatuur. G(1,j) is

eigenlijk een eindige temperatuur propagator, maar voor β = L zal < b̂†1b̂j > de verwach-

tingswaarde in de grondtoestand zijn. Maar eigenlijk is < b̂†1b̂j > het gemiddelde over
een ensemble van systemen bij temperatuur T . Op figuur (7.3) is duidelijk te zien dat
de correlaties opbouwen voor lagere T . Voor hoge temperatuur zal het systeem minder
gecorreleerd zijn.
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Figuur 7.3: G1,j is op de figuur weergegeven voor verschillende waarden van U/t.

7.3 Het kritisch punt nauwkeurig bepalen

Dicht bij het kritisch punt zal de correlatielengte heel groot worden. Wanneer een deeltje
van toestand verandert, zal dit een deeltje dat zich vele sites verder bevindt bëınvloeden.
Er kan aangetoond worden dat voor het lange-afstandsgedrag van de Greense functie geldt:

G(x) ∝ x−
1

2K . (7.2)

De Greense functie daalt dus als een machtswet. Wanneer er met periodieke voorwaarden
wordt gewerkt, wordt er beter gebruikt gemaakt van volgende uitdrukking:

G(x) ∝
(

sin
πx

L

)− 1
2K

. (7.3)

Met LOWA kan de Greense functie berekend worden. Dus door de Greense functie te fitten
aan (7.3) kan de coëfficiënt K berekend worden.
Dicht bij het kritisch punt zullen heel veel vrijheidsgraden op een complexe manier gaan
interageren. Wilson introduceerde de renomalisatie groepentheorie (RG), waardoor het
aantal vrijheidsgraden op een systematische manier kon worden uitgedund[27]. Het idee
van RG is dat het systeem steeds herleid wordt tot een andere lengteschaal. RG stro-
mingsvergelijkingen kunnen een kwalitatief beeld geven van kritische fenomenen. Een
kwantitatief beeld kan verkregen worden door gebruik te maken van kwantumveldentheo-
rie. Met behulp van RG voor de BKT (Berezinskii-Kosterliz-Thouless) transitie, kan nu
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Figuur 7.4: De ééndeeltjes dichtheidsmatrix is weergegeven voor verschillende temperaturen T
en U=4

een nauwkeurige waarde voor het kritisch punt bepaald worden in één dimensie. De theorie
zegt dat een functie f(K)[32]:

f(K) ≡ 1

2−K
+ ln(L) . (7.4)

zal convergeren in de thermodynamische limiet naar een constante als K = KKT = 2. Voor
K < KKT of K > KKT zal f(K) divergeren naar ±∞.
In figuur (7.5) zijn Greense functiewaarden samen met de fit weergegeven. Hoe dichter bij
het kritisch punt, hoe beter de fit zal zijn. Er werd over het interval [2, L − 2] gefit. Dit
interval gaf meestal de kleinste fout op de gefitte coëfficiënten. Deze coëfficiënten laten dan
toe om f(K) te berekenen. Het kritisch punt kan dus bepaald worden door te kijken voor
welke U/t de functie f(K) convergeert naar een constante (zie tabel (7.1)). Uit de tabel
blijkt dat voor U/t ≤ 3.2 en U/t ≥ 3.32 f(K) divergeert. Het kritisch punt zal dus liggen
tussen 3.20 en 3.32, dus (U/t)c = 3.26± 0.06, waarbij de fout voldoende groot is genomen.
Voor U/t = 4 divergeert f(K) niet meer. Dit komt omdat U/t = 4 reeds te ver verwijderd
is van het kritisch punt en de renormalisatie groepentheorie dus niet meer geldt. De fit in
figuur (7.5) is voor U/t = 4 ook beduidend minder goed, wegens dezelfde reden.
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Figuur 7.5: De waarden van de Greense functie met de bijhorende fit (7.3) is weergegeven op
de figuur, voor U/t = 3; 3.32; 4.

2,00 2,80 3,00 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 3,30 3,32 3,40 4,00
16 2,10 1,33 0,92 -0,04 0,10 -0,13 -0,35 -0,60 -0,51 -0,85 -1,93 6,27
32 2,67 1,72 1,33 0,34 -0,15 -0,65 -0,87 -1,52 -0,67 -1,33 -3,90 5,73
64 3,39 2,34 1,97 0,41 0,45 -0,39 -1,37 -0,86 -0,98 -1,61 -6,88 5,90

128 4,08 2,81 2,43 1,30 -0,36 -0,48 -0,34 -2,13 -2,00 -8,23 -9,47 6,11
256 4,74 3,69 3,08 2,06 0,21 1,45 0,29 0,41 1,41 -11,88 -19,55 6,53

2,00 2,80 3,00 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 3,30 3,32 3,40 4,00
16 0,01 0,03 0,04 0,09 0,08 0,09 0,11 0,12 0,11 0,14 0,22 0,14
32 0,01 0,08 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,24 0,17 0,22 0,50 0,05
64 0,03 0,04 0,05 0,10 0,10 0,18 0,26 0,22 0,18 0,19 0,85 0,04

128 0,01 0,04 0,05 0,09 0,21 0,19 0,10 0,36 0,17 1,33 1,23 0,02
256 0,01 0,04 0,06 0,11 0,27 0,17 0,26 0,20 0,14 2,06 3,67 0,01

Tabel 7.1: De bovenste tabel geeft de waarden voor f(K) weer, de onderste tabel geeft de fout
op deze waarden weer. De systeemgroottes variëren van L = 16 tot L = 256. U/t
varieert van 2 tot 4
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Fermionen in een optisch rooster

Na het realiseren van een BEC in 1995, heeft het onderzoek rond BEC een zeer sterke
vooruitgang gekend, dit zowel op experimenteel als op theoretisch vlak. Een van de grote
uitdagingen was om ook een fermion gas in een kwantum ontaarde toestand te brengen.
Fermionen voldoen aan het uitsluitingsprincipe maar bereiken bij extreem lage tempera-
turen ook hun grondtoestand. Voor een gas van fermionen zijn er echter extreem lage
temperaturen nodig opdat het systeem zich in de grondtoestand zou bevinden. Het ver-
schil tussen Bose- en Fermistatistiek is duidelijk te zien op figuur(8.1). In het geval van
fermionen kan de atomenwolk niet zoveel inkrimpen als bij bosonen, dit wegens het pauli
uitsluitingsprincipe die een fermidruk zal genereren. Bij fermionen treedt er ook geen con-
densatie op zoals bij bosonen. Bij bosonen treedt er vanaf een bepaalde temperatuur een
BEC op (een macroscopische bezetting van de grondtoestand). Het optreden van BEC is
dus een puur kwantum statistisch effect. Bij niet-interagerende fermionen zal bij lage tem-
peratuur, waar het fermion systeem zich in de grondtoestand bevindt, slechts een zachte
overgang te zien zijn van een klassiek naar een kwantum gedrag. In een interagerend Fermi
gas zijn de zaken enigszins anders, vermits daar wel een superflüıde fase kan optreden. De
interacties tussen de fermionen zullen dus bepalen of er een superflüıde fase kan optreden.
Ook de verstrooiingseigenschappen zijn anders bij fermionen. Bij fermionen is s-golf ver-
strooiing tussen twee gelijke fermionen onmogelijk, wegens het Pauli uitsluitingsprincipe.
Dit maakt het koelen van fermionen tot dicht bij het absolute nulpunt veel moeilijker.
[22],[17]
In het volgende deel zullen er twee toepassingen voor fermionen in optische roosters wor-
den besproken, met daaropvolgend een korte bespreking van numerieke methodes voor
fermionen.
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Hoofdstuk 8. Fermionen in een optisch rooster

Figuur 8.1: Een bose en een fermi gas werden gelijktijdig afgekoeld tot wanneer ze beide hun
grondtoestand hadden bereikt. [8]

8.1 Enkele toepassingen van het Fermi-Hubbard model

8.1.1 De Mott insulator fase

Het Hubbard model werd eerst gebruikt om sterk interagerende elektronen te beschrijven in
een vaste stof. Daarbij wordt verondersteld dat de fermionen zich in de laagste energieband
bevinden. De fermionen kunnen tunnelen naar naburige roostersites, maar op één site
kunnen zich geen twee fermionen met gelijke spin in de grondtoestand bevinden. Dit
wegens het uitsluitingsprincipe van Pauli. Twee fermionen met tegengestelde spin kunnen
zich wel op dezelfde site bevinden, waarbij er een interactie U zal zijn. De Fermi-Hubbard
Hamiltoniaan HFH ziet er als volgt uit:

HFH = −t
∑
〈i,j〉,s

b†i,sbj,s +
∑
i

(
Uni,↑ni,↓ − µ(ni,↑ + ni,↓)−

h

2
(ni,↑ − ni,↓)

)
, (8.1)

∑
〈i,j〉,s stelt een sommatie voor over alle dichtste naburen en over alle verschillende spin-

toestanden. U stelt de repulsie of attractie voor tussen twee fermionen met verschillende
spin op een site, µ is de chemische potentiaal, t de tunnelingamplitude en h is een extern
magnetisch veld.
Het energiespectrum van een Fermi gas in een optisch rooster met een externe potenti-
aal is weergegeven in figuur (8.2). In het niet-interagerende geval, dus U → 0, zal de
laagste Bloch toestand gekromd zijn vanwege de externe harmonische potentiaal en zullen
bij T = 0 alle ééndeeltjes toestanden opgevuld worden tot aan de Fermi energie. Voor
voldoende deeltjes zullen er zich in het centrum van de externe potentiaal twee fermionen
(met tegengestelde spin) op één sites bevinden. Er ontstaat dus een isolerend gebied. Dit
isolerend gebied zal omringd worden door een gebied waar zich slechts één fermion per site
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bevindt. Dit wordt het metallisch gebied genoemd. Een belangrijke grootheid waarmee
de toestand van het systeem kan gekarakteriseerd worden is de fractie D van atomen die
zich op een site met twee fermionen bevinden. Voor het niet-interagerend geval neemt D
dus toe op een continue manier. [22] Een totaal verschillend gedrag zal optreden in een
gas met sterkte interacties, dus wanneer de diepte van de roosterpotentiaal toeneemt. Er
zal een Mott insulator fase optreden, vermits dubbele bezetting zal onderdrukt worden
(zie figuur (8.2)). Wanneer de chemische potentiaal µ toeneemt zal er in het centrum van
de externe potentiaal terug een dubbele bezetting ontstaan. Bijgevolg ontstaat er dus een
metallische fase. Hoe de dubbele bezetting varieert in functie van U/t en het deeltjesaantal
is weergegeven in figuur (8.3). Een dubbele bezetting zal in de Mott insulator pas optreden
bij een groot deeltjesaantal, zoals te zien op figuur (8.3). Bij een groot deeltjesaantal in de
Mott insulator zal er door een dubbele bezetting een ’metaal’ fase optreden. De metalli-
sche fase zal ontstaan doordat de tweede Hubbard band gedeeltelijk opgevuld zal zijn. De
metallische fase zal eerst optreden in het centrum van de externe potentiaal, dus waar de
potentiaal het laagst is.

Figuur 8.2: Energie spectrum van een Fermi gas in een optisch rooster met een externe har-
monische potentiaal. a) In het niet-interagerend geval worden al de toestanden
opgevuld tot aan het Ferminiveau µ. b)In de Mott insulator fase zal er geen dub-
bele bezetting meer zijn per site. Het zal een energie U kosten voor een dubbele
bezetting van een site. Er zal dus een tweede Hubbard band ontstaan. [22]

8.1.2 Hoge temperatuur supergeleiding

Supergeleiding is een fenomeen waarbij de elektrische weerstand van bepaalde materialen
nul is, en werd voor het eerst ontdekt in 1911 door Kamerlingh Onnes in Leiden [41]. De
transitie waarbij een materiaal supergeleidend wordt, gebeurt bij een bepaalde kritische
temperatuur Tc. De overgang van de normale toestand naar de supergeleidende toestand
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Figuur 8.3: Dubbele bezetting in het niet-interagerend regime en in de Mott insulator fase. a)
In het niet-interagerend geval is er duidelijk een grote toename van dubbel bezette
sites. b) In de Mott insulator is er een sterke onderdrukking van het aantal dubbel
bezette sites. [22]

is een scherpe transitie. In de jaren vijftig werd voor deze lage temperatuur supergelei-
ding een verklaring gevonden door de fenomenologische Ginzburg-Landau theorie en de
microscopische BCS-theorie van Bardeen,Cooper en Schrieffer. Deze theorieën kunnen het
fenomeen supergeleiding verklaren bij zeer lage temperaturen. In 1986 werd er echter een
nieuwe klasse van hoge-temperatuur supergeleiders ontdekt door Bednorz en Müller. Deze
hoge-temperatuur (tot ongeveer 130K) supergeleiding kon niet verklaard worden door de
bestaande theorieën. Tot op heden is er nog geen theorie gevonden die dit fenomeen kan
verklaren. Maar er zijn aanwijzingen dat het Fermi-Hubbard model een verklaring zou kun-
nen geven voor deze hoge-temperatuur supergeleiding. Dit komt omdat hoge-temperatuur
supergeleidende fases dichtbij fases met een anti-ferromagnetische ordening gevonden wor-
den. In een anti-ferromagnetische ordening zullen deeltjes met tegengestelde spin zich gaan
rangschikken in een schaakbord patroon. Dit is namelijk een mogelijke grondtoestand van
het Fermi-Hubbard model, zie figuur (8.4). Wanneer atomen met twee tegengestelde spin-
toestanden aanwezig zijn op een rooster, kan het systeem een voorkeur vertonen om een
atoom met identieke spin als dichtste nabuur te hebben of om een atoom met tegengestel-
de spin als dichtste nabuur te hebben. In het eerste geval zullen er gebieden met gelijke
spins ontstaan, deze magnetische domeinen zijn het kenmerk van ferromagnetisme in vaste
stoffen. Het tweede geval correspondeert met een antiferromagnetische toestand. Waar-
schijnlijk is het Fermi-Hubbard model te eenvoudig om hoge temperatuur supergeleiding
te verklaren. Een volledige verklaring zou waarschijnlijk ook rekening moeten houden met
interacties tussen elektronen en fononen, inhomogene gebieden op mesoscopisch niveau,
enz . Op de vraag welke elementen juist belangrijk zijn in de verklaring voor het Fermi-
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Figuur 8.4: De blauwe en rode atomen corresponderen met twee tegengestelde spintoestanden.
a) Deze vorming van magnetische domeinen stemt overeen met ferromagnetisme.
b) Wanneer atomen met tegengestelde spin zich gaan ordenen als een schaakbord-
patroon, ontstaat er een ferromagnetische toestand. [18]

Hubbard model bestaat er geen eenduidig antwoord. Het Fermi-Hubbard model levert dus
een goed startmodel, waar belangrijke ingrediënten (zoals de interactie van elektronen met
fononen) op een gecontroleerde manier aan kunnen toegevoegd worden.

8.2 Numerieke simulatie van het Fermi-Hubbard mo-

del

8.2.1 Tweede orde perturbatietheorie en exacte diagonalisatie

Ook voor de Fermi-Hubbard hamiltoniaan kan een exacte diagonalisatie en een perturba-
tierekening uitgevoerd worden. De problemen zijn echter dezelfde als bij bosonen. Een
exacte diagonalisatie kan te weinig correlaties in rekening brengen. Een tweede orde per-
turbatie in β zal dan weer geen goede resultaten meer geven bij te lage temperatuur. Op
figuur (8.5) is de energie in functie van T/t weergegeven. De energieën zijn berekend voor
een systeem van 2 sites. De tweede orde perturbatierekening en de diagonalisatie werden
berekend in het groot-canonisch ensemble. Het aantal toestanden is 4L, met L het aantal
roostersites. Een exacte diagonalisatie van het Fermi-Hubbard systeem voor twee sites
komt dus neer op de diagonalisatie van een 16×16 matrix. Op de grafiek is een gelijkaardig
beeld als bij bosonen waar te nemen. Merk op dat bij de bosonen de berekening in het
canonisch ensemble werd gedaan.
Als de energie in functie van U/t wordt berekend bij een eindige temperatuur met een
perturbatierekening is er een maximum te zien in de grafiek (8.6). Bij lage U/t stijgt
de energie, om dan weer te dalen en naar een constante waarde te convergeren. Dit zou
kunnen wijzen op een overgang, zoals besproken in sectie 8.1.1. Bij een grote repulsie U
zal een bezetting van twee atomen per site ongunstig worden. Bij hogere temperatuur
blijkt deze overgang veel breder te zijn. Dit is ook wat verwacht wordt, sinds bij hogere
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temperatuur wordt overgegaan naar een klassiek regime. Figuur (8.7) toont aan dat dit
lokaal maximum in de energie ook optreedt bij een exacte diagonalisatie, en dus geen effect
is te wijten aan tweede orde perturbatietheorie.
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Figuur 8.5: De energie in functie van de temperatuur T/t voor een systeem van 16 sites.

8.2.2 Het LOWA-algoritme voor fermionen

Er wordt kort besproken wat er moet veranderd worden aan het LOWA-algoritme om het
aan te passen voor fermionen en de bijhorende problemen die daarbij opduiken. Het eerste
probleem is het feit dat de gewichten negatief kunnen worden in Monte Carlo simulaties
voor fermionen. Dit is het zogenaamde tekenprobleem en wordt veroorzaakt door het feit
dat de creatie en annihilatie operatoren anti-commuteren, zie (3.9). Het tweede probleem
is dat er nu creatie- en annihilatie operatoren zijn voor spin up en spin down.

Het tekenprobleem

Wanneer het LOWA-algoritme aangepast wordt voor fermionen zal het lijden onder het
tekenprobleem. Hoe het tekenprobleem ontstaat, wordt hieronder kort besproken. [27]
De verwachtingswaarde van een fysische grootheid wordt gegeven door:

〈A〉 =
TrAe−βH

Tre−βH
. (8.2)
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Figuur 8.6: Bij een temperatuur van T = 10t tot T = 100t is E/t in functie van U/t berekend.
Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de energie; de curve met hoogste temperatuur
ligt dus het hoogst. Het rooster bevat 8 sites.

Veronderstel dat H gediagonaliseerd wordt, dan wordt de verwachtingswaarde van een
grootheid A gegeven wordt door:

〈A〉 =

∫
DyA(y)P (y)∫
DyP (y)

, (8.3)

waarbij y de configuraties voorstellen, P (y) een probabiliteitstdistributie en
∫
Dy stelt de

integraal over alle configuraties voor. Hoe kunnen MC algoritmes nu toegepast worden als
het gewicht P (y) negatief kan zijn? Stel P (y) = sgn(P (y))|P (y)| met sgn(P ) het teken
van het gewicht P . Dan kan de verwachtingswaarde voor A als volgt geschreven worden:

〈A〉 =

∫
Dy|P (y)|∫
Dy|P (y)|

∫
DyA(y)sgn(P )|P (y)|∫
Dy|P (y)|sgn(P )

. (8.4)

< A > kan dus geschreven worden als:

〈A〉 =
〈A(y)sgn(P (y))〉

′

〈sgn(P (y))〉′
. (8.5)

waarbij < . . . >
′

de verwachtingswaarde voorstelt berekend met |P (y)| i.p.v. P (y). Op
het eerste zicht lijkt er geen probleem te zijn, maar de verwachtingswaarde 〈A〉 is de
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Figuur 8.7: Een exacte en een perturbatierekening voor de energie in functie van U/t is weer-
gegeven op de figuur, voor T = 10 en T = 20, voor een systeem van 2 sites.

verhouding van twee kleine getallen die grote statistische fluctuaties vertonen. Dus voor
〈sgn(P (y))〉′ → 0, zal er een heel onnauwkeurige waarde voor 〈A〉 bekomen worden. Dit
probleem treedt op bij vele MC-simulaties van fermionen. Het tekenprobleem kan bijvoor-
beeld vermeden worden door benaderingen in te voeren, maar een algemene oplossing voor
het tekenprobleem bestaat er voorlopig nog niet.

De worm

Uit de structuur van (8.1) blijkt dat er creatie- en annihilatie operatoren bestaan voor spin
up en spin down. In de uitgebreide partitiefunctie van het LOWA-algoritme zal er dus een
extra sommatie

∑
↑↓ voor spin up en spin down voorkomen:

Ze =
∞∑
n=0

∑
i1,...,in

∑
i,j

∑
tk,tl

∑
↑↓

∫ β

0

dtn

∫ tn

0

dtn−1 . . .

∫ t2

0

dt1P (n, t1, . . . , tn, i, j, tk, tl, |iν〉) .

(8.6)
Het gewicht P kan negatief zijn vanwege de anti-commutatieregels voor de creatie- en
annihilatie operatoren voor fermionen, en wordt gegeven door:

P = 〈i1|V |i2〉 e−(t2−t1)Ei2 〈i2 |V | i3〉 e−(t3−t2)Ei3 . . . e−(ts−ts−1)Eis

〈
is

∣∣∣b†j,s∣∣∣ is+1

〉
. . .

e−(tk−tk−1)Eik 〈ik |bi,s| ik+1〉 . . . e−(tn−tn−1)Ein 〈in |V | i1〉 e−(β+t1−tn)Ei1 .
(8.7)

86



Hoofdstuk 8. Fermionen in een optisch rooster

b†j,s is de creatie operator voor spin s (up of down) op site j, bi,s is de annihilatie operator
voor spin s op site i. De worm zal dus zowel eens deeltjes met spin up moet creëren
en annihileren, als deeltjes met spin down. Er zal dus moeten afgewisseld worden tussen
deze twee situaties, op zo een manier dat steeds voldaan is aan detailed balance voor een
globale update. Een mogelijke oplossing bestaat erin om telkens bij het begin van een
globale update te kiezen of s up of down is voor de creatie-en annihilatie operator. M.a.w.
twee verschillende wormen invoeren, die bijvoorbeeld elk met een waarschijnlijkheid van
50% worden gekozen telkens bij het begin van een globale update. Verder moet er ook
rekening gehouden worden dat er op één site maximum twee deeltjes met tegengestelde
spin kunnen zitten. Twee deeltjes met gelijke spin kunnen nooit op eenzelfde site zitten.
Dit is van belang als bijvoorbeeld een globale update van de Greense functie beëindigd
is, en er wordt gekozen voor een andere spintoestand s voor de worm. De worm kan dan
immers vast komen te zitten, m.a.w. de worm kan geen deeltjes creëren met spin up op een
site waar er zich al een deeltje met spin up bevindt. De worm kan dan bijvoorbeeld wel
altijd van richting veranderen, waardoor de creatie operator een annihilatie operator zal
worden, of omgekeerd. Mits enkele technische aanpassingen en door rekening te houden
met het tekenprobleem kan LOWA dus ook aangepast worden voor fermionen.
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Samenvatting

In hoofdstuk 1 en 2 werden de fenomenen BEC en superflüıditeit uitgelegd, waarna er een
korte bespreking volgde over de MI-SF faseovergang, een kwantum fasetransitie bij tempe-
ratuur T = 0. In hoofdstuk 3 werd dan een model opgesteld dat de dynamica van bosonen
in een optisch rooster kan beschrijven. Uitgaande van dit model werd in hoofdstuk 4 een
gemiddeld veld benadering bestudeerd. Dit gemiddeld veld model bleek vooral van nut om
kwalitatieve eigenschappen te verklaren. Aangezien het Bose-Hubbard model niet analy-
tisch oplosbaar is, is men aangewezen op numerieke technieken om kwantitatieve resultaten
te verkrijgen. Dit vormde het onderwerp van hoofdstuk 5 en 6. Een belangrijk numeriek
resultaat is het kritisch punt (U/t)c waarbij de overgang plaatsvindt. In hoofdstuk 5 werd
nagegaan in welke mate een exacte diagonalisatie en een tweede orde perturbatietheorie
dit kritisch punt konden bepalen. Bij een exacte diagonalisatie was de systeemgrootte te
beperkt, waardoor er geen kritische waarde kon berekend worden voor de fasetransitie.
Een tweede orde perturbatie berekening leverde ook geen goede resultaten, aangezien de
kleine parameter afhankelijk was van β divergeerde de reeks voor grote β, dus voor T → 0.
Het doel van hoofdstuk 6 was de bespreking van het kwantum Monte Carlo algoritme
LOWA. De exacte diagonalisatie en tweede orde perturbatie waren nuttig om LOWA te
testen voor kleine systemen. Hieruit bleek dat LOWA exact is. Vervolgens werd LOWA
gebruikt om het kritisch punt nauwkeurig te bepalen (hoofdstuk 7). De ’finite-size scaling’
van de superflüıde fractie gaf het gebied weer, waar het kritisch punt zich bevond. Via
renormalisatie groepentheorie werd vervolgens een nauwkeurige waarde voor het kritisch
punt gevonden, (U/t)c = 3.26 ± 0.06. In het laatste hoofdstuk 8 werd besproken wat fer-
mionen in optische roosters te bieden hebben. Fermionen in optische roosters zouden in de
toekomst misschien een verklaring voor hoge temperatuur supergeleding kunnen bieden.
Ook wordt gedacht dat ferminonen in optische roosters de basis zouden kunnen vormen
voor de bouw van een kwantumcomputer. Helaas is de experimentele realisatie, alsook de
numerieke Monte Carlo simulatie moeilijker dan bij bosonen.
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