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I

DEEL

INLEIDING & THEORIE





HOOFDSTUK 1
Een korte inleiding tot deze thesis

The scientist does not study nature because it is useful;
he studies it because he delights in it, and he delights in

it because it is beautiful.

— Jules Henri Poincaré

Vooraleer het doctoraatsonderzoek wordt besproken, zal het onderwerp van
ultrakoude gassen algemeen worden ingeleid. Het doel van dit hoofdstuk is om
het onderzoek naar ultrakoude (kwantum)gassen binnen een bredere context te
plaatsen en zo te tonen wat dit zo een interessant onderzoeksonderwerp maakt. De
motivatie wordt gevolgd door een beknopte geschiedenis van het onderzoek naar
ultrakoude gassen. Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de doelstellingen
en opbouw van de thesis. Dit hoofdstuk richt zich voornamelijk op een breed
publiek. De technische inleiding tot het onderwerp, met een beknopte bespreking
van de gebruikte experimentele technieken, komt aan bod in het volgende hoofdstuk.

1.1 Waarom ultrakoude atomaire gassen?

In deze thesis wordt er gekeken naar een theoretische beschrijving van ultrakoude
atomaire gassen. Dit is een interessant systeem gezien de rijke aanwezige fysica.
Men vindt hier een nieuwe aggregatietoestand die volledig kwantummechanisch
is. Hierdoor is het mogelijk om met experimenten de kwantummechanica, of
de theorie van het allerkleinste, nog beter te verkennen. Daarnaast laat het
systeem toe om het zeer flexibel te manipuleren. Deze hoge controleerbaarheid
laat toe om vele systemen na te bootsen in koude gassen en zo te onderzoeken.
Het nauwkeurig kunnen manipuleren van dit systeem geeft ook mogelijkheden
voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën met unieke eigenschappen. Een
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Hoofdstuk 1 - Een korte inleiding tot deze thesis

gedetailleerde beschrijving van de verschillende factoren die ultrakoude atomaire
gassen een interessant systeem maken is gegeven in het vervolg van deze sectie.

1.1.1 Een nieuwe aggregatietoestand: het condensaat

Wanneer een gas van atomen wordt gekoeld tot nabij het absolute nulpunt komt
er een nieuwe aggregatietoestand tevoorschijn: het Bose-Einstein condensaat
(BEC), of kortweg condensaat. De temperatuur waarop deze faseovergang plaats-
vindt noemt men de condensatietemperatuur TC. Hetgene dat een condensaat zo
uniek maakt vergeleken met de gekende fundamentele aggregatietoestanden is het
feit dat het condensaat een kwantummechanische aggregatietoestand is. Bij een
kwantummechanische toestand1 zullen de eigenschappen van de materie volledig
bepaald worden door de kwantummechanica.

Door het dominante kwantumkarakter zal een condensaat een reeks merk-
waardige eigenschappen vertonen. Zo leert de kwantummechanica ons dat de
onbepaaldheid op de locatie van deeltjes toeneemt wanneer deze afkoelen. Als
de temperatuur tot onder de condensatietemperatuur TC daalt, zullen de afzon-
derlijke golffuncties van de atomen versmelten tot één “superatoom” die dan
het condensaat wordt genoemd. In dit “superatoom” zijn de deeltjes niet meer
van elkaar te onderscheiden en zullen deze zich gedragen als één samenhangend
geheel. Dit collectieve gedrag geeft aanleiding tot de unieke fysica (en bijzondere
eigenschappen) van het condensaat. Zo zal het condensaat één coherent geheel
vormen (zoals bij laserlicht) en kunnen stromen zonder weerstand (superfluïditeit).
De aanwezigheid van deze rijke fysica maakt de studie van het condensaat (in al
haar vormen) een actief onderzoeksonderwerp.

1.1.2 Verkennen van de kwantumwereld

Kwantummechanica is de theorie van de fysica die bespreekt wat er gebeurt op
(sub)atomaire schaal (typische orde Å = 0,1 nm), soms ook de “kwantumwereld”
genoemd. Over het algemeen zal deze kwantumwereld niet rechtstreeks zichtbaar
zijn in het dagelijkse leven. De reden hiervoor ligt in het feit dat macroscopische
objecten (ofwel objecten op onze schaal) uit een zeer groot aantal deeltjes bestaan,
hierdoor zal alleen het gemiddelde gedrag van de vele deeltjes zichtbaar zijn in

1In tegenstelling tot de klassieke/fundamentele aggregatietoestanden, waarbij de vorming van
de toestand nog goed begrepen kan worden in termen van de klassieke fysica.
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1.1 - Waarom ultrakoude atomaire gassen?

plaats van het gedrag van de individuele atomen2. Dit gemiddelde deeltjesgedrag
voldoet dan weer perfect aan de wetten van de (klassieke) statistische fysica, zoals
ook te verwachten is3.

Om de kwantumwereld te verkennen zijn fysici vaak aangewezen op uiterst
nauwkeurige experimenten om zo tot in kwantumwereld te kunnen doordringen.
Met ultrakoude atomaire kwantumgassen is er echter nog een alternatief systeem
voorhanden om de kwantumwereld te onderzoeken. In ultrakoude gassen wordt
de kwantumwereld uitvergroot tot op lengteschalen van enkele micrometers tot
zelfs fracties van een millimeter. Deze toename in lengteschaal met een factor
miljoen laat toe om kwantumeffecten rechtstreeks te gaan bekijken. Daarbovenop
kunnen fysici makkelijk verschillende situaties in de kwantumwereld bestuderen
door de hoge controleerbaarheid van het systeem. Het makkelijk kunnen con-
troleren en detecteren van de koude gassen maakt dit een ideaal platform voor
kwantumexperimenten.

Opmerking: Hoewel fysici perfect in staat zijn om de wetten van de kwantumwe-
reld neer te schrijven, is het nog steeds niet duidelijk waar deze vandaan komen.
De zoektocht naar de oorsprong van deze kwantumregels is vandaag nog steeds
een zeer actief onderzoeksgebied. Desalniettemin is de huidige kwantumtheorie
uitermate succesvol. De theorie geeft zeer nauwkeurige en accurate voorspellingen.
Dit maakt dat de kwantumtheorie een succesvolle en stevige basis legt voor onder
andere de moderne chemie, nanowetenschappen en zelfs de deeltjesfysica.

1.1.3 De (analoge) kwantumsimulator

Bij het voorspellen van het gedrag van een gegeven systeem zijn er steeds twee
keuzen die een theoreet kan maken: berekenen of simuleren. Bij het berekenen zal
er beroep worden gedaan op de beschikbare wiskundige methoden om zo (hopelijk)
op een analytische oplossing uit te komen. In het geval van simuleren wordt er
een apparaat ontworpen dat het gedrag van het systeem volledig nabootst: een
simulator. De simulator kan zowel een numeriek (een computerprogramma) als
een tastbaar systeem (bijvoorbeeld een schaalmodel) zijn. De gekozen methode
hangt af van de beschikbare tijd, het bestudeerde systeem en de vereisten op
het eindresultaat. Bij het berekenen beoogt men vaak een eenvoudig, doorgaans
analytisch, model te bekomen om zo inzicht te verkrijgen in het systeem. Bij

2Fysici noemen dit verschijnsel “decoherentie”: door de verschillende interacties van de deeltjes
onderling en met hun omgeving gaat de informatie van de kwantumwereld verloren.

3De wetten van de klassieke fysica beschrijven de wereld om ons heen, op grote schaal. Als de
kwantummechanica correct is, moet deze op grote schaal ook de klassieke voorspellingen geven.
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het simuleren ligt de doelstelling eerder op het behalen van een nauwkeurige
kwantitatieve beschrijving. Bij het voeren van onderzoek zullen de twee methoden
elkaar vaak afwisselen, waar een vereenvoudigd analytisch model kan gebruikt
worden om de simulatie nauwkeuriger en/of sneller te maken. Voor toegepast
onderzoek en het ontwerp van toepassingen zal men eerder uitsluitend simuleren,
gezien men geïnteresseerd is in één specifiek geval. Een voorbeeld van simulatie in
toegepast onderzoek is het ontwerp van vliegtuigen of autos. Hierbij zal men de
aerodynamische vorm van één specifiek model vaak optimaliseren via numerieke
simulatie en testen in windtunnels.

Voor de kwantumwereld is men vandaag ook nog op zoek naar de ideale
kwantumsimulator[1, 2], ofwel een simulator voor kwantumsystemen. Het idee
van een kwantumsimulator werd reeds in 1981 gepresenteerd door Feynman[3].
Het idee was om een kwantumsysteem te hebben met een hoge flexibiliteit, om
het zo te brengen in de vereiste vorm voor de simulatie. Vervolgens moest het
systeem flexibel genoeg zijn om de fysica aan te passen aan de situatie die men
wou simuleren. Tot slot moest het systeem makkelijk uit te lezen zijn om zo de
resultaten van de simulatie te kunnen vastleggen. De behoefte aan zo’n analoge
simulator kwam van het feit dat het niet eenvoudig is om een kwantumsysteem
numeriek te simuleren4. Met een kwantumsimulator zou het dan mogelijk zijn
om veel sneller simulaties te maken en dus de kwantumwereld te onderzoeken of
nieuwe kwantumtechnologie te ontwikkelen. Nu was er in de jaren ’80 nog niet zo
een systeem voorhanden. Hierdoor was het idee van een kwantumsimulator eerder
een hersenkronkel dan een concrete doelstelling.

De laatste jaren is er echter een heropleving van de interesse in kwantumsi-
mulatoren. De achterliggende oorzaak hiervan is dat men steeds meer systemen
ontdekt die de rol van kwantumsimulator zouden kunnen invullen [1]. Een van deze
systemen zijn de ultrakoude atomaire gassen[4]. Hetgene dat ultrakoude gassen zo
een uitstekende kandidaat maakt ligt in het feit dat dit systeem een zeer rijke fysica
heeft, en uiterst manipuleerbaar is met behulp van laserlicht en magneetvelden.
Door de flexibiliteit van het systeem is het mogelijk om een brede waaier aan
fysicasystemen te simuleren met ultrakoude gassen. Zo kan men in koude gassen
verschillende systemen simuleren uit onder andere[1, 4–8]: atoomfysica, gecon-
denseerde materie, hoog-energetische (deeltjes)fysica, kosmologie, kwantumchemie

4Het aantal vrijheidsgraden in een kwantumsysteem schaalt exponentieel. Dit maakt dat
wanneer het kwantumssyteem groter wordt, het aantal berekeningen zeer snel zal toenemen en
voor grotere systemen onmogelijk wordt.
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en de nucleaire fysica. Deze brede waaier aan systemen maakt dat ultrakoude
gassen een goede kandidaat zijn om de rol van analoge kwantumsimulator op zich
te nemen.

1.1.4 Kwantummetrologie

Metrologie, of de wetenschap van het meten, is een van de belangrijkste pijlers
binnen het fundamenteel onderzoek[9]. Dagelijks worden de meest complexe
theorieën onder de loep genomen door steeds nauwkeurigere experimenten uit
te voeren. Immers, naarmate de technologie evolueert is de wetenschap ook
in staat om steeds fijnere experimenten te ontwikkelen. Om een hoge precisie
en unanimiteit te garanderen tussen de experimenten onderling is er bijgevolg
nood aan steeds nauwkeurigere meetstandaarden. Het is immers wenselijk dat
de gebruikte meetstandaard (zij het een seconde, meter of kilogram) voor elke
proef dezelfde is, of dit experiment nu wordt uitgevoerd in Europa, Amerika of
op Mars. Het doel van de metrologie is daarom het neerzetten van uniforme en
steeds nauwkeurigere absolute standaarden.

In de kwantummetrologie gaat men nog een stap verder. Hier gebruikt men
de eigenschappen van de kwantumwereld om de absolute standaarden op meet-
eenheden te definiëren. De kwantumwereld is immers zeer gevoelig voor externe
invloeden, wat maakt dat deze een ideaal beginpunt biedt voor de realisatie van
uitermate nauwkeurige meetstandaarden. Zo is de eenheid van tijd gebaseerd
op de energieniveaus van het 133

55Cs atoom[10] en is men van plan de elektrische
stroom te herdefiniëren op basis van de lading van het conductiekwantum uit het
kwantum Hall effect[11–13]. Door gebruik te maken van de eigenschappen van de
kwantumwereld kan men de nauwkeurigheid van metingen opdrijven tot voorbij
wat klassiek mogelijk is.

Door de hoge flexibiliteit is het niet ondenkbaar dat ultrakoude atomaire gassen
een belangrijke rol gaan opnemen binnen de kwantummetrologie. Er zijn immers
reeds een tal van onderzoeken en realisaties voor de metrologie in dit systeem[14–
18]. De voornaamste realisaties binnen de koude gassen zijn de atoomlaser en de
optische klok. De atoomlaser en -interferometer[19, 20] kunnen gebruikt worden
om nog fijnere detectoren te maken. Voorbeelden van zo’n fijnere detectoren
en toepassingen zijn: de gravitatiesensor[21–23], gyroscoop[24–26], magnetome-
ters[27], het meten van de fijnstructuurconstante[28, 29] en het testen van de
relativiteitstheorie[30, 31]. De optische klok[32–34] is een veelbelovende opvolger
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voor de huidige atoomklok. Met een nauwkeurigheid van 10−17 s per seconde5 doen
optische klokken het beter dan de huidige atoomklokken (10−13 s per seconde).
Voor de wetenschap is dit leerrijk voor bijvoorbeeld: het rechtstreeks testen van
de relativiteitstheorie[35] (gravitationele roodverschuiving en tijdsdilatatie) of
het neerzetten van een nauwkeurigere tijdsstandaard[36, 37] wat op zijn beurt
hoogfrequentere metingen toelaat.

1.1.5 Kwantumtechnologie

De kwantumwereld is alomtegenwoordig in de moderne technologie[38, 39]. Hier
wordt dan onmiddellijk gedacht aan lasertechnologie (bv. laserprinters, interfe-
rometers en lithografie), halfgeleidertechnologie (bv. transistoren, geïntegreerde
circuits, CMOS en zonnecellen), CCD chips (bv. digitale fotografie en beeldvor-
ming), de LED (bv. communicatie, beeldschermen en verlichting) of de LCD (de
meeste beeldschermen). Al deze technologische realisaties zijn producten van de
eerste kwantumrevolutie. Deze technologieën steunen allemaal op de rechtstreekse
implicaties van de kwantummechanica. Een voorbeeld van zo een implicatie is het
feit dat energie gekwantiseerd is, en dat bijgevolg materialen energiebanden en
-niveaus hebben6. Deze kwantisatie uit zich ook in het feit dat licht voorkomt in
discrete energiepakketjes, gekend als fotonen.

De laatste jaren heeft de manier van denken omtrent het gebruik van de kwan-
tumwereld in de moderne technologie een drastische verandering ondergaan. De
reden hiervoor is een doorgedreven kennis in de kwantummechanica, welke ons leert
hoe subtiele kwantumeffecten en het macroscopische gedrag van een materiaal sa-
menhangen. Daarnaast zijn er ook steeds meer systemen experimenteel gerealiseerd
waarvan de fysica gedomineerd wordt door de kwantummechanica (zogenaamde
kwantummaterialen). Al deze verworven kennis maakt dat er momenteel een
tweede kwantumrevolutie op til is. Deze zal resulteren in een reeks fundamenteel
nieuwe technologieën welke het volledige potentieel van de kwantumwereld zullen
benutten, met name verstrengelde kwantumtoestanden. Hieruit zal een nieuwe
generatie hoge precisie sensoren, communicatiemethoden en computers[40] volgen.
De essentie van deze nieuwe kwantumtechnologie zal liggen in de manipulatie en het
gedrag van de individuele kwantumtoestanden in het materiaal. Door een materiaal

5Ofwel 1 seconde in de leeftijd van het universum, tegenover 1 seconde op 300 jaar (de huidige
atoomklokken).

6Deze energiebanden geven dan weer aanleiding tot de classificatie van materialen in de
categorieën: geleider, halfgeleider en isolator.
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doelgericht te ontwerpen is het immers mogelijk om optimaal de eigenschappen
van de kwantumwereld te benutten[41, 42].

Het belang en de mogelijke toekomstperspectieven van de tweede kwantumre-
volutie valt zeker niet te onderschatten. Privéorganisaties in verschillende landen
zijn reeds aan het experimenteren met de kwantumtechnologie7. Ook Europa ziet
in dat deze revolutie beloftevolle technologische perspectieven biedt waarvan zij
het potentieel heeft om globale marktleider te worden. Daarom voorziet Europa,
via het innovatieprogramma horizon 2020, de nodige financiering om het onderzoek
naar kwantumtechnologie te stimuleren[45].

Ook ultrakoude kwantumgassen zijn een zeer geschikt systeem om deel uit te
maken van deze tweede kwantumrevolutie[38, 41, 42, 45]. Niet alleen heeft deze
een zeer rijke fysica, gedomineerd door de kwantummechanica, met de nodige the-
oretische ondersteuning. Daarnaast is dit systeem ook uiterst manipuleerbaar, wat
toelaat om het systeem naar de hand van de toepassing te zetten. De voornaamste
potentiële toepassingen van ultrakoude gassen liggen in de kwantumsimulatie,
het vervaardigen van uiterst nauwkeurige detectoren en het bouwen van zeer
nauwkeurige klokken.

1.2 Een kleine geschiedenis van ultrakoude gassen

De fysica van het koude heeft reeds een lange tijd geleden de interesse opgewekt bij
velen. De Griekse filosoof Parmenides riep zo in 450 v.Chr het element “primum
frigidum” in het leven, letterlijk vertaald: de eerste koude. Dit element werd
geacht de bron te zijn van alle koude. De eerste systematische studie van het
koude8 werd gedaan door Robert Boyle begin de 17e eeuw. De wetenschappelijke
interesse naar het koude kwam vanuit de corpusculaire theorie voor materie die
dan haar intrede onder andere aan het maken was. Begin de 18e eeuw ontdekte de
instrumentenbouwer Guillaume Amontons de ideale gaswet en voorspelde hij het
absolute nulpunt9 op −240 ◦C. Wat er precies zou gebeuren met materie in het
absolute nulpunt was op dat moment nog een groot vraagteken. Gezien toen de
koeltechnologie nog niet in staat was om zulke lage temperaturen te bereiken is
dit dan ook nog lang een open vraag gebleven. Vermits temperatuur de maat is

7Denk maar aan Google die momenteel sleutelt aan een kwantumcomputer[43, 44].
8Boyle ontdekte zo op dat water uitzet als het bevriest en hoe bijvoorbeeld zouten ervoor

zorgen dat koude intenser wordt. Het revolutionaire lag in het feit dat Boyle voor het eerst
gebruik maakte van experimenten om zijn vermoeden over het koude te staven.

9Tegenwoordig vindt men dat het absolute nulpunt ligt op −273,15 ◦C.
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voor de gemiddelde snelheid van de deeltjes, gingen veel fysici ervan uit dat bij
het absolute nulpunt alle deeltjes tot stilstand gingen komen. Anders gezegd, bij
het absolute nulpunt verwachtte men dat de fysica zou stilvallen, geen beweging
meer en dus ook geen elektrische geleiding meer.

De verdere ontwikkeling van de theorie van de fysica rond het absolute nulpunt
loopt hand in hand met het ontstaan van de kwantummechanica. Het verhaal
begint bij Max Planck die in 1900 de UV-catastrofe10 oplost door te poneren
dat licht wordt uitgestraald in discrete energiepakketjes[46]. Elk energiepakketje
heeft een energie E = hν , met ν de frequentie van het licht en h de constante
van Planck. Deze notie van energiepakketjes was voor Albert Einstein ook
de redding om een verklaring te vinden voor het foto-elektrische effect[47]. De
bijkomende aanname die Einstein maakte is dat licht ook in discrete energie-
pakketjes geabsorbeerd wordt. Met de verklaringen van Planck en Einstein
werd het duidelijk dat de energieoverdracht van licht gekwantiseerd is, wat het
begin was van de kwantumtheorie voor licht11. De effectieve ontdekking van het
lichtdeeltje of foton was echter, net als vele ontdekkingen, geheel per ongeluk. Het
gebeurde in 1920 toen Satyendra Nath Bose in zijn lesvoorbereiding het falen
van de klassieke fysica wou aantonen via statistische fysica. Door een subtiele
rekenfout kwam Bose echter exact de formule van Planck uit voor licht, welke
normaal niet gevonden wordt via de klassieke theorie. De wiskundige afleiding werd
door Bose onmiddelijk gepubliceerd[48] als aanzet tot een kwantumtheorie voor
licht. In hetzelfde jaar toonde Einstein aan dat de “subtiele rekenfout” equivalent
was met de veronderstelling dat licht bestaat uit identieke deeltjes (fotonen)[49].
Einstein ging een jaar later zelfs nog een stap verder en pastte het idee van
identieke deeltjes toe op deeltjes met een eindige massa12. Uit zijn berekeningen
ontdekte hij dat bij een voldoende lage temperatuur materie zou moeten neerslaan

10Volgens de wetten van de klassieke fysica zou een zwarte straler oneindig veel energie moeten
uitzenden in de vorm van UV straling (en hogere frequenties). Dit strookt niet met de intuïtie,
noch met wat er gemeten werd in experimenten. Om een oplossing te vinden voor dit probleem
vroeg het Duitse bureau voor standaardisering in 1890 aan Planck om hiernaar te kijken. Het
idee was dat een goed theoretisch model van straling zou leiden tot een optimaal ontwerp van de
gloeilamp. De gevolgen van deze vraag waren voor de fysica van onschatbare waarde.

11Dit leverde Einstein in 1921 dan ook de Nobelprijs voor de fysica op.
12De inspiratie van Einstein komt vermoedelijk van de Broglie’s hypothese die stelt dat de

golf-deeltjes dualiteit van licht (licht kan zich ofwel als golf of deeltje gedragen) ook opgaat voor
materie (materie kan zich ofwel als golf of deeltje gedragen). Deze hypothese formuleerde de
Broglie in zijn doctoraal proefschrift in 1924, later gepubliceerd als wetenschappelijk artikel[50].
Gezien de compleet nieuwe manier van fundamenteel denken riep de Broglie’s promotor
(Langevin) de hulp in van Einstein. Dit proefschrift werd door Einstein als baanbrekend
beschouwd, waarop de Broglie zijn titel ontving als doctor in de fysica.
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in de laagst energetische toestand[51]. Dit neerslaan in de laagst energetische
toestand noemt men Bose-Einstein condensatie (of kortweg condensatie) en
geeft aanleiding tot een nieuwe aggregatietoestand: het condensaat13. Het grote
probleem met Einstein’s nieuwe toestand was echter dat deze pas voorkwam bij
extreem lage temperaturen (zo’n 10−6 K, of zeer hoge dichtheden). Gezien men
ervan overtuigd was dat bij deze temperaturen alle materie in vaste toestand moest
zijn, leek Einsteins voorspelling onmogelijk. De theorie werd bijgevolg (zelfs door
Einstein zelf) bestempeld als een louter theoretisch model, niet van toepassing
op realistische situaties.

In 1938 ontdekken Kapitza, Allen en Misener [52, 53] echter dat vloeibaar
helium bij extreem lage temperaturen een fasetransitie ondergaat. In de nieuwe
fase is de helium nog steeds vloeibaar, met het verschil dat deze nu stroomt zonder
wrijving (de viscositeit verdwijnt). Kapitza noemt dit verschijnsel superfluïditeit.
Deze nieuwe aggregatietoestand strookt echter helemaal niet met de wetten van
de klassieke fysica. Datzelfde jaar herontdekt London de bizarre voorspelling
van Bose en Einstein, en legt hij de link tussen Einsteins condensaat en
superfluïditeit[54]. Hoewel Einsteins theorie in principe niet correct is voor
vloeibaar helium14, gaf deze de nodige basis het twee-fluïda model van Tizsa en
Landau[55, 56]. Voor een lange tijd dacht men dat vloeibaar helium het énige
systeem was in de natuur dat superfluiditeit vertoonde. Hier zou pas verandering
in komen zo een 50 jaar later, in de jaren ’90.

De grootste mijlpaal voor het onderzoek naar ultrakoude gassen situeert zich
in 1990. Op dat moment is men reeds bekend met het exotische gedrag van
supergeleiders, superfluïda en lasers. Elk van deze systemen vertoont op zijn
unieke manier kwantumgedrag op een macroscopische schaal. Het idee om hier
nog een vierde systeem aan toe te voegen was in 1990 voor Eric Cornell en Carl
Wieman een drijfveer om Einsteins ideale systeem experimenteel te proberen
realiseren. Dankzij de vooruitgang in de wetenschap en technologie (laserkoeling
en magnetische opsluiting) wisten zij uiteindelijk in 1995 het allereerste Bose-
Einstein condensaat te maken met 87

37Rb atomen[57]. Ruim 70 jaar na Einsteins
oorspronkelijke voorspelling werd de nieuwe aggregatietoestand, het condensaat,
gerealiseerd. In hetzelfde jaar slaagden andere groepen erin om ook een condensaat
te maken met 23

11Na[58] en 7
3Li[59]. Sinds deze experimentele mijlpalen is het

13Een belangrijk concept dat hier nog uit voort is gekomen is dat van coherentie, welke aan de
basis ligt voor de werking van lasers.

14Einstein veronderstelde dat de interacties tussen de deeltjes klein waren, zoals in een gas. In
vloeibaar helium is dit helemaal niet het geval.
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onderzoek naar ultrakoude gassen aan sneltempo uitgegroeid[60] tot een zeer actief
onderzoeksgebied.

1.3 De thesis in een notendop

Doordat het kwantummechanische karakter in ijle15 ultrakoude atomaire gassen
domineert zullen er in dit systeem tal van nieuwe fenomenen opduiken. Een van
deze nieuwe fenomenen is de aanwezigheid van gekwantiseerde vortices, ook gekend
als kwantumvortices. Een gevolg van het feit dat alle atomen in het condensaat zich
als één “superatoom” gedragen is de kwantisatie van circulatie. In tegenstelling
tot klassieke fluïda is het voor een condensaat niet mogelijk om rond te draaien
aan arbitraire snelheden. Wanneer men een condensaat probeert te laten draaien
zal de circulatie16 Γ van het condensaat slechts in discrete stapjes met grootte κ
kunnen toenemen. De waarde van κ noemt men ook het “circulatiekwantum”. Deze
circulatiekwanta zullen ontstaan in het condensaat op specifieke plaatsen. Op de
plaats waar zo een circulatiekwantum ontstaat zal de dichtheid van het condensaat
naar nul worden gedwongen. De combinatie van het gat in het condensaat en de
aanwezigheid van het circulatiekwantum wordt een (kwantum)vortex genoemd.
Door hun elementaire rol bij rotaties komen vortices voor bij een brede waaier aan
superfluïde fenomenen17.

In deze thesis zal er gekeken worden naar de structuur en het gedrag van deze
kwantumvortices in een ijle ultrakoude kwantumgassen. Om eerst een algemeen
idee te vormen van wat een ijl ultrakoud kwantumgas precies is wordt in hoofdstuk 2
een algemene inleiding gegeven tot de basistheorie samen met de courant gebruikte
experimentele technieken. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de gebruikte theorieën
voor het beschrijven van deze kwantumgassen besproken. Eens de theorieën
voor de kwantumgassen besproken zijn worden deze aangewend om vortices te
bestuderen. Deze studie van vortices vormt ook de hoofdmoot van de thesis en het
gevoerde onderzoek. Het onderzoek laat zich onderverdelen in de vier verschillende
onderwerpen die hieronder opgelijst staan.

1. De structuur van één enkele vortex in een fermionisch superfluïdum (hoofd-
stuk 4: Een variationeel model voor vortices). Als eerste stap wordt er

15De exacte definitie van “ijl” wordt besproken in het volgende hoofdstuk.
16Dit is een maat voor hoe snel het condensaat ronddraait rondom een bepaalde as.
17Zie ook de laatste sectie in het volgende hoofdstuk voor een korte oplijsting van enkele

voorbeelden.
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gekeken naar het eenvoudigste geval, een afgezonderde vortex in het con-
densaat. Deze studie laat toe om de structuur van de vortex onder de loep
te nemen. Het goed kennen van deze structuur is onontbeerlijk wanneer er
verderop in de thesis naar meerdere vortices wordt gekeken.

2. Oscillaties van de vortexkern (hoofdstuk 5: Radiële oscillaties van de vortex-
kern). Gezien de vortices in ijle ultrakoude gassen aanleiding geven tot
gaten in de dichtheid een eindige doorsnede, kunnen deze vortexkernen ook
oscilleren rondom een evenwichtsvorm. In dit hoofdstuk worden deze radi-
ële oscillatiemodes bestudeerd als mogelijke kandidaat als excitatie van de
vortexkern.

3. Ellipticiteit van de vortexkern (hoofdstuk 6: Over de ellipticiteit van de
vortexkern). Naast oscilleren kunnen de vortexkernen ook vervormen. Het
idee is dat een vervormde vortexkern ook aanleiding kan geven tot vervormde
(anistrope) interacties tussen vortices. In dit hoofdstuk wordt onderzocht in
welke situaties deze anisotrope vervorming een mogelijkheid is.

4. Anisotropie in de interactiepotentiaal (hoofdstuk 7: Vortexinteracties en -
roosters). Het onderzoek eindigt met het simuleren van veel-vortex structuren
in ijle ultrakoude kwantumgassen. In deze simulaties zal onderzocht worden
hoe vortices zich onderling zullen schikken wanneer de interacties tussen deze
vortices complexer worden gemaakt.

In de hoofdtekst van de thesis zal de nadruk steeds liggen op de fysica van het
systeem en de besprekingen hiervan. Achteraan de thesis zijn nog verschillende
bijlagen gegeven. In deze bijlagen wordt er dieper in gegaan op de verschillende
wiskundige truuken en numerieke implementaties die gebruikt werden voor het
onderzoek. De hoofdtekst van de thesis eindigt met een samenvatting van de
verschillende resultaten, gemaakte conclusies en eventueel interessante richtingen
voor vervolgonderzoek.
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HOOFDSTUK 2
Een algemene inleiding tot ijle
ultrakoude (kwantum)gassen

Nothing is too wonderful to be true, if it be consistent
with the laws of nature; and in such things as these,

experiment is the best test of such consistency.

— Michael Faraday

Een algemene inleiding tot de ultrakoude atomaire gassen, gericht op de
studie van vortices, werd ook gepubliceerd in: N. Verhelst en J. Tempere,
“Vortex Structures In Ultra-Cold Atomic Gases” in Vortex Dynamics and
Optical Vortices, red. door H. Pérez-de-Tejada (InTechOpen 2017),

p. 1-55. (ISBN: 987-953-51-4886-9).

Bose-Einstein condensatie werd voor het eerst theoretisch voorspeld in 1925. In
een Bose-Einstein condensaat treedt er een macroscopische bezetting van de
grondtoestand van het systeem op. Door deze massale bezetting zal het geheel
zich kwantummechanisch gedragen. De effectieve experimentele realisatie van
een condensaat heeft, afgezien van vloeibaar helium, echter 70 jaar op zich laten
wachten. De achterliggende reden voor de lange tijdspanne tussen voorspelling en
experiment ligt in de technische complicaties verbonden aan de verwezenlijking van
ultrakoude gassen. Om de nodige voorwaarden te bereiken voor het creëren van
een condensaat was men bijgevolg genoodzaakt om nieuwe opsluitings- en koeltech-
nieken te ontwikkelen. Met de experimentele realisatie van het condensaat in 1995
kende het onderzoek naar kwantumgassen een plotse, snelle vooruitgang. Dit is
niet verwonderlijk gezien deze een rechtstreekse inkijk bieden in de kwantumwereld.
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Hoofdstuk 2 - Een algemene inleiding tot ijle ultrakoude (kwantum)gassen

In dit hoofdstuk wordt het rijke aanbod aan experimentele technieken in
ultrakoude gassen besproken. Parallel met dit experimenteel overzicht, wordt er
ook een kwalitatieve inleiding gegeven tot de fysica van ijle ultrakoude gassen.
Een kwantitatieve beschrijving is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Voor
een uitgebreide introductie tot zowel de theoretische als experimentele kant zijn er
de verschillende overzichtsartikels[62–65], verslagen van zomerscholen[66, 67] en
inleidende handboeken[68–74]. Het huidige hoofdstuk is ook geïnspireerd op de
inzichten uit deze verschillende werken.

2.1 Wat is een ijl ultrakoud (kwantum)gas?

Volgens de wetten van de klassieke fysica is het mogelijk om aan elk deeltje een
welbepaalde plaats en impuls toe te kennen. Met andere woorden, een gas van
atomen kan gezien worden als een verzameling knikkers die door elkaar vliegen
en botsen. Dit beeld van een gas was ook de basis voor de kinetische theorie van
gassen[75], die geldig is voor gassen onder standaardsituaties1. Vanuit de kwan-
tummechanica is het echter geweten dat atomen zich gedragen als golfpakketjes.
Een belangrijk gevolg hiervan is dat atomen niet meer exact gelokaliseerd zijn,
maar een onbepaaldheid op de plaats hebben. De grootte van deze onbepaaldheid
op de plaats, ofwel de breedte van de golfpakketjes, wanneer de atomen gekoeld
worden is gegeven door de thermische de Broglie golflengte2:

λdB
def
=

√
2π~2
mkBT

, (2.1)

waarbij m de massa van het deeltje is en ~ de gereduceerde constante van Planck.
Uit (2.1) volgt dat bij “hoge” temperaturen3 de onbepaaldheid op de atomen
inderdaad voldoende klein is om deze als puntdeeltjes te beschouwen. Wanneer de
atomen verder worden gekoeld, zal de golflengte geassocieerd met het golfpakket
toenemen. Op een bepaald punt zal de thermische golflengte λdB even groot

1Daarnaast gaf de kinetische theorie ook het doorslaggevende bewijs voor het bestaan van
atomen en moleculen via Einstein’s analyse van de Brownse beweging.

2Vanuit de klassieke fysica vindt men deze via het equipartitiebeginsel. Aan de gemiddelde
impuls relateert men vervolgens een golflengte via het postulaat van de Broglie: λ = h/p.
Daarnaast verschijnt deze uitdrukking op een natuurlijke wijze in de statistische fysica[76]. De
eendeeltjes-toestandssom van een ideaal gas is zo gegeven door: Z1 = (L/λdB)D , met D de
dimensionaliteit van het gas en L de ribbe van de kubische container die het ideaal gas bevat.

3Ter referentie, op kamertemperatuur bedraagt de thermische golflengte van een 87
37Rb atoom

0,679Å. Dit is veel kleiner dat de grootte van het atoom.
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2.1 - Wat is een ijl ultrakoud (kwantum)gas?

worden als de gemiddelde afstand tussen de deeltjes n−1/3. Vanaf dit kantelpunt
zijn de individuele eigenschappen van de atomen niet meer zichtbaar en gedraagt
het systeem zich op een zuiver kwantummechanische wijze. Wanneer de atomen
nog verder gekoeld worden, zullen de golfpakketjes verder versmelten en aanleiding
geven tot tot één superatoom4: het condensaat. Een schematische afbeelding van
dit proces is gegeven in figuur 2.1. De overgang van de klassieke fysica naar de

d

(a) Hoge temperatuur.

λdB

(b) Lage temperatuur.

(c) Ultrakoud gas/condensatie. (d) Temperatuur nul.

Figuur 2.1: Naarmate een atomair gas wordt gekoeld wordt het kwantum-
mechanische (golf)karakter belangrijker. Het blijven afkoelen van een atomair
gas resulteert in het sterk overlappen van de golfpakketjes, wat uiteindelijk
leidt tot de vorming van een condensaat.

kwantummechanica duidt men aan met nλ3
dB & 1, waarbij nλ3

dB de gasparameter
wordt genoemd. Voor lucht bij kamertemperatuur geldt dat nλ3

dB ∼ 10−7, wat
inderdaad aangeeft dat deze de klassieke theorie volgt.

Opmerking: Er zijn dus twee manieren om een condensaat te vormen. Ofwel
kan men kiezen om de termperatuur te verlagen, wat resulteert in een grotere
thermische golflengte (2.1). Ofwel kan men kiezen om de dichtheid van het gas te
verhogen, wat leidt tot een kleinere gemiddelde afstand tussen de atomen.

Typische temperaturen van koude gassen in experimenten[77] gaan van fracties
van nanokelvins tot 50 µK. Voor deze temperaturen is het geweten dat de stabiele

4Voor de eenvoud beperkt deze sectie zich tot een gas van bosonische atomen. Fermionische
atomen komen verderop aan bod, hiervoor is het proces van condensatie lichtjes ingewikkelder.
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Hoofdstuk 2 - Een algemene inleiding tot ijle ultrakoude (kwantum)gassen

thermodynamische toestand overeen komt met een vaste stof. Dit is problematisch
gezien een vaste stof geen condensaat zal vormen. Om te vermijden dat een
vaste stof gevormd wordt tijdens het experiment zal men de atomaire gassen ijl
houden. De vorming van een vaste stof begint immers bij de recombinatie van twee
atomen tot één diatomaire molecule5. Tijdens deze exotherme reactie komt er een
zekere energie vrij. Zonder een derde atoom om deze vrijgekomen energie af te
voeren zal het proces zeer traag verlopen. Dit maakt dat het driedeeltjesproces het
dominante proces is voor de vorming van een vaste stof. Om het driedeeltjesproces
te onderdrukken zal men bij experimenten werken met deeltjesdichtheden6 van
1011 cm−3 tot 5 × 1015 cm−3. Bij deze dichtheden duurt het gemiddeld enkele
seconden tot minuten vooraleer de vaste stof wordt gevormd[78]. Omwille van
deze reden noemt men het condensaat ook vaak een metastabiele toestand. De
ondergrens op de deeltjesdichtheid komt van het feit dat een condensaat met lagere
dichtheden praktisch niet haalbaar is in experimenten[79]. Bij te lage dichtheden
liggen de condensatietemperaturen beneden wat experimenteel haalbaar is.

Een ijl gas definieert men als een gas waarvoor de gemiddelde afstand tussen de
deeltjes veel groter is dan de reikwijdte van de interactiepotentiaal. Vaak zal men
in ijle ultrakoude gassen de interacties kunnen karakteriseren met één lengteschaal:
de s-golf verstrooiingslengte as . Gezien de grootte van de s-golf verstrooiingslengte
een maat is voor de reikwijdte van de potentiaal, komt de definitie van een ijl gas
neer op: n−1/3 � as . Om de term “ultrakoud gas” te mogen gebruiken moet de
thermische golflengte (2.1) groter zijn dan de gemiddelde afstand tussen de deeltjes.
Gezien voor een ultrakoud gas de kwantumeigenschappen belangrijk worden zal
men voor deze gassen ook soms de term “kwantumgas” hanteren. Wiskundig gezien
kan men voor een ultrakoud gas schrijven dat er moet gelden dat λdB & n−1/3. Om
te kunnen spreken van een ijl ultrakoud (kwantum)gas moeten beide voorwaarden
simultaan voldaan zijn zodat:

λdB & n−1/3 � as . (2.2)

2.2 De weg naar het ultrakoude

Om de nodige ultrakoude temperaturen te realiseren is de experimentator aange-
wezen op een reeks speciale opsluitings- en koeltechnieken. Door vernuftig gebruik

5Deze molecule werkt dan als onzuiverheid of zaaikristal. Eens de onzuiverheid gevormd is
zullen de verschillende atomen zich hierrond agglomereren en een vaste (geordende) stof vormen.

6Ter referentie, de dichtheid van onze lucht onder standaardcondities bedraagt 1021 cm−3.
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te maken van interacties tussen atomen, licht en magnetisme is het echter mogelijk
om de atomen niet alleen te koelen, maar ook in te vangen. Veel technieken zijn
ontleend uit de atoomfysica, waar men ook onderzoek voerde naar de beweging van
koude atomen. Bij koude atomen kon men zo nauwkeurigere spectroscopie doen:
gezien de atomen trager bewegen is de dopplerverschuiving op de energieniveaus
van het atoom beperkter. Daarnaast is het bij koudere atomen ook eenvoudiger
om de interactiepotentiaal te bestuderen gezien de botsingen nu trager plaatsvin-
den. Met andere woorden, in termen van opsluitings- en koeltechnieken heeft de
gemeenschap van de ultrakoude gassen veel te danken aan die van de atoomfysica.

Een bespreking van de verschillende technieken volgt in de rest van de sectie.
Voor een volledige geschiedenis (beginnende in de 17e eeuw) over de “verovering”
van het koude, zie referentie [80]. In het vervolg van de sectie zijn deze verschillende
technieken besproken in de volgorde waarin deze worden toegepast tijdens het
koelen. Gezien deze technieken steunen op de interactie met licht en magnetisme
worden eerst enkele algemene principes omtrent deze interacties aangehaald. Op
het einde van de sectie volgen er tot slot nog enkele bijzondere onderwerpen.

2.2.1 Algemene principes

De achterliggende fysica van alle experimentele technieken berust op de interactie
van materie met licht en magnetisme. Vooraleer de verschillende experimentele
technieken besproken worden, zal eerst de fysica (kort) worden ingeleid. Een
uitgebreidere behandeling van de besproken fysica is te vinden in[81, 82].

Interacties met een magneetveld

De atomen die men gebruikt in de experimenten hebben steeds een magnetisch
moment. Ten gevolge van dit magnetisch moment zullen de atomen in een extern
magneetveld B een Zeeman verschuiving van hun energieniveaus ondervinden.
Voor het energieniveau ε (0)j wordt de energie na het aanleggen van een extern
magneetveld B gelijk aan:

εj = ε
(0)
j − µ j · B, (2.3)

hierbij is µ j het magneetmoment horende bij de kwantumtoestand van energieni-
veau ε (0)j . Uit (2.3) is duidelijk dat naargelang de oriëntatie van het magnetisch
moment er een energiewinst of -verlies zal zijn wanneer het magneetveld aangelegd
wordt. Atomen met een magnetisch moment dat gelijkgericht is aan het magneet-
veld zullen een lagere energie hebben naarmate het magneetveld groter wordt.
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Deze atomen zullen zich bewegen naar regio’s waar het magneetveld maximaal
is. Wanneer het magneetmoment van het atoom tegengesteld gericht is aan het
magneetveld, zoeken deze atomen regio’s op waar het magneetveld minimaal is.
Door in het opgelegde magneetveld lokale minima te introduceren kan men bij-
gevolg een effectieve potentiaalput creëren voor de atomen. Door de sterkte van
het magneetveld vervolgens te variëren kan men kiezen hoe sterk de atomen in dit
minimum ingevangen worden.

Opmerking: Het is niet mogelijk om een lokaal maximum in de grootte van het
magneetveld te maken in regio’s waar geen elektrische lading of stroom aanwezig
is[83–85]. Hierdoor zal men in experimenten met koude gassen steeds met lokale
minima in het magneetveld werken. De atomen die een maximaal magneetveld
opzoeken zullen bijgevolg uit de val bewegen. Atomen die een minimum opzoeken
zullen zich naar het lokale minimum verplaatsen.

Uit (2.3) valt nog een tweede effect op te merken van een magneetveld. Gezien
niet elke kwantumtoestand hetzelfde magneetmoment µ j heeft, zullen de verschil-
lende energieniveaus anders beïnvloed worden door het externe magneetveld. Dit
principe gebruikt men in experimenten om de afstand tussen de verschillende
energieniveaus te variëren.

Interacties met licht

Ook laserlicht zal een invloed uitoefenen op neutrale atomaire gassen. Laserlicht,
met een welbepaalde frequentie ω, zal immers aanleiding geven tot een tijdsafhan-
kelijk elektrisch veld Eω (r , t). Onder invloed van dit veld zal er in het neutrale
atoom op zijn beurt een geïnduceerde dipool gevormd worden. Deze dipool zal
dan weer interageren met het opgelegde elektrische veld en aanleiding geven tot
een verschuiving van de energieniveaus van het atoom. Deze verschuiving in
energieniveaus wordt gegeven door het Stark effect[86]:

εj = ε
(0)
j −

1
2α(ω)

〈|Eω (r , t)|2〉t , (2.4)

met 〈· · ·〉t het tijdsgemiddelde. De waarde (en het teken) van de dynamische
polarisatie α(ω) wordt bepaald door de aangelegde frequentie ω als[70]:

α(ω) = e2

me (ω2
0 − ω2) , (2.5)
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met ω0 de transitiefrequentie naar de volgende energie toestand. Als de frequentie
ω kleiner is dan die van de transitie naar de volgende toestand, dan zal α(ω)
positief zijn, in dit geval noemt men de laser rood ontstemd. Wanneer de frequentie
ω groter is dan de transitiefrequentie, zal α(ω) negatief zijn, en noemt men de
laser blauw ontstemd. Uit (2.4) is het duidelijk dat gebieden met rood ontstemd
licht een aantrekkend effect zal uitoefenen op de atomen, terwijl blauw ontstemd
licht net afstotend zal werken. Door met blauw en rood ontstemd licht te werken
kan men opnieuw een energielandschap maken voor de atomaire gassen.

Naast een kracht op het atoom door de verschuiving in energieniveaus, is er ook
een kracht ten gevolge van foton absorptie en emissie. Door het absorberen/uit-
sturen van een foton zal het atoom de impuls van het foton opnemen/afgeven, wat
resulteert in een (impuls)stoot op het atoom. Dit laatste principe vormt de basis
voor de verschillende optische koeltechnieken voor atomaire gassen.

Opmerking: In praktijk zal men steeds werken met een laser die een bepaalde
frequentie heeft. Door een extern magneetveld aan te leggen zal men de energieni-
veaus van het atoom relatief t.o.v. elkaar verschuiven zodat de laser effectief rood-
of blauwverschoven wordt.

2.2.2 Laserkoeling

In typische experimenten komen de atomen uit een oven met een temperatuur
rond de 600 K[87]. Bij deze temperatuur ligt de gemiddelde snelheid voor typische
condensaatatomen tussen de 400 m/s en 1400 m/s. Deze snelheden zijn veel te groot
om atomen te kunnen invangen. Met andere woorden vooraleer de atomen gevangen
worden, zal er een eerste koelstap gezet moeten worden. Bij laserkoeling[88–91]
zal men een laserbundel frontaal insturen op de atoombundel die uit de oven komt.
De fotonen in deze laserbundel kunnen, indien correct afgestemd, geabsorbeerd
worden door het atoom. Tijdens de absorptie zal het atoom kortstondig vertragen,
tot het foton terug wordt uitgezonden. De re-emissie van het foton zal resulteren
in een willekeurige (impuls)stoot op het atoom. Gezien de spontane emissie van
het foton isotroop en volledig willekeurig is zal deze gemiddeld gezien noch een
versnelling, noch een vertraging opleveren. Het principe van laserkoeling is getoond
in figuur 2.2.

Gezien de atomen bewegen, zal de golflengte van het invallende laserlicht aan
een dopplerverschuiving onderhevig zijn: ∆λ/λ0 = ∆v/c. Hierdoor zal men de
frequentie van het laserlicht moeten roodverschuiven als men wil dat het licht
wordt geabsorbeerd. Merk op dat dus niet alle atomen de invallende fotonen
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Figuur 2.2: Het atoom en een foton vallen op elkaar in (bovenaan). Het
foton wordt geabsorbeerd door het atoom (midden), na absorptie is het
atoom vertraagd. Vervolgens wordt het foton terug uitgezonden (onderaan),
dit geeft een stoot aan het atoom.

zullen absorberen bij laserkoeling. De atomen zullen immers alleen maar fotonen
absorberen in zeer nauwe frequentie intervallen. Alleen de atomen met de juiste
snelheid, zodat de dopplerverschuiving ervoor zorgt dat de frequentie gepast is,
zullen fotonen absorberen. De overige atomen bewegen ongehinderd verder. Om
de invallende atoomstraal te koelen zal men dus eerst de snelste atomen moeten
vertragen en zo afbouwen tot de traagste atomen. Om dit praktisch te doen zal
men gebruik maken van een Zeeman vertrager, weergegeven in figuur 2.3. In

Figuur 2.3: De ZEEMAN vertrager met profiel van het magneetveld,
bron[92]. Links is een bron voor de atoomstraal, deze zal door een in-
homogeen magneetveld gaan. Rechts is de invallende laserstraal die voor de
koeling zorgt.

de Zeeman vertrager stelt men het magneetveld zodanig af dat het Zeeman
en Doppler effect elkaar opheffen op elk punt voor een gegeven snelheid van
het atoom. Door het magneetveld af te bouwen doorheen de vertrager zal men
stelselmatig de atomen steeds verder vertragen.

Opmerking: Bij laserkoeling is de impulsstoot ten gevolge van een foton zo’n
10 000 keer kleiner dan de impuls van het atoom zelf[93]. Dit houdt in dat men
grofweg 10 000 fotonen nodig heeft om het atoom nagenoeg tot stilstand te brengen.
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Hoewel de impulsoverdracht maar klein is, kan deze wel aan een zeer hoog tempo
plaatsvinden. Bij absorptie zal het atoom het foton slechts een tiental nanoseconden
vasthouden vooraleer deze terug wordt uitgezonden. De grote hoeveelheid aan
fotonen kunnen dus botsen binnen een tijdsbestek van enkele milliseconden, wat
een remweg van grofweg een meter oplevert.

Na de laserkoeling zijn de atomen afgekoeld tot op enkele 100 µK. Op deze
temperaturen bedraagt de gemiddelde snelheid van de atomen enkele cm/s. Op dit
punt zijn de atomen bijgevolg traag genoeg om in een val ingevangen te kunnen
worden. Een condensaat zal echter op deze temperaturen nog niet gevormd worden.

2.2.3 De magneto-optische val (MOT) en de optische stroop

Om de atomen magnetisch op te sluiten zal in elke bewegingsrichting een variërend
magneetveld aanleggen. Dit magneetveld realiseert men door een paar anti-
Helmholtz spoelen in elke bewegingsrichting te plaatsen. De atomen die dan uit de
Zeeman vertrager komen zullen in deze val op het einde worden ingevangen. Naast
de magnetische opsluiting zal men ook in elke bewegingsrichting een laserbundel
aanleggen die lichtjes rood ontstemd is. De aangelegde laserbundel zal ervoor
zorgen dat atomen die uit de val willen bewegen, tegen de laser in, vertraagd worden.
Deze bijkomende koeling noemt men ook dopplerkoeling. De laser heeft met andere
woorden twee functies: een verdere koeling en een bijkomende opsluiting voor de
atomen. De combinatie van een magnetische val met de laserbundels noemt men
een magneto-optische val[94], getoond in figuur 2.4. In de magneto-optische val

Figuur 2.4: Natrium atomen worden gevangen door de magneto-optische
val. Dit geeft aanleiding tot een groeiend wolkje atomen. Op dit punt vormen
de atomen nog geen condensaat. Foto: H.M. HELFER/NIST.
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zal het wolkje atomen aangroeien. Wanneer het aantal gewenste deeltjes is bereikt
schakelt men de atoomstraal uit.

Wanneer het atoom in de magneto-optische val in de richting van een van
de lasers beweegt, zal de frequentie door het dopplereffect dichter bij de absorp-
tiefrequentie komen. Het atoom zal dan atomen van die laser absorberen en zo
verder afgeremd worden. Als het atoom in de andere richting beweegt worden de
rollen omgedraaid. In welke richting het atoom ook beweegt, het zal afgeremd
worden. Men spreekt in deze situatie van een optische stroop[89] (Engels: optical
molasses) waarin de atomen zich bewegen. Het afremmen van de atomen gebeurt
in een tijdspanne van enkele microseconden. Door zes lasers aan te leggen in drie
richtingen, worden de atomen in alle richtingen afgeremd. Doordat de atomen bij
het terug uitsturen van het foton terug een willekeurige stoot krijgen, zullen de
atomen met deze techniek nooit volledig stilgezet kunnen worden. Op een bepaald
punt is de willekeurige snelheidstoename equivalent aan de snelheidsafname waar-
door de atomen niet meer vertraagd worden. Deze limiet noemt men de Doppler
koellimiet. De minimaal haalbare temperatuur met Doppler koeling is gegeven
door[95]:

TDoppler =
~γ

2kB
, (2.6)

met γ de natuurlijke lijnbreedte van de gebruikte transitie. De uiteindelijke
temperaturen die men kan bereiken liggen rond de 10 µK tot 100 µK. Voor de
gasparameter komt dit neer op nλ3

dB ∼ 0,01 tot 0,1. Dit is nog steeds niet koud
genoeg om een condensaat te bekomen. Voor de volgende stap van het koelproces
schakelt men bijgevolg de lasers uit, om opwarming te voorkomen, en werkt men
met een zuiver magnetische val. De technieken die gebruikt worden om lagere
temperaturen te bereiken noemt men ook vaak sub-Doppler koeltechnieken.

2.2.4 Evaporatieve koeling

De volgende en laatste stap in het koelproces is de evaporatieve koeling[96, 97],
ook gekend als verdampingskoeling. Bij evaporatieve koeling zal men de meest
energetische atomen uit het condensaat “blazen”. Als gevolg hiervan zullen de
resterende atomen in de val hun energie herverdelen tot een nieuw evenwicht
bereikt wordt. De nieuwe evenwichtstoestand zal een lagere temperatuur hebben.
Dit principe is geïllustreerd in figuur 2.5. Om de heetste atomen uit de val te
blazen maakt men gebruik van een radiofrequent veld. Dit veld zorgt ervoor dat
de magnetische dipoolmomenten van de atomen omflippen en deze dus uit de val
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Figuur 2.5: Een invallende radiofrequent (RF) veld blaast de atomen met
de meeste energie uit de magnetische val (a). De resterende atomen proberen
vervolgens hun snelheden te herverdelen om een nieuw thermisch evenwicht
te vormen (b). De gemiddelde snelheid van de atomen in de val is hiermee
verlaagd. In de figuren duidt f (v) de grootte van de snelheidsverdeling aan.

willen bewegen. Gezien de heetste atomen het meeste energie hebben, zullen deze
zich voornamelijk aan de buitenrand van de val bevinden. Door de atomen aan de
rand te verwijderen zal men dus effectief de temperatuur verlagen.

Opmerking: Dit omflippen met een radiofrequent veld wordt ook gebruikt om
gepulste atoomlasers te maken, waar men werkt met radiofrequente pulsen in plaats
van velden. Door de atomen van het condensaat op een bepaalde plaats collectief
om te flippen zal er een laserbundel van condensaatatomen uit het condensaat en
de val ontsnappen.

Het proces van verdampingskoeling resulteert uiteindelijk in een atomair gas
met een temperatuur rond de 10 nK tot 100 nK. Op het einde van deze koelcyclus
is het atomaire gas koud genoeg om een condensaat te vormen.

2.2.5 Bijzondere koeltechnieken

In bepaalde situaties valt het voor dat de atomen niet (rechtstreeks) gekoeld kunnen
worden via evaporatieve koeling. Om alsnog de atomen te kunnen koelen tot op
ultrakoude temperaturen, zal men een tweede gas (een “buffergas”) toevoegen
dat wel evaporatief gekoeld kan worden én dat interageert met de te bestuderen
atomen. Tijdens het koelproces komen het buffergas en bestudeerde atomaire gas
in thermisch evenwicht, waardoor de rethermalisatie opnieuw mogelijk is. Op het
einde van het koelproces wordt het overbodige gas met een radiofrequente puls uit
de val geblazen zodat men overblijft met het te bestuderen atomaire gas. Deze
bijzondere koeltechnieken zijn voornamelijk nodig voor het koelen van fermionische
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gassen. Bij fermionen zal het Pauli verbod ervoor zorgen dat interacties sterk
onderdrukt worden bij koudere temperaturen. Afhangende van het gebruikte
buffergas onderscheidt men twee koelprocessen.

Sympatische koeling Bij sympatische koeling[98] zal men een tweede gas toe-
voegen dat ofwel een andere atoomsoort is of een ander isotoop. Dit werd
bijvoorbeeld gebruikt om de bosonische atomen 39

19K en 41
19K te laten conden-

seren[99]. In dit geval was het gebruikte buffergas 87
37Rb. Bij fermionische

gassen wordt dit vaak toegepast door als buffergas een bosonisch isotoop te
nemen (bijvoorbeeld een 7

3Li-63Li mengsel).

Simultane koeling Bij simultane koeling maakt men een mengsel van verschil-
lende spintoestanden van hetzelfde atoom. Gezien fermionen in verschillende
spintoestanden nog wel onderling interageren bij zeer lage temperaturen, kan
een spinmengsel wel gekoeld worden via evaporatieve koeling.

2.2.6 Condensatie bij hoge dichtheid

Zoals voorheen aangehaald is de vereiste om een condensaat te bekomen gegeven
door nλ3

dB & 1. Dit kan op twee manieren bekomen worden. Aan de ene kant
kan men de temperatuur van de beschouwde deeltjes naar beneden halen zodat
hun thermische golflengte zal toenemen. Aan de andere kant kan men ook de
deeltjesdichtheid opdrijven, zodat de afstand tussen de atomen zal afnemen. In
experimenten zal men doorgaans kiezen voor de eerste methode: het afkoelen
van het gas. Het feit dat het gas ultrakoud en ijl is maakt dat de theoretische
beschrijving eenvoudiger is en dat de experimentator makkelijk een theorie vindt
om mee te vergelijken. Desalniettemin heeft men al experimenteel een condensaat
gerealiseerd door de dichtheid op te drijven[100].

Uit het bovenstaande volgt dat men condensatie kan vinden op élke tempe-
ratuur. Zo vermoed men bijvoorbeeld dat condensatie door hoge dichtheid tot
stand komt in neutronensterren[101]. Door de immense zwaartekrachtdruk zal
de dichtheid in de binnenste korst van de ster ontzettend groot worden. Men
vermoedt dat door deze hoge druk een neutronenster in zijn binnenste korst een
condensaat heeft, zelfs bij de hoge temperaturen (orde 106 K) die er heersen. Met
andere woorden, condensatie kan voorkomen in een grote waaier aan systemen
over een breed temperatuurbereik[102]. Voor atomaire gassen werkt men typisch
op temperaturen in de orde nanokelvin, in vaste-stof systemen (excitonen) is
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dit in de orde van millikelvin terwijl supergeleiders al in de orde van decakelvin
supergeleidend zijn.

2.2.7 Nog koeler: atomaire gassen in de ruimte

In 2017 startte NASA een ruimteprogramma op voor ultrakoude gassen[103]: het
koude atoom laboratorium (CAL). De interesse om condensaten in het gewichtsloze
(of microzwaartekracht) te maken is er reeds sinds 2007. Vorige experimenten prepa-
reerden een condensaat op hoogte en lieten het dan vallen. Voor experimentatoren
biedt gewichtsloosheid twee belangrijke voordelen, hieronder gegeven.

Langere levensduur Eens een condensaat gerealiseerd is, zal men de magneti-
sche val uitschakelen om metingen te doen. Op aarde zal de zwaartekracht het
condensaat versnellen. Na een meettijd van zo’n 20 ms crasht het condensaat
op de rand van de vacuumcel. In de ruimte zou men echter de levensduur
van een condensaat kunnen verlengen tot 10 seconden.

Lagere temperaturen Om nog lagere temperaturen te bereiken voor het con-
densaat maakt men gebruik van expansieve koeling. Om het gas te expanderen
zal men de opsluitingspotentiaal verzwakken zodat het gas zich kan uitsmeren.
Bij de afwezigheid van zwaartekracht is het mogelijk om de opsluiting nog
zwakker te maken en het gas bijgevolg verder te expanderen.

Naast de bijkomende experimentele eenvoud, zijn er ook nog interessante
experimenten die men kan doen om de fysica verder op de rooster te leggen. Zo
verwacht men in de ruimte dat men ook holle condensaten kan vormen, waarbij
het condensaat zich bevindt op een bolschil. Op aarde klapt zo’n bolschil dicht en
krijgt men steeds een atoomwolkje. Dit experiment, ook gekend als het experiment
van Lundblad[104], kan meer inzicht bieden in het gedrag van collectieve en
topologische excitaties in condensaten. Met de satelliettest was men daarnaast
in staat het equivalentieprincipe te bevestigen tot op een precisie van één in een
quadriljoenste (1015)[105]. Het belang van het testen van dit principe ligt in het feit
een schending van dit principe (hoe klein dan ook) aanwijzing kan zijn voor nieuwe
fundamentele krachten. Deze nieuwe fundamentele krachten zouden op hun beurt
de langlopende impasse tussen algemene relativiteitstheorie en kwantummechanica
kunnen oplossen.
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2.3 Detecteren van atomaire gassen

Om uiteindelijk informatie over de fysica van koude gassen te kunnen bekomen
moet men ook in staat zijn metingen op het systeem uit te voeren. Doorgaans
in experimenten is men geïnteresseerd in twee eigenschappen van het atomaire
gas: de dichtheidsverdeling en de impulsverdeling. Om beide verdelingen op te
meten maakt men doorgaans gebruik van in-situ absorptie beeldvorming. Bij
deze beeldvormingstechniek zal men een laser op het condensaat laten invallen en
kijken naar de schaduw van het wolkje atomen. De uiteindelijke schaduw van het
condensaat wordt opgevangen op een CCD chip. Hoe meer atomen er zich in een
bepaalde laserbundel bevonden, hoe donkerder de plek waar de bundel op de CCD
chip invalt zal zijn.

Opmerking: De bovenstaande methode van beeldvorming is destructief. Er bestaan
ook niet-destructieve methoden[106] waarbij men kijkt naar niet-geabsorbeerd licht.
Voor beide methoden blijft de essentie hetzelfde: men wil de dichtheid van het
condensaat reconstrueren.

2.3.1 Dichtheidsverdeling

Het beeld dat men uiteindelijk op de CCD chip opvangt geeft de geïntegreerde
dichtheid (Engels: column density) van de atoomwolk:

n2D(x,y) =
∫
R

dz n(x,y, z). (2.7)

Om van deze 2D projectie terug te gaan naar een 3D reconstructie van de wolk zijn
er verschillende methoden beschikbaar. Indien het systeem een bol- of cilindersym-
metrie heeft maakt men vaak gebruik van de inverse Abel transformatie[107, 108],
ook gekend als de Abel inversie. Een tweede manier om een 3D reconstructie te
bekomen is door middel van tomografische technieken. Deze laatste techniek werd
toegepast om het onderscheid te kunnen maken tussen een soliton en een vortex
excitatie in een ultrakoud fermionisch gas[109].

De totale dichtheidsverdeling van het atomaire gas is opgebouwd uit het
condensaat en de thermische atomen die daarrond vliegen. Het condensaat zal
neerslaan in de grondtoestand van het systeem. Als er gekeken wordt naar een
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anisotrope harmonische val wordt de dichtheidsverdeling van het condensaat:

n0(r ) = N0
π3/2aHO,xaHO,yaHO,z

exp
(
− x2

a2
HO,x

− y2

a2
HO,y

− z2

a2
HO,z

)
, (2.8)

met aHO,i =
√
~/mωi de harmonische oscillatorlengte, waarbij ωi de opsluitings-

frequentie in de i-richting is. Voor het thermische gas is de situatie anders, deze
zijn thermisch verdeeld over de verschillende energieniveaus. Gebruikt men de
Maxwell-Boltzmann verdeling als wegingsfactor, waar de potentiaal de rol
speelt van energieverdeling, wordt de thermische dichtheid gegeven door:

nth(r ) = Nth
π3/2ath,xath,yath,z

exp
(
− x2

a2
th,x
− y2

a2
th,y
− z2

a2
th,z

)
, (2.9)

met ath =
√

2kBT /mω2
i de thermische lengteschaal en ωi de opsluitingsfrequentie

in de i-richting. Een opmerking die gemaakt kan worden is dat bij het koelen de
breedte van het condensaat (2.8) constant is terwijl die van het thermische gas
(2.9) gaat als

√
T . In typische experimenten met koude gassen zal aHO � ath zodat

het condensaat veel smaller is dan de thermische wolk. Wanneer de temperatuur T
daalt onder de condensatietemperatuur TC treedt er een macroscopische bezetting
van de grondtoestand op N0 � Nth. Vanaf dit punt wordt de thermische wolk
verwaarloosbaar voor de dichtheidsverdeling.

Opmerking: In realiteit zal de vorm van de twee dichtheidsverdelingen (2.8) en
(2.9) nog worden aangepast door interacties. Het bovenstaande beeld geeft dus
slechts een kwalitatieve analyse van wat er aan de hand is.

Voor Fermi gassen is het verhaal lichtjes ingewikkelder. In dit geval zal de
wolk van het condensaat breder zijn dan in het bosonische geval omwille van
de Pauli druk die voorkomt dat de fermionen dezelfde plek innemen. Men kan
aantonen dat[110] de breedte van een fermionisch condensaat evenredig is aan
N 1/6aHO. Wanneer N � 1 zullen fermionische gassen bijgevolg beduidend breder
zijn dan bosonische gassen. Een vergelijking tussen een fermionisch en bosonisch
condensaat wordt getoond in figuur 2.6.

In het geval van bosonen kenmerkt de vorming van het condensaat zich door
het ontstaan van een gepiektere verdeling in het dichtheidsprofiel. In het geval
van fermionen zal dit niet het geval zijn. Er is echter nog een tweede manier
waarop condensatie zich kan tonen in een dichtheidsverdeling en dat is door middel
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Figuur 2.6: De dichtheidsverdelingen van 7
3Li (boson, links) en 6

3Li (fermion
rechts) tijdens het koelen. Naarmate de temperatuur daalt zal het wolkje
atomen krimpen en uiteindelijk condenseren. Bij de bosonen resulteert dit in
een plots zeer geconcentreerde wolk, bij fermionen verloopt de condensatie
subtieler. Figuur uit[110].

van interferentie met materie[111]. Om twee wolkjes te laten interfereren maakt
men een dubbele potentiaalput zodat er zich twee condensaten vormen. Eens
de condensaten gevormd zijn schakelt men de val uit zodat deze beginnen te
expanderen en overlappen. Vanaf het moment dat de condensaten beginnen te
overlappen wordt er een interferentiepatroon gevormd. Een voorbeeld van zo’n
interferentiepatroon is gegeven in figuur 2.7. Het interferentiepatroon van de
twee atoomwolkjes, ook gekend als materie-interferentie, is ook een kenmerkend
verschijnsel in condensaten. Het resulterende streepjespatroon komt tot stand
doordat het verschil in faseveld van de twee macroscopische golffuncties aanleiding
geeft tot interferentie. Aangezien het faseveld ϕ(r , t) gerelateerd kan worden aan
het snelheidsveld v(r , t) van het condensaat7, kan men via de interferentiefranjes
het lokale snelheidsverschil tussen de twee overlappende condensaten meten.

2.3.2 Impulsverdeling

Naast de dichtheidsverdeling kan er ook gekeken worden naar de impulsverdeling.
Door beide (canonisch toegevoegde) verdelingen te kennen kan men de toestand
van het atomaire gas volledig karakteriseren. Om de impulsverdeling te bepalen
gebruikt men vaak een “time-of-flight” meting[57]. Bij dit soort meting schakelt
men de val even uit en laat men het gas expanderen. Men noemt deze expansie ook
vaak een “ballistische expansie” of vrije expansie: de atomen bewegen nagenoeg als
vrije deeltjes[67]. Na een bepaalde tijd meet men de dichtheidsverdeling nog eens op.

7Het verband tussen de twee is gegeven door (3.4), besproken in het volgende hoofdstuk.
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Figuur 2.7: Het interferentiepatroon van twee overlappende BOSE-
EINSTEIN condensaten voor drie verschillende diepten van de dubbele put
potentiaal. Bovenaan staat een experimenteel resultaat, onderaan de simula-
tie met de GROSS-PITAEVSKII vergelijking. Bij de meest linkse figuur is de
scheiding tussen de condensaten klein wat leidt tot een centraal maximum.
Hoe verder naar rechts, hoe groter de scheiding tussen de condensaten. Figuur
uit[112].

Uit het verschil tussen de twee dichtheidsverdelingen kan men de impulsverdeling
afleiden.

Wanneer een atomair gas condenseert, zullen de atomen neerslaan in de laagst
energetische toestand. In deze toestand zal de impulsverdeling sterk gepiekt zijn
rond p = 0. Dit gedrag is gelijkaardig voor zowel condensatie van bosonen als
fermionen. Het opmeten van de impulsverdeling gaf zo een bewijs voor het bestaan
van het condensaat. De allereerste gemeten impulsverdeling van een condensaat is
getoond in figuur 2.8. In de figuur valt meteen op dat de piek van het condensaat
een veel plattere vorm heeft dan de verdeling van het thermische gas. Dit verschil
tussen de impulsverdeling van het condensaat en thermische gas kan kwalitatief
eenvoudig begrepen worden. De atomen in het thermische gas zullen doorheen
de ballistische expansie zich als vrije deeltjes gedragen. Gezien de thermische
golflengte van deze vrije deeltjes voldoende klein is zal hun snelheidsverdeling
gegeven zijn door de Maxwell-Boltzmann verdeling:

nth(p) ∝ p2 exp
(
− p2

2mkBT

)
. (2.10)
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Figuur 2.8: Deze impulsverdeling voor een gas 87
37Rb atomen toonde in

1995 ondubbelzinnig het bestaan van het BOSE-EINSTEIN condensaat aan.
Van links naar rechts is de temperatuur gelijk aan: 400 nK, 200 nK en 50 nK;
de kritische temperatuur van het systeem bedraagt 170 nK[57]. De uiterst
linkse figuur is het punt waarop het kwantumkarakter belangrijk wordt. De
middenste figuur toont het begin van de vorming van het condensaat en de
centrale piek. De uiterst rechtse toont een nagenoeg zuiver condensaat. De
dichtheid wordt aangegeven met kleuren en gaat van lage dichtheden (rood)
naar zeer hoge dichtheden (blauw-wit). Afbeelding: NIST/JILA/CU-Boulder.

Uit (2.10) volgt dat, onafhankelijk van de opsluitingspotentiaal, het thermische
gas altijd aanleiding zal geven tot een isotrope impulsverdeling. De atomen in het
condensaat daarentegen vormen een zuivere toestand, deze geven immers aanleiding
tot één macroscopische golffunctie. Om de impulsverdeling van het condensaat te
vinden kan met eenvoudigweg de grondtoestand fouriertransformeren. Zo vindt
men voor de dichtheidsverdeling (2.8) dan de bijhorende impulsverdeling:

n0(p) = N0
π3/2cHO,xcHO,ycHO,z

exp
(
− p2

x

c2
HO,x

−
p2
y

c2
HO,y

− p2
z

c2
HO,z

)
, (2.11)

met cHO,i = ~/aHO,i =
√
~mωi . Uit (2.11) volgt dat het condensaat sneller zal

uitzetten op plaatsen waar het meer was samengedrukt bij de ballistische expan-
sie. Dit verschil in gedrag met het thermische gas laat bijgevolg toe om zo een
onderscheid te maken.

Opmerking: Opnieuw betreft het bovenstaande een vereenvoudigde kwalitatieve
analyse. Voor een uitgebreidere studie dient men de interacties opnieuw in re-

32



2.4 - De flexibiliteit van fermionische atomaire gassen

kening te brengen. Door de interacties zal de expansie-dynamica nog lichtjes
wijzigen. Desalniettemin blijft het anisotrope karakter van de impulsverdeling van
het condensaat behouden[113–115].

2.3.3 Thermodynamische variabelen

Naast de dichtheids- en impulsverdeling is men vaak ook geïnteresseerd in de ver-
schillende thermodynamische variabelen van het condensaat. De waarden van deze
thermodynamische variabelen bepaalt men doorgaans door middel van de opgeme-
ten dichtheids- en impulsmetingen. Typisch zal men aan de opgemeten verdelingen
een bepaald theoretisch model8 fitten dat de toestandsveranderlijken van het gas
aan elkaar relateert. Vaak beperkt men dan de fits tot het lage-dichtheidsregime
waar het atomaire gas zwak interagerend is. Een andere methode bestaat eruit
om een tweede gas te introduceren met een gekende toestandsvergelijking die in
evenwicht is met de wolk[117]. Tot slot kan men ook nog metingen maken aan de
niet-gecondenseerde component[118].

Om de temperatuur en chemische potentiaal te bepalen gebruikt men typisch
de bovengenoemde fit, waarbij men kijkt naar het lage-dichtheidsregime[59, 119–
121]. Voor de temperatuur gebruikt men soms ook een referentiegas in thermisch
evenwicht. De energie en druk worden doorgaans rechtstreeks bepaald door een
integratie over de dichtheids- en impulsverdelingen[122–126].

2.4 De flexibiliteit van fermionische atomaire gassen

Voor fermionische atomaire gassen verloopt het condensatieproces op een funda-
menteel andere manier dan bij bosonische gassen. Dit verschil in het onderliggende
mechanisme resulteert in bijkomende fenomenen in de superfluïditeit en bijgevolg
in een zeer rijke fysica. In deze sectie wordt het onderliggende mechanisme bij
fermionen toegelicht samen met de flexibiliteit van fermionische atomaire gassen.

2.4.1 Bosonische en fermionische condensaten

Wanneer men identieke deeltjes9 bestudeert is er een fundamentele symmetrie die
steeds overeind moet blijven: de permutatiesymmetrie. Deze symmetrie stelt dat

8Vaak baseert men zich hiervoor op de algemene Gibbs-Duhem vergelijking[116].
9Vanuit een klassiek oogpunt zijn deeltjes altijd onderscheidbaar: Men kan ze labelen en volgen

doorheen de faseruimte (ofwel individueel of als ensemble). De notie van identieke deeltjes is
bijgevolg uniek aan de kwantummechanica. Identieke deeltjes zijn deeltjes die niet te onderscheiden
zijn via een intern kwantumgetal.
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het omwisselen van twee (of meerdere) deeltjes aanleiding moet geven tot dezelfde
fysica. In de golffunctie uit zich dit als10:

ψ (ν1,ν2) = ±ψ (ν2,ν1), (2.12)

waarbij νj de label is van deeltje j. Deeltjes die een plusteken krijgen onder
verwisseling noemt men bosonen, deeltjes die een minteken verkrijgen noemt men
fermionen. Het spin-statistiek theorema[127] leert ons dat bosonische deeltjes
steeds een heeltallige spin hebben, terwijl fermionische deeltjes een halftallige spin
hebben. Een belangrijk gevolg van de fundamentele deeltjessymetrie ligt in het feit
dat twee fermionen zich onmogelijk in dezelfde kwantumtoestand kunnen bevinden.
Dit fenomeen is algemeen bekend als het uitsluitingsprincipe van Pauli.

Opmerking: Meestal denkt men bij fermionen en bosonen aan de elementaire
deeltjes, bijvoorbeeld elektronen en fotonen. Het is echter ook mogelijk om te
kijken naar zogenaamde samengestelde bosonen en fermionen, wat ons tot atomen
leidt. Het samenstellen van twee of meerdere bosonen zal altijd resulteren in een
boson. Het samenstellen van twee of meerdere fermionen zal leiden tot ofwel
een samengesteld boson (even aantal fermionen) ofwel een samengesteld fermion
(oneven aantal fermionen).

Doordat voor bosonen en fermionen andere regels volgen onder permutatie
(2.12), zullen deze ook voldoen aan een andere kwantumstatistiek[128]. De gemid-
delde deeltjesbezetting voor identieke deeltjes is getoond in figuur 2.9 en vergeleken
met de situatie voor klassieke (onderscheidbare) deeltjes. Uit figuur 2.9 is duidelijk
dat wanneer bosonen gekoeld worden tot temperaturen nabij het absolute nulpunt,
deze de grondtoestand macroscopisch zullen bezetten. Dit leidt tot het besproken
Bose-Einstein condensaat. Wanneer fermionen echter gekoeld worden zullen
deze zich schikken zodat er precies één fermion per energieniveau is. Dit is een
gevolg van het hierboven genoemde Pauli verbod. In een fermionisch systeem
vullen alle energieniveaus zich dan op tot op het hoogst gevulde niveau: het Fermi
niveau EF. Een kwalitatieve voorstelling van de bezetting van de energieniveaus
voor beide soorten deeltjes is gegeven in figuur 2.10.

Uit het bovenstaande is het duidelijk dat er nog een extra element nodig is
om condensatie van fermionen te bekomen. Gezien voor fermionische deeltjes
de grondtoestand niet dubbel, laat staan macroscopisch, bezet kan worden is de

10Deze symmetrie gaat algemeen op. Dit valt eenvoudig te bewijzen door de permutatie-operator
P̂ te beschouwen die twee deeltjes omwisselt en op te merken dat de enige mogelijke eigenwaarden
gegeven zijn door ±1.
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Figuur 2.9: De MAXWELL-BOLTZMANN (MB) verdeling voor klassieke
deeltjes, de BOSE-EINSTEIN (BE) verdeling voor identieke bosonen en de
FERMI-DIRAC (FD) verdeling voor identieke fermionen. Hierbij is n̄ε de
gemiddelde deeltjesbezetting bij energie ε, β de inverse temperatuur en µ de
chemische potentiaal.
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Figuur 2.10: De verdeling van de deeltjes over de energieniveaus van het
systeem in de limiet T → 0 voor bosonen (a) en fermionen (b).

vorming van een condensaat niet mogelijk. Een uitweg voor dit probleem werd
gevonden in 1957 gevonden door Bardeen, Cooper en Schrieffer, tegenwoordig
gekend als de BCS theorie[129]. De BCS theorie gaf de eerste microscopische
basistheorie voor supergeleiding, een fenomeen dat men toen reeds kende in
bijvoorbeeld kwik en lood. Bij supergeleiding zijn het de elektronen in het metaal
die een condensaat vormen. Om te kunnen condenseren stelt de BCS theorie dat
de elektronen opparen in zogenaamde cooperparen[130]. In een cooperpaar zullen
twee fermionen in een verschillende kwantumtoestand opparen tot een effectief
boson. Om deze paren te vormen toonde Cooper in zijn artikel aan dat zelfs
een infinitesimale attractieve kracht tussen de fermionen voldoende was. In het
geval van een supergeleider zijn de twee kwantumtoestanden van het elektron
de “spin-op” |↑〉 en “spin-neer” |↓〉 toestanden. In het geval van een ultrakoud
atomair gas worden de mogelijke kwantumtoestanden bepaald door de complexe
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interactie tussen het baanimpulsmoment L van de elektronen, de spins van de
elektronen S en de nucleaire spin I . De totale spintoestand van het atoom F , ook
gekend als de hyperfijn toestand, wordt dan bepaald door door de som van de drie
impulsmomenten F = L + S + I . De verschillende hyperfijntoestanden labelt men
door middel van de ket |F ,mF 〉, met F = |F | de totale grote van het impulsmoment
en mF ∈ {m ∈ Z | −F ≤ m ≤ F } de component in de referentierichting (mF geeft
de oriëntatie van de spin). In experimenten met twee fermionpopulaties11 zal
men de atomen prepareren in de twee laagst-energetische hyperfijntoestanden:
|F ,−F 〉 en |F ,−F + 1〉. Naar analogie met de theorie voor supergeleiders noemt
men deze toestanden eveneens de “spin-op” en “spin-neer” toestand. In de thesis
zal dezelfde conventie worden gebruikt voor de twee fermiontoestanden. Gezien
de benamingen spin-op en spin-neer niet over de daadwerkelijke spin handelen
noemt men dit ook vaak de “pseudospin” van het atoom. In figuren worden deze
twee toestanden dan weer doorgaans weergegeven door blauwe en rode atomen,
opnieuw een veelvoorkomende conventie. Het aantal atomen in de spin-op en spin-
neer toestand wordt respectievelijk genoteerd als N↑ en N↓. Het effectieve boson
dat gevormd is door het cooperpaar zal ditmaal wel Bose-Einstein condensatie
kunnen ondergaan. Het principe van condensatie voor fermionen is ook nog eens
geïllustreerd in figuur 2.11.

(a) Fermionen vormen cooperparen. (b) Cooperparen vormen condensaat.

Figuur 2.11: De fermionen vormen cooperparen (a) welke op hun beurt
zullen condenseren (b).

Een condensaat gevormd met cooperparen noemt men een fermionisch con-
densaat gezien de elementaire bouwstenen fermionen zijn. Een groot verschil met
bosonische consensaten is dat bij fermionische condensaten er nu een bijkomende
dynamica is voor de paarvorming. Deze fysica van de paren zal de fysica van

11Hier wordt de situatie met twee spintoestanden besproken, welke ook in de thesis wordt
beschouwd. Een andere manier om twee fermiontoestanden te hebben is door naar twee atoom-
soorten te kijken die elks in één specifieke hyperfijntoestand zijn. In dit tweede geval zal er ook
een massa-onbalans optreden wat de beschrijving bemoeilijkt.
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fermionische condensaten verrijken. Hoewel er al redelijk vroeg verschillende
theorieën beschikbaar waren voor het condensaat van fermionen[131–133], liet de
effectieve experimentele realisatie op zich wachten tot 2003[134–137].

2.4.2 Ongebalanceerde Fermi gassen

Doordat men nu met fermionparen werkt is het mogelijk om een onbalans te
introduceren in de twee fermionpopulaties: tussen het aantal spin-op en spin-neer
atomen. Dit zal op zijn beurt het superfluïde paringsmechanisme verstoren, wat
ook gekend is als gefrustreerde paarvorming. Bij een onbalans zal niet elk fermion
een partner kunnen vinden in de andere spintoestand om een cooperpaar mee te
vormen. De overblijvende ongepaarde atomen zullen doorgaans naar de rand van
de val worden geduwd; dit fenomeen is gekend als faseseparatie. Een ander effect
is dat de ongepaarde atomen ook excitaties in het condensaat kunnen opvullen.
Zo heeft men dit onderzocht voor solitonen: een dichtheidsdip die zich aan een
constante snelheid voortbeweegt. Hier zouden de ongepaarde fermionen het soliton
kunnen opvullen en stabiliseren[138].

Als men de het spin-onevenwicht tussen de twee fermionpopulaties te groot
maakt zal het condensaat vernietigd worden. De overgang van een superfluïdum
naar een normaal fluïdum gedreven door spin-onevenwicht is gekend als de Clogs-
ton(-Chandrasekhar) faseovergang of limiet. In de limiet T → 0 kan men
aantonen dat de Clogston transitie plaatsvindt als[63, 139, 140]:

ζ ≥ ∆√
2
= ζC, (2.13)

met ∆ de bandkloof, ζ = (µ↑ − µ↓)/2 de polarisatie en ζC de kritische polari-
satie. Experimenteel werd deze faseovergang intussen in verscheidene groepen
waargenomen[108, 141–143].

Om de overgang intuïtief te begrijpen kan men kijken naar een vereenvoudigd
model voor de paarvorming, gebaseerd op de twee Fermi sferen van beide fer-
mionpopulaties, ook getoond in figuur 2.12. Wanneer twee fermionen opparen
tot een cooperpaar zal de energie van het ganse systeem verlaagd worden met
de bindingsenergie van het fermionpaar ∆, waarbij ∆ de superfluïde bandkloof
is12. Indien er voor de eenvoud verondersteld wordt dat alleen de fermionen aan
de rand van de Fermi sfeer zullen interageren, kunnen alleen fermionen in de

12De waarde van deze bandkloof wordt beïnvloed door de sterkte waarmee de fermionen elkaar
aantrekken en de temperatuur van het gas.
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Figuur 2.12: Een kwalitatief beeld van de CLOGSTON fasetransitie in
2D. In de linkse figuur staat de situatie afgebeeld voor een gebalanceerd
FERMI gas (a). In de rechtse figuur staat de situatie afgebeeld voor een sterk
gepolariseerd FERMI gas (b). De banden rondom het FERMI oppervlak (de
paringsbanden) geven de kwantumtoestanden aan die kunnen deelnemen aan
de vorming van cooperparen. In het gebalanceerde geval (a) overlappen beide
banden en wordt een maximaal aantal cooperparen gevormd. In het sterk
gepolariseerde geval (b) overlappen de paringsbanden niet meer en zullen er
geen cooperparen gevormd kunnen worden.

toestanden die zich in het energiebereik [EF − ∆, EF + ∆] bevinden deelnemen aan
de vorming van een cooperpaar. Voor de fermionen die zich buiten deze parings-
band bevinden is de energiekost groter dan de energiewinst ∆ waardoor deze niet
kunnen deelnemen aan de paarvorming. Indien het Fermi gas ongepolariseerd is
(figuur 2.12a) zal elk fermion van de “spin-op” populatie een partner vinden in de
“spin-neer” populatie om een cooperpaar mee te vormen. Naarmate de polarisatie
toeneemt zullen er minder fermionen zijn die kunnen paren. Zodra de polarisatie
een kritische polarisatie ζc bereikt zullen de paarbanden niet meer overlappen.
Vanaf het punt dat de paarbanden niet meer overlappen kunnen de fermionen geen
partner meer vinden om, op een energetisch voordelige manier, een cooperpaar
mee te vormen. Als gevolg wordt door de te grote polarisatie de superfluïditeit
onderdrukt en zal er zich geen superfluïdum meer vormen.

2.4.3 Interactiesterkte en de BEC-BCS overgang

In atomaire gassen is het mogelijk om de interacties tussen de verschillende deeltjes
aan te passen met een Feshbach resonantie[144–148]. In een Feshbach resonantie
zal men door middel van een extern aangelegd magneetveld de effectieve interacties
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tussen de atomen kunnen aanpassen. Een Feshbach resonantie vindt plaats
wanneer men de energie van het open13 verstrooiingskanaal in resonantie brengt
met een gebonden toestand in het gesloten14 kanaal. Wanneer het gesloten kanaal
in resonantie komt zullen de atomen in het open kanaal kunnen verstrooien naar en
virtuele intermediaire toestand in het gesloten kanaal, welke vervolgens terug naar
het open kanaal vervalt. Merk op dat dit een tweede-orde proces is, wat wil zeggen
dat de correctie van de energie ook tweede orde zal zijn. Na het nodige rekenwerk
vindt men dan voor de verstrooiingslengte met een Feshbach resonantie rond B0

met een breedte ∆B dat[149]:

a(B) = a∞

(
1 − ∆B

B − B0

)
, (2.14)

met a∞ de verstrooiingslengte ver van de resonantie. Door het magneetveld te laten
variëren rond de Feshbach resonantie is het mogelijk om een groot bereik aan
verstrooiingslengten te realiseren. Een voorbeeld van zo’n Feshbach resonantie is
gegeven in figuur 2.13.

215 220 225 230
-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

sc
at
te
rin

g
le
ng
th

(a
o)

B (gauss)

Figuur 2.13: Meting van een FESHBACH resonantie voor een fermionisch
atomaire gas van 40

19K atomen, bron: [150]. Door het magneetveld rond de
resonantie te variëren kan men de verstrooiingslengte veranderen.

Feshbach resonanties speelden een belangrijke rol bij de condensatie van
fermionen. Kort na de realisatie van een condensaat van bosonen voorspelde
men immers dat een condensaat van fermionen ook mogelijk moest zijn[151]. De
complicatie bij Fermi gassen was echter dat de condensatietemperatuur voor

13Met open kanaal wordt bedoeld dat, vanuit het oogpunt van behoudswetten, de finale toestand
van het systeem hierin kan voorkomen. In de veldentheorie noemt men deze toestanden “on shell”.

14In een gesloten kanaal kan, op basis van behoudswetten, de finale toestand van het systeem
zich niet bevinden. In de veldentheorie noemt men deze toestanden “off shell”. Dit kanaal kan
wel bezet worden door virtuele intermediaire toestanden.
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fermionen exponentieel klein is voor zwakke attractieve interacties[152]:

TC
TF
=

8eγ−2

π
exp

(
− π

2|kFas |

)
, (2.15)

met γ = 0,57 de constante van Euler. Bijgevolg lag de condensatietemperatuur
buiten het bereik van wat experimenteel mogelijk was. Door Feshbach resonanties
te gebruiken was het echter mogelijk om de interactie te versterken, wat resulteerde
in een hogere condensatietemperatuur en de eerste observatie van fermionische
superfluiditeit.

Op het eerste zicht lijken BCS- en BEC-condensatie twee fenomenen met
een verschillende oorsprong. Voor BCS condensatie zullen twee fermionen een
cooperpaar vormen dat zal condenseren in de impulsruimte, terwijl bij BEC con-
densatie bosonische moleculen zullen neerslaan in de laagst energetische toestand
en condenseren in de reële ruimte. Wat echter blijkt is dat beide regimes twee
extreme limieten zijn van een breed bereik aan interacties in ultrakoude Fermi
gassen[77]. Het overgangsregime tussen de twee uiterste limieten noemt men de
BEC-BCS overgang. De BEC-BCS overgang is een theoretisch onderwerp dat
terug gaat naar de jaren ’60. In een theorie neergezet door Eagles en later
door Leggett stelde men voor dat de BCS golffunctie algemener bruikbaar
was dan uitsluitend in de zwak-interagerende limiet[131, 153, 154]. In de sterk
interagerende limiet werden de fermionische partners sterk gebonden en gaven
deze aanleiding tot een bosonische molecule wiens paarafstand veel kleiner was
dan de typsiche interdeeltjesafstand. Leggett voorspelde dat de twee regimes
op een continue wijze met elkaar verbonden moesten zijn door een overgang, nu
gekend als de BEC-BCS overgang. Deze overgang werd ook enkele decennia later
experimenteel waargenomen, als eerste in 40

19K[137], later in 6
3Li[155–159]. Het BCS

regime identificeert men vaak met (kFas )−1 ≤ −1, voor het BEC regime is dit dan
weer (kFas )−1 ≥ 1. Het intermediaire gebied |kFas |−1 ≤ 1 is het overgangsgebied,
hier gedraagt het condenaat zich noch als een BCS toestand, noch als een BEC
condensaat. De BEC-BCS overgang is geïllustreerd in figuur 2.14. Merk op dat
de paartemperatuur Tpaar en condensatietemperatuur TC niet samenvallen. Met
andere woorden, men kan fermionen opparen zonder dat deze daarom een conden-
saat vormen. In de BCS limiet liggen de twee temperaturen dicht bij elkaar omdat
de laagst energetische excitatie gegeven is door het opbreken van cooperparen. In
de BEC limiet zijn de laagst energetische excitaties echter fononen. In de BEC
limiet zal men dus eerst superfluïditeit verliezen door fasefluctuaties en pas veel
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Figuur 2.14: Doorheen de BEC-BCS overgang zullen de fermionen overgaan
van de BCS limiet van grote cooperparen naar de BEC limiet van sterk
gebonden diatomische moleculen. Afbeelding gebaseerd op de gelijkaardige
afbeelding in[160, 161]. Op de figuur zijn twee temperaturen aangegeven.
De eerste is de paartemperatuur Tpaar, bij deze temperatuur worden de
cooperparen gevormd (volgens de gemiddelde veld theorie). De tweede is de
condensatietemperatuur TC, bij deze temperatuur treedt er fasecoherentie op
en wordt het condensaat gevormd.

later zullen de paren opbreken.

Een van de motivaties voor de interesse in de BEC-BCS overgang is een moge-
lijke link met hoge TC supergeleiding[133]. Hoewel conventionele supergeleiders
goed verklaard worden door de BCS theorie, lijken hoge TC supergeleiders een
ander mechanisme te volgen. Hoewel de fysica in ultrakoude gassen doorheen
BEC-BCS crossover op eerste zicht niet gerelateerd lijkt te zijn aan die van hoge
Tc supergeleiders zijn er toch enkele gelijkenissen. Zo hebben beide systemen een
hoge TC/TF waarde. Daarnaast is de paargrootte in beide systemen vergelijkbaar
met de gemiddelde afstand tussen de deeltjes. Tot slot is in beide systemen boven
de kritische temperatuur het systeem nog verre van een normaal Fermi gas. Deze
gelijkenissen doen vermoeden dat de BEC-BCS overgang ons nog veel kan leren
over de interacties en fysica van hoge TC supergeleiding. Een andere motivatie
ligt in het feit dat de fysica van de fermionparen op unitariteit (als (kFas)−1 ≈ 0)
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universeel wordt[132, 162]. Doordat de verstrooiingslengte op untariteit divergeert,
zal de enige relevante lengteschaal voor het systeem gegeven zijn door de Fermi
golfvector, welke een maat is voor de dichtheid. Men verwacht dat in het unitaire
regime alle fermionische condensaten zich hetzelfde gedragen. Zo verwacht men
bijvoorbeeld dat de fysica van neutronen in een neutronenster, welke zich vermoe-
delijk ook in het unitaire regime bevinden, gelijkaardig is aan die van unitaire
koude gassen[101].

2.4.4 Opsluitingspotentialen

Door gebruik te maken inhomogene magnetische velden en/of lasers is het mogelijk
om een opsluitingspotentiaal te realiseren voor ijle, ultrakoude atomaire kwantum-
gassen. Met een magneetveld zal men locale minima maken die de atomen, welke
in experimenten een magneetmoment hebben tegengesteld aan het magneetveld,
zal aantrekken. Met laserlicht moet men oppassen gezien deze het condensaat zal
opwarmen tot aan de Doppler koellimiet (2.6). Om het condensaat optisch op
te sluiten zal men bijgevolg gebruik maken van blauw ontstemd licht om zo de
atomen op te sluiten met een repulsieve potentiaal.

De allereerste opsluitingspotentiaal, en vandaag nog steeds de meest gebruikte,
in ultrakoude gassen is de harmonische val. Rond het energieminimum gegenereerd
door het magneetveld kan de opsluitingspotentiaal goed benaderd worden door
een harmonische val[70]:

V (r ) = m

2

(
ω2
xx

2 + ω2
yy

2 + ω2
zz

2
)
, (2.16)

met ωi de opsluitingsfrequentie in de i-richting. De grootte van de opsluitingsfre-
quenties wordt bepaald door het verloop van het magneetveld rond het minimum.
De lengteschaal van de opsluitingspotentiaal is gegeven door de harmonische oscil-
latorlengte aHO,i =

√
~/mωi , welke een maat is voor de breedte van de val in de

i-richting. Hoe hoger de opsluitingsfrequentie, hoe smaller de val in een bepaalde
richting. Door de frequenties correct af te stemmen kan men condensaten genereren
met een verschillende effectieve dimensionaliteit[73]. Voor een 3D condensaat zal
men vaak de verschillende frequenties aan elkaar gelijk maken ωx = ωy = ωz zodat
men een isotroop condensaat heeft. Om een quasi-2D condensaat te realiseren
gebruikt men als opsluitingspotentiaal:

V (r ) = m

2

(
ω2
⊥(x2 + y2) + ω2

zz
2
)
, (2.17)
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met ωz � ω⊥ en ~ωz � µ. Dit condensaat noemt men ook vaak door zijn vorm
een “pannenkoek” condensaat. Door de frequentie in de z-richting hoog genoeg
te kiezen wordt de dynamica in de z richting onderdrukt en zal de z-coördinaat
ontkoppelen. Om tot slot een quasi-1D condensaat te maken werkt men met een
opsluitingspotentiaal van de vorm:

V (r ) = m

2

(
ω2
xx

2 + ω2
⊥(y2 + z2)

)
, (2.18)

met ω⊥ � ωx en ~ω⊥ � µ. Deze condensaten noemt men doorgaans door hun
vorm een “cigaar” condensaat. Op de bovenstaande manier werd condensatie in
lagere dimensionaliteiten ook daadwerkelijk bekomen in experimenten[163]

Een andere opsluitingspotentiaal die men kan maken is een uniforme potentiaal-
put (Engels: flat box)[164–166]. Om deze val te realiseren zal men het condensaat
belichten met een holle blauw-ontstemde laserbundel samen met twee blauw ont-
stemde laservlakken. De uniforme potentiaalput is getoond in figuur 2.15. Het

x

y z -60 0 6030-30

Figuur 2.15: Een homogeen FERMI gas in een uniforme potentiaalput.
Links staat een schets van het condensaat in de val. Rechts is de geïntegreerde
dichtheid geplot in de lengterichting (boven) en dwarsrichting (onder) van de
val. Bron figuur[166].

voordeel van een homogene val voor theoreten is dat het vaak eenvoudiger is om
een theorie uit te werken voor dit soort opsluitingspotentiaal. Ook in deze thesis
zal er gewerkt worden met een homogeen condensaat.

Een laatste opsluitingspotentiaal die nog zeker het vermelden waard is, is de
optische roosterpotentiaal[167–170]. Door verschillende blauw (of rood) ontstemde
lasers met elkaar te laten interfereren is het mogelijk om een brede waaier aan
periodische potentialen te realiseren met een verschillende dimensionaliteit. Door
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de intensiteit van de lasers te variëren kan men vervolgens ook de diepte van de
periodieke potentiaalputten variëren. Dit soort opsluitingspotentiaal leent zich
ertoe om systemen in de vastestoffysica te bestuderen via koude gassen door
bijvoorbeeld de simulatie van kristalroosters of het Hubbard model[171–173].

2.5 Vortices in ultrakoude atomaire (kwantum)gassen

Een zeer typerende eigenschap van het condensaat ligt in het feit dat deze, in
tegenstelling tot een klassiek fluïdum, geen arbitraire rotatie toelaat. Wanneer
men een condensaat tracht rond te draaien zal er in eerste instantie niets gebeu-
ren. Pas als er snel genoeg wordt gedraaid met het condensaat, op de kritische
rotatiefrequentie, zal het condensaat spontaan een vortex vormen en beginnen
roteren aan een welbepaalde snelheid[65, 78]. Dit is een gevolg van het feit dat
voor een condensaat de circulatie Γ een gekwantiseerde grootheid is en slechts in
discrete, welbepaalde, stapjes κ kan toenemen. Hoe sneller men het condensaat
roteert, hoe meer vortices er gevormd worden. Dit in tegenstelling tot een klassiek
fluïdum waar sneller draaien een grotere vortex oplevert.

Een grondige studie van vortices en vortexstructuren is noodzakelijk voor het
beter begrijpen van een brede waaier aan superfluïde fenomenen. Zo staat de dyna-
mica van vortices centraal bijvoorbeeld in de studie van kwantumturbulentie[174–
178] en nieuwe kwantumtoestanden in superfluïda[179–183]. Daarnaast treden vorti-
ces op als topologische defecten die een sleutelrol spelen in de transport-, dissipatie-
en coherentie-eigenschappen van het condensaat[184–188]. In een condensaat kan
men vortices tegenkomen in vele verschillende variëteiten en configuraties. Zo vindt
men onder andere de: soliton-vortex hybrides[189], turbulente vortexknopen[190],
meedraaiende vortices[191], vortexketens[192, 193], vortexdipolen[194–199], vortex-
trios[200, 201] en vortex quadrupolen[202–206]. Met ultrakoude atomaire gassen is
er een zeer flexibel systeem voorhanden om fundamentele studies te kunnen doen
van vortices en de vortexdynamica.

2.5.1 Detecteren van vortices

Het detecteren van een vortex in een condensaat is op verschillende manieren
mogelijk. Aan een vortex zijn twee eigenschappen gelinkt. Aan de ene kant is
er in de vortexsingulariteit een fasesprong van de condensaatgolffunctie die een
veelvoud is van 2π. Aan de andere kant wordt de vortex ook gekenmerkt door een
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gat de condensaatdichtheid. Om een vortex te detecteren zal men bijgevolg ofwel
het faseprofiel van het condensaat proberen opmeten, ofwel het dichtheidsprofiel.

Om het faseprofiel van het condensaat op te meten maakt men gebruik van het
golfkarakter van het condensaat[111]. Door middel van atoom-interferentie kan
men bijgevolg zo de aanwezigheid van een vortex aantonen. De eerste bevestiging
van de aanwezigheid van een vortex werd op deze manier gedaan[207]. In dit geval
werkte men met een tweecomponentsgas waarbij in één component een vortex
werd gemaakt en het andere gas als referentie diende. Door het faseverschil tussen
de twee componenten te bekijken kon men de vortex waarnemen[208]. Rond
dezelfde tijd voorspelde men dat een vortex ook kon waargenomen worden door het
condensaat rechtstreeks met zichzelf te laten interfereren[209, 210]. Dit werd niet
veel later ook waargenomen[211, 212]. In het geval van rechtstreekse interferentie
prepareert men een condensaat in een dubbele potentiaalput, in elke potentiaalput
is dan een condensaat aanwezig. Door in één condensaat een vortex te introduceren
en de val uit te schakelen zullen de twee wolkjes atomen expanderen, overlappen
en zal zich een interferentiepatroon vormen. In het interferentiepatroon is de
aanwezigheid van een vortex zichtbaar via de zogenaamde vork-dislocatie (of
vlakdislocatie). Door de 2π (of een geheel veelvoud) in fasesprong zullen er ter
hoogte van de vortex twee (of meerdere) interferentiefranjes versmelten tot één, wat
ook de naam van de vork-dislocatie verklaart. Hoe groter het aantal vortexkwanta,
hoe meer tanden de “vork” zal hebben. Een voorbeeld van een vork-dislocatie in
een Bose-Einstein condensaat is gegeven in figuur 2.16. Dit soort meettechniek
wordt ook gebruikt in andere takken van de fysica. Bijvoorbeeld in de plasmafysica
om de elektronendichtheid te meten[213, 214] of in de studie van optische vortices
waar eveneens een vorkdislocatie wordt waargenomen[215, 216].

Opmerking: Het interferentiepatroon ten gevolge van het overlappen van twee
condensaten is een zuiver kwantummechanisch effect[111]. In tegenstelling tot het
interferentiepatroon bij conventionele interferometrie, welke een klassiek interfe-
rentie effect is.

Gezien de grootte van het vortexgat in een condensaat typisch enkele keren
kleiner is dan de golflengte van het licht dat gebruikt wordt voor de beeldvorming,
zal men in experimenten het condensaat laten expanderen totdat de vortexkernen
groot zijn vergeleken met de beeldresolutie van het experiment (orde 0,1 µm)[207,
211, 217–220]. Eens het condensaat voldoende is uitgezet kan men de vortices zien
op het absorptiebeeld als gebieden met een lagere dichtheid.

45



Hoofdstuk 2 - Een algemene inleiding tot ijle ultrakoude (kwantum)gassen

−10 0 10 20 30
−20

−10

0

10

20

x/aHO

y
/a

H
O

(a) Situatie zonder vortex.

−10 0 10 20 30
−20

−10

0

10

20

x/aHO

y
/a

H
O

(b) Situatie met enkelvoudige vortex.

Figuur 2.16: De dichtheidsverdeling van twee overlappende expanderende
BOSE-EINSTEIN condensaten, lichtere kleuren wijzen op hogere dichtheden.
Links (a) is het resulterende interferentiepatroon indien er geen vortices
aanwezig zijn. Rechts (b) is het resulterende interferentiepatroon indien er
in het punt (0, 0) een enkelvoudig gekwantiseerde vortex aanwezig is. De
waarde aHO is de harmonische oscillator lengte, welke een maat is voor de
grootte van de harmonische val waarin de twee afzonderlijke condensaten
initieel waren opgesloten. De dichtheidsverdelingen werden bekomen met
de formules uit [209], waar de expansie in een harmonische val is besproken.
De twee condensaten zijn initieel gecentreerd in (0, 0) en (20aHO, 0). De
dichtheden werden bekomen na een expansietijd van ωt = 20, met ω de
opsluitingsfrequentie van de harmonische val.

2.5.2 Genereren van vortices

Om een vortex in het condensaat te realiseren zijn er verschillende mogelijkheden.
De eerste manier die men gebruikte in experimenten om vortices te genereren is
door de fasesprong 2π rechtstreeks in te prenten op het condensaat (Engels: phase
imprinting)[207, 208, 221–223]. Het idee achter fase inprenting is dat men locaal,
via interacties met licht, de chemische potentiaal locaal zal aanpassen. Gezien
in een condensaat de faserotatie bepaald wordt door de chemische potentiaal
als ψ (r , t) ∝ ψ (r , 0) exp(iµ(r , t)t/~) zal dit een locaal faseverschil geven. Om het
faseprofiel in te prenten zal men deze rechtstreeks aan het condensaat opleggen via
een laserpuls die, door middel van een absorptieplaatje15, een bepaald profiel krijgt.

15Door met een plaatje het condensaat slechts op specifieke plaatsen te belichten zullen de
belichte delen een ander faseverloop hebben dan de niet belichte delen van het condensaat.
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Een tweede manier om vortices te maken is door in het condensaat te roeren met
een “laserlepel”[207, 211, 217, 224–227].

Een andere, eerder ongecontroleerde, manier om vortices te vormen is via het
Kibble-Zurek mechanisme[228, 229]. Door het condensaat te vormen op een
zeer korte tijdspanne zullen er zich verschillende eilandjes of deelcondensaten gaan
vormen met elks hun eigen verschillende fase[230, 231]. Naarmate de verschillende
deelcondensaten groeien zullen er grenslagen worden gevormd met faseverschillen.
Op deze grenslagen krijgt men de vorming van verschillende topologische excitaties
zoals vortices.

2.5.3 Vortices in bosonische en fermionische condensaten

Een vortex wordt gekenmerkt door een gat in de condensaatdichtheid, gecombineerd
met een fasesprong 2π (of een geheel veelvoud hiervan). Naargelang of de vortex zich
vormt in een bosonisch of fermionisch condensaat kunnen er verschillen zijn in de
eigenschappen en vorm van de vortex. Zo is de lengteschaal van een vortex evenredig
met de healing lengte16 in een bosonisch condensaat, en de paar coherentielengte
in een fermionische condensaat17. Naast een verschil in lengteschaal, zullen
bosonische en fermionische condensaten ook andere deeltjesexcitaties vertonen,
wat de eigenschappen van de vortex kan veranderen.

In bosonische condensaten zijn de gecondenseerde deeltjes bosonen. De enige
vorm van deeltjesexcitaties in het condensaat zijn de Bogoliubov excitaties, die
voor lage energie de vorm van geluidsgolven aannemen. Deze excitaties zullen op
hun beurt interageren met de condensaatatomen, wat resulteert in een effectieve
wrijving voor de dynamica in het condensaat[232–235].

In fermionische condensaten zijn de gecondenseerde deeltjes cooperparen. Naast
de excitaties van het paar als geheel (analoog aan de Bogoliubov excitaties voor
bosonen), zal er nu ook paarbreking mogelijk zijn, wat leidt tot ongepaarde fermi-
onen in het condensaat18. De ongepaarde fermionen zullen opnieuw interageren
met de condensaatatomen, wat vervolgens de dynamica van het condensaat kan
wijzigen. Zo kunnen de ongepaarde fermionen de topologische excitaties (solitonen
en vortices) opvullen, wat resulteert in een andere effectieve massa en fysica van
de topologische excitaties[138, 236–238].

16Ook gekend als de fase coherentielengte.
17Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”).
18Deze kunnen eveneens gecreëerd worden door het Fermi gas te polariseren.
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HOOFDSTUK 3
De theoretische beschrijving van ijle

ultrakoude atomaire gassen

Science may be described as the art of systematic
over-simplification.

— Karl Popper

Een inleiding tot de effectieve theorie die gebruikt werd voor de beschrijving
van fermionische kwantumgassen werd ook gepubliceerd in:

W. Van Alphen, N. Verhelst, G. Lombardi, J. Tempere en S.N.
Klimin, “An effective field description for fermionic superfluids” in:

Superfluids and Superconductors, red. door R. Zivieri (InTechOpen 2018),
p.7-32 (ISBN: 978-1-78923-205-9).

Deze thesis bestudeert de vorm en het gedrag van vortex excitaties in ultrakoude
Fermi en Bose gassen. Vooraleer er in de details van het onderzoek wordt getreden,
worden de gebruikte theorieën kort onder de loep genomen. Een gedetailleerde
uitwerking zal niet gegeven worden gezien deze ook niet binnen het bestek van
de thesis valt; hiervoor wordt er verwezen naar de gespecialiseerde werken. Door
echter de algemene lijnen van de afleiding aan te halen en te volgen kan er een beeld
geschetst worden van de gemaakte benaderingen en het toepasbaarheidsgebied van
de gebruikte theorieën.

Het hoofdstuk is opgedeeld in drie secties. De eerste sectie bespreekt enkele
algemene concepten omtrent de beschrijving van ijle ultrakoude gassen. In de
tweede sectie wordt de gebruikte theorie voor Bose gassen bekeken. In de derde
sectie wordt tot slot de gebruikte theorie voor Fermi gassen besproken. De theorie
voor Fermi gassen zal de centrale theorie zijn voor de studie in deze thesis.
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3.1 Enkele algemene concepten

Vooraleer de theoretische beschrijving van ijle ultrakoude atomaire gassen uit
de doeken wordt gedaan, worden eerst enkele algemene concepten besproken.
Allereerst zal er naar de hydrodynamische beschrijving worden gekeken. Dit is
een vaak voorkomende beschrijving in de studie van gelokaliseerde excitaties in
koude gassen. Vervolgens wordt de interatomaire interactiepotentiaal onder de loep
genomen, waar de s-golf benadering wordt besproken. Dankzij de s-golf benadering
is het mogelijk om een eenvoudigere hamiltoniaan/lagrangiaan neer te schrijven
voor de theorie.

3.1.1 De hydrodynamische beschrijving

Een condensaat kan beschreven worden met een macroscopische golffunctie Ψ(r , t),
welke een complex veld is. Het is mogelijk om via verschillende transformaties
dit éne complexe veld Ψ(r , t) om te zetten in een paar reële velden. Een van de
mogelijke methoden is door te kijken naar de amplitude-fase representatie van de
golffunctie1:

Ψ(r , t) def
= |Ψ(r , t)| exp(iϕ(r , t)), (3.1)

met ϕ(r , t) het faseveld. Dit is doorgaans de standaardmanier om een golffunctie
op te splitsen. Hierbij relateert men het amplitudeveld |Ψ(r , t)| aan de kans-
of dichtheidsverdeling van het systeem en geeft het faseveld ϕ(r , t) de complexe
component die nodig is voor het golfgedrag van materie.

Een andere voorstelling is de hydrodynamische beschrijving. Om deze te
bekomen gebruikt men de Madelung transformatie[240], deze introduceert de
massadichtheid ρ(r , t) en impulsstroomdichtheid p(r , t) als:



ρ(r , t) def

= mn(r , t) def
= mΨ(r , t)Ψ∗(r , t),

p(r , t) def
=
~

2i

(
Ψ∗(r , t)∇Ψ(r , t) −Ψ(r , t)∇Ψ∗(r , t)

)
,

(3.2)

met n(r , t) de deeltjesdichtheid van het condensaat.
Beide beschrijvingen kunnen eenvoudig aan elkaar gerelateerd worden door de

amplitude-fase beschrijving (3.1) te substitueren in de transformatieregels (3.2),

1Deze voorstelling is te vergelijken met de polaire representatie van een complex getal.
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dit geeft: {
ρ(r , t) =m |Ψ(r , t)|2,
p(r , t) = ~|Ψ(r , t)|2∇ϕ(r , t).

(3.3)

Voor de eenvoud zal men in praktijk echter doorgaans werken met het snelheidsveld
v(r , t), gedefinieerd als:

v(r , t) def
=

p(r , t)
ρ(r , t) =

~

m
∇ϕ(r , t), (3.4)

in plaats van de impulsstroomdichtheid p(r , t). Op deze manier is de dichtheid
zuiver gerelateerd aan het amplitudeveld en het snelheidsveld eenduidig met het
faseveld. Nu zal het in praktijk nooit een of-of verhaal zijn, vaak zal men de
verschillende representaties door elkaar gebruiken en/of combineren.

Opmerking: Volgens (3.4) zal het snelheidsveld van het condensaat een irro-
tationele stroom zijn die over het algemeen samendrukbaar is. In het volgende
hoofdstuk wordt ook aangetoond dat deze stroom nog circulatie zal toelaten onder
bepaalde voorwaarden.

3.1.2 De interatomaire potentiaal voor een ijl ultrakoud gas

Een van de voordelen bij de theoretische beschrijving van ijle ultrakoude atomaire
gassen ligt in het feit dat er een eenvoudige wiskundige beschrijving van het
systeem mogelijk is. Doordat het gas ijl is, kan men immers veronderstellen dat
de énige interacties die voorkomen gegeven zijn door twee-deeltjes botsingen2. De
twee-deeltjes interactiepotentiaal voor neutrale atomen wordt doorgaans gegeven
door de Lennard-Jones potentiaal3[241, 242]:

V (r ) = 4ε
[(σ
r

)12
−

(σ
r

)6
]
, (3.5)

met r de interatomaire afstand, ε de diepte van de potentiaalput en σ de locatie
van het minimum van de potentiaal. Belangrijk om op te merken is dat de
Lennard-Jones potentiaal twee soorten toestanden kent[243]:

Gebonden toestanden Dit zijn de verschillende energieniveaus die in de po-
tentiaal voorkomen. Wanneer het atoompaar zich in een van deze niveaus

2Inderdaad, dit moet zo zijn om te vermijden dat er een zaaikristal gevormd wordt en het
condensaat een fasetransitie ondergaat[78].

3De tweede term beschrijft de aantrekking ten gevolge van de geïnduceerde dipool-dipool
interactie. De eerste term geeft de repulsie wanneer de atomen te dicht bij elkaar komen.

51



Hoofdstuk 3 - De theoretische beschrijving van ijle ultrakoude atomaire gassen

bevindt vormen deze gebonden toestand.

Asymptotisch vrije toestanden Hier hebben de deeltjes voldoende energie
om terug uit de potentiaalput te ontsnappen en asymptotisch vrij te zijn.

Voor de studie van ijle ultrakoude atomaire gassen ligt de interesse uitsluitend in
de metastabiele asymptotisch vrije toestanden. De gebonden toestanden geven
immers aanleiding tot de vorming van het zaaikristal en de fasetransitie die het
condensaat vernielt. Om de interne structuur van de potentiaal achterwege te
laten en zich volledig op de asymptotisch vrije toestanden te concentreren zal men
de potentiaal benaderen als een contactpotentiaal4[70]:

V (r ) = дδ (r ), (3.6)

waarbij д de koppelingssterkte (of koppelingsconstante) wordt genoemd. Met de
contactpotentiaal wordt het analytische rekenwerk makkelijker.

Om de waarde van de koppelingsconstante д te bepalen maakt men gebruik
van de partiële golf expansie. In dit geval zal men de twee-deeltjes botsings-
toestand ontbinden in de eigentoestanden van de angulaire impuls operator. In
deze eigenbasis krijgt de energie nog een extra bijdrage voor niet-nulle angulaire
momenten, ook gekend als de centrifugale barrière. Naarmate het systeem minder
energie heeft, zal het moeilijker zijn om de centrifugale barrière te overwinnen.
Voor ultrakoude gassen neemt men doorgaans aan dat het dominante mechanisme
voor verstrooing de s-golf verstrooiing is, in dit geval zal er immers geen barrière
zijn. Dat deze s-golf benadering voldoende is, wordt eveneens getoond in figuur
3.1. Uit de figuur blijkt inderdaad dat zodra de temperatuur ver onder 0,1 mK
daalt, de s-golf verstrooiing het dominante verstrooiingsmechanisme wordt. In
het ultrakoude regime kan men bijgevolg de complexe structuur van de potentiaal
benaderen met een s-golf interactie. Uit de Lippmann-Schwinger vergelijking
volgt voor een s-golf verstrooiing in de laagste-orde (Born benadering) dat[70]:

д =
4π~2as

m
, (3.7)

met as de s-golf verstrooiingslengte, deze geeft de faseverschuiving aan die de
deeltjes bij een botsing ondervinden. De s-golf verstrooiingslengte is van de orde

4De benadering met een contactpotentiaal valt ook te verantwoorden met het feit dat de
gassen zeer ijl zijn. Doordat de gemiddelde afstand tussen de atomen zeer groot is zullen de
atomen elkaar pas voelen als ze dicht genoeg zijn.
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Figuur 3.1: De werkzame doorsnede σ voor de s-golf verstrooiing (open
cirkels) gemeten in experimenten met een mengsel van 40

19K atomen vertoont
maar een zwakke temperatuurafhankelijkheid. Voor de p-golf (gesloten
cirkels), gemeten met spin-gepolariseerde atomen, zal vanaf 0,1 mK de
werkzame doorsnede drastisch afnemen. Bij lage temperaturen wordt de
s-golf verstrooiingslengte bijgevolg dominant. Bron figuur: [244].

nanometer, voor 87
37Rb in de |2, 2〉 toestand is de triplet verstrooiingelengte bijvoor-

beeld as = 5,238(3)nm[245]. Met de pseudopotentiaal (3.6) en de koppelingssterkte
(3.7) heeft men de nodige middelen om koude gassen te beschrijven.

Opmerkingen:

i. Een ab initio bepaling van de verstrooiingslengte uit de volledige potentiaal
is in praktijk moeilijk om te doen. Typisch zijn de interatomaire potentialen
niet voldoende nauwkeurig gekend om een betrouwbaar resultaat te bekomen.
Een kleine fout op de waarden van de potentiaal zal immers leiden tot
grote afwijkingen op de s-golf verstrooiingslengte. In praktijk zal men de
verstrooiingslengte vaak rechtstreeks meten in experimenten[148, 243, 244,
246].

ii. Het feit dat de s-golf verstrooiing het dominante mechanisme is, ligt ook
aan de basis waarom fermionen moeilijker te koelen zijn dan bosonen. Door
het PAULI uitsluitingsprinicpe kunnen twee fermionen in dezelfde toestand
niet interageren via een s-golf interactie. Dit vertraagt de herthermalisatie
aanzienlijk.

Voor een veldentheoretische beschrijving komt men echter met de eenvoudige
contactpotentiaal (3.7) in de problemen. De reden hiervoor ligt in het feit dat
men voor een veldentheoretische beschrijving zal werken in de Fourier ruimte. In
de reciproke ruimte zal de contactpotentiaal (3.6) echter aanleiding geven tot een
constante term. Als gevolg zal de eenvoudige contactpotentiaal aanleiding geven
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tot UV divergenties in de theorie, voor grote k-waarden is de contactpotentiaal
immers geen goed model meer. Om de integraties te regulariseren zal men bijgevolg
moeten werken met de geregulariseerde interactiesterkte д[77, 133, 247, 248]:

1
д
=

m

4π~2as
−

∫
R3

dk
(2π)3

m

~2k2 . (3.8)

De bijkomende term wordt gevonden door ook de tweede-orde term uit de Lip-
pmann-Schwinger vergelijking bij te houden[102, 112, 249]. De extra term in
(3.8) zal ervoor zorgen dat een andere divergente integraal in de veldentheoretische
behandeling exact wordt opgeheven.

3.2 Een theorie voor het Bose gas

De meest gebruikte theorie voor de studie van vortexstructuren in Bose gassen is de
Gross-Pitaevskii (GP) theorie[62, 65, 203]. Dit is de eenvoudigste beschrijving
die men voor een superfluïdum kan opstellen. In de GP theorie beschouwt men
een zuiver condensaat: nagenoeg alle atomen zijn gecondenseerd. In deze sectie
wordt een beknopte afleiding gegeven voor de GP vergelijking. Tot slot wordt
de GP energiefunctionaal gegeven in een aangepaste vorm die geschikt is voor de
studie van gelokaliseerde excitaties.

3.2.1 De Gross-Pitaevskii theorie

Om een eenvoudige veeldeeltjesbeschrijving te bekomen van het Bose gas zal men
doorgaans werken in de tweede kwantisatie[250, 251]. In de kwantumveldentheorie
voor bosonen legt men aan de annihilatie Ψ̂ en creatie operatoren Ψ̂† de volgende
commutatierelaties op:

[
Ψ̂(r , t),Ψ̂†(r ′, t)] = δ (r − r ′) en

[
Ψ̂(r , t),Ψ̂(r ′, t)] = 0. (3.9)

Indien men dan de spin-vrijheidsgraad achterwege laat, wordt de hamiltoniaan
operator voor een systeem met twee-deeltjes interacties gegeven door:

Ĥ =

∫
V

dr Ψ̂†(r )
(
− ~

2

2m∇
2 +V (r )

)
Ψ̂(r )

+
1
2!

∫
V

dr
∫
V

dr ′Ψ̂†(r )Ψ̂†(r ′)V2(r , r ′)Ψ̂†(r ′)Ψ̂†(r ), (3.10)
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met V (r ) een externe (opsluitings)potentiaal en V2(r , r ′) de interactiepotentiaal.

Om een theorie op te bouwen voor een condensaat wordt er beroep gedaan op
het criterium van5 Penrose en Onsager voor condensatie[254]. Om het criterium
voor condensatie neer te schrijven kijkt men naar de één-deeltjes gereduceerde
dichtheidsmatrix ρ1(r , r ′), gegeven door de correlatiefunctie:

ρ1(r , r ′) =
〈
Ψ̂†(r )Ψ̂(r ′)〉 , (3.11)

welke genormeerd wordt op het totaal aantal deeltjes (Tr[ρ1] = N ). Gezien dit een
hermitische matrix is, kan deze ook neergeschreven worden door middel van een
spectraalontbinding in de orthonormale eigenbasis {χi | i ∈ ND}:

ρ1(r , r ′) =
D∑
i=1

λi χ
∗
i (r )χi (r ′), (3.12)

met D de dimensionaliteit van de Hilbert ruimte en λi de eigenwaarden. Het
Penrose en Onsager criterium stelt nu dat voor een condensaat één van de
eigenwaarden λ1 van dezelfde orde wordt als het totaal aantal deeltjes in het
systeem[78]. Wanneer er een macroscopische bezetting optreedt herschrijft men de
veldoperator Ψ̂ doorgaans als:

Ψ̂(r ) =Ψ(r ) + ˆ̃Ψ(r ), (3.13)

met Ψ(r ) def
=
√
λ1χ1(r ) waarbij χ1(r ) de golffunctie is horende bij de macroscopische

eigenwaarde. De golffunctie Ψ(r ) noemt men ook de ordeparameter van het
condensaat gezien deze nagenoeg nul is in de afwezigheid van het condensaat en
macroscopisch groot wordt bij de aanwezigheid van het condensaat. Voor het
afleiden van de GP vergelijking negeert men de fluctuatiebijdrage ˆ̃Ψ(r ). Hierdoor
noemt men de Gross-Pitaevskii theorie ook vaak een “gemiddelde veldentheorie”:
deze kijkt niet naar fluctuaties.

Past men nu op de hamiltoniaan (3.10) de Heisenberg bewegingsvergelijking
toe vindt men, na het invullen van de contactpotentiaal (3.6) en de veldoperator

5Merk op dat er verschillende mogelijke cirteria zijn die gebruikt kunnen worden. Het Einstein
criterium [51] kijkt zo naar de deeltjesbezetting, terwijl het Yang criterium zich baseert op de
niet-diagonale elementen van de gereduceerde dichtheidsmatrix[252]. Er wordt echter gekozen
voor het Penrose en Onsager criterium gezien deze het concreetst is en algemeen toepasbaar
is[253].
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(3.13), dat:

i~∂Ψ(r , t)
∂t

=

(
− ~

2

2m∇
2 +V (r ) + д |Ψ(r , t)|2

)
Ψ(r , t). (3.14)

Vergelijking (3.14) noemt men de Gross-Pitaevskii vergelijking[255–258] of de
niet-lineaire Schrödinger vergelijking.

3.2.2 De energiefunctionaal van een Bose gas

In deze thesis zal voornamelijk de totale energie van het condensaat worden be-
schouwd. Gebruik makende van de s-golf benadering en het feit dat de veldoperator
Ψ̂ kan vervangen worden met de macroscopische golffunctie Ψ vindt men voor de
energiefunctionaal dat6:

E[Ψ] =
∫
V

dr
(
− ~

2

2mΨ
∗(r , t)∇2Ψ(r , t) +V (r )|Ψ(r , t)|2 + д2 |Ψ(r , t)|

4
)
. (3.15)

De drie energietermen zijn respectievelijk: de kinetische energie Ekin[Ψ], de poten-
tiële energie Epot[Ψ] en de interactie-energie Eint[Ψ].

Voor de studie van vortices zal de hydrodynamische beschrijving worden
gebruikt, in dit geval worden de energietermen gegeven door:




Ekin =
m

2

∫
V

dr
[
n(r , t)v2(r , t)] + ~22m

∫
V

dr
���∇√n(r , t)���2,

Epot =

∫
V

dr [n(r , t)V (r )] ,

Eint =
д

2

∫
V

dr (n(r , t))2.

(3.16)

In de kinetische energie onderscheidt men twee termen. De eerste is de klassieke
hydrodynamische energie, de tweede is gekend als de kwantumdruk. De kwantum-
druk zal trachten ervoor te zorgen dat het condensaat zo homogeen mogelijk wordt.
Voor de studie van vortices zal men vaak de interactieterm in (3.16) herschrijven
door de energie van het uniforme condensaat hiervan af te trekken. De herschreven
vorm van de interactie energie is dan gelijk aan[70]:

Eint =
д

2

∫
V

dr (n∞ − n(r , t))2, (3.17)

6Een formelere afleiding vindt men via de dichtheidsmatrix waarbij men de energie bere-
kent als E = Tr

[
ρ̂Ĥ

]
. Voor de interactieterm schrijft men dan de twee-deeltjes gereduceerde

dichtheidsmatrix uit via de Hartree-Fock ontbinding.
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met n∞ de bulk dichtheid van het uniforme condensaat. Het voordeel van het
gebruiken van (3.17) voor de interactie-energie in plaats van de oorspronkelijke
definitie in (3.16) ligt in het feit dat (3.17) zal leiden tot convergente integralen.
Het regulariseren van oneindige integralen voor de vortex door de energie voor
het homogene geval hiervan af te trekken is methode waarvan doorheen de thesis
dankbaar gebruik gemaakt zal worden. Deze manier van regulariseren is vrij
courant en komt doorheen de thesis aan bod in de studie van vortices in zowel
Bose als Fermi gassen.

3.3 Een theorie voor het Fermi gas

Voor de studie van vortices in superfluïde Fermi gassen zijn er een brede waaier
aan populaire theorieën die in omgang zijn. De meest gebruikte theorieën zijn: het
Ginzburg-Landau (GL) formalisme[259], de Bogoliubov-de Gennes (BdG)
theorie[260–267], superfluide dichtheidsfunctionaal theorie[268] en de dichtheids
matrix renormalisatiegroep[269]. Wanneer men vortices bestudeert doorheen de
BEC-BCS overgang blijkt echter de BdG methode de voorkeur te genieten. De
voornaamste moeilijkheid van de BdG theorie ligt in het feit dat deze numeriek
veeleisend is. Hierdoor zijn de beschouwde situaties vaak beperkt tot de studie
van één vortex in het condensaat bij temperatuur nul. Om de numerieke last
van de theorie te reduceren is er recent een toegenomen interesse in de studie
van effectieve veldentheorieën[237, 270–274]. Het voordeel van werken met een
effectieve veldentheorie is dat de rekenlast aanzienlijk lager ligt dankzij enkele
aanvaardbare aannamen. Hierdoor is het mogelijk om ook complexere fenomenen in
fermionische condensaten te beschrijven zoals: vortices, solitonen of vortexroosters
bij niet-nulle temperaturen doorheen de BEC-BCS overgang in ongebalanceerde
Fermi gassen. Als gevolg van de aannamen hebben effectieve theorieën vaak echter
een beperkter toepasbaarheidsgebied.

Voor de theoretische studie van vortices en solitonen werd er binnen de onder-
zoeksgroep “Theorie van Kwantumsystemen en Complexe Systemen (TQC)” een
effectieve velden theorie (EFT) afgeleid voor fermionen doorheen de BEC-BCS
overgang[237, 273, 274]. Om de theorie af te leiden baseerden de onderzoekers
zich op de GL theorie voor supergeleiding[275], welke een expansie maakt van de
ordeparameter Ψ rond de waarde 0. Met de GL theorie is het mogelijk om het
gedrag van de ordeparameter te beschrijven nabij de fasetransitie (Ψ ≈ 0). Om
een breder toepassingsgebied te bekomen maakte men twee gelijkaardige bena-
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deringen. Allereerst werd er een expansie gemaakt rondom de zadelpuntswaarde
van de ordeparameter Ψ . Door het zadelpunt als referentiepunt te kiezen wordt
het toepasbaarheidsbereik van de theorie vergroot en is deze ook toepasbaar voor
temperaturen ver beneden de kritische temperatuur TC. Om de fluctuaties rondom
het zadelpunt mee te nemen maakten de onderzoekers gebruik van een gradiënt
expansie van de ordeparameter. Door de fluctuaties op deze manier te benaderen
is het mogelijk de resterende padintegraal te bepalen en zo een effectieve actie
te bekomen voor de ordeparameter. De ontwikkeling in termen van afgeleiden
veronderstelt impliciet dat de omvang van de bestudeerde excitaties groter is dan
de coherentielengte tussen de Cooper paren. Deze aanname gaat doorgaans goed
op, maar is onvoldoende in het diepe BCS regime voor temperaturen ver onder
TC[138]. Om het regime te vermijden waarvoor de theorie benaderend opgaat zullen
de s-golf verstrooiingslengten vaak beperkt worden tot het bereik (kFas)−1 ∈ [−1, 2],
waar de EFT nog een goede correspondentie biedt.

In deze sectie worden de algemene lijnen voor de theoretische afleiding van de
EFT besproken en toegelicht. Op deze manier is het duidelijk wat de achterliggende
aannamen zijn en hoe deze werden doorgevoerd in de theorie. Daarnaast geeft
de achterliggende theorie ook de nodige intuïtie om met de theorie aan de slag te
gaan. De doelstelling van deze sectie is om de nodige basiskennis omtrent de EFT
mee te geven, en te bespreken hoe deze in praktijk gebruikt kan worden. Voor een
volledige discussie van de EFT wordt de geïnteresseerde lezer doorverwezen naar
de doctoraatstekst die hoofdzakelijk gewijd werd aan deze theorie[276]. De sectie
begint met een beknopte introductie tot het padintegraalformalisme. Vervolgens
bouwt deze de EFT op met toenemende lagen van complexiteit. Op het einde van
de sectie is een samenvatting van de belangrijkste formules van de EFT voorzien.
Het zijn deze formules die uitvoerig aangewend zullen worden doorheen de thesis
voor de praktische studie van vortices en vortexstructuren. Op het einde van
de sectie wordt de correspondentie van de EFT met de gekende BEC en BCS
limietgevallen kort besproken.

3.3.1 Een korte inleiding tot het padintegraalformalisme

Alvorens de EFT voor ijle ultrakoude Fermi gassen wordt besproken, wordt eerst
het achterliggende wiskundige formalisme kort ingeleid. Voor een eerder uitvoerige
inleiding is de lezer aangewezen op enkele uitgebreide standaardwerken[277–280].
Intussen zijn er ook een reeks gespecialiseerde werken beschikbaar die zich meteen
richten op de toepassing van de padintegraal op ultrakoude kwantumgassen[71,
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133, 248, 281]. In essentie steunt Feynman’s padintegraalformalisme[282] op twee
centrale axioma’s:

Superpositieprincipe De kwantummechanische amplitude (of amplitudo) van
een proces is de gewogen som over alle mogelijke mogelijkheden om het proces
te realiseren.

Gewichtsfunctie Het gewicht van één bepaalde realisatie is gegeven door exp(iS/~),
met S de actie van het systeem.

Voor een deeltje dat zich verplaatst van een punt A naar een punt B, zijn alle mo-
gelijke mogelijkheden alle paden x(t) die het deeltje kan afleggen van A naar B. De
bijhorende gewichtsfunctie voor elk pad wordt dan bepaald met de klassieke actie
S[x(t)] van het afgelegde pad. Voor een algemeen kwantumveld zijn alle mogelijke
mogelijkheden gegeven door een sommatie over alle mogelijke veldrealisaties (alle
mogelijke waarden), welke dan gewogen worden met hun bijhorende actiefunctio-
naal. Het resultaat van deze gewogen som noemt men de padintegraalpropagator
(of kortweg propagator) en noteert men als:

Z
def
=

∫
Dφr ,t exp

(
i
~
S[φr ,t ]

)
, (3.18)

hierbij noemt men
∫
Dφr ,t de padintegraal, deze stelt de sommatie over alle

veldrealisaties voor. De actie S[φr ,t ] wordt gegeven door

S[φr ,t ] def
=

te∫
tb

dt
re∫

rb

dr L (
φ, ∂µφ, r , t

)
, (3.19)

met L de lagrangiaandichtheid van het bestudeerde systeem. In het geval van
eerste kwantisatie kijkt men doorgaans naar een deeltje dat zich beweegt van een
punt (rb , tb ) naar een punt (re , te ). In deze studie komt de propagator neer op de
amplitudo Z = 〈re , te |rb , tb〉. Wanneer men aan veldentheorie (tweede kwantisatie)
doet komt de propagator neer op een verwachtingswaarde tussen twee veldrealisaties
Z = 〈φ(te ), te |φ(tb ), tb〉. In de deeltjesfysica kiest men doorgaans het vacuüm als
referentietoestand om zo vacuüm-vacuüm correlaties te berekenen, in de fysica van
koude gassen is de referentietoestand doorgaans de gevulde Fermi sfeer. Met de
Feynman padintegraal is er nu een operatorvrije manier van werken voorhanden7.

7Uiteraard moeten fermionische velden nog steeds met de nodige zorg behandeld worden.
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De overgang tussen de padintegraalbehandeling en canonische tweede kwantisatie
(en eerste kwantisatie) is gegeven in[251].

Een van de troeven van de padintegraal is dat deze op een zeer eenvoudige
manier te relateren is aan de toestandssom (of partitiefunctie) Z uit de statistische
thermodynamica. Zo kan men[280] aantonen dat de partitiefunctie gegeven wordt
door het spoor te nemen van de propagator (3.18), waarbij men de tijd laat lopen
van tb = 0 tot te = −i~β , met β de reciproke thermodynamische temperatuur. Om
een eenvoudigere beschrijving te bekomen voor de toestandssom in termen van
de padintegraal werkt men vaak in een imaginaire tijd8: τ def

= it , welke dan loopt
van 0 tot ~β. De resterende functionaal in de exponent definieert men als de
Euclidische (of imaginaire) actie9 SE[φr ,τ ]. Na de bovenstaande transformaties
vindt men voor de toestandssom dat deze gegeven is door:

Z =
∫
Dφr ,τ exp

(
−1
~
SE[φr ,τ ]

)
, (3.20)

waarbij de padintegraal nu ook loopt over de begin- en eindconfiguraties om het
spoor te nemen. De padintegraal voor een imaginaire tijd noemt men soms ook
de Wiener padintegraal[285]. Met de toestandssom (3.20) is er nu een algemene
manier voorhanden om de thermodynamica van een gegeven veldentheorie te
bestuderen. Eens men de partitiefunctie heeft bepaald, kan deze gebruikt worden
om de andere statistische grootheden eenvoudig af te leiden. De grootheid die in
deze thesis centraal zal staan is de vrije energie F (T ,V ) = − ln(Z)/β .

De toestandssom (3.20) (en propagator) wordt formeel uitgerekend door de
tijd en ruimte te discretiseren. In deze discrete voorstelling maakt men de nodige
berekening, waarna men op het einde de continuüm-limiet neemt om de som over
alle realisaties te bekomen. Deze formele behandeling is uitermate nuttig om
transformatieregels af te leiden of padintegraaltheorema’s aan te tonen. Wanneer
de actiefunctionaal echter kwadratisch is, heeft men eenvoudige (directe) formules
voorhanden om de toestandssom te bepalen. Voor een algemeen veld φr ,τ met
kwadratische actie S[φr ,τ ] kan men de toestandssom (3.20) in de gediscretiseerde

8Deze transformatie noemt men ook de Wick rotatie. Merk op dat de imaginaire tijdsevolutie
gegeven wordt door een exponentieel afvallende reeks. Dit maakt werken in de imaginaire tijd ook
zeer populair voor het zoeken van de grondtoestand van de Schrödinger en Gross-Pitaevskii
vergelijkingen[283, 284].

9Dit is niets anders dan de Minkowski (of reële) actie met de imaginaire tijd τ gesubstitueerd
en de imaginaire eenheid i weggedeeld.
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tijd en ruimte schrijven als10:

Zkwad =
∏
x

∫
Ωx

dφx exp
(
−1
~
φT ·A · φ

)
, (3.21)

met x een algemene coördinaat11, Ωx het domein met de toegelaten waarden
voor φx , φ een vector met de waarde van het veld in elk discreet punt en A
de matrixvoorstelling van de actie. In deze thesis worden twee typen velden
bestudeerd: complexe scalaire bosonen en spinor fermionen. In het geval van
de scalaire bosonen wordt er gewerkt met een complex scalair veld Ψr ,τ , wat
twee onafhankelijke velden geeft: het veld en zijn complex toegevoegde. Voor
bosonen zullen de integraties in de toestandssom (3.21) zich herleiden tot een
reeks convoluties van gaussische integralen. Het resultaat van deze convoluties
is reeds gekend vanuit de multivariate statistiek[286] en geeft voor de bosonische
partitiefunctie dat:

ZB ∝ 1
det(A) = exp(−Tr[ln(A)]). (3.22)

Fermionen kunnen echter niet beschreven worden door complexe scalaire velden
gezien fermionische operatoren en velden moeten anticommuteren[287, 288]. Om
deze permutatiesymmetrie op te leggen aan de fermionen zal men deze beschrijven
door middel van Grassmann variabelen[289]. Door de opgelegde symmetrie zullen
deze velden ook andere rekenregels (een andere algebra) volgen[290]. De integratie
van de Grassmann variabelen is gegeven door Berezin integralen. Indien men
de integraties in de toestandssom (3.21) doet vindt men voor een fermionisch
Grassmann veld ψr ,τ ,σ de volgende toestandssom:

ZF ∝ det(A) = exp(+Tr[ln(A)]). (3.23)

Wanneer de actie niet kwadratisch is, zal de padintegraal niet eenvoudig
op te lossen zijn. In dat geval zijn er verschillende benaderingen die men kan
aanwenden. Een vaak gemaakte benadering in de eerste kwantisatie voor een
vereenvoudigde studie van de padintegraal is de Wentzel-Kramers-Brillouin
(WKB) benadering[291], waarbij men alle bijdragen tot op tweede orde meeneemt.
Een andere truuk is om de niet-kwadratische termen te behandelen als een storing
op het kwadratische systeem en de verschillende correlaties van de expansie uit

10Hierbij worden geen brontermen van de vorm JT · φ beschouwd, deze zijn voornamelijk nodig
wanneer men correlatiefuncties wil bekijken.

11Ruimtelijke, (imaginair) temporele en andere (spin) vrijheidsgraden.
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te rekenen door middel van een Wick expansie[286, 292]. Deze laatste methode
geeft aanleiding tot de gekende perturbatie-expansies in termen van Feynman
diagrammen.

Om een theorie op te bouwen voor fermionen is het uitgangspunt de euclidische
actie van een ijl ultrakoud Fermi gas met spin-onevenwicht:

SE =

~β∫
0

dτ
∫
V

dr
∑

σ ∈{↑,↓}

[
ψ̄r ,τ ,σ

(
~
∂

∂τ
− ~

2

2m∇
2 − µσ

)
ψr ,τ ,σ

]

+

~β∫
0

dτ
∫
V

dr
∫
V

dr ′ ψ̄r ,τ ,↑ψ̄r ′,τ ,↓дδ (r − r ′)ψr ′,τ ,↓ψr ,τ ,↑, (3.24)

met m de massa van de fermionen en µσ de chemische potentiaal voor de fer-
mionpopulatie in de spintoestand σ . Het eerste deel stelt het vrije fermionveld
voor, waarbij de (imaginaire) tijdsafgeleide zijn oorsprong vindt in de Legendre
transformatie die de Lagrange dichtheid L aan de Hamilton dichtheid H
relateert. De tweede term geeft de contactinteractie tussen twee fermionen uit een
verschillende spinpopulatie. Gezien uitsluitend s-golf verstrooiing wordt beschouwd
is dit het énige verstrooiingsmechanisme tussen twee fermionen. Desalniettemin is
de actie door de aanwezigheid van deze, zij het eenvoudige, vierpuntsinteractie niet
meer kwadratisch. Om de padintegraal, en bijgevolg de partitiefunctie, te bepalen
zal er dus een manier moeten gezocht worden om met de vierpuntsinteractie om
te gaan.

3.3.2 Een nieuw eenhedenstelsel

Vooraleer de achterliggende theorie verder wordt besproken is het interessant om
een nieuw eenhedenstelsel in te voeren gedefinieerd als:

2m = ~ = kB = kF = 1. (3.25)

Hierin in kF de Fermi golfvector kF
def
=

3√3π2n, met n de totale deeltjesdichtheid.
Door de bovenstaande eenheden te gebruiken zullen de formules in de verschillende
afleidingen minder overladen, en bijgevolg overzichtelijker, worden. Het gekozen
eenhedenstelsel (3.25) wordt ook de “natuurlijke Fermi eenheden” genoemd en is
een veelvoorkomend eenhedenstelsel in de studie van ultrakoude Fermi gassen.
Een uitgebreide bespreking van het eenhedenstelsel is gegeven in bijlage A (“De
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natuurlijke Fermi eenheden”).

3.3.3 Bosonificatie: De Hubbard-Stratonovich identiteit

Gezien er nog steeds geen analytische methoden voorhanden zijn om padintegralen
met kwartische termen in de actiefunctionaal te bepalen, is men als theoreet
aangewezen op alternatieve methoden om met de vierpuntsinteractie om te gaan.
Een manier om deze kwartische term te elimineren is door gebruik te maken van
de Hubbard-Stratonovich (HS) identiteit12[293–296]:

exp
(
−д

∫
dx ψ̄x ,↑ψ̄x ,↓ψx ,↓ψx ,↑

)

=

∫
DΨ̄x

∫
DΨx exp

(∫
dx

[ |Ψx |2
д
+ψx ,↓ψx ,↑Ψ̄x + ψ̄x ,↑ψ̄x ,↓Ψx

] )
, (3.26)

met x = (r , τ ) de plaats en (imaginaire) tijd samen genomen om de formule com-
pact te houden. De Hubbard-Stratonovich identiteit (3.26) introduceert een
complexwaardig scalair bosonisch hulpveld Ψr ,τ welke de fermionische kwartische
term opsplitst in een som van twee kwadratische termen. De keerzijde van de
medaille is echter dat er nu nog twee padintegralen over de bosonische velden zijn
bij gekomen en de theorie bijgevolg een extra vrijheidsgraad heeft. Een diagram-
matische voorstelling van deze transformatie is gegeven op figuur 3.2. Fysisch zal

ψ↑

ψ↓

ψ̄↑

ψ̄↓

(a) Vierpuntsinteractie.

ψ↑

ψ↓

Ψ̄

(b) Creatie boson.

Ψ

ψ̄↑

ψ̄↓

(c) Annihilatie boson.

Figuur 3.2: De HUBBARD-STRATONOVICH identiteit splitst de vierpunts-
interactie (a) op in een paarcreatie (b) en -annihilatie (c). Dit bijkomende
hulpveld zal nu de interacties tussen de fermionen mediëren. Voor de eenvoud
van de figuur werden de plaats- en tijdsindicatie bij de velden weggelaten.

men het bosonische veld Ψr ,τ interpreteren als het veld dat de Cooper paren
beschrijft.

12Deze formule is ook gekend als de formule voor het vervolledigen tot een “perfect” kwadraat
in de theorie van gaussische integralen.
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Indien men nu de Hubbard-Stratonovich identiteit gebruikt om de euclidi-
sche actie van het ijle ultrakoude Fermi gas (3.24) te vereenvoudigen, dan wordt
de partitiefunctie van het systeem (3.20) gegeven door:

Z =
∫
Dψ̄x ,σ

∫
Dψx ,σ

∫
DΨ̄x

∫
DΨx exp

[
−

∫
dx

(
− |Ψx |2

д

−ψx ,↓ψx ,↑Ψ̄x − ψ̄x ,↑ψ̄x ,↓Ψx +
∑

σ ∈{↑,↓}
ψ̄x ,σ

(
∂

∂τ
− ∇2

r − µσ
)
ψx ,σ

ª®¬

, (3.27)

waarbij x opnieuw de combinatie is van de positie en imaginaire tijd.

Opmerkingen:

i. Er zijn verschillende manieren om de kwartische interactieterm te ontbinden.
De ontbinding waarvoor in deze thesis werd gekozen in de transformatie
(3.26) noemt men ook het BOGOLIUBOV kanaal (ook gekend als het paarka-
naal). Daarnaast onderscheidt men nog de HARTREE (of directe) en FOCK
(of uitwisselings/exchange) kanalen. Bij het HARTREE kanaal combineert
men de twee deeltjes met dezelfde spin en is wordt het bosonische veld gelijk
aan de dichtheden van de spin-op en -neer deeltjes. In het FOCK kanaal
combineert men een spin-op met een spin-neer deeltje, het resulterende
bosonische veld beschrijft dan de polarisatie van het FERMI gas.

ii. De HUBBARD-STRATONOVICH identiteit is een wiskundig exacte gelijk-
heid. Ongeacht via welk kanaal men de kwartische term opsplitst, blijft de
theorie hetzelfde. De keuze van kanaal wordt echter wel belangrijk wan-
neer men benaderingen zal invoeren. Gezien deze thesis zich toelegt op de
studie van superfluïditeit en dus op de vorming van COOPER paren is het
BOGOLIUBOV kanaal, welke het paarveld beschrijft, een logische keuze.

3.3.4 De fermionische padintegraal

Dankzij de Hubbard-Stratonovich transformatie (3.26) is de actie nu kwa-
dratisch in de fermionische velden. Bijgevolg is het mogelijk om de fermionische
padintegralen analytisch uit te rekenen (3.27). Het doen van de fermionische
padintegraal geeft dan de effectieve partitiefunctie voor het bosonische veld Ψ [281]:

Z =
∫
DΨ̄r ,τ

∫
DΨr ,τ exp


β∫

0

dτ
∫
V

dr
( ��Ψr ,τ

��2
д

)
+ Tr

[
ln

(
−G−1(r , τ )

)]
, (3.28)

waarbij het spoor ook een integratie over de ruimte r en tijd τ omvat. Verder
noemt men G−1(r , τ ) de inverse Greense matrix voor interagerende fermionen in
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de plaats-representatie, deze is gedefinieerd als:

−G−1(r , τ ) def
= −G−1

0 (r , τ ) + F(r , τ ), (3.29)

waarbij G−1
0 (r , τ ) de inverse Greense functie van het vrije fermion beschrijft,

gegeven door:

−G−1
0 (r , τ )

def
=

(
∂
∂τ − ∇2

r − µ − ζ 0
0 ∂

∂τ + ∇2
r + µ − ζ

)
, (3.30)

terwijl F(r , τ ) de koppeling geeft tussen de twee fermionpopulaties, gedefineerd als:

F(r , τ ) def
=

(
0 −Ψr ,τ

−Ψ̄r ,τ 0

)
. (3.31)

In de inverse Greense functie van het vrije fermion (3.30) werden de gemiddelde
chemische potentiaal µ en de onbalans potentiaal ζ gedefinieerd als:

µ
def
=

µ↑ + µ↓
2 en ζ

def
=

µ↑ − µ↓
2 . (3.32)

Het resultaat van deze (pad)integratie is een effectieve actie voor de bosonische
padintegraal welke opnieuw niet kwadratisch is. Het voornaamste voordeel van de
integratie ligt in het feit dat men nu als uitgangspunt een bosonische actie heeft
om mee te werken, wat het eenvoudiger maakt om benaderingen te maken.

3.3.5 Naar de reciproke (Fourier) ruimte

Hoewel het formeel mogelijk is de bosonische padintegraal (3.28) neer te schrijven,
is het verder werken met deze padintegraal allerminst eenvoudig te noemen. De
moeilijkheid ligt in het feit dat de inverse Greense functie (3.30) een fermionische
(differentiaal) operator omvat die inwerkt op de Grassmann variabelen. Om
de praktische berekeningen uit te voeren zal men daardoor, analoog als in de
operatorversie van de veldentheorie, overgaan op de reciproke Fourier ruimte.
In de ruimte r legt men een eindig volume V op dat voldoet aan periodische
randvoorwaarden13. In de imaginaire tijd τ zijn de paden periodisch of anti-
periodisch naargelang de symmetrie van het onderliggende veld. Voor bosonen
geldt bij het nemen van het spoor dat Ψ(r , τ = 0) = Ψ(r , τ = β), wat de paden

13De periodische randvoorwaarden garanderen een behoud van energie en impuls.
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periodisch maakt. Dit uit zich in de frequenties van de bosonische fourierreeks in
de frequenties ω̃m , gegeven door:

ω̃m =
2mπ

β
met m ∈ Z. (3.33)

Voor fermionische velden zijn de velden anti-periodisch in de variabele τ , dit is een
gevolg van de eigenschappen van Grassmann variabelen. Bijgevolg krijgen de fre-
quenties van de fermionische fourierreeks ωn een fasesprong π om dit tekenverschil
te geven, de frequenties zijn dan gegeven door:

ωn =
(2n + 1)π

β
met n ∈ Z. (3.34)

De frequenties (3.33) en (3.34) worden doorgaans de Matsubara frequenties14

genoemd. Gegeven de Matsubara frequenties is het nu mogelijk de Fourier
transformaties van de velden neer te schrijven als:

〈r , τ |k,m〉 = 1√
βV

exp[i(k · r − ω̃mτ )] (Bosonen), (3.35)

〈r , τ |k,n〉 = 1√
βV

exp[i(k · r − ωnτ )] (Fermionen). (3.36)

Om deze transformatie door te voeren kan men een volledige golfgetal-frequentie
basis tussenschuiven |k,n〉〈k,n |, de integraties over de positie r en tijd τ worden
dan vervangen door sommaties over de verschillende Fourier termen.

Opmerking: Door te werken in de FOURIER ruimte is het berekenen van de
padintegraal ook eenvoudiger. In plaats van een overaftelbaar aantal plaats- en
tijdspunten (r , τ ) kan men werken met een aftelbaar aantal FOURIER componenten.

In de Fourier ruimte worden de inverse Greense matrices (3.30) en (3.31)
gegeven door[281]:

−G−1
0 (k ′,n′ | k,n) =

(
−iωn + k

2 − µ − ζ 0
0 iωn − k2 + µ − ζ

)
δk ,k ′δn,n′, (3.37)

F(k ′,n′ | k,n) = 1√
βV

(
0 −Ψk+k ′,n+n′

−Ψ̄k+k ′,n+n′ 0

)
. (3.38)

14Naar Takeo Matsubara die deze truuk het eerste toepaste voor het voeren van kwantumsta-
tistische fysica[297].
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Voor de kwadratische term in het bosonische veld |Ψx |2 in de partitiefunctie (3.28)
zal er niets veranderen, volgens Parseval’s theorema is de norm immers behouden
onder de Fourier transformatie. Tot slot definieert men in de reciproke ruimte
de energie van het vrije fermion ξk als:

ξk
def
= k2 − µ . (3.39)

Opmerking: In de FOURIER ruimte is de koppeling (3.38) niet langer diagonaal
maar een combinatie van de verschillende FOURIER componenten. Dit is een
gevolg van het feit dat er gewerkt wordt met een contactinteractie (3.6). Gezien de
interactie in de reële ruimte sterk gelocaliseerd is, zal deze in de reciproke ruimte
maximaal uitgesmeerd zijn. De inverse GREENSE functie van het vrije fermion
(3.37) is echter diagonaal in de FOURIER ruimte, terwijl deze in de positie-ruimte
uitgesmeerd wordt door de afgeleiden welke de verschillende positiepunten aan
elkaar koppelt.

3.3.6 Invoeren van benaderingen

Tot op dit punt zijn er, op de vorm van de actie (3.24) na, nog geen aannamen
gemaakt; met andere woorden de partitiefunctie (3.28) is nog steeds exact. Gezien
de resterende bosonische actie (3.28) echter allerminst kwadratisch is, zal men
aannamen moeten maken om alsnog analytische uitdrukkingen te bekomen. Door
middel van aannamen zal men een bepaalde vorm voorstellen voor de niet-diagonale
term (3.31) om zo de totale actie alsnog kwadratisch te maken in de bosonische
velden. Om te begrijpen welke benaderingen men kan maken, schrijven we de
effectieve actie van de resterende bosonische padintegraal (3.28) uit als:

Seff
def
= SB − Tr

[
ln

(
−G−1

)]
, (3.40)

waarbij het spoor nog steeds de integratie over de ruimte en imaginaire tijd omvat
en SB de actie is van het vrije bosonische veld:

SB
def
= −

β∫
0

dτ
∫
V

dr
��Ψr ,τ

��2
д
. (3.41)

De resterende interactieterm in de effectieve actie (3.40) werkt men uit door de
inverse Greense matrix (3.29) in te vullen en het logaritme te expanderen als
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een taylorreeks. Na het herschrijven is de effectieve actie gegeven door:

Seff = SB + S0 +
∞∑
p=1

1
p

Tr
[(G0F)p

]
, (3.42)

waarbij de actie van het vrije fermionische veld werd gedefinieerd:

S0 = −Tr
[
ln

(
−G−1

0

)]
. (3.43)

Gezien de vrije bosonische (3.41) en fermionische (3.43) actie kwadratisch zijn,
vormen deze geen probleem voor de verdere uitwerking. Wanneer men benaderingen
maakt, zal men zich bijgevolg concentreren op de laatste term in de effectieve actie
(3.42).

De eenvoudigste benadering om te maken is de zadelpuntsbenadering, hier
veronderstelt men dat het bosonische veld Ψ gelijk is aan een constante:

Ψq,m =
√
βVδ (q)δm,0∆, (3.44)

Ψ̄q,m =
√
βVδ (q)δm,0∆̄, (3.45)

met ∆ ∈ C een constante die men kan interpreteren als de ordeparameter voor
het paarcondensaat. De waarde van het complexe getal ∆ wordt vervolgens
bepaald door de resulterende vrije energie te minimaliseren, welke leidt tot de
zadelpuntswaarde ∆sp. Voor de F matrix (3.38) resulteert de zadelpuntsbenadering
in:

Fsp =

(
0 −∆
−∆̄ 0

)
, (3.46)

waarbij deze matrix in elke term van het spoor in (3.42) wordt ingevuld. In de
transformaties (3.44) en (3.45) werd verondersteld dat de laagst-energetische term
gegeven is door een stationair paarveld met impuls 0, ofwel door een paar waarbij
de twee fermionen een tegengestelde impuls hebben. Deze aanname vormt de
basisaanname van de BCS theorie. Voor het opbouwen van de EFT, maar ook
andere theorieën die fluctuaties in rekening brengen, zal de zadelpuntssituatie een
belangrijke rol spelen.

Om de theorie voor fermionen verder te verfijnen kan men naast een constante
waarde ook nog fluctuaties van het bosonische veld Ψ in rekening brengen. Het
basisidee van de EFT is dat het zadelpunt de voornaamste bijdrage van de
padintegraal omvat. Om de fluctuaties mee te nemen veronderstelt men dat het
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voldoende is om een taylorexpansie te maken rond het zadelpunt, waarbij men de
afgeleiden bijhoudt tot op tweede orde. Voor de EFT geeft dit dan de volgende
gradiënt expansie:

F(r , τ ) ≈ F0 + (r − r0) · ∇rF|r0 +
1
2

3∑
i=1

3∑
j=1
(ri − r0,i )(r j − r0, j ) ∂

2F

∂ri∂r j

����
r0

+ (τ − τ0) ∂F
∂τ

����
τ0

+
1
2 (τ − τ0)2 ∂

2F

∂τ 2

����
τ0

. (3.47)

met r j = r ·ej en r0 = (r0, τ0) het punt waarin men expandeert. Belangrijk om op te
merken is dat men bij de standaard gradiënt expansie de vorm (3.47) uitsluitend
gebruikt voor termen tot op p = 2 in (3.42). Voor het afleiden van de EFT neemt
men de gradiënten rondom het zadelpunt mee tot op alle orden in (3.42), maar
wel slechts voor twee factoren in elke term. Wanneer men de fluctuaties zorgvuldig
meeneemt is het mogelijk om de resterende Matsubara sommen analytisch uit te
rekenen en een effectieve actie te bekomen voor het bosonische veld.

3.3.7 De gemiddelde velden theorie: Het zadelpunt

Gezien de zadelpuntssituatie het startpunt vormt van de meeste benaderingen,
inclusief de EFT, wordt deze hier bondig besproken. Voor een zeer uitvoerige
bespreking met gedetailleerde berekeningen wordt de lezer doorverwezen naar [281].
Om de zadelpuntsbenadering door te voeren legt men voor het bosonische veld
Ψ en zijn toegevoegde veld Ψ̄ op dat deze gegeven zijn door respectievelijk (3.44)
en (3.45). Vult men dit vervolgens in bij de padintegraal die nog de fermionische
integralen omvat (3.27), blijft men alleen met de fermionische padintegraal over.
Deze resterende fermionische padintegraal is kwadratisch en kan bijgevolg eenvoudig
berekend worden met (3.23). In de zadelpuntsbenadering is de inverse Greense
matrix gegeven door:

−G−1
sp (k ′,n′ | k,n) =

(
−iωn + k

2 − µ − ζ −∆
−∆̄ iωn − k2 + µ − ζ

)
. (3.48)

Gezien de matrix nu (blok)diagonaal is, kan men eenvoudig de fermionische
padintegraal rechtstreeks oplossen door de determinant te bepalen:

det
(
−G−1

sp

)
= (−iωn + k

2 − µ − ζ )(iωn − k2 + µ − ζ ) − |∆ |2. (3.49)
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Om de determinant (3.49) compacter te schrijven definieer men:

Ek
def
=

√
(k2 − µ)2 + |∆|2, (3.50)

deze grootheid noemt men ook de Bogoliubov excitatie energie. Als men de
determinant nu in een exponent omzet via det

(
−G−1

sp

)
= exp

(
ln

[
det

(
−G−1

sp

)] )
vindt

men voor de toestandssom op zadelpuntsniveau dat:

Zsp = exp
[−βVΩsp(T , µ, ζ ;∆)] , (3.51)

met Ωsp de vrije energie op zadelpuntsniveau gegeven door:

Ωsp(T , µ, ζ ;∆) def
= − |∆ |

2

д
− 1
βV

∑
k ,n

ln[(iωn + ζ − Ek )(−iωn − ζ − Ek )]. (3.52)

Om de vrije energie (3.52) verder uit te rekenen wordt er gewerkt in de
macroscopische limiet. In deze limiet veronderstelt men dat het volume voldoende
groot is om de sommen over de k-waarden te vervangen met een integratie:

1
V

∑
k

≈
∫
R3

dk
(2π)3 (3.53)

wat de berekeningen aanzienlijk vereenvoudigt. De Matsubara sommen over de
frequenties ωn kunnen vervolgens gedaan worden, wat geeft dat[71, 281]:

Ωsp(T , µ, ζ ;∆) = − |∆ |
2

д
−

∫
R3

dk
(2π)3

1
β

ln[2 cosh(βEk ) + 2 cosh(βζ )]. (3.54)

Merk op dat de vrije energie (3.54) in de integraal over de k-ruimte nog steeds
een UV divergentie omvat. Neemt men de limiet van het integrand voor grote
k-waarden geeft dit:

lim
k→∞

k2 1
β

ln[2 cosh(βEk ) + 2 cosh(βζ )] ∼ k2Ek ∼ k4, (3.55)

waarbij de metriek van de bolcoördinaten voor de integratie over de k-ruimte
werd meegenomen. Om de vrije energie te regulariseren moet men bijgevolg
de divergente term in k → ∞ van het integrand af trekken. De vorm van de
divergente term vindt men door Ek te expanderen voor grote k waarden (of kleine
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k−1 waarden), tot op tweede orde vindt men dan voor de grote k expansie15:

Ek ∼ k2 − µ + |∆ |
2

2k2 . (3.56)

De eerste twee termen in (3.56) samen vormen de gekende dispersierelatie voor het
vrije fermion (3.39). De laatste term in (3.56) wordt exact opgeheven door de extra
term in de geregulariseerde koppelingssterkte (3.8). Als nu de geregulariseerde
koppelingssterkte (3.8) wordt ingevoerd en de vrije fermion energie (3.39) wordt
afgetrokken16 van de vrije energie (3.54) vindt men dat:

Ωsp(T , µ, ζ ;∆) = − |∆|
2

8πkFas

− 1
2π2

∞∫
0

k2 dk
(
1
β

ln[2 cosh(βEk ) + 2 cosh(βζ )] − ξk −
|∆ |2
2k2

)
, (3.57)

gezien de integraties alleen van de grootte van de k-vector afhangen werd de
integraal over de k-ruimte uitgeschreven in bolcoördinaten. Met de vrije energie
op het zadelpunt (3.57) is de zadelpuntsituatie volledig gekarakteriseerd.

Als volgende stap kan men nu de zadelpuntswaarde van de variationele parame-
ter ∆ afleiden en ook de waarden van de chemische potentialen µ en ζ vastleggen.
Merk op dat de vrije energie op het zadelpunt (3.57) uitsluitend afhangt van
de grootte van |∆ |2. Hieruit volgt dat men vrij is om de fase van ∆ te kiezen,
voor de eenvoud wordt deze gelijk aan nul gekozen zodat ∆ ∈ R. Leidt men de
vrije energie (3.57) af naar17 de waarde van ∆ vindt men de vergelijking voor de
zadelpuntswaarde ∆sp:

∆sp = 0 of − 1
kFas

=
2
π

∞∫
0

dk
[

sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ )

k2

Ek
− 1

]
. (3.58)

Belangrijk om te beseffen is dat beide oplossingen altijd aanwezig zijn. Wanneer
er wordt gevonden dat ∆ = 0 heeft men de gewone toestand, bij ∆ , 0 spreekt men

15De volgende orde is vierde orde, deze draagt niet bij tot de divergentie van de integraal en
vormt dus geen probleem in de verdere uitwerking.

16De noodzaak voor deze regularisatiefactor kan men ook vanuit fysische argumenten bekomen
door te kijken naar de deeltjesvergelijking. Indien men deze regularisatiefactor niet invoert bekomt
men in de deeltjesvergelijking IR divergenties en verkrijgt men in de limiet ∆→ 0 niet de correcte
deeltjesvergelijking (die van een vrij Fermi gas).

17Het is makkelijker om (3.57) af te leiden naar |∆|2 en te gebruiken dat ∂/∂ |∆ |2 = 2|∆| ∂/∂ |∆ | .
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van een superfluïde toestand. Als de bandkloofvergelijking (3.58) wordt opgelost
moet men dus steeds beide oplossingen invullen in de vrije energie (3.57) om te
zien welke van de twee het effectieve energieminimum geeft. Het gedrag van beide
minima is geïllustreerd in figuur 3.3 voor een variabele polarisatie. Om de twee

∆sp

0 0,2 0,4 0,6
−2,9

−2,8

−2,7

−2,6

∆/EF

β
Ω

sp
/k

3 F

ζ /EF = 0,0
ζ /EF = 0,15
ζ /EF = 0,2
ζ /EF = 0,25
ζ /EF = 0,3

Figuur 3.3: De vrije energie (3.57) als functie van de bandkloof ∆ voor enkele
waarden van de polarisatie ζ . Voor de temperatuur T , chemische potentiaal µ
en s-golf verstrooiingslengte as werden de waarden T /TF = 0, 01, µ/EF = 1, 3 en
(kFas)−1 = −1 gekozen. Naarmate de polarisatie ζ toeneemt wordt de normale
toestand (∆ = 0) energetisch voordeliger. Vanaf een kritische polarisatie ζC

gaat de superfluïde toestand verloren, dit is de CLOGSTON fasetransitie
besproken in het vorige hoofdstuk.

chemische potentialen te bepalen heeft men de deeltjesvergelijkingen nodig voor
de totale deeltjesdichtheid n en de onbalans tussen de twee fermionpopulaties δn:

n = − ∂Ωsp
∂µ

����
T ,V ,∆

en δn = − ∂Ωsp
∂ζ

����
T ,V ,∆

. (3.59)

Als de vrije energie (3.57) wordt ingevuld vindt men voor de twee deeltjesvergelij-
kingen (3.59) dat deze gegeven worden door:

1
3π2 =

1
2π2

∞∫
0

k2 dk
[
1 − sinh(βEk )

cosh(βEk ) + cosh(βζ )
ξk
Ek

]
, (3.60)

1
3π2

δn

n
=

1
2π2

∞∫
0

k2 dk sinh(βζ )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) . (3.61)

Uit de tweede deeltjesvergelijking (3.61) is onmiddelijk duidelijk dat wanneer ζ = 0
er geen onbalans is tussen de twee fermionpartners.
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Om nu praktisch de zadelpuntssituatie te bestuderen zal men simultaan de
bandkloof- (3.58) en deeltjesvergelijking (3.60) oplossen. Uit deze set van ge-
koppelde integraalvergelijkingen bekomt men dan, gegeven een fysische situatie
(β, (kFas)−1, ζ ), de waarden van de bandkloof ∆sp en de chemische potentiaal µ.
Om onbalans te bestuderen zal men een bepaalde waarde voor de onbalans poten-
tiaal ζ kiezen en de tweede deeltjesvergelijking (3.61) gebruiken om te zien wat
de corresponderende onbalans is. De waarde van ζ zal men dus nooit bepalen
door een onbalans δn vast te leggen en de corresponderende deeltjesvergelijking
(3.61) op te lossen. Merk op dat dit laatste mogelijk is, maar numeriek niet te
verkiezen gezien men dan simultaan drie integraalvergelijkingen moet oplossen.
Indien men nu gelijktijdig de bandkloof- (3.58) en deeltjesvergelijking (3.60) oplost
vindt men de bandkloof en chemische potentiaal doorheen de BEC-BCS overgang,
getoond op figuur 3.4. Steeds vooraleer een berekening te starten, loont het de

−2 −1 0 1 2
0

0,5

1

1,5

2

(kFas)−1

∆
sp
/E

F

(a) De bandkloof.

−2 −1 0 1 2
−4

−2

0

(kFas)−1

µ
/E

F

(b) De chemische potentiaal.

Figuur 3.4: De oplossing voor zadelpuntsbandkloof (3.58) en chemische
potentiaal (3.60) doorheen de BEC-BCS overgang voor T /TF = 0,01 en
ζ /EF = 0. De streepjeslijnen geven de waarden van de bankloof en chemische
potentiaal in de BEC (3.83) en BCS limiet (3.84). De resultaten komen
overeen met [133, 298].

moeite om na te gaan of er wel degelijk een superfluïdum is. Naargelang de
temperatuur en/of polarisatie kan het zijn dat er geen superfluïdum (∆sp = 0) is
en de berekeningen bijgevolg tevergeefs zouden zijn. Door een controlefunctie in
te bouwen die dit nagaat vooraleer de computer verder rekent kan men veel tijd
besparen. Ter referentie is de bandkloof doorheen de BEC-BCS overgang geplot
voor verschillende temperaturen en polarisaties in figuur 3.5. De vergelijkingen
van de zadelpuntssituatie staan centraal in de EFT en zullen bijgevolg courant
gebruikt worden in de berekeningen gemaakt in deze thesis. Een overzicht van
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(a) Variatie van de temperatuur (met ζ /EF = 0).
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(b) Variatie van de polarisatie (met T /TF = 0, 01).

Figuur 3.5: De oplossing voor zadelpuntsbandkloof (3.58) doorheen de
BEC-BCS overgang voor voor verschillende temperaturen (a) en polarisaties
(b). Naarmate de temperatuur en/of polarisatie stijgt zal het superfluïdum
voor hogere waarden van (kFas)−1 ophouden te bestaan.

de verschillende numerieke methoden en truukjes die gebruikt werden voor de
berekeningen in deze thesis zijn gegeven in bijlage B (“Numerieke methoden voor
ijle ultrakoude kwantumgassen”).

3.3.8 De effectieve veldentheorie

Met de zadelpuntsituatie is het uitgangspunt voor de EFT volledig vastgelegd.
Echter zoals voorheen aangehaald moet men voor een volledige theorie ook nog
toelaten dat de ordeparameter Ψ kan fluctueren. Wanneer men bijvoorbeeld kijkt
naar vortices, ziet men dat de ordeparameter Ψ positie-afhankelijk wordt en zal
onderdrukt worden in de vortexkern. Zoals voorheen aangehaald worden deze
fluctuaties in de EFT in rekening gebracht door middel van een gradiënt expansie
(3.47) van de fluctuatiebijdrage F (3.31). Door de gradiënt expansie (3.47) toe
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te passen op elke term in de in de reeksontwikkeling van het logaritme (3.42) is
het mogelijk om na een aardige portie rekenwerk een analytische effectieve actie
voor het bosonische veld te bekomen. De eigenlijke berekeningen zijn niet het
onderwerp van deze thesis, hiervoor is de lezer aangewezen op het doctoraat dat
hieraan gewijd werd [276]. Hier zullen de verschillende resulterende formules voor
de effectieve theorie worden samengevat zodat deze overzichtelijk staan samengevat
en eenvoudig kunnen aangewend worden voor verdere berekeningen in de thesis.

Na het nodige rekenwerk vindt men dat de effectieve actie voor de ordeparameter
Ψ gegeven is door:

SEFT =

β∫
0

dτ
∫
V

dr
[
Ωsp +C

(
∇rΨ̄ · ∇rΨ

)
+
D

2

(
Ψ̄
∂Ψ

∂τ
− ∂Ψ̄
∂τ
Ψ

)

− E
��∇r |Ψ |2��2 +Q ∂Ψ̄

∂τ

∂Ψ

∂τ
− R

(
∂ |Ψ |2
∂τ

)2 ]
, (3.62)

met C, D, E, Q en R de verschillende coëfficiënten van de EFT. Om de vorm van
de effectieve actie (3.62) bondig te houden werden de afhankelijkheden van de
verschillende velden en functies achterwege gelaten. Om de coëfficiënten van de
theorie compact te kunnen neerschrijven, werden de Matsubara functies recursief
gedefinieerd als:

f1(β, ε, ζ ) def
=

1
2ε

sinh(βε)
cosh(βε) + cosh(βζ ) en fp+1(β, ε, ζ ) def

= − 1
2pε
∂ fp (β, ε, ζ )
∂ε

. (3.63)

Met de Matsubara functies (3.63) worden de verschillende coëfficiënten van de
EFT gegeven door:

C
def
=

∫
R3

dk
(2π )3

2k2

3 f2(β, Ek , ζ ), (3.64)

D
def
=

∫
R3

dk
(2π )3

ξk

|Ψ |2
[f1(β, ξk , ζ ) − f1(β, Ek , ζ )] , (3.65)

E
def
= 2

∫
R3

dk
(2π )3

2k2

3 ξ 2
k f4(β, Ek , ζ ), (3.66)

Q
def
=

1
2|Ψ |2

∫
R3

dk
(2π )3

[
f1(β, Ek , ζ ) − (E2

k + ξ
2
k )f2(β, Ek , ζ )

]
, (3.67)
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R
def
=

1
2|Ψ |2

∫
R3

dk
(2π )3

[
f1(β, Ek , ζ ) + (E2

k − 3ξ 2
k )f2(β, Ek , ζ )

3|Ψ |2

+
4(ξ 2

k − 2E2
k )

3 f3(β, Ek , ζ ) + 2E2
k |Ψ |2 f4(β, Ek , ζ )

]
. (3.68)

Belangrijk om op te merken is dat de filosofie achter de EFT (3.62) is dat deze
een tweede-orde expansie vormt in de ordeparameter met afgeleiden. Dit houdt
in dat men de waarde van de coëfficiënten C, E, Q en R zal bepalen op basis van
de zadelpuntswaarden gezien deze reeds bij een tweede-orde afgeleide staan. De
waarde van de coëfficiënt D zal echter, net zoals de waarde van de zadelpuntsenergie
Ωsp, afhangen van de volledige ordeparameter Ψ(r , τ ).

Opmerking: Merk op dat met het toevoegen van de fluctuaties aan de theorie de
vrije energie dichtheid (Engels: grand potential) nu van de vorm Ω = Ωsp + Ωfl
zal zijn. Deze extra term zal ook een bijdrage leveren bij de deeltjesvergelijkingen
(3.59). Zo zal de eerste deeltjesvergelijking voor de nieuwe energiedichtheid gegeven
worden door:

n = − ∂Ωsp
∂µ

����
T ,V ,∆

− ∂Ωfl
∂µ

����
T ,V ,∆

.

De volledige behandeling zoals hierboven afgebeeld is in overeenstemming met de
gaussische paarfluctuatie (GPF) behandeling voor fluctuaties[299, 300]. In deze
thesis zal echter de aanpak van NOZIERÈS en SCHMITT-RINK (NSR) gevolgd wor-
den[132], welke ook werd toegepast in de padintegraalbehandeling van SÁDEMELO,
RANDERIA en ENGELBRECHT[133]. In de NSR behandeling laat men de fluc-
tuatieterm achterwege voor het oplossen van de twee deeltjesvergelijkingen. Met
andere woorden, de bandkloof- (3.58) en de deeltjesvergelijkingen (3.59) worden
nog steeds simultaan op het zadelpuntsniveau opgelost.

3.3.9 Gebruik van de effectieve veldentheorie

Om met de effectieve theorie aan de slag te gaan zal men zoeken naar de toestanden
die de effectieve actie (3.62) extremaliseren. Voor dynamische problemen zal men
de actie (3.62) terug omzetten in een actie voor de reële tijd met

τ = it en S(τ ) = −iS(t), (3.69)
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welke de gekende formules van de Wick rotatie zijn. Voor een propagatie in reële
tijd vindt men dan dat de Lagrange dichtheid gegeven is door:

L = −Ωsp −C
(
∇rΨ̄ · ∇rΨ

)
+ iD2

(
Ψ̄
∂Ψ

∂t
− ∂Ψ̄
∂t
Ψ

)

+ E
��∇r |Ψ |2��2 +Q ∂Ψ̄

∂t

∂Ψ

∂t
− R

(
∂ |Ψ |2
∂t

)2
, (3.70)

waarbij de coëfficiënten afhangen van |Ψ | zoals eerder vermeld. Om de bewegings-
vergelijkingen hieruit te krijgen past men dan de welgekende Euler-Lagrange
bewegingsvergelijkingen toe op de Lagrange dichtheid (3.70). In de uitwerkingen
dient men dan nog wel op te letten met de coëfficiënt D (3.65) en de vrije energie
op het zadelpunt Ωsp (3.57), welke nog steeds afhangen van de plaatsafhankelijke
waarde van het veld Ψ . Met de dynamische aanpak van de EFT was men in staat
om een exacte analytische oplossing te bekomen voor het soliton18[236]. Met de
analytische oplossing als uitgangspunt kon men eenvoudig het soliton bestuderen
doorheen de BEC-BCS overgang. In de overgang keek men naar de opvulling
van het soliton met ongepaarde fermionen[138], de “kronkel instabiliteit” (Engels:
snake instability) die het verval van solitonen uitlokt[238] en de botsingen van
twee solitonen[301]. Recent is men ook begonnen met de studie van dispersiegol-
ven in superfluïde Fermi gassen[302]. Naast solitonen en dispersiegolven werden
ook collectieve excitaties onder de loep genomen[276]. Zo is de waarde van de
geluidssnelheid cs in de EFT gegeven door:

cs =

√
2C∂A|∆ |2

D̃2 + 2Q∂A|∆|2 , (3.71)

met ∂A en D̃ twee combinaties van verschillende EFT coëfficiënten. De coëfficiënten
A en ∂A worden gedefinieerd als:

A
def
=
∂Ωsp

∂ |Ψ |2 = −
1

8πkFas
−

∫
R3

dk
(2π)3

[
f1(β, Ek , ζ ) −

1
2k2

]
, (3.72)

∂A
def
=
∂A

∂ |Ψ |2 =
∫
R3

dk
(2π)3 f2(β, Ek , ζ ). (3.73)

18Solitonen of solitaire golven zijn dipjes (of pieken) in de dichtheid die gedurende hun dynamica
hun vorm behouden. In veldentheoretische beschrijvingen zijn deze populair gezien deze een
integreerbaar systeem is, wat inhoudt dat deze enkele behouden grootheden bezitten.
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De aangepaste coëfficiënt D̃ is dan weer op zijn beurt gegeven door:

D̃
def
=
∂(|Ψ |2D)
∂ |Ψ |2 =

∫
R3

dk
(2π)3 ξk f2(β, Ek , ζ ). (3.74)

Merk op dat 0 = |Ψ |A niets anders is dan de bandkloofvergelijking (3.58) van
voorheen. Het resultaat voor de geluidssnelheid (3.71) doorheen de BEC-BCS
overgang werd geplot in figuur 3.6.
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Figuur 3.6: De geluidssnelheid doorheen de BEC-BCS overgang voor
T /TF = 0,001 en ζ /EF = 0. De streepjeslijnen geven de asymptotische
waarden in de diepe BEC[70] en BCS[63] limieten.

Voor (statische) evenwichtsproblemen kijkt men eerder naar de vrije energie
van het systeem. Voor de studie van vortices en vortexstructuren is het ook deze
aanpak die doorheen de thesis gevolgd zal worden. Om de vrije energie te bekomen
integreert men de imaginaire tijd τ uit, wat als voorfactor de inverse temperatuur
β geeft. In deze statische limiet correspondeert de resterende ruimtelijke integraal
met de vrije energie19, gegeven door:

F =

∫
V

dr F (Ψ,∇rΨ, r ), (3.75)

met F (Ψ,∇rΨ, r ) de vrije energie dichtheid gegeven door:

F (Ψ,∇rΨ, r ) def
= Ωsp(Ψ) +C

(
∇rΨ̄ · ∇rΨ

) − E��∇r |Ψ |2��2. (3.76)

Voor de studie van lokale excitaties (vortices en solitonen) zal de waarde van de
vrije energie (3.75) oneindig groot worden. Dit komt omdat de lokale excitatie
relaxeert en men ver weg van de excitatie een homogeen condensaat bekomt. De

19Na het uitintegreren van τ is de effectieve partitiefunctie van de vorm ZEFT = exp(−βFEFT).
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energie van een homogeen condensaat divergeert naarmate het volume toeneemt.
Om een vrije energie te bekomen die zich regulier gedraagt voor lokale excitaties
zal men deze regulariseren door de vrije energie van het homogene condensaat
hiervan af te trekken. De regularisatie van de vrije energie komt in essentie neer
op het verwisselen van de term Ωsp(Ψ) in de vrije energie dichtheid (3.76) met de
nieuwe functie

X (Ψ) def
= Ωsp(Ψ) −Ωsp(∆sp). (3.77)

Voor de studie van vortices stelt men het veld voor in de fase-amplitude represen-
tatie als:

Ψ(r ) = ∆sp f (r ) exp(iϕ(r )), (3.78)

waarbij men f (r ) het vortexprofiel (of de vortex structuur) noemt. Deze repre-
sentatie vult men dan in de vrije energie dichtheid (3.76) in, waarbij men de fase
elimineert door middel van het snelheidsveld (3.4) uit de hydrodynamische beschrij-
ving. Om de resulterende vrije energie dichtheid (3.76) compact neer te schrijven in
de hydrodynamische voorstelling definieert men doorgaans de superfluïde dichtheid
ρsf en kwantumdruk dichtheid ρqp als:

ρsf(f ) def
= 2C

��∆sp
��2 f 2(r ), (3.79)

ρqp(f ) def
= 2

(
C − 4E

��∆sp
��2 f 2(r )

) ��∆sp
��2. (3.80)

waarbij beide waarden van de relatieve amplitude afhangen. Met de bovenstaande
definities herschrijft men de vrije energie dichtheid (3.76) in de hydrodynamische
beschrijving als:

F (f ,∇r f , r ,v) = X (Ψ) + 1
8ρsf(f )v

2(r ) + 1
2ρqp(f )|∇r f |

2. (3.81)

Met de vrije energie (3.75) heeft men, naast het onderzoek in deze thesis, verschil-
lende aspecten van vortices doorheen de BEC-BCS overgang kunnen onderzoeken.
Zo onderzocht men vortices in een tweecomponentsgas[273] en het fasediagram
voor een roterend ééncomponents [237] en tweecomponents [303] Fermi gas.

3.3.10 Toepasbaarheidsregime van de EFT

Het voornaamste voordeel van de EFT is dat er nu gewerkt wordt met een klassiek
veld in plaats van een kwantumveld wat het rekenwerk intuïtiever en eenvoudiger
maakt. Dit maakt de berekeningen minder computerintensief, wat toelaat om
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complexere situaties in superfluïda te bestuderen. Om deze vereenvoudigde theorie
te bekomen moet er echter aangenomen worden dat de temporele en spatiële
fluctuaties in de ordeparameter Ψ(r , t) “voldoende klein” zijn.

Opmerking: Doorheen de thesis zal er bij voorkeur met een variationeel model
gewerkt worden. Met deze bijkomende aanname wordt de numerieke rekenlast
nog verder gereduceerd vergeleken met de (numeriek) exacte oplossing. Deze
bijkomende aanname laat verder toe om het volledige klassieke veld Ψ(r , t) van het
vortexprobleem te beschrijven door middel van enkele parameters20.

Concreet houdt dit in dat voor temporele fluctuaties de EFT zich beperkt tot
het beschrijven van processen met energieschaal kleiner dan 2∆sp. Voor spatiële
fluctuaties moet de lengteschaal van het bestudeerde proces groter zijn dan de
paar correlatielengte volgens de EFT[276]:

ξpaar =

√√√√√√√√√√√√
∞∫
0
k2 dk [4kξk f2(β, Ek , ζ )]2

∞∫
0
k2 dk [f1(β, Ek , ζ )]2

(3.82)

Voor elk bekomen resultaat met een gegeven waarde voor de temperatuur T ,
interactiesterkte (kFas )−1 en polarisatie ζ moet men nagaan of deze binnen het
geldigheidsgebied van de EFT valt.

In praktijk vindt men dat de EFT doorheen de BEC-BCS overgang goede
resultaten geeft zo lang men niet te ver in de BCS limiet kijkt bij lage temperaturen
(ver van de kritische temperatuur)[276]. Omwille van deze reden zal in de thesis
het bereik aan interactiesterkten (kFas )−1 voornamelijk beperkt worden tot het
interval [−1, 2].

Opmerking: De toepasbaarheid van de theorie hangt ook sterk af van het bestu-
deerde fenomeen. Zo blijkt uit vergelijking met BdG dat in de BCS limiet bij lage
temperaturen de kronkel onstabiliteit (Engels: snake-instability) van het soliton
nog steeds goed beschreven wordt door de EFT[238].

3.3.11 Vergelijking met enkele limietgevallen

Gezien de EFT interpoleert tussen de BEC en BCS limieten, is het nuttig deze
limietgevallen kort mee te geven. Voor een uitgebreide vergelijking van de EFT met

20De positie van de vortex r j , de grootte van de vortexkern ξv (geïntroduceerd in hoofdstuk 4)
en de ellipticiteit van de vortexkern γe (geïntroduceerd in hoofdstuk 6).
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de BEC en BCS theorieën (en andere gekende theorieën) is de lezer aangewezen
op [276]. Om de BEC en BCS limieten te controleren werd in [276] de bewegings-
vergelijking voor de ordeparameter Ψ afgeleid uit de Lagrange dichtheid (3.70)
en werd er gekeken hoe de termen relatief ten opzichte van elkaar zich gedroegen
bij het nemen van de twee limieten. Merk op dat naast de BEC en BCS limieten
er ook een analytische oplossing voor de zadelpuntsituatie voor een gebalanceerd
Fermi gas in de limiet T → 0 voorhanden is[304]. Met deze grenswaarden kan men
vervolgens de resultaten in de respectievelijke limieten valideren. Daarnaast geven
de analytische limieten ook een valabel startpunt voor numerieke berekeningen.

BEC limiet

Wanneer de limiet (kFas)−1 � 1 wordt genomen zal de tweede-orde tijdsafgeleide
verwaarloosbaar worden t.o.v. de andere termen. Als de resulterende bewegings-
vergelijking gedeeld wordt door de coëfficiënt D en de resterende verhoudingen C/D,
A/D en E/D worden bestudeerd, wordt de Gross-Pitaevskii terug gevonden voor
deeltjes met een massa M = 2m en een boson-boson interactiesterkte aB = 2aF. Met
andere woorden, de EFT herleidt zich in de diepe BEC limiet mooi tot de gekende
Gross-Pitaevskii vergelijking voor het condensaat. In andere werken vindt men
exacte analytische limieten in de diepe BEC limiet om mee te vergelijken[70, 305]:

∆BEC
EF

=

√
16

3πkFas
en µBEC

EF
= − 1
(kFas)2

. (3.83)

BCS limiet

Wanneer men de vrije energie expandeert voor kleine waarden van de ordepara-
meter Ψ vindt men dat de EFT inderdaad reduceert tot de Ginzburg-Landau
vergelijking. Om dit te tonen expandeert men de vrije energie op het zadelpunt
(3.57) tot op vierde orde in het paarveld |Ψ |4. Daarnaast bestudeert men op-
nieuw het relatieve gedrag van de verschillende coëfficiënten om te zien dat de
correcte termen met afgeleiden worden bekomen. In andere werken leidt men in
de diepe BCS limiet nog analytische formules af voor de bandkloof en chemische
potentiaal[248, 305]:

∆BCS
EF

=
8
e2 exp

(
− π

2|kFas |

)
en µBCS

EF
= 1 +

(
π

8
1

kFas
− 5

8

) (
∆BCS
EF

)2
. (3.84)
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HOOFDSTUK 4
Een variationeel model voor vortices

The first principle is that you must not fool yourself
and you are the easiest person to fool.

— Richard Phillips Feynman

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in: N. Verhelst, S.N.
Klimin en J. Tempere, “Verification of an analytic fit for the vortex core

profile in superfluid Fermi gases”, Physica C 533, 96-100 (2017).

De aanwezigheid van een macroscopische golffunctie, en bijgevolg van het con-
densaat, wordt gekenmerkt door twee typerende eigenschappen: de aanwezigheid
van een wrijvingsloze stroming en de kwantisatie van circulatie. Het kwantum
van een circulatie noemt men een vortex of antivortex naargelang de draairichting.
Om een theoretische studie van (anti)vortices te voeren is er een beschrijving
voor deze excitaties nodig. Gezien er echter (nog) geen analytische uitdrukking
voor de vortexstructuur voorhanden is, zal men doorgaans aangewezen zijn op
numerieke en/of variationele methoden. Omwille van de complexiteit van de EFT
wordt er in deze thesis gekozen om op een variationele manier te werk te gaan.
Door variationeel te werken is het immers nog steeds mogelijk om analytische
(deel)resultaten af te leiden en zo het daarop volgende rekenwerk te vereenvoudigen.

Het doel van deze sectie is om allereerst te definiëren wat een vortex is.
Vervolgens wordt het gebruikte variationele model voor de vortexkern gepresenteerd
en besproken. Tot slot zal dit variationele model ook gevalideerd worden doorheen
de ganse BEC-BCS overgang zoals bestudeerd in deze thesis.
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4.1 Wat is een vortex?

In de klassieke hydrodynamica definieert men een vortex als een gebied in het
fluïdum dat draait rond een bepaalde as, ook gekend als de vortexkern. Dit roteren
van het fluïdum rondon een as beschrijft men met de circulatie Γ , gedefinieerd als:

Γ
def
=

∮
C
v(r , t) · ds , (4.1)

met v het snelheidsveld van het fluïdum en C een gesloten contour. Hoe groter
de absolute waarde van de circulatie (4.1), hoe sterker de vloeistof binnen de
contour C aan het roteren is. In de klassieke hydrodynamica kan de circulatie
(4.1) arbitraire waarden aannemen1. In een superfluïdum is dit echter niet langer
het geval, hier is de circulatie (4.1) gekwantiseerd.

Om de kwantisatie van de circulatie (4.1) aan te tonen, wordt de redenering
van Feynman en Onsager[307–309] gevolgd. Om de vortex te bestuderen zal er
gewerkt worden in de amplitude-fase representatie van de ordeparemeter:

Ψ(r , t) = a(r , t)eiϕ(r ,t ), (4.2)

waarbij men a(r , t) de relatieve amplitude (of amplitude modulatie) noemt. Uit de
hydrodynamische beschrijving is geweten dat het snelheidsveld aan het faseveld
gerelateerd is via (3.4), ter herhaling:

v(r , t) = ~
m
∇rϕ(r , t). (4.3)

Indien men nu met deze definitie van het snelheidsveld (4.3) de circulatie (4.1) van
de ordeparameter (4.2) bepaalt geeft dit:

Γ =
~

m

∮
C
(∇rϕ(r , t)) · ds = ~

m
[ϕ(r + 2πêθ , t) − ϕ(r , t)] , (4.4)

waarbij het gradiënt theorema2[310] werd gebruikt om de integratie te doen. Gezien
de ordeparameter (4.2) een enkelwaardige complexe functie is, moet de fasesprong

1Voor praktisch rekenwerk werkt men in de klassieke hydrodynamica vaak met de vorticiteit,
gedefinieerd als ω = ∇ ×v, welke een maat is voor de lokale rotatie van het fluïdum. Merk op dat
dit voor superfluïda niet zinvolle grootheid is gezien het snelheidsveld (3.4) irrotationeel is.

2Dit is een toepassing van het algemene theorema van Stokes uit de differentiaalmeetkunde.
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na het doorlopen van de contour C gelijk zijn aan een veelvoud van 2π, zodat:

ϕ(r + 2πêθ , t) − ϕ(r , t) = n2π met n ∈ Z. (4.5)

Substitueert men (4.5) in het voorgaande resultaat (4.4) geeft dit:

Γ = n
h

m
met n ∈ Z. (4.6)

Uit (4.6) volgt dat de circulatie gekwantiseerd is met kwanta h/m. Naargelang de
draaizin van het snelheidsveld onderscheidt men een vortex of antivortex. Wanneer
de circulatie positief is spreekt men van een vortex, is de circulatie negatief
spreekt men van een antivortex. Het aantal circulatiekwanta noemt men ook de
vortexlading, of het windingsgetal.

Uit de circulatie (4.1) kan men ook eenvoudig een snelheidsveld voor de
vortex afleiden. Gezien de vortex een kwantum voor circulatie bevat, zal deze
aanleiding geven tot een ronddraaiiende stroming rondom de vortexkern. Als
gevolg veronderstelt men vaak dat het snelheidsveld van de vortex gegeven is door
een uitsluitend angulaire component3: vv = vθ êθ . Gezien er geen reden is om
een preferentiële angulaire richting aan te nemen rondom de vortexkern, neemt
men verder aan dat de waarde van vθ uitsluitend afhangt van de afstand tot de
vortexkern r . Schrijft men nu de circulatie Γ uit in poolcoördinaten, kan men deze
relateren aan de grootte van het snelheidsveld vθ (r ) via:

Γ =

∮
C
vv(r , t) · ds =

2π∫
0

vθ (r )r dθ = (2πr )vθ (r ), (4.7)

waaruit het 1/r gedrag van het snelheidsveld al duidelijk is. Stelt men het resultaat
(4.7) gelijk aan de gekwantiseerde circulatie (4.6) vindt men voor het snelheidsveld
van de vortex dat:

vv(r ) = nκ

2πr êθ met n ∈ Z en κ
def
=

h

m
. (4.8)

Met de bovenstande berekening vindt men de elementaire vortex (potentiaal)stroom
terug uit de klassieke hydrodynamica[311].

Opmerking: De vorm van het snelheidsveld (4.8) kan ook afgeleid worden door

3De radiële component van het snelheidsveld draagt immers niet bij tot de circulatie Γ en zal
bijgevolg alleen leiden tot een grotere lokale snelheid v(r, t) en energie.
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gebruik te maken van het feit dat de poolcoördinaten (r , θ ) een separabel coör-
dinaatstelsel vormen[312]. De ontwikkeling in poolcoördinaten is dan gegeven
door4:

Ψ(r , t) = a(r , t)Θ(θ , t), (4.9)

met Θ(θ ) een periodische functie en de vortex in het centrum van het coördinaten-
stelsel. De functie Θ(θ ) is dan niets anders dan de Fourier ontwikkeling:

Θ(θ , t) =
∞∑

n=−∞
an (t)einθ .

Wat men kan opmerken is dat élke Fourier term een andere bijdrage tot de
circulatie levert. Om naar een bepaalde waarde van de circulatie te kijken kiest men
bijgevolg één Fourier term uit. De fasefactor voor een n-voudig gekwantiseerde
vortex is dan gegeven door einθ , welke via de hydrodynamische definitie (4.3) het
afgeleide snelheidsveld (4.8) geeft.

In de algemene studie van vortices, en ook in deze thesis, zal men doorgaans
kijken naar vortices (of antivortices) met een vortexlading gelijk aan één: Γ = ±κ[65,
70]. Gezien de kinetische energie immers afhangt van de grootte van de snelheid
in het kwadraat, verwacht men dat het energetisch voordeliger is om meerdere
vortices te hebben met één circulatiekwantum dan één vortex met meerdere
circulatiekwanta, dit werd ook experimenteel bevestigd[217, 313, 314]. Voor
enkelvoudige vortices is de ordeparameter dan gegeven door[65, 114, 315, 316]:

Ψ(r , t) = a(r , t)e±iθ , (4.10)

met in de exponent de “+” voor de vortex en “−” voor de antivortex.

Opmerking: Vanuit theoretisch oogpunt poneert men dat er, door middel van
randeffecten, ook gebieden zijn waarin een meervoudig gekwantiseerde vortex
kan voorkomen[317]. Merk echter op dat men dan kijkt naar eerder compacte
condensaten zodat de randeffecten belangrijk worden.

Met de bovenstaande bespreking werd het snelheidsveld van een enkelvoudige
vortex afgeleid, maar hoe zit het nu met het amplitudeveld a(r , t)? Om het
amplitudeveld van de vortex te beschouwen wordt er nog een laatste keer gekeken
naar de algemene definitie van de circulatie (4.1). Ditmaal zal de waarde van de
circulatie bepaald worden door de integraal over het contour C om te zetten naar

4Voor het amplitudeveld a(r , t) staat er in principe een ontwikkeling in termen van Bessel
functies R(r , t). Als men de vortex echter in het centrum van het coördinaatstelsel plaatst komt
deze neer opnieuw neer op het amplitude veld van de vortex a(r , t) en geeft ln(Θ(θ, t)) het faseveld.
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een integraal over een georiënteerde oppervlak S via het theorema van Stokes[318]:

Γ =

∮
C
v(r , t) · ds =

∫
S
(∇ ×v(r , t)) · dS = ~

m

∫
S
(∇ × ∇ϕ(r , t)) · dS = 0, (4.11)

waarbij de definitie van het snelheidsveld (4.3) werd gebruikt en het feit dat de rotor
van een gradiënt gelijk is aan nul. Het bekomen resultaat (4.11) is in tegenspraak
met de eerder gevonden kwantisatie (4.6). De oorzaak van deze contradictie ligt in
het feit dat de stelling van Stokes alleen mag toegepast worden indien het domein
enkelvoudig verbonden is, ofwel indien er geen gaten in het condensaat zitten. Uit
de contradictie tussen de formules (4.6) en (4.11) volgt dus dat de vortextoestand
aanleiding geeft tot een lokale onderdrukking van de ordeparameter Ψ , waarbij
het condensaat in het centrum van de vortex verdwijnt. Dit verdwijnen van de
dichtheid kan men ook beredeneren van uit de kinetische energie bijdrage van
het snelheidsveld, waar het integrand evenredig is met n(r , t)v2(r , t). Indien men
wil dat de kinetische energie niet divergeert in de kern van de vortex, moet de
dichtheid van het condensaat naar nul gaan in deze singulariteit, sterker nog: uit
de energie vindt men zelfs dat de dichtheid kwadratisch (of sneller) naar nul moet
gaan rond de singulariteit. Tot slot kan men ook vanuit de complexe analyse de
aanwezigheid van het vortexgat, en de multipliciteit van het nulpunt, beredeneren.
Als men wil dat de ordeparameter (4.2) een enkelwaardige functie is, moet deze een
nulpunt hebben op de plaats waar deze de fasen ϕ ∈ [0, 2nπ[ doorloopt[319], met
n ∈ Z de vortexlading van voorheen. Als gevolg zijn de circulatiekwanta volledig
beperkt tot de nulpunten van de ordeparamter Ψ . Merk op dat men vanuit de
complexe analyse nog meer kan zeggen: voor een vortex met vortexlading n moet
het nulpunt van het amplitudeveld a(r , t) een multipliciteit van n hebben opdat het
de verschillende waarden van de fase kan doorlopen5. Dit wil dus zeggen dat de
complexe analyse stelt dat voor een enkelvoudige vortex (4.10) het amplitudeveld
exact lineair is rondom de vortex singulariteit.

Merk op dat de contradictie bij het toepassen van het theorema van Stokes
ook volgt dat een vortex nooit een begin- en/of eindpunt kan hebben in het
condensaat. Als dit wel het geval zou zijn, dan zou men voor een gegeven
contour C immers steeds een georiënteerd oppervlak kunnen kiezen zodat de twee
tegenstrijdige resultaten (4.6) en (4.11) kunnen bekomen worden voor de circulatie

5Merk op dat dit ook een stelling geeft op de afgeleiden van het amplitude veld. Voor een
enkelvoudig nulpunt weet men dat a(r , t) = 0 in het centrum van de vortex. Heeft men een
dubbelvoudig nulpunt, dan is ook de eerste afgeleide van het amplitudeveld gelijk aan nul. Bij
een drievoudig nulpunt wordt ook de tweede afgeleide in dat punt gelijk aan nul, en zo verder.
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Hoofdstuk 4 - Een variationeel model voor vortices

Γ van de vortex, de keuze van zo een contour is getoond in figuur 4.1. Uit deze

C

S

Figuur 4.1: Een vortex met eind-/beginpunt in het condensaat. Voor een
gegeven contour C is het voor dit soort vortex altijd mogelijk een georiënteerd
oppervlak S te kiezen zodat deze de vortexkern niet kruist en het theorema
van STOKES kan worden toegepast.

redenering volgt dat een vortex kan voorkomen in twee variëteiten6: ofwel als
een lijn die het condensaat doorkruist, ofwel als een gesloten vortexring. Om een
vortex(lijn)7 in het condensaat te krijgen zal deze gecreëerd moeten worden aan
de rand van het condensaat[322] of aan het oppervlak van een harde wand[323],
dit zijn beide locaties waar de ordeparameter Ψ naar nul wordt gedwongen. Merk
op dat de vorming van een vortex-antivortex paar wel mogelijk is binnenin het
condensaat[324], in dit geval zal op het moment van creatie immers de totale
circulatie van het condensaat behouden blijven8. De mogelijkheid tot het spontaan
vormen van vortex-antivortex paren ligt ook aan de basis van de Berezinskii-
Kosterlitz-Thouless (BKT) fasetransitie[325–327].

4.2 Een variationeel model

Nu het duidelijk is wat er precies bedoeld wordt met een vortex, kan er een
model voor vortices worden opgebouwd. De eenvoudigste manier is door te werken
in poolcoördinaten (r , θ ) met de vortexsingulariteit in het centrum, zodat de

6Dit kent men ook in de klassieke hydrodynamica als het tweede theorema van Helmholtz
voor vortices in niet-viskeuze stromingen[320, 321].

7Voor de vortexring is er geen probleem, deze sluit op zichzelf en er kan dus nooit een
georiënteerd oppervlak gevonden worden dat tot een contradictie leidt.

8Zodra de vortex en antivortex zich van elkaar afsplitsen moeten deze wel eindigen en beginnen
op de rand van het condensaat of een harde wand.
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ordeparameter gegeven is door (4.10). Voor de afleiding van het variationele model
wordt er alleen naar de rechtlijnige vortex gekeken9, zodat

Ψ(r ) = a(r )eiθ , (4.12)

waar de tijdsafhankelijkheid achterwege gelaten is, gezien er gezocht zal worden
naar de (stationaire) evenwichtsstructuur van de vortex. Om de vortex volledig
te karakteristeren moet de amplitude a(r ) bepaald worden. Gezien de vortex een
lokale excitatie is, zijn de randvoorwaarden op deze amplitude a(r ) gegeven zijn
door: {

a(r → 0) = 0,

a(r →∞) =Ψ∞.
(4.13)

Met andere woorden, in de vortexsingulariteit moet de dichtheid verdwijnen, ver
weg van de vortex “geneest” het condensaat naar de bulkwaarde Ψ∞. In het geval
van een Fermi gas zal deze bulkwaarde gegeven zijn door Ψ∞ = ∆sp, in het geval
van het Bose gas schrijft men deze alsΨ∞ =

√
n∞. Om de theoretische beschrijving

voor vortices te vereenvoudigen zal men bij voorkeur werken met een dimensieloze
vorm van de amplitude f (r ), gedefinieerd als:

f (r ) = a(r )
Ψ∞

met
{

f (r → 0) = 0,

f (r →∞) = 1,
(4.14)

waarbij f (r ) ook het vortexprofiel wordt genoemd. Met het vortexprofiel is de
vorm van de ordeparameter voor de vortex excitatie gegeven door:

Ψ =Ψ∞ f (r )eiθ . (4.15)

Om de structuur van een stabiele vortex (4.15) te bepalen kan men ofwel de
relevante bewegingsvergelijkingen oplossen, of rechtstreeks de energiefunctionaal
minimaliseren. In beide gevallen is een exacte oplossing voor de structuur van een
enkelvoudige vrije vortex niet mogelijk en doet men beroep op ofwel numerieke of
variationele methoden om alsnog een vorm voor de vortexstructuur te bekomen. In
de thesis wordt er gekozen voor een variationele studie van vortices en vortexinter-
acties. Om deze variationele aanpak te volgen moet men deze valideren om na te
gaan dat deze inderdaad betrouwbare resultaten geeft in de bestudeerde situaties.

9Voor één enkele vortex maakt het niet voor de structuur of deze nu kloksgewijs (vortex) of
tegen de klok in (antivortex) draait.
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Hoofdstuk 4 - Een variationeel model voor vortices

De afleiding van het variationele model is gebaseerd op de resultaten in de diepe
BEC limiet. In deze limiet heeft men een natuurlijke lengteschaal waarover de
ordeparameter naar de bulkwaarde relaxeert: de healing lengte ξ , gegeven door:

ξ =

√
~2

2mn∞д
=

1√
8πn∞as

. (4.16)

De healing lengte ξ is de lengteschaal waarop de bijdrage van de kinetische- en
interactieterm in de Gross-Pitaevskii vergelijking (3.14) van gelijke grootte-orde
worden. Met de healing lengte introduceert men de dimensieloze coördinaat x als:

x =
r

ξ
. (4.17)

Om nu de vortexstructuur variationeel te beschrijven zijn er (in de BEC limiet)
verschillende modellen voorhanden, de twee populairste zijn[61, 70]:

f1(r ) = x√
α2

1 + x
2

en f2(r ) = tanh
(

x√
2α2

)
. (4.18)

Het eerste model is de Padé benadering van de vortexstructuur[328], welke in
numerieke berekeningen vaak gebruikt wordt omwille van zijn polynomiale vorm.
Het tweede model is de exacte oplossing van een Bose-Einstein condensaat nabij
een harde wand[68], waarbij de healing lengte vermenigvuldigd werd met een
schaalfactor10 α2. Indien men (4.18) in de Gross-Pitaevskii energiefunctionaal
(3.16) invult en de energie minimaliseert vindt men voor de variationele parameters
dat:

α1 = 2 en α2 =

√
3

4 ln(2) − 1 ≈ 1,3. (4.19)

De twee variationele modellen (4.18) met bijhorende variationele parameters (4.19)
kunnen nu vergeleken worden met de structuur van de exacte (numerieke) vortex,
dit is gedaan in figuur 4.2.

De doelstelling is nu om dezelfde vergelijking met de exacte oplossing te maken
doorheen de ganse BEC-BCS overgang. Het variationele model dat beschouwd
zal worden doorheen de thesis is deze met de hyperbolische tangens, wat voor de

10Door de extra kinetische energie van het snelheidsveld zal het vortexgat immers breder zijn
dan het gat nabij een harde muur zodat α2 ≥ 1.
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Figuur 4.2: De twee variationele modellen (4.18) samen met de exacte
oplossing voor de structuur van een enkelvoudige vortex in de BEC limiet.

vortexstructuur geeft dat:

f (r ) = tanh
(

r√
2ξv

)
, (4.20)

met ξv de (variationele) vortex healing lengte. Belangrijk om op te merken is dat
de vortex healing lengte niet gelijk is aan de healing lengte van het condensaat,
indien dit wel het geval was zou in (4.19) noodzakelijkerwijs α2 = 1. Om nu de
variationele parameter ξv te bepalen, wordt het variationele model (4.15) met
vortexstructuur (4.20) ingevuld in de vrije energie (3.75). De vrije energie voor de
variationele vortexstructuur wordt na invullen dan gelijk aan11:

F (ξv) =
∞∫

0

r dr

X (Ψ) + A2r2 tanh2

(
r√
2ξv

)
+

ρqp
(
tanh

(
r√
2ξv

))
4ξ 2

v cosh4
(

r√
2ξv

)

, (4.21)

met X (Ψ) het verschil in vrije energie op zadelpuntsniveau (3.77), ρqp de kwan-
tumdruk (3.80) en A def

= 2C
��∆sp

��2 de voorfactor van de superfluïde dichtheid (3.79).
Merk op dat de tweede term in het integrand van (4.21) zorgt voor een logaritmische
divergentie gezien:

A
2

R�ξv∫
0

1
r

tanh2
(

r√
2ξv

)
dr ∝ log(R). (4.22)

De fysische reden voor deze logaritmische divergentie vindt zijn oorsprong in het
snelheidsveld van de vortex dat gaat zoals 1/r . De vortex zet het superfluïdum aan
het draaien: een schijf in [r , r+dr [ zal draaien aan een snelheid 1/r . De oppervlakte

11Waarbij de voorfactor 2πH van de vrije energie werd weggelaten voor een bondigere notatie.
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Hoofdstuk 4 - Een variationeel model voor vortices

van deze schijf bedraagt 2πr dr , wat maakt dat de bijdrage tot de kinetische energie
gaat als 2π dr , welke inderdaad oneindig groot wordt na integratie over r . Als
gevolg van de vorm van het snelheidsveld zal de kinetische energie van de vortex
groeien als het logaritme van de straal van de cylindrische container R. De afgeleide
van de integraal zal echter wel leiden tot een eindige waarde, wat toelaat om op een
eenvoudige wijze de variationele healing lengte van de vortex te bepalen. Om met
de divergente integraal verder te werken wordt deze geschreven als een oneigenlijke
integraal12. Om de verdere berekeningen te vereenvoudigen wordt er gewerkt met
de dimensieloze variabele:

x =
r

ξv
, (4.23)

welke resulteert in de vrije energie:

F (ξv) = ξ 2
v

∞∫
0

x dx X (Ψ) + A2 lim
R→∞


R/ξv∫
0

dx
x

tanh2
(
x√
2

)
+

∞∫
0

dx
ρqp

(
tanh

(
x√
2

))
4 cosh4

(
x√
2

) .
(4.24)

Merk op dat met de dimensieloze variabele (4.23) de laatste term in de vrije energie
(4.24) niet meer afhangt van de variationele parameter ξv en dus zal wegvallen bij
het nemen van de afgeleide. De afgeleide van de vrije energie naar de variationele
parameter ξv resulteert in:

dF
dξv
= 2ξv

∞∫
0

x dx X (Ψ) + A2 lim
R→∞


d

dξv

R/ξv∫
0

dx
x

tanh2
(
x√
2

)
. (4.25)

De resterende afgeleide (4.25) werkt in op de bovenste integratiegrens. Om de
resterende afgeleide te evalueren wordt er gebruik gemaakt van de rekenregel voor
het afleiden van integralen:

d
dξv

R/ξv∫
0

f (x) dx = lim
∆ξv→0

1
∆ξv

©«
R/(ξv+∆ξv)∫

0

f (x) dx −
R/ξv∫
0

f (x) dx
ª®®¬

= lim
∆ξv→0

1
∆ξv

(
R

ξv + ∆ξv
− R

ξv

)
f

(
R

ξv

)
= − R

ξ 2
v
f

(
R

ξv

)
.

(4.26)

12Ofwel, als een integraal over een condensaat met straal R, waarbij de limiet van een oneindig
groot condensaat wordt genomen.
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Met formule (4.26) wordt de afgeleide van de vrije energie (4.25) gelijk aan:

dF
dξv
= 2ξv

∞∫
0

x dx X (Ψ) + A2ξv lim
R→∞

[
tanh2

(
R√
2ξv

)]
. (4.27)

Gelijkstellen van de afgeleide aan nul levert een analytisch voorschrift voor de
variationele healing lengte voor de vortexstructuur:

ξv =
1
2

√
A
B , (4.28)

met

A def
= 2C

��∆sp
��2 en B def

=

∞∫
0

x dx X (Ψ). (4.29)

Het resultaat voor de variationele healing lengte is geplot doorheen de BEC-BCS
overgang in figuur 4.3. Met (4.28) is er nu een formule voor de variationele
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Figuur 4.3: De variationele vortex healing lengte (4.28) voor de vortex
doorheen de BEC-BCS overgang voor T /TF → 0 en ζ /EF = 0. De stippelijnen
geven het verwachte asymptotische gedrag. Zo geeft de stippellijn voor
positieve (kFas)−1 waarden de diepe BEC limiet voor de vortex healing
lengte (4.19) en (4.16). Voor negatieve (kFas)−1 waarden werd de BCS
coherentielengte[304] geplot.

healing lengte van de vortexstructuur voorhanden doorheen de ganse BEC-BCS
overgang. Het gedrag van de vortex healing lengte (4.28) als functie van de
polarisatie en temperatuur is getoond in figuur 4.4. Naarmate de temperatuur
en/of polarisatie stijgt, zal het paarveld voor hogere waarden van (kFas)−1 ophouden
te bestaan. Rondom het punt waar de fase-overgang van paarveld naar gebroken
paren plaatsvindt, zal de variationele healing lengte (4.28) toenemen en zelfs
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(a) Variatie van de temperatuur (met ζ /EF = 0).
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(b) Variatie van de polarisatie (met T /TF = 0,01).

Figuur 4.4: De variationele vortex healing lengte (4.28) doorheen de BEC-
BCS overgang voor voor verschillende temperaturen (a) en polarisaties (b).

divergeren in het punt van de fasetransitie.
Met de variationele vortex healing lengte (4.28) is er nu een natuurlijke leng-

teschaal voorhanden doorheen de ganse BEC-BCS overgang bij een willekeurige
temperatuur en/of polarisatie, gegeven dat het paarveld bestaat. Van de vortex
healing lengte zal in het vervolg van het onderzoek voor numeriek rekenwerk
dankbaar gebruik gemaakt worden door over te gaan op de dimensieloze afstand
(4.23). Hetgeen nu nog rest te doen is valideren of het voorgestelde variationele
model (4.20) adequaat is voor de beschrijving van de vortextoestand.

4.3 Vergelijking met de numeriek (exacte) oplossing

Om na te gaan of het variationele model (4.20) daadwerkelijk een geschikt is om
een enkelvoudige vortex te beschrijven moet deze vergeleken worden met de exacte
(numerieke) oplossing. Om de numerieke vortex structuur f (r ) te bepalen wordt
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de algemene vorm van de ordeparameter (4.15) in de vrije energie (3.75) ingevuld,
wat resulteert in:

F [f (r )] = 2πH
∞∫

0

r dr
[
X (Ψ) + 1

2r2 ρsf(f ) +
1
2ρqp(f )

(
∂ f

∂r

)2
]
, (4.30)

met zoals voorheen X (Ψ) het verschil in vrije energie op zadelpuntsniveau (3.77),
ρqp de kwantumdruk (3.80) en ρsf de superfluïde dichtheid (3.79). Om de exacte
vortexstructuur f (r ) te bepalen moet de vrije energie (4.30) numeriek geminima-
liseerd worden. In de hoofdtekst zal de discussie echter beperkt worden tot de
fysica, geïnteresseerden in de gebruikte numerieke technieken zijn aangewezen op
bijlage C (“Numerieke minimalizatie van de vortex vrije energie functionaal”).
Eens de exacte vortex structuur f (r ) gevonden is kan deze vergeleken worden met
de variationele structuur (4.20).

Voor het vergelijken van de exacte vortexstructuur f (r ) en de variationele
structuur (4.20) werden drie parameters gebruikt:

Correctiefactor op de healing lengte Aan de exacte vortexstructuur f (r )
werd het variationele model (4.20) opnieuw gefit om een gecorrigeerde healing
lengte ξnum te bekomen. Door de gevonden waarde van ξnum te vergelijken
met die van de variationele parameter (4.28) heeft men een indicatie hoe goed
de variationele vortex healing lengte de grootte van het vortexgat afschat.

Goodness of fit De “Goodness of fit” is een maat die aangeeft hoe goed de
gefitte variationele structuur de reële structuur benadert. De maatstaf die
gebruikt zal worden is de R2 waarde van de fit die gemaakt werd voor de
correctie op de healing lengte. Hoe dichter de R2-waarde bij 1 ligt, hoe beter
de variationele structuur (4.20) de daadwerkelijke structuur benadert.

Verschil in vrije energie Tot slot wordt er ook gekeken naar het relatieve
vrije energie verschil δFrel, gegeven door:

δFrel =

����Fvar − Fnum
Fnum

����, (4.31)

met Fvar de vrije energie van het variationele model (4.20) en Fnum de vrije
energie van de exacte vortexstructuur. Het relatieve vrije energie verschil
(4.31) geeft aan hoe hard de variationele energie de daadwerkelijke energie
percentueel overschat. Om de waarden van de energietermen in (4.31) te
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bepalen werd er wel gebruik gemaakt van de geregulariseerde vorm van de
vrije energie (4.30). De geregulariseerde vorm is gegeven door

F [f (r )]
2πH =

∞∫
0

r dr
[
X (Ψ) + 1

2r2 ρsf(f ) −
ρsf(1)
r2 + 1 +

1
2ρqp(f )

(
∂ f

∂r

)2
]
, (4.32)

welke verderop in de thesis nog wordt besproken en afgeleid. De geregula-
riseerde vorm van de energie (4.32) is de standaard gebruikte vorm van de
energiefunctionaal doorheen het vervolg van de thesis.

De verschillende parameters hierboven zijn getoond in figuren 4.5, 4.6 en 4.7. Om
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(a) Variatie van de temperatuur (met ζ /EF = 0).
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Figuur 4.5: De correctiefactor op de variationele healing lengte (4.28)
voor het exacte resultaat doorheen de BEC-BCS overgang voor verschillende
temperaturen (a) en polarisaties (b). De foutenvlaggen op de resultaten
bedragen 2% van de gevonden waarden voor ξnum/ξv. Gezien de variatie
in de waarde van ξnum/ξv slechts 0,5% is, werden de foutenvlaggen voor de
leesbaarheid van de figuur weggelaten.
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(a) Variatie van de temperatuur (met ζ /EF = 0).
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Figuur 4.6: De “goodness of fit” van de hyperbolische tangens (4.20) voor
het exacte resultaat doorheen de BEC-BCS overgang voor voor verschillende
temperaturen (a) en polarisaties (b). Hoe dichter de waarde van 1 − R2 bij
nul ligt, hoe beter de functie de exacte data beschrijft.

de verschillende numerieke resultaten in figuren 4.5, 4.6 en 4.7 te bekomen werden
er voor elke fysische situatie (β, (kFas)−1, ζ ) vijf afzonderlijke numerieke oplossingen
voor de vortexstructuur bepaald. Gezien het algoritme, door de willekeur in de
minimalisatie, niet elke keer exact dezelfde oplossing gaf werden de uiteindelijke
numerieke resultaten bekomen door uit te middelen over deze realisaties en de
spreiding op het resultaat te nemen als foutenvlag. Vaak waren de resulterende
fouten in de orde van percenten of zelfs promilles waardoor er bij veel resultaten
geen foutenvlag zichtbaar is. Wat opvalt in de resultaten is dat deze vanaf een
bepaalde waarde voor (kFas)−1 plots divergeren. Het punt waarin de resultaten
divergeren is het punt waarin het paarveld vernietigd wordt, dit gebeurt door ofwel
een te hoge temperatuur of een te hoge polarisatie. Op dit punt is het ook zeer
lastig voor het numerieke algoritme om een eenduidige vortexstructuur te vinden
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(a) Variatie van de temperatuur (met ζ /EF = 0).
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Figuur 4.7: De variationele vortex healing lengte(4.28) doorheen de BEC-
BCS overgang voor voor verschillende temperaturen (a) en polarisaties (b).

waardoor de fout op de bestudeerde parameters ook sterk toeneemt. Het is ook in
deze punten dat de variationele healing lengte (4.28) zal divergeren (zoals ook te
zien is in figuur 4.4).

4.4 Conclusie

Op basis van de resultaten uit de vorige sectie samen kan er geconcludeerd worden
dat, zo lang men niet kijkt in de nabijheid van een thermodynamische faseovergang,
er geldt dat:

• De vortex healing lengte (4.28) een goede maat is voor de grootte van de
vortexkern.

• De variationele structuur (4.20) een goede beschrijving geeft voor de exacte
vortex structuur.
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4.4 - Conclusie

• De vrije energie van het variationele model een goede schatting geeft voor
de vrije energie van het exacte geval.

Samengevat is de variationele structuur (4.20) met de vortex healing lengte (4.28)
een goed beginpunt voor de studie van vortices in koude gassen doorheen de
BEC-BCS overgang. Belangrijk om op te letten is dat er op de vrije energie van
de variationele vortexstructuur (4.32) een foutenvlag staat die een fractie van
een percent is. Dit laatste kan dan als foutenvlag op de energie worden gebruikt
wanneer men variationele en exacte oplossingen met elkaar vergelijkt.
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HOOFDSTUK 5
Radiële oscillaties van de vortexkern

I am an old man now, and when I die and go to heaven
there are two matters on which I hope for

enlightenment. One is quantum electrodynamics, and
the other is the turbulent motion of fluids. And about

the former I’m rather optimistic.

— Horace Lamb

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in: N. Verhelst, T.
Ichmouckhamedov and J. Tempere, “Vortex core oscillations in

Bose-Einstein condensates”, EPJ ST 226, 2829-2836 (2017).

Vooraleer de structuur van vortices en hun interacties doorheen de BEC-BCS
overgang onder de loep worden genomen, wordt er eerste een kort zijsprong gemaakt.
In de theorie van (kwantum)turbulentie spelen vortices een prominente rol voor
de dissipatie van energie[235, 330, 331]. Recent heeft men in een Bose-Einstein
condensaat experimenteel een turbulente toestand kunnen realiseren[194, 220,
332]. Met de experimentele realisatie heeft men bijgevolg een nieuw systeem om
kwantumturbulentie mee te bestuderen. Bose-Einstein condensaten zijn erg
geschikt omdat deze experimenteel eenvoudig te manipuleren zijn en theoretisch
vanuit eerste principes te beschrijven zijn.

Aanvankelijk bestudeerde men kwantumturbulentie in vloeibaar helium[333].
In vloeibaar helium hebben vortexkernen een verwaarloosbaar kleine doorsnede
(ξ ∝ Å)[334], waardoor men daar uitsluitend longitudinale oscillatiemodes (Kelvin
modes) beschouwde[335–337]. Bij Bose-Einstein condensaten is de grootte van de
vortexkern echter niet langer verwaarloosbaar klein (ξ ∝ 0,5 µm)[338]. Bijgevolg is
het niet ondenkbaar dat oscillaties in de radiële richting ook een rol kunnen spelen
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in de energiedissipatie in de kwantumturbulente toestand. Dit hoofdstuk werpt
een eerste blik op deze radiële oscillaties van de vortexkern voor vortices in Bose-
Einstein condensaten. Met behulp van het eenvoudigst mogelijke vortexmodel
zal er een analytische studie worden gevoerd van de radiële modes en kunnen deze
vervolgens vergeleken worden met de gekende Kelvin modes. Een kwalitatief beeld
van de twee modes is ook gegeven in figuur 5.1. Tot slot, gezien de uitdrukkingen

(a) De KELVIN modes (zijaanzicht). (b) De radiële modes (bovenaanzicht).

Figuur 5.1: De KELVIN modes en de voorgestelde radiële modes. Links
staan de KELVIN modes (a), waar de vortexkern getoond wordt in zijaan-
zicht. Rechts staan de radiële modes (b), waar de vortex getoond wordt in
bovenaanzicht, er wordt dus recht op de vortexkern gekeken.

in dit hoofdstuk nog tamelijk compact zijn, zal er gewerkt worden in de standaard
SI-eenheden. Merk op dat het ook niet zinvol is om met de natuurlijke Fermi
eenheden te werken wanneer er gekeken wordt naar bosonen.

5.1 (Kwantum)turbulentie in een notendop

Wanneer men spreekt over turbulentie, spreekt men over een sterk aangeslagen,
wanordelijke en niet-lineaire beweging van het fluïdum. De turbulente toestand
wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van wervelstromen (vortices), van ver-
schillende grootten en sterkten, vervlochten met elkaar in een continu veranderend
patroon (wat ook het willekeurige karakter geeft)[330]. Merk op dat turbulentie
in het dagdagelijkse leven overal aanwezig is: van bloedstromen en waterlopen
tot in de atmosfeer en zelfs het interstellair medium[339]. Als gevolg van het
sterke onregelmatige en chaotische karakter is een theoretische behandeling van
turbulentie niet mogelijk. Door de vele kolkingen en wervelstromen die aanwezig
zijn in de turbulente toestand, kijkt men in de studie van turbulentie doorgaans
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5.1 - (Kwantum)turbulentie in een notendop

naar vortices gezien deze geacht worden een prominente rol te spelen. De klassieke
turbulentie wordt beschreven door de theorie van Kolmogorov[340–344], welke
een turbulente energiecascade beschrijft, ook gekend als de Richardson cascade.
Bij de Richardson (energie) cascade zal het beschouwde systeem (fluïdum) ener-
gie aanvoeren aan kolkingen (vortices) op een grote schaal, welke op hun beurt de
energie doorgeven naar kleinere vortices op kleinere schalen via interacties. Op de
allerkleinste schalen zullen de vortices hun energie dissiperen via viscositeit, wat
dan resulteert in warmte. Voor dit cascadeproces is er ook een aardige hoeveelheid
experimenteel bewijs verzameld [330].

Dit klassieke onderzoek naar turbulentie heeft ook zijn tegenhanger in de
kwantummechanica, gekend als kwantumturbulentie[333]. Net zoals zijn klassieke
tegenhanger is dit een breed onderzoeksonderwerp, een mooi overzicht van het
onderwerp is terug te vinden in [339]. Het onderzoek naar kwantumturbulentie
kent vele aspecten, aan de ene kant onderzoekt men de overgang klassiek-kwantum,
aan de andere kant kan men hier naar zuivere turbulentie (zonder energiedissipatie)
kijken. Voor de fundamentele kwantummechanica zijn er daarnaast ook nog een
resem uitdagingen zoals het zoeken (en verfijnen) van een theorie voor eindige
temperaturen en niet-evenwichtsdynamica. Het startschot voor kwantumturbu-
lentie werd in 1955 gegeven door Feynman[308], waar helium op dat moment de
rol speelde van kwantumfluïdum. Door de wervelstromen die aanwezig zijn bij
turbulent gedrag veronderstelde Feynman dat een turbulente kwantumtoestand
gegeven was door een wanordelijke wirwar (Engels: tangle) van (gekwantiseerde)
vortexlijnen en -ringen[176, 345, 346]. Kort na Feynman’s voorspelling realiseerde
men turbulentie in vloeibaar helium door de normale en superfluïde component
tegengesteld te laten stromen[347, 348]. In latere experimenten beroepte men
zich op de eerder conventionele methoden, welke ook gebruikt werden in klassieke
fluïda: schijven die tegengesteld draaiien en bewegende roosters. Met deze laatste
experimenten zag men het gelijkaardige gedrag in de klassieke- en kwantumtur-
bulentie, zo bleek de Kolmogorov theorie voor de snelheidsverdeling[349, 350]
ook in het kwantumregime te verschijnen. Sinds midden de jaren 2000 kijkt men
ook naar kwantumturbulentie in Bose-Einstein condensaten, waar het startschot
gegeven werd door de theoretische studies [346, 351–353]. Om in een condensaat
turbulentie uit te lokken zal men roeren met een blauw ontstemde laserbundel
en/of het condensaat (de opsluitingspotentiaal) schudden[194, 220, 332, 354, 355].

Wanneer men turbulentie beschouwt in kwantumvloeistoffen op een eindige
temperatuur zal er op de kleinste schaal een “effectieve viscositeit” worden ge-
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Hoofdstuk 5 - Radiële oscillaties van de vortexkern

realiseerd door de interactie van het condensaat met de thermische wolk, welke
resulteert in een dissipatie van energie op de kleinste schaal, analoog met de
klassieke turbulentie[235]. In de limiet T → 0 is er echter geen enkele vorm van vis-
cositeit aanwezig; in dit geval zal de energiedissipatie geschieden door de generatie
van fononen[331]. Het genereren van deze fononen kan op verschillende manieren:
zo kunnen twee vortices met elkaar connecteren[356, 357] of kan de vortexkern
een versnelling ondergaan in het fluïdum[358]. Hoe de dissipatie op het niveau van
enkele vortices exact verloopt heeft men nog niet rechtstreeks waargenomen. Men
veronderstelt dat op de kleinste schaal de vortices hun energie verder dissiperen
door middel van de Kelvin oscillaties[335–337], welke resulteren in de creatie
van fononen en rotonen[337, 359, 360]. Deze Kelvin golven werden eveneens
waargenomen in een rooster van vortices in een BEC[361]. De lange-golflengte
dispersierelatie van de Kelvin modes is gegeven door[65, 336, 362]:

νn =
~k2

n

2m ln
(

1
|kn |ξ

)
=

cs√
2ξ

(
nπξ

H

)2
ln

(
H

nπξ

)
met kn = n

π

H
en n ∈ N0, (5.1)

met H de hoogte van de vortexkern en cs de geluidssnelheid in het BEC[70]:

cs =
~√
2mξ
, (5.2)

en ξ de healing lengte van het BEC (4.16), ter herhaling:

ξ =

√
~2

2mn∞д
=

1√
8πn∞as

. (5.3)

In dit hoofdstuk zullen de bovenstaande oscillatiemodes vergeleken worden met de
mogelijke radiële oscillatiemodes van de vortexkern, welke voor vortices in een BEC
(met eindige grootte) mogelijks een relevant vervalmechanisme kunnen vormen.

5.2 Een model voor de vortex

Om het condensaat te beschrijven zal de Gross-Pitaevskii theorie gebruikt
worden, zie hiervoor hoofdstuk 3 (“De theoretische beschrijving van ijle ultrakoude
atomaire gassen”). In de hydrodynamische beschrijving worden de relevante
energietermen gegeven door (3.16). Om de beschrijving analytisch te houden, zal
er voor de vortexkern verondersteld worden dat deze een holle cylinder is met
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5.2 - Een model voor de vortex

straal Rv. Het condensaat zelf wordt ook cylindrisch genomen en heeft een straal
Rcond en hoogte H , zo is het ganse systeem cilindersymmetrisch. De dichtheid van
het condensaat met één gekwantiseerde vortex wordt dan in cilindercoördinaten
(r , θ , z) gegeven door:

n(r , t) = n∞Θ(r − Rv)Θ(Rcond − r )Θ(z)Θ(H − z), (5.4)

met Θ(x) de Heaviside stapfunctie. Dankzij de eenvoud van het model (5.4) zal
er een volledig analytische behandeling mogelijk zijn. Uit de praktijk blijkt dat
het model (5.4) een goede beschrijving geeft voor de vortex in het condensaat zo
lang het condensaat groot genoeg is1: R/ξ > 15[61]. Na substitutie van het model
voor de dichtheid (5.4) in de energietermen (3.16) en (3.17) wordt de energie van
het systeem gegeven door:

Ekin =
m

2

∫
V

dr
[
n(r , t)v2(r , t)], (5.5)

Eint =
д

2

∫
V

dr [n∞ − n(r , t)]2, (5.6)

waar de potentiële energie Epot gelijk is aan nul gezien het condensaat opgesloten
is in een oneindig diepe potentiaalput. In de kinetische energie (5.5) is de term
met de gradiënt geëlimineerd gezien het condensaat homogeen is2.

Het beginpunt voor de radiële oscillaties wordt gegeven door de evenwichts-
situatie: een niet-oscillerende enkelvoudig gekwantiseerde vortexkern. Voor het
evenwichtsgeval werd het snelheidsveld vv(r ) voorheen gebruikt (4.8), ter herhaling:

vv(r ) = κ

2πr êθ met κ
def
=

h

m
. (5.7)

Invullen van de dichtheid (5.4) en het snelheidsveld (5.7) in de energietermen (5.5)

1Dit is ook duidelijk in het hoofdstuk over vortexinteracties: hoofdstuk 7 (“Vortexinteracties
en -roosters”). Hier zal de asymptotische vorm van de interacties (waar de vortices ook als holle
cilinders behandeld worden) ook opgaan totdat de vortices binnnen 15 healinglengtes van elkaar
komen.

2De rand van de vortexkern geeft een scherpe sprong in de dichtheid en dus ook een niet-nulle
bijdrage aan de kwantumdruk, waardoor de term met de gradiënt in principe niet zomaar geschrapt
kan worden. Naarmate de grootte van het condensaat R ten opzichte van de vortex ξv toeneemt
wordt de gradiënt term echter minder belangrijk. Gezien het gebruikte model (5.4) enkel geldige
resultaten geeft indien de verhouding R/ξv � 1, is de gemaakte fout door het negeren van de
gradiënt term bijgevolg minimaal.
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en (5.6) resulteert dan in:

E
(ev)
kin =

~2πHn∞
m

ln
(
Rcond
Rv

)
, (5.8)

E
(ev)
int =

1
2

4π~2as
m

n2
∞πHR2

v. (5.9)

Om de variationele parameter Rv vast te leggen moet de totale energie E(ev)tot = E
(ev)
kin +

E
(ev)
int geminimaliseerd worden als functie van deze parameter. Na minimalisatie

wordt er gevonden dat er voor een ongestoorde cilindrische vortex geldt dat:

R
(ev)
v =

1√
4πn∞as

=
√

2ξ . (5.10)

Met (5.10) is de evenwichtstoestand nu volledig gekarakteriseerd, het is rond de
gevonden evenwichtsstraal R(ev)v dat de radiële oscillatiemodes zullen bestudeerd
worden.

5.3 De radiële oscillaties van de vortexkern

Om nu de radiële oscillaties aan het systeem toe te voegen zal er eerst een
gepast snelheidsveld voor deze oscillatiemodes worden afgeleid. Op basis van
het snelheidsveld is het vervolgens mogelijk de vervorming van de vortexkern te
bepalen. Eens het snelheidsveld en de vervorming gekend zijn kan de energie
bepaald worden door de storing tot op laagste (tweede) orde mee te nemen. De
resulterende energie komt overeen met deze van een harmonische oscillator, waaruit
de frequenties eenvoudig bepaald kunnen worden.

5.3.1 Het snelheidsveld

Om het snelheidsveld voor de radiële oscillaties van de vortex kern af te leiden,
wordt er verondersteld dat de stroming in het condensaat een onsamendrukbare
stroming is. Over het algemeen is dit aan aanvaardbare aanname gegeven dat
het Mach getal in de stroming kleiner blijft van 0,3[311]. Daarnaast zal men het
samendrukbare gedeelte van de stroming doorgaans associeren met fononen[363],
waardoor men zich in de studie van vortices (een rotatiekwantum) vaak beperkt
tot onsamendrukbare stromingen. Het feit dat de stroming in het condensaat
irrotationeel is maakt, samen met de aanname van een onsamendrukbaar fluïdum,
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dat de stroming in het condensaat gegeven is door een ideale stroom3. Voor een
ideale stroom weet men dat het snelheidsveld v(r , t) gegeven is door:

v(r , t) = ~
m
∇rϕ(r , t) waarbij ∇2

rϕ(r , t) = 0, (5.11)

met ϕ(r , t) het faseveld van de ordeparameter.
Om het faseveld van de radiële oscillaties te bepalen moet de Laplace verge-

lijking (5.11) opgelost worden, in cilindercoördinaten is deze gegeven door:
[
∂2

∂r2 +
1
r

∂

∂r
+

1
r2
∂2

∂θ2 + �
�
�∂2

∂z2

]
ϕ(r , t) = 0, (5.12)

waarbij de afgeleide naar z geschrapt is gezien er zuiver radiële oscillaties gekeken
zal worden (geen z-afhankelijkheid). De differentiaalvergelijking (5.12) is separabel:
in de angulaire coördinaat bekomt men een vrij deeltje met periodische randvoor-
waarden (op een cirkel), terwijl de radiële component reduceert tot een Euler
vergelijking. Met de Poisson vergelijking (5.12) is de ruimtelijke afhankelijkheid
van de radiële modes, gegeven dat deze een ideale stroming zijn, gevonden. Over
de tijdsafhankelijkheid kan er op dit punt nog geen uitspraak worden gedaan, de
algemene tijdsafhankelijkheid zal in de oplossing voorkomen in de integratiecoëffi-
ciënten4 van de radiële Euler vergelijking Cl (t). Met het bovenstaande zijn de
oplossingen van de differentiaalvergelijking (5.12) dan gegeven door5:

ϕl (r , θ , t) =


C0(t) ln(r ) als l = 0,{
r l

r−l

}{
cos(lθ )
sin(lθ )

}
als l ∈ N0,

(5.13)

met C0(t) ∈ R. De gekrulde haakjes in (5.13) geven aan dat er een algemene lineaire
combinatie genomen wordt van de twee termen in de haakjes[367], bijvoorbeeld:

{
cos(lθ )
sin(lθ )

}
= C1(t) cos(lθ ) +C2(t) sin(lθ ) met C1(t),C2(t) ∈ R.

3Merk op dat de ideale stroming het énige type stroming is dat voor een gegeven systeem de
kinetische energie minimaliseert, dit is gekend als Kelvin’s minimale energie theorema[364–366].

4Dit komt neer op de veronderstelling dat de oplossing eveneens separabel is voor de tijdsaf-
hankelijkheid. Voor een zuivere oscillatiemode wordt er verwacht dat Cl (t) ∝ e±iωl , met ωl de
frequentie van de lde mode.

5Merk op dat ϕ(r , t) = Aθ+B ook een oplossing is van (5.12). De eerste term is de vortexoplossing,
bestudeerd in het vorige hoofdstuk, en is daardoor achterwege gelaten gezien dit niet bijdraagt tot
de radiële oscillaties. De tweede term resulteert in een constante fasefactor welke niet bijdraagt
tot het snelheidsveld en bijgevolg ook achterwege gelaten kan worden.
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Uit de potentiaal (5.13) kan nu eenvoudig het snelheidsveld bekomen worden door
gebruik te maken van de relatie met het faseveld (5.11). In het geval l = 0 wordt
het gevonden snelheidsveld gegeven door:

v0(r , t) = C0(t)
r

êr . (5.14)

Voor het geval l , 0 wordt het snelheidsveld gegeven door:

vl (r , θ, t) =
{

lr l−1

−lr−(l+1)

}{
cos(lθ )
sin(lθ )

}
êr +

{
lr l−1

lr−(l+1)

}{− sin(lθ )
cos(lθ )

}
êθ . (5.15)

Het resultaat voor de modes (5.15) kan vervolgens nog verder vereenvoudigd
worden door enkele aannames. De eerste aanname is dat de grootte van het
snelheidsveld van de radiële oscillaties afneemt naarmate de afstand tot de vortex
toeneemt. Als tweede aanname wordt één van de twee angulaire functies gekozen.
Om het resultaat compact te kunnen schrijven wordt de bovenste oplossing in de
haakjes gekozen6. Met de opgelegde aannames kan het snelheidsveld (5.14) en
(5.15) compact geschreven worden als:

vl (r , θ, t) = ÛAl (t)
(

r

R
(ev)
v

)−(l+1)
[cos(lθ )êr + sin(lθ )êθ ] met l ∈ N, (5.16)

waarbij ÛAl (t) de (nieuwe) integratieconstante7 is.

5.3.2 Vervorming van de vortexkern

Met het snelheidsveld (5.16) kan nu de vervorming van de vortexkern bepaald
worden. Om de vervorming te introduceren wordt de constante vortexstraal Rv in
de dichtheid (5.4) vervangen door de variabele vortexstraal R(l )v (θ , t):

R(l )v (θ , t) = R
(ev)
v + δRl (θ , t), (5.17)

6Deze aanname in strikt gezien niet nodig maar maakt de formules in het vervolg van het
hoofdstuk compacter en de berekeningen eenvoudiger. Indien er toch zou gewerkt worden met de
algemene ontwikkeling in de angulaire component zal men zien dat de mengtermen elkaar ofwel
elimineren ofwel wegvallen bij de integratie over de poolhoek θ .

7De oude integratieconstanten Cl (t) zijn dus herschreven als: Cl (t) = ÛAl (t)
(
R

(ev)
v

)l+1
. Deze

nieuwe integratieconstanten leiden tot compactere formules en een intuïtievere interpretatie in de
verdere berekeningen.
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waarbij δRl (θ, t) de vervorming van de vortexkern is ten gevolge van de oscilla-
tiemode m. Om de vorm van δRl (θ , t) te bepalen wordt deze gerelateerd met het
snelheidsveld door te kijken naar de lokale tijdsafgeleide van de vortexstraal (5.17):

ÛR(l )v (θ, t) = δ ÛRl (θ, t) = vl

(
R
(ev)
v , θ , t

)
· êr , (5.18)

waar het snelheidsveld geëvalueerd werd in r = R
(ev)
v gezien er naar een kleine

storing wordt gekeken8. Wordt het snelheidsveld (5.16) ingevuld in de tijdsafgeleide
(5.18) kan de vervorming van de vortexkern via een directe integratie bepaald
worden, dit geeft dan:

δRl (θ, t) = Al (t) cos(lθ ) met l ∈ N, (5.19)

waarbij de constante Al (t) de geïntegreerde waarde is van de coëfficiënt ÛAl (t) uit
het snelheidsveld (5.16). Met de vervorming (5.19) is de variabele vortexstraal
R(l )v (θ, t) gegeven door:

R(l )v (θ , t) = R
(ev)
v +Al (t) cos(lθ ) met l ∈ N, (5.20)

waarbij er in de berekeningen zal worden verondersteld dat |Al (t)| � R
(ev)
v .

5.3.3 De resulterende energie

Met het snelheidsveld (5.16) en de vervorming van de vortexkern (5.20) kan nu
de energie van het systeem met radiële oscillaties bepaald worden. De nieuwe
dichtheid is gegeven door (5.4), waar in plaats van een constante waarde voor de
vortexstraal Rv de variabele waarde R(l )v (θ, t) wordt gebruikt, gegeven door (5.20).
Het totale snelheidsveld wordt dan weer op zijn beurt gegeven door de som van
het snelheidsveld van de vortex (5.7) en die van de radiële oscillaties (5.16). Na
de substitutie van (5.16) in de energietermen (5.5) en (5.6) wordt de energie van
het systeem gegeven door:

E(l )kin =
mn∞

2 H

2π∫
0

dθ


Rcond∫
R(l )v (θ ,t )

r dr v2(r , θ, t)

, (5.21)

8Er kan ook gewerkt worden met een algemenere straal, maar dit geeft opnieuw termen van
een hogere orde dan de twee orde waarop er nu gewerkt wordt. Voor deze beschrijving doen de
termen er bijgevolg niet toe.
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E(l )int =
1
2

4π~2as
m

n2
∞H

2π∫
0

dθ


R(l )v (θ ,t )∫
0

r dr

. (5.22)

Gezien de integranda in (5.5) en (5.6) voor de variabele r gegeven zijn door
polynomen, is het mogelijk deze integralen analytisch uit te rekenen. Om de
resterende integraal over de angulaire coördinaat θ uit te werken zal het resterende
integrand geëxpandeerd worden tot op tweede orde in de storing Al (t). Voor de
l = 0 oscillaties wordt de totale energie (som van (5.21) en (5.22)) gelijk aan:

E(0)tot = E
(ev)
tot +

~2πn∞
2mξ 2 HA2

0(t) + 2ξ 2mn∞πH ln
(
Rcond

R
(ev)
v

)
ÛA2
0(t), (5.23)

met E(ev)tot de totale energie van de ongestoorde vortexkern, som van (5.8) en (5.9).
Voor de l , 0 excitaties wordt de totale energie dan weer gegeven door:

E(l,0)
tot = E

(ev)
tot +

~2πn∞
4mξ 2 HA2

l (t) +
1
l
ξ 2mn∞πH


1 −

(
R
(ev)
v

Rcond

)2l 
ÛA2
l (t). (5.24)

Met de energieën (5.23) en (5.24) zijn de energieën van de radiële modes met een
gegeven amplitude Al (t) bepaald.

5.4 Resultaten

De resulterende energiewaarden (5.23) en (5.24) voor de radiële modes Al (t) hebben
de vorm van een (vrije) harmonische oscillator. Voor de tijdsafhankelijkheid van
de modes wordt er bijgevolg verwacht dat Am(t) ∝ eiωl t . Om de frequenties van
de modes Al (t) te bepalen kunnen de Hamilton-Jacobi vergelijkingen gebruikt
worden of kunnen de energieën (5.23) en (5.24) rechtstreeks vergeleken worden
met die van de harmonische oscillator. De gevonden frequenties ωl van de radiële
oscillatiemodes zijn dan gegeven door:

ω2
0 =

c2
s

2ξ 2

[
ln

(
Rcond

R
(ev)
v

)]−1

, (5.25)

ω2
l = l

c2
s

2ξ 2


1 −

(
R
(ev)
v

Rcond

)2l 
−1

, (5.26)
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waar de definitie van de geluidssnelheid (5.2) werd gebruikt om de frequenties
te herschrijven. Merk op dat zowel de radiële frequenties (5.25) en (5.26) als de
Kelvin modes (5.1) dezelfde voorfactor cs/

√
2ξ hebben, wat toelaat om beide fre-

quenties op dezelfde voet te vergelijken. Een vergelijking van de radiële frequenties
(5.25) en (5.26) met die van de Kelvin modes is (5.1) getoond in figuur 5.2. De
frequentie waarop de radiële en Kelvin modes gewogen worden is niets anders
dan de inverse tijd die een geluidsgolf nodig heeft om de vortexkern te doorkruisen.
Voor een condensaat met 87

37Rb atomen vindt men dat[338]:

cs√
2ξ
=

cs

R
(ev)
v
= 1,46 kHz,

wat de grootte-orde van de frequenties geeft. Voor de vergelijking van de frequenties
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Figuur 5.2: De frequenties van de KELVIN modes (5.1) (volle lijn) en
van de eerste vijf radiële modes (5.25) en (5.26) (andere lijnen). De grijze
sector geeft de condensaatgrootten aan van typische BEC experimenten
(x−1 ∈ [10, 50])[338].

werd er in de figuur verder gebruik gemaakt van een dimensieloze vortexstraal x
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Hoofdstuk 5 - Radiële oscillaties van de vortexkern

en hoogte h, gedefinieerd als:

x
def
=

R
(ev)
v

Rcond
en h

def
=

H

nπξ
. (5.27)

Op figuur 5.2 en in de resultaten voor de frequenties (5.25) en (5.26) is te
zien dat de l = 0 (breathing) mode zich fundamenteel anders gedraagt dan de
andere oscillatiemodes. De achterliggende (fysische) reden hiervoor ligt in het
feit dat de l = 0 mode aanleiding geeft tot een globale herverdeling van het
superfluïdum, terwijl voor de hogere orde oscillatiemodes een lokale herverdeling
van de dichtheid mogelijk is. Het herverdelen van het superfluïdum is geïllustreerd
in figuur 5.3. Opdat de l = 0 oscillatie een onsamendrukbare stroming kan zijn, is

(a) De l = 0 “breathing” mode. (b) De l = 3 oscillatiemode.

Figuur 5.3: De herverdeling van het superfluïdum bij de radiële modes. De
pijlen geven aan hoe het superfluïdum zich verplaatst (herverdeelt) wanneer
de vortexkern vervormd wordt.

het noodzakelijk dat de rand van het condensaat mee oscilleert met de vortexkern.
Voor een l = 0 oscillatie met amplitude A0 van een cilindrische vortexkern met
straal Rv in een circulair condensaat met straal Rcond is het eenvoudig aan te tonen
dat de rand van het condensaat mee oscilleert met een amplitude δRcond gelijk
aan9:

δRcond =
A0Rv
Rcond

. (5.28)

Merk op dat volgens (5.28) de l = 0 oscillatie van lange dracht is, met andere
woorden dat deze inderdaad betrekking heeft op het volledige condensaat. Met
(5.28) is te zien dat het superfluïdum de grootste verplaatsing kent rondom de

9Om deze formule te vinden werden de veronderstellingen Rv � A0 en Rcond � Rv gemaakt,
zoals in overeenstemming met het gebruikte model.
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vortexkern en dat de grootte van de verplaatsing afneemt verder weg van de
vortexkern. Doordat het volledige superfluïdum deelneemt aan de l = 0 oscillatie
zal de interactie-energie voor de l = 0 mode een logatimisch verloop kennen in
plaats van een machtswet zoals de l , 0 modes, wat ook het afwijkende gedrag als
functie van de vortex straal van de l = 0 mode in figuur 5.2 verklaart.

5.5 Conclusies & vooruitzichten

Uit de plot in figuur 5.2 blijkt dat de Kelvin modes geen resonanties vertonen met
de radiële modes voor een typisch BEC condensaat (x−1 ∈ [10, 50]). Daarnaast is
in de plot te zien dat de Kelvin modes steeds de laagste energie hebben. Voor de
turbulente energiecascade op kleine energie- en lengteschalen zullen de Kelvin
modes bijgevolg nog steeds een te verkiezen rol opnemen. Merk op dat, hoewel de
radiële oscillatiemodes een hogere frequentie hebben, de frequentie van de laagste
radiële mode in dezelfde grootte-orde ligt als de frequentie van de hoogste Kelvin
mode. Het zou dus kunnen dat het in rekening brengen van de radiële oscillaties
kan leiden tot mogelijke (kleine) correcties.

Het gebruikte model voor de vortexkern is goed zo lang de kern zeer klein is
vergeleken met de condensaatgrootte x � 1. Nu blijkt dat in deze limiet de radiële
frequenties het kleinste zijn, waardoor er verwacht wordt dat het herdoen van de
berekeningen met een accurater model voor de vortexkern de conclusie niet zal
wijzigen. Daarnaast werd voor de beschrijving van het BEC de Gross-Pitaevskii
(GP) theorie gebruikt. Deze is goed zo lang er een grote condensaatfractie is,
ofwel zo lang de temperaturen ver genoeg beneden de kritische temperatuur liggen
(limiet T → 0). Wanneer dit niet het geval is moeten de interacties met de
thermische excitaties in rekening gebracht worden. Een uitbreiding van de GP
vergelijking voor eindige temperaturen vindt men terug in [232–235]. Het in
rekening brengen van thermische effecten zou aanleiding kunnen geven tot een
verbreding en mogelijke verschuiving van de verschillende energieniveaus, wat zou
kunnen resulteren in een correctie op de frequenties. Tot slot zou men kunnen
kijken naar superfluïde ultrakoude Fermi gassen waar de grootte van de vortexkern,
naargelang de interactiesterkte tussen de fermionen, nog groter kan zijn en de
radiële frequenties mogelijks een lagere waarde zouden kunnen hebben.

Voor de berekeningen in dit hoofdstuk werd er gekeken naar radiële oscilla-
tiemodes langsheen de volledige lengte van de vortexkern, ofwel de zogenaamde
“k = 0” dispersie van de radiële oscillaties. Deze werd gekozen omdat er intuïtief

115



Hoofdstuk 5 - Radiële oscillaties van de vortexkern

verwacht wordt dat dit de laagst-energetische oscillatiemodes zijn. Nu weerhoudt
er niets ons van om ook naar lokale radiële modes te kijken. Wanneer er wordt
gekeken naar de radiële modes die niet over de gehele lengte van de vortexlijn zijn
wordt de k , 0 dispersie bekomen. De k , 0 dispersie is geïllustreerd in figuur 5.4.

(a) De k , 0 radiële modes. (b) De KELVIN modes.

Figuur 5.4: In beide figuren wordt de holle vortexkern (5.4) in zij-aanzicht
getoond. Figuur (a) toont de k , 0 radiële oscillatiemodes. In figuur (b) zijn
ter referentie de KELVIN nogmaals getoond.

116



HOOFDSTUK 6
Over de ellipticiteit van de vortexkern

Physics is really nothing more than a search for
ultimate simplicity, but so far all we have is a kind of

elegant messiness.

— Bill Bryson

Een volgende onderzoek in de structuur van enkele vortices is de studie van
vervormingen van de vortexkern. De motivatie voor deze studie komt van een
gelijkaardig onderzoek in supergeleiders[368], waar men keek naar een (fenomeno-
logische) anisotropie in de interactiepotentiaal. De oorsprong van de anisotrope
interactie zou liggen in het feit dat de vortexkernen vervormen en zich uitrekken in
de richting van de dichtsbijzijnde vortex. Om te onderzoeken of er een gelijkaardig
effect bestaat in ultrakoude Fermi gassen zal er in dit hoofdstuk onderzocht
worden onder welke omstandigheden de vortexkern zich zal willen vervormen ten
opzichte van de standaard circulaire vorm (4.12). De eenvoudigste manier om
deze studie te voeren is door een variationeel model af te leiden voor de ellipti-
sche vortexstructuur, welke de eenvoudigste vervorming geeft ten opzichte van
de circulaire vorm. Door de elliptische vervorming in te voeren met een continue
parameter is het mogelijk om de elliptische vervorming van de vortexkern op een
continue (natuurlijke) manier te laten voortvloeien uit de circulaire limiet. Eens
het variationele model voor de elliptische vortexstructuur is afgeleid wordt deze in
een uniforme stroom gebracht om te kijken onder welke voorwaarden het voor de
vortexkern energetisch voordelig is om af te wijken van de circulaire vorm.
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Hoofdstuk 6 - Over de ellipticiteit van de vortexkern

6.1 Een model voor elliptische vortices

Om een model voor de elliptische vortexkern af te leiden zou men eenvoudigweg
het bestaande circulaire model (4.12) kunnen vervormen naar een elliptisch model
door middel van een herschaling van de vorm:

x → ex, (6.1)

y →
√

1 − e2y, (6.2)

met e ∈ [0, 1]. Het probleem van deze naïeve aanpak ligt in het feit dat de stroming
die men bekomt niet langer irrotationeel is en bijgevolg ook geen stroming in een
condensaat meer voorstelt. Om op een continue manier de ellipticiteit te kunnen
invoeren zal er gewerkt worden met de confocale elliptische coördinaten (η,φ; c),
gedefinieerd als: {

x = c cosh(η) cos(φ)
y = c sinh(η) sin(φ)

met c ∈ R+, (6.3)

waarbij η ∈ R+ en φ ∈ [0, 2π[. In de limiet1 c → 0, ofwel voor grote waarden van
η, reduceert het coördinaatstelsel (6.3) zich tot de welgekende poolcoördinaten.
Een uitgebreidere bespreking van de confocale elliptische coördinaten is terug te
vinden in bijlage D (“De confocale elliptische coördinaten”). Door de parameter c
te variëren is het nu mogelijk om de vortexkern op een continue manier te laten
afwijken van de circulaire structuur (4.12).

6.1.1 Snelheidsveld

De eerste stap in het afleiden van een variationeel model voor de elliptische
vortex bestaat in het afleiden van het snelheidsveld. Gegeven het feit dat dit een
ideale stroming is2, kan dit snelheidsveld zelfs exact bepaald worden. Om het
snelheidsveld te bepalen wordt de Laplace vergelijking in confocale elliptische
coördinaten voor de snelheidspotentiaal ϕ neergeschreven:

0 = ∇2ϕ =
1

hηhφ

[
∂

∂η

(
hφ

hη

∂ϕ

∂η

)
+
∂

∂φ

(
hη

hφ

∂ϕ

∂φ

)]
=

1
hηhφ

[
∂2ϕ

∂η2 +
∂2ϕ

∂φ2

]
, (6.4)

1Waarbij de producten c cosh(η) en c sinh(η) nog steeds een eindige waarde hebben.
2De stroming van de circulaire (punt)vortex is eveneens een ideale stroming. Dit komt dus

neer op het veronderstellen dat de aard van de stroming niet veranderd tijdens het vervormen.
Daarnaast is een ideale stroming het stroompatroon met de laagste kinetische energie.
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6.1 - Een model voor elliptische vortices

waarbij de laatste gelijkheid volgt uit het feit dat de Lamé coëfficiënten hη en hφ

aan elkaar gelijk zijn (D.13). De algemene oplossing van de Laplace vergelijking
(6.4) is gegeven door:

ϕ(η,φ) = A + Bη +Cφ + Dд(η,φ) met A,B,C,D ∈ R, (6.5)

waarbij de resterende functie д(η,φ) de niet-triviale oplossing van (6.4) vormt. Om
nu het snelheidsveld van de elliptische vortex uit de potentiaal (6.5) te bekomen
wordt de gradiënt genomen:

v =
1
hη

∂ϕ

∂η
êη +

1
hφ

∂ϕ

∂φ
êφ . (6.6)

Gezien in de limiet van grote η het systeem zich opnieuw gedraagt als een circulaire
vortex, moet er opgelegd worden dat ∂ϕ/∂η = 0. Indien men deze beperking
niet oplegt, zal de vortex een combinatie zijn van zowel een roterende stroom
als een bron/zinkstroom, wat niet in overeenstemming is met vortexgedrag. Uit
de opgelegde eis volgt dan dat voor de stroomfunctie (6.5) geldt dat B = D = 0.
Bijkomend kan men nog opleggen dat A = 0 gezien een constante geen verschil
maakt voor het uiteindelijke snelheidsveld. De snelheidspotentiaal (6.5) is dan
voor de elliptische vortex gelijk aan3:

ϕv(η) = Cφ met C ∈ R, (6.7)

zodat het snelheidsveld (6.6) gegeven is door:

vv =
C

hφ
êφ . (6.8)

Om de waarde van de integratieconstante C te bepalen wordt de circulatie Γ van
de elliptische vortex bepaald langsheen een φ coördinaatcurve (ellips):

Γ =

∮
C
vv · ds =

2π∫
0

(
C

hφ
êφ

)
· (hφ êφ dφ

)
= 2πC . (6.9)

Gezien er naar een enkelvoudige elliptische vortex wordt gekeken, is de waarde
van Γ = h/m (4.6) en bijgevolg de constante C = ~/m. Het snelheidsveld van de

3Merk op dat dit exact gelijk is aan de snelheidspotentiaal van een puntvortex als men de
coördinaat φ vervangt met de poolhoek θ .

119



Hoofdstuk 6 - Over de ellipticiteit van de vortexkern

enkelvoudige elliptische vortex is dan gegeven door:

vv =
~

m

1
hφ

êφ =
~

m

1

c
√

sinh2(η) + sin2(φ)
êφ . (6.10)

Het valt eenvoudig na te gaan dat het snelheidsveld (6.10) inderdaad irrotationeel
(∇ ×v = 0) en onsamendrukbaar (∇ ·v = 0) en dus een ideale stroming voorstelt
zoals vooropgesteld.

Opmerking: Merk de gelijkenis op tussen het snelheidsveld voor de elliptische
vortex (6.10) en de circulaire vortex (4.8). In beide gevallen is het snelheidsveld
gegeven door ~/m gedeeld door de LAMÉ factor van de angulaire coördinaat. In het
geval van de poolcoördinaten is dit dan de LAMÉ factor hθ = r . Door deze vorm
van het snelheidsveld is de circulatie van het snelheidsveld steeds gelijk aan één
circulatiekwantum κ. Het enige verschil tussen het circulaire en elliptische snel-
heidsveld ligt in het feit dat het elliptische snelheidsveld (6.10) twee (integreerbare)
singulariteiten kent in plaats van één.

Het faseveld (6.7) horende bij het snelheidsveld van een elliptische vortex (6.10)
is geplot in het complexe vlak in figuur 6.1. Dit faseveld beschrijft ook het
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(a) Faseveld van de elliptische vortex. (b) Snelheidsveld van de elliptische vortex.

Figuur 6.1: Het faseveld (6.7) en het bijhorende snelheidsveld (6.10) van
de elliptische vortex. De twee vertakkingspunten komen voort uit het feit
dat de inverse transformatie voor φ (D.9) twee vertakkingspunten kent.

uiteindelijke faseveld van de ordeparameter van een stationaire elliptische vortex.
Merk op dat de parameter c van de confocale elliptische coördinaten de positie
van de twee enkelvoudige polen van het snelheidsveld (6.10) bepaalt, de polen
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bevinden zich in (x,y) = (±c, 0). De parameter c zal als variationele parameter
behandeld worden voor het beschrijven van de “ellipticiteit” van de vortexkern door
middel van een continue parameter. In de limiet c → 0 reduceert het snelheidsveld
(6.10) zich tot het snelheidsveld van een circulaire vortex en wordt er verwacht
de resultaten uit hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”) terug te
vinden.

6.1.2 Vortexstructuur

Met het snelheidsveld (6.10) (en dus ook faseveld) bepaald is de ordeparameter
Ψ(r ) van de elliptische vortex gegeven door:

Ψ(r ) = ∆sp f (η,φ)eiφ , (6.11)

met f (η,φ) het vortexprofiel van de elliptische vortex. Vooraleer een variationeel
model zal worden voorgesteld voor het vortexprofiel, wordt er opgemerkt dat het
vortexprofiel f (η,φ) algemeen moet voldoen aan de volgende eisen:

1. Op punten waar het snelheidsveld divergeert moet de vortexstructuur de
ordeparameter lineair of sneller naar nul dwingen. Indien dit niet het geval
is zal de vrije energie van de vortex divergeren in deze punten.

2. Ver weg van het centrum van de vortex zal het vortexprofiel f (η,φ) zich
gelijkaardig gedragen als de circulaire vortex. Op een grote afstand van het
centrum zal het snelheidsveld (6.10) hetzelfde zijn als dat van een circulaire
vortex, hetzelfde wordt bijgevolg voor de dichtheid verwacht.

Om een geschikt variationeel model af te leiden voor de eliptische vortex wordt
het variationele model voor de circulaire vortex (4.20) als startpunt genomen4.
In hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”) werd reeds getoond dat
dit voor de circulaire vortex een goed model was. In het circulaire geval hangt
de vortexstructuur uitsluitend af van de afstand tot de vortexkern r zodat de
vortexstructuur gegeven is door f (r ). De radiële coördinaat r van de poolcoördina-
ten kan eenvoudig gerelateerd worden aan de elliptische coördinaten (η,φ) via de
transformatieregels (6.3), wat dan geeft dat:

r2 = x2 + y2 = c2
(
cosh(2η) + cos(2φ)

2

)
. (6.12)

4Door deze als startpunt te nemen kan er eenvoudig vergeleken worden met de resultaten voor
de circulaire vortex in de limiet c → 0.
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Het idee is nu dat de radiële coördinaat r van het circulaire model (4.20) wordt
vervangen met een functie r (η,φ) die zich ver van het centrum van de vortex
gedraagt als r . In de limiet c → 0, ofwel η →∞, moet er gelden dat:

r (η,φ) ≈ c

2 exp(η) ≈ c sinh(η) ≈ c cosh(η), (6.13)

dit volgt uit het feit dat voor grote η-waarden de angulaire term in het rechterlid van
(6.12) verwaarloosbaar wordt. Met andere woorden voor een correct asymptotische
gedrag van r (η,φ) is een correcte vorm van de η-afhankelijkheid in (6.12) belangrijk.
De vrijheid in het bouwen van de functie r (η,φ) ligt bijgevolg voornamelijk in het
wijzigen van het gedrag als functie van φ.

Om nu de φ afhankelijkheid van de functie r (η,φ) te bepalen wordt er opgelegd
dat de ordeparameter (6.11) naar nul moet gaan in de divergenties van het snel-
heidsveld (6.10). Om dit te realiseren moet er opgelegd worden dat r (η,φ) gelijk
moet worden aan nul in deze divergenties. De twee polen van het snelheidsveld
bevinden zich in (x,y) = (±c, 0) ofwel in (η,φ) = (0, 0) en (η,φ) = (0, π). Indien er
naar de formule voor r (6.12) gekeken wordt, kan er ingezien worden dat door
het maken van kleine aanpassingen in deze formule een vorm voor r (η,φ) kan
bekomen worden die voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Twee mogelijke
functieverbanden voor r (η,φ) die hieruit volgen zijn dan:

1. Ofwel kan men de waarde van φ in (6.12) vastleggen op een constante waarde.
Gezien de oorsprong van het (x,y)-stelsel zich bevindt in (η,φ) = (0, π/2) is
een logische keuze φ = π/2 zodat:

r (η) def
= c

√
cosh(2η) − 1

2 = c sinh(η). (6.14)

Merk op dat dit niets anders is dan r (η,φ) vastleggen op de asymptotische
vorm (6.13).

2. Een andere mogelijkheid is om in (6.12) het teken van de angulaire term om
te draaien zodat:

r (η,φ) def
= c

√
cosh(2η) − cos(2φ)

2 . (6.15)

Merk op dat (6.15) niets anders is dan de Lamé coëfficiënt hη (D.13) welke
ook voorkomt in de noemer van het snelheidsveld (6.10).

Het variationele model voor de elliptische vortex wordt nu verkregen door de radiële
coördinaat r in het circulaire model (4.20) te vervagen met een altemene functie
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r (η,φ). Voor de keuze van r (η,φ) zijn er twee mogelijkheden hierboven besproken:
(6.14) of (6.15). Om een beeld te krijgen van beide variationele modellen zijn de
twee opties geplot in figuur 6.2. Om uit te maken welke van de twee functies voor
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(a) Met r (η,φ) volgens (6.14).
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(b) Met r (η,φ) volgens (6.15).

Figuur 6.2: De twee voorgestelde variationele vortexprofielen voor de
elliptische vortex met c = ξe, bekomen door de radiële coördinaat r in het
circulaire model (4.20) te vervangen met een algemene functie r (η,φ) gegeven
door (6.14) en (6.15).

r (η,φ) leidt tot het beste model voor de vortexkern moet voor beide modellen
(6.14) en (6.15) de vrije energie bepaald worden. Het beste variationele model is
datgene dat de vrije energie minimaliseert.

Kwalitatief valt er aan te tonen dat het tweede model (6.15) geen goede
kandidaat is voor de variationele structuur van de elliptische vortexkern. Allereerst
is de dichtheid (figuur 6.2b) niet compatibel met het faseveld van de vortex (figuur
6.1). Op de vertakkingslijn van het faseveld is de fase van het condensaat immers
niet gedefinieerd. Indien men wil dat de ordeparameter (6.11) een enkelwaardige
complexe functie is moet bijgevolg over de hele vertakkingslijn de ordeparameter
onderdrukt worden. Daarnaast kan dit ook gezien worden vanuit kwantitatieve
energetische argumenten. Indien men de vrije energie zou berekenen met het tweede
model (6.15) en het snelheidsveld (6.10) zal men vinden dat deze een minimum
bereikt als c → 0. Intuïtief valt dit eenvoudig te begrijpen door op te merken
dat elke pool in het snelheidsveld (6.10) exact een half circulatiekwantum bevat5.
Het tweede model (6.15) komt dan kwalitatief neer op een situatie met twee half

5De eenvoudigste manier om in te zien dat elk focaalpunt exact een half vortexkwantum heeft
is door te kijken naar de fase van de ordeparameter ordeparameter (6.11), geplot in figuur 6.1.
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Hoofdstuk 6 - Over de ellipticiteit van de vortexkern

gekwantiseerde vortices. Gezien vortices met eenzelfde teken van windingsgetal
elkaar afstoten, zullen de twee nulpunten van het vortexprofiel gebaseerd op (6.15)
zich zo ver mogelijk uit elkaar bewegen waardoor er met dit model geen stabiele
(minimale energie) structuur gevonden kan worden.

Met het elimineren van het variationele model met de twee nulpunten (6.15),
blijft er nog maar een kandidaat over voor het variationele model van de elliptische
vortex. Indien men de radiële coördinaat r in het circulaire model (4.20) vervangt
met (6.14) bekomt men:

f (η) = tanh
(
c sinh(η)√

2ξe

)
, (6.16)

welke geplot was op figuur 6.2a. Het variationele model voor de elliptische vortex
kent nu twee parameters: c en ξe. De waarde van c bepaalt de ellipticiteit van het
snelheidsveld (6.10), en bijgevolg ook van het vortexprofiel (6.16) van de elliptische
vortex. De parameter ξe daarentegen bepaalt hoe snel de ordeparameterΨ relaxeert
naar de bulkwaarde ∆sp. Voor de numerieke implementaties moeten de parameters
c en ξe als afzonderlijk beschouwd worden. Om de fysica te bestuderen is het
interessanter om de dimensieloze combinatie

γe
def
=

c

ξe
. (6.17)

te beschouwen. Het nut van de dimensieloze parameter (6.17) ligt in het feit dat
de vervormingen van de vortexkern pas merkbaar zijn indien ze voldoende groot
zijn t.o.v. de healing lengte van de elliptische vortex ξe. Op basis van de parameter
γe wordt bijgevolg een onderscheid gemaakt tussen drie situaties:

γe = 0 (Circulaire vortex) In dit geval reduceert de vortex zich tot de gekende
circulaire vortex uit hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”).

γe ∈ ]0, 1[ (Semi-circulaire vortex) In dit geval is de vortexkern reeds ellip-
tisch maar is de lengteschaal van de ellipticiteit nog steeds kleiner dat de
lengteschaal waarover de ordeparameter relaxeert naar de bulkwaarde. Met
andere woorden, voor deze waarden van γe wordt er verwacht dat de vortex,
hoewel deze al elliptisch is, zich nog steeds in grote mate als een circulaire
vortex gedraagt.

γe ≥ 1 (Elliptische vortex) In dit geval overschrijdt de lengteschaal van het
elliptische gedrag de lengteschaal waarover de ordeparameter relaxeert naar
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6.1 - Een model voor elliptische vortices

de bulkwaarde. Er wordt verwacht dat vanaf dit punt de vortex de karakteris-
tieken vertoont van een elliptische vortex.

6.1.3 De healing lengte van de elliptische vortex

Net als in het circulaire geval wordt de healing lengte van de elliptische vortex
ξe bepaald door te zoeken naar de waarde die de vrije energie (3.75) minima-
liseert. Invullen van het snelheidsveld (6.10) en het vortexprofiel (6.16) in de
hydrodynamische vorm van de vrije energie dichtheid (3.81) geeft:

F0(f , r ) = X (Ψ)+ 1
2h2

φ
ρsf(f )+ 1

2h2
η
ρqp(f )

[
cosh

(
c sinh(η)√

2ξe

)]−4 (
c cosh(η)√

2ξe

)2

. (6.18)

De totale vrije energie is nu gegeven door de volume-integraal over de dichtheid
(6.18). Opgedeeld in een zadelpuntsbijdrage Fsp, kinetische bijdrage Fkin en kwan-
tumdruk bijdrage Fqp is de totale vrije energie voor de elliptische vortex gegeven
door:

F0 = Fsp,0 + Fkin,0 + Fqp,0, (6.19)

met (na vereenvoudiging):

Fsp,0
def
= 2πH

∞∫
0

dη
[
c2

2 cosh(2η)X (f )
]
, (6.20)

Fkin,0
def
= 2πH

∞∫
0

dη
[A

2 (f (η))
2
]
, (6.21)

Fqp,0
def
= 2πH

∞∫
0

dη


c2

4ξ 2
e
ρqp(f )

[
cosh

(
c sinh(η)√

2ξe

)]−4

cosh2(η)


, (6.22)

met opnieuw A def
= 2C

��∆sp
��2 als in het circulaire geval (4.29).

In tegenstelling tot het circulaire geval is het niet mogelijk een analytische
uitdrukking af te leiden voor de vortex healing lengte ξe. Om alsnog de waarde van
ξe te bepalen zal de vrije energie (6.19) bijgevolg numeriek moeten geminimaliseerd
worden. Om het numerieke rekenwerk te vereenvoudigen wordt er gewerkt met de
nieuwe integratievariabele:

t = c sinh(η) zodat dη = dt√
c2 + t2

. (6.23)
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Het werken met de nieuwe variabele (6.23) heeft als voordeel dat deze voor grote
waarden van η (of kleine waarden van c) reduceert tot de radiële coördinaat r van
de poolcoördinaten. Door de equivalentie tussen t en r zal het mogelijk zijn om de
limiet c → 0 eenvoudig analytisch te nemen wat ook de numerieke berekeningen
nabij de circulaire limiet stabieler maakt. Substituëren van de nieuwe coördinaat
(6.23) in de verschillende energietermen (6.20), (6.21) en (6.22) geeft dan:

Fsp,0 = 2πH
∞∫

0

dt
[
c2 + 2t2

2
√
c2 + t2

X (f )
]
, (6.24)

Fkin,0 = 2πH
∞∫

0

dt√
c2 + t2

[A
2 (f (t))

2
]
, (6.25)

Fqp,0 = 2πH
∞∫

0

dt


√
c2 + t2

4ξ 2
e

ρqp(f )
[
cosh

(
t√
2ξe

)]−4

. (6.26)

Om verder de numerieke berekeningen mogelijk te maken moet de vrije energie
(6.19) een eindige waarde hebben, wat nu niet het geval is. Om een eindige vrije
energie te bekomen dient de kinetische energie nog geregulariseerd te worden. In
de studie van de circulaire vortex werd reeds opgemerkt dat de kinetische energie
van een vortex logaritmisch divergent is (4.22). Om de integraal van de kinetische
energie te regulariseren kan men een (oneindig grote) constante toevoegen aan de
kinetische energie (6.25) van de vorm:

R∫
0

t dt
(

1
t2 + 1

)
=

1
2 ln

(
R2 + 1

)
. (6.27)

Indien men nu de constante (6.27) (in de limiet R → ∞) vermenigvuldigt met
πHA en vervolgens aftrekt van (6.25) geeft dit de geregulariseerde vorm van de
kinetische energiebijdrage:

Fkin,0 = 2πH
∞∫

0

dt A2

[
1√

c2 + t2
(f (t))2 − t

t2 + 1

]
. (6.28)

De laatste stap om de numerieke berekeningen te vereenvoudigen is door over
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te gaan op de dimensieloze integratievariabele:

x =
t

ξe
zodat dt = ξe dx . (6.29)

Invullen van de integratievariabele geeft dan voor de verschillende energietermen:

Fsp,0 = 2πHξ 2
e

∞∫
0

dx
[
(c/ξe)2 + 2x2

2
√
(c/ξe)2 + x2

X (f )
]
, (6.30)

Fkin,0 = 2πH
∞∫

0

dx A2

[
1√

(c/ξe)2 + x2
(f (x))2 − x

x2 + 1

]
− 2πHA2 ln(ξe), (6.31)

Fqp,0 = 2πH
∞∫

0

dx
{

1
4

√
(c/ξe)2 + x2ρqp(f )

[
cosh

(
x√
2

)]−4
}
. (6.32)

Bewĳs. Voor de zadelpuntsbijdrage (6.30) en kwantumdruk (6.32) bijdrage werd
de substitutie (6.29) ingevuld en uitgewerkt. Voor de kinetische energiebijdrage
(6.31) werd echter na de substitutie de nulterm

2πHA2 ξ 2
e

∞∫
0

x dx
[

1
ξ 2
e (x2 + 1) −

1
ξ 2
e (x2 + 1)

]

nog toegevoegd. Gebruikmakende van de onbepaalde integraal6

I (ξe) =
∫

dx x

(ξex)2 + 1 =
1

2ξ 2
e

ln
(
1 + ξ 2

e x
2
)
,

is het vervolgens mogelijk in de kinetische energie twee termen te combineren als:

∞∫
0

x dx
[

1
ξ 2
e (x2 + 1) −

1
(ξex)2 + 1

]
= − 1

ξ 2
e

ln(ξe).

�

Om de energietermen (6.30), (6.31) en (6.32) te controleren op fouten kan
men de limiet c → 0 invullen en bevestigen dat deze vrije energie termen effectief
aanleiding geven tot de healing lengte van de circulaire vortex (4.28).

6Valt te bewijzen door eerst over te gaan op de variabele α gegeven door α = ξex en vervolgens
op de variabele θ via α = tan(θ ). De integratieconstante werd uit het eindresultaat weggelaten.
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Hoofdstuk 6 - Over de ellipticiteit van de vortexkern

Met de vrije energie termen (6.30), (6.31) en (6.32) kan de vrije energie van de
elliptische vortex (6.19) eenvoudig worden berekend. Om de healing lengte van de
elliptische vortex ξe te bepalen zal de totale vrije energie numeriek geminimaliseerd
worden. Het resultaat van de numerieke minimalisatie is getoond in figuur 6.3. In

0 1 2 3 4
0,95

1,00

1,05

1,10

c/ξv

ξ e
/ξ

v BEC
Unitariteit
BCS

Figuur 6.3: De healing lengte voor de elliptische vortex doorheen de
BEC-BCS overgang, bekomen door de vrije energie (6.19) numeriek te mi-
nimaliseren. De healing lengte werd bepaald voor T /TF = 0,01, ζ /EF = 0 en
(kFas)−1 = 2 (BEC), 0 (Unitariteit) of -1 (BCS). Om te werken met dimen-
sieloze variabelen werden de grootheden op beide assen geplot ten opzichte
van de healing lengte van de circulaire vortex ξv (4.28).

de figuur worden de lengteschalen geplot t.o.v. de healing lengte van de circulaire
vortex (4.28) gezien hiervoor een eenvoudige analytische formule voorhanden is. Nu
blijkt uit figuur 6.3 dat de correctie op de healing lengte klein is (enkele percenten),
waardoor er te verwachten is dat de resultaten gelijkaardig zijn wanneer deze
uitgedrukt worden ten opzichte van de healing lengte van de elliptische vortex ξe.
Merk op dat in de limiet c → 0 de verhouding ξe/ξv steeds gelijk is aan 1 zoals
verwacht.

6.2 Vervormingen van de circulaire vortexkern

Met een variationeel model voor de elliptische vortex voorhanden kan er nu
gekeken worden hoe een circulaire vortex zal vervormen onder invloed van een
extern snelheidsveld. Het achterliggende idee is dat wanneer vortices met elkaar
interageren dit gebeurt via hun snelheidsveld. Door in elkaars snelheidsveld
ondergedompeld te zijn zullen de vortices op elkaar een kracht uitoefenen welke
resulteert in de interacties. Een manier waarop de interacties tussen vortices
anisotroop kan worden is wanneer de vortexkern zelf anisotroop wordt. In deze
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6.2 - Vervormingen van de circulaire vortexkern

sectie wordt er gekeken onder welke voorwaarden een vortex zal willen vervormen
in een extern aangelegd snelheidsveld. Om een eerste beeld te krijgen van de
ellipticiteit van de vortexkern, zal de vortex bestudeerd worden in een uniform
snelheidsveld.

6.2.1 Het aangelegde snelheidsveld

Gezien de ordeparameter onderdrukt is tussen de twee polen van het elliptische
snelheidsveld is het niet mogelijk voor het superfluïdum om tussen deze twee
polen door te stromen. Om de vortex in een extern stromingsveld te beschouwen
is het bijgevolg niet meer gepast om een uniform stromingsveld (E.10) toe te
voegen aan het snelheidsveld van de vortex (6.10). Wanneer men dit wel zou
doen, zou dit stromingen induceren die de vortexkern doorkruisen wat fysisch niet
mogelijk is. Het verschil met de circulaire vortex is dat ditmaal de singulariteit
van de elliptische vortex een eindige afmeting heeft. Indien men kijkt naar een
elliptische vortex met een gegeven waarde voor c (parameter van de confocale
elliptische coördinaten) zal de vortexkern een breedte hebben gelijk aan 2c. Het
extern aangelegde stromingsveld zal dus rondom de verbindingslijn tussen de twee
polen (de vertakkingslijn in figuur 6.1) moeten stromen zonder deze te kruisen.
Met andere woorden, in plaats van een uniforme stroom is het extern aangelegde
stromingsveld nu gegeven door een stroming langsheen een plaat met breedte
2c. Om de vorm van het aangelegde snelheidsveld af te leiden wordt er gebruik
gemaakt van het feit dat een tweedimensionale ideale stroming, zoals in deze
thesis beschouwd, kan beschreven worden door middel van complexe getallen en
velden. Door te werken in het complexe vlak kan, zoals hieronder aangetoond, het
snelheidsveld over een “vlakke plaat” worden afgeleid door middel van de conforme
Joukowski transformatie. Een uitgebreidere bespreking van de gebruikte principes
uit de theorie van ideale stromingen is gegeven in bijlage E (“Ideale stromen in
twee dimensies”).

De afleiding van het snelheidsveld start met de stroming over een cilinder
(E.12), waarbij nog een rotatie over de hoek α wordt toegevoegd om zo de stroming
onder een willekeurige hoek α te bekomen. De complexe snelheidspotentiaal voor
de stroom over een cilinder met straal R onder een hoek α wordt dan gegeven door:

χ (ζ ) = v∞
(
ζ e−iα +

R2

ζ
eiα

)
. (6.33)

met ζ ∈ C, R ∈ R+,|ζ | > R en v∞ de grootte van het snelheidsveld ver weg van de
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cilinder. In het ζ -vlak beschrijft de snelheidspotentiaal (6.33) een stroming die
invalt op een circulaire cilinder met straal R onder een hoek α . Om de stroming
over een vlakke plaat te bekomen wordt nu de Joukowski transformatie (E.13)
toegepast:

z = ζ +
R2

ζ
met |ζ | ≥ R. (6.34)

Indien men de Joukowski transformatie (6.34) nu toepast op de complexe snel-
heidspotentiaal (6.33) bekomt men de snelheidspotentiaal voor de stroming over
een vlakke plaat met lengte 4R:

χ (z) = v∞
(
ζ (z)e−iα +

R2

ζ (z)e
iα

)
. (6.35)

Gezien de inverse transformatie van (6.34) twee vertakkingspunten bevat zal deze
numeriek genomen worden, dit wil zeggen dat er voor ζ (z) geen eenduidig analytisch
verband zal neergeschreven worden. Uit de potentiaal in het complexe z-vlak kan
men nu, via het nemen van de afgeleide naar z (E.7), rechtstreeks het complexe
snelheidsveld w(z) bepalen, gegeven door7:

w(z) = v∞
[
e−iα − R2

ζ 2(z)e
iα

] (
1 − R2

ζ 2(z)

)−1
met z = ζ +

R2

ζ
. (6.36)

Met (6.36) is het snelheidsveld van de stroming over een plaat v∞ in het
(x,y)-vlak volledig bepaald en gegeven door:

v∞ = v
(∞)
x êx +v

(∞)
y êy met

{
v(∞)x = Re[w(z)],
v(∞)y = − Im[w(z)],

waarbij z = x + iy. (6.37)

Voor de uniforme stroming langsheen de elliptische vortexkern met parameter c
(lengte 2c) dient men dan R = c/2 te kiezen in (6.36). Ter illustratie werd het
snelheidsveld (6.37) geplot in figuur 6.4. Dit externe snelheidsveld moet nu opgeteld
worden met het snelheidsveld van de elliptische vortex om het stromingsveld te
bekomen van een vector in een externe stroming.

7Voor visualisatie kan men ook eenvoudig de stroomlijnen bekomen uit de complexe snelheids-
potentiaal (6.35) door te kijken naar het imaginaire deel van de potentiaal.
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(a) Invalshoek α = 0°. (b) Invalshoek α = 30°.

(c) Invalshoek α = 60°. (d) Invalshoek α = 90°.

Figuur 6.4: Het externe snelheidsveld v∞ rondom de vlakke vortexkern
(6.37) voor verschillende invalshoeken α . In deze plot wordt er uitsluitend
naar het externe snelheidsveld gekeken, het snelheidsveld van de vortex (6.10)
moet hier nog bij opgeteld worden indien men het volledige snelheidsveld
(6.38) wil bekomen.

6.2.2 De elliptische vortex in een uniforme stroom

Om te kijken onder welke voorwaarden de circulaire vortex nu elliptisch zal worden
moet de vrije energie van het nieuwe systeem bepaald worden. Om de totale
vrije energie te bepalen wordt nog steeds het vortexprofiel (6.16) gebruikt om de
amplitudemodulatie van de ordeparameter Ψ(r ) te beschrijven. Het snelheidsveld
vtot wordt echter ditmaal gegeven door de som van de elliptische vortexstroom vv

(6.10) en het extern aangelegde uniforme snelheidsveld v∞ (6.37):

vtot = vv +v∞. (6.38)
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Voor het snelheidsveld van de vortex is een eenvoudig analytisch verband gekend,
voor het extern opgelegde snelheidsveld is dit niet het geval en wordt deze numeriek
bepaald. Dit houdt bijgevolg in dat de totale vrije energie numeriek bepaald zal
worden voor het bepalen van de parameter c. Merk op dat voor het speciale geval
α = 0 (parallelle inval) het complexe snelheidsveld reduceert tot w(z) = v∞, zodat
via (6.37) afgeleid kan worden dat:

lim
α→0

v∞ = v∞êx = v∞
sinh(η) cos(φ)êη − cosh(η) sin(φ)êφ√
sinh2(η) cos2(φ) + cosh2(η) sin2(φ)

. (6.39)

Met de analytische limiet (6.39) is het mogelijk om de vrije energie nog verder uit
te werken dan uitsluitend met de algemene vorm (6.38). De verder uitgewerkte
vrije energie kan dan in numerieke berekeningen gebruikt worden om de algemene
vorm te testen. Daarnaast is het met de vrije energie met de limietvorm (6.39)
mogelijk om snellere numerieke berekeningen te doen, wat ook toelaat om in de
limiet α → 0 het gedrag van het systeem te verkennen. Merk tot slot op dat het
intuïtief te verwachten is dat de ellipticiteit zich zal ontwikkelen parallel met de
invallende stroming, wat de limiet α → 0 ook het fysisch te verwachten scenario
maakt.

Om het elliptische gedrag van een vortex in een unforme stroom te bestuderen
zal opnieuw de vrije energie (3.75) van het ganse systeem bepaald moeten worden.
Eens de vrije energie gekend is, kan er gekeken worden voor welke waarde van c

de totale vrije energie F minimaal wordt. De vrije energie van het systeem F zal
zich opsplitsen in een vrije vortex bijdrage F0 (6.19) en een interactiebijdrage met
het snelheidsveld FI gegeven door:

FI = 2πH
∞∫

0

hη dη
2π∫

0

hφ

2π dφ
{

1
8ρsf(f )

[ |v∞ |2 + 2(vv ·v∞)
]}
. (6.40)

Met de vrije energie termen F0 (6.19) en FI (6.40) is de totale vrije energie gekend:

Ftot = F0 + FI. (6.41)

6.3 Resultaten

Door na te gaan onder welke voorwaarden voor de extern aangelegde stroming de
waarde van c afwijkt van nul kan er bestudeerd worden wanneer een vortex elliptisch
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zal vervormen. Om deze studie te doen wordt c bepaald door de totale vrije energie
(6.41) te minimaliseren voor verschillende grootten van het extern opgelegde veld
v∞ en verschillende invalshoeken α . Gezien dit een rekenintensief probleem is8 zal
in eerste instantie het eenvoudigste geval (α = 0) worden beschouwd, in dit geval
zal het mogelijk zijn om alvast een van de integraties in (6.40) analytisch te doen
wat de rekenlast aanzienlijk reduceert. Met de situatie α = 0 als referentie wordt
er vervolgens naar een algemene waarde van α gekeken.

6.3.1 Elliptische vervormingen van de vortexkern voor α = 0

In de limiet α = 0 is het mogelijk een analytische vorm neer te schrijven voor het
extern aangelegde snelheidsveld (6.39). Met deze analytische vorm is het mogelijk
de interactiebijdrage van de vrije energie (6.40) uit te schrijven zodat:

FI = FI,1 + FI,2, (6.42)

met (na vereenvoudiging)

FI,1 = 2πHAv
2∞

8

∞∫
0

h2
η dη

[
tanh

(
c sinh(η)√

2ξe

)]2

, (6.43)

FI,2 = −2πH cAv∞
2

∞∫
0

dη cosh(η)
[
tanh

(
c sinh(η)√

2ξe

)]2 2π∫
0

dφ
2π sin(φ), (6.44)

waarbij A def
= 2C

��∆sp
��2 zoals voorheen. Merk op dat beide energieën (6.43) en

(6.44) opnieuw divergeren en bijgevolg geregulariseerd moeten worden voor verder
numeriek rekenwerk. Indien dezelfde substituties als in de vorige sectie worden ge-
maakt en het gedrag op oneindig wordt afgetrokken wordt de eerste energiebijdrage
(6.43), na vereenvoudiging, gelijk aan:

FI,1 = 2πHAv
2∞

8 ξ 2
e

∞∫
0

dx
(

2x2 + (c/ξe)2
2
√
(c/ξe)2 + x2

) [
tanh2

(
x√
2

)
− 1

]
. (6.45)

Na regularisatie zal de tweede energiebijdrage (6.44) wegvallen als gevolg van het
feit dat de integratie over φ aanleiding geeft tot een factor 0.

Met de vorm van de interactie-energie gekend (6.45) is het mogelijk om, voor een
8Om c te bepalen worden twee minimalisatieproblemen opgelost (om c en ξe te bepalen) van

een functionaal die een reeks geneste integralen omvat over zowel de reële ruimte als de k-ruimte.
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gegeven waarde van de grootte van het aangelegde snelheidsveld v∞, de ellipticiteit
c van de vortex te bepalen. Merk op dat dit numeriek een lastige opgave is gezien
de healing lengte ξe ook afhankelijk is van de ellipticiteit c. Dit wil zeggen dat men
tijdens het zoeken van de optimale waarde voor c ook voor elke waarde van c die
men test de waarde van ξe moet bepalen via een aparte minimalisatieprocedure.
Een gevolg hiervan is dat men met twee geneste minimalisatieprocedures werkt wat
leidt tot zeer lange rekentijden9. Een alternatieve manier om het fasediagram voor
de ellipticiteit van de vortex uit te tekenen is door te kijken naar het omgekeerde
probleem. In plaats van de waarde van v∞ vast te leggen en de bijhorende
ellipticiteit c te zoeken via een minimalisatieprocedure, kan de waarde van c

worden vastgehouden en gezocht worden voor welke waarde van v∞ deze een
minimum vormt. De eenvoudigste manier om de waarde van c vast te leggen is
door gebruik te maken van de dimensieloze parameter voor de ellipticiteit γe (6.17).
Door de waarde van γe vast te leggen kunnen de verschillende integraties in de
vrije energie numeriek worden gedaan. Met de opgelegde waarde voor γe en de
relatie tussen c en ξe zijn zowel de ellipticiteit als healing lengte bepaald. Om nu
het fasediagram voor de ellipticiteit te bepalen wordt er gekeken naar de waarde
van v∞ waarop de opgegeven waarde van γe het minimum vormt. In praktijk komt
dit neer op het zoeken van het nulpunt van de gediscretiseerde afgeleide

0 = dF
dγe
≈ F (γe + δγe) − F (γe − δγe)

2δγe
, (6.46)

als functie van v∞. In de numerieke berekeningen voor de elliptische vortex was
δγe = 0,01. Merk op dat het complexere minimalisatieprobleem nu vervangen werd
door het zoeken van een nulpunt van een functie die kwadratisch is in v∞.

Door de waarde van het snelheidsveld v∞ te variëren kan nu het fasediagram
voor de elliptische vortex worden bekomen, getoond in figuur 6.5. In de figuur
is te zien dat voor (kFas)−1 ≥ −1/2 de vortex pas elliptisch wordt voor snelheden
boven geluidssnelheid. Bij snelheden boven de geluidssnelheid wordt er verwacht
dat de vortex fononen zal dissiperen en de vortex en/of superfluïditeit verloren
gaan vooraleer de vortex elliptisch wordt. Het valt dus te verwachten dat rond
unitariteit en in de BEC limiet de vortex goed te beschrijven is door middel van
een circulair model. Voor waarden (kFas)−1 < −1/2 treedt de ellipticiteit echter
op voor snelheden kleiner dan de geluidssnelheid en lijkt de aanwezigheid van een

9De voornaamste moeilijkheid ligt in het feit dat de tijd voor het berekenen van de vrije
energie voor één set parameters in de orde van enkele seconden ligt. Dit zal ertoe leiden dat de
minimalisatieprocedure, welke deze integraal meerdere malen oproept, zeer traag zal verlopen.
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Figuur 6.5: Het fasediagram voor de ellipticiteit van de vortex voor T /TF =

0,01 en ζ /EF = 0. De twee volle zwarte lijnen zijn de lijnen waarvoor γe = 0,01
en γe = 1. Het gebied tussen de twee lijnen (grijs gekleurd) is het gebied waar
de vortex semi-circulair is. De streepjeslijn geeft de geluidssnelheid volgens
de effectieve theorie (3.71).

elliptische vortex bijgevolg wél mogelijk. Belangrijk om op te merken is dat in
dit bereik van (kFas)−1 waarden de effectieve theorie kwantitatief mogelijk niet
meer accuraat is. Kwalitatief wordt er daarentegen verwacht dat de effectieve
theorie een correct gedrag beschrijft. Voor een correcter kwantitatief gedrag kan er
gekeken worden naar hogere temperaturen, dit werd gedaan in figuur 6.6. Ook bij
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Figuur 6.6: Het fasediagram voor de ellipticiteit van de vortex voor T /TF =

0,08 en ζ /EF = 0. Dezelfde conventies als in figuur 6.5 werden hier gebruikt.
De stippellijnen geeft de contours uit figuur 6.5 aan ter referentie. Het grijze
vlak links geeft aan dat de ordeparameter voor deze waarden van (kFas)−1

gelijk is aan nul en er bijgevolg geen superfluïdum meer is.

hogere temperaturen, waar de effectieve theorie (in de BCS limiet) geacht wordt
kwantitatief accurater te zijn, is nog steeds een regime te bemerken waarin de
vortex zich elliptisch kan vervormen. Het onderzoek werd gedaan voor dezelfde sets
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van waarden voor T /TF en ζ /EF als in hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor
vortices”). Voor elke set parameters T /TF en ζ /EF blijven de resultaten dezelfde:
alleen aan de BCS zijde van de overgang is een elliptische vervorming van de
vortexkern mogelijk.

6.3.2 Voor een algemene hoek α

Met de situatie voor α = 0 grondig bestudeerd als startpunt, kan er ook gekeken
worden naar de situatie voor een algemene invalshoek α voor de uniforme stroming
rond de elliptische vortex. In het geval van een algemene hoek α is het echter niet
mogelijk een volledige analytische uitwerking te doen van de interactiebijdrage van
de vrije energie (6.42). Desalniettemin kan (6.42) in een eenvoudigere vorm voor
numeriek rekenwerk worden gebracht door v∞ neer te schrijven in de confocale
elliptische coördinaten (η,φ; c), in dat geval wordt het product in (6.42) gelijk aan:

2(vv ·v∞) = 4
hφ
vφ , (6.47)

waarbij vφ bekomen wordt via:

v(∞)φ =
−v(∞)x cosh(η) sin(φ) +v(∞)y sinh(η) cos(φ)√

sinh2(η) cos2(φ) + cosh2(η) sin2(φ)
. (6.48)

De grootte van het externe snelheidsveld |v∞ |2 in (6.42) kan bekomen worden
door gebruik te maken van het feit dat deze aan het complexe snelheidsveld
(6.36) gerelateerd is via |v∞ |2 = |w(z)|2. Na de nodige vereenvoudigingen wordt er
gevonden dat:

|v∞ |2 = v2
∞

©«
|ζ (z)|4 − (c/2)2

[ (
ζ (z)e−iα )2 − (

ζ ∗(z)eiα )2
]
+ (c/2)4��ζ 2(z) − (c/2)2

��2
ª®®¬
. (6.49)

Neemt men van (6.49) de limiet α → 0 bekomt men inderdaad de uniforme stroom:
|v∞ |2 = v2∞. Gebruikmakende van de het uitgewerkte product (6.47) en de grootte
van het snelheidsveld (6.49) kan de interactiebijdrage tot de vrije energie (6.42)

136



6.3 - Resultaten

bepaald worden, deze wordt na vereenvoudiging gelijk aan:

FI = 2πHAξ
2
e

16π

2π∫
0

dφ
∞∫

0

dx (c/ξe)
2 sin2(φ) + x2√
(c/ξe)2 + x2

×
(
|v∞ |2 +

4v(∞)φ

ξe
√
(c/ξe)2 sin2(φ) + x2

) [
tanh2

(
x√
2

)
− 1

]
. (6.50)

Ditmaal kan de φ-afhankelijkheid in de vrije energie (6.50) niet uitgeïntegreerd
worden. Om een idee te krijgen van de hoekafhankelijkheid (als functie van α),
werd de vrije energie voor een algemene hoek F (α) vergeleken met de vrije energie
voor een parallelle inval F (α = 0). Uit de vergelijking volgde dat beide energieën
exact aan elkaar gelijk waren, ongeacht de waarden van α , c, β, (kFas)−1 en ζ .
Gezien er geen hoekafhankelijkheid is in de energie, zal dit ook niet te zien zijn
in het gedrag van de vortex, wat maakt dat (met het gebruikte model) er geen
anisotroop gedrag zal gevonden kunnen worden in de vortexinteracties. Als gevolg
is met de analyse voor α = 0 het volledige fasevlak van de elliptische vortex gekend.

De achterliggende reden voor het afwezig zijn van de anisotropie kan bere-
deneerd worden via de paradox van d’Alembert, welke stelt dat een voorwerp
ondergedompeld in een ideaal fluïdum geen weerstand zal ondervinden van deze
vloeistof10. De oorzaak van het geen weerstand ondervinden ligt in het feit dat voor
een ideaal fluïdum de grootte van het snelheidsveld11 zich centraalsymmetrisch
zal verdelen rondom een obstakel, zoals ook het geval is voor de elliptische vortex
(zie figuur 6.4). Door de symmetrische verdeling zal de vortex geen bijkomende
(anisotrope) krachten (en dus energieverschillen) ondervinden. Om een vorm van
anisotropie te vinden zal men daardoor moeten afstappen van een ideale stroming.

Opmerking: Het feit dat er ellipticiteit wordt gevonden desondanks het gegeven
dat het resulterende model geen anisotropie vertoont is zeker mogelijk. De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat er, via de circulatie van de vortex, nog steeds een
koppeling is tussen het extern aangelegde snelheidsveld en het vortexprofiel via de
interactiebijdrage van de vrije energie (6.40). Deze koppeling levert een niet-nulle
isotrope bijdrage aan de totale vrije energie.

10Belangrijk om op te merken is dat de vortex nog wel een Magnus kracht ondervindt ten
gevolge van de circulatie van de vortex.

11Ofwel de druk gezien deze voor ideale stromingen ondubbelzinnig verbonden zijn via de wet
van Bernoulli.
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6.4 Conclusies & vooruitzichten

Uit de fasediagrammen in figuren 6.5 en 6.6 volgt dat voor (kFas)−1 > −1/2 een
elliptische vortex niet zal voorkomen in een stabiel systeem. Voor kleinere waarden
van (kFas)−1 lijkt dit echter wel mogelijk te zijn. Nu was de hoofdmotivatie voor het
onderzoek in dit hoofdstuk het onderzoeken van vervormingen aan de vortexkern
en het effect hiervan op de vortexinteracties. Gezien het gebruikte model (ideale
stroming) niet in staat is om effecten van anisotropie in de krachten op de vortex in
rekening te brengen kan hier geen uitspraak over gemaakt worden. Om een oordeel
te kunnen vellen over de effecten van anisotropie zal er bijgevolg gewerkt moeten
worden met een algemener stromingspatroon, bijvoorbeeld door het toevoegen van
wrijving. Wanneer er een (effectieve) wrijving aanwezig is, zijn de voorwaarden
voor de paradox van d’Alembert niet langer voldaan en wordt er verwacht dat de
elliptische vortex wel een anisotropie zal vertonen in de krachten die inwerken op
de vortex. In realistische systemen zal er steeds een vorm van effectieve demping
aanwezig zijn, deze wordt veroorzaakt door interacties met de deeltjesexcitaties
(thermische excitaties en paarbreking) en de collectieve excitaties (fononen).

Opmerking: De hoeveelheid aanwezige demping bepaalt daarnaast ook in vortex-
roosters hoe groot het aangelegde snelheidsveld v∞ is. In systemen die een volledig
wrijvingsloze hydrodynamica hebben zullen vortices immers meebewegen met de
externe stroming zodat v∞ = 0, in sterk overgedempte systemen zullen vortices
daarentegen gepind zijn12. Een zuiver condensaat is een typevoorbeeld van een
systeem waar geen demping aanwezig is, en bijgevolg een systeem waarin men
geen ellipticiteit verwacht. Naarmate er meer onzuiverheden/excitaties in het
systeem zijn, zullen de superfluïde deeltjes hiermee verstrooiien en zo een gedempte
dynamica ondervinden.

Met het gevoerde onderzoek in dit hoofdstuk als uitgangspunt zijn er nog
verschillende pistes om te verkennen voor (vervolg)onderzoek, deze zijn hieronder
beschreven.

• Er zou een volledig numerieke studie kunnen gevoerd worden van de vortex
in het externe snelheidsveld met de effectieve theorie. Zonder de aanname te
maken van een ideale stroming zouden de fasediagrammen in figuren 6.5 en
6.6 mogelijks nog kunnen wijzigen. Daarnaast zal het werken met een exact

12Dit kan men aantonen via de vorticiteitsvergelijking uit de klassieke hydrodynamica. In
het geval dat er geen wrijving is stelt het eerste theorema van Helmholtz dat de vortex zal
meebewegen met het fluïdum[320]. In fluïda met een sterke demping aarentegen zal de aard van
de vorticiteitsvergelijking veranderen wat leidt tot vortexpinning[321].
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numeriek model ook een betere beschrijving geven van de vortexstructuur
nabij de superfluïde faseovergang, dit kan mogelijks het fasediagram in de
BCS limiet (nabij de superfluide faseovergang) nog wijzigen. Wegens het
beperkte tijdsbestek werd dit echter niet verder bestudeerd in dit onderzoek.

• Een tweede denkpiste is om deze anisotropie te beschouwen in een theoretisch
eenvoudiger systeem: Bose-Einstein condensaten. Om de aanname van
het ideale fluïdum te breken kan men een fenomenologische wrijvingsterm
opleggen. Een eenvoudige manier om op een fenomenologische manier een
wrijvingsterm toe te voegen is door de tijdsafgeleide te vergangen via de
onderstaande formule[369–373]:

i~∂ψ
∂t
→ (i − γ )~∂ψ

∂t
.

Deze studie laat toe kom te kijken of, in de BEC limiet, het toevoegen van
een wrijvingsterm iets wijzigt aan het fasediagram van de elliptische vortex.

6.5 Connectie met het experiment

Indien men experimenteel wil testen voor de mogelijkheid op elliptische vortices,
zijn er enkele bedenkingen die men moet meenemen. Allereerst is men genoodzaakt
te werken aan de BCS zijde van de BEC-BCS overgang, gezien alleen hier elliptische
vervormingen voorspeld zijn. Naast het vastleggen van de fysische parameters(
T , (kFas)−1, ζ

)
, moet er nog gekeken worden hoe er een snelheidsveld zal aangelegd

worden aan de vortex en hoe de effecten van de elliptische vervorming gedetecteerd
kunnen worden.

Om een extern snelheidsveld aan te leggen aan een vortex zijn er twee opties.
Ofwel wordt er gekeken naar een vortexrooster. In dit geval zal de vortex het
snelheidsveld voelen van de andere vortices, waarvan de grootte van het snelheids-
veld afhangt van de aanwezige demping in het systeem. Ofwel wordt er gekeken
naar een enkele gepinde vortex, waarop een snelheidsveld wordt aangelegd. Om
de vortex te pinnen kan men, analoog als bij supergeleiders, werken met pinning
centers. Om in koude gassen pinning centers te maken maakt men gebruik van
blauw ontstemd laserlicht13. Zo is men al in staat geweest om via een blauw
ontstemd optisch rooster de structuur van een vortexrooster te pinnen[374]. Om

13Met blauw ontstemd laserlicht zal men lokaal het condensaat onderdrukken, wat voor de
vortex werkt als attractieve potentiaal.

139



Hoofdstuk 6 - Over de ellipticiteit van de vortexkern

enkele vortices te pinnen is een enkele blauw ontstemde laserstraal voldoende, het
manipuleren van enkele vortices werd gedaan in het experiment in [375].

Om de effecten van de vortexvervorming te kunnen waarnemen kan men
opnieuw kijken naar systemen met één vortex of een vortexrooster. Gezien men
echter het condensaat laat expanderen om het te detecteren is kijken naar systemen
met slechts één vortex mogelijks niet zinvol. Tijdens de expansie zal immers de vorm
van de vortex kunnen veranderen, wat de mogelijke sporen van ellipticiteit kan laten
verdwijnen. Daarnaast is het ook moeilijk om de structuur van één enkele vortex
nauwkeurig vast te leggen wat het ook moeilijk maakt de ellipticiteit te meten. Een
alternatieve manier om te zoeken naar de aanwezigheid van vortexkernvervorming is
door te zoeken naar een signatuur van anisotrope vortexinteracties in de gevormde
vortexroosters. Wanneer de vortices anisotroop interageren zal dit zichtbaar zijn
in het resulterende vortexrooster. De structuur van het resulterende vortexrooster
is dan weer wel na expansie eenvoudig waar te nemen.
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HOOFDSTUK 7
Vortexinteracties en -roosters

Divide each difficulty into as many parts as is feasible
and necessary to resolve it.

— René Descartes

De laatste toepassing in het onderzoek kadert zich nog steeds in de studie van
de anisotropie in vortexinteracties voor de vorming van bijzondere vortexroosters.
In het vorige hoofdstuk werd er getracht deze anisotropie te introduceren door te
werken met een anisotrope vervorming van de vortexkern. Uit deze studie bleek
echter dat anisotropie door vortexkernvervorming in roosters volgens de EFT niet
mogelijk is. Een alternatieve denkpiste is om de vortexinteracties zelf onder de
loep te nemen en te kijken hoe sterk het effect van anisotropie hier kan worden
doorheen de BEC-BCS overgang. Om de interacties tussen vortices en hun effecten
te bestuderen zal er gekeken worden naar veel-vortex roosters. Een wijziging in de
interactiepotentiaal zal zich immers uiten in de resulterende vortexroosters.

In de studie van zuivere Bose-Einstein condensaten kan men vrij eenvoudig
vortexroosters beschouwen via imaginaire tijd dynamica, ofwel via de Wick rotatie
(3.69). In de imaginaire tijd zal de Gross-Pitaevskii vergelijking (3.14) zich
immers herleiden tot een diffusievergelijking, welke in de limiet van lange tijden
de laagst energetische toestand van het systeem geeft[284]. De eenvoud van het
numerieke schema laat toe om efficiënt, gegeven een bepaalde externe situatie
(roterende val of laserlepel), het resulterende vortexrooster te bepalen[376, 377].
Voor complexere theorieën zoals de gebruikte EFT biedt de imaginaire tijdsevolutie
geen soelaas en moet er op een alternatieve manier gewerkt worden. Voor ijle
vortexmaterie is het voldoende om de interacties tussen de verschillende vortices
te beschrijven door middel van een eenvoudige (asymptotische) paarsgewijze
(tweedeeltjes)potentiaal [378]. Echter naarmate de vortexdichtheid toeneemt zal de
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eenvoudige tweedeeltjesinteractie onvoldoende zijn en is men genoodzaakt beroep
te doen op de microscopische beschrijving voor het vortexsysteem[267, 272]. In
termen van de EFT komt dit erop neer dat men voor vortexroosters met een hoge
dichtheid de vrije energie (3.75) rechtstreeks zal moeten minimaliseren.

Een directe minimalisatie van de EFT vrije energie (3.75) voor vortexroosters
is echter niet praktisch haalbaar. Om de energie te minimaliseren zal er bijgevolg
opnieuw gewerkt worden met een interactiepotentiaal voor de vortices. Ditmaal
zal er, naast twee-vortex interacties, gekeken worden naar drie-vortex interacties.
Door te werken met een drie-vortex potentiaal zijn er twee nieuwe effecten die men
kan verwachten in de roostervorming:

• De interacties tussen de vortices kan omgevingsafhankelijk worden.

• De interacties kunnen richtingsafhankelijk (anisotroop) worden.

Gegeven de interactiepotentialen is het vervolgens mogelijk om, via de technieken
van de moleculaire dynamica, het energieminimum van het systeem te zoeken. Een
uitgebreide bespreking van de gebruikte technieken uit de moleculaire dynamica
zijn gegeven in bijlage F (“Moleculaire dynamica voor vortexroosters”). Het idee
is dat de resulterende semi-empirische beschrijving met drie-vortex interacties een
eerste kijk geeft op de anisotropie in vortexinteracties en de effecten hiervan op
vortexmaterie.

Opmerking: Het idee voor dit hoofdstuk vindt zijn oorsprong in de semiklassieke
simulaties voor de beschrijving van roosterstructuren van groep IV elementen welke
een diamantstructuur kunnen vormen[379, 380]. Indien men zou werken met
een zuivere tweedeeltjespotentiaal geeft deze aanleiding tot foute bindingshoeken
tussen de atomen. Om correcte resultaten te krijgen voegt men bijgevolg een
driedeeltjesinteractie toe aan de simulatie. Voor koolstofatomen is een vaakgebruikte
potentiaal de BRENNER potentiaal [381–383]. Voor silicium en germanium atomen
wordt de ABELL-TERSOFF potentiaal[384–387] courant gebruikt. Het algemene
idee in dit hoofdstuk is bijgevolg dat het toevoegen van een driedeeltjesinteractie
aanleiding geeft tot andere bindingshoeken tussen de vortices.

7.1 Een vereenvoudigd modelsysteem

Vooraleer er word gekeken naar vortexinteracties via de EFT, wordt er eerst kort ge-
keken naar een vereenvoudigd modelsysteem (Engels: toy model). Het beschouwde
modelsysteem is de holle vortexkern uit hoofdstuk 5 (“Radiële oscillaties van de
vortexkern”). Zoals reeds aangehaald in het betreffende hoofdstuk werkt dit model
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goed zo lang er geen variaties zijn in de dichtheid van het superfluïdum: Een
groot condensaat vergeleken met de vortexkern, of een ijl vortexrooster. Zodra er
variaties zijn in de dichtheid zijn er nog bijdragen van de kwantumdruk en de vrije
energie op het zadelpunt. Het beschouwde modelsysteem zal bijgevolg voornamelijk
aangewend worden om de asymptotische limiet van de vortexinteracties na te gaan
of in numerieke berekeningen voor de krachten te bepalen ten gevolge van ver uit
elkaar gelegen vortices.

Het voordeel van werken met het vereenvoudigde model is dat de vortexkern
een duidelijk gedefinieerd randoppervlak heeft, wat toelaat om de kracht op een
vortex eenvoudig (en analytisch) te bepalen via de theorie van ideale stromingen.
De kracht op een vortex langsheen de z-as met hoogte H en circulatie Γ in een
extern stromingsveld v∞ (in het (x,y)-vlak) wordt rechtstreeks gevonden via de
stelling van Blasius (E.9) en is gegeven door:

FKJ
H
= ρ∞ (v∞ × Γ) met Γ = Γ êz . (7.1)

Vergelijking (7.1) is ook gekend als het Kutta-Joukowski theorema1 [311], welke
een geïdealiseerd geval van het Magnus effect beschrijft. In de eenheden van de
EFT is de massadichtheid van het uniforme fluïdum gegeven door ρ∞ = 1/24π2.
Een alternatieve afleiding voor formule (7.1) voor het beschouwde modelsysteem
werd ook gepubliceerd in [61]. Gezien de snelheidsvelden in een potentiaalstroom
additief zijn, kunnen de verschillende bijdragen tot de kracht op de vortexkern
met (7.1) afzonderlijk bepaald worden.

7.1.1 De interactiekracht

Om de interactiekracht op een gegeven vortex te bepalen wordt het extern aange-
legde snelheidsveldv∞ gegeven door het snelheidsveld van de tweede (interagerende)
vortex. Invullen en uitwerken geeft dan de interactiekracht op een gegeven vortex
in positie r j ten gevolge van een vortex in positie ri :

FM
H
= −ρ∞ κ2

2πr2
i j
ri j met ri j = ri − r j , (7.2)

welke voor de rest van het hoofdstuk de Magnus kracht genoemd zal worden.
Volgens de Magnus kracht (7.2) zullen vortices elkaar afstoten met een kracht

1Belangrijk om op te merken is dat, hoewel deze afgeleid is voor een circulaire vortex, deze
formule opgaat voor elke vortexvorm zolang deze cilindrisch is.
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die omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de vortices: |FM | ∝ r−1
i j . De

interactiekracht van een vortex met een antivortex heeft functioneel dezelfde vorm
als (7.2), alleen het teken is tegengesteld.

7.1.2 De Coriolis kracht

Een tweede kracht die de vortices zullen ondervinden is de Coriolis kracht ten
gevolge van het roteren van het superfluïdum2. Als het condensaat roteert met
een angulaire snelheid Ω is het externe stromingsveld bijgevolg gegeven door3

v∞ = −Ω × r j met r j de positie van de vortex in het (x,y)-vlak en Ω = Ωêz . Na
vereenvoudiging vindt men dat de Coriolis kracht op een vortex in positie r j

gegeven is door:
FC
H
= −κρ∞Ωr j . (7.3)

Deze kracht zal ervoor zorgen dat, indien de rotatiesnelheid Ω hoog genoeg is, de
vortices in het condensaat blijven.

Om de waarde van de rotatiesnelheid Ω te bepalen wordt Feynman’s regel
gebruikt die de vortexdichtheid nv relateert aan de rotatiesnelheid Ω[388, 389]:

nv =
2Ω
κ
. (7.4)

Bewĳs. Het idee achter de formule is kortweg dat de vortexdichtheid nv gelijk is
aan de vorticiteit (rotor van het snelheidsveld) gedeeld door de circulatie van één
vortex4, met andere woorden:

nv =
|∇ ×v |

κ
.

De circulatiedichtheid voor een roterend assenstelsel (met v = Ω × r) kan men
eenvoudig bepalen via de definitie van circulatie via het onderstaande contour.

2Een andere manier om deze kracht te zien is als de (psuedo)kracht die verschijnt wanneer
men overgaat op een meeroterend assenstelsel.

3Het minteken komt van het feit dat er nu naar de snelheid van het fluïdum wordt gekeken in
plaats van de snelheid van de vortex.

4Inderdaad, als men de vorticiteit integreert over het oppervlak van het condensaat bekomt
men de totale circulatie Γ .
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x

y

ϕ

r

dϕ

dr
Toepassen van de definitie van de circulatie (4.1) geeft dan voor het contour:

Γ =

∮
C
v · ds =

ϕ+dϕ∫
ϕ

(r + dr )Ω(r + dr ) dϕ −
ϕ∫

ϕ+dϕ

rΩr dϕ = 2Ω dr r dϕ .

Om deze te relateren aan een circulatiedichtheid wordt de stelling van Stokes
toegepast om een oppervlakte-integraal te bekomen zodat:

Γ =

∫
S
(∇ ×v) · dS = ∇ ×v · (dr r dϕ ez )

Vermits in beide gevallen dezelfde circulatie gevonden moet worden volgt uit de
bovenstaande formules dat |∇ ×v | = 2Ω. Wordt deze circulatiedichtheid ingevuld
in de eerste formule geeft dit (7.4). �

In dit onderzoek zal er gekeken worden naar een circulair superfluïdum met straal
R zodat via (7.4) de rotatiesnelheid Ω gegeven is door:

Ω =
2Nv
R2 , (7.5)

met Nv het aantal vortices (of circulatiekwanta) in het superfluïdum. Belangrijk
om op te merken is dat formule (7.5) slechts een schatting geeft voor de rotatiefre-
quentie[225]. Nu zal er in de thesis uitsluitend gekeken worden naar de effecten
van vortexinteracties op de roostervorming en zal bijgevolg formule (7.5) alsnog
gebruikt worden voor de rotatiesnelheid.
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7.2 Afleiden van de interactiepotentialen

De volledige interactiepotentialen voor de vortices zijn hier bepaald door de vrije
energie van het systeem5 (3.75). Om de vrije energie van een gegeven vortexssys-
teem te bepalen zal gebruik gemaakt worden van het circulaire variationele model
uit hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”). Gegeven het circulaire
model wordt de geregulariseerde vrije energie afgeleid en zal deze in deze sectie
gebruikt worden om de twee- en drie-deeltjes potentiaal af te leiden.

7.2.1 Een variationeel model voor veel-vortex structuren

Het variationele model voor de veel-vortex structuur is, naar analogie met ander
werk in de onderzoeksgroep[390], gegeven door:

Ψ(r ) = ∆sp

Nv∏
j=1

[
tanh

( ��r − r j ��√
2ξv

)
eiϕj (r )

]
, (7.6)

met {r j | j ∈ N ∧ 0 ≤ j ≤ Nv} de posities van de vortices en ϕ j (r ) de poolhoek
gemeten ten opzichte van een poolcoördinatenstelsel met vortex j in de oorsprong.
De gebruikte coördinaten in (7.6) zijn ook nog eens geïllustreerd in figuur 7.1.

Naar analogie met de vorige toepassingen zal er voor de eenvoud opnieuw in
een fase-amplitude voorstelling gewerkt worden zodat (7.6) gegeven is door:

Ψ(r ) = ∆sp f (r )eiϕ(r ), (7.7)

met f (r ) het veel-vortexprofiel, gegeven door:

f (r ) def
=

Nv∏
j=1

tanh
( ��r − r j ��√

2ξv

)
(7.8)

en ϕ(r ) het totale veel-vortex faseveld, gegeven door:

ϕ(r ) def
=

Nv∑
j=1

ϕ j (r ). (7.9)

Het veel-vortexprofiel (7.8) zal in de verschillende vortexposities {r j | j ∈ N ∧ 0 ≤
5De resulterende krachten zullen immers wijzen in de richting die deze energie minimaliseert.

Wanneer een evenwicht wordt bereikt (ofwel wanneer de krachten nul worden) kent de vrije
energie een (lokaal) minimum, wat overeen komt met een (meta)stabiele toestand.
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x
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��r − r j ��
ê(j)r

ê(j)θ

vj (r )

ϕ j (r )

r j

Figuur 7.1: De gebruikte coördinaten in het variationele model (7.6) voor
een vortex op positie r j , waarbij de ordeparameter wordt geëvalueerd in het
punt r . De afstanden en hoeken in poolcoördinaten worden, voor de vortex
in r j , bepaald in een poolcoördinatenstelsel met de oorsprong op de positie
van de vortex. Naast de coördinaten is ook het snelheidsveld vj (r ) horende
bij de vortex in r j in het punt r getoond.

j ≤ Nv} een circulaire vortexkern creëren en relaxeren naar 1 ver van de vortices
zodat de ordeparameter (7.7) relaxeert naar de bulkwaarde. Het totale veel-vortex
faseveld (7.9) resulteert dan, volgens de definitie (3.4), in het snelheidsveld:

v(r ) = κ

2π

Nv∑
j=1

1��r − r j �� ê(j)θ =
κ

2π

Nv∑
j=1

êz × (r − r j )��r − r j ��2 , (7.10)

waarbij in de tweede gelijkheid de vector ê(j)θ (zoals getoond in figuur 7.1) werd
uitgeschreven in termen van r en r j . Voor numerieke berekeningen wordt (7.10)
geschreven als een som over de snelheidsvelden van de verschillende vortices
{vj (r ) | j ∈ N∧ 0 ≤ j ≤ Nv}, waarbij de som over de snelheden vervolgens numeriek
zal worden uitgevoerd.

Het variationele model zoals besproken hierboven kan aangewend worden om
de vrije energie van een gegeven vortexstructuur te bepalen door het variationele
model te substitueren in de vrije energie dichtheid (3.81). Net als in hoofdstuk
6 (“Over de ellipticiteit van de vortexkern”) zal het kinetische deel van de vrije
energie nog geregulariseerd moeten worden. De regularisatie verloopt volledig
analoog, alleen moet men nu de toegevoegde term nog vermenigvuldigen met het
aantal vortices6 Nv. Voor een veel-vortexstructuur met Nv circulatiekwanta wordt

6Indien men zowel vortices en antivortices beschouwt zal deze factor gelijk zijn aan het aantal
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de vrije energie dichtheid (3.81) na regularisatie gegeven door:

FNv(f , r ) = X (Ψ) + A2

[
1
4 (f (r ))

2v2(r ) − N 2
v

1 + r2

]
+

1
2ρqp(f )|∇f (r )|

2, (7.11)

met als voorheen A def
= 2C

��∆sp
��2 (4.29). De totale vrije energie wordt dan gegeven

door:
F = Fsp + Fkin + Fqp, (7.12)

met Fsp, Fkin, en Fqp respectievelijk de bijdrage van de zadelpunts vrije energie,
de kinetische energie en de kwantumdruk (energie). De drie energiebijdragen in
(7.12) zijn gegeven door:

Fsp =

∫
V

dr X (Ψ), (7.13)

Fkin =
A
2

∫
V

dr
[
1
4 (f (r ))

2v2(r ) − N 2
v

1 + r2

]
, (7.14)

Fqp =
1
2

∫
V

dr ρqp(f )|∇f (r )|2. (7.15)

Aangezien er naar verschillende vortexconfiguraties zal worden gekeken zijn de
integraties in (7.13), (7.14) en (7.15) nog algemeen gehouden.

Gegeven de vrije energie voor een systeem met Nv circulatiekwanta (7.12) zal
er nu specifiek naar het geval met twee en drie vortices worden gekeken. Deze twee
situaties zullen vervolgens gebruikt worden om de twee- en drie-deeltjeskrachten
op vortices af te leiden en deze vervolgens te bestuderen in condensaten. Door-
heen de rest van het hoofdstuk zal er getracht worden om de formules zo lang
mogelijk algemeen te houden, dit houdt in dat met de algemene vectorrelaties zal
gewerkt worden. Het voordeel van deze aanpak is dat de computer de resterende
vectoroperaties efficiënt kan uitvoeren, wat toelaat om in de analytische formules
coördinaattransformaties door te voeren voor het doen van de resterende integratie
over de ruimte7.

vortices min het aantal antivortices.
7Zo blijkt dat voor het bepalen van de vrije energie deze zeer efficiënt berekend kan worden

wanneer de oorsprong van het coördinatenstelsel wordt gekozen in het geometrische zwaartepunt
van het systeem en men werkt in poolcoördinaten.
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7.2.2 De twee-vortex interacties

Voor de situatie met twee vortices wordt het veel-vortexprofiel (7.8) gelijk aan:

f (r ) = tanh
(
|r − r1 |√

2ξv

)
tanh

(
|r − r2 |√

2ξv

)
, (7.16)

met {r1, r2} de posities van de twee bestudeerde vortices. Het resulterende snel-
heidsveld van het twee-vortex systeem is eenvoudig te bepalen via (7.10). Zoals
aangehaald wordt er eerst algemeen gewerkt, in termen van relatieve posities. Om
uiteindelijke numerieke resultaten te bekomen zal er gewerkt worden met scalaire
parameters. De algemene posities zijn, samen met de gebruikte scalaire parameters,
getoond in figuur 7.2. De gebruikte scalaire parameter d geeft de afstand tussen de

1 2r21

(a) Relatieve posities.

d

(b) Scalaire parameters.

Figuur 7.2: De gebruikte definitie voor de relatieve positie (a) met de
bijhorende onafhankelijke scalaire parameter (b) voor het twee-vortex systeem.

twee vortices, wat toelaat hun absolute posities nog vast te leggen. Een efficiënte
keuze voor de posities van de vortices {r1, r2} in de numerieke berekeningen blijkt
in praktijk:

r1 = −d2 êx , (7.17)

r2 = +
d

2 êx . (7.18)

Met de bovenstaande keuze voor de vortexposities kan men voor de integraties ook
gebruik maken van het meeste aantal symetrieën om zo de rekenlast aanzienlijk te
reduceren. Door de bovenstaande vortexposities (7.17) en (7.18) in te vullen in
de verschillende algemene formules kan men eenvoudig de tweedeeltjespotentiaal
bepalen.

Om de numerieke implementatie van de vrije energie dichtheid (7.11) efficiënt
te kunnen doen, moet de gradiënt term bepaald worden8. Het bepalen van de

8Men zou dit in principe ook numeriek kunnen doen, maar dit zal meer tijd vergen en ook
minder nauwkeurig zijn dan een exacte analytische formule.
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gradiënt van het vortexprofiel (7.16) naar de positie r geeft dan:

∇r f = D1 f
r − r1
|r − r1 | + D2 f

r − r2
|r − r2 | , (7.19)

waarbij de functies D1 f en D2 f gedefinieerd zijn als:

D1 f
def
=

1√
2ξv

cosh−2
(
|r − r1 |√

2ξv

)
tanh

(
|r − r2 |√

2ξv

)
, (7.20)

D2 f
def
=

1√
2ξv

tanh
(
|r − r1 |√

2ξv

)
cosh−2

(
|r − r2 |√

2ξv

)
. (7.21)

Gezien de studie verder volledig numeriek is, zal formule (7.19) voldoende zijn om
de vrije energie dichtheid (7.16) numeriek te bepalen. Het bepalen van |∇r f |2 is
immers een eenvoudige vectoroperatie, welke in rekenpakketten via geoptimaliseerde
interne functies doorgaans eenvoudig te bepalen is.

Met de bovenstaande formules kan de vrije energie van het twee-vortex systeem
bepaald worden voor een gegeven fysische situatie (β, (kFas)−1, ζ ). Een voorbeeld
van de resulterende vrije energie voor het twee-vortex systeem is gegeven in
figuur 7.3. In de figuur is te zien dat de voornaamste bijdrage tot de totale

0 5 10 15 20

−0,4

−0,2

0

d/ξv

F 2
/E

F

FTot
2 /EF

FKin
2 /EF

FQP
2 /EF

FSP
2 /EF

Figuur 7.3: De vrije energie voor het twee-vortex systeem voor T /TF = 0,01,
(kFas)−1 = 0,01 en ζ /EF = 0. De totale vrije energie FTot

2 (7.12) is in de plot
ontleed in de samenstellende termen: de kinetische energie FKin

2 (7.14), de
kwantumdruk FQP

2 (7.15) en de zadelpunts vrije energie FSP
2 (7.13).

energie afkomstig is van de kinetische energie, het is ook deze energie die op
grotere afstanden tussen de vortices de variatie van de vrije energie bepaalt. De
energiebijdragen van de kwantumdruk en de energie vrije energie op het zadelpunt
zijn uitsluitend bepaald door variaties in de amplitude van de ordeparameter (7.7)
en zullen alleen belangrijk zijn als de vortices dicht bij elkaar zijn. Gegeven de
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vrije energie van het twee-vortex systeem kan de kracht op de vortices eenvoudig
bepaald worden via een afgeleide naar d (F.13). De afgeleide van de vrije energie
in figuur 7.3 is getoond in figuur 7.4. Merk op dat een negatieve waarde voor

0 5 10 15 20
−2

−1

0

·10−2

d/ξv

(F
1
·r̂

21
)/E

F
k

F
Magnus
Totaal
Kinetisch
Kwantumdruk
Zadelpunt

Figuur 7.4: De projectie van de kracht op de vortex met label “1” (F1)
uit figuur 7.2 op de eenheidsvector langsheen de r21 richting (r̂21) voor het
twee-vortex systeem voor T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 0,01 en ζ /EF = 0. De
kracht werd bekomen door de vrije energie (zoals ook getoond in figuur 7.3)
af te leiden naar de afstand tussen de vortices. De verschillende bijdragen
tot de interactiekracht ten gevolge van de verschillende energietermen zijn
apart getoond. Naast de verschillende bijdragen tot de kracht is ook de
(asymptotische) MAGNUS kracht (7.2) getoond.

de kracht inhoudt dat de vortices elkaar afstoten terwijl een positieve waarde
voor de kracht wil zeggen dat deze elkaar aantrekken9. In figuur 7.4 is te zien
dat de voornaamste bijdrage tot de kracht gegeven is door de kinetische energie.
De bijdragen van de kwantumdruk en het zadelpunt geven nog kleine correcties
wanneer de vortices tot op enkele healing lengtes van elkaar verwijderd zijn.

De energie en bijhorende krachten kunnen in principe ook geplot worden voor
de BEC en BCS limiet. Dit is echter niet gedaan in de thesis gezien dit, op kleine
variaties en een andere ijkconstante na, dezelfde resultaten geeft. We vinden dat
het voornaamste verschil tussen de drie beschouwde situaties (BEC, unitariteit en
BCS) ligt in het wijzigen van de lengteschaal ξv van het probleem en de positie
van het maximum in de totale kracht dmax/ξv. Gezien deze twee waarden verderop
in de thesis nog gebruikt zullen worden zijn deze gegeven in tabel 7.1. In welke
situatie (BEC, unitariteit of BCS) er ook gewerkt wordt, de totale kracht zal
steeds voor voldoende grote d/ξv waarden de asymptotische Magnus kracht (7.2)

9Dit is een gevolg van het feit dat de kracht op de vortex met label “1” in figuur 7.2 georiënteerd
is in de richting van de r21 vector.
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Tabel 7.1: De vortex healing lengte ξv en de positie van het maximum
van de grootte van de kracht dmax/ξv in het BEC, unitaire en BCS geval
(respectievelijk (kFas)−1 gelijk aan 2, 0,01 en −1) voor het geval T /TF = 0,01
en ζ /EF = 0.

kFξv dmax/ξv
BEC 2,012 3,540
Unitariteit 1,535 3,223
BCS 4,399 3,320

benaderen (zoals verwacht). In de praktische moleculaire dynamica berekeningen
zal er gewerkt worden met een afkapping (Engels: cutoff) op d/ξv = 20 voor
het numeriek bepalen van de kracht op een gegeven vortex via (7.12). Wanneer
de afstand tussen twee vortices groter is dan de afkapping zal de asymptotische
Magnus kracht (7.2) gebruikt worden voor het bepalen van de interactiekracht.
Als de afstand tussen de vortices kleiner wordt, zal er gebruik gemaakt worden
van de numerieke twee-vortex interacties (zoals in figuur 7.4).

7.2.3 De drie-vortex interacties

De studie van de drie-vortex interacties verloopt analoog als het twee-vortex geval,
voor drie vortices is het veel-vortexprofiel (7.8) gelijk aan:

f (r ) = tanh
(
|r − r1 |√

2ξv

)
tanh

(
|r − r2 |√

2ξv

)
tanh

(
|r − r3 |√

2ξv

)
, (7.22)

met {r1, r2, r3} de posities van de drie bestudeerde vortices. Het snelheidsveld
wordt opnieuw bepaald via (7.10), waarbij de sommatie numeriek gedaan kan
worden. Voor het drie-vortex geval zijn er ditmaal drie onafhankelijke scalaire
parameters (d, rp, θp) in plaats van één (d). De algemene posities zijn, samen met
de onafhankelijke scalaire parameters, getoond in figuur 7.5. De parameter d is
opnieuw de afstand tussen de vortices met label “1” en “2” in figuur 7.5. De twee
nieuwe parameters (rp, θp) bepalen de algemene positie van de derde vortex10. Een
mogelijke keuze voor de posities van de drie vortices {r1, r2, r3} bij het maken van
de numerieke berekeningen is om de vortices in r1 en r2 kunnen kiezen zoals in het

10Als men in figuur 7.5 de oorsprong van het assenstelsel legt op vortex met label “1” en men
de vortex met label “2” op de x-as legt, dan zijn (rp, θp) de positie van de vortex met label “3” in
poolcoördinaten.
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Figuur 7.5: De gebruikte definitie voor de relatieve posities (a) met de bij-
horende onafhankelijke scalaire parameters (b) voor het drie-vortex systeem.

twee-vortex geval (7.17) en (7.18) en de positie van de derde vortex r3 algemeen
houden zodat r3 = (rp cos

(
θp

) − d/2)êx + rp sin
(
θp

)
êy . In praktijk blijkt deze keuze

van parametrisatie echter niet de snelste te zijn. De achterliggende reden hiervoor
is dat er in het algemene geval met drie vortices geen symmetrieën zijn die gebruikt
kunnen worden om de integratie te vereenvoudigen. Een efficiëntere keuze voor de
vortexposities {r1, r2, r3} blijkt uit praktijk de keuze te zijn waarbij de oorsprong
van het coördinaatstelsel in het geometrische zwaartepunt ligt:

r1 =
−d − rp cos

(
θp

)
3 êx −

rp sin
(
θp

)
3 êy, (7.23)

r2 =
2d − rp cos

(
θp

)
3 êx −

rp sin
(
θp

)
3 êy, (7.24)

r3 =
−d + 2rp cos

(
θp

)
3 êx +

2rp sin
(
θp

)
3 êy . (7.25)

De bovenstaande posities (7.23), (7.24) en (7.25) werden voor de numerieke bere-
keningen gebruikt in de verschillende algemene formules om vervolgens de drie-
deeltjespotentiaal te bepalen.

Voor een efficiënte numerieke implementatie wordt de gradiënt term opnieuw
analytisch bepaald. De algemene formule voor de gradiënt van het veel-vortexprofiel
(7.8) is gelijk aan:

∇r f =
Nv∑
j=1

D j f
r − r j��r − r j �� , (7.26)

met de hulpfuncties D j f gegeven door:

D j f
def
=

1√
2ξv

cosh−2
( ��r − r j ��√

2ξv

)
Nv∏
i=1
i,j

tanh
(
|r − ri |√

2ξv

)
. (7.27)
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In het geval met drie vortices zal in de formules (7.26) en (7.27) de waarde van Nv

gelijk zijn aan 3. Opnieuw zal het kwadraat van de gradiënt numeriek bepaald
worden via de nodige vectoroperaties.

Opmerking: Wanneer men een veel-deeltjes expansie maakt van de interactiepo-
tentiaal wordt dit doorgaans in termen van de irreducibele potentiaal gedaan, welke
de vereiste correcties geeft om de correcte veel-deeltjes potentiaal te bekomen. In
deze thesis zal er echter steeds gewerkt worden met de volledige interactiepotentiaal,
welke gebaseerd is op de volledige energie van het N -deeltjessysteem. Dit houdt
bijgevolg in dat de drie-vortex interacties zoals hier gepresenteerd ook meteen de
volledige interacties betreffen en niet de correcties die gemaakt moeten worden
bovenop de twee-vortex interacties (zoals bij de irreducibele potentiaal het geval
zou zijn).

Met de bovenstaande formules is het opnieuw mogelijk om de vrije energie van
het drie-vortex systeem te bepalen. Gezien de vrije energie ditmaal afhangt van drie
scalaire parameters (d, rp, θp) is een eenvoudige beschouwing van de potentiaal zoals
in bij de twee-vortex interacties echter niet mogelijk. Om een eerste idee te vormen
van het effect van de driedeeltjespotentiaal wordt er gekeken naar een speciale
configuratie waarbij rp = d, met andere woorden de vortices “2” en “3” bevinden
zich op dezelfde afstand van vortex “1” (zie figuur 7.5). Het energielandschap voor
deze configuratie is getoond in figuur 7.6. In figuur 7.6 is te zien dat de minimale
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Figuur 7.6: Het vrije energielandschap voor het drie-vortex systeem zoals
getoond in figuur 7.5 met rp = d met T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 0,01 en ζ /EF = 0.

energie wordt gevonden als d →∞ en θp = π, in deze situatie zijn de vortices op
een maximale afstand van elkaar verwijderd. Uit het energielandschap in figuur 7.6
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valt af te leiden dat de vortices volgens de drie-vortex potentiaal zich bij voorkeur
zullen uitlijnen.

Opmerking: Merk op dat het uitlijnen van de vortices echter niet een nieuwe
eigenschap is die eigen is aan drie-vortex interacties. In het geval van twee-vortex
interacties zullen de vortices elkaar afstoten, wat voor een drie-vortex cluster ook
resulteert in een uitgelijnde structuur indien de afstanden rp en d gelijk aan elkaar
worden gehouden. Om het effect van de drie-vortex interacties te kennen ten
opzichte van de twee-vortex interacties zal er gekeken worden naar het effect op de
vortexroosters, dit is gedaan in de volgende sectie.

Voor de moleculaire dynamica zal er eveneens gewerkt worden met een af-
kapping (Engels: cutoff) op de drie vortex interacties. Om een goede waarde
voor de afkapping af te schatten (en na te gaan of de potentiaal zich gedraagt
zoals verwacht) worden twee speciale configuraties voor het drie-vortex systeem
beschouwd. In de eerste beschouwde drie-vortex configuratie zal rp = d en θp = 0,
ofwel F1 ten gevolge van een tweevoudig gekwantiseerde vortex. De tweede be-
schouwde drie-vortex configuratie is gegeven door rp = d en θp = π/2, wat de twee
vortices geeft in een rechte hoek. Voor de twee situaties zal de kracht berekend
worden op de referentievortex “1” in figuur 7.5. Door de kracht zowel te berekenen
via de twee-vortex interacties en drie-vortex interacties kunnen beide resultaten
vergeleken worden. De resulterende x-component van de bekomen kracht op de
referentievortex “1” voor de twee configuraties is getoond in figuur 7.7.

Door te kijken voor welke afstand d/ξv de kracht ten gevolge van de drie-vortex
interacties gelijk wordt aan die van de twee-vortex interacties kan de afkapping
gekozen worden op de drie-vortex interacties. Voor de drie-vortex interacties werd
de afkapping gekozen op d/ξv = 10. Deze waarde lijkt ook niet onrealistisch gezien
in het geval van de twee-vortex potentiaal (figuur 7.4) vanaf d/ξv = 10 de kracht
ook al nagenoeg de asymptotische waarde benadert. Het feit dat de voornaamste
correcties op de interactiepotentiaal lijken te zitten binnen een afstand d/ξv ≤ 5
is ook niet verwonderlijk. De correcties die te verwachten zijn van drie-vortex
interacties (vergeleken met de twee-vortex situatie) zullen immers voornamelijk
zijn ten gevolge van de wijzigingen in het veel-vortex profiel (7.8). De effecten
van de wijziging in het veel-vortexprofiel zullen pas (vergeleken met het twee-
vortex geval) verschillen geven wanneer twee (of meer) vortices dicht genoeg in
elkaars buurt komen. Daarnaast valt ook te verwachten dat er kleine correcties
zullen zijn op grotere afstanden gezien de drie-vortex interacties aanleiding geven
tot een bijkomende “wringing” tussen de verschillende vortices. In het geval
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Figuur 7.7: De x-component van de kracht op de referentievortex “1” (F1)
uit figuur 7.5 met rp = d en twee verschillende waarden voor θp ∈ {0, π/2}
en T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 0,01 en ζ /EF = 0. De kracht F1 wordt op twee
verschillende manieren bepaald. De eerste manier waarop de kracht wordt
bepaald is op basis van de totale energie voor het volledige drie-vortex geval,
dit is de volle lijn in beide plots. De tweede manier waarop de kracht wordt
bepaald is als een som van twee-vortex interacties, dit geeft de stippellijn op
beide plots. De oorsprong van het cartesische coördinaatstelsel werd gekozen
in de referentievortex “1” en de vortex met label “2” in figuur figuur 7.5
werd steeds op de x-as gekozen. Voor de situatie met θp = 0 (a) was de
y-component van de kracht F1 voor zowel de twee- als drie-vortex interacties
gelijk aan nul. Voor de configuratie met θp = π/2 (b) was de y-component
van de kracht F1 voor zowel de twee- als drie-vortex interacties gelijk aan de
x-component.

van twee-vortex interacties lagen de resulterende krachten steeds langsheen de
verbindingslijnen tussen de verschillende vortices, dit is niet langer noodzakelijk
het geval.
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7.3 Resultaten

In realistische condensaten zullen er Nv verschillende interagerende vortices bij
elkaar zijn. Door de competitie tussen de verschillende krachten die op elke vortex
spelen zullen de vortices zich herschikken totdat er stabiel vortexrooster wordt
gevormd. Voor dit stabiele vortexrooster zal de vrije energie minimaal moeten
zijn opdat de krachten op de verschillende vortices {Fj | j ∈ N ∧ 1 ≤ j ≤ Nv}
gelijk zijn aan nul. Om het effect van de verschillen in de vortexinteracties op
de vortexstructuren te bestuderen zal er bijgevolg in dit onderzoek ook gekeken
worden naar een systeem met Nv vortices.

Om de evenwichtsconfiguratie van het rooster met Nv vortices te bepalen
zal er gebruik gemaakt worden van de methoden uit de moleculaire dynamica,
beschreven in bijlage F (“Moleculaire dynamica voor vortexroosters”). Het idee is
om de vortices te laten interageren volgens een algemene interactiepotentiaal welke,
naargelang de afstand tussen de vortices, gegeven is door ofwel de Magnus kracht
ofwel de kracht ten gevolge van twee- of drie-deeltjes interacties. De verzameling
van Nv vortices zal bij elkaar worden gehouden door de aangelegde Coriolis kracht
(7.3) met rotatiefrequentie (7.5) zodat de vortices opgesloten zijn in een homogeen
circulair condensaat met straal R. De dynamica van de vortices zal beschreven
worden door het Störmer-Verlet algoritme (F.9), welke hetzelfde is als de
tweede wet van Newton. Aan het Störmer-Verlet algoritme (F.9) werd nog
een wrijvingsterm toegevoegd zodat het systeem (kinetische) energie zal dissiperen
totdat een energieminimum bereikt wordt. De startsituatie voor het systeem is
een willekeurige verdeling van de posities van de Nv vortices, zodat het systeem
ver genoeg van het vrije energie minimum zit. In dit hoofdstuk is de verdere
bespreking beperkt tot de resultaten van de simulaties en de conclusies die hieruit
getrokken kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte formules en details
van de numerieke implementatie zijn terug te vinden in bijlage F (“Moleculaire
dynamica voor vortexroosters”).

7.3.1 Analyse van vortexstructuren

De vortexstructuren die uit de moleculaire dynamica simulaties komen kunnen op
twee verschillende manieren beschouwd worden. De eerste manier om vortexroos-
ters te beschouwen is door rechtstreeks te kijken naar de verschillende vortexposities
en deze uit te zetten in de ruimte. Deze methode is nuttig wanneer men naar de
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dynamica11 van het vortexrooster kijkt en werd daarom voornamelijk gebruikt om
te kijken naar hoe het vortexrooster convergeerde naar een evenwichtsstructuur.
De tweede manier om naar de vortexroosters te kijken is door te werken met de
statische structuurfactor S(k) voor Nv vortices, gedefinieerd als[376, 391, 392]:

S(k) def
=

1
N 2
v

�����
Nv∑
j=1

eik ·r j
�����
2

, (7.28)

met r j de vortexposities. Met de structuurfunctie (7.28) zal het vortexrooster
aanschouwd kunnen worden in de k-ruimte of reciproke ruimte. In deze duale ruimte
zullen de periodische eigenschappen van het vortexrooster duidelijk worden12, wat
bij de r -ruimte of reële ruimte niet noodzakelijk het geval was. Het combineren van
de r en k-ruimte in de studie van vortexroosters leidt tot een maximale hoeveelheid
informatie. De r -ruimte laat toe te kijken of het minimalisatie-algoritme geen
problemen vertoont en het resulterende vortexrooster ook steek houdt. De k-ruimte
geeft aan wat de onderliggende structuur is van het vortexrooster en hoe deze
verandert doorheen opeenvolgende simulaties. Een voorbeeld van een stationaire
vortexstructuur in zowel de r als k-ruimte is gegeven in figuur 7.8. In de r -ruimte
is in figuur 7.8 voor het systeem met 19 vortices te zien dat deze zich ordenen in
een schijnbaar regelmatig structuur. Wanneer de vortexstructuur wordt bekeken
in de k-ruimte is in deze ruimte een hexagonale structuur merkbaar, wat erop wijst
dat er in de r -ruimte een triangulair vortexrooster gevormd is. De spreiding van
de punten in de reciproke ruimte wordt bepaald door de grootte van de Brillouin
zone van het gevormde rooster [242]. Om de grootte van deze Brillouin zone af
te schatten wordt er gekeken naar de kleinste afstand tussen twee naburige vortices

dmin
def
=

{��ri j �� | i, j ∈ N ∧ 0 ≤ i, j ≤ Nv ∧ i , j
}
. (7.29)

Met de kleinste afstand (7.29) wordt dan de grootte van de Brillouin zone
geschat op 2π/dmin, zoals ook in figuur 7.8 het geval was.

11Belangrijk om op te merken is dat de dynamica van het vortexrooster semi-klassiek was
(volgens de tweede wet van Newton) met een ad hoc dempingsterm. Om een realistische
vortexdynamica te bekomen dient men de bewegingsvergelijkingen van de EFT af te leiden door
de Euler-Lagrange bewegingsvergelijkingen toe te passen op de Lagrange dichtheid (3.70). Zo
zal de volledige EFT dynamica nog aanleiding geven tot bijkomende excitaties in het superfluïdum
tijdens de dynamica, wat nu niet het geval is.

12Dit maakt de structuurfactor een populaire grootheid om te beschouwen bij in de kristalkunde,
waar men met oneindig grote periodische roosters werkt. De vorm van de structuurfunctie geeft
immers weer met wat voor soort rooster men te maken heeft.
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Figuur 7.8: De stabiele vortexstructuur en structuurfactor voor 19 vortices
in een val met grootte R/ξv = 30 met T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 2 en ζ /EF = 0
voor vortices die interageren via een tweedeeltjespotentiaal. De waarde dmin

is de kleinste afstand tussen twee naburige vortices (7.29). De stippellijn in
de ruimtelijke verdeling van de vortices (a) geeft de straal van het circulaire
condensaat aan die werd gebruikt om de rotatiesnelheid (7.5) te bepalen. De
stippellijn stelt dus geen (fysieke) harde wand voor maar is eerder een maat
voor de grootte van de gebruikte rotatiesnelheid.

7.3.2 Kritische dichtheid en vortex clustering

Het bepalen van de energetisch minimale vortexstructuur met drie-vortex interacties
gebeurt in dit onderzoek in de twee stappen hieronder beschreven.

1. Eerst wordt het stabiele vortexrooster bepaald gegeven dat het systeem
uitsluitend interageert volgens twee-vortex interacties.

2. Met het resultaat uit punt 1 als uitgangspunt wordt vervolgens de even-
wichtsstructuur met drie-vortex interacties bepaald.

Door in twee stappen te werken kan het intermediaire resultaat, gebaseerd op
twee-vortex interacties, voor de Nv vortexstructuur worden opgeslagen en als
referentie gebruikt worden om te kijken hoe het vortexrooster verandert onder de
invloed van drie-vortex interacties.

Opmerking: Het werken met de twee bovenstaande stappen is ook noodzakelijk
vanuit een numeriek oogpunt. Voor een vortexstructuur gevormd via twee-deeltjes
zal het aantal berekeningen (en dus ook de rekentijd) schalen als N 2

v . Wanneer
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men echter kijkt naar drie-deeltjes interacties schaalt het aantal berekeningen met
N 3

v , wat deze berekeningen intensiever maakt. Daarnaast worden de drie-vortex
interacties ook bepaald uit een complexere potentiaal waardoor het bepalen van de
kracht op één vortex meer berekeningen vereist. Daarnaast zal de ganse vortex-
structuur voor complexere interacties trager relaxeren naar een evenwichtstoestand,
waardoor er opnieuw meer rekenstappen nodig zijn. Door te beginnen van een pre-
geoptimaliseerde structuur op basis van twee-vortex interacties wordt er verwacht
dichter bij de uiteindelijke structuur te zitten wat het aantal vereiste berekeningen
reduceert.

Bij het bepalen van de vortexstructuur op basis van uitsluitend twee-vortex
interacties werd er opgemerkt dat de vortices vanaf een bepaalde (kritische) vortex-
dichtheid n(c)v zullen samenclusteren. Om de oorsprong van deze vortex clustering
te onderzoeken werd er teruggegrepen naar het vereenvoudigd modelsysteem uit
de eerste sectie, waarbij de interacties beschreven werden door de Magnus kracht
(7.2). Eens het vortexrooster was bepaald voor een verzameling vortices die uitslui-
tend interageren met de Magnus kracht (7.2), werden de intervortexinteracties
vervangen door de interacties zoals bepaald met de EFT (zie figuur 7.4). De
resulterende vortexroosters zijn voor de situatie met 80 vortices in de BEC limiet
getoond in figuur 7.9. Wat in de simulaties duidelijk werd was dat de clustering

(a) Met MAGNUS kracht. (b) Met V2 interacties uit de EFT.

Figuur 7.9: Het resulterende vortexrooster voor 80 vortices bekomen met
de MAGNUS kracht (a) en de volledige V2 potentiaal (b) in een val met grootte
R/ξv = 10 met T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 2 en ζ /EF = 0. De stippellijn in beide
figuren geeft opnieuw de straal van het circulaire condensaat aan die werd
gebruikt om de rotatiesnelheid (7.5) te bepalen.

uitsluitend voorkwam indien de vortices interageerden volgens de twee-vortex
interacties bepaald met de EFT V2 potentiaal (figuur 7.3). De achterliggende reden
hiervoor ligt in het feit dat de grootte van de kracht tussen twee vortices volgens
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de EFT een globaal maximum vertoont in een eindige (niet-nulle) waarde van de
intervortexafstand d/ξv (zie figuur 7.4 en tabel 7.1). Dit wil zeggen dat wanneer
men twee vortices dichter bij elkaar brengt deze elkaar initieel harder afstoten
totdat er een maximale groote van de kracht tussen de vortices wordt bereikt, als
de vortices dan nog dichter worden gebracht zal de grootte van deze kracht afnemen.
In het geval van de Magnus kracht (7.2) bevindt het maximum zich in d/ξv = 0
waardoor deze clustering niet zal voorkomen. Er werd ook geëxperimenteerd met
een afgekapte Magnus kracht, waarbij de grootte van de Magnus kracht op een
niet-nulle waarde van d/ξv een maximale waarde bereikte en vervolgens constant
bleef. Met de afgekapte Magnus kracht was er eveneens geen clustering.

Het bovenstaande doet vermoeden dat de clustering een gevolg is van het
feit dat de kracht een globaal en gelocaliseerd maximum kent op een niet-nulle
waarde van d/ξv, wat ook bevestigd wordt door de numerieke experimenten. Indien
de vortexdichtheid zodanig groot is dat de intervortexafstand kleiner wordt dan
de afstand waarop de grootte van de afstoting maximaal wordt dmax/ξv zal er
clustering optreden. Om de kritische vortexdichtheid n(c)v af te schatten kan er
voor de eenvoud verondersteld worden dat de vortices zich uniform trachten te
verdelen over het condensaat. Voor een uniforme verdeling van vortices kan de
vortexdichtheid nv eenvoudig gerelateerd worden aan de gemiddelde vortexafstand.
De kritische vortexdichtheid n(c)v wordt dan bekomen door te kijken voor welke
dichtheid deze afstand gelijk wordt aan de positie van het maximum dmax:

n(c)v =
1

d2
max
. (7.30)

Gebruikmakende van de theoretische schatting voor de kritische vortexdichtheid
n(c)v (7.30) kan voor een circulair condensaat met straal R afgeschat worden vanaf
welke hoeveelheid vortices de clustering optreedt:

N (c)v = πR2n(c)v = π

(
R

dmax

)2
. (7.31)

De eenvoudige schatting voor kritische aantal vortices N (c)v (7.31) werd voor een
circulair condensaat berekend en vergeleken met de numerieke (exacte) waarden die
werden bepaald via simulatie, beide resultaten zijn gegeven in tabel 7.2. Merk op
dat de waarden uit de simulatie nog iets lager liggen dan de eenvoudige schatting
(7.31), dit heeft te maken met het feit dat de vortices niet volledig uniform verdeeld
zijn over het condensaat. Door de aangelegde Coriolis kracht worden de vortices
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Tabel 7.2: Het kritisch aantal vortices N (c)v vanaf wanneer er clustering
optreedt doorheen de BEC-BCS overgang voor T /TF = 0,01 en ζ /EF = 0 in
een circulair condensaat met straal R/ξv = 10. De gebruikte waarden voor
dmax/ξv in de theoretische schatting (7.31) staan in tabel 7.1.

BEC Unitariteit BCS

Theoretische schatting 25 30 29
Resultaat simulatie 21 23 23

immers naar binnen in het condensaat geduwd waardoor ze dichter bij elkaar
komen te liggen. Daarnaast zijn de vortices ook niet allemaal equidistant maar
zullen er vortices zijn die dichter bij elkaar zijn dan de gemiddelde afstand, wat
maakt dat deze vortices sneller aanleiding zullen geven tot clustering.

De aanwezigheid van meervoudig gekwantiseerde vortices is ook daadwerkelijk
in experimenten met ultrakoude gassen waargenomen13[393]. Het doel van dit
onderzoek is echter de studie van de effecten van anisotropie op vortexroosters.
Voor het huidige onderzoek geeft het kritische aantal vortices N (c)v bijgevolg een
bovengrens op het aantal vortices die beschouwd kunnen worden in de numerieke
simulaties vooraleer het gebruikte onderliggende model voor de vortices faalt14.
Voor de studie van de effecten van anisotropie zal het beter zijn om naar grotere
vortexroosters te kijken zodat er meer naburige vortices interageren en de effecten
van de drie-deeltjes interacties duidelijker zijn. Voor het resterende deel van het
onderzoek werd er bijgevolg gekeken naar circulaire condensaten met een straal
gelijk aan R/ξv = 30, voor deze grootte van condensaten komt vortex clustering
volgens de theoretische schatting (7.31) pas ten vroegste voor bij N (c)v = 226.

Opmerking: Deze analyse voor clustering werd gedaan voor de twee-vortex in-
teracties op basis van de tabel met de piekwaarden, tabel 7.1. Nu blijkt uit de
numerieke simulaties dat deze clustering ook behouden blijft in de situatie met
drie-vortex interacties. Het gelijkaardige gedrag in het geval van drie-vortex inter-
acties is ook te verwachten gezien in deze situatie de kracht eveneens een globaal
maximum heeft op een niet-nulle waarde van d/ξv (zie figuur 7.7).

13In dit geval maakte men met een resonante laser zelf het vortexgat in het condensaat terwijl
men rotatie aanlegde. Eens men de laser afschakelde verviel de vortex (traag maar zeker) naar
enkelvoudig gekwantiseerde vortices

14De krachten op de vortices zijn gebaseerd op interacties tussen enkelvoudig gekwantiseerde
vortices. Indien men wil kijken naar meervoudig gekwantiseerde vortices moeten de correcte
interactiepotentialen worden afgeleid. Ook voor het berekenen van de Coriolis kracht moet men
er rekening mee houden dat deze anders is voor meervoudig gekwantiseerde vortices.
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Figuur 7.9 kan de lezer mogelijks doen denken aan het experiment van Abo-
Shaeer in 2001[225], waar vortices een eerste maal werden waargenomen in Bose-
Einstein condensaten. De observatie van de vortexroosters voor verschillende
aantallen vortices is getoond in figuur 7.10. Op basis van de gelijkenissen tussen

(a) 16 vortices. (b) 32 vortices. (c) 80 vortices. (d) 130 vortices.

Figuur 7.10: De waarneming van vortices in [225] na 1 ms ballistische
expansie. De breedte van de wolk in (d) bedroeg dan 1 mm, wat overeenkomt
met een expansie met een factor 20.

figuren 7.9 en 7.10 is het niet onredelijk zich af te vragen of er, volgens onze
theorie, in dit geval ook geen clustering zou moeten voorkomen. Het artikel [225]
vermeldt dat er gewerkt wordt in een condensaat met straal RTF = 29 µm en
healing lengte ξ = 0,2 µm. De verhouding van de straal van het condensaat en de
healing lengte geeft dan RTF/ξ = 145 wat, volgens formule (7.31) pas resulteert in
clustering vanaf 5400 vortices. De vortexdichtheiden in [225] zijn bijgevolg te laag
om vortex deze vortex clustering te vertonen. Vortexroosters zijn experimenteel
ook reeds bestudeerd doorheen de BEC-BCS overgang [394], ook in dit geval was
de vortexdichtheid te laag om clustering waar te kunnen nemen.

7.3.3 Effect van de drie-vortex interacties

Om het effect van de drie-vortex interacties te bestuderen werden er opnieuw
numerieke simulaties gemaakt. Het startpunt voor de simulatie was telkens
een geconvergeerd vortexrooster, bepaald op basis van uitsluitend twee-vortex
interacties. Dit startpunt werd, zoals eerder aangehaald, gekozen omwille van
het feit dat de dynamica volgens de drie-vortex interacties numeriek intensiever
is. Door te starten van een pre-geoptimaliseerde structuur is het aantal vereiste
functie-evaluaties gereduceerd en kan de drie-deeltjes evenwichtsstructuur sneller
bepaald worden. Een voorbeeld van een pre-geoptimaliseerde structuur volgens
twee-vortex interacties en het verfijnde resultaat met drie-vortex interacties is
getoond in figuur 7.11. In de resultaten van de simulaties was te zien dat het
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(a) Pre-geoptimaliseerde vortex-
structuur.
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(b) De structuurfactor horende bij (a).

(c) Vortexstructuur verfijnd met
drie-vortex interacties.
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(d) De structuurfactor horende bij (c).

Figuur 7.11: Het resulterende vortexrooster voor 37 vortices in een cir-
culaire val met straal R/ξv = 30 en T /TF = 0,01, (kFas)−1 = 2 en ζ /EF = 0.
De resulterende structuren werden bekomen met uitsluitend twee-vortex
interacties (a) en met drie-vortex interacties (c). Van beide vortexstructuren
is ook de bijhorende structuurfactor getoond in respectievelijk (b) en (d).

effect van de drie-vortex interacties eruit bestond dat deze de verschillende vortices
tracht op te lijnen, zoals ook verwacht uit het energielandschap in figuur 7.6. Dit
gedrag is hetzelfde doorheen de BEC-BCS overgang15. Door het oplijnen vormden
de vortices telkens een triangulair vortexrooster. De wijziging in de structuur van

15Het enige verschil ligt in het feit dat doorheen de overgang de lengteschaal, gegeven door ξv,
verschillend is.
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het vortexrooster is het duidelijkste zichtbaar in de structuurfactor horende bij de
bekomen configuratie, welke na de correcties ten gevolge van drie-vortex interacties
een hexagonaal rooster vormt.

Opmerking: Er werd ook gekeken naar de vorming van vortexroosters ten ge-
volge van drie-vortex interacties waarbij er begonnen werd van een willekeurige
beginverdeling van vortices. Ook in dit geval werden er triangulaire vortexroosters
gevonden. Het starten van een willekeurige structuur leidde echter tot een tragere
convergentie naar de evenwichtsstructuur door het extra aantal functie-evaluaties.

7.4 Conclusies & vooruitzichten

Uit de resultaten van de verschillende numerieke simulaties, besproken in de vorige
sectie, kunnen twee conclusies worden getrokken:

• Wanneer de vortexdichtheid te groot wordt zullen de vortices volgens het mo-
del waar ze als interagerende puntdeeltjes behandeld worden samenclusteren
ter vorming van meervoudig gekwantiseerde vortices. Dit samenclusteren van
vortices is een gevolg van het feit dat de vortexkracht een globaal maximum
vertoont op een eindige, niet nulle, waarde van de intervortexafstand d/ξv.

• Wanneer de drie-vortex interacties worden in rekening gebracht zal er een
bijkomende “wringing” worden toegevoegd aan de vortex-interacties. Deze
wringing zal ervoor zorgen dat de vortices in het vortexrooster eerder op een
lijn zullen gaan liggen. Dit uitlijnen van de vortices blijkt nodig te zijn om
triangulaire vortexroosters te bekomen.

Met dit laatste hoofdstuk (en de bijhorende bijlage) werd een grondige basis
gegeven voor de studie van vortexroosters doorheen de BEC-BCS overgang met
behulp van de effectieve veldentheorie. Er zijn nog tal van interessante uitbreidingen
of alternatieve pistes om te onderzoeken mogelijk:

• Er kan gekeken worden naar het effect van een spin-onbalans tussen de fermion
populaties en/of het effect van hogere temperaturen op de vortexinteracties.

• Men kan de Tkachenko modes van het vortexrooster doorheen de BEC-BCS
overgang bestuderen door de eigentrillingen van het rooster te analyseren.
Binnen de moleculaire dynamica zijn hier een reeks standaard methoden
voor beschikbaar gezien deze vaak de werking van een molecule verklaren[395,
396].
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• Het moleculaire dynamica programma kan nog uitgebreid worden met po-
tentialen voor meervoudig gekwantiseerde vortices om zo de roostervorming
en het gedrag van roosters met meervoudig gekwantiseerde vortices te bestu-
deren. Het bestuderen van dit soort roosters biedt de mogelijkheid tot een
theoretische studie van de negatieve temperatuur Onsager vortex clusters,
welke ook recent een opkomende interesse kent[397, 398].

• Verder kan er nog gekeken worden naar vortexroosters die een combinatie zijn
van vortices en antivortices. Het bestuderen van deze roosters kan eventueel
de mogelijkheid bieden om de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT)
fasetransitie te bestuderen doorheen de BEC-BCS overgang.

• Daarnaast kan men kan nog proberen om nog hogere-orde effecten in rekening
te brengen door te werken met nog complexere potentialen. In de moleculaire
dynamica maakt het machinaal leren (Engels: machine learning) hiervoor
een sterke opkomst de laatste jaren[399–403].

• Een andere manier om de vortexpotentialen te verfijnen is door te werken
met de numeriek exacte oplossing voor de vortexstructuur in plaats van een
variationele structuur. Dit zal leiden tot correcties op de vortexinteracties
wanneer de vortices dichter bij elkaar komen.

• Tot slot kan men ook proberen de minimalisatie te doen van de volledige
vrije energie van het vortexrooster met Nv vortices. In dit geval wordt er
gewerkt met de volledige interactiepotentiaal (volgens de EFT). Gezien dit
een optimalisatieprobleem is in 2Nv dimensies is de snelheid van optimalisatie
sterk afhankelijk van de gebruikte beginconfiguratie. De resultaten van de
moleculaire dynamica simulaties zouden dan een goed (nabij evenwicht)
startpunt kunnen vormen voor de minimalisatie.
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HOOFDSTUK 8
Samenvatting en resultaten

The true delight is in the finding out
rather than in the knowing.

— Isaac Asimov

In deze thesis werd er onderzoek gevoerd naar de structuur en het gedrag van
enkelvoudig gekwantiseerde vortices. In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van
de Gross-Pitaevskii (GP) vergelijking voor bosonische gassen, en een effectieve
veldentheorie (EFT) voor fermionische gassen. De twee gebruikte theorieën waren
beiden besproken in hoofdstuk 3 (“De theoretische beschrijving van ijle ultrakoude
atomaire gassen”). Met de twee theorieën als uitgangspunt werden er vervolgens
vier studies gevoerd omtrent vortices.

In Bose-Einstein condensaten (BECs) werd er een onderzoek gevoerd naar
de radiële oscillaties van de vortexkern. Het basisidee was dat, door de eindige
afmeting van de vortexkern, radiële oscilalties een bijdrage zouden kunnen leveren
tot de energiedisspatie van de vortexkern zoals deze bijvoorbeeld voorkomt in
de turbulente energiecascade. In de oorspronkelijke studies van energiedissipatie
door vortices werd er gekeken naar de longitudinale Kelvin oscillaties. Om te
kijken of de radiële modes een bijdrage kunnen leveren werd er, door middel
van een vereenvoudigd analytisch model, gekeken of de radiële modes een lagere
energie hadden dan de Kelvin oscillaties. Uit de studie blijkt echter dat de
longitudinale Kelvin modes de energetisch voordeligste excitaties vormden en
zo de voorkeursmode zijn voor energiedissipatie via vortices. De details van dit
onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 5 (“Radiële oscillaties van de vortexkern”).

De hoofdmoot van de thesis lag in de studie van ijle, ultrakoude fermionische
kwantumgassen. In deze studies werd er gekeken naar de vortexstructuur en
-interacties, waarbij de effecten van anisotropie werden onderzocht. De drie studies
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die in deze thesis gevoerd werden zijn hieronder in de besproken per onderwerp.

Een variationeel model In hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vorti-
ces”) van de thesis werd een variationeel model voor de structuur van de
(circulaire) vortexkern afgeleid en besproken. De analytische resultaten voor
dit variationele model werden vergeleken met de exacte numerieke oplossing.
Uit deze studie bleek dat de hyperbolische tangens een goede benadering is voor
de exacte numerieke structuur zo lang men niet te dicht bij de superfluïde
fasetransitie kijkt. Als gevolg werd dit variationele model gebruikt doorheen
het vervolg van de thesis voor de verdere studies.

Anisotropie in de vortexstructuur Een uitbreiding op het eenvoudige cir-
culaire model werd bestudeerd in hoofdstuk 6 (“Over de ellipticiteit van de
vortexkern”). In dit hoofdstuk werd de eenvoudigste anisotrope vervorming
bestudeerd: een algemene elliptische vortexkern. Het idee was dat een aniso-
trope vortex aanleiding zou kunnen geven tot anisotrope interacties tussen
vortices. Om deze studie te bewerkstelligen werd, door middel van conforme
transformaties, de circulaire vortexkern op een continue manier afgebeeld op
een elliptische uitbreiding. In deze studie werd er gevonden dat elliptische
vortices konden voorkomen in de BCS limiet van de BEC-BCS overgang
wanneer de aangelegde externe stroming op de vortex voldoende groot is. Over
een anisotropie in de vortexinteracties kon geen uitspraak worden gemaakt
gezien het gebruikte model voor de elliptische vortex dit niet kan beschrijven.

Anisotropie in de vortexinteracties Een alternatieve manier om anisotro-
pie te bestuderen in vortexinteracties is door een expansie te maken van de
interactiepotentiaal. Deze expansie werd bestudeerd in hoofdstuk 7 (“Vortex-
interacties en -roosters”). In deze studie werden eerst de isotrope twee-vortex
interacties volgens de EFT afgeleid en vergeleken met de asymptotische
MAGNUS krachten. Eens het isotrope geval gekend was, werd er gekeken naar
drie-vortex interacties welke resulteerden in een anisotrope interactiepoten-
tiaal. In deze studie werd er gevonden dat, in ijle ultrakoude gassen, deze
anisotrope (derde orde) interactieterm vereist was om de nodige correcties
te bekomen om triangulaire vortexroosters te vinden. Deze studie toont met
andere woorden aan dat, wanneer men werkt met complexere theorieën en in-
teractiepotentialen, de drie-vortex interacties resulteren in een onontbeerlijke
correctie op de structuur van het vortexrooster.
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HOOFDSTUK 9
Vooruitzichten

Don’t listen to the person who has the answers;
listen to the person who has the questions.

— Albert Einstein

Met het onderzoek in deze thesis werd een grondige basis neergezet voor de
studie van vortices en vortex interacties in ijle ultrakoude kwantumgassen. Nu is
dit een zeer breed onderwerp en werd in de thesis slechts het tipje van de sluier
gelicht. Hieronder zijn nog enkele, naar mijn mening interessante, open vragen en
vervolgverhalen op het onderzoek in de thesis geschetst.

• Hoe veranderen de resultaten voor de radiële oscillaties (hoofdstuk 5) indien
hier ook de hyperbolische tangens wordt gebruikt als variationeel model?
Hoe veranderen de resultaten wanneer er wordt gewerkt met een numeriek
exacte oplossing1?

• Hoe veranderen de resultaten voor de radiële oscillaties (hoofdstuk 5) indien
men de theorie uitbreidt om met eindige temperaturen om te gaan? Hoe
veranderen de resultaten indien deze met een hyperbolische tangens worden
bestudeerd met de EFT doorheen de BEC-BCS overgang?

• Hoe veranderen de resultaten voor de ellipticiteit van de vortexkern (hoofd-
stuk 6) indien werkt met een algemeen stromingsveld in plaats van een ideale
stroming? Als ijkingskader (Engels: benchmark) kan eerst de algemene

1In het geval van de Gross-Pitaevskii vergelijking kan de grondtoestand van het systeem
numeriek efficiënt bepaald worden door middel van een imaginaire tijdsevolutie. Beginnende van
de gevonden vortex grondtoestand kan men dan vervolgens een radiële storing introduceren en
dit als numeriek eigenwaardeprobleem oplossen om de eigenfrequenties en -modes te bepalen.
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situatie in een zuiver BEC bestudeerd worden2. Indien het algemene stro-
mingspatroon in deze limiet ellipticiteit vertoont, kan men er zeker van zijn
dat de EFT dit ook zal doen en het beeld van de ellipticiteit doorheen de
BEC-BCS overgang zal veranderen. In het BEC geval kan men eveneens op
een fenomenologische manier een dempingsterm introduceren om te kijken
wat het effect hiervan is op de ellipticiteit van de vortexstructuur.

• De studie van vortexroosters (hoofdstuk 7) kan nog veralgemeend worden
door te kijken naar de effecten van spin-onbalans tussen de fermion populaties
en hogere temperaturen te bestuderen.

• Met het moleculaire dynamica (MD) programma voor de vortexinterac-
ties (hoofdstuk 7) kan men de Tkachenko modes van het vortexrooster
bestuderen doorheen de BEC-BCS overgang.

• Het MD programma (hoofdstuk 7) kan uitgebreid worden om te kijken naar
meervoudig gekwantiseerde vortices om roosters met meervoudig gekwanti-
seerde vortices te bestuderen. De studie van deze vortexroosters biedt de
mogelijkheid tot het bestuderen van de negatieve temperatuur Onsager
vortex clusters doorheen de BEC-BCS overgang.

• Daarnaast kan het MD programma (hoofdstuk 7) eveneens uitgebreid worden
om vortexroosters te bestuderen die bestaan uit een combinatie van vortices
en antivortices. Deze vortexroosters kunnen dan weer interessant zijn voor
de studie van de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) fasetransitie
doorheen de BEC-BCS overgang.

• Verder kan er getracht worden om hogere-orde effecten van de vortexinterac-
ties in rekening te brengen door de vortexpotentialen voor de MD simulaties
(hoofdstuk 7) af te leiden met de technieken van het machinaal leren.

• Een andere manier om de vortexpotentialen (hoofdstuk 7) te verfijnen is
door te werken met de numeriek exacte oplossing voor de vortexstructuur in
plaats van een variationele structuur.

• Daarnaast kunnen hogere orde effecten in de vortexinteracties (hoofdstuk
7) in rekening worden gebracht is door een minimalisatie te doen van de
volledige effectieve actie.

2In dit geval kan men zich beroepen op de GP theorie om numeriek mee te werken.
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• Hoe veranderen de resultaten in deze thesis wanneer er gekeken wordt naar
multicomponentsgassen?
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BĲLAGE A
De natuurlijke Fermi eenheden

When you can measure what you are speaking about,
and express it in numbers,

you know something about it.

— William Thomson (Later: Lord Kelvin)

De typische getallen die worden gebruikt bij de studie van ultrakoude atomaire
gassen zijn zeer klein (~ ∝ 10−34). Om te vermijden dat er in numerieke berekenin-
gen afrondingsfouten (Engels: floating point errors) optreden werkt men vaak met
aangepaste eenheden. In het nieuwe eenhedenstelsel zullen de numerieke waarden
van de belangrijkste grootheden herleid worden tot waarden met een grootte-orde
O(1). Een tweede voordeel van werken in aangepaste eenheden ligt in het feit dat
de verschillende analytische uitdrukkingen compacter worden. Door het nieuwe
eenhedenstelsel moeten er minder bijgevolg constanten worden meegenomen wat
het risico op rekenfouten sterk reduceert.

In deze bijlage wordt het eenhedenstelsel dat gebruikt wordt in deze thesis
besproken. Op deze manier is alle informatie omtrent de keuze van eenheden terug
te vinden op één plaats. Naast de eenheden worden ook enkele typische numerieke
waarden voor het systeem van ijle ultrakoude gassen meegegeven. Het hoofdstuk
eindigt met een korte lijst van de voornaamste fysische constanten die nodig zijn
voor de studie van dit systeem. Het doel van deze bijlage is aan de ene kant om
de lezer de middelen te geven de resultaten in deze thesis om te zetten in hun
effectieve (meetbare) numerieke waarde. Daarnaast biedt deze bijlage ook aan
theoreten een idee van de typische grootte-orden aanwezig in het systeem van
koude gassen.

177



Bijlage A - De natuurlijke Fermi eenheden

A.1 Keuze van eenhedenstelsel

Net zoals de experimentator heeft de theoreet de vrijheid om te kiezen ten opzichte
van welke standaard deze zijn resultaten afmeet. Als keuze van deze “meetlat” of
eenhedenstelsel wordt er in deze thesis gewerkt met de zogenaamde1 “natuurlijke
Fermi eenheden”, gedefinieerd door:

2m = ~ = kB = kF = 1. (A.1)

De kF de Fermi golfvector is in (A.1) expliciet gedefinieerd als kF
def
=

3√3π2n, met
n de totale deeltjesdichtheid.

Opmerking: Dit uitdrukkelijk definiëren van de FERMI golfvector is nodig omwille
van twee redenen. Allereerst zullen er twee FERMI golfvectoren zijn voor een
gepolariseerd FERMI gas, namelijk k↑F en k

↓
F. Daarnaast is de chemische potentiaal

µ(T ) niet altijd noodzakelijk gelijk aan EF in de limiet T → 0 (denk maar aan de
invloed van een externe potentiaal). Om verwarring te vermijden wordt kF daarom
expliciet gedefinieerd.

Het natuurlijke eenhedenstelsel (A.1) is eveneens het courant gebruikte stelsel in
de theoretische studie van ijle koude Fermi gassen. Om de eenheden te voeren
hoeft men eenvoudigweg de gelijkheden in (A.1) te hanteren.

Met de keuze van eenheden zoals hierboven zijn vier van de zeven SI basiseen-
heden vastgelegd, namelijk: lengte, massa, tijd(sinterval) en thermodynamische
temperatuur. Dat deze inderdaad een onafhankelijke basis van dimensionale groot-
heden genereren gaat men eenvoudig na via de middelen van dimensie-analyse.
Voor het gebruikte eenhedenstelsel zijn de nieuwe basiseenheden gegeven in tabel
A.1. Een gevolg van deze nieuwe eenheden is dat de basiseenheden afhangen van
het bestudeerde systeem. Dit wil zeggen dat wanneer men bijvoorbeeld naar een
ander atoom kijkt (andere massa), een andere dichtheid (ander Fermi golfgetal)
of een andere opsluitingspotentiaal (andere Fermi energie) de basiseenheden van
het systeem zullen veranderen.

1Deze eenheden zijn een bijzonder geval van de Rydberg atomaire eenheden, een vaakgebruikt
eenhedenstelsel in de atoomfysica. Het verschil is dat hier de massa van het fermionpaar gelijk
wordt gesteld aan één en dat de lading van het elektron niet gespecificeerd wordt gezien deze niet
voorkomt in de theorie.
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A.2 - De natuurlijke Fermi eenheden in praktijk

Tabel A.1: Gebruikte basiseenheden in de natuurlijke FERMI eenheden.

Fysische grootheid Gebruikte basiseenheid

Lengte Invers Fermi golfgetal (k−1
F )

Massa Massa fermionpaar (2m)
Tijd(sinterval) Inverse Fermi frequentie (ω−1

F = ~/EF)
Thermodynamische temperatuur Fermi temperatuur (TF = EF/kB)

A.2 De natuurlijke Fermi eenheden in praktijk

Om een beeld te krijgen van de praktische implicaties van de keuze van eenheden-
stelsel (A.1) wordt er gekeken naar het uniforme Fermi gas. Eens dit systeem
onder de loep is genomen, worden er verder nog enkele typische numerieke waarden
meegegeven voor ijle ultrakoude Fermi gassen. Dit laatste geeft een beeld van de
verschillende schalen waarop het systeem in de thesis beschouwd wordt.

A.2.1 Relaties in een uniform ideaal Fermi gas

Het uniforme Fermi gas is een ideaal modelsysteem om het effect van de gekozen
eenheden (A) mee onder de loep te nemen. Zo is de gemiddelde veldentheorie (of
zadelpuntssituatie) in de thesis steeds gegeven door een uniform gas. Daarnaast
ligt het uniforme geval ook aan de basis van de lokale dichtheidsbenadering (LDA).
Tot slot wordt er in de thesis ook steeds gekeken naar een uniform Fermi gas met
vortices in.

Voor het uniforme ideale Fermi gas in drie dimensies weet men dat de relatie
tussen het Fermi golfgetal kF en de deeltjesdichtheid n gegeven is door[116]:

kF =
3√3π2n. (A.2)

Merk op dat deze relatie voor het Fermi golfgetal (A.2) eveneens werd gebruikt
in de definitie van de natuurlijke Fermi eenheden (A.1). Wanneer de Fermi
eenheden (A.1) worden opgelegd, legt dit de deeltjesdichtheid van het Fermi gas
vast op:

n =
1

3π2 . (A.3)

Naast het golfgetal definieert men vaak nog verschillende Fermi grootheden.
Deze verschillende grootheden zijn gebaseerd op de Fermi energie, welke voor het
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Bijlage A - De natuurlijke Fermi eenheden

ideale gas aan het Fermi golfgetal gerelateerd is via:

EF
def
=
~2k2

F
2m =

p2
F

2m =
mv2

F
2 , (A.4)

met pF
def
= ~kF de Fermi impuls en vF

def
= pF/m de Fermi snelheid. De overige

courant gebruikte grootheden zijn de Fermi temperatuur TF en frequentie ωF,
gedefineerd als:

TF
def
= EF/kB, (A.5)

ωF
def
= EF/~. (A.6)

In het gebruikte eenhedenstelsel (A.1) zijn de hierboven genoemde Fermi
grootheden gegeven door:

EF = ωF = TF = kF = 1, (A.7)

wat ook de naamgeving van het eenhedenstelsel verklaart. De Fermi impuls en
snelheid zijn in de natuurlijke Fermi eenheden gegeven door:

pF = 1 en vF = 2. (A.8)

A.2.2 Enkele typische grootheden

Om een idee te krijgen van de grootte-orde van de gebruikte basiseenheden,
wordt er gekeken naar de waarden hiervan voor een ideaal Fermi gas. Voor
een gas met ultrakoude atomen werkt men met typische deeltjesdichtheden van
1011 cm−3 tot 5 × 1015 cm−3[78]. Gebruik makende van (A.2) vindt men zo dan
dat voor typische experimenten geeft dit dat het inverse Fermi golfgetal k−1

F
varieert van 0,024 µm tot 0,796 µm. Gebruik makende van het inverse Fermi
golfgetal kunnen de waarden van de andere basisgrootheden in het ideale Fermi
gas worden afgeleid voor een gegeven atoomsoort. Bij wijze van voorbeeld wordt
er gekeken naar twee typische fermionische atomen in experimenten: 8

3Li en 24
11Na,

hun bijhorende basiseenheden zijn gegeven in tabel A.2. De waarden in de tabel
gaan uiteraard maar op voor één specifieke situatie. Belangrijk om uit de tabel te
onthouden zijn de algemene grootte-orden van de basiseenheden: kF ∝ 10−1 µm,
EF ∝ neV, ωF ∝ µs en TF ∝ µK. Wanneer het systeem verandert zullen deze
numerieke waarden ook wijzigen. Voor een ideaal driedimensionaal Fermi gas

180



A.2 - De natuurlijke Fermi eenheden in praktijk

Tabel A.2: De numerieke waarden van de basiseenheden en FERMI energie
voor 8

3Li en 24
11Na als ideaal FERMI gas. Voor het inverse FERMI golfgetal

werd er gewerkt met k−1
F = 0,2382 µm, wat overeenkomt met de gemiddelde

dichtheid in het experimentele bereik: 2,500 × 1015 cm−3.

Atoom EF (neV) 2m (10−26 kg) ω−1
F (µs) TF (µK)

8
3Li 4,606 2,657 0,1429 53,45
24
11Na 1.535 7,971 0,4287 17,82

wijzigen deze waarden als:

k−1
F ∝ n−1/3, EF ∝ n2/3m−1, TF ∝ n2/3m−1 en ω−1

F ∝ n−2/3m. (A.9)
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BĲLAGE B
Numerieke methoden voor ijle

ultrakoude kwantumgassen

The miracle of the appropriateness of the language of
mathematics for the formulation of the laws of physics is a
wonderful gift which we neither understand nor deserve.

— Eugene Wigner

Het doel van deze bijlage is om een overzicht te bieden van de verschillende
(niet-standaard) numerieke methoden die werden aangehaald voor de studie van ijle
ultrakoude Fermi gassen. Belangrijk om mee te geven is dat er voor de numerieke
studie van ultrakoude atomaire gassen een overzichtsartikel voorhanden is[284].
De methoden uitgelijnd in deze bijlage zijn specifiek toegepast voor de algemene
implementatie van de effectieve veldentheorie in hoofdstuk 3 (“De theoretische
beschrijving van ijle ultrakoude atomaire gassen”) van deze thesis, of zijn technieken
die gebruikt werden over meerdere hoofdstukken heen. De numerieke methoden die
gebruikt werden voor specifieke toepassingen zijn besproken in de desbetreffende
hoofdstukken of in een aparte toegespitste bijlage. Met de technieken uit deze
bijlage is het mogelijk om de analytische uitdrukkingen van de effectieve theorie in
een numeriek wenselijke vorm te schrijven en efficiënt te implementeren. Voor de
technieken in dit hoofdstuk werd veel inspiratie gehaald uit [367, 404, 405]. Andere
technieken werden dan weer ontdekt via literatuurstudie, voor deze technieken
zijn de desbetreffende bronnen steeds vermeld.
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Bijlage B - Numerieke methoden voor ijle ultrakoude kwantumgassen

B.1 Keuze van variabelen

Wanneer men met numerieke variabelen werkt zijn er twee dingen waaraan men
zeker de nodige aandacht moet besteden: afrondingsfouten en divergenties. Door
zorgzaam om te gaan met de keuze van variabelen kan men niet alleen de twee
genoemde numerieke problemen vermijden maar ook zelfs rekentijd winnen. Alles
begint uiteraard bij een goede keuze van eenheden zodat de numerieke waarden
niet te groot of te klein worden. De aangepaste eenheden gebruikt in de thesis
werden reeds uitvoerig besproken in bijlage A (“De natuurlijke Fermi eenheden”).
Naast de keuze van eenheden is het ook nog aan te moedigen om zo veel mogelijk
in dimensieloze variabelen te werken. Dimensieloze variabelen zorgen er aan de
ene kant voor dat het aantal onafhankelijke dimensies van het probleem wordt
gereduceerd, waardoor men minder verschillende situaties hoeft te beschouwen.
Aan de andere kant zorgen dimensieloze variabelen ervoor dat de lengteschaal
nog beter wordt aangepast aan de te bestuderen situatie. Afstanden worden
zo bijvoorbeeld in de thesis nagenoeg altijd uitgedrukt in termen van de vortex
healing lengte ξ , zo worden alle vortices (ongeacht hun grootte) numeriek nagenoeg
hetzelfde behandeld1.

Voor de algemene effectieve theorie is het voornamelijk de verstrooiingslengte
kFas waarmee met de nodige zorg als parameter moet omgegaan worden. Indien
men de vergelijkingen aanschouwt waarin deze variabele voorkomt: de vrije energie
op het zadelpunt (3.57) en de bandkloofvergelijking (3.58), kan er opgemerkt
worden dat het steeds de inverse waarde (kFas)−1 is die opduikt. Bijgevolg is het
zinvoller om rechtstreeks met de inverse waarde (kFas)−1 als variabele te werken
in plaats van met de verstrooiingslengte kFas. Daarnaast wordt de BEC-BCS
overgang beschreven door het gebied (kFas)−1 ∈ [−2, 2], wat de inverse waarde nog
eens een natuurlijkere variabele maakt om de overgang mee te beschrijven.

B.2 Gebruiken van asymptotisch gedrag

Het asymptotische gedrag van een bepaalde functie (of zelfs functionaal) kennen is
uitermate nuttig. Aan de ene kant vertelt het asymptotische gedrag of een bepaalde
berekening al dan niet zal convergeren. Indien de resultaten niet convergent zijn,
zegt het asymptotische gedrag hoe deze geregulariseerd kunnen worden. Tot slot

1Zo kan men een numerieke bemonstering definiëren op basis van de vortex healing lengte ξ ,
bijvoorbeeld in stapjes van 0.05ξ . Ongeacht hoe groot de vortex nu is, de bemonstering van de
structuur zal steeds nagenoeg even fijn zijn.
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kan het ook nuttig zijn om het asymptotische gedrag te bestuderen om zo numeriek
stabielere functies neer te schrijven.

B.2.1 Elimineren van de hypergeometrische functies

Hoewel de hypergeometrische functies vanuit analytisch oogpunt interessant zijn,
vormen deze voor numerieke berekeningen een doorn in het oog. Om het probleem
te illustreren wordt er gekeken een vaak voorkomende combinatie:

1 − 2Ek f1(β, Ek , ζ ) = 1 − sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) , (B.1)

met f1(β, Ek , ζ ) de Matsubara functie met index 1 (3.63). De combinatie (B.1)
komt men onder andere tegen in de bandkloof- (3.58) en deeltjesvergelijking (3.60).
Wanneer men de combinatie (B.1) integreert over k ∈ [0,∞[ zal deze voor grote
k-waarden zich gedragen als:

1 − sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) ∼ 1 − exp(βEk )

exp(βEk )
≈ 0. (B.2)

Hoewel het analytisch in (B.2) duidelijk is dat de factor (B.1) exponentieel snel
naar 0 valt, is dit vanuit numeriek oogpunt niet duidelijk. Wanneer men naief
(B.1) in de computer stopt voor een berekening geeft dit voor grote k-waarden:

1 − sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) ∼ 1 − exp(βEk )

exp(βEk )
num≈ 1 − ∞∞ = E. (B.3)

De berekening zal zeer traag verlopen en soms zelfs niet convergeren. Voor de
computer is het immers helemaal niet duidelijk dat de factor ∞/∞ in (B.3) mooi
convergeert naar 1 en deze zal bijgevolg de limietwaarde 1 numeriek proberen
afschatten.

Om de berekeningen numeriek stabieler te krijgen moet men de hypergeometri-
sche functies cosh(βEk ) en sinh(βEk ) uitschrijven in termen van hun exponentiële
functies. Voor de voorbeeldterm in (B.1) geeft dit:

sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) =

eβEk − e−βEk
eβEk + e−βEk + eβζ + e−βζ

. (B.4)

Vervolgens moet men de teller en noemer in (B.4) delen door de term die het
grootste wordt in de limit k →∞. Uit (B.2) is reeds gebleken dat de grootste term
gegeven is door exp(βEk ) in de limiet van grote k-waarden, als men deze wegdeelt
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in teller en noemer wordt (B.4) gelijk aan:

sinh(βEk )
cosh(βEk ) + cosh(βζ ) =

1 − e−2βEk

1 + e−2βEk + e−β (Ek−ζ ) + e−β (Ek+ζ )
. (B.5)

De resulterende functie (B.5) bestaat uitsluitend nog uit exponentieel dalende func-
ties en de breuk gaat voor grote k-waarden mooi naar de limiet 1/1 = 1. Als men
bovenstaande procedure toepast om de hypergeometrische functies te elimineren
alvorens deze numeriek in te programmeren worden de berekeningen veel stabieler
en eveneens veel sneller. Merk op dat integralen met een integrand van de vorm
(B.5) alomtegenwoordig zijn in de effectieve theorie (en zelfs in de zadelpuntsthe-
orie). Met deze rekentruuk kan men dus al veel tijd en convergentieproblemen
uitsparen.

B.2.2 Vrije energie op het zadelpunt

Een centrale grootheid binnen de effectieve theorie is en blijft de vrije energie
op het zadelpunt (3.57). Om vlot met de effectieve theorie te kunnen werken,
moet men in staat zijn om deze energieterm efficiënt te kunnen berekenen. Om
de integratie te versnellen kan er gekeken worden naar het integrand voor grote
k-waarden:

k2
(
1
β

ln[2 cosh(βEk ) + 2 cosh(βζ )] − ξk −
|Ψ |2
2k2

)
∼ k2(Ek − ξk ) −

|Ψ |2
2 . (B.6)

Om te tonen dat het integrand effectief gelijk wordt aan nul voor grote k waarden
moet het verschil Ek − ξk worden herschreven, dit kan eenvoudig met:

Ek − ξk =
|Ψ |2

Ek + ξk
. (B.7)

Bewĳs. Doe teller en noemer in het rechterlid van (B.7) maal Ek − ξk zodat:

|Ψ |2
Ek + ξk

=
|Ψ |2(Ek − ξk )

E2
k − ξ 2

k

=
|Ψ |2(Ek − ξk )
|Ψ |2 = Ek − ξk .

�

Gebruik makende van (B.7) kan er analytisch aangetoond worden dat het asymp-
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totische gedrag van de vrije energie op het zadelpunt (B.6) gegeven is door:

k2(Ek − ξk ) −
|Ψ |2
2 = k2 |Ψ |2

Ek + ξk
− |Ψ |

2

2 ∼ k2 |Ψ |2
2k2 −

|Ψ |2
2 ≈ 0. (B.8)

Numeriek komt men met de naïeve implementatie (B.6) voor grote k waarden
echter in de problemen:

k2(Ek − ξk ) −
|Ψ |2
2

num≈ ∞(∞ −∞) − |Ψ |
2

2 = E. (B.9)

De situatie (B.9) is numeriek zeer onwenselijk: de computer moet immers uit
∞(∞−∞) een eindige waarde proberen afschatten die exact gelijk is aan de tweede
term om te kunnen convergeren. Dit vereist een zeer hoge precisie van de gebruikte
getallen in de berekeningen en zal bijgevolg de berekeningen aanzienlijk vertragen.

Om het integrand (B.6) in een numeriek gunstigere vorm te krijgen moet er
met andere woorden voor gezorgd worden dat het verschil Ek − ξk van het begin al
analytisch vereenvoudigd is met (B.7). De eenvoudigste manier om dit te doen is
door de hypergeometrische functies in het integrand te elimineren, doet men dit
wordt de eerste term in het integrand gelijk aan:

1
β

ln[2 cosh(βEk ) + 2 cosh(βζ )] = 1
β

ln[eβEk + e−βEk + eβζ + e−βζ ]. (B.10)

Als men nu de grootste exponent voor grote k-waarden (exp(βEk )) uit het logaritme
haalt zal de nodige term Ek verschijnen. Als men het logaritme herschrijft met
(B.10), vervolgens de grootste exponent uit het logaritme haalt en vervolgens (B.7)
toepast kan men de vrije energie op het zadelpunt (3.57) herschrijven als:

Ωsp(T , µ, ζ ;Ψ) = − |Ψ |
2

8πkFas
− |Ψ |

2

2π2

∞∫
0

dk
(

k2

Ek + ξk
− 1

2

)

− 1
2π2

1
β

∞∫
0

dk k2 ln
[
1 + e−2βEk + e−β (Ek−ζ ) + e−β (Ek+ζ )

]
. (B.11)

Met (B.11) is er nu een formule voorhanden die numeriek vlot en stabiel geë-
valueerd kan worden. Merk op dat de eerste lijn in (B.11) de vrije energie op
zadelpuntsniveau is voor een Fermi gas met in de temperatuurslimiet T → 0.
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B.3 Omgaan met oneindig

Om analytische formules te kunnen bekomen zullen de integraties doorgaans lopen
over een oneindig groot interval. Zo lang men analytisch kan werken vormt een
oneindig groot interval geen probleem. De complicaties treden pas op wanneer men
een numerieke representatie wil maken van het probleem. Gezien oneindig geen
numeriek equivalent heeft2 zorgt deze doorgaans voor de nodige moeilijkheden
in numeriek rekenwerk. Vaak vindt men relaas in het kiezen van een voldoende
grote grenswaarde (Engels: cutoff) voor de berekeningen of het doorvoeren van
een reeks transformaties die kunnen omgaan met deze oneindigheid. In deze sectie
worden enkele technieken meegegeven om te kunnen omgaan met de moeilijkheden
die een oneindig groot bereik met zich meenemen.

B.3.1 Adaptieve bemonstering

De belangrijkste techniek in deze thesis om met oneindig om te gaan is die van
de “adaptieve bemonstering”. Bij adaptieve bemonstering zal men proberen om
het aantal roosterpunten te optimaliseren zodat men voornamelijk de interessante
gebieden van het probleem bemonstert. In het geval van een lokale excitatie wil dit
zeggen dat men zo veel mogelijk roosterpunten wil hebben binnenin de excitatie,
waar de ordeparameter Ψ(r ) variabel is, en weinig punten ver van het centrum van
de excitatie waar de ordeparameter gerelaxeerd is naar een constante waarde. Om
in de studie van lokale exitaties een adaptieve bemonstering op te leggen wordt er
gebruik gemaakt van de transformatie3 (met metrisch element):

x(t) = t

1 − t zodat dx
dt =

1
(1 − t)2 . (B.12)

Met de coördinatentransformatie (B.12) wordt het oneindige interval x ∈ [0,∞[
afgebeeld op een eindige interval t ∈ [0, 1]. Wanneer men in de t-ruimte een
uniforme bemonstering maakt zal dit resulteren in een aangepaste bemonstering in
de x-ruimte (van het oorspronkelijke probleem). Een voorbeeld van deze aangepaste
bemonstering is getoond in figuur B.1. Het werken met de t-ruimte heeft zo

2De meeste computer algebra systemen kunnen met oneindig omgaan en zullen de limiet
oneindig intern, achter de schermen, bepalen.

3Een alternatieve manier op adaptieve bemonstering op te leggen is numeriek. In dit geval zal
het gebruikte rekenpakket automatisch een raster (Engels: mesh grid) bepalen op basis van de
(geschatte) afgeleide van de bestudeerde functie(s). In de thesis wordt er echter gekozen om de
adaptieve bemonstering analytisch en met de hand te doen om op deze manier zo lang mogelijk
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Figuur B.1: De transformatie (B.12) gezien als herparametrisatie van
de x-ruimte. Een uniforme bemonstering in de t-ruimte resulteert in een
aangepaste bemonstering in de x-ruimte welke nu fijner wordt bemonsterd
rond x = 0.

verschillende voordelen. Voor de oneindige integraties die in de EFT voorkomen
zullen de integraties zo numeriek eenvoudiger worden4. Een ander voordeel is dat
de gediscretiseerde voorstelling van een vortex nu minder datapunten zal vereisen
wat de numerieke rekenlast zal verlagen. Een voorbeeld van de herparametrisatie
voor een vortexstructuur is gegeven in figuur B.2. Doordat het mogelijk is om
met een uniforme bemonstering in de t-ruimte de vortex goed te beschrijven zal er
bijgevolg in de thesis vaak naar de t-ruimte worden overgegaan voor numerieke
berekeningen. Door de uniforme bemonstering in de t-ruimte worden de numerieke
berekeningen eenvoudiger gezien er slechts één stapgrootte is. Daarnaast is het
ook mogelijk om de randvoorwaarden op de vortexstructuur exact op te leggen
gezien de limiet x →∞ in de t-ruimte een eindig punt is.

B.3.2 De integraal als differentiaalvergelijking

Soms valt het voor dat, desondanks de verschillende truuken, de integralen zich
numeriek onstabiel blijven gedragen. Om het gedrag van de integraal te bestuderen

analytisch te kunnen werken.
4Uiteraard zijn moderne rekenpakketten voorzien van een reeks standaard kwadraturen die

met oneindige integraties kunnen omgaan. Nu kan het programma soms ook eens de bal mis
slaan en een foutieve bemonstering kiezen voor het probleem. Om de standaardtechnieken een
handje te helpen kan bijgevolg de transformatie (B.12) gebruikt worden.

189



Bijlage B - Numerieke methoden voor ijle ultrakoude kwantumgassen

0 2 4 6 8 10
0

0,5

1

x

f
(x
)

(a) De vortexstructuur in de x-ruimte.
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(b) De vortexstructuur in de t-ruimte.

Figuur B.2: Een herparametrisatie van de vortexstructuur met (B.12).
Links (a) is de vortexstructuur voor de coördinaat x = r/ξ , met r de afstand
tot de vortexkern en ξ de healing lengte. Rechts (b) is dezelfde structuur
gegeven in de t-ruimte. De verschillende punten geven de bemonstering
aan, de uniforme bemonstering in de t-ruimte resulteert in een niet-uniforme
bemonstering in de x-ruimte.

werd deze uitgeschreven als zijn equivalente differentiaalvergelijking:

I (x) =
x∫

x0

f (t) dt is equivalent aan dI
dx = f (x) met I (x0) = 0. (B.13)

Bewĳs. De formule is niets anders dan het toepassen van de hoofdstelling van de
integraalrekening.

dI
dx = lim

∆x→0

1
∆x

©«
x+∆x∫
x0

f (t) dt −
x∫

x0

f (t) dtª®¬
= lim

∆x→0

1
∆x

x+∆x∫
x

f (t) dt = f (x).

�

Hoewel integreren en differentiëren vanuit theoretisch standpunt elkaars inverse zijn,
worden deze vanuit numeriek oogpunt vaak met een andere invalshoek benaderd.
Door de integraal als differentiaalvergelijking te schrijven is het mogelijk om
de technieken aan te wenden die gebruikt worden om differentiaalvergelijkingen
op te lossen. Voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen zijn er immers
meer methoden voorhanden dan het oplossen van integraties. Soms kan het ook
voorvallen dat het rekenpakket minder moeite heeft om de differentiaalvergelijking
op te lossen terwijl de integraal onstabiel is. In de studie van de vortex werd deze
techniek gebruikt om het convergentiegedrag van de formule voor de variationele

190



B.4 - De Richardson extrapolatie

healing lengte ξvar te bestuderen.

Opmerkingen:

i. Merk op dat met deze methode de intieme relatie tussen integratie en het
oplossen van een differentiaalvergelijking duidelijk wordt[367]. Als de dif-
ferentiaalvergelijking (B.13) wordt opgelost met de voorwaartse EULER -
methode bekomt men de trapezium integratieregel. Gebruikt men echter
RUNGE-KUTTA om (B.13) op te lossen, bekomt men de SIMPSON inte-
gratieregel. Deze filosofie is trouwens ook de reden waarom men doorgaans
niet een integratiemethode kan kiezen, omdat dit overeen komt met reeds
geïmplementeerde DV methoden.

ii. Deze methode is eenvoudig uit te breiden naar meervoudige integralen. In
dit geval bekomt men een stelsel van gekoppelde differentiaalvergelijkingen.

B.4 De Richardson extrapolatie

Doorgaans is de vrije energie op zadelpuntsniveau in de limiet Ψ → 0 moeilijk te
berekenen wat resulteert in een scherpe sprong in de vrije energie en een grote
fout op de waarde van de vrije energie. Om de waarde in de limiet Ψ → 0 af te
schatten zijn er twee methoden die men kan gebruiken:

Numerieke limiet Men kan de waarde in de limiet Ψ → 0 afschatten door
numeriek een waarde te nemen dicht bij de limietwaarde: Ψ = ε. Vanuit
numeriek oogpunt is dit vaak de snelste methode. Deze techniek is ook de
gevaarlijkste gezien de limietwaarde slechts wordt bepaald door één punt.

Extrapolatie Door meerdere punten in beschouwing te nemen kan men de
limietwaarde extrapoleren. Het voordeel van deze methode ligt in het feit
dat er meer informatie wordt gebruikt voor het bepalen van de limietwaarde.
Het nadeel vanuit numeriek oogpunt is dat er meer punten moeten berekend
worden. In praktijk blijkt het nadeel echter verwaarloosbaar te zijn.

De extrapolatiemethode gebruikt in deze thesis is de Richardson extrapolatie[406,
407]. Het basisidee van deze methode is dat het combineren van benaderingen
met een verschillende stapgrootte de nauwkeurigheid van een gegeven numeriek
algoritme kan vergroten. Voor vrije energie op zadelpuntsniveau Ωsp volgt uit de
bandkloofvergelijking (3.58) nog dat

∂Ωsp
∂Ψ

����
Ψ→0

= 0 (B.14)
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steeds moet gelden. Gebruik makende van (B.14) wordt de Richardson extrapo-
latie voor de zadelpuntsvrije energie in Ψ → 0 geschat door5:

Ωsp(Ψ = 0) = 18
11Ωsp(h) − 9

11Ωsp(2h) + 2
11Ωsp(3h) + O(h4), (B.15)

met h een voldoende kleine stapgrootte.

Bewĳs. Gegeven is een algemene, voldoende brave, functie f (x) met de eigenschap
f ′(0) = 0. Het uitgangspunt van de Richardson extrapolatie rond een gege-
ven punt x0 is gegeven door de drie taylorexpansies rond x0 voor verschillende
stapgrootten:

fi+1 = fi + f ′i h +
1
2! f

′′
i h2 +

1
3! f

′′′
i h3 + O(h4),

fi+2 = fi + f ′i (2h) +
1
2! f

′′
i (2h)2 +

1
3! f

′′′
i (2h)3 + O(h4),

fi+3 = fi + f ′i (3h) +
1
2! f

′′
i (3h)2 +

1
3! f

′′′
i (3h)3 + O(h4),

met fi = f (x0) en h de stapgrootte tussen de verschillende x-waarden. Om een
bruikbare extrapolatieformule te bekomen wordt er een lineaire combinatie genomen
van de bovenstaande taylorexpansies, dit geeft:

α fi+1 + β fi+2 + γ fi+3 = (α + β + γ )fi + h(α + 2β + 3γ )f ′i
+
h2

2! (α + 4β + 9γ )f ′′i +
h3

3! (α + 8β + 27γ )f ′′′i + O(h4).

Om nu een vierde-orde methode af te leiden moeten de hogere-orde termen gelijk
zijn aan nul. Nu zijn er echter vier onbekende voorfactoren (vergelijkingen) en
slechts 3 onbekenden6. Om het stelsel op te lossen wordt er geëist dat de termen
∝ h2 en ∝ h3 wegvallen en dat de voorfactor van fi gelijk is aan 1. Het op te lossen
stelsel wordt dan: 



α + β + γ = 1

α + 4β + 9γ = 0

α + 8β + 27γ = 0

,

5Voor een compacte notatie werden de overige argumenten van de zadelpunts vrije energie
achterwege gelaten.

6Een andere oplossing bestaat eruit om de taylorexpansie voor fi+4 mee te nemen en een
vierpuntsmethode neer te schrijven. Echter gezien de afgeleide in het gezochte punt gekend is
wordt dit niet gedaan.
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welke oplost naar:
α =

18
11 , β = − 9

11 en γ =
2
11 .

De extrapolatieformule wordt bijgevolg gelijk aan:

fi =
18
11 fi+1 − 9

11 fi+2 +
2
11 fi+3 − 90

121 f
′
i + O(h4).

Toepassen op x = 0 waar geldt dat f ′i = 0 geeft dan formule (B.15). �
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BĲLAGE C
Numerieke minimalizatie van de
vortex vrije energie functionaal

We have seen that computer programming is an art,
because it applies accumulated knowledge of the world,
because it requires skill and ingenuity, and especially

because it produces objects of beauty.

— Donald E. Knuth

Deze bijlage bespreekt de minimalizatie van de vrije energiefunctionaal uit
hoofdstuk 4 (“Een variationeel model voor vortices”). Om deze functionaal te
minimaliseren werd er, op basis van bestaande algoritmen, een specifiek numeriek
algoritme geschreven. De te minimaliseren vrije energie functionaal (4.30) is, ter
herhaling, gegeven door:

F [f (r )] = 2πH
∞∫

0

r dr F (f , ∂r f , r ), (C.1)

met
F (f , ∂r f , r ) = X (Ψ) + 1

2r2 ρsf(f ) +
1
2ρqp(f )

(
∂ f

∂r

)2
, (C.2)

met nog steeds X (Ψ) het verschil in vrije energie op zadelpuntsniveau (3.77), ρqp
de kwantumdruk (3.80) en ρsf de superfluïde dichtheid (3.79). Het is ook geweten
dat de vortexstructuur f (r ) voldoet aan de randvoorwaarden (4.14), ter herhaling:

f (r → 0) = 0 en f (r →∞) = 1. (C.3)

Met de vrije energie functionaal (C.1) en de randvoorwaarden (C.3) zijn de nodige
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ingrediënten aanwezig voor de bepaling van de exacte vortexstructuur f (r ).

C.1 De naieve implementatie

De meest voor de hand liggende methode voor de minimalisatie van de vrije
energie functionaal (C.1) bestaat uit het neerschrijven van de bijhorende Euler-
Lagrange bewegingsvergelijkingen:

d
dr
∂F
∂(∂r f ) =

∂F
∂ f
. (C.4)

Indien het integrand van de vrije energie functionaal (C.2) wordt ingevuld, en
vereenvoudigd om een gelijkaardige manier als in de studie van solitonen[276],
wordt voor de vortexstructuur f (r ) volgende veldvergelijking gevonden:

[
2ξ 2��∆sp

��2Ax2 + 2C
��∆sp

��2] f = ρqp(f )x ∂
∂x

(
x
∂ f

∂x

)
− 8x2E

��∆sp
��4 f (

∂ f

∂x

)2
. (C.5)

In (C.5) zijn A, C en E de EFT coëfficiënten (3.72), (3.64) en (3.66) zijn en x de
dimensieloze afstand tot de vortexkern, is gedefinieerd als:

x =
r

ξv
, (C.6)

met ξv de variationele vortex healing lengte (4.28). Er zijn echter twee complicaties
die het oplossen van de veldvergelijking (C.5) bemoeilijken. Allereerst is het punt
x = 0 een niet-essentieel singulier punt voor de veldvergelijking (C.5), welke een
gevolg is van het 1/r snelheidsveld van de vortex. Daarnaast wordt de situatie nog
verder bemoeilijkt gezien er gewerkt wordt met randvoorwaarden in plaats van
beginvoorwaarden op het probleem. Om een randvoorwaardeprobleem op te lossen
zal men dit dikwijls omzetten naar een beginvoorwaardenprobleem door middel
van de “shooting method”[408], waarbij men vanuit de oorsprong verschillende
oplossingen genereert voor een verschillende waarde van de afgeleide in x = 0. Voor
de veldvergelijking (C.5) zal deze oplossingsmethode echter zeer lastig zijn gezien
x = 0 een singulier punt is en een kleine afwijking in de afgeleide leidt tot een
groot verschil in oplossing.

Om van de moeilijkheden af te komen die bij de naieve implementatie horen,
werd er gewerkt met een holistische in plaats van lokale methode. In plaats van
het probleem op te lossen via de veldvergelijking (C.5), wordt er terug gegaan naar
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het oorspronkelijke probleem en zal de vrije energie (C.1) rechtstreeks geminimali-
seerd worden. De gebruikte technieken en implementaties om deze rechtstreekse
minimalisatie te doen zijn het onderwerp van deze bijlage.

Opmerking: In de studie van BOSE-EINSTEIN condensaten lost men deze moei-
lijkheden op een andere manier op. Door een imaginaire tijd-dynamica op te leggen
aan het condensaat wordt de GROSS-PITAEVSKII vergelijking een diffusievergelij-
king welke diffundeert naar de grondtoestand op een normalisatiefactor na[284,
409]. Als gevolg kan men heel efficiënt de exacte grondtoestand van een BOSE-
EINSTEIN condensaat bepalen. Voor de studie van ultrakoude FERMI gassen met
de EFT is dit echter niet mogelijk gezien de EFT zowel eerste als tweede orde
tijdsafgeleiden bevat.

C.2 Optimalisatie van een functionaal

Om de vrije energiefunctionaal te minimaliseren wordt er gekeken naar de technie-
ken uit de continue trajectoptimalisatie, waarbij men het meest optimale traject
tussen de punten A en B wil bepalen in een continue ruimte (bijvoorbeeld een
vliegroute). De gangbare manier om deze soort optimalisatie te doen is door het
traject te discretiseren door middel van tussenpunten (Engels: waypoints) die de
vorm van het traject bepalen[410, 411]. Door de tussenpunten te variëren kan men
zo het pad vinden dat een gegeven functionaal minimaliseert (in het geval van
trajectplanning is dit vaak de tijd en/of kost). Om deze techniek toe te passen op
de vrije energiefunctionaal (C.1), wordt de vortexstructuur f (r ) geïnterpreteerd als
een traject in het (r , f )-vlak. De randvoorwaarden (C.3) eisen dan af dat het pad
begint in (r , f ) = (0, 0) en eindigt in (r , f ) = (∞, 1). Bij de volledige trajectoptimisa-
tie zal elk tussenpunt vrij in het (r , f )-vlak kunnen bewegen, voor de optimalisatie
van de vrije energie worden de r -waarden van de punten vastgehouden. Door
de r -waarden vast te houden wordt er gegarandeerd dat de functie f (r ) enkel-
waardig blijft, daarnaast zal de dimensionele reductie het algoritme aanzienlijk
vereenvoudigen.

Om een eenvoudige numerieke beschrijving te bekomen worden twee transfor-
maties doorgevoerd op de plaatscoördinaat r . Allereerst zal er worden overgegaan
op een dimensieloze afstand x (C.6). Daarna wordt er via nog een tweede coördi-
naattransformatie een adaptieve bemonstering (B.12) opgelegd. Doorvoeren van
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beide transformaties resulteert in een actiefunctionaal gegeven door:

F [f (t)] = 2πH
1∫

0

dt I(f , ∂t f , t), (C.7)

met1

I(f , ∂t f , t) =
tξ 2

v
(1 − t)3X (Ψ) +

1
2t(1 − t)ρsf(f ) +

t(1 − t)
2 ρqp(f )

(
∂ f

∂t

)2
. (C.8)

In de t-coördinaat kan de functie f (t) nu uniform bemonsterd worden met een
vaste stapgrootte h, deze discretisatiestap voor een algemeen uniform rooster is
besproken in de volgende sectie.

C.3 Discretisatie van de vrije energie functionaal

De volgende stap voor het afleiden van het algoritme is het opleggen van een
discreet en uniform rooster van t-waarden, gegeven door:

tn =
n − 1
N − 1 met n ∈ {m ∈ N | 1 ≤ m ≤ N }. (C.9)

De discretisatie (C.9) geeft dan aanleiding tot een geordend rooster van punten
{tn | n ∈ N ∧ 1 ≤ n ≤ N }, met t1 = 0 en tN = 1. De afstand tussen twee punten op
het rooster (C.9) is gegeven door:

h =
1

N − 1 . (C.10)

De functiewaarden van de vortex structuur f (t) worden nu ook gegeven door een
verzameling punten met een kardinaliteit N : { fn def

= f (tn) | n ∈ N ∧ 1 ≤ n ≤ N }.
De randvoorwaarden (C.3) leggen op dat f1 = 0 en fN = 1, merk op dat dankzij
de adaptieve bemonstering deze gelijkheden exact zijn. Om de vrije energie
functionaal (C.7) te discretiseren is er ook nog een lijst nodig voor de afgeleide
van de functie om zo een discrete voorstelling te krijgen van het integrand (C.8).
Gezien de exacte vorm van de vortexstructuur f (t) niet gekend is, wordt de waarde
van de afgeleide in het punt tn , gegeven door f ′n , afgeschat op basis van de waarden

1In de eerste versie van het programma werd de adaptieve bemonstering niet toegepast en
moest dus steeds een goede numerieke waarde voor oneindig worden afgeschat. Het overgaan op
de t-ruimte leidde echter tot een stabieler en eenvoudiger algoritme, waardoor deze versie in de
thesis wordt neergeschreven.

198



C.3 - Discretisatie van de vrije energie functionaal

fn via de centrale formule:

f ′n =
fn+1 − fn−1

2h + O
(
h2

)
. (C.11)

De waarden van de afgeleiden zullen pas op het einde ingevuld worden, dit houdt
de formules compact en laat toe zo lang mogelijk met een zo exact mogelijke
representatie2 te werken.

Met de discretisatie voor de vortexstructuur kan nu de vrije energiefunctionaal
(C.7) gediscretiseerd worden via de trapeziumregel, dit resulteert dan in:

F [f (t)]
2πH =

h

2 (I1 + IN ) + h
N−1∑
n=2
In + O

(
h2

)
, (C.12)

met In de waarde van het integrand (C.8) gev̈alueerd in het punt tn :

In =
tnξ

2
v

(1 − tn)3
X (Ψn) + 1

2tn(1 − tn)ρsf(fn) +
tn(1 − tn)

2 ρqp(fn)
(
f ′n

)2
. (C.13)

Om de uiteindelijke vorm van het integrand (C.13) te bepalen worden de randen
n ∈ {1,N } apart beschouwd. In het punt t1 = 0 wordt het gediscretiseerde integrand
(C.13) gelijk aan:

I1 = 0 · ξ 2
vX (Ψ1) + 1

2t1
ρsf(f1) + 0 · ρqp(f1)

(
f ′1

)2
= 0. (C.14)

De eerste term en laatste term in (C.14) zijn een eindig getal maal nul, wat
resulteert in nul. Voor de tweede term in (C.14) werd het feit gebruikt dat
ρsf(f1) ∝ f 2

1 en f (t) lineair of sneller naar nul gaat in de limiet t → 0. In het punt
tN = 1 wordt het integrand gegeven door:

IN = 1
(1 − tN )3

ξ 2
vX (ΨN ) + 1

2(1 − tN )ρsf(fN ) + 0 · ρqp(fN )
(
f ′N

)2
, (C.15)

waarvan de waarde niet noodzakelijk gelijk is aan nul. Merk op dat de derde term
in (C.15) wel gelijk is aan nul gezien het een product is van nul maal een eindige
waarde. Merk op dat de overige twee termen in (C.15) alleen afhangen van de
waarde in het punt tN en dus zullen wegvallen bij het nemen van een verschil
in vrije energie. Gezien de resterende termen niet relevant zijn voor de verdere

2Het is dan steeds duidelijk waar er gewerkt wordt met een functiewaarde fn of afgeleide f ′n .
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berekeningen wordt (C.15) voor de eenvoud per definitie gelijk gesteld aan nul:

IN def
= 0, (C.16)

op deze manier blijven de formules eenvoudig en compact. Voor de resterende
termen in de punten {tn | n ∈ N ∧ 2 ≤ n ≤ N − 1} wordt (C.13):

I2≤n≤N−1 =
tnξ

2
v

(1 − tn)3
X (Ψn) + 1

2tn(1 − tn)ρsf(fn) +
tn(1 − tn)

8h2 ρqp(fn) (fn+1 − fn−1)2 .
(C.17)

Uit het voorgaande blijkt dat de energiefunctionaal (C.12) herschreven kan worden
als:

F [f (t)]
2πH = h

N−1∑
n=2
In(fn−1, fn, fn+1) + O

(
h2

)
, (C.18)

waarbij de sommatie over n loopt over alle integranda In , niet de functieargumenten
(fn−1, fn, fn+1).

Het bepalen van de volledige vrije energie zal, net als in het continue geval, leiden
tot een divergente integraal3. Voor de minimalisatie van de vrije energiefunctionaal
(C.12) zijn deze divergenties echter geen probleem. De reden hiervoor ligt in het feit
dat er voor de minimalisatie gekeken wordt naar de energieverschillen, welke wel
een eindige waarde hebben. Voor het numerieke algoritme zal de vortexstructuur
fn punt voor punt worden aangepast, indien de nieuwe structuur leidt tot een lagere
energie wordt deze aanvaard, zoniet wordt deze verworpen. Omdat de structuur
maar punt voor punt wordt aangepast, zullen veel termen in de sommatie in (C.18)
elkaar opheffen. In totaal zullen er maar zes niet nulle termen overblijven in het
verschil in vrije energie:

δFi
2πH =

1
2πH

[
F

({
fn | n ∈ N[1,N ] ∧ fi → fi + δ fi

})
− F

({
fn | n ∈ N[1,N ]

})]
,

(C.19)
waarbij voor een bondige notatie de verzameling

N[1,N ] def
= {m ∈ N | 1 ≤ m ≤ N }. (C.20)

werd ingevoerd. Om de vrije energieverschillen uit te schrijven worden er drie
gevallen beschouwd: i = 2, i = N − 1 en de overige i waarden. Voor het algemene

3Dit waren immers de divergente termen in (C.15) die werden weggewerkt via (C.16).
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geval is het energieverschil gegeven door:

δFi
2πH = h [Ii−1(fi−2, fi−1, fi + δfi ) − Ii−1(fi−2, fi−1, fi )]

+ h [Ii (fi−1, fi + δfi , fi+1) − Ii (fi−1, fi , fi+1)]
+ h [Ii+1(fi + δfi , fi+1, fi+2) − Ii+1(fi , fi+1, fi+2)] . (C.21)

waarbij de drie verschiltermen in (C.21) eenvoudig uitgeschreven kunnen worden.
Het eerste verschil geeft dan:

Ii−1(fi−2, fi−1, fi + δfi ) − Ii−1(fi−2, fi−1, fi )

=
ti−1(1 − ti−1)

8h2 ρqp(fi−1)
[(fi + δfi − fi−2)2 − (fi − fi−2)2

]
, (C.22)

het derde verschil is gelijk aan:

Ii+1(fi + δfi , fi+1, fi+2) − Ii+1(fi , fi+1, fi+2)

=
ti+1(1 − ti+1)

8h2 ρqp(fi+1)
[(fi+2 − fi − δfi )2 − (fi+2 − fi )2

]
, (C.23)

en de tweede verschilterm is dan gegeven door:

Ii (fi−1, fi + δfi , fi+1) − Ii (fi−1, fi , fi+1)

=
ti

(1 − ti )3
[X (Ψi + δΨi ) − X (Ψi )] + 1

2ti (1 − ti ) [ρsf(fi + δfi ) − ρsf(fi )]

+
ti (1 − ti )

8h2 (fi+1 − fi−1)2
[
ρqp(fi + δfi ) − ρqp(fi )

]
, (C.24)

waarbij in δΨi alleen het amplitudeprofiel f (t) wordt gevarieerd zodat Ψi + δΨi =

(fi + δfi )Ψ∞eiθ . De bovenstaande verschiltermen (C.22), (C.23) en (C.24) worden
dan bepaald in opgeteld volgens (C.21) om het energieverschil te vinden als fi

vervangen wordt met fi + δfi . In het speciale geval i = 2 zal de eerste verschilterm
in (C.21) gelijk zijn aan nul volgens (C.14). Voor de situatie i = N − 1 zal het de
laatste verschilterm in (C.21) zijn die gelijk is aan nul volgens (C.16).

C.4 Het gebruikte algoritme

Met de formules uit de vorige sectie kan nu de exacte vortexstructuur f (t) bepaald
worden door middel van een algoritme. Als beginstructuur wordt er gekozen voor
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de variationele vortexstructuur4:

f (0)i = tanh
(

ti√
2(1 − ti )

)
met f (0)1 = 0 en f (0)N = 1. (C.25)

Gegeven de begingok voor de vortexstructuur (C.25) kan het algoritme deze gok
nu verfijnen om zo de exacte oplossing beter te benaderen. Het verfijnen van
de vortexstructuur gebeurt door voor een gegeven punt f (n)i een nieuw voorstel
f (n)i + δf (n)i te maken, waarbij n aangeeft dat het de structuur na n iteraties is.
Indien het nieuwe voorstel de energie verlaagt, ofwel (C.21) is negatief, zal het
voorstel worden aanvaard zodat f (n+1)

i = f (n)i + δf (n)i . Indien dit niet het geval is
wordt de voorgestelde wijziging verworpen zodat f (n+1)

i = f (n)i . Om door de lijst
van functiewaarden f (n)i te lopen zijn er twee mogelijkheden, ofwel doet men dit
sequentieel ofwel doet men dit willekeurig. Uit ervaring blijkt dat de sequentiële
aanpak het beste werkt en leidt tot de snelste convergentie5. De variaties op de
functiewaarden die worden voorgesteld zijn gegeven door6:

δf (n)i = ±ri · 10−a · f (n)i , (C.26)

met ri een willekeurige waarde in [0, 1] verschillend voor elk roosterpunt f (n)i en
a ∈ N een waarde die begint op a = 1 en stelselmatig verhoogd wordt om steeds
kleinere fijnere correcties op de structuur te maken. De parameter a wordt verhoogd
indien nog maar 5% van de nieuwe waarden (C.26) wordt geaccepteerd. Eens de
maximale grootte van de stap 10−a de vereiste tolerantie op de vortexstructuur
bereikt wordt deze vijfmaal opnieuw op de beginwaarde gezet, dit om te vermijden
dat de stappen te klein zijn om uit een lokaal minimum te komen. Eens de
tolerantie bereikt is en de stapgrootte vijfmaal herstart werd heeft het programma
convergentie bereikt. Als tolerantie wordt er gekozen voor de waarde 10−8 zodat de
vortexstructuur zeker tot op voldoende detail gekend is. Het aantal roosterpunten
waarmee gewerkt werd in de analyse was gelijk aan N = 128. De algemene structuur
van het volledige programma is door middel van pseudocode getoond in algoritme
C.1.

4Het algoritme werd ook getest voor een beginstructuur f
(0)
i gegeven door willekeurige waarden

tussen 0 en 1 met de randvoorwaarden f1 = 0 en fN = 1. Dit leidde tot dezelfde resultaten, alleen
met een tragere convergentie.

5Dit is ook logisch: door sequentieel te werken heeft de nieuwe informatie al meteen effect op
het (volgende) naburige punt.

6Bijkomend wordt er nog opgelegd dat de functiewaarden fi ten alle tijden positief moeten
zijn.
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Algoritme C.1: Minimalisatieprocedure voor het vinden van de exacte
(numerieke) vortexstructuur gegeven de fysische parameters (β,(kFas)−1,ζ )
en het aantal roosterpunten N .

% I n i t i a l i s a t i e van de vereiste constanten en parameters
fTol ← 10−8

N ← 128

t ← initialisatieTwaarden(N)

(∆sp, µsp,C , E , ξ ) ← initialisatieParameters
(
β , (kFas)−1, ζ

)
actief ← True

% Allocatie van de variabelen in het geheugen
a ← 1

f ← initialisatieVortexStructuur(N)

fnieuw ← initialisatieVortexStructuur(N)

df ← nulvector(N)

% Het hoofdprogramma
while actief do:

df ← genereerStappen(a,f)

fnieuw ← minimizatieStap(a,f,df,∆sp, µsp,C , E , ξ )
a ← updateStapGrootte(a,f,fnieuw)

actief ← controleerConvergentie(a,f,fnieuw ,fTol)

f ← fnieuw

end
% Geef de exacte vortex structuur terug
return (t,f)

Opmerking: Voor de rechtstreekse minimalisatie van de vrije energiefunctionaal
(C.18) zijn er vele mogelijkheden om laagst energetische toestand van het systeem
te zoeken. De brede klasse aan methoden die de grondtoestand van het systeem
zoekt noemt men in de literatuur ook “eigensolvers”. Twee populaire eigensolvers
zijn de LANCZOS methode[412] en de geconjugeerde gradiënt methode[413]. De
directe eenvoudige aanpak werd echter verkozen door de complexe vorm van de
EFT. Merk op dat deze eenvoudige aanpak ook succesvol werd toegepast in het
kader van BOSE-EINSTEIN condensaten[414].

C.5 Extra: Werken met de straffunctie

In de eerste versie van het algoritme werd het programma soms onstabiel waardoor
de f (n)i waarden in sommige situaties zeer snel zeer groot werden. Wanneer men met
de Euler-Lagrange bewegingsvergelijkingen werkt kan men met een Lagrange
multiplicator beperkingen opleggen die, door middel van een pseudokracht, vermij-
den dat de waarden f (n)i te groot worden. In de minimalisatieprocedure (algoritme
C.1) kan deze beperking naief opgelegd worden door manueel elke waarde die te
groot wordt terug te zetten op een maximale eindige waarde fmax. Het probleem
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met dit handmatig kiezen van de waarde is dat dit een abrupte verandering teweeg
brengt welke niet goed blijkt te werken in praktijk.

Een geschiktere manier om de beperkingen op te leggen aan de f (n)i is door
te werken met een “straffunctie”[415]. Het idee van de straffunctie is om een
extra term toe te voegen aan de te minimaliseren functionaal (C.18) welke gelijk
is aan nul zo lang de randvoorwaarden voldaan zijn maar (op een continue wijze)
toeneemt zodra de opgelegde voorwaarden geschonden zijn. Als gevolg van de
straffunctie zijn de niet-toegelaten situaties onwenselijk en zullen deze tijdens het
minimaliseren door het algoritme gemeden worden. Voor de eerste versie van de
numerieke vortexstructuur was de straffunctie gegeven door:

p
(
f (n)i , fmax;α

)
=




0 als f (n)i ≤ fmax,

cosh
(
α[fmax − f (n)i ]

)
− 1 elders,

(C.27)

met α een parameter die bepaalt hoe sterk de straffunctie toeneemt. Voor de
optimalisatie van de vortexstructuur was een waarde van α = 2 reeds voldoende.
Voor de straffunctie (C.27) zijn er vele mogelijkheden die vrij te kiezen zijn
naargelang het beschouwde probleem, belangrijk is dat deze op een glooiende wijze
wordt ingevoerd. Indien de straffunctie met een discontinuïteit wordt ingevoerd is
de kans groot dat deze meer kwaad dan goed doet.

Opmerking: In het geval van de vortexstructuur werden de functiewaarde f
(n)
i

afgestraft gezien dit het eenvoudigste te implementeren is. Nu wordt een numerieke
onstabiliteit dikwijls in de hand gewerkt door een afgeleide die te groot wordt en
is het niet altijd duidelijk of er een maximale waarde fmax kan opgelegd worden
aan de functiewaarden f

(n)
i . Als alternatief kan men dan kiezen om de afgeleide

rechtstreeks af te straffen door de straffunctie p
(���f ′(n)i

���, ��f ′max
��) te gebruiken.
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BĲLAGE D
De confocale elliptische coördinaten

If people do not believe that mathematics is simple, it is
only because they do not realize how complicated life is.

— John Von Neumann

De keuze van een goed (passend) coördinaatstelsel kan het rekenwerk voor een
te bestuderen probleem aanzienlijk vereenvoudigen. Hoewel de keuze van coör-
dinaatstelsel vandaag (dankzij de aanwezige rekenkracht van computers) minder
aan de orde is, was er in de 19e eeuw een grote belangstelling voor de studie van
separabele (orthogonale) coördinaatstelsels1. De interesse in deze thesis naar de
separabele coördinaatstelsels komt van het feit dat voor een potentiaalstroom
de snelheidspotentiaal voldoet aan de Laplace vergelijking. Dit wil zeggen dat
wanneer de laplaciaan wordt uitgedrukt in een van de separabele coördinaatselsels,
en als de randvoorwaarden van de snelheidspotentiaalvergelijking compatibel2 zijn,
het bestaan van de oplossing nagenoeg een zekerheid is. Gezien er in hoofdstuk 6
(“Over de ellipticiteit van de vortexkern”) gekeken wordt naar ellipsen, wordt er
gekozen om te werken met de confocale elliptische coördinaten.

Gezien de meeste handboeken zich vandaag beperken tot de carthesische-,
pool-, cilinder- en bolcoördinaten zijn de verschillende afleidingen in het hoofdstuk
(kort) geschetst. Voor een uitgebreidere behandeling wordt de lezer doorverwezen
naar de werken waarop de bijlage gebaseerd is: [318, 365, 416, 417].

1Dit zijn orthogonale coördinaatstelsels die een volledige separabele orthogonale basis hebben
als oplossing van de Laplace of Helmholtz vergelijking. In totaal zijn er respectievelijk 13 of
11 mogelijke coördinaatsystemen. Voor een uitgebreidere bespreking zie [312].

2Bij het scheiden van de veranderlijken kunnen de randvoorwaarden ook op een gepaste manier
gesplitst worden.
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D.1 De confocale elliptische coördinaten

De confocale elliptische coördinaten (η,φ; c) zijn gedefinieerd als:
{
x = c cosh(η) cos(φ)
y = c sinh(η) sin(φ)

met c ∈ R+, (D.1)

waarbij η ∈ R+ en φ ∈ [0, 2π[. Om inzicht te krijgen in het coördinaatsysteem is
het steeds instructief om de coördinaatcurven van η en φ te plotten3, dit is gedaan
in figuur D.1. Door beurtelings de variabelen η en φ te elimineren uit het stelsel

x

y

η = 0.5
η = 1

η = 1.5

η = 2

φ = 0

φ = 2π

φ
=
π/2

φ = π

φ
=

3
π/2

φ =
π/6

φ
=
π/4φ

=
π
/3

φ
=

2π/3φ
= 3π/4

φ = 5π/6

φ =
7π/6

φ
=

5π
/4

φ
=

4π
/3

φ
=

5π/3

φ
= 7π/4

φ = 11π/6

η = 0
(c, 0)(−c, 0)

êη
êφ

P

Figuur D.1: De coördinaatcurven van het elliptische coördinaatsysteem
(η,φ; c), figuur is gebaseerd op de gelijkaardige figuur uit [418].

(D.1) bekomt men respectievelijk de coördinaatcurven voor η en φ gegeven door:

x2

cos2(φ) −
y2

sin2(φ) = c
2, (D.2)

3Dit laat toe om in één oogopslag (kwalitatief) te kijken naar de kromming en orthogonaliteit
van het nieuwe coördinaatstelsel. Door naar de raaklijnen aan de coördinaatcurven te kijken kan
het gedrag van de basisvectoren bekeken worden.
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x2

cosh2(η) +
y2

sinh2(η) = c
2. (D.3)

De coördinaatcurven van η zijn gegeven door hyperbolen (D.2), terwijl de coördi-
naatcurven van φ gegeven zijn door ellipsen (D.3).

In de mathematische hydrodynamica zal men de coördinaattransformatie (D.1)
vaak schrijven als een conforme transformatie in het complexe vlak[365, 419]:

z = c cosh(ζ ) met c ∈ R+, (D.4)

waarbij z = x + iy en ζ = η + iφ. Voor de studie van 2D potentiaalstromen vormen
conforme transformaties een krachtig hulpmiddel waarvan in hoofdstuk 6 (“Over
de ellipticiteit van de vortexkern”) nog dankbaar gebruik gemaakt zal worden.

D.2 Afleiden van de transformatieregels

De definiërende transformatieregel (D.1) kan aangewend worden om scalaire func-
ties eenvoudig te transformeren van het (x,y)-vlak naar het (η,φ; c)-vlak. Voor
de inverse transformatie moeten de relaties (D.1) geïnverteerd worden, dit wordt
(exact) gedaan in deze sectie. Gezien er in de thesis ook gewerkt wordt met
vectorvelden zijn er nog bijkomende transformatieregels nodig om de basisvectoren
in elkaar om te zetten. Met de formules in deze sectie zijn de nodige middelen
voorhanden om vlot tussen de cartesische en confocale elliptische coördinaten te
wisselen. Deze sectie is gebaseerd op [310, 318, 417] en eigen uitwerkingen.

D.2.1 Inverse transformatieregels

Hoewel de numerieke berekeningen perfect kunnen gedaan worden in elliptische
coördinaten (η,φ; λ), is het werken in cartesische coördinaten (x,y) vaak intuïtiever.
Het interpreteren van resultaten is eenvoudiger en het (numeriek) doorvoeren
van transformaties zoals rotaties en translaties is triviaal. Het beginpunt voor de
afleiding van de inverse transformatieregels is gegeven door de coördinaatcurven
van het elliptische coördinaatstelsel: (D.2) en (D.3).

Om de inverse transformatie voor η af te leiden introduceert men in (D.3)
de variabele q = − sinh2(η), welke negatief en enkelwaardig is gezien η > 0. Dit
resulteert in een kwadratische vergelijking voor q, gegeven de waarden van x , y en
c. Oplossen van de kwadratische vergelijking resulteert dan in de waarde van q
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gegeven door:

q = −b +
√
b2 + 4c2y2

2c2 waarbij b = x2 + y2 − c2. (D.5)

Indien vervolgens de waarde van de variabele q opgelost wordt naar de waarde van
η wordt de inverse transformatie gevonden, gegeven door:

η =
1
2 ln

(
1 − 2q + 2

√
q2 − q

)
. (D.6)

Het afleiden van de inverse transformatie voor φ verloopt analoog. Ditmaal
wordt in (D.2) de variabele p = sin2(φ) geïntroduceerd, waarbij p ≥ 0 maar niet
enkelwaardig4. Oplossen van de kwadratische vergelijking resulteert dan in:

p =
−b +

√
b2 + 4c2y2

2c2 waarbij b = x2 + y2 − c2. (D.7)

Inverteren van de relatie tussen de variabele p en de coördinaat φ resulteert dan
in de inverse transformatie voor φ:

φ0 = arcsin
(√
p
)
. (D.8)

Bij het inverteren moet de meerwaardigheid van de variabele p in rekening gebracht
worden, het resultaat (D.8) maakt immers geen onderscheid tussen de vier mogelijke
oplossingen (±x,±y). De volledige inverse transformatie dient bijgevolg gedefinieerd
te worden als het meervoudig functievoorschrift:

φ =




φ0 als x ≥ 0 en y ≥ 0,

π − φ0 als x < 0 en y ≥ 0,

π + φ0 als x ≤ 0 en y < 0,

−φ0 als x > 0 en y < 0,

(D.9)

analoog zoals bij de poolcoördinaten. Met de keuze (D.9) wordt de vertakingslijn
in de coördinaat φ(x,y) vastgelegd op de x-as in de waarden x ∈ [−c,∞[. Met
de relaties uit deze sectie kunnen de inverse transformaties eenvoudig numeriek
geïmplementeerd worden.

4Met één waarde van p komen vier waarden van φ overeen.
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D.2.2 De eenheidsvectoren en metriek

Voor het transformeren van vectorgrootheden is er nog meer nodig dan de hierboven
genoemde gelijkheden, namelijk een transformatieregel voor de eenheidsvectoren.
Om op een praktische manier de “natuurlijke basis” of covariante basis5 af te
leiden wordt er gekeken naar de raaklijnen aan de coördinaatcurven. Indien men
alle coördinaten constant houdt, op één na, fungeert de resterende coördinaat
ui als parameter om mee langsheen de coördinaatcurven te vorderen. Via een
infinitesimale verplaatsing dr in de resterende coördinaat ui vindt men dan de
eenheidsvector êi en Lamé coëfficiënt hi via:

êi =
1
hi

∂r

∂ui
met hi =

���� ∂r∂ui
���� zodat dr = hi êi dui . (D.10)

Gebruikmakende van (D.10) kan men eenvoudig de eenheidsvectoren van de
confocale elliptische coördinaten (D.1) afleiden:

êη =
sinh(η) cos(φ)êx + cosh(η) sin(φ)êy√
sinh2(η) cos2(φ) + cosh2(η) sin2(φ)

, (D.11)

êφ =
− cosh(η) sin(φ)êx + sinh(η) cos(φ)êy√

sinh2(η) cos2(φ) + cosh2(η) sin2(φ)
, (D.12)

met de Lamé coëfficiënten hη en hφ gegeven door:

hη = hφ = c

√
sinh2(η) cos2(φ) + cosh2(η) sin2(φ),

= c

√
sinh2(η) + sin2(φ),

= c

√
cosh(2η) − cos(2φ)

2 .

(D.13)

Bewĳs. Bovenstaande relaties zijn eenvoudig aan te tonen door te beginnen van de
cartesische positievector r = xêx + yêy en de transformatieregel (D.1) in te vullen:

r = c cosh(η) cos(φ)êx + c sinh(η) sin(φ)êy .

Toepassen van (D.10) levert dan de eenheidsvectoren en Lamé coëfficiënten op. �

5Men kan ook werken in de duale basis of contravariante basis. In dit geval kijkt men naar de
normale op de coördinaatcurven.
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Gezien de confocale elliptische coördinaten een orthogonaal coördinaatstelsel
vormen, is de metriek gegeven door:

д =

(
hη 0
0 hφ

)
. (D.14)

Voor het bepalen van de oppervlakte elementen (zoals in de gebruikte integraal-
transformaties) wordt de Jacobiaan gebruikt, welke voor de confocale elliptische
coördinaten gelijk wordt aan:

����∂(η,φ)∂(x,y)

���� = hηhφ , (D.15)

deze heeft een eenvoudige vorm door de orthogonaliteit van het coördinaatstelsel.

Opmerking: De LAMÉ factoren van het confocale elliptische coördinaatstelsel
gaan in de focaalpunten lineair met de afstand tot het focaalpunt naar nul. Dit
maakt dit coördinaatstelsel ideaal om divergenties van de vorm 1/r mee op te
heffen in integraties. Het coördinaatstelsel vindt dan ook daarmee onder andere
haar toepassing in het oplossen van het twee-deeltjes COULOMB probleem [420,
421], het twee-deeltjes gravitatieprobleem [422].

D.3 De limiet c → 0

Met de confocale elliptische coördinaten is er een coördinaatstelsel voorhanden
waarmee de sterke van de ellipticiteit op een continue manier kan worden aangepast
via de parameter c ∈ R+. In figuur D.1 is te zien dat hoe groter de waarde
van de coördinaat η, hoe meer het coördinaatsysteem zal overeenkomen met de
poolcoördinaten. Om de gelijkenis met de poolcoördinaten in te zien kan er
opgemerkt worden dat voor voldoende grote η-waarden in (D.1) geldt dat:

sinh(η) ≈ cosh(η) ≈ 1
2 exp(η). (D.16)

Met (D.16) kan de coördinaattransformatie (D.1) vervolgens in de limiet van
voldoende grote η suggestief herschreven worden als:

{
x = r (η) cos(φ)
y = r (η) sin(φ)

waarbij r (η) ≈ c

2 exp(η) ≈ c · (D.16). (D.17)

Merk op dat er geen lineair verband is tussen η en de “effectieve straal” r (η).

210



D.3 - De limiet c → 0

Om te definiëren wat er bedoeld wordt met een “voldoende grote waarde van η”
kan er gekeken worden naar de excentriciteit van de elliptische φ coördinaatcurven
(D.3), gegeven door:

e = [cosh(η)]−1 , (D.18)

en geplot in figuur D.2. Uit de bovenstaande analyse zou het kunnen lijken alsof
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Figuur D.2: De excentriciteit van de elliptische coördinaatcurven (D.18)
als functie van η.

het elliptische karakter niet afhangt van de waarde c, maar niets is minder waar.
De waarde c treedt op als een schaalfactor in de transformaties (D.1), hoe groter c,
hoe groter de “draagkracht” van het elliptische karakter. Om dit in te zien wordt
er gekeken naar de afstand tot de oorsprong:

r2 = x2 + y2 =
c2

2 [cosh(2η) + cos(2φ)] . (D.19)

Om vervolgens de afstand af te schatten waarop het elliptische karakter minder
belangrijk wordt, zal er gekeken worden naar de waarde van η waarop de excentri-
citeit halveert6: η1/2 = arccosh(2) ≈ 1.317. Ingevuld in (D.19) wordt er gevonden
dat de (Euclidische) afstand waarop het elliptische karakter onbelangrijk wordt
R1/2 gegeven is door:

R1/2 ≈ 2c, (D.20)

waarbij φ = 0 werd genomen om R1/2 te maximaliseren. Dezelfde analyse als
hierboven kan eveneens gemaakt worden voor de eenheidsvectoren van het coördi-
naatsysteem (D.11) en (D.12). Indien men dan de asymptotische gelijkheid (D.16)
gebruikt vindt men dat de eenheidsvectoren van het elliptische coördinaatsysteem

6Vanaf dit punt neemt de dalende exponent in de cosinus hyperbolicus in (D.18) het gedrag
over, zodat vanaf dit punt de excentriciteit exponentieel snel afvalt.
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overeenstemmen met de eenheidsvectoren van de poolcoördinaten (r , θ ):

êr = cos(θ )êx + sin(θ )êy, (D.21)

êθ = − sin(θ )êx + cos(θ )êy . (D.22)

Opmerking: Het relaxeren van het coördinaatsysteem van elliptisch naar circulair
(poolcoördinaten) is ook een logisch gedrag voor een elliptische vortex. Inderdaad,
ver van de vortexkern zou de exacte structuur geen rol mogen spelen en moet
deze relaxeren naar de circulaire vorm. Met andere woorden, de waarde van R1/2
(D.20) kan fysisch geïnterpreteerd worden als een maat voor de “reikwijdte” van
het elliptische gedrag van de vortexkern.
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BĲLAGE E
Ideale stromen in twee dimensies

With four parameters I can fit an elephant, and with
five I can make him wiggle his trunk.

— John von Neumann

Voor de beschrijving van het snelheidsveld van één vortex1 wordt er door-
gaans verondersteld dat de stroom onsamendrukbaar is2[363]. Als gevolg van
deze aanname is een de stroming van een vortex zowel irrotationeel als onsa-
mendrukbaar, ook gekend als een ideale stroom. Daarbovenop wordt er gekeken
naar (quasi-)tweedimensionale systemen: de vortexkernen zijn recht en dus in
essentie tweedimensionaal. De beperking tot twee dimensies zorgt ervoor dat de
ideale stroom kan beschreven worden door middel van een complex veld, wat op
zijn beurt toelaat de volledige kracht van het complexe vlak aan te wenden. De
combinatie van de twee vereenvoudigingen maakt dat tweedimensionale ideale
stromen eenvoudig te beschrijven zijn.

Deze bijlagen bespreekt de basisaspecten van de hydrodynamica van ideale
stromen in twee dimensies. Allereerst worden de gebruikte technieken kort geschetst.
Daarnaast worden de gebruikte elementaire potentiaalstromen aangehaald. Tot
slot wordt de conforme Joukowski afbeelding besproken welke gebruikt werd
om de stroom langsheen een elliptische vortex af te leiden. Deze bijlage is een
samenbundeling van informatie de verschillende handboeken: [311, 365, 416, 423,
424].

1En bij extensie ook meerdere vortices gezien dan de snelheidsvelden voor enkele vortices
zullen worden opgeteld.

2Zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 5 (“Radiële oscillaties van de vortexkern”) worden
effecten van samendrukbaarheid toegeschreven aan fononen en beschouwt men samendrukbaarheid
bijgevolg niet in de studie van vortexstromingen. Vortices bestudeert men in koude gassen als
objecten met een zuivere rotatie.

213



Bijlage E - Ideale stromen in twee dimensies

E.1 Algemene aspecten van ideale stromen in 2D

Naast de eis van een wrijvingsloze stroom voldoet de ideale stroom aan twee
bijkomende eisen. De eerste eis is dat de stroom irrotationeel (∇ × v = 0) is,
wat inhoudt dat het snelheidsveld geschreven kan worden als de gradiënt van een
scalaire potentiaal ϕ. De componenten van het snelheidsveld v zijn dan gegeven
door:

vx
def
=
∂ϕ

∂x
en vy

def
=
∂ϕ

∂y
. (E.1)

Hierdoor noemt men een irrotationele stroom ook vaak een potentiaalstroom, het
veld ϕ noemt men doorgaans de snelheidspotentiaal. De tweede eis is dat de stroom
onsamendrukbaar (∇ · v = 0) is, wat inhoudt dat het snelheidsveld geschreven
kan worden als de rotor van een vectorpotentiaal ψ. In twee dimensies is het
echter voldoende om slechts één component van de vectorpotentiaal verschillend
van nul te nemen. Om een stroom in het (x,y)-vlak te beschrijven kiest men de
z-component als niet-nulle component zodat: ψ def

= ψ êz ; het resulterende scalaire
veld ψ noemt men de stroomfunctie. De componenten van het snelheidsveld v zijn
dan gegeven door:

vx
def
=
∂ψ

∂y
en vy

def
= −∂ψ
∂x
. (E.2)

Naargelang of men werkt met een tweedimensionale wrijvingsloze irrotationele
of onsamendrukbare stroom zal men werken met de snelheidspotentiaal ϕ of de
stroomfunctie ψ . Wanneer de stroom zowel irrotationeel als onsamendrukbaar
is kan men beiden gebruiken, daarbovenop kunnen beide velden dan bepaald
worden door middel van een Laplace vergelijking. Legt men de eis van een
onsamendrukbare stroming op aan de potentiaalstroom (E.1) geeft dit:

∂2ϕ

∂x2 +
∂2ϕ

∂y2 = 0, (E.3)

wat inderdaad de Laplace vergelijking geeft. Eist men dat de onsamendrukbare
stroom (E.2) eveneens irrotationeel is geeft dit dezelfde vergelijking:

∂2ψ

∂x2 +
∂2ψ

∂y2 = 0. (E.4)

Met de twee bovenstaande vergelijkingen (E.3) en (E.4) kunnen zowel de snel-
heidspotentiaal ϕ als de stroomfunctie ψ van een tweedimensionale ideale stroom
bepaald worden. Indien één van de twee velden gekend is, is de waarde van het
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andere veld (op een irrelevante constante na) ondubbelzinnig bepaald. Merk op
dat voor een ideale stroom de berekening van het snelheidsveld volledig ontkoppeld
is van de druk: men kan eerst het snelheidsveld bepalen en vervolgens het drukveld
eenvoudig neerschrijven via de wet van Bernoulli.

E.2 Hydrodynamica in het complexe vlak

Om de maximale kracht van de hydrodynamica van een ideale vloeistof in twee
dimensies te benutten wordt er gewerkt in het complexe vlak. De eerste hint om over
te gaan naar het complexe vlak ligt in het feit dat zowel de snelheidspotentiaal ϕ als
stroomfunctie ψ harmonische functies zijn. Door het aan elkaar gelijk stellen van
de twee uitdrukkingen voor het snelheidsveld (E.1) en (E.2) kan men daarnaast
nog aantonen dat de twee velden ϕ en ψ voldoen aan de Cauchy-Riemann
voorwaarden:

∂ϕ

∂x
=
∂ψ

∂y
en ∂ϕ

∂y
= −∂ψ
∂x
. (E.5)

Uit de Cauchy-Riemann voorwaarden (E.5) concludeert men dat de twee poten-
tialen kunnen gecombineerd worden in één complexe functie:

χ (z) def
= ϕ + iψ , (E.6)

in de variabele z = x + iy die men de complexe (snelheids)potentiaal noemt. De af-
geleide van de complexe snelheidspotentiaal noemt men het complexe snelheidsveld
w(z) en is gegeven door3:

w(z) def
=

dχ
dz = vx − ivy . (E.7)

Bewĳs. Maak gebruik van het feit dat (E.6) een analytische functie is en het dus
niet uitmaakt langs welke richting men de afgeleide neemt:

dχ
dz =

∂χ

∂x
= −i∂χ

∂y
.

�

Op een analoge manier kan men de (volume)flux en circulatie tot één complexe
grootheid combineren en schrijft men de kracht op een lichaam neer als een

3Gezien de complexe potentiaal (E.6) een analytische functie is, is het bestaan van het complexe
snelheidsveld (E.7) gegarandeerd.
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complexe grootheid, beide combinaties zijn gegeven door:

Γ + iQ =
∮
C
w(z) dz , (E.8)

Fx − iFy =
iρ∞
2

∮
C

dz (w(z))2 , (E.9)

met Γ de circulatie, Q de volumeflux, Fx en Fy de componenten van de krachtvector
en ρ∞ de de massadichtheid van het uniforme fluïdum. Vergelijking (E.9) noemt
men ook de stelling van Blasius.

Bewĳs. De eerste relatie kan eenvoudig worden aangetoond door te beginnen van
het rechterlid en gebruik te maken van het feit dat w(z) = vx − ivy en dz = dx + i dy.
Door de te kijken naar de reële en imaginaire delen kan men de uitdrukking voor
de circulatie Γ en volumeflux Q herkennen.

De tweede vergelijking leidt men af door gebruik te maken van de wet van
Bernoulli. Hier start men van het linkerlid en gebruikt men de eigenschappen
van de complexe snelheidspotentiaal4. �

De contour integraties (E.8) en (E.9) zijn dankzij de residustelling eenvoudig
uit te rekenen voor elementaire stromingen. Een implicatie uit de bovenstaande
relaties is dat wanneer de contour C geen singulariteiten omvat er uit (E.8) volgt dat
de omsloten stroming ook geen circulatie Γ of volumeflux Q kent, ofwel Γ = Q = 0.
Hetzelfde argument kan worden gevoerd voor het bepalen van de kracht op een
voorwerp via (E.9).

Gegeven de snelheidspotentiaal χ (z) kan men steeds in het complexe vlak
een conforme transformatie ζ (z) doorvoeren, de resulterende snelheidspotentiaal
χ (ζ ) is dan nog steeds een analytische functie. Dankzij conforme transformaties
is het bijgevolg mogelijk om, op basis van eenvoudige elementaire stromingen,
complexere stromingspatronen te realiseren. Gezien er een grote hoeveelheid
conforme transformaties voorhanden zijn en deze ook eenvoudig te construeren
zijn[416, 423], biedt het complexe vlak veel mogelijkheden voor het verkennen van
tweedimensionale ideale stromingen.

4Het bewijs kent twee stadia, eerst toont men aan dat de relatie opgaat voor de stroom
langsheen een stroomlijn. In een tweede stap gebruikt men het theorema van Morera om te
tonen dat de relatie geldt voor élke contour C zo lang men gen singulariteiten doorkruist.
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E.3 Enkele elementaire stromingen

In deze thesis zijn er drie ideale stromingen die beschouwd worden: de uniforme
stroming, de puntvortex stroming en de stroming rondom een cilinder. Voor de
volledigheid is van elk van deze stromingen de complexe potentiaal χ (z) gegeven.

Uniforme stroming De uniforme stroming is beschreven door:

χ (z) = v∞z, (E.10)

met v∞ de snelheid van de uniforme stroom.

Puntvortex stroming De puntvortex stroming is beschreven door:

χ (z) = − iΓ
2π ln(z), (E.11)

waarbij Γ de circulatie van de vortex is.

Stroming om een cilinder De stroming om een cilinder is beschreven door:

χ (z) = v∞
(
z +

R2

z

)
, (E.12)

waarbij R de straal van de cilinder is en v∞ de snelheid van de stroming ver
van de cilinder waar de stroom terug uniform wordt.

Het snelheidsveld kan eenvoudig bekomen worden via het afleiden naar z (E.7).
Alle potentialen kunnen ook eenvoudig via optelling gecombineerd worden om
complexere storming te bekomen.

E.4 De Joukowski afbeelding

De Joukowski afbeelding[425] is gedefinieerd als:

z = ζ +
a2

ζ
met a ∈ R+ en |ζ | ≥ a. (E.13)

De bijkomende eis op ζ in (E.13) is om de transformatie 1-op-1 te maken gezien
de punten ζ en a2/ζ op hetzelfde punt in de z-ruimte worden afgebeeld. Om het
effect van de transformatie te bestuderen wordt er gekeken naar een cirkel met
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straal R in het ζ -vlak: ζ = Reiθ . Invullen van de cirkel in het ζ vlak geeft in het
z-vlak als getransformeerd resulaat:

z = x + iy met



x =

(
R +

a2

R

)
cos(θ ),

y =

(
R − a2

R

)
sin(θ ).

(E.14)

In de z-ruimte (E.14) bekomt men de parametervergelijking van een ellips met
focaalpunten in (x,y) = (±2a, 0). Een speciaal geval wordt bekomen als R =

a, in dat geval wordt de cirkel in het ζ -vlak afgebeeld op de rechte die loopt
tussen de focaalpunten. De transformatie is kwalitatief getoond in figuur E.1.
De Joukowski afbeelding (E.13) zal bijgevolg toelaten om de stroom over een

ζ

a

R

(a) Situatie in de ζ ruimte.

z

−2a 2a

(b) Situatie in de z ruimte.

Figuur E.1: Een kwalitatief beeld van de JOUKOWSKI transformatie. De
cirkels in het ζ -vlak worden getransformeerd naar ellipsen in het z-vlak. De
stippellijn geeft |ζ | = a aan, alleen cirkels met een straal groter dan of gelijk
aan a worden beschouwd in de transformatie.

vlakke plaat te beschrijven op basis van de stroom omheen een cirkel met straal
R = a. De transformatie zal bijgevolg gebruikt worden bij de beschrijving van
een elliptische vortex om de stroom van een extern snelheidsveld langsheen de
elliptische vortexkern te beschrijven.

Opmerking: De JOUKOWSKI transformatie is ook gerelateerd aan de confocale
elliptische coördinaten. Om de link met de elliptische coördinaten te zien kan in
(E.14) de variabele R = aeη invullen, na vereenvoudigen bekomt men de definitie
van de elliptische coördinaten (D.1) met c = 2a.

De inverse transformatie wordt gevonden door de definiërende relatie (E.13) te
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behandelen als een tweedegraadsvergelijking en op te lossen naar ζ , dit geeft:

ζ± =
z

2 ±
√(z

2

)2
− a2. (E.15)

Merk op dat er twee waarden zijn voor ζ , waarvoor geldt dat ζ+ = a2/ζ−. Naief zou
men denken dat het volstaat om één van de twee oplossingen (E.15) te kiezen voor
de inversie, niets is echter minder waar. Door de vierkantswortel heeft de inverse
transformatie (E.15) twee vertakkingspunten. Voor numerieke berekeningen zal
bijgevolg zowel de waarde van ζ+ als ζ− berekend worden, de uiteindelijke waarde
die voor ζ wordt gekozen is dan diegene die voldoet aan |ζ | ≥ a.
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BĲLAGE F
Moleculaire dynamica voor

vortexroosters

Physics is experience, arranged in economical order.

— Ernst Mach

Om in hoofdstuk 7 (“Vortexinteracties en -roosters”) de evenwichtsstructuur
te bepalen voor een rooster van Nv vortices moet de vrije energie van het Nv-
vortex systeem geminimaliseerd worden. Gezien dit een minimalisatie betreft in
een 2Nv dimensionale ruimte van een uiterst complexe functie, zal dit proces te
tijdrovend zijn voor praktische doeleinden. Om alsnog de optimale realisatie te
kunnen bepalen zal er bijgevolg gebruik gemaakt worden van de technieken uit
de moleculaire dynamica. Door aan de vortices een gegeven interactiepotentiaal,
bepaald via de effectieve theorie, op te leggen kan men deze laten relaxeren naar
het energieminimum1. Om dit energieminimum te bekomen zal er een dissipatieve
kracht worden geïntroduceerd aan de moleculaire (vortex)dynamica zodat elke
iteratie (of “tijdstap”) de energie van het systeem stelselmatig verlaagt totdat deze
een minimum bereikt.

Deze bijlage introduceert de basisaspecten van de moleculaire dynamica, samen
met de gebruikte notatie en formules. Eens de basisformules gekend zijn wordt er
gekeken hoe, gegeven een algemene potentiaal, de kracht op een efficiënte manier
kan bekomen worden. Op het einde wordt de praktische implementatie besproken
voor het bepalen van de vortexroosters. Deze bijlage is een verzameling van de

1Het is absoluut geen garantie dat het gevonden minimum ook het absolute minimum is, het
kan ook een lokaal minimum zijn. Om een onderscheid te maken kan men de simulaties meerdere
malen laten lopen. De structuur die men het meeste vindt is vaak de structuur met de laagste
energie.
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besprekingen in [395, 426–428].

F.1 Moleculaire dynamica

In de moleculaire dynamica veronderstelt men dat de verschillende deeltjes (in dit
geval vortices) in het systeem interageren volgens een gegeven interactiepotentiaal
V ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv}). Deze interactiepotentiaal kan worden bepaald door middel
van een kwantumberekening voor systemen met weinig deeltjes [429, 430]. Het
idee is dat de interactiepotentiaal de verschillende kwantumeffecten omvat en de
interagerende deeltjes verder bijgevolg als “klassiek” behandeld kunnen worden.
Concreet zal men, eens de potentiaal V ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv}) gekend is, de dynamica
van het systeem beschrijven op een (semi-)klassieke manier met:

Fj =mj
d2r j

dt2 met Fj = −∇r jV ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv}). (F.1)

De tweede wet van Newton (F.1) vormt het beginpunt voor de moleculaire
dynamica, alle afgeleide formules zijn hierop gebaseerd.

F.1.1 Gebruikte notatie

In theorie is het (klassieke) systeem volledig gekend indien men de posities r j (en
snelheden vj) van alle deeltjes kent. Om de interacties te beschrijven zal het echter
eenvoudiger zijn om te kijken naar de relatieve posities van de vortices2. Een
eerste grootheid die dan gedefineerd wordt is de relatieve positie van de vortex i

ten op zichte van de vortex j, gegeven door:

ri j
def
= ri − r j . (F.2)

De grootte van de relatieve positie (F.2), genoteerd als ri j , wordt de relatieve
afstand genoemd3. Voor interacties tussen twee deeltjes is de relatieve positie (F.2)
voldoende. Wanneer men echter kijkt naar interacties tussen drie vortices, zoals
gedaan wordt in de thesis, heeft men drie relatieve posities nodig. In praktijk
is het echter eenvoudiger om in het geval van drie deeltjes te kijken naar twee

2Gezien de interactiepotentiaal translatie-invariant moet zijn kan deze immers uitsluitend
afhangen van de relatieve posities van de vortices.

3In de moleculaire dynamica noemt men dit de bindingslengte gezien dit de afstand tussen
twee gebonden atomen in een molecule beschrijft.
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relatieve posities en de hoek tussen deze twee vectoren:

cos
(
θi jk

) def
=

ri j · rk j
ri jrk j

. (F.3)

Werken met de hoek4 θi jk is immers intuïtiever en eenvoudiger om te kijken naar
symmetrieën in het systeem. De twee ingevoerde grootheden (F.2) en (F.3) zijn
ook nog eens getoond in figuur F.1. In de moleculaire dynamica noemt men de

j i

k

ri j

r k
j

θi jk

Figuur F.1: De relatieve positie (F.2) en de hoek tussen twee relatieve
posities (F.3) gedemonstreerd in een drie-vortex systeem.

gedefinieerde coördinaten (F.2) en (F.3) ook de interne (of atomaire) coördinaten
gezien deze een beschrijving geven van de (relatieve) posities van de atomen in
een molecule zonder referentie naar de absolute positie.

F.1.2 Het Störmer-Verlet algoritme

Om de dynamica van een klassiek systeem te bestuderen zal men vaak werken in
de faseruimte (r ,p) zodat de bewegingsvergelijking (F.1) zich reduceert tot een
stelsel van eerste-orde differentiaalvergelijkingen[431]. Indien er wordt gekeken in
termen van positie r en snelheid Ûr schrijft men dit stelsel vergelijkingen als:

d
dt

(
r

Ûr

)
= L̂

(
r

Ûr

)
met L̂ def

= Ûr ∂
∂r
+ a
∂

∂ Ûr en a
def
=

F

m
, (F.4)

met L̂ gekend als de Liouvilliaan of Liouville operator5. Formeel lost men (F.4)
op met de tijdsevolutieoperator T̂ (t) = eL̂t , die inwerkt op de begintoestand (r0, Ûr0)T .

4In de moleculaire dynamica noemt men deze hoek de bindingshoek, welke de hoek geeft tussen
twee naburige atoombindingen in een molecule.

5Sommige teksten definiëren deze operator met een bijkomende factor i om de link met de
kwantummechanische versie te leggen.

223



Bijlage F - Moleculaire dynamica voor vortexroosters

Om een numerieke oplossing voor (F.4) te vinden zal men de tijdsevolutieoperator
opsplitsen in kleine tijdstapjes δt en de operator schrijven als een product via de
Trotter decompositie[432]. De resulterende algoritmen6 zijn gekend als Verlet
methoden[433]. Een voordeel van de Verlet methoden ten opzichte van de Euler
methoden is dat deze onconditioneel stabiel zijn, dit maakt dat het algoritme
stabiel is voor een willekeurige grootte van de tijdstap δt .

De methode die in deze thesis gebruikt zal worden is de Störmer-Verlet
methode, waar de tijdsevolutie van de positie van vortex j gegeven is door[434,
435]:

r j ,t+δt = 2r j ,t − r j ,t−δt +
Fj ,t
m
(δt)2 + O

(
δt4

)
. (F.5)

Deze methode werkt uitsluitend met de posities van de de interagerende deeltjes
in plaats van zowel de posities als de snelheden. Indien men op elke tijdstap de
snelheid bepaalt door middel van de centrale formule voor de tijdsafgeleide

vj ,t =
r j ,t+δt − r j ,t−δt

2δt + O
(
δt2

)
(F.6)

bekomt men identiek dezelfde resultaten als met het snelheids-Verlet algoritme
(Engels: velocity Verlet algorithm). Gezien (F.5) een tweede-orde differentie-
vergelijking is zijn er twee beginvoorwaarden nodig om de tijdsevolutie te kunnen
doen. Om de eerste tijdstap te zetten zal er bijgevolg gebruik gemaakt worden
van de eerste-orde differentievergelijking bekomen door een tweede-orde Taylor
expansie te maken van de positievector r j :

r j ,δt = r j ,0 +vj ,0δt +
1
2!
Fj ,0
m

δt2 + O
(
δt3

)
. (F.7)

Met de bovenstaande keuze voor de initialisatiestap is opnieuw de correspondentie
met het snelheids-Verlet algoritme verzekerd.

Opmerking: Hoewel beiden equivalent zijn wordt er expliciet gekozen voor het
STÖRMER-VERLET methode in plaats van het snelheids-VERLET algoritme, de
reden hiervoor is tweeledig. Allereerst zullen alleen de posities r j relevant zijn voor
de uiteindelijke evenwichtsstructuur van het vortexrooster, waardoor de snelheden
vj overbodige informatie geven. Daarnaast worden steeds de posities van de vorige
tijdstappen bijgehouden om de convergentie naar het evenwicht na te gaan, wat
maakt dat deze voor de tijdsevolutie (F.5) ook reeds voorhanden zijn.

6Door te kiezen in welke volgorde men de positie r en snelheid Ûr bijwerkt (ofwel hoe men de
Liouvilliaan verder ontbindt) in de oplossing krijgt men andere methoden.
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F.1.3 Toevoegen van dissipatie

De dynamica volgens de Störmer-Verlet methode (F.5) is conservatief. Om
ervoor te zorgen dat het systeem relaxeert naar een minimale energie toestand
wordt er bijgevolg een eenvoudige dissipatieve term toegevoegd via de vervanging:

Fj ,t → Fj ,t −mγ Ûr j ,t , (F.8)

met γ de grootte van de demping. Indien de demping met (F.8) wordt geïntrodu-
ceerd in de tijdsevolutie (F.5) wordt deze na herschrijven:

r j ,t+δt ≈ r j ,t + (1 − γδt)(r j ,t − r j ,t−δt ) +
Fj ,t
m
(δt)2, (F.9)

waarbij ditmaal voor de snelheid Ûr j ,t een voorwaartse afgeleide werd genomen7.
Merk op dat de vorm (F.9) ook de efficiëntste numerieke implementatie geeft gezien
deze het minste aantal vermenigvuldigingen bevat en een eenvoudige incrementatie
van de positievector voorstelt.

Om de evolutieregel (F.9) eenvoudiger te maken voor numerieke berekeningen
worden de parameters

α
def
=
(δt)2
m

en λ
def
= γδt (F.10)

gedefinieerd, met α ∈ R+0 en λ ∈ [0, 1]. De parameter α is een vermenigvuldigings-
factor voor de kracht, hoe groter deze factor, hoe sterker het effect van de kracht.
De parameter λ noemt men ook de dempingsconstante, deze geeft aan hoeveel %
van de snelheid verloren gaat bij elke iteratie. Door te werken met de parameters
(F.10) zijn er nog maar twee (in plaats van drie) vrijheidsgraden over die bepaald
moeten worden voor de minimalisatieprocedure.

Opmerking: Indien λ = 1 bekomt men de evolutieregel van de gradiënt mini-
malisatie (Engels: gradient descent). Gezien het energielandschap continu in
verandering is (door het verplaatsen van de vortices), is de gradiënt minimalisatie
(en afgeleide methoden) niet geschikt voor het vinden van stabiele structuren. Het
achterliggende idee, van het dynamisch aanpassen van de parameters (F.10) zal
echter wel gebruikt worden in de numerieke implementatie om de convergentie te
versnellen.

7Dit werd opnieuw gedaan om een correspondentie te bekomen met het snelheids-Verlet
algoritme met demping.
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F.2 Van potentiaal naar kracht

Met de vorige sectie is er, gegeven de kracht op de deeltjes, een formule voorhanden
om het systeem te kunnen evolueren in de tijd. In deze sectie wordt er gesproken
hoe men kan overgaan van de algemene veel-deeltjes potentiaalV ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv})
naar de krachten Fj op de verschillende deeltjes in het systeem. De afleiding start
van de veel-deeltjesexpansie (Engels: many-body expansion) van de veel-deeltjes
potentiaal V ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv})[436–438]:

V ({rn | 1 ≤ n ≤ Nv}) = V0 +
Nv∑
i=1

V1(r j )+
Nv∑
i=1
i<j

V2(ri , r j )+
Nv∑
i=1
i<j
j<k

V3(ri , r j , rk )+ · · · , (F.11)

waarbij er verschillende vormen voor de sommaties mogelijk zijn8. Net als in de
hoofdtekst beperkt de discussie zich tot maximaal driedeeltjesinteracties. De eerste
term in (F.11) is een ijkconstante, de tweede term is de kracht ten gevolge van de
opsluitingspotentiaal, de derde term zijn de tweedeeltjesinteracties en de laatste
term bevat de driedeeltjesinteracties.

Opmerking: In de expansie (F.11) wordt er steeds gewerkt met een irreducibele
potentiaal9. Dit wil zeggen dat de bijdragen van de V3(ri , r j , rk ) termen de nodige
correcties geven op de voorgaande V2(ri , r j ) termen, zodat de totale drie-deeltjes
interacties worden bekomen. In het onderzoek in deze thesis daarentegen wordt
er steeds gewerkt met de volledige interactiepotentiaal, waarbij er wordt gewerkt
met ofwel de volledige twee-vortex interacties volgens V2(ri , r j ), ofwel de volledige
drie-vortex interacties volgens V3(ri , r j , rk ). Welke interactiepotentiaal er wordt
gebruikt is bepaald door de selectieregels die besproken worden verderop in de sectie
over de numerieke implementatie. In de situatie bestudeerd in de thesis ziet de
vorm van de potentiaal (F.11) er met andere woorden hetzelfde uit, het verschil is
dat de sommaties slechts lopen over subgroepen in de verzameling van de vortices.

Het vervolg van deze sectie bespreekt nu hoe men, gegeven een van de po-
tentialen V1(r j ), V2(ri , r j ) of V3(ri , r j , rk ), eenvoudig de kracht op een vortex kan
bepalen. Het bepalen van de kracht op de vortex die zich op de positie r j bevindt
zal gebeuren via de definitie (F.1). In het afleiden van de formule voor de kracht

8Een alternatief is om over alle posities te sommeren en hierop te corrigeren door te delen
door alle mogelijke permutaties n!, met n het aantal deeltjes betrokken in de interactie. Voor de
numerieke implementatie zal er tussen de twee soorten sommaties afgewisseld worden naargelang
de situatie.

9Dit kan gezien worden aan het feit dat de sommaties in (F.11) voor de verschillende potenti-
aalbijdragen steeds lopen over alle deeltjes.
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zal er uitsluitend gekeken worden naar de kracht ten gevolge van het beschouwde
deeltje/deeltjespaar/deeltjestrio, de sommaties over alle andere deeltjes als in
(F.11) moet bijgevolg nog aan de resultaten worden toegevoegd.

F.2.1 Krachten van de V1(rj) potentiaal

De V1(r j ) potentiaal omvat de krachten ten gevolge van een (externe) opsluitings-
potentiaal. In de thesis wordt er gekeken naar potentialen die afhangen van de
afstand t.o.v. de oorsprong, ofwel: V1(r j ). Dit soort potentialen volgen uit onder
andere rotationele (Coriolis) krachten en harmonische opsluitingspotentialen.
Voor de V1(r j ) potentiaal wordt de kracht op een vortex in positie r j dan gevonden
met de formule:

Fj = − dV1(r )
dr

����
r=r j

r j
r j
. (F.12)

Bewĳs. Dit betreft een eenvoudige toepassing van de gradiënt. �

Met (F.12) kan de kracht ten gevolge van de opsluiting eenvoudig bepaald worden
via een rechtstreekse afgeleide van de potentiaalfunctie.

F.2.2 Krachten van de V2(ri, rj) potentiaal

De V2(ri , r j ) potentiaal beschrijft de eenvoudigste interactiepotentiaal tussen twee
deeltjes. Gezien van de interactiepotentiaal verwacht wordt dat deze translatie- en
rotatie-invariant is zal deze uitsluitend afhangen van de afstand tussen de twee
interagerende vortices zodat deze gegeven is door V2(ri j ). De kracht op de vortex
in positie r j ten gevolge van een vortex in positie ri is dan gegeven door:

Fj =
dV2(r )

dr

����
r=ri j

ri j
ri j
. (F.13)

Merk op dat de formule (F.13) op een teken na dezelfde is als voorheen (F.12).

Bewĳs. Opnieuw betreft dit een eenvoudige toepassing van de gradiënt. �

Om de kracht op een gegeven vortex “j” numeriek te bepalen, zal men eerst een lijst
opmaken met de relatieve posities ri j t.o.v. de bestudeerde vortex en vervolgens
(F.13) toepassen op deze lijst.
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F.2.3 Krachten van de V3(ri, rj, rk) potentiaal

De V3(ri , r j , rk ) potentiaal beschrijft de interactie tussen drie vortices. Gezien er
opnieuw verondersteld wordt dat de interactie tussen de vortices translatie- en
rotatie-invariant is, zal deze wederom uitsluitend afhangen van de afstand tussen
de verschillende vortices. Om de potentiaal voor drie vortices op een intuïtieve
manier neer te schrijven wordt de parametrisatie10 uit figuur F.1 gebruikt zodat
de potentiaal gegeven is door V3(ri j , rk j , θi jk ). Gegeven de potentiaal V3(ri j , rk j , θi jk )
kan de kracht op de vortex op positie r j bepaald worden met:

Fj =
∂V3(r1, r2, θ )
∂r1

����r1=ri j
r2=rk j
θ=θi jk

ri j
ri j
+
∂V3(r1, r2, θ )
∂r2

����r1=ri j
r2=rk j
θ=θi jk

rk j
rk j

− ∂V3(r1, r2, θ )
∂θ

����r1=ri j
r2=rk j
θ=θi jk

1
sin

(
θi jk

)
[ (

1
ri jrk j

− cos
(
θi jk

)
r2
i j

)
ri j

+

(
1

ri jrk j
− cos

(
θi jk

)
r2
k j

)
rk j

]
. (F.14)

Bewĳs. De eerste stap bestaat eruit de Leibniz regel voor de gradiënt toe te passen,
dit geeft de afgeleiden van de potentiaal naar ri j , rk j en θi jk vermenigvuldigd met
respectievelijk: ∇r jri j , ∇r jrk j en ∇r jθi jk . De eerste twee gradiënten zijn gekend
vanuit de berekening voor de V2(ri j ) potentiaal. De laatste gradiënt is te bepalen
via:

∇r jθi jk = −
1

sin
(
θi jk

)∇r j [
cos

(
θi jk

) ]
= − 1

sin
(
θi jk

)∇r j
[
ri j · rk j
ri jrk j

]
,

waarbij de definiërende relatie (F.3) werd gebruikt. De bovenstaande afgeleide
kan vervolgens verder worden uitgewerkt, waarbij er gebruik wordt gemaakt van
de vectorrelatie

∇(a · b) = (a · ∇)b + (b · ∇)a + a × (∇ × b) + b × (∇ × a)

en het feit dat de rotor van een (relatieve) positievector (∇ × r) gelijk is aan nul.
Het uitwerken van de resterende gradiënt en deze verder vereenvoudigen met (F.3)
levert de kracht (F.14) op. �

10In principe kan men ook werken met de drie afstanden ri j , rk j en rik , maar dan is de resulte-
rende formule voor de kracht veel complexer. De drie afstanden zijn immers niet onafhankelijk van
elkaar, wat dus in het toepassen van de gradiënt de nodige extra termen met zich zal meebrengen.
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De eerste rij van (F.14) bevat de termen die gekend zijn uit de tweedeeltjespoten-
tiaal11, de implementatie hiervan verloopt bijgevolg volledig analoog. De laatste
term geeft tot slot de verandering aan voor variaties in de hoek12. Om de laatste
term te implementeren maakt men eveneens een lijst van relatieve posities op ri j en
rk j t.o.v. de bestudeerde vortex “j”. Voor elk beschouwd trio kan men vervolgens
de hoek θi jk bepalen en de kracht met (F.14) bepalen.

Opmerking: De formule voor de kracht ten gevolge van de drie-deeltjespotentiaal
(F.14) bevat twee verwijderbare singulariteiten, namelijk wanneer θi jk = 0 en
θi jk = π. Om de singulariteiten in de noemer te vermijden kan er voor het
vortexprobleem opgemerkt worden dat θi jk = 0 en θi jk = π een lokale extrema zijn
in de θi jk variabele en dus de afgeleide ∂V3

/
∂θi jk = 0. Bijgevolg kan voor θi jk = 0

en θi jk = π de gradiënt ∇r jθi jk manueel gelijk gesteld worden aan nul.

F.3 Numerieke implementatie

Met de twee vorige secties zijn alle nodige ingrediënten aanwezig voor het schrijven
van een moleculaire dynamica simulatie. In deze sectie worden alle praktische
aspecten besproken van het implementeren van het moleculaire dynamica algoritme.
Helemaal op het einde wordt het uiteindelijke algoritme in pseudocode meegegeven.

F.3.1 Werken met potentiaalschillen

In hoofdstuk 7 (“Vortexinteracties en -roosters”) werden de verschillende poten-
tialen voor de vortexinteracties bestudeerd. In het hoofdstuk was te zien dat
naarmate de interagerende vortices zich verder van elkaar verwijderden, de interac-
tiepotentiaal zich ook reduceerde tot een eenvoudigere vorm. Voor de moleculaire
dynamica simulaties zal er bijgevolg voor de interacties met een vortex gekeken
worden naar drie situaties:

Vortices op d/ξ ∈ [0, 10[ Wanneer de (andere) interagerende vortices zich op
deze afstand d tot de beschouwde vortex bevinden, zullen deze interageren
via de V3(ri , r j , rk ) potentiaal. Merk op, om deze potentiaal te gebruiken zijn
er minimaal twee andere vortices op deze afstand nodig.

11Let op, deze zijn niet hetzelfde. Zo zal de V3(ri j , rk j , θi jk ) ook complexere vormen toelaten
voor de interactiepotentiaal zoals bijvoorbeeld het product van ri j en rk j .

12Als ri j = rk j wijst deze langsheen de bissectrice van de hoek θi jk , als dit niet het geval is wijst
de gradiënt meer naar de dichter gelegen vortex.
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Vortices op d/ξ ∈ [10, 20[ Wanneer de interagerende vortices zich op deze af-
stand d bevinden, zullen ze interageren via de V2(ri , r j ) potentiaal.

Vortices op d/ξ > 20 Voor vortices op deze afstand is het voldoende om gebruik
te maken van de asymptotische vorm van de interactiepotentiaal: de MAGNUS

kracht.

Hoe ingewikkelde de vorm van de potentiaal, hoe meer rekentijd er vereist is om
de interacties te bepalen. Door op de bovenstaande manier te werk te gaan kan
bijgevolg de rekenlast verlaagd worden.

Het bovenstaande principe valt eenvoudig numeriek te implementeren door
gebruik te maken van “interactieschillen”, geïllustreerd in figuur F.2. Indien

Figuur F.2: Het principe van de “interactieschillen” voor een beschouwde
vortex (zwart, centraal punt). De vortices in de binnenste schil (op een
afstand van d/ξv ∈ [0, 10[) interageren via de kracht die volgt uit V3(ri , r j , rk ).
De vortices in de schil daarna (op een afstand d/ξv ∈ [10, 20[) interageren
volgens V2(ri , r j ). De overige vortices (op een afstand d/ξv > 20) interageren
volgens de asymptotische MAGNUS kracht.

de kracht op een vortex in r j moet bepaald worden, zullen eerste alle relatieve
afstanden ri j worden bepaald13. Op basis van de afstanden ri j kunnen de vortices
vervolgens worden onderverdeeld in drie groepen, waarbij elke groep een van
de potentiaalschillen voorstelt. De resulterende kracht op de vortex in r j wordt
vervolgens gevonden door de deelkrachten van de drie groepen te bepalen en deze
bij elkaar op te tellen.

13Deze afstanden ri j moeten toch bepaald worden voor de berekening van de kracht, ongeacht
welke potentiaal gebruikt wordt.
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F.3.2 Convergentiecriterea

Het Störmer-Verlet algoritme met demping (F.9) zal blijven lopen totdat een
opgegeven convergentiecriterium wordt bereikt. In theorie is er een minimum van
het systeem gevonden wanneer ∀j ∈ {n ∈ N | 1 ≤ n ≤ Nv} : Fj = 0. In praktijk eist
men voor de minimalisatie van functies dat deze nog maximaal variëren volgens[435]
√
εM, met εM de machinale precisie14 (Engels: machine precision). Naar analogie

met deze vereiste op te minimaliseren functies, wordt er voor de vortex structuur
opgelegd dat deze pas geconvergeerd is wanneer:

Fmax
EFkF

≤ min
[
Nv × 10−8,

1
210−6

]
met Fmax

def
= max

{
|Fn | | n ∈ N[1,Nv]

}
, (F.15)

waarbij Nv het aantal beschouwde vortices in de simulatie voorstelt en N[1,Nv]

gedefinieerd is als voorheen (C.20). De tolerantie op de grootste krachtvector
in het systeem (F.15) hangt af van het aantal vortices in de simulatie Nv. Dit
komt van het feit dat hoe meer vortices er zijn, hoe groter de krachten worden
die op de verschillende vortices werken. Omwille van dit feit zal de tolerantie
voor de grootste krachtvector kunnen toenemen tot op een maximale waarde van
1/2 × 10−6.

Naast de kracht wordt er ook nog geëist dat de maximale verplaatsing van de
vortices voldoende klein is:

δxmax
ξv

≤ 1
210−4 met δxmax

def
= max

{��rn,t − rn,t−δt �� | n ∈ N[1,Nv]
}
, (F.16)

met N[1,Nv] opnieuw gegeven door (C.20) en ξv de healing lengte van de circulaire
vortex (4.28). Merk op dat in principe de eerste vereiste (F.15) voldoende is om
convergentie te definiëren gezien de kracht en verplaatsing hetzelfde gedrag hebben
nabij convergentie volgens de bewegingsvergelijking (F.9). Nu blijkt uit praktijk
het opleggen van deze bijkomende vereiste voornamelijk nodig voor veel-vortex
structuren15 waar de tolerantie op de kracht maximaal wordt en soms het algoritme
vroegtijdig laat stoppen.

14Doorgaans veronderstelt men dat εM ∝ 10−16, wat overeen komt met een getal van het type
“double precision”.

15Men zou ervoor kunnen opteren om dan de bovengrens op de tolerantie voor de maximale
kracht te verlagen. Echter dan komt men met probleem dat de moleculaire dynamica simulatie
voor veel-vortex structuren blijft lopen. Door een bijkomende eis op de verplaatsingen op te
leggen wordt dit vermeden en behoudt men alsnog een zekere mate van precisie.
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F.3.3 Dynamische Störmer-Verlet parameters

In de eerste sectie werd reeds opgemerkt dat het Störmer-Verlet algoritme (F.9)
in het maximaal gedempte geval (λ = 1) gelijkenissen vertoont met de gradiënt
minimalisatie. Analoog als aan de gradiënt minimalisatie kan er bijgevolg gekozen
worden om geïntroduceerde parameters α en λ (F.10) te variëren naargelang hoe
dicht het systeem zich bij een minimum bevindt. Naarmate het systeem immers
een minimum nadert zal Fmax (F.15) steeds kleiner worden. Door de kleinere
magnitude van de krachtvector Fj nabij een evenwicht zal de tijdsevolutie (F.9)
ook leiden tot kleinere veranderingen in de posities van de vortex r j . Dit laatste
maakt dat het systeem steeds trager zal convergeren naarmate het dichter bij een
lokaal minimum komt. Door de parameters α en λ (F.10) actief te variëren tijdens
het minimalisatieproces op basis van de grootte van de grootste krachtvector
Fmax (F.15), kan het optimalisatieprogramma aanzienlijk versneld worden. Het
variëren van de parameters α en λ (F.10) gebeurt in twee stadia. In eerste instantie
zal α toenemen tot een maximale waarde naarmate Fmax daalt, op deze manier
evolueren de posities r j niet met te kleine stapjes volgens de tijdsevolutie (F.9).
Eens Fmax klein genoeg is, en het minimum nagenoeg bereikt is, zal de waarde van
λ toenemen om sneller naar dit minimum te evolueren. De uiteindelijke keuze voor
de parameters α en λ zijn getoond in tabel F.1. Merk op dat de optimale waarde

Tabel F.1: De gebruikte waarden van de parameters α en λ (F.10) als functie
van de grootte van de grootste krachtvector Fmax (F.15) in het systeem voor
de twee bestudeerde systeemgrootten in het onderzoek. Het beschouwde
systeem was steeds een circulair condensaat met een gegeven straal R.

(a) Voor een systeem met R/ξv = 10.

α λ Fmax/EFkF
0.1 0.1 ]10−2,∞[
1 0.1 ]10−4, 10−2]
10 0.1 ]10−6, 10−4]
2.5 0.2 [0, 10−6]

(b) Voor een systeem met R/ξv = 30.

α λ Fmax/EFkF
1 0.1 ]10−2,∞[
10 0.1 ]10−4, 10−2]
100 0.1 ]10−6, 10−4]
25 0.2 [0, 10−6]

van α afhangt van de grootte van het systeem, dit is omwille van twee redenen:

1. Hoe kleiner het systeem, hoe dichter de vortices op elkaar zullen zitten.
Wanneer het systeem een hogere vortexdichtheid heeft zullen de vortices
grotere krachten op elkaar uitoefenen en is er bijgevolg een kleinere waarde
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voor α vereist.

2. Als de waarde voor α te groot wordt, zal de dynamica van het systeem
volatiel kunnen worden gezien de vortices met een minimale kracht plots het
ganse condensaat kunnen doorkruisen. Voor heel hoge α waarden vertoont
het systeem sterke oscillaties en zal de convergentie naar een minimum trager
verlopen16.

Met het tweede bovenstaande punt is ook de strategie voor het kiezen van de
optimale waarde voor de parameter α duidelijk. Immers, hoe groter α is, hoe
groter het effect van de krachten tussen de vortices en dus hoe sneller het systeem
convergeert naar een minimum. In eerste instantie zal de waarde van α groot
worden gekozen en wordt deze steeds groter genomen totdat het systeem zich
wanordelijk gedraagt en niet meer lijkt te convergeren. Op dat punt zal de waarde
van α verlaagd worden tot er convergentie wordt bereikt. Via dit proces van
“trial and error” kan eenvoudig en snel een goede waarde voor α geschat worden.
Doorheen het programma varieert de waarde van α zodanig dat het product
van α met de grootte van de kracht gelijk blijft en een zo optimaal mogelijke
convergentie gegarandeerd blijft17. De waarde λ wordt eveneens bepaald via
trial and error, maar heeft geen effect op de convergentie-eigenschappen (het al
dan niet convergeren) van het systeem. De waarde van λ bepaalt hoe goed de
faseruimte van de vortexconfiguraties bemonsterd wordt, hoe kleiner λ, hoe trager
de energiedissipatie en hoe beter de bemonstering. Een te kleine waarde van λ

zal er echter toe leiden dat de energie zeer traag gedissipeerd wordt waardoor het
systeem langer oscilleert rondom een minimum en bijgevolg niet vlot convergeert.
De waarde van λ wordt voornamelijk bepaald op basis van plots van |Fmax | en
δxmax als functie van de “tijd”. Indien het systeem aanzienlijk oscilleert eens de
krachten klein zijn moet de waarde van λ omhoog. Als het systeem bij de start
van de simulatie zeer traag (sterk overgedempt) beweegt moet de waarde van λ

omlaag.

F.3.4 Het gebruikte algoritme

Met de vorige twee secties en de praktische bedenkingen uit deze sectie is het
mogelijk een programma te schrijven voor het bepalen van een minimale vortex-

16Indien men randvoorwaarden oplegt (bijvoorbeeld: de vortices mogen het condensaat niet
verlaten) kan de dynamica zelfs onstabiel worden zodat er nooit een minimum gevonden wordt.

17De stapgrootte waarmee de waarde van α toeneemt wordt ook via trial and error bepaald, nu
leek een factor 10 voor elke factor 100 in afname goed te werken.
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structuur. De algemene structuur van het programma is in pseudocode gegeven in
algoritme F.1.

Algoritme F.1: Het moleculaire dynamica simulatie programma voor het
vinden van minimale energie structuren met Nv vortices. De input-parameters
voor dit programma zijn: de fysische parameters (β, (kFas)−1, ζ ), het aantal
vortices Nv en de grootte van het systeem R.

% I n i t i a l i s a t i e van de vereiste constanten en parameters
maxRuns ← 20000

krachtenTol ← min
[
Nv × 10−8, 0.5 × 10−6]

positieTol ← 0.5 × 10−4

(α , λ) ← initialisatieOptimalisatieParameters(R)

(∆sp, µsp,C , E , ξ ) ← initialisatieParameters
(
β , (kFas)−1, ζ

)
Ωrot ← 2Nv/R2

actief ← True

run ← 1

% Zetten van de i n i t i a l i sa t i e s t a p
positielijst ← genereerStartstructuur(R, Nv)

krachten ← bepaalKrachten(positielijst)(Ωrot,ξ )
positielijst ← initialisatieStap(positielijst ,krachten ,R,α )
% Het hoofdprogramma
while actief do:

run ← run + 1

krachten ← bepaalKrachten(positielijst)(Ωrot,ξ )
positielijst ← doeEvolutieStap(positielijst ,krachten ,R,α ,λ)
(α , λ) ← updateOptimalisatieParameters(krachten ,Nv)

actief ← controleerConvergentie(run ,maxRuns ,krachten ,krachtenTol ,posities ,

positieTol)

end
% Geef de l i j s t met posi t ies terug als output
return positielijst

Bij de start bepaalt het programma alle nodige parameters voor de verdere
berekeningen. Als beginsituatie zal het systeem starten van een willekeurige
verdeling van de Nv vortices binnen het condensaat met straal R, waarbij alle
vortices stilstaan, Ûr j ,0 = 0. Gegeven de beginsituatie bepaalt het programma de
krachten op de verschillende vortices en zet deze een initialisatiestap met18 (F.7).
Met de initialisatiestap zijn de eerste twee tijdstappen gekend en kan het vervolg
van de tijdsevolutie geschieden volgens het Störmer-Verlet algoritme met
wrijving (F.9). Deze gedempte tijdsevolutie is de inhoud van het hoofdprogramma,
welke zal blijven lopen totdat de opgelegde toleranties (F.15) en (F.16) bereikt
worden, of totdat het maximaal aantal tijdstappen bereikt worden. Op het einde

18In theorie moet aan vergelijking (F.7) ook nog een wrijvingsterm worden toegevoegd, echter
gezien Ûr j ,0 = 0 valt deze term weg.
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van het programma wordt de lijst van vortexposities teruggegeven voor de gevonden
minimale vortexstructuur.

De verschillende potentialen voor de vortexinteracties worden op voorhand
al ingeladen, waarbij de verschillende afgeleiden naar de potentiaalvariabelen
voor het uitvoeren van het algoritme al numeriek bepaald worden. Tijdens de
tijdsevolutie kan het simulatieprogramma de krachten bijgevolg zeer eenvoudig
bepalen via een rechtstreekse toepassing van (F.12), (F.13) en (F.14). Voor de
lijst met vortexposities tijdens de berekeningen zijn er verschillende mogelijke
keuzen die gemaakt kunnen worden. Men kan, om geheugen te sparen, het aantal
te onthouden posities tot een minimum beperken en uitsluitend de huidige en
vorige posities van alle vortices bijhouden. Gezien het vereiste geheugen voor de
vortexposities echter niet zo groot is werd er gekozen voor het onderzoek om de
posities op alle bestudeerde tijdstappen bij te houden. Door de vortexposities
op alle tijdstippen bij te houden was het immers mogelijk om te zien hoe de
convergentie naar de evenwichtsstructuur verloopt. Dit kijken naar het gedrag
tijdens de convergentie werd aan de ene kant gebruikt om de optimale parameters
α en λ (tabel F.1) te bepalen, en aan de andere kant om te kijken wat er precies
gebeurde bij onverwachte resultaten (de vortex clustering).
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γe Ellipticiteit vortexkern (dimensieloos)
Γ Circulatie (van een snelheidsveld)
∆ Ordeparameter voor het paarcondensaat
∆sp Ordeparameter voor het paarcondensaat op zadelpuntsni-

veau
ε Energie
ζ Polarisatie
θi , j ,k Hoek tussen vortices i en k over de vortex j

κ Circulatiekwantum
λ Golflengte of dempingsbijdrage (MD)
λdB (Thermische) de Broglie-golflengte
µ Gemiddelde chemische potentiaal
µsp Gemiddelde chemische potentiaal op zadelpuntsniveau
ξ Healing lengte (of coherentielengte)
ξk Energie van een vrij fermion
ρsf Superfluïde dichtheid
ρqp Kwantumdruk (of kwantumdruk dichtheid)
σ Pseudospin vrijheidsgraad
τ Imaginaire tijd
ϕ(r , τ ) Faseveld golffunctie of poteniaal snelheidsveld
ψσ (r , τ ) Fermionisch veld met pseudospin σ ∈ {↑, ↓}
Ψ(r , τ ) Macroscopische golffunctie condensaat
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Ωsp Vrije energie op zadelpuntsniveau
a(r , τ ) Amplitudomodulatie
as S-golf verstrooiingslengte
A Grootte van vector(veld) A
A Vector(veld)
Â Eenheidsvector
c Parameter confocale elliptische coördinaten
cs Geluidssnelheid
C Coëfficiënt van de EFT
dj Afstand tot de vortex j
D Coëfficiënt van de EFT
D̂ Differentiaaloperator
êj Eenheidsvector in de j-richting
E Coëfficiënt van de EFT
EF Fermi energie
Ek Energie Bogoliubov excitatie
f (r , τ ) Structuur van de vortexkern
F Vrije energie
д Driedimensionele interactiesterkte
~ Gereduceerde constante van Planck
H Hoogte condensaat
Ĥ Hamiltoniaan (operator)
kB Constante van Boltzmann
kF Fermi golfgetal
L Lagrangiaan
m Massa van een deeltje
n Deeltjesdichtheid
n∞ Bulkwaarde van de deeltjesdichtheid
N Aantal deeltjes
Q Coëfficiënt van de EFT
r Positievector
r j Positie van de vortex j

ri j Relatieve positie van vortex i t.o.v. vortex j

R Coëfficiënt van de EFT
Rcond Straal circulair condensaat
Rv Straal cilindrische vortexkern
S (Minkowski) Actie voor reële tijden
t Tijd (Ook: Reële tijd)
T Temperatuur
TC Condensatietemperatuur (ook: kritische temperatuur)
TF Fermi temperatuur
v Snelheidsveld van het superfluïdum
vF Fermi snelheid
V Volume
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Abel transformatie, 28
Absolute nulpunt, 9
Adaptieve bemonstering, 188
Amplitude modulatie, zie Relatieve

amplitude
Amplitude-fase representatie, 50
Antivortex, 85, 87
Atomaire coördinaten, 223

Ballistische expansie, 30
BCS theorie, 35
BEC-BCS overgang, 40
Blauw ontstemd, 21
Bogoliubov excitatie energie, 70
Bogoliubov kanaal, 64
Bose-Einstein condensaat, zie Condensaat
Bosonische condensaten, 36
Brillouin zone, 158
Buffergas, 25

Cauchy-Riemann voorwaarden, 215
Centrifugale barrière, 52
Circulatie, 86
Clogston transitie, 37
Coördinaatcurven, 206
Complexe (snelheids)potentiaal, 215
Complexe snelheidsveld, 215
Condensaat, 4, 11, 15, 29, 31
Condensatie, 11, 15, 31, 40
Condensatietemperatuur, 4
Contactpotentiaal, 52
Cooperpaar, 35
Coriolis kracht, 144

De Broglie golflengte, 16
Dichtheidsverdeling, 28
Doppler koeling, 24

Doppler koellimiet, 24
Dopplerkoeling, 23

Eenhedenstelsel, 178
Effectieve actie, 75
Effectieve dimensionaliteit, 42
Effectieve veldentheorieën, 57
EFT coëfficiënten, 75
Energie vrij fermion, 67
Evaporatieve koeling, 24

Fase coherentielengte, zie Healing lengte
Fase inprenting, 46
Faseseparatie, 37
Fermi energie, 34, 179
Fermi frequentie, 180
Fermi golfgetal, 179
Fermi impuls, 180
Fermi snelheid, 180
Fermi temperatuur, 180
Fermionische condensaten, 36
Feshbach resonantie, 38
Foton, 10
Fourier ruimte, 65
Fourier transformaties, 66

Geïntegreerde dichtheid, 28
Gefrustreerde paarvorming, 37
Gemiddelde chemische potentiaal, 65
Geregulariseerde interactiesterkte, 54
Gradiënt minimalisatie, 225
Grassmann variabelen, 61
Gross-Pitaevskii theorie, 54
Gross-Pitaevskii vergelijking, 56

Harmonische val, 42
Healing lengte, 92
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Hubbard-Stratonovich identiteit, 63
Hydrodynamische beschrijving, 50

Ideale Fermi gas, 179
Ideale stroom, 109, 214
Ijl gas, 18
Imaginaire tijd, 60
Impulsverdeling, 30
Interactiepotentialen, 146
Interactieschillen, 230
Interne coördinaten, zie Atomaire

coördinaten
Inverse Greense matrix, 64
Irrotationele stroming, 214

Joukowski afbeelding, 217

Kelvin oscillaties, 106
Kolmogorov theorie, 105
Kutta-Joukowski theorema, 143
Kwadratische actie, 60
Kwantumdruk dichtheid, 79
Kwantumgas, zie Ultrakoud gas
Kwantummetrologie, 7
Kwantumrevolutie

Eerste, 8
Tweede, 8

Kwantumsimulator, 6
Kwantumturbulentie, 105
Kwantumwereld, 4

lagrangiaandichtheid, 59
Lamé coëfficiënt, 209
Laserkoeling, 21
Lennard-Jones potentiaal, 51
Liouville operator, 223
Lippmann-Schwinger vergelijking, 52
Lokale excitatie, 78, 91

Madelung transformatie, 50
Magneto-optische val, 23
Magnus effect, 143
Magnus kracht, 143
Materie-interferentie, 30
Matsubara frequenties, 66
Metastabiele toestand, 18, 52

Metrologie, 7
Moleculaire dynamica, 142, 222

Natuurlijke Fermi eenheden, 178

Onbalans, 37
Onbalans potentiaal, 65
Onsamendrukbare stroming, 214
Optische stroop, 24
Ordeparameter, 55

Paar coherentielengte, 47
Padintegraal, 59
Padintegraalformalisme, 59
Padintegraalpropagator, 59
Paradox van d’Alembert, 137
Partitiefunctie, zie Toestandssom
Penrose-Onsager criterium, 55
Potentiaalstroom, zie Irrotationele stroming
Primum frigidum, 9
Propagator, zie Padintegraalpropagator
Pseudospin, 36

Relatieve amplitude, 86
Richardson cascade, 105
Richardson extrapolatie, 191
Rood ontstemd, 21

S-golf benadering, 52
Simulator, 5
Simultane koeling, 26
Snelheidspotentiaal, 214
Snelheidsveld, 51
Störmer-Verlet methode, 224
Stark effect, 20
Stroomfunctie, 214
Structuurfactor, 158
Sub-Doppler koeling, 24
Superfluïde dichtheid, 79
Superfluïditeit, 11
Sympatische koeling, 26

Time-of-flight meting, 30
Toestandssom, 60
Trajectoptimalisatie, 197
Turbulentie, 104
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Uitsluitingsprincipe van Pauli, 34
Ultrakoud gas, 18
Ultrakoude atomaire gassen, 3
Uniforme potentiaalput, 43
UV-catastrofe, 10

Veel-deeltjesexpansie, 226
Veel-vortex faseveld, 146
Veel-vortexprofiel, 146
Verdampingskoeling, zie Evaporatieve

koeling
Verlet methoden, 224
Vortex, 44, 85–87

Vortex clustering, 160
Vortex structuur, zie Vortexprofiel
Vortexlading, 87
Vortexprofiel, 79, 91
Vrije energie, 78
Vrije energie dichtheid, 78

Wick rotatie, 77
Windingsgetal, zie Vortexlading

Zadelpuntsbenadering, 68, 69
Zeeman verschuiving, 19
Zeeman vertrager, 22
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