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Tiivistelm̈a

Heliuminstabiilinisotoopin 3He muodostamasysteemionpoikkeuksellinen,sill̈apie-
nenatomikokonsajanollapistev̈ar̈ahtelyntakia3Hepysyynesteen̈anormaalipaineessa
jopaabsoluuttisessanollapisteess̈a. Matalissal̈amp̈otiloissa3He-nestetẗavoidaankuvail-
laLandaunferminesteteorialla, mutta3mKpienemmiss̈al̈amp̈otiloissak̈asittelysẗatulee
riitẗam̈aẗon.Kriittisess̈al̈amp̈otilassasysteemikokeefaasitransitionsupratilaan.Supranes-
teisyysilmeneemÿosheliumintoisellaisotoobilla4HeBose-Einstein-kondensaatinseurauk-
sena, muttal̈aheisemmin3He-supranestekytkeytyyBCS-teoriansuprajohteisiin.Yhteisẗa
n̈aillesuprailmïoilleon,etẗaniiẗavoidaankuvataj̈arjestysparametrilla.

Tutkielmassatarkastellaan3He-supranesteenj̈arjestysparametriajasenlaskemista.Kos-
ka Cooperinparit muodostuvattriplettitilaan,3He-supranesteenj̈arjestysparametrion
kompleksinen3×3-matriisi. T̈am̈anjohdostasupranesteess̈aonkolmeerilaistafaasia:
A-,B-jaA1-faasi.Teoreettisestisupranestetẗal̈ahestyẗäankahdestan̈ak̈okulmasta: mik-
roskooppisenteorianjakvasiklassisenapproksimaationpohjaltasek̈a Ginzburg-Landau-
teoriaak̈aytẗaen.

Mikroskooppisessateoriassaperustellaanjärjestysparametrin m̈äar̈äav̈agap-yhẗal̈oja
kvasiklassistapropagaattoriakuvaavaEilenbergerinyhẗal̈o.Propagaattorilleesitell̈äanRic-
cati-parametrisointijaEilenbergerinyhẗal̈öavastaaRiccati-yhẗal̈ot.GL-teorianyhteydess̈a
tarkastellaanfaasimuutoksessatapahtuvaaspontaaniasymmetriarikkoajaesitell̈äansupra-
nesteenGL-vapaaenergia.

TutkielmantoinenpainopisteonkahdenerilaisenB-faasinv̈alinenkovarajapinta,BB-
rajapinta. Rajapinnanj̈arjestysparametrirakenteenratkaisemistavartenesitell̈äankaksi
menetelm̈äa.L̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaj̈arjestysparametri m̈äar̈aytyynumeerisestirat-
kaistavistaGL-yhẗal̈oisẗa.Yleisell̈al̈amp̈otilav̈alill̈ataaspiẗäaratkaistaj̈arjestysparametri
itseiskonsistentistiEilenbergerinyhẗal̈öajagap-yhẗal̈öak̈aytẗaen.

BB-rajapintojenstabiilisuuttatarkastellaanhomotopiateorianja GL-teoriannumerii-
kanpohjalta.Kvasiklassisenl̈ahestymisentuloksenaesitell̈äanyhdenBB-rajapinnanl̈am-
p̈otilariippuvuussek̈aesiteẗäanẗam̈anpohjaltamuidenmahdollistenBB-rajapintojenk̈ayt-
ẗaytyminenl̈amp̈otilanmuuttuessa.N̈aidenl̈amp̈otilariippuvuudennumeerinenlaskeminen
j̈ateẗäantulevaisuudenprojektiksi.Lis̈aksik̈asitell̈äanBB-rajapintojenkokeellistahavait-
semista.KvasiklassisellateoriallavoidaanyleisẗäaGL-teoriantuloksetjase mahdollistaa
mÿos muiden3He-supranesteenilmïoiden,esimerkiksi Majorana-kvasihiukkasten,teoreet-
tisentutkimisen.
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Luku1

Johdanto

”Myideaofaneducatedpersonisone
whocanconverseononesubjectfor morethantwo minutes.”

—RobertAndrews Millikan

Noin3mKl̈amp̈otilassa3He-nestekokeefaasitransitioneksoottisempaanolomuotoon-suprati-
laan.Tutkielmassaperehdyẗäanẗaḧan3He-supranesteeseen.Tarkoituksenaonesitẗäalukijalle3He-
supranesteenteoreettinenkehys,jonkakeskeisinsuureonsiẗakuvaavaj̈arjestysparametri.Supratilaa
l̈ahestyẗäankahdestaerin̈ak̈okulmasta: mikroskooppisenteorianjakvasiklassisenapproksimaation
kauttasek̈afenomenologistaGinzburg-Landau-teoriaak̈aytẗaen.N̈aiẗakahtal̈ahestymistapaaontar-
koituksenasoveltaa3He-supranesteenBB-rajapintojenominaisuuksientutkimiseen.

Ensimm̈ainenlukuonlyhytkatsaussuprailmïoidenlaajakirjoiseen maailmaan.Tarkastelussaon
3He-supranesteenkanssahyvinanaloginensysteemi,BCS-teoriansuprajohteet,sek̈aheliumintoinen
stabiiliisotooppi4HejasenBose-Einstein-kondensaatinilmentym̈a,supranesteisyys.T̈am̈ajohdattelee
lukijantutkielmanp̈äaaiheeseen3He-supranesteeseen.Suprajohteidenja 4He-supranesteentaustan
ymm̈arẗaminenauttaa mÿosymm̈arẗam̈äansupratilaa3He-nesteess̈a.

Koska3He-atomitovatfermioneja,toinenlukualkaaFermi-kaasunsek̈aferminesteteorianperustei-
denesittelyll̈a.N̈aidenpohjaltaluvussaesitell̈äan,mitensupratila3He-supranesteess̈asyntyyCooperin
parienmuodostumisensek̈aniidenkondensoitumisenseurauksena.Samallaseliteẗäan,miksisupranes-
teenkuvaamiseentarvitaan3×3-matriisistaj̈arjestysparametria.T̈am̈ajohtaasupranesteenA-,B-
ja A1-faasienesittelyyn.Systeemintarkempikuvailutehd̈äan m̈äarittelem̈all̈asupranesteen Hamil-
toninsek̈a Greeninfunktiot. Greeninfunktioillejohdetaanniiẗakuvaavat Gorkovinyhẗal̈ot. T̈asẗa
kvasiklassistaapproksimaatiotak̈aytẗam̈all̈asaadaanEilenbergerinyhẗal̈o,jokam̈äar̈äakvasiklassisen
Greeninfunktionelipropagaattorinkehityksen.T̈am̈ayhẗal̈omuokataanRiccati-yhẗal̈oiksi,jotkaovat
k̈ayẗann̈ollisïaanalyyttisïajanumeerisialaskujavarten.Hamiltoninfunktionyhteydess̈am̈äaritell̈äan
supratilansynnynkannaltaẗarkëagap-funktio,jokam̈äar̈aytyyluvunlopussaesitellysẗagap-yhẗal̈osẗa.
Lis̈aksiẗall̈oinesitell̈äangap-funktionja matriisisenj̈arjestysparametrinv̈alinenyhteys.

Supratilansyntyvoidaanymm̈arẗäamÿostoisestan̈ak̈okulmasta.Kolmannessaluvussakeskityẗäan
Ginzburg-Landau-teoriaan,jossasupratilaonseuraustaspontaanistasymmetriarikosta.Yksinkertai-
simmattapauksetovatsuprajohteetsek̈a4He-supraneste. Monimutkaisemmassa 3He-supranesteess̈a
symmetriarikkovoitapahtuauseammallakintavallajajokaisessasupranesteenfaasissasymmetriatrik-
koutuvateritavalla.Rikkoutuneitasymmetrioitak̈asitell̈äandegeneraatioavaruudella,jokaesitell̈äan
supranesteenkolmellefaasille.GL-teorianideanaon,etẗal̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaTc∼3mKsys-
teeminvapaaenergiavoidaanilmaistakehitẗam̈all̈asesarjaksiparinalimmanterminsuhteensek̈a
huomioimallavapaaenergianreaalisuus,symmetriavaatimuksetja muutsysteemisẗaseuraavatrajoi-
tukset.Luvussam̈äar̈aẗäan3He-supranesteenGL-vapaaenergial̈ahtienliikkeellesuprajohteidenja4He-
supranesteenGL-vapaaenergioista.

Nelj̈aslukualkaalyhyell̈ajohdannolla3He-supranesteess̈aesiintyviinerilaisiinpoikkeamiin.T̈am̈an
tarkempitutkiminenvaatiitopologianjaerityisestihomotopiateoriantuntemusta,mink̈atakian̈aiden
perusteetesitell̈äanluvunalussa.Erityisestihomotopiateoriaavoidaank̈aytẗäatutkielmanẗarkeimm̈an
3He-supranesteenilmïon,BB-rajapintojen,tutkimiseen.BB-rajapinnoilatarkoitetaankahdenerilai-
senB-faasinv̈alisẗarajapintaa,jossaj̈arjestysparametri muuttuuoleellisestiselv̈asti m̈äaritetẗav̈ass̈a
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8 LUKU1. JOHDANTO

alueessa.N̈ain m̈äaritẗam̈all̈anevoidaanerottaatekstuureissa,joissataasj̈arjestysparametri muut-
tuukokotarkastelualueessaeik̈aselv̈äarajapintaavoida m̈äaritẗäa. Teoreettinentarkasteluosoit-
taa,etẗavaintietyiss̈atapauksissaBB-rajapintojenon mahdollistaollastabiili.N̈am̈atapauksetni-
meẗäank̈aytẗaenrajapintoihinliittyvïainvarianttejasuureita. TarkempaaBB-rajapintojenominai-
suuksientarkasteluavartenesiteẗäan, mitenniidenj̈arjestysparametrirakennevoidaannumeerisesti
ratkaistaGL-teorianavullal̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaajayleisemm̈all̈al̈amp̈otilav̈alill̈akvasiklassis-
tal̈ahestymisẗak̈aytẗaen.Samallaratkaistaannumeerisestipuhtaanyhten̈aisensupranesteen,bulkin,
energiarakoB-faasissa.

ViimeinenlukuomistetaanBB-rajapintojenliittyvienkokeellistenjanumeeristentulostentarkas-
telulle.Viideslukualoitetaanesittelem̈all̈akokeellisiamittauksiajaniihinliittyvïahavaintoja,jotkaon
mahdollistaselitẗäaBB-rajapinnanolemassaololla.N̈am̈aovather̈atẗaneeetuudestaan mielenkiinnon
rajapintojentutkimiseen.HomotopiateoriannojallakaikkiBB-rajapinnathajoavattarpeeksisuuren
ḧairïonvaikuttaessa,muttaẗam̈aeisanomiẗäanpienenḧairïonvaikutuksesta.GL-teoriannumeriikka
taasosoittaa,etẗaainoastaan10-rajapintaonstabiilielipieniḧairïoeihajotasiẗa.Samassayhteydess̈a
k̈asitell̈äanerilaisiahajoamismekanismejarajapinnoille.Kvasiklassisenteoriantuloksenaesitell̈äan̄12-
rajapinnanl̈amp̈otilariippuvuus,jotaeiolemahdollistatarkastiselvitẗäaGL-teoriaak̈aytẗaen.T̈am̈an
pohjaltaesiteẗäan, mitenl̈amp̈otilanlaskeminenvoisivaikuttaa muihinrajapintoihin, muttaẗam̈an
l̈amp̈otilariippuvuudenlaskeminentutkielmassaesitelẗav̈all̈akvasiklassisellal̈ahestymisell̈aonviel̈atu-
levaisuudenprojekti.KokeellisiinhaasteisiinkuuluvatBB-rajapintojenjaniihinliittyvienrakenteiden
paikallistaminenjasuorahavannointi.Lis̈aksi3He-supranesteess̈aonteoreettisesti mahdollistaesiin-
tÿa Majorana-kvasihiukkasia. N̈am̈aovatẗall̈ahetkell̈aeksoottistenominaisuuksiensatakiasuuren
mielenkiinnonkohteenafysiikassa, muttaniitäeiviel̈aolehavaittu miss̈äansysteemiss̈a. Majorana-
hiukkastenteoreettinentutkiminen3He-supranesteess̈apohjautuuvahvastitoisessaluvussaesitettyyn
teoriaan.



Luku2

Johdatussuprailmïoihin

T̈am̈anluvuntarkoitusonjohdatellalukijaerilaisiinsuprailmïoihinjafysikaaliseenteoriaanniiden
taustalla.Monetsuprajohteidenja4He-supranesteenominaisuuksistaovatanalogisia3He-supranesteen
kanssamuttahelpomminl̈ahestytẗaviss̈a.

2.1 Suprajohteet

2.1.1 Suprajohtavuudenilmeneminen

Ensimm̈ainenaskelkohtisuprailmïoiẗaolisuprajohtavuudenl̈oyẗaminenelohopeasta.Vuonna1911
HeikeKamerlinghOnnesLeidenissaHollannissahavaitsi,etẗaelohopeamenetẗäaitselleenominaisen
s̈ahk̈onvastustuskyvyntietynl̈amp̈otilanTcalapuolella[1].L̈oyd̈ontaustallavaikuttiKamerlinghinon-
nistuminenheliuminnesteytẗamisess̈akolmevuottaaikaisemmin.T̈am̈amahdollistitarpeeksialhaiset
l̈amp̈otilatsuprajohtavuudenl̈oyẗamiseksi.
L̈amp̈otilaa,jonkaalapuolellasuprajohtavuusilmenee,kutsutaankriittiseksil̈amp̈otilaksi.Supra-

johtavuusonalhaistenl̈amp̈otilojenilmïo-ainakintoistaiseksi.Esimerkiksielohopeajohtaakriitti-
senl̈amp̈otilansaalapuolellaḧavïoẗonẗavirtaa,supravirtaa.Kumminkinresistiivisyyspalaakriittisen
l̈amp̈otilanyl̈apuolella.N̈ainollenelohopeak̈ayselv̈astil̈apifaasimuutoksennormaalitilastasuprati-
laan,jossavallitseëäareẗonjohtavuus.
Nykyp̈aiv̈an̈atunnetaanuseitasuprajohteita[2].Useatalkuainemetallit,kutenlyijyPb,tinaSn

jaalumiiniAl,ovatsuprajohtavia.Taasjalometalleillajaferromagneettisillametalleillaeioleẗaẗa
ominaisuutta.Lis̈aksisuprajohtavuuttavoidaanhavaitauseissametalliseoksissa,esimerkiksiyleisesti
k̈aytetyss̈aniobiuminjatitaaninseoksessaNbTi.Aina80-luvulleastiuskottiinyleisesti,etẗasupra-
johtavuuttaeivoiesiintÿayli30Kl̈amp̈otiloissa.Vuonna1986Karl M̈ullerandJohannesBednorz
IBM:sẗahavaitsivatsuprajohtavuudenilmenev̈aner̈äass̈ayhdisteess̈akriittisenl̈amp̈otilan35Kala-
puolella[3].Pianẗam̈anj̈alkeenl̈oydettiinuusiyhdiste,jonkakriittinenl̈amp̈otilaon92K[4].T̈allaisia
yhdisteiẗaalettiinkutsuakorkeanl̈amp̈otilansuprajohteiksi.N̈aiẗatutkitaanviel̈anykÿäankinaktii-
visesti.

materiaali Tc(K) materiaali Tc(K)

Pb 7.20 Nb3Sn 18.5
Sn 3.70 YBa2Cu3O7−x 92
Al 1.18 HgBa2Ca2Cu3Oy 135

L̈ahteen̈akirja[2].

Yll̈aolevataulukkohavannollistaa,etẗaerilaistensuprajohteidenkriittisetl̈amp̈otilatvoivatpoi-
ketahuomattavastitoisistaan.Jopasamanalkuaineeneriisotooppienv̈alill̈aoneroja[5].Kriittisen
l̈amp̈otilanTcjaytimenmassanmonhavaittunoudattavanriippuvuuttaTc∝m

−1/2[2](esimerkiksi
varhaisethavainnotelohopeassa[6]).T̈aẗanimiteẗäanisotooppi-ilmïoksi.Ilmïoantaaviitteiẗa,etẗa
suprajohtavuusolisikytk̈oksess̈aytimienliikkeeseen.
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10 LUKU 2. JOHDATUS SUPRAILMÏOIHIN

2.1.2 Meissner-ilmïo

Tarkastellaan magneettivuonBja suprajohteen v̈alisẗa vuorovaikutusta. Olettamalla suprajohteen
johtavuusσ̈äaretẗom̈aksi Ohmin laistaj=σEseuraa, etẗas̈ahk̈okentẗaEmenee nollaksi suprajohteen
sis̈all̈a (mielivaltaisen pieni kentẗa aiheuttaa virran). Faradayn lain

∇×E=−
∂B

∂t

mukaan s̈ahk̈okentẗa ja magneettivuo eiv̈at ole toisistaan riippumattomattomia. Suprajohteen tapauk-
sessa (E≡0) Faradayn laista seuraa, etẗa magneettivuo suprajohteen sis̈all̈a on vakio.

Suprajohtavuus voitaisiin m̈äaritell̈a mÿosä̈aretẗom̈an johtavuuden sijaan perustavanlaatuisem-
malla piirteell̈a: Meissner ja Ochsenfeld vuonna 1933 havaitsivat suprajohteiden olevanẗaydellisïa dia-
magneetteja[7]. L̈oyẗaj̈ans̈a mukaan nimetyss̈aMeissner-ilmiöss̈asuprajohde ei vain poissulje ulkoista
magneettikentẗäa (magneettivuota), kuten̈äareẗon johtavuus edell̈a osoitti, mutta mÿos karkoittaa sen
(kuvan 2.1 vasen puoli). T̈aẗa ei seliẗa olettamus̈äaretẗom̈asẗa johtavuudesta, vaan oletuksesta seuraisi
magneetikenẗan ”j̈äatyminen” suprajohteen sis̈alle.

normalitilainen 
metalli

magneettikentässä

suprajohtava 
metalli

magneettikentässä

Kuva 2.1: Vasen kuva:Meissner-ilmiö.Suprajohteen ja normaalin johteen k̈aytẗaytyminen magneet-
tikenẗass̈aB. Oikea kuva:Magneetikentän vaikutus suprajohtavuuteen.Suprajohtavuuden riippuvuus
ulkoisesta magneettikenẗasẗa ja l̈amp̈otilasta.

Meissner-ilmiö ja suprajohtavuus esiintyv̈at, jos ulkoinen magneettikentẗa ei ole liian suuri. Mag-
neettikentẗa tuhoaa supratilan, jos se ylitẗäakriittisen kenẗanHc=µµ0Bc. Rajaa supra- ja normaa-
litilan v̈alill̈a kuvaa hyvin empiirinen kaava [6]

Hc(T)≈Hc(0)1−
T

Tc

2
.

Riippuvuus on esitetty kuvassa 2.1.

2.1.3 Vuon kvantisoituminen

Tutkitaan supratilaan siirtyv̈äa johderengasta, joka on asetettu magneettikentẗäan siten, etẗa mag-
neettikentẗa kulkee renkaan l̈api. Kun rengasta j̈äahdyteẗäan kriittiseen l̈amp̈otilaan, ulkoinen mag-
neettikentẗa poistuu suprajohtavasta renkaasta. T̈am̈an j̈alkeen poistetaan ulkoinen magneettikentẗa
kokonaan. T̈all̈oin induktiolain nojalla suprajohtavaan renkaaseen syntyy virta. Koska suprajohteessa
ei esiinny ḧavïoiẗa, on induktoitunut virta ḧavïoẗon.
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Maxwellinyhtäl̈oidenperusteellajohteessakulkevavirtasynnytẗäamagneettikenẗan.Samatapah-
tuusuprajohtavassarenkaassa, mutta magneettivuoΦrenkaanl̈apionkvantittunut[6]:

Φ= B·dA=kΦ0,

miss̈akonkokonaislukujaΦ0vuokvantti.Suprajohteessavuokvanttion

Φ0=
h

2|e|
≈2.1∗10−15Wb.

Teoriassasupravirraninduktoima magneettikentẗaonpysyv̈a.

2.1.4 Suprajohteenteoria

Ensimm̈aisetsuprajohtavuuttakuvaavatteoriatolivatfenomenologisia.Vuonna1935F.jaH.London
[8]esittiv̈atvarhaisimmanteorian,jokaselittihyvinsuprajohteenkaksiperustavanlaatuistaominai-
suutta,̈äaretẗom̈anjohtavavuudenja Meissner-ilmïon.Hekuvasivatsuprajohdettasen mikroskooppi-
sens̈ahk̈okenẗanEja magneettikenẗanB avulla.KenẗattoteuttivatLondoninyhẗal̈ot[6]

E=
m

nse2

∂j

∂t
ja B=−

m

nse2
∇×j. (2.1)

Yhẗal̈okytkeekenẗatsupravirrantiheyteenj, muttasis̈alẗäafenomenologisenparametrinns,jokaon
yhteydess̈asuprajohteenvaraustenkuljettajien(massam)lukum̈äar̈atiheyteen.

S̈ahk̈okenẗanEyhẗal̈okuvaääareẗonẗajohtavuutta.Yhẗal̈onnojallamielivaltaisenkinheikkos̈ahk̈o-
kentẗakiihdytẗäasuprajohteenvarauksenkuljettajiatoisinkuinnormaalissajohteessa,jossas̈ahk̈okentẗa
vainyll̈apiẗäavarauksenkuljettajiennopeuttaresistanssinyritẗaess̈ahidastaasiẗa.

Londoninyhẗal̈o magneettikenẗalleB yhdess̈aAmperinlainkanssajohtavatrelaatioon

∇2B=
B

λ2
p

, (2.2)

miss̈aon m̈äaritelty

λp:=
m

µ0nse2
(2.3)

K̈aytẗaenvektorinrpintaavastaankohtisuoraakomponenttiar⊥ ratkaisuon muotoa

B(r)=B(0)e−λpr⊥.

N̈ainollenmagneettikentẗavaimeneeeksponentiaalisestisuprajohteenpinnastamatkallaλp.T̈am̈ase-
litẗäa Meissner-ilmïon.Koskamagneettikentẗap̈äaseetunkeutumaanvainλp-suuruisenmatkansupra-
johteeseen,kutsutaansuurettaλptunkeutuvuussyvyydeksi.

Kvanttimekaniikassakanoninenliikem̈äar̈appiẗäailmaistap= mv+eA, miss̈aA onvektori-
potentiaali.Ulkoisenkenẗanpuuttuessajohteenperustilankeskim̈äar̈ainenliikem̈äar̈aonnolla.N̈ain
ollenkeskim̈äar̈ainen,paikallinennopeus v on

v =−
e

m
A.

F.Londonsovelsiẗaẗaajatusta[9]jaoletti,etẗasuprajohteenelektronienaaltofunktionolevan”j̈aykk̈a”
sek̈as̈ailytẗav̈anperustilanominaisuudenp =0.T̈all̈oinvoidaanvirtatiheyssuprajohteessam̈äaritel-
l̈a

j:=nsev =−
nse

2

m
A. (2.4)

N̈ainm̈äaritettyvirtatiheysjjohtaaLondoninyhẗal̈oihin.Hiukkastiheysnskuvaaperustilaankuuluvia
elektroneja.
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Mä̈aritelm̈a2.4onluonteeltaanlokaali, muttasevoidaanyleisẗäaei-lokaaliksi. T̈aẗavarten A.
B. Pippardesittelik̈asitteenkoherenssipituusξ0 [10],jokakarakterisoisuprajohteenaaltofunktio-
ta.Aaltofunktionkokoavoidaanarvioidaep̈atarkkuusperiaatteenavulla.Koskaainoastaanelektronit
Fermi-pinnanl̈ahell̈akbTc-levyisell̈aenergiakaistaleellavaikuttavat,voidaanelektronienliikem̈äar̈an
suuruudeksiarvioida ∆p≈(kbTc)/vF.N̈ainollenep̈atarkkuusperiaatteestaseuraa

∆x≈
∆p

=
vF

kbTc
.

T̈all̈oinluonnollinen m̈äaritelm̈akoherenssipituudelleon

ξ0:=g
vF

kbTc
, (2.5)

miss̈agonnumeerinenvakiol̈ahell̈aykk̈osẗa.
Ajatuksenaon,etẗavirtatiheyteenjpisteess̈arvaikuttaapotentiaaliA pisteesẗar∼ξ-s̈ateisen

tilavuudenl̈api.Sitenei-lokaaliksivirtatiheydeksi m̈äaritell̈äan

j(r):=−
3

4πλ2
pξ0

[rs·A(r)]rs

|rs|4
e|rs|/ξimdr,

miss̈ak̈ayteẗäansuhteellistaeẗaisyytẗars=r−r.K̈aytettykoherenssipituusξimsis̈alẗäamÿossiron-
tojenvaikutuksen(kuvaavanaparametrinavapaa matkal)jaonilmaistavissapuhtaankoherenssipi-
tuudenavulla:

1

ξim
=

1

ξ0
+

1

l
.

T̈aẗaesitettÿateoriaakutsutaanPippardinei-lokaaliksielektrodynamiikaksi.[6]
SamoihinaikoihinPippardinteorianesitẗamisenaikaanvuonna1950 V.L. GinzburgjaL. D.

Landauesittiv̈atomanfenomenologisenteoriansasuprajohtavuudenselitẗamiseksi[11].Vaikkateoria
esitettiinseitsem̈anvuottaennensuprajohtavuuden mikroskooppisentaustanymm̈arẗamisẗa, Ginz-
burginjaLandaunl̈ahestyminenosoittautuionnistuneeksi. GL-teoriaak̈ayteẗäanviel̈akinlaajasti
suprajohteidentutkimiseen.

Ginzburg-Landau-teorianideanaonk̈aytẗäakompleksistapseudoaaltofunktiota1 Ψkuvaamaan
normaalijohteensiirtymisẗasuprajohtavaksi.AaltofunktioΨkuvaasuprajohteenvaraustenkuljettajia
sek̈aniidenpaikallistatiheytẗans(r)=|Ψ(r)|2.Kehitẗam̈all̈avapaaenergiasarjaksisopivallatarkkuu-
dellahuomioidentiettyj̈arajoituksia,esimerkiksivapaaenergianreaalisuus,sek̈ak̈aytẗam̈all̈avariaa-
tioperiaatettap̈äadyẗäanSchr̈odingerinyhẗal̈onn̈ak̈oiseendifferentiaaliyhẗal̈öon:

γ(−i∇−e∗A)2Ψ+β|Ψ|2Ψ=−αΨ, (2.6)

miss̈akertoimetαjaβovatvapaaenergiansarjakehitelm̈ankertoimiasek̈asuureetγjae∗kuvaavat
suprajohteenvarauksenkuljettajan massaajavarausta.Tarkempitarkasteluosoittaisi,etẗaterminγ
yksikk̈oonyksiperkilogramma.Toisaaltaparametriksiolisivoituvalitam∗=1/(2γ),jossam∗onva-
rauksenkuljettajan massa.Yhẗal̈o2.6poikkeaanormaalistavapaanhiukkasenyhẗal̈osẗaei-lineaarisen
terminsuhteen.Samallatavallasaadaanlaskettuasupravirta

j=2e∗γRe[Ψ∗(−i∇−e∗A)Ψ]. (2.7)

Virtaonanaloginenkvanttimekaaniselletodenn̈ak̈oisyysvirralle.[6,12]
Tarkemmassatarkastelussa[6,12]huomattaisiin,etẗakertoimenβẗaytyyollal̈amp̈otilastariip-

pumatonsek̈apositiivinen.Kertoimenαmerkkivoivaihtua:positiivisillaarvoillavainnormaalitilaon
mahdollinen,kuntaasnegatiivisillaarvoillasupratilaonenergeettisestiedullinen. GL-teoriaolettaa
terminα(T)l̈amp̈otilariippuvuudenolevanlineaarista muotoa

α(T)=α(0)
T

Tc
−1.

1Samakuin mÿohemminesiintyv̈aj̈arjestysparametri.
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Suureete∗jaγovatl̈amp̈otilastariippumattomiajaγonluonteensatakiapositiivinen.
GL-teoriamahdollistaakahdenominaisuudenmallintamisen,joitaeivoidak̈asitell̈aLondoninteo-

rianavulla.Ensiksi GL-yhẗal̈otsis̈alẗav̈at mahdollisuuden,etẗakenttienei-lineaariseteffektit muut-
tavathiukkastiheyẗans=|Ψ|2.Toiseksiyhẗal̈oidenavullavoidaank̈asitell̈apaikastariippuviahiuk-
kastiheyksïan(r).Lis̈aksierikoistapauksessa2GL-teoriatuottaaLondoninteorianyhẗal̈on2.2 mag-
neettikenẗallejatunkeutuvuussyvyyssaadaanilmaistuaGL-teorianparametrienavulla(vertaakaava
2.3)

λp=
β

2µ0e∗2γ|α|
.

Pituusskaalaa,jollaGL-teorianaaltofunktioΨvoioleellisestimuuttua,kuvaaGL-koherenssipituus.
GL-koherenssipituudeksion m̈äaritelty

ξGL(T):=
γ

|α(T)|
.

ToisinkuinPippardinteoriankoherenssipituusξ0GL-teoriankarakterinenpituusskaalaonl̈amp̈otilasta
riippuva,muttahyvinmatalissal̈amp̈otiloissa(T Tc)puhtaissasuprajohteissaGL-koherenssipituus
onlikimainkaavan2.5mukainenξ0.L̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaGL-koherenssipituusdivergoiξGL ∼
(T−Tc)

−1/2,koskaparametriαk̈aytẗaytyykriittisenl̈amp̈otilanymp̈arisẗoss̈akuten(T−Tc).Toisaal-
tasamastasyysẗa GL-teorian m̈äar̈äam̈atunkeutumissyvyysλpk̈aytẗaytyykuin(T−Tc)

−1/2.[2,6]
T̈am̈antakiavoidaan m̈äaritell̈al̈amp̈otilastariippumatonGL-parametri

κGL :=
λp(T)

ξGL(T)
=

β

2µ0e∗2γ2 2
.

Ensiaskelkohtisuprajohtavuudenmikroskooppistateoriaaolienergiaraon∆∼kbTchavaitseminen
viritystilojenspektriss̈a(teoreettinenennuste[13,14]). Kokeellisestienergiaraonolemassaolon̈akyy
suprajohteenominaisl̈amp̈okapasiteetissa. Kriittisenl̈amp̈otilankohdallaominaisl̈amp̈okapasiteetissa
onhypp̈ays.Normaalinjohteenl̈amp̈okapasiteettinoudattaalineaaristalakia, muttasuprajohteessa
k̈aytẗaytyminenoneksponenttiaalista[15].Samoihinaikoihinmittauksets̈ahk̈omagneettisillaaalloilla
energioilla∼kbTcosoittivatenergiaraonolemassaolonsek̈asopivatyhteentermodynaamistenmittaus-
tenkanssaolettaeneksitaatioidentapahtuvanpareittain[16,17].

J.Barden,L.N.CooperjaJ.R.Schriefferesittiv̈atvuonna1957kuuluisanteoriansasuprajoh-
tavuudesta[18].Heid̈an mukaansanimettyBCS-teoriaselittiedell̈a mainitutominaisuudetCooperin
pariensyntymisenavulla.Teoriaosoitti,etẗa mielivaltaisenkinheikkoattraktioriitẗäaaiheuttamaan
perustilassaelektronikaasunFermi-merenep̈astabilisuuden.Attrakionjohdosta muodostuuelektroni-
pareja,joidenelektroneillaonyhẗasuuri muttavastakkainenliikem̈äar̈ajaspin.Suprajohteessaatt-
raktionl̈ahteen̈aonhilav̈ar̈ahtelyjen,fononien,sek̈avarauksenkuljettajien,elektronien,v̈alinenvuo-
rovaikutus.Heikostikorreloivienelektroniparien,Cooperinparien,koonsuuruusluokkaakuvaakohe-
renssipituusξ0.[6]

YksiBCS-teorianennustuksistaonenergiaraon∆(T)k̈aytẗaytyminen,jokasaadaangap-yhẗal̈osẗa:

1

gN(0)
=

c

0

1

ξ2+∆2
tanh

ξ2+∆2

2kbT
dξ, (2.8)

miss̈aξonyksitẗaistenhiukkastenenergiasuhteessaFermi-energiaan.Yhẗal̈o2.8sis̈alẗäakokeellisesti
saatavanfermipinnantilatiheydenN(0)jaDebyenl̈amp̈otilan3suuruisencutoff-energianc.Viimeisẗa
parametriag,jokakuvaaattraktiota,eitunnetatarkasti.Yleisestigap-yhẗal̈ojoudutaanratkaisemaan

2Tarkastelemallatapausta Ψ(r) =exp[iθ(r)]|Ψ|, miss̈aθonreaalinenvaiheja|Ψ|2 ≈|α|/βonvakio.Sijoittamalla
ẗam̈avirtatiheydenlausekkeeseen2.7,ottamallaẗam̈anj̈alkeenroottoripuolittainjak̈aytẗam̈all̈a Maxwellinyhẗal̈oiẗa
p̈äadyẗäanyhẗal̈öon2.2.

3T̈am̈atarkoittaa Debyenteorian mukaistaaineelleominaistakorkeintav̈ar̈ahtelymoodial̈amp̈otilassa mitattuna.
Debyenl̈amp̈otilanyl̈apuolellaaineenl̈amp̈okapasiteettionlikimainDulonginjaPetit’nlain mukainen.
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numeerisesti. Kahdessaerikoistapauksessasaadaananalyyttinenratkaisu. KunT → 0ja c ∆,
ratkaisuyhẗal̈öon2.8on

1

gN(0)
=ln

2c

∆(0)
.

Toinenä̈aritapauson,kunT→ Tc.T̈all̈oin ∆→ 0,koskasuprajohdepalaanormaalitilaan. Oletta-
malla4

c kbTcgap-yhẗal̈oantaatuloksen

1

gN(0)
=ln

2ce
γ

πkbTc
,

miss̈aγonEulerinvakio.[6]
YksiBCS-teorianennustuksistaon,etẗaminimieksitaatioenergianolemassaoloCooperinparinrik-

komiseenjaeksitaationluomiseenon2∆(T).T̈am̈aonseuraustaelektroniens̈ailymisesẗa,jokavaatii
eksitaatioidenluomisenjaḧavïamisentapahtuvanpareittain.Lis̈aksigap-yhẗal̈o2.8ennustaaenergia-
raon ∆(T)kasvamisennollasta(T≥ Tc)ainakynnysarvoon ∆(0)asti. Yhdisẗam̈all̈aä̈aritapaukset
T=0ja T= TcBCS-teoriaennustaa,etẗa ∆(0)≈ 1.764kbTcriippumatta materiaalista.T̈am̈aoli
yhteensopivasaatujenenergiarakomittausten[17]kanssa.BCS-teoriaennusti mÿosoikeanmuotoisen
absorbtiok̈ayr̈an.N̈am̈aennustuksetolivatvahvimmatjaensimm̈aisetvahvistuksetmikroskooppisesta
teoriasta.

T̈arkëanviimeisenvarmuudenteoreettiselleymm̈arẗamiselleantoiL.P.Gorkovvuonna1959.Gor-
kovosoitti,etẗa mikroskooppinenBCS-teoriajafenomenologinen GL-teoriaovatyhteensopivia[19].
GL-teoriavoidaanymm̈arẗäaBCS-teorianrajatapaukseksikriittisenl̈amp̈otilanl̈ahell̈a. GL-teorian
esitẗam̈aaaltofunktioΨonverrannollinenBCS-teorianenergiarakoon ∆sek̈afunktioΨvoidaanaja-
tellaolevanCooperinparienmassakeskipisteenliikeenaaltofunktio.GL-teorianfenomenologisetpara-
metritvoidaanlaskeaBCS-teorista,esimerkiksivaraus e∗onCooperinparinvaraus−2e, mik̈aantoi
viimeisenvarmistuksenGinzburg-Landau-teorianhyv̈aksytẗavyydesẗa.

2.2 Helium-4

2.2.1 Bose-Einstein-kondensaatti

Vuosina1924-1925S.N.BosejaAlbertEinsteinkehittiv̈atajatuksenbosoneista(Bosemassattomis-
tafotoneista[20]jaEinsteinyleistimassallisillehiukkasille).Hiukkasista,joidenspinonkokonaisluku,
noudattavat Bose-Einstein-statistiikkaa. Einsteinosoittiteoreettisesti[21],etẗal̈amp̈otilanlaskies-
sabosonitalkavat miehitẗäaalintaenergiatilaayḧaenemm̈anelikondensoituvat.Lopultakriittisen
l̈amp̈otilanalapuolellaalimmanenergiatilan miehityslukukasvaaniinsuureksi,etẗaalimmantilan
aaltofunktioalkaadominoidasysteeminominaisuuksia. T̈all̈oinsysteemik̈ayl̈apifaasitransitionja
Bose-Einstein-kondensaattisyntyy.Kondensaatti muodostaauudenlaisenaineenolomuodon,jotaku-
vaavatkvanttimekaniikanlait.Koskaalinkvanttitila m̈äar̈äasysteeminominaisuudet,voidaann̈ahd̈a
kvanttimekaanisiailmïoiẗa makroskooppisessa mittakaavassa.

Bose-Einstein-kondensaatillaonhyvin merkitẗav̈aosasuprailmïoidenymm̈arẗamisess̈a.Esimer-
kiksisuprajohtavuusvoidaanymm̈arẗäaseurauksena Cooperinparienkondensoitumisestasamaan
paritilaan.Kondensaatin muodostuminenon mÿoshavaittuharvoissaalkalimetallikaasuissa5:vuonna
1995rubidumissa(kuva2.2)[22],natriumissa[23],litiumissa[24,25]javuonna1998vedyss̈a[26].F.
Londonesittijovuonna1938Bose-Einstein-kondensaatinyhteyden4He-supranestetilansyntyyn[27].

Tutkitaanvuorovaikuttamattomienbosonienmuodostamaasysteemïa.BosonitnoudattavatBose-
Einstein-jakaumaa

nBE = exp
n−µ

kbT
−1

−1
, (2.9)

4T̈am̈atunnetaanheikonkytkenn̈anrajana,johonpalataantarkemmin mÿohemmin.
5 WiemannjaCornell[22]sekä Ketterle[23]jakoivatfysiikanNobelinpalkinnonvuonna2001: WiemannjaCornell

Bosen-Einstein-kondensaatintoteuttamisestarubidium-atomeilla(kuva2.2)sek̈a Ketterlevastaavastatÿosẗanatrium-
atomienkanssa.
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Kuva2.2: Bose-Einstein-kondensaatti.Kuvassa Rubidium-atomiennopeusjakauma,jokavarmisti
Bose-Einstein-kondensaatinmuodostumisen.Vasenkuvaajaesitẗäasysteemïav̈aḧanennenkonden-
saatinmuodostumistajaoikeapuoleisintaaskuvastaamuodostunuttakondensaattia,miss̈asuurinosa
hiukkasistamiehitẗäaalintaenergiatilaa.L̈ahde: WikiCommons

jokakuvaaenergiatilannkeskim̈äar̈aisẗa miehityslukual̈amp̈otilassaT(esimerkiksikuva2.3)[2].
Yleens̈aerikseenviel̈am̈äaritell̈äankemiallisenpotentiaalinµavullafugasiteetti

z:=eµ/(kbT).
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Fugasiteettikuvaa,kuinkapaljonsysteemiinpiẗäatehd̈atÿoẗayhdenhiukkasenlis̈äamiseksi.

Kuva2.3:Bose-Einstein-jakauma.KuvassaonlaskettuBose-Einstein-jakuman2.9 mukainenkes-
kim̈äar̈ainenmiehityslukunBE l̈ahell̈aabsoluuttistanollapistetẗa.

Jakaumafunktiosta2.9saadaanlaskettualimmanenergiatilan =0hiukkasm̈äar̈a

n0:=
1

z−1−1
=

z

z−1
.

Koskafugasiteettiz→ 1,kunT→ 0,niinperustilanmiehityskasvaarajattan0→ ∞.Olettamal-
lasysteemintilavuusVsuureksi,diskreetitenergiatilatl̈ahenev̈atjatkumotapaustajasummiayli
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hiukkastilojenvoidaanapproksimoidaintegraaleina.T̈all̈oinsysteeminhiukkasm̈äar̈aNon

N=
n

z−1exp
n

kbT
−1

−1

=
z

z−1
+

n=0

z−1exp
n

kbT
−1

−1

≈n0+
V

(2π)3

∞

0

1

z−1en/(kbT)−1
dn

Tyypillisestitiheytẗapideẗäanvakiona,jolloinsaadaankriittinenl̈amp̈otilakondensaationmuo-
dostumiselle

Tc=
2π2

mkb

ρ

ζ(3/2)

2/3
,

miss̈aζonRiemanninzeta-funktio.L̈amp̈otilanlaskiessaallekriittisenl̈amp̈otilanyḧauseampihiuk-
kanenalkaasiirtÿaalimpaanenergiatilaan.T̈all̈ointapahtuufaasimuutos.Perustilanhiukkasetmuo-
dostavatuuden,kondensoituneenfaasin.Kondensaattiinkuuluvienhiukkastenm̈äar̈ankertoosuhteel-
linenmiehitys

n0
N
=1−

T

Tc

3/2
,

jokaonBose-Einstein-kondensaattiakarakterisoivasuure6.Virittyneidentilojenhiukkaset,joidensuh-
teellinenosuusonnmuut/N=1−n0/N
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                sekatila:
normaalifaasi + kondensaatti faasitransitio

n0/N

nmuut/N

,muodostavatnormaalifaasinsysteemiin.T̈am̈aonesitetty
kuvassa2.4.

Kuva2.4:Bose-Einstein-kondensaatinmuodostuminen.

Mielenkiintoinenkysymyson,voidaankoBose-Einstein-kondensaatintapauksessalaskeasysteemin
aaltofunktio?Kunsysteemiss̈aonNidenttisẗa,vuorovaikuttamatontabosoniasamassayksihiukkas-
tilassaψ,systeeminaaltofunktioΨon

Ψ(r1,...,rN;t)=

N

i=1

ψ(ri;t).

6SiisonBose-Einstein-kondensaatinj̈arjestysparametri.
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Esitettyaaltofunktioonn̈aenn̈aisestiyksinkertainen, muttaseonsiltiliian monimutkainenlaskuihin.
MonenhiukkasenSchrödingerinyhẗal̈onratkaiseminensysteeminaaltofunktionavullaonk̈ayẗann̈olisesti
mahdotonta.T̈am̈antakiajoudutaanturvautumaanapproksimaatioihin. Kondensaattiaon mahdol-
listakuvataefektiivisell̈aaaltofunktiolla7[28,29]:

Ψ(r,t)= n(r,t)exp[iϕ(r,t)], (2.10)

miss̈an(r,t)onkondensaatinhiukkastiheysjaϕ(r,t)vaihe.Normitusonvalittusiten,etẗa|Ψ(r,t)|2=
n(r,t)eli |Ψ(r,t)|2dr3=N.Joshiukkastenv̈alisẗavuorovaikutustavoidaankuvatasirontapituuden
aavulla,aaltofunktionkehitys m̈äar̈aytyyGross-Pitaevski-yhẗal̈osẗa8[28,29,30]

i
∂Ψ

∂t
=−

2

2m
∇2Ψ+VΨ+g|Ψ|2Ψ,

miss̈am onhiukkasten massa,Vyksihiukkaspotentiaalijavuorovaikutustakuvaasuure

g=
4π 2a

m
.

Gross-Patevski-yhẗal̈ovoidaantulkita monenkappaleenep̈alineaariseksiSchr̈odingerinyhẗal̈oksi
[30].Yhẗal̈ontoimivuusriippuusiiẗa,kuinkahyvinefektiivinenaaltofunktioΨapproksimoitodellista
systeemïa.Yksinkertaisinyhẗal̈onratkaisuonvapaahiukkanen

Ψ(r)=
N

V
eik·r,

miss̈aV ontilavuusjakaaltovektori. Mielenkiintoisiaratkaisujaovat mÿossolitonit[32]. Ep̈ali-
neaarisenosittaisdifferentiaalihẗal̈onGross-Pitaevski-yhẗal̈oneksaktejaratkaisujaonvaikeal̈oyẗäaja
joudutaanturvautumaannumerisiin menetelmiin.YleisestiGross-Pitaevski-yhẗal̈oonkvalitatiivisesti
eritẗainhyv̈akuvaamaan monenkesken̈äanheikollarepulsiollavuorovaikuttavanbosoninsysteemïa,
kutenhiukkasjakaumaataidynaamisiaominaisuuksia[28,29,30,31].

Edell̈aesitettytarkastelusis̈alẗäakaksiẗarkëäaparametria:kondensaatinvaiheenjasirontapituu-
den.Edell̈ajo mainittiin,etẗateoriatoimiivarsinhyvinrepulsiivisellavuorovaikutuksellaa>0.Va-
paanhiukkasentapauksessaattraktiona<0tulokseteiv̈atv̈altẗam̈atẗaolerealistisia. Monienatomien
tapuksessasirontapituuttavoidaans̈äadell̈a.T̈am̈aperustuuFesbachinresonanssiin.[28,29,30,31]

Ehk̈aẗark̈ampija mielenkiintoisempiparametrionkondensaatinvaihe.T̈am̈akvanttimekaaninen
vaihekuvaakondensaattin”j̈aykkyytẗa”elitoisinsanoenkuinkakondensaattivoiliikkuanesteen̈a.
Kondensaattisanotaanolevan koherentti,jossuhteellinenvaiheonennustettavissa9.Systeeminvai-
kuttavatḧairïottuhovatsuhteellistavaihettajasysteemiss̈asanotaanolevandekoherenssia.Dekoho-
renssinkasvaessaliiansuureksi,systeeminsuhteellinenvaiheḧavïäajakondensaattituhoutuu.Itse
vaiheeiolesuoraanmitattavasuure,muttasevoidaanhavaitaesimerkiksiinterferenssikokeillajasiẗa
voidaan manipuloidaulkoisesti,esimerkiksilasereidenaiheuttamanpotentiaalinavulla(esimerkkej̈a
aiheestal̈oytyyviitteisẗa[33,34,35]).

Eiolesattumaa,etẗasuprajohteellaesiintyivastaanvanlainenriippuvuusvaiheesta.Vaiheenole-
massaoloonsuoraaseuraustakvanttimekaanisistasyistä.Supratiloissavaiheenolemassaoleonkes-
keinenpiirre.EsimerkiksiBosen-Einstein-kondensaatissa,kutenjatkossaesiintyviss̈asupranesteiss̈a,
vaihekarakterisoisysteemindynaamisiaominaisuuksia.

2.2.2 4He-supraneste

Heliumonkevyinjalokaasu.Seon maailmankaikkeudentoiseksiyleisinalkuaine, mutta Maanilma-
keḧass̈asiẗaonvain5ppm.Heliumillaonkaksistabiiliaisotooppia:4He(bosoni)ja3He(fermioni).

7Vastaasysteemïakuvaavaaj̈arjestysparametria.
8HuomaaGross-Pitaevski-yhẗal̈on muodonsamankaltaisuusGinzburg-Landau-yhẗal̈on2.6kanssa.
9Ajatuksenaon,etẗasysteeminkoostuukahdesta(tai mahdollisestiuseammasta)kondensaatista,joitakumpaakin

voidaankuvatakaavalla2.10.Systeeminj̈arjestysparametrionsummakondensaattienj̈arjestysparametreisẗa.Kumpaakin
Bose-Einstein-kondensaattiinliittyyomatvaiheet φ1 jaφ2,jotkaeiv̈atole mitattaviasuureita, muttaniidenv̈alinen
suhteellinenvaiheφ=φ2−φ1 taason.
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Helium-atomitovat melkeinihanteellisiakovia,palloja(halkaisija∼2.5̊A),jotkakokevatkovapallo
-repulsionjaVander Waals-voimiensek̈a multidipolienaiheuttamanattraktion.Attraktioonkum-
minkinheikkojohtuenpallosymmetrisestarakenteesta.Pienenkokonsajakeveytensätakiaatomeilla
onsuurinollapisteliike.T̈am̈atakiaheliumiaonvaikeasaadakiintëäanolomuotoon. Heliumpysyy
nesteen̈aainaabsoluuttiseennollapisteeseensaakkaalle30baarinpaineessa[2,36].

L̈amp̈otilanlaskiessakvanttimekaanisetilmïotalkavatn̈aytell̈aentisẗa merkitẗav̈amp̈äaroolia.
T̈am̈aonhyvinpoikkeuksellinenominaisuus,joka mahdollistaakvanttimekaanistenominaisuuksen
mittaamisen makroskoppisessakokoluokassa.Kumpikinheliuminisotooppipysyynesteenänormaali-
paineissaja muodostaa mielenkiintoisentutkimusalueen,kvanttinesteet[2,36].

4He-systeemi muodostaareaalimaailmanesimerkinideaalisestabosonisysteemisẗa.4He-kaasunes-
teytyynoin4.2Kl̈amp̈otilassa, miss̈aonnistuiensimm̈aisenkerransuprajohtavuudenl̈oyẗaj̈a Onnes
vuonna1908[37].Helium-nestek̈ayl̈apifaasitransition2.17Kl̈amp̈otilassa.Transitioaiheutuuhelium-
atomienBose-Einstein-kondensoitumisesta,jolloinhavaitaanuudenlainenolomuoto-supranesteisyys
[36](kuva2.6).Supranesteetovatnesteiẗa,joillaeioleviskositeettia.Ilmïonesittiv̈atensimm̈aisen
kerranJohnF.AllenjaDon Misener[38]sek̈aPyotrKapitsa[39]vuonna1938.

2.2.3 Supranesteenluonne

4He-supranesteess̈avoidaanhavaitauseitamielenkiintoisiailmïoiẗa.N̈am̈ailmïotaiheutuvatsupranes-
teenkvanttimekaanisestaluonteesta,jokailmenee makroskooppisellatasolla.

Kun4He-heliumiaj̈äahdyteẗäanalleTc=2.17Kl̈amp̈otilan,nestesiirtyysupratilaan,jotakutsu-
taanHeII-tilaksi.Normaalia4He-nestetẗanimiteẗäanHeI-faasiksi.Nesteenl̈amp̈okapasiteettiinai-
heutuupiikkikriittisenl̈amp̈otilanTckohdalle(havaittuensimm̈aisenkerran[40]).L̈amp̈okapasiteetin
erikoisenmuodon(kuva2.5)takiatransitiol̈amp̈otilaakutsutaanmÿosλ-pisteeksi.L̈amp̈okapasiteetin
ep̈ajatkuvuuttapideẗäan merkitẗav̈an̈atodisteenaheliuminolomuodon muuttumisesta.

Kuva2.5:L̈amp̈okapasiteetinλ-piikki.Kuvassaonhavainnollistettuhelium-4:nl̈amp̈okapasiteettiva-
kiopaineessal̈amp̈otilanTfunktiona.Helium-4kokeekriittisess̈al̈amp̈otilassafaasitransitionsupra-
nesteeksi. T̈am̈atransition̈akyyheliuminl̈amp̈okapasiteetissaCp piikkin̈al̈amp̈otilanTλ ∼ 2.7K
kohdalla.

Teoriassasupranesteill̈aonä̈areẗonl̈amm̈onjohtuminen, muttak̈ayẗann̈oss̈aseonhyvinsuuri.
Kiehuminensupranesteiss̈aeroaanormaaleistanesteisẗa.Tunnetustinesteiss̈ahavaitaankuplienmuo-
dostumistanesteensis̈all̈a.Koskal̈amm̈onjohtuminensupranesteess̈aonniinsuuri,etẗal̈amp̈ojohtuu
nesteenpintalle,haihtuminentapahtuuvainnestepinnassa.Äkillisẗakiehumiskuplienḧavïamisẗavoi-
daank̈aytẗäanesteensupratilaansiirtymisenhavaitsemiseen.T̈am̈aoliyksivarahaisemmistaviitteisẗa
uudenlaisenolomuodonolemassaolosta(katso[41]).

SupranesteHeIIomaapoikkeuksellisiahydrodynaamisiaominaisuuksia.Viskositeetinpuuttumisen
vuoksisupranestevoivirratailmandissipaatiotasek̈aputkissailmanpaineen muutosta. Kuitenkin
viskositeetin mittaussupranesteesẗaantaa merkkej̈aviskositeetista,jonkasuuruusvastaanormaalin
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HeI-nesteenviskositeettia. T̈am̈ann̈aenn̈aisenristiriidanselittiv̈atL. TiszajaL.D.Landau[42].
Ratkaisunaoli kaksinestemalli,jossanesteenoletetaankoostuvansek̈asupratilassaolevastailman
viskositeettiavirtaavastakomponentistajanormaalista,viskoosisestakomponentista.Mielenkiintoinen
koej̈arjestelyn̈aidenkahdennesteenhavaitsemiseksionesiteltyartikkelissa[43].

Kahdenerilaisennestekomponentinolemassaolo mahdollistaa toisen̈äanensupranesteess̈a.Lan-
dauennusti,etẗasupranesteess̈avoiedeẗakahdenlaisiav̈ar̈ahtelymoodeja,jotkariippuvatnestekom-
ponenttienkeskin̈aisesẗavaiheesta(komponenttienvirtaustensuunnasta). Kunnormaali-jasupra-
komponenttiovatsamassavaiheessa(virtaavatsamaansuuntaan),nesteess̈avoiedeẗatiheydenja
paineenvaihteluistakoostuvaaalto(vakiol̈amp̈otilasek̈aentropia).T̈aẗakutsutaanensimm̈aiseksi
ä̈aneksijavastaanesteess̈aetenev̈äanormaaliaä̈aniaaltoa.Kunkomponenttienvaiheetovatvastak-
kaiset(virtauksetvastakkaissuuntaisia),nesteeseenvoisyntÿatoinen̈äani.Toisessääaness̈atiheysja
paineovatvakioita,muttal̈amp̈ojaentropiaetenev̈ataaltonanesteess̈a.IlmïonhavaitsiV.P.Peshkov
[44].Toinen̈äanivoidaan mÿoshavaitakiintëass̈aheliumissa[45].

Analogisestisuprajohteidenkriittisenkenẗankanssasupranesteillevoidaan m̈äaritell̈akriittinen
nopeus. Kunsupranesteenvirtausnopeusylitẗäakriittisennopeuden,virtauseien̈äaoleḧavïoẗonẗa
vaannesteess̈aesiintyydissipaatiota.Supranestesiispalautuutakaisinnormaalifaasiin.Itsekriittisen
nopeudenlausekettaeitarkalleentiedeẗa.T̈aẗaonpohdittutarkemminesimerkiksiartikkelissa[46].

Supranesteenpÿoriminenon mÿospoikkeuksellista.Supranesteen massavirranjm lausekeon

jm =2mγ|Ψ|2 ∇ϕ.

T̈am̈aonanaloginensuprajohteenvirran2.7kanssa10paitsivarauksen(supranesteetovatvaraukset-
tomia)sijaanvirtaa massae∗→ m.Kun|Ψ|2onvakiovoidaan m̈äaritell̈asupranesteennopeutena

vs:=
m

∇ϕ. (2.11)

N̈ainollenliikem̈äar̈anẗaytyyollaps:=∇ϕ.Kunsupranesteennopeudenoletetaanolevantarpeeksi
pieni,voidaannestetẗapiẗäakokoonpuristomattomanaeli∇· vs =0. T̈all̈oinvaiheϕ toteuttaa
Laplacenyhẗal̈on∇2ϕ=0. M̈äaritelm̈ans̈anojallanopeudellep̈atee∇×vs=0,mik̈aonn̈aenn̈aisesti
ristiriidassaklassisentasaisenpÿorimisenkanssa:

∇×v=2Ω,

miss̈aΩ onkulmanopeus.N̈ainollensupranesteeivoisipÿorïaniin,etẗasuure|Ψ|2pysyisivakiona.
Ongelmaanimiteẗäanpÿorimisparadoksiksi.

Paradoksinratkaisuon,etẗasupranesteeseen muodostuupÿorteiẗa,vortekseja,jotkaovatkvan-
tittuneita.Jos∇×vs=0kaikkiallanesteess̈a,ẗaytyisivs≡ 0.T̈am̈aeiolekumminkaanhaluttu
fysikaalinentilanne.R.P.Feynmanehdotti,etẗa∇×vssaisidivergoidayksiẗaisiss̈apisteiss̈ajamuu-
tenḧavïaisi.N̈am̈adivergoivatpisteetovatvorteksienytimïa.Ensimm̈aisen̈aOnsager[47]jaFeynman
[48]hieman mÿohemminesittiv̈at,etẗavorteksitomaisivatkvantittuneensirkulaation

κ:= vs·dl=
m

∗kokonaisluku.

Yksinkertainenesimerkkivortekseistaonyksiorigossasijaitsevaz-akselinymp̈aripÿoriv̈avorteksi

Ψ(r,ϕ,z)=C(r)exp[iϕ],

miss̈aetukerroinriippuuvainradiaalisestaeẗaisyydesẗajaϕvoidaanidentifioidanapakulmaksi.Rat-
kaisuonriippumatonz-koordinaatista.T̈all̈oinsirkulaatioon

κ= vs·dl=
m

∇ϕ·dl=
m

.

Ristiriitaklassisenrotaationkanssaratkeaa,kunvorteksienajatellaan muodostavantasaisestija-
kautuneenhilannesteeseen.T̈all̈oinsupranesteenvirtaussuuressamittakaavassan̈aytẗäasamaltakuin
klassinenv=Ω×r,koskasek̈aklassinenetẗasupranesteenteoriaennustavatsamansirkulaationyli
polun,jonkakokoluokkaonpaljonsuurempikuinvorteksienv̈alineneẗaisyys.

10Siiserikoistapauksessa,jossasuprajohteenj̈arjestysparametrion Ψ(r)=|α|
β

exp[iφ(r)]sek̈aeioleulkoista magneet-
tikentẗäaA =0.
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2.3 Supranestehelium-3

Heliumintoistastabiiliaisotooppia3Heonvainalleprosenttikaikestaheliumista.Vuonna1942heliu-
minhavaittiinnesteytyv̈an3.2Kl̈amp̈otilassa[49].Vastavuoden1947paikkeilla menetelm̈atkehit-
tyiv̈attuottamaantarpeeksisuuria m̈äarïa3He-isotooppia makroskooppisia mittauksiavarten.

Pitk̈äanuskotiin,etẗa3He-nesteell̈aeiolesupratilaa. Olettamuksenperusteenaoli,etẗa3He-
atomienfermioniluonteestajohtuenPaulinkieltos̈äanẗoesẗaisisupratilansynnyn.Kuitenkinvuonna
1972Osheroff,RichardsonjaLeeesittiv̈at3He-nesteensiirtymisensupranesteeksinoin3mKl̈amp̈otilassa
[50].Heille mÿonnettiin mÿohemminvuonna1996Nobelinpalkintol̈oyd̈osẗäan.

Supranesteensynnyntaustallaon3He-ytimen muodostamienCooperinparienkondensoituminen.
Vaikkasupratilansyntymuistuttaasuprajohtavuutta,3He-supranesteenhydrodynaamisetominaisuu-
dettaas muistuttavat4He-supranestetẗa.3He-supranestepoikkeaakumminkin merkitẗav̈asti muista
supranesteisẗa. Kunnormaaleillasuprajohteillaja4He-supranesteell̈aonvainyksisupratila,3He-
supranesteell̈aonkolmeerilaistaolomuotoa:B-,A-jaA1-faasi.[51,52]

Helium-3:nsupranesteenuniikitominaisuudetovat monikirjoinentutkimuskentẗa. Yksiẗam̈an
hetkensuurikiinnostuksenkohdeon Majorananfermioneidenetsiminen3He-supranesteesẗa[51,52]
(esimerkkej̈ateoreettisiaennustuksista[53]jakokeellisistayrityksisẗa[54,55]). N̈am̈avoisivatnou-
dattaaei-Abelinstatistiikan, mik̈a mahdollistaisiniidenk̈ayẗontopologisissatietokoneissa[56,57].
Hydrodynaamisetominaisuudetovat mÿoskiinnostuksenkohde. Helium-3:nsupratilassatutkimuk-
senallaovatvorteksiendynamiikkakuten4He-supranesteess̈a, mutta3He-supranesteess̈aon mÿos
l̈oydettyesimerkiksivorteksitasoja[58]. Mielenkiintoinentutkimussupranesteess̈akohdistuukvant-
titurbulenssinymm̈arẗamiseen[59,60,61].Ehk̈akumminkinkaikeinerikoisimpia3He-supranesteen
tutkimusalojaovathiukkasfysiikankysymyksien mallintaminen[52,62]taistandardimallinjagravi-
taationymm̈arẗaminenparemmin[52,63]hÿodynẗam̈all̈a3He-supranesteenteoriaa.

3He-nestesis̈alẗäalaajanjoukonerilaisiatopologisiapoikkeamiajarakenteita. T̈am̈atutkielma
keskittyy3He-supranesteess̈aoleviinerilaisiinsein̈amiinjarajapintoihinB-faasissa.N̈ainollenjatkossa
3He-supranesteeseenviitataanyleisestivainsupranesteen̈atai-tilana.

Kuva2.6:Supranestefaasissaolevahelium-4.L̈ahde: WikiCommons
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T̈am̈alukuonhiemanhankalampimatemaattisesti,muttatarkoituksenaonesitell̈aperusteellisesti
yksitehokkaimmistakeinoistasupranesteidentai-johteidenominaisuuksienlaskemiseen.Lukul̈ahtee
liikkeellehyvinyksinkertaisistal̈ahẗokohdista. Matemaattistaformalismiakehiteẗäaneteenp̈ainpie-
niss̈aeriss̈aunohtamattafysikaalistataustaa(kuva3.1).

Kuva3.1:Kaavakuval̈ahestymisesẗasupranesteenteoriaan.Kuvassahavannollistetaan,mitenfermio-
neistap̈äadyẗäansupranesteenteoriaa.

3.1 Landaunferminesteteoria

Karkeastil̈amp̈otilav̈alill̈a3mK-100mKnestem̈ainenhelium-3k̈aytẗaytyymoniltaosinkuinhei-
kostivuorovaikuttava,degeneroitunutFermi-kaasu.Esimerkiksinesteenl̈amp̈okapasiteettionsuoraan
verrannolinensysteeminl̈amp̈otilaankutenFermi-kaasuntapauksessa.T̈allainenk̈aytẗaytyminentun-
tuualuksihiemanyll̈atẗav̈alẗa.Koskakeskim̈äar̈ainenatomienv̈alineneẗaisyysonsuuruusluokaltaan
samakuinhelium-ytimenkoko,voisiolettaaẗorm̈aystenesitẗav̈anmerkitẗav̈äarooliaferminesteen
ominaisuuksienymm̈arẗamisess̈a.Landaunkehitẗam̈aferminesteteoria[64,65,66]huomioiẗam̈anja
seonyhteensopivamonienkokeellistentulostenkanssa.T̈am̈anvuoksiLandaunferminesteteoriaon
yleisestihyv̈aksyttyperustavanlaatuiseksikuvaukseksi3He-nesteesẗa.Landaunteoriastal̈oytyyuseita
perusteellisiakirjoja(esimerkiksi[67,68])sek̈aeritẗainperusteellisestiajatustakehitẗav̈aartikkeli[69].
Koska3He-supranesteenteoriavoidaann̈ahd̈aLandaunteorianluonnollisenayleistyksen̈a,onhyv̈a
k̈ayd̈al̈apiferminesteteoriankeskeisimm̈atpiirteetjasenavullakondensoituneenaineenperusteet.
KokoLandaunferminesteenosioperustuup̈äaosinartikkeliin[70]jalis̈al̈ahteisiinviitataantekstiss̈a.

3.1.1 Fermi-kaasu

Fermi-kaasunteoriaesitell̈äan melkeinkaikissakiintëäataikondensoitunuttaainettak̈asitteleviss̈a
kirjoissa.T̈am̈ankappaleentekstipohjautuukirjoihin[2,71].

Fermi-kaasumallissafermionitoletetaanvuorovaikuttamattomiksihiukkasiksi,jotkaliikkuvatva-
kiopotentiaalissa(valitaanuseinnollaksi)sek̈anoudattavatPaulinkieltos̈äanẗöa.TarkastellaanN-
hiukkasenmuodostamaaFermi-kaasua.Kvanttimekaaniikanpostulaatinnojallasysteeminaaltofunk-
tioΨm̈äar̈aytyySchr̈odingerinyhẗal̈osẗa

−
N

i=1

2

2m
∇2iΨ(r1,...,rN)=EΨ(r1,...,rN), (3.1)

miss̈amonhiukkasenmassajaEsysteeminenergia.

21
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NytSchr̈odingerinyhẗal̈on3.1aaltofunktiossaΨon mahdollistaerotella muuttujat:

Ψ(r1,...,rN)=
1

√
N!

φ1(r1) ··· φN(r1)
...

...
...

φ1(rN) ··· φN(rN)

,

miss̈aφi(ri)onyksihiukkastila.Sijoittamallayll̈aolevaesitysScḧodingerinyhẗal̈öon3.1saadaan,etẗa
yksihiukkastilat(i=1,...,N) m̈äar̈aytyv̈atyhẗal̈osẗa

2

2m
φi=Eiφi, (3.2)

miss̈aEionyksihiukkastilanominaisenergia.SysteeminenergiaE onhiukkastenominaisenergioiden
summaE= N

i=1Ei.
Ratkaistakseenyhẗal̈o3.2valitaanuseinperiodisetreunaehdot.Periodisissareunaehdoissahiukka-

nenajatellaanolevanL-s̈arm̈aisess̈akuutiossajaniiẗaladotaanrinnakkain.Kuutioidenreunoillavaa-
ditaanaaltofunktioidensek̈aniidenderivaattojenolevanjatkuvia.T̈all̈oinyhẗal̈on3.2normalisoitu
ratkaisuon muotoa

ψk(r)=
1

√
L3

eik·r. (3.3)

Periodisetreunaehdotrajoittavataaltovektoriakseuraavasti

k=
2π

L
(nx,ny,nz),

miss̈anx,ny,nz∈Z.N̈ainollenyhẗal̈on3.2perusteellatasoaaltoon3.3liittyv̈aenergiaon

Ek=
2k2

2m
.

Lis̈aksitasoaallot3.3ovatliikem̈äar̈anominaisfunktioita.T̈am̈aonseuraustaavaruudenhomogeeni-
suudesta,jolloinliikem̈äar̈aons̈ailyv̈asuure.Aaltovektorinjaliikem̈äar̈anv̈alill̈aonrelaatiop= k.
N̈ainollentasoaallot3.3voidaanindeksoidaliikem̈äar̈anavullajanetoteuttavatominaisarvoyhẗal̈on

−i∇Ψp=pΨp.

Yriteẗäanseuraavaksi m̈äar̈aẗanollal̈amp̈otilassaN-hiukkastasis̈alẗav̈ansysteeminperustilaeli
alinenergiakonfiguraatio.Koskafermionit,kutenelektronittai3He-atomit,noudattavatPaulinkiel-
tos̈äanẗöa,kaikkiahiukkasiaeivoilaittaaalimmanenergianominaisarvoavastaavaantilaan.Rajoi-
tutaanjatkossa1/2-spin-hiukkasiin.T̈all̈oinsamaaliikem̈äar̈anominaistilaavoi miehitẗäavainkaksi
hiukkasta,spinin”yl̈os”ja”alas”omaavathiukkaset. Kunkaikkihiukkasetonlaitettusysteemin
yksihiukkastiloihinnoudattaenenergiaminimiperiaatettajaPaulinkielẗos̈äanẗöa,saavutettuaalinta
energiarakennettakutsutaanFermi-mereksi(kuva3.2).Korkeimman miehitetyntilanenergiaaabso-
luuttisessanollal̈amp̈otilassakutsutaanFermi-energiaksi F.

AaltovektoriavaruudessaFermi-mertavastaaFermi-pallo,jonkas̈adeonFermi-aaltolukukF jajoka
sis̈alẗäa miehitetyttilat.Fermi-aaltovektorikytkeytyyfermienergiaan

kF =

√
2m F

,

miss̈amonhiukkasenmassa.Fermi-pallonpintaakutsutaanFermi-pinnaksi.Lis̈aksiyleens̈am̈äaritell̈äan
Fermi-liikem̈äar̈a

pF = kF =
√

2m F

jaFermi-nopeus

vF =
pF

m
=

2F

m
.
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Kuva3.2:Fermi-pallo.VasemmanpuoleinenFermi-pallokuvaaperustilaa(l̈amp̈otilaT=0).Oikean-
puoleinenkuvaonkuvaFermi-pallostal̈amp̈otilassaT >0,jolloinosahiukkasistavirittyy(siniset
pallot).T̈all̈oinsyntyy mÿosaukkoja(valkoisetpallot).

Fermi-energiansijaanpuhutaan mÿosFermi-l̈amp̈otilasta

TF =
F

kb
.

Perustilanetsiminenẗaytẗam̈all̈atilatyksitelleneiolek̈ayẗann̈ollisẗasuurillahiukkasm̈äarill̈a.Kun
hiukkasten m̈äar̈akasvaa,summiayli miehitettyjentilojenvoidaanapproksimoidaintegraaleillayli
Fermi-pallon,esimerkiksi muodollisesti

k≤kF

=
2π

L

3

nx,ny,ny

≈
VF

d3k.

T̈all̈arajalla monietFermi-kaasunsuureetjaominaisuudetkytkeytyv̈aterilaisiintiheyksiin.Esimer-
kiksisysteeminhiukkaslukum̈äar̈allesaadaanrelaatio

N =
k≤kF

2≈2
2π

L

3

VF

d3k=
k3

F

3π2
V,

miss̈akerroinkakkonenonseuraustaspinisẗajaV = L3 onsysteemintilavuus. N̈ainollenFermi-
aaltovektorivoidaanilmaistahiukkastiheydenρavulla

kF =(3π3ρ)1/3.

Fysikaalisestihÿodyllisẗatietoasaadaantieẗaess̈a,kuinkamontamahdollistatilaaonjollainener-
giav̈alill̈a[E,E+dE].T̈aẗavarten m̈äariteẗäan(energia)tilatiheys

D(E):=
2

(2π)3
δ(E−Ek)dk.

Suorittamallayll̈aolevan m̈äaritelm̈anintegraalisaadaanFermi-kaasuntilatiheydellelauseke

D(E)=

√
2m3

π2 3

√
E.

KuljetusilmïoidentarkastelussaoleellinenFermi-pinnantilatiheysvoidaanilmaistauseammallatavalla

D(F)=
p2

F

π2 3vF
=

3N

pFvF
=

3Nm

p2
F

,
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miss̈aonk̈aytettyhiukkastenm̈äar̈äaNjamassaam.KunollaankiinnostuneitavainFermi-pinnan
l̈ahiymp̈arisẗosẗa,voidaantilatiheydenarvioidaolevanvakio.Tunnettutapausonmetallins̈ahk̈onjohta-
vuus.Matalissal̈amp̈otiloissatilatiheysm̈äar̈äasysteeminstatistisetominaisuudet,esimerkiksil̈amp̈o-
kapasiteetilleFermi-kaasussasaadaanhyv̈aarvio

CV=
π2

3
D(F)k

2
bT.

Ä̈arellisess̈al̈amp̈otilassaT>0l̈amp̈oenergiavoiriitẗäaviritẗam̈äanhiukkasia(kuva3.2),jolloin
onhÿodyllisemp̈äapuhuakemiallisestapotentiaalista.Kemiallinenpotentiaaliµonenergia,jonka
yhdenhiukkasenlis̈äaminensysteemiintuottaatilavuudenjaentropianollessavakioita.EnergianE
omaavanyksihiukkastilankeskim̈äar̈ainenmiehityslukunFD l̈amp̈otilassaTsaadaanFermi-Dirac-
jakaumasta

nFD = exp
E−µ

kbT
+1

−1
.

Kuvassa3.3onhavainnollistettuFermi-Dirac-jakaumaaeril̈amp̈otiloissa.Paulinkielẗos̈äan̈onjohdosta
Fermi-Dirac-jakaumanvoidaantulkitaantavantilanẗayttymistodenn̈ak̈oisyyden.T̈all̈oinkemiallinen
potentiaaliµvoidaanm̈äaritẗäaenergiana,jollaẗayttymistodenn̈ak̈oisyysontasanpuoli.
Fermionisysteemiss̈akemiallinenpotentiaalivoiollanegatiivinentaiposistiivinen.Kuitenkinusein

seonpositiivinenjaµ kbT.Rajallaµ kbTsysteeminkvanttimekaanisetilm̈otovatoleellisia
jaFermi-kaasuakutsutaandegeneroituneeksi.T̈all̈oinenergiatilatEi,joilleEi µ−kbT,pysyv̈at
miehitettyin̈ajatilatEi µ+kbTovattyhjïa.Termisïaeksitaatioitaesiintyyainoastaanenergiav̈alill̈a
µ−kbT Ei µ+kbT(kuva3.3).T̈all̈oinmoniafermionisysteeminominaisuuksiaonmahdollista
laskeanollal̈amp̈otilanrajalla.DegeneraatiorajavoidaanmÿoskirjoittaamuotoonT TF.Fermi-
l̈amp̈otilariippuutiheydesẗa,mutta3He-systeemilleseonkokoluokkaaTF∼

0 0.5 1 1.5 2 2.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

E/µ

<
n
F
D
>

 

 

1/109

1/20

1/5

1/2

suhdelukukbTµ:

5K.

Kuva3.3:Fermi-jakaumaeril̈amp̈otiloissa.

3.1.2 Kvasihiukkaset

Fermi-kaasuonhyvinyksinkertainenmalli.Luonnossaesiintyv̈atsysteemitsis̈alẗav̈atmelkeinpoik-
keuksettaerilaisiavuorovaikutuksia.Esimerkiksielektronit metalleissatuntevathilanydintenatt-
raktiontai3He-nesteenatomitkokevattoistensaaiheuttamanrepulsion.Fermi-kaasunteoriaj̈atẗäa
huomioittahiukkastenv̈alisetvuorovaikutukset,jotkavoivatollamerkitẗavïa.
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Tutkitaanensiksifermioneidenmuodostamaasysteemïa,miss̈avuorovaikutukseton”kytkettypois
p̈äalẗa”.SysteemionidenttinenedellisenkappaleenFermi-kaasunkanssa.Yksinkertaisinmahdollinen
viritystilasysteemilleon,etẗayksifermionionhiemankorkeammallaenergiatilallaFermi-pinnasta
n̈ahden.Kaikki monimutkaisemmatviritystilatvoidaanrakentaaẗallaisistaperusvirityksisẗa.Eriste-
tyss̈asysteemiss̈a,jossahiukkaseteiv̈atvuorovaikuta,viritystilateiv̈atvoipurkautuajaniidenelinaika
on̈äareẗon.[2,67,72]

Tarkastellaannytyksinkertaisiaviritystilojakytketẗaess̈avuorovaikutuksethitaasti”p̈äalle”.T̈al-
l̈oinvoidaansoveltaaadiabaattistateoreemaa(tarkemminjatodistusviite[73]):

Systeemi,jonka Hamiltoninoperaattori muuttuuhitaastiajassa,pysyyajastariippuvan
Hamiltoninoperaattorinhetkellisiss̈aominaistiloissa.

N̈ainollenvuorovaikuttamattomatviritystilatkehittyv̈atvuorovaikutuksetsis̈alẗav̈anHamiltoninope-
raattorinominaistiloiksi.Adiabaattinenteoreemaantaasiisyhteydenvuorovaikuttavanjavuorovai-
kuttamattomanfermionisysteeminv̈alille.

Koskasysteeminvirityksetk̈aytẗaytyv̈atkuinhiukkaset,viritystilojavoidaank̈asitell̈akvasihiuk-
kasina. AdiabaattisenteoreemannojallavapaanFermi-kaasunkvanttiluvutovathyvïa mÿoskvasi-
hiukkasille. Kvasihiukkastendynaamisetominaisuudeteiv̈atkumminkaanolesamojakuinoikeiden,
vapaidenfermioneiden.Ensimm̈ainenideaLandaunferminesteteoriassaontarkastellakvasihiukkasia,
joillaonefektiivinen massa

fermimeri

.[2,67,72]

Kuva3.4:Kvasihiukkaset.Fermi-kaasunviritystilatvoidaantulkitakvasihiukkasinaja-aukkoina,joilla
on̈äarellinenelinaika.

Tarkastellessa 3He-atomianesteess̈avoidaansenymp̈arillekuvitella muistaatomeistakoostuva
”varjostavapilvi”.Varjostettuhelium-atomionkvasihiukkanen,jollaonefektiivinen massam∗.Kva-
sihiukkastenlukum̈äar̈aonsamakuinhelium-atomienlukum̈äar̈asysteemiss̈a. Ne miehitẗav̈atlii-
kem̈äar̈antasoaaltotiloja,jollaonliikem̈äar̈ap= k.Systeeminkvasihiukkasetovatkuinfermioneja,
joidenspinonpuoli. N̈ainollenkvasihiukkastenperustilaonFermi-merijakaikkiFermi-energian
alapuolellaolevatkvasihiukkastilatovat miehitettyj̈a.

Kvasihiukkastenenergiasaadaantutustakaavasta

(p)=
p2

2m∗
.

Kaikkimuutkinkaavat,jotkaonesitettyvapaalleFermi-kaasulle,toimivat,kunmassakorvataanefek-
tiivisell̈a massalla.
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Kvasihiukkasetvoivatvirittÿa miehitetyisẗatiloistaFermi-pinnanyl̈apuolisiin,vapaisiintiloihin.
Virittyneettilatvoidaanindeksoidaliikem̈äar̈anpjaspininσavulla. Olkoonn(pσ)tilassaolevien
kvasihiukkastenm̈äar̈äa. Merkinn̈all̈aδn(pσ)tarkoitetaankvasihiukkasm̈äar̈ann(pσ)poikkeamaasen
perustilanarvosta.

3.1.3 Vuorovaikutusfunktio

Josvainriitẗaisikorvatakaikki massatkvasihiukkastenefektiivisll̈a massoilla,Landaunteoriaoli-
sitriviaaliyleistysdegeneroituneestaFermi-kaasusta. Toinen merkitẗav̈aosuusteoriassaonantaa
kvasihiukkastenvuorovaikuttaa. Oletetaanaluksiẗam̈anefektiivisenvuorovaikutuksenolevanriip-
pumatonspinisẗa.T̈all̈oinvuorovaikutusvoiollavainfunktiohiukkastenliikem̈äarisẗapjap. Mer-
kiẗäanvuorovaikutusfunktiotaf(p,p).Funktioẗaytyyollajom̈äaritelm̈ans̈aperusteellasymmetrinen
f(p,p)=f(p,p).Nytsysteeminenergiavoidaanilmaista muodossa1

E=E0+
p,σ

(p)δn(pσ)+
1

2
pp,σσ

f(p,p)δn(pσ)δn(pσ). (3.4)

SuureE0 onvakioenergia. Vuorovaikutuksenaiheuttamassaenergiassapiẗäahuomioida,etẗasum-
matessalasketaansamaenergiakahteenkertaan. Mä̈ariteẗäankvasihiukkasten”oikea”energia (̃p)
muidenkvasihiukkastenfunktionaalinakäytẗaenvariaatioderivaattaa muuttujann(pσ)suhteen:

(̃p):=
δE

δn(pσ)
= (p)+

p,σ

f(p,p)δn(pσ). (3.5)

Kunvuorovaikutusriippuukvasihiukkastenspinisẗa,tarkastelumonimutkaistuuv̈aḧan.Ongelma-
naon,etẗakvasihiukkastenliikem̈äar̈antasoaaltofunktioteiv̈atv̈altẗam̈atẗaoleen̈äaspininominais-
funktioita.Spinσ voiosoittaa mielivaltaiseensuuntaanelitilavoiollalineaarikombinaatiospinin
ominaisfunktioistaσ3=±1

2. Matemaattisestiongelmasaadaank̈asiteltÿasiirtym̈all̈askalaariluvusta
n(pσ)k̈aytẗam̈äan2×2-matriisian̂(p).Summausylispininσkorvautuuj̈alken̈a.Toisaalta miehite-
tyttasoaaltotilatvoidaankuvata miehitysluvunñ(p)elitilankarakterisoisensis̈alẗavienhiukkasten
m̈äar̈a.Lis̈aksitilan m̈äaritẗamiseksitarvitaantilanspininodotusarvoσ̃i(p).Esityksetovatekviva-
lenttejajakytkeytyv̈attoisiinsa

δ̃n(p)=Tr[δ̂n(p)]=
σ

δn(pσ) ja σ̃i(p)=
1

2
Tr[σiδ̂n(p)],

miss̈aσionPaulin matriisi2.
Tarkastellaanseuraavaksikvasihiukkastenpjap v̈alisïavuorovaikutuksiamÿosspininvaikuttaes-

sa. Olettamallasysteemiinvaikuttavienvoimienolevaninvarianttejaspininrotaatiossaẗaytyyvuo-
rovaikutustensysteemiss̈ariippuavainhiukkasm̈äar̈asẗaδ̃n(p)δ̃n(p)jaspinisẗaσ(p)·σ(p).Hiuk-
kasm̈äar̈äanliittyyjoedell̈aesitettyvuorovaikutusfunktiof(p,p), muttauutenalis̈ayksen̈aonspin-
vuorovaikutustakuvaavafunktioξ(p,p).Spin-funktioon mÿossymmetrineneliξ(p,p)=ξ(p,p).
ValitsemallavakioenergiaE0nollaksisysteeminenergiavoidaanilmaistahyvinyleisess̈a muodossa

E=
p

(p)δ̃n(p)+
1

2
pp

f(p,p)δ̃n(p)δ̃n(p)+ξ(p,p)σ(p)·σ(p).

Systeeminenergiaonsamakuinjosaatu(3.4)energialis̈attyn̈aspininvuorovaikutus. M̈äarittelem̈all̈a

K(p)=
p

ξ(p,p)σ(p)

n̈ahd̈äan,etẗakvasihiukkasen”todellinen”energiaon

(̃p,σ)=̃(p)+K(p)·σ,

1EnergianTaylorinsarjatoiseenkertalukuunasti.
2KatsoliiteA.
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miss̈atermĩ(p)onkaavan(3.5)mukainen.Samoinkuinsysteeminenergiakvasihiukkastentodellinen
energiariippuuliikem̈äar̈anlis̈aksispinisẗa.
Vuorovaikutusfunktiotf(p,p)jaξ(p,p)ovatenergianlaatuisiasuureita. K̈ayẗann̈onkannalta

onparempisiirtÿak̈aytẗam̈äanlaaduttomiayksik̈oiẗaF(p,p)jaZ(p,p).Laaduttomatsuureetsaa-
daankertomallavuorovaikutusfunktiottilatiheydell̈a.Koskamielenkiintoisetilmïotyleens̈atapahtuvat
Fermi-pinnanl̈aheisyydess̈a,oletetaanp∼p∼pF.Rotaatioinvariantissasysteemiss̈auudetsuureet
F(p,p)jaZ(p,p)voivatvainriippuavektorienv̈alisesẗakulmastaθ.T̈am̈a mahdollistaaniiden
esityksenLegendrenpolynomiensarjakehitelm̈an̈a:

F(p,p):=
dn

d
f(p,p)=

l

FlPl(cosθ) ja Z(p,p):=
dn

d
ξ(p,p)=

l

ZlPl(cosθ).

N̈ainollenkvasihiukkastenv̈alisetvuorovaikutuksetovatẗaydellisestitiedossatunnettaessakaikki
sarjakehitelm̈ankertoimetFljaZl.N̈aiẗakertoimiakutsutaanLandaunparametreiksi.

3.1.4 K̈aytẗomahdollisuudet

FerminesteenẗaydelliseenkuvaamiseentarvitseetunteaLandaunparametrit.N̈am̈afenomenologiset
kertoimetjoudutaan m̈äar̈äam̈äankokeellisesti.Onneksimonetmitattavatsuureetvoidaanilmaista
Landaunparametrienavulla.Esimerkiksiteorianalussaesitettyefektiivinenmassam∗jaF1kytkey-
tyv̈atmielenkiintoisestitoisiinsa:

m∗

m
=1+

1

3
F1.

Yll̈aolevanyhẗal̈onvasenpuolivoidaanhelpostisaadamittauksista,jolloinm̈äar̈aytyymÿosparametri
F1.Muitahelpostim̈äaritetẗavïaLandaunkertoimiinkytkeytyvïasuhdelukujaovatkokoonpuristuvuus
(⇒F0)jasuskeptibiliteetti(⇒Z0).Osoittautuu,etẗaFerminesteess̈averrattunaFermi-kaasuunefek-
tiivinenmassajasuskeptibiliteettikasvavatmuttakokoonpuristuvuuspienenee.N̈am̈aominaisuudet,
kutenkaikkiLandaunparametrit,riippuvatpaineesta.[2,67,68,72]

paine(bar) F0 F1 Z0 Z1 m∗/m

0 9.15 5.27 -0.700 -0.55 2.6
3 15.83 6.40 -0.725 -0.73 3.13

L̈ahteen̈akirja[2].

KunLandaunparametrittunnetaan(yleens̈asarjojenpariensimm̈aisẗakerrointariitẗav̈at),niiden
avullavoidaanymm̈arẗäajaennustaaferminesteess̈aesiintyvïailmïoiẗa.Esimerkiksïäaniaallotvoivat
kulkeakaikissakaasuissajanesteiss̈a-eik̈aFerminesteolepoikkeus.Ferminesteteoriassa”normaalia”
ä̈anẗakutsutaanensimm̈aiseksiä̈aneksi.T̈am̈anv̈ar̈ahtelynnopeusvoidaanilmoittaaLandaunpara-
metrienF0jaF1avullajaseonyhteydess̈aFermi-kaasun̈äanennopeuteen.Lis̈aksinesteess̈aonmah-
dollistaesiintÿanollas̈äani.T̈am̈avoiedeẗajopaabsoluuttisessanollapisteess̈a,mik̈aonmahdotonta
ensimm̈aiselleä̈anelle.Eron̈aidenkahdenä̈anenv̈alill̈aonhelppoymm̈arẗäatarkastelemallaFermi-
palloa.Ensimm̈aisenä̈anentapauksessaFermi-pintapysyysamanmuotoisenamuttaFermi-pallonti-
lavuusmuuttuu.Nollannen̈äanenedetess̈anesteess̈atilanneonp̈ainvastainen.[2,67,68,72]
Vaikkaferminesteteoriaonalunperinkehitettykuvaamaan3He-nestetẗamatalissal̈amp̈otilossa,

seonosoittautunuttehokkaaksiapuv̈alineeksimuidenkinfermionisysteemientutkimiseen,esimerkiksi
metallienjohtavuuselektronienymmärẗamiseen[2].Nykÿäantunnetaanraskaitasuprajohteita,joissa
kvasihiukkastenefektiivinenmassavoiollaylikymmenkertainenverrattunanormaaliinmassaan,jopa
satakertainen[74].
Ferminesteteoriantehokkuudestaanhuolimattatunnetaanfermionisysteemej̈a,jotkaeiv̈atk̈ayẗaydy

ferminesteteorianmukaisestimatalissal̈amp̈otiloissa.Er̈astunnettuesimerkkionLuttinger-nesteet.
Lis̈aksiferminesteteoriaeivoidasoveltaasysteemeihin,jotkakokevatfaasitransition.Syyrikkoutumi-
seenon,etẗamonenkappaleentilojenvaikutuskvasihiukkasiinaiheuttaaferminesteteoriassadivergoi-
tumista.[2,67,68,72]
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3.1.5 Kohtisupranestetẗa

Koskap̈äam̈äar̈an̈aon3He-supranesteenteoria,kannattaa”Landauntermit”tulkitamolekyylikenttin̈a.
EsimerkiksitermiF0voidaann̈ahd̈atuottavanhiukkaslukum̈äar̈äanverrannollisenHartree-tyyppisen
kenẗan.TarkastellaantarkemmintermïaF1,koskasill̈aonsuurempimerkityssupratilansynnyss̈a.Jos
vainẗam̈atermiotetaanhuomioonvuorovaikutusfunktiossaf(p,p),saadaan

(̃p)=(p)+
dn

d

−1 F1

p2
F p

(p·p)δ̃n(p)=(p)+
dn

d

−1 F1

p2
F

p·P,

miss̈aPonsysteeminkokonaisliikem̈äar̈a. M̈äarittelem̈all̈a

Amol :=−
dn

d

−1 F1

p2
F

P

voidaanenergialausua muodossa

(̃p)=(p)−p·Amol.

Yll̈aolevaenergianlauseke muistuttaavarauksellisenhiukkasenenergiaavektoripotentiaalissa.
N̈ainollenLandauntermiF1voidaantulkitaaiheuttavan”molekyylisenvektoripotentiaalin”Amol,
jokaonverrannollinensysteeminkokonaisliikem̈äar̈äan.Samallatavallavoidaan m̈äaritell̈akentẗa
muillekinLandaunparametreille.Yleisestimolekyylikentätm̈äar̈äav̈at,mitensysteemireagoiulkoisiin
kenttiin, muttailmanulkoistakentẗäatermiteiv̈atvaikutasysteemintermodynaamisiinominaisuuk-
siin,kutenl̈amp̈okapasiteettiin.VaikkaLandaunparametritvaikutakaaneiv̈atl̈amp̈okapasiteettiin,se
kuitenkin muuttuu,sill̈aefektiivinen massapoikkeaahiukkasen massasta.

Kutenjoaikaisemminonesitelty,ferminesteteoriaeipoissuljekvasihiukkastenv̈alisïaẗorm̈ayksïa,
muttaniidenvaikutusestakvasihiukkasillaon ä̈arellinenelinaikajaä̈arellisetkineettisettermit.Kui-
tenkiner̈äall̈aẗorm̈aystyypill̈aonerikoisasema.Kvasihiukkasten,joidenliikem̈äar̈aonyhẗasuurimutta
vastakkainen,v̈alisetẗorm̈ayksetvoivatjohtaauudenkollektiivisensidotuntilansyntyyn.T̈am̈antilan
ominaisuudetpoikkeavathuomattavastinormaalistaFerminesteesẗa.T̈am̈anhuomasiensimm̈aiseksi
Cooperkehitẗaess̈äanajatustasuprajohtavuudesta.3He-tapauksessa muodostuusupranestetila.Siis
supranestevoidaanymm̈arẗäaferminesteenyleistyksen̈ajasiksimolekyylikenẗat(ferminestevuorovai-
kutuket)vaikuttavat melkeinkaikkiinsenominaisuuksiin.

3.2 Kvanttimekaaninenkentẗateoria

Kutenferminesteentapauksessa,vuorovaikutustensis̈allytẗaminen monenkappaleen muodostamaan
systeemiineioleaivanyksinkertaista.T̈aẗavartenjatkossatarvitaanparempiamatemaattisiaapuv̈ali-
neiẗa.Tehokasl̈ahestymistapaonhÿodynẗäakvanttimekaanistakentẗateoriaa.Erityisenkattavak̈asit-
telykvanttimekaanisesta monenkappaleenongelmastal̈oytyyviitteesẗa[75],johonẗam̈akinkappale
pohjautuu.Poikkeuksenaonosiostatistisestafysiikasta,jonkal̈ahteen̈aonviite[76].

3.2.1 Fockinavaruus

Normaalistikvanttimekaniikassatarkoituksenaonm̈äar̈aẗahiukkasenaaltofunktioψ(r,t)Schr̈odingerin
yhẗal̈osẗa

Ĥψ(r,t)=i
∂

∂t
ψ(r,t),

miss̈aĤ onhiukkasen Hamiltoninoperaattori. Ratkaisunasaatuaaltofunktiokuvaakvanttimekaa-
nistahiukkasta(materiaa). Kumminkinhiukkasenvuorovaikutuksiakuvataanklassistenpotentiaa-
lienavulla,s̈ahk̈omagneettisens̈ateilyntapauksessaskalaari-sek̈avektoripotentiaalinavulla.T̈allaista
l̈ahestymisẗakutsutaanensimm̈aiseksikvantisoinniksi.
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Kuntÿoskennell̈äanmonenvuorovaikuttavanhiukkasenmuodostamassasysteemiss̈a,aaltofunktio-
esityseioleparasmahdollinenkuvaussysteemille.Esimerkiksi3He-supranesteess̈ajoudutaank̈asittele-
m̈äanidenttistenfermionien(helium-atomien)muodostamaasysteemïa,jolloinsysteeminkokonaisaal-
tofunktioonantisymmetrinenkombinaatioyksihiukkasaaltofunktioista.Joshiukkasten m̈äar̈aonN,
kokonaisaaltofunktion m̈äar̈äaminenN ×N-kokoisestaSlaterindeterminantistaonhyvinhaastavaa.
Ensimm̈ainenaskelonsiirtÿapoisaaltofunktiokuvasta.

Olkoonsysteemi muodostettu N-kappaleestavuorovaikuttamattomiafermioneja.T̈all̈oinsystee-
minHamiltoninoperaattorillaonsummamuotoHamiltoninoperaattoreista Ĥi:

Ĥ =
N

i=1

Ĥi ja Ĥi:=I⊗···⊗Ĥi⊗···⊗I

Nkappaletta

,

miss̈aIonidentiteettioperaattori. Merkiẗäanluvullanitilassaiolevienhiukkasten m̈äar̈äajaolkoon
tilanenergia i.NytsysteeminHamiltoninoperaattorinominaistilaonformaalisti

|ni :=|n1,n2,...=|n1 ⊗|n2 ⊗...,

jolloin

Ĥi|ni = i|ni ja Ĥ|ni =
i

nii |ni.

Tiloja|ni kutsutaanFockintiloiksi.
Fockintiloihinliittyen m̈äariteẗäanluomis-jaḧavitẗamisoperaattorit. Ḧavitẗamisoperattoriâi

poistaayhdenhiukkasentilastai:

âi|ni =
√

ni|ni

jaluomisoperaattorîa†nimens̈a mukaisestilis̈äayhdenhiukkasentilaani:

â†|ni =
√

n+1|ni.

Oikeanpuolenetukertoimetonm̈äar̈attynormituksenperusteella.Fermionientapuksessaedell̈am̈äari-
tetytoperaattoritnoudattavatantikommutaattorirelaatioita

{̂ai,̂aj}={̂a†
i,̂a

†
j}=0 ja {̂ai,̂a

†
j}=δij. (3.6)

Bosoneillevastaavatantikommutaattoritkorvautuvatkommutaattoreilla mutta m̈äaritelm̈at muuten
pysyv̈atsamana.Lis̈aksiluomis-jaḧavitẗamisoperaattoritovattoistensahermitenkonjugaatteja.

Ḧavitẗamis-jaluomisoperaattoreidenavullavoidaan muodostaakaksiẗarkëäaoperaattoria:yksi-
hiukkastilanlukum̈äar̈aoperaattori

n̂i=̂a†
îai⇒ n̂i|ni =ni|ni

sek̈akokonaislukum̈äar̈aoperaattori

N̂ =
i

â†
îai⇒ N̂|ni =

i

ni |ni.

Kuntilojen|ni oletetaan muodostavanẗaydellisenkannaneli i|ni ni|=1,voidaantodistaa mie-
hitysluvunniolevanv̈altẗam̈atẗapositiivinenkokonaisluku:

ni= ni|̂a
†
îai|ni =

j

ni|̂a
†
i|nj nj|̂ai|ni =

j

ni|̂ai|nj
∗nj|̂ai|ni =

j

|nj|̂ai|ni|2≥0

Fermioneilla mahdollisia miehityslukujaovatvainnollajayksi(Paulinkieltos̈äanẗo), muttaboso-
neille miehityslukuvoiolla mik̈atahansapositiivinenkokonaisluku.T̈am̈aseuraasuoraanluomis-ja
ḧavitẗamisoperaattoreidenkommutaattoreidenominaisuuksista.
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Tyhjïotila|0 onerikoistilaFockinavaruudessa,jonkakaikki miehitysluvutovatnollia.T̈am̈atila
onolemassa,sill̈ajosḧavitysoperaattorillaoperoitaisiin mielivaltaisen montakertaa,p̈äadytẗaisiin
negatiivisiin miehityslukuihin,jotkajoedell̈atodistettiin mahdottomiksi.T̈all̈oinainoa mahdollisuus
on,etẗaonolemassatila

âi|0 =0.

Tyhjïotilaonsiin̈a mieless̈aerikoinen,etẗasenenergiaeiv̈altẗam̈atẗaolenolla.T̈aẗanollastaeroavaa
energiaakutsutaannollapiste-energiaksi.Lis̈aksikaikkimuuttilatvoidaankonstruoidaluomisoperaat-
torinavullatyhjïotilasta:

|ni =
(̂a†

i)
ni

√
ni!

|0.

3.2.2 Kentẗaoperaattorit

Kvanttimekaaninenkentẗateoriaperustuutoiseenkvantisointiin.Toisessakvantisoinnissakaikkiope-
raattoritjaniihinliittyv̈atominaisuudetkirjoitetaankentẗaoperaattoreidenavulla.Kentẗaoperaatto-
reitaonkaksi:kenẗanḧavitysoperaattori

ψ̂(r)=
i

ψi(r)̂ai

jaluomisoperaattori

ψ̂†(r)=
i

ψ∗
i(r)̂a†

i.

Indeksiisis̈alẗäakaikkiyksihiukkasaaltofunktionψ(r)kvanttiluvut.Uudetoperaattoritfermioneille
noudattavatantikommutaattoreita

{̂ψ(r),̂ψ(r)}={̂ψ†(r),̂ψ†(r)}=0 sek̈a {̂ψ(r),̂ψ†(r)}=δ(r−r). (3.7)

N̈am̈aovatsuoraaseurausta”normaaleiden”ḧavitys-jaluomisoperaattoreidenantikommutaattoreista
(kaava3.6). Bosoneillevastaavatkaavat3.7p̈atev̈at,kunantikommutaattoreidensijaank̈ayteẗäan
kommutaattoreita.Jatkossapuhuttaessaluomis-jaḧavitẗamisoperaattoreistatarkoitetaanerityisesti
kentẗaoperaattoreita.

Edell̈a m̈äaritetytkentẗaoperaattoriton m̈äariteltySchr̈odingerinkuvassa,jossaoperaattoritovat
ajastariippumattomia.JatkossakumminkintarvitaanmÿosHeisenberginkuvankentẗaoperaattoreita.
T̈ass̈akuvassakentẗaoperaattoritriippuvatajasta. OlkoonÔ schr̈odingerinkuvanoperaattorijaĤ
systeeminHamiltoninoperaattori.HeisenberginkuvanvastaavaoperaattoriÕon

Õ(t)=exp
îHt

Ôexp
−îHt

. (3.8)

Operaattoreidenominaisarvotovatkuitenkinriippumattomiak̈aytetysẗakuvasta.
Mielivaltainenhiukkasoperaattori Â= iÂ(ri)voidaankentẗateoriassailmaistakentẗaoperaat-

toreidenavulla

Â= d3r̂ψ†(r)̂A(r)̂ψ(r).

Supranesteidentapauksessavuorovaikuttavienhiukkasten HamiltoninoperaattoriĤ koostuuyksit-
ẗaistenhiukkasten HamiltoninoperaattoristaĤ0jahiukkastenv̈alisïavuorovaikutuksiakuvaavasta
operaattoristaV̂.Toisessakvantisoinnissaẗam̈aHamiltoninoperaattori

Ĥ =
i

Ĥ0(ri)+
i<j

V̂(ri−rj)
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saasuoraviivaisen muttapitk̈ahk̈onlaskunj̈alkeen muodon3

Ĥ = d3r̂ψ†(r)̂H0(r)̂ψ(r)+
1

2
d3rd3r̂ψ†(r)̂ψ†(r)̂V(r−r)̂ψ(r)̂ψ(r). (3.9)

Lukum̈äar̈aoperaattorillaN̂ onhiemanyksinkertaisempiesitys

N̂ = d3r̂ψ†(r)̂ψ(r),

jolloinsejaHamiltoninoperaattorikommutoivat[̂H,N̂]=0.T̈am̈aonluonnollista,sill̈aSchr̈odingerin
yhẗal̈oss̈ahiukkastenm̈äar̈aeimuutu.Lukum̈äar̈aoperaattorionsiksiliikevakiojakommutoisysteemin
Hamiltoninoperaattorinkanssa.N̈ainollenlukum̈äar̈aoperaattorijaHamiltoninoperaattorivoidaan
diagonalisoidayhẗaaikaa.Huomattavaaon,etẗaratkaistavasysteemijakautuuuseaksialiavaruuksiksi,
joidenhiukkaslukuonkiinnitetty.KuitenkinkokoHilbertinavaruussis̈alẗäatiloja,joidenmiehitysluku
voiolla mielivaltainen.

3.2.3 Statistinenfysiikka

Statistinenfysiikkapyrkiiselitẗam̈äan makroskooppisentilanominaisuudet,esimerkiksientropian
tail̈amp̈okapasiteetin,systeemin mikroskooppistenominaisuuksienavullak̈aytẗaentilastollisiajato-
denn̈ak̈oisyyslaskennankeinoja.Erityisestiollaankiinnostuneitatilanteesta,jossasysteeminmikrotilat
voidaanilmaistakentẗaoperaattoreidenavulla.T̈all̈oinpuhutaanstatistisestakentẗateoriasta.

Keskeinentÿokalukvanttimekaanisessastatistisessafysiikassaontiheysoperaattori.Kvanttimeka-
niikassanormalisoitutilavektori|ψ(t)sis̈alẗäakaikenmahdollisentiedonsysteemisẗajasenaikakehitys
m̈äar̈aytyySchr̈odingerinyhẗal̈osẗa.Samainformaatiosis̈altyy mÿostiheysoperaattoriin

ρ̂:=|ψ(t) ψ(t)|,

jonkaaikakehityssaadaanvonNeumanninyhẗal̈osẗa

˙̂ρ=−
i
[̂H,ρ̂]. (3.10)

Edell̈aesitettyonvainerikoistapaus.Yleens̈atietosysteeminalkuj̈arjestyksesẗaonep̈atydellinen.
Lis̈aksisysteemivoiollaavoin.T̈all̈oinjoudutaanturvautumaanjoukkoonsallittujatiloja{|ψk(t)},
joideneitarvitseollav̈altẗam̈atẗaortogonaalisia.Joukkoanimiteẗäanensembleksi.Ep̈aẗaydellisyys
systeemisẗavoidaanhuomioidaprobabilistisesti;jokainen mahdollinentila|ψk(t) onvarustettuto-
denn̈ak̈oisyydell̈aP(k).T̈all̈ointiheysoperaattorion

ρ̂:=
k

P(k)|ψk(t) ψk(t)|.

Kumminkinaikakehitys m̈äar̈aytyyyḧayhẗal̈osẗa3.10.
Koskatodenn̈ak̈oisyyksiensummaẗaytyyollaainayksi(normalisaatio),ẗaytyytiheysoperaattorin

j̈aljenollayksi.Lis̈aksisenẗaytyyollapositiivinensek̈ahermiittinen.Kunoletetaankokonaisenergian
ja-hiukkasm̈äar̈anolevan muuttujia,voidaantiheysoperaattorikirjoittaatasapainossa muotoon

ρ̂=
1

Z
eβ(̂H−µN̂),

miss̈aβ=1/(kbT)jaµonkemiallinenpotenttiaali.NormalisaatiovakiotaZkutsutaan(suurkanoni-
seksi)partitiofunktioksi,jolleehdostaTr[̂ρ]=1seuraalauseke

Z=Tr eβ(̂H−µN̂) =
j,N

eβ(Ej−µN).

3Todistusjasiihenliittyv̈atarkempik̈asittelyesiteẗäanviitteess̈a[75].
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T̈am̈aonsuorayleistysklassisestasuurkanonisestajoukosta.
T̈arkëasuurejatkossaonstatistinenodotusarvo.KvanttimekaniikassaoperaattorinÂodotusarvo

on Â = ψ(t)|̂A|ψ(t), muttatilastollisessafysiikassaodotusarvoẗaytyylaskeaylikokoensemblen.
T̈am̈aonnistuuhelpostitiheysoperaattorinρ̂avulla m̈äarittelem̈all̈astatistinenodotusarvo

Â :=
1

Z
Tr[Â̂ρ].

N̈ain m̈äaritettyodotusarvoonsopusoinnussasek̈akvanttimekaanisenetẗatilastollisenodotusarvon
kanssa.

Tarkastellaanesimerkkin̈ajatkossaesiintyvïasuureita

αβ

Vα,β,α,β(r12)ψ̂α(r2)̂ψβ(r1) ja
αβ

Vβ,α,β,α(r12)ψ̂†
β(r1)̂ψ†

α(r2

miss̈ar12=|r1−r2|jaVα,β,α,β(r12)kuvaahiukkastenv̈alisẗavuorovaikutusta.Josvuorovaikutuson
muuttumatonspinavaruudenrotaatioissa,voidaanseesittä̈aPaulinspinmatriisi4σavulla[70]:

Vα,β,α,β(r12)=V1(r12)δαβδβα +V2(r12)σαβ ·σβα.

T̈am̈aonanaloginenferminesteenvuorovaikutuksenkanssa5,jokajakautuuspinisẗariippuvaanjariip-
pumattomaanosaan. Mÿoskentẗaoperaattoreidenψ̂α(r2)jaψ̂β(r1)statistinenodotusarvovoidaan

jakaaavaruusosanjaspinosantuloksi ψ̂α(r2)̂ψβ(r1) :=φ(r1,r2)χ(α,β). Nytk̈aytẗam̈all̈aspin-

funktioidenominaisuuksiasaadaan

αβ

(σαβ ·σβα)χ(α,β)=






−3χ(β,α) (singletti)

χ(β,α) (tripletti).

T̈all̈oinvoidaan m̈äaritell̈a

αβ

Vα,β,α,β(r12)χ(α,β)=[V1(r12)+aV2(r12)]χ(β,α):=V(r12)χ(β,α),

miss̈aa=−3singletillejaa=1tripletille.N̈ainollentarkasteltavatsuureetsaadaan muotoon

αβ

Vα,β,α,β(r12)ψ̂α(r2)̂ψβ(r1) =V(r12)ψ̂β(r2)̂ψα(r1)

αβ

Vβ,α,β,α(r12)ψ̂†
β(r1)̂ψ†

α(r2 =V(r12)ψ̂†
α(r1)̂ψ†

β(r2

(3.11)

Toinenẗarkëastatistisenfysiikan metodionkeskim̈äar̈aisenkenẗanapproksimaatio.P̈äaideakes-
keiskentẗaapproksimaatiossaonkorvatahiukkastenv̈alisetvuorovaikutuksetkeskim̈äar̈aisell̈ataiefek-
tiivisell̈avuorovaikutuksella,jotajoskuskutsutaanmolekyylikenẗaksi6.Approksimaatiossaoperaatto-
reidenÂjaB̂tulokorvataan

ÂB̂≈ ÂB̂+ÂB̂ − Â B̂ .

T̈all̈oink̈asitelẗav̈aongelmahelpottuuhuomattavasti muttaapproksimaatiossasyntyyvirhe,jokaon
kuitenkintoistaastettaoperaattoreidenpoikkeamisissakeskiarvoistaan:

ÂB̂− ÂB̂+ÂB̂ − Â B̂ =(Â− Â)(̂B− B̂ ).

TunnettuesimerkkionHatree-Fock-approksimaatio[77]taisuprajohteenteoriassayleisestik̈aytetty
anomaalinenHatree-Fock-approksimaatio[6].Jatkossakeskeiskim̈äar̈aisenkenẗan-approksimaatiota
k̈aytẗam̈all̈ayksinkertaistetaansupranesteenHamiltoninoperaattoria.

4KatsoliiteA.
5Katsokappale2.1.3vuorovaikutusfunktio.
6VertaaLandaunferminesteteorian molekyylikentẗäan.
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3.3 BCS-teoria

Suprajohteenmikroskooppisenaselityksen̈aesiteltiinBCS-teoria7.TavoitteenaonyleisẗäaBCS-teoria
jasaada mikroskooppinenkuvaus3He-supranesteelle.

3.3.1 Cooperinparit

YhdenBCS-teoriankehitẗaj̈an,L.Cooperin,uraauurtavaideaolitutkia, mitenattraktiokahdenvas-
takkaisenspininomaavanfermioninv̈alill̈avaikuttaa. T̈am̈akysymysonnimettyḧanen mukaansa
Cooperinongelmaksi. Oletetaanvuorovaikutuksenvahvuuttakuvaavaparametrig >0,jolloinkah-
denhiukkasenv̈alinenvuorovaikutusvoidaankuvatafunktiollaV̂ =−gδ(r1−r2).Jaetaanongelma
kahteentapaukseen:kaksifermioniatyhjïoss̈asek̈aFermi-merenl̈aheisyydess̈a.

Kahdenfermioninollessatyhjïoss̈aniiẗakuvaavaSchr̈odingerinyhẗal̈oon

−
2

2m
∇2

1+∇2
2 Ψ(r1,r2)−gδ(r1−r2)Ψ(r1,r2)=EΨ(r1,r2).

Yhẗal̈onratkaisemiseksisiirryẗäanliikem̈äar̈aavaruuteen Fourier-muuntamallakummankinpaikka-
koordinaatinyli,jolloinsaadaanyhẗal̈o

p2
1

2m
+

p2
2

2m
Ψ(p1,p2)−

g

V
q1,q2

δp1+p2,q1+q2Ψ(q1,q2)=EΨ(q1,q2),

miss̈aVonsysteemintilavuus.Kaikkialiikem̈äarïarajoittaapotentiaalink̈äanteinenkantamaeli
p1,p2,q1,q2<K.Seuraavaksisiirryẗäanmassakeskipistekoordinaatistoon,jossaliiikem̈äarillesaadaan
relaatiotp1 = −p2 jaq1 = −q2. T̈all̈oinkannattaaottaak̈aytẗöonnotaatio Ψ(p):= Ψ(p,−p).
Schr̈odingerinyhẗal̈oonsilloin muotoa

p2

m
Ψ(p)−

g

V
q<K

Ψ(q)=EΨ(p).

Kun merkiẗäan

A:=−
g

V
q<K

Ψ(q)

jahuomataansuureenAolevanriippumatonliikem̈äar̈asẗap,saadaanformaaliratkaisu

Ψ(p)=
A

E−p2

m

.

NytsijoittamallatakaisinsaaturatkaisusuureenAm̈äaritelm̈äansaadaanyhẗal̈o

A=−
g

V
q<K

A

E−p2

m

=−g
d3q

(2π)3

A

E−p2

m

,

miss̈aviimeinenyhẗasuuruusonsaatuapproksimoimallasummaaintregraalilla. T̈all̈ayhẗal̈oll̈aon
sidottuatilaa(E<0)vastaavaratkaisuvain,josattraktioylitẗäatietynkynnysrajan

g>
2π2

mK
. (3.12)

ToisessatapauksessaoletetaankahdenattraktiivisestivuorovaikuttavanfermioninsijaitsevanFer-
mi-merenl̈ahell̈a.Lis̈aoletuksenaon,etẗatutkittavathiukkaseteiv̈atvuorovaikutaFermi-merenfermio-
neidenkanssa.Fermi-merenvaikutusn̈akyyhiukkastenkemiallisenpotentiaalinµkauttaSchr̈odingerin
yhẗal̈oss̈a:

−
2

2m
∇2

1−
2

2m
∇2

2−2µ Ψ(r1,r2)−gδ(r1−r2)Ψ(r1,r2)=EΨ(r1,r2).

7Katsoensimm̈aisenkappaleenosiosuprajohtavuudesta.
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Kerroinkakkonenonseurastasiiẗa,etẗakummatkinhiukkasetkokevatsamankemiallisenpotentiaalin
µ.Toistamallasamatvaiheetkuintyhjïonratkaisuaetsiess̈asaadaanSchr̈odingerinyhẗal̈okirjoitettua
liikem̈äar̈aavaruudessa muotoon

p2

m
−2µ Ψ(p)−

g

V
qF<q<K

Ψ(q)=EΨ(p),

miss̈aon m̈äariteltyqF =
√

2mµ.EtsiẗäannytkinratkaisuatapaukseenE < 0. Vastaavastikuin
tyhjïontapauksessaratkaisemallaformaalistiΨ(p)jatakaisinsijoittamallasep̈äadyẗäanyhẗal̈öon

1=g
d3q

(2π)3

q2

m
−2µ+|E|

−1
.

Integrointivoidaansuorittaaeksaktisti, muttaeritẗainhyv̈aarviosaadaanhuomaamallaintegraalin
divergoivanrajalla|E| →0.T̈all̈oinapproksimatiivisesti

1=
mqFg

2π2
ln

C

|E|
,

miss̈aC onvakio.Tarkempip̈äattely(esimerkiksiviitteet[6,51])osoittaisivakionC olevanDebyen
energiansuuruusluokkaa.Ratkaisukaikilleg>0on

|E|=Cexp−
2π2

mqFg

−1
. (3.13)

Tuloksetvoidaanyleisẗäa mielivaltaisellefermioneidenv̈aliselle,attraktiivisellepotentiaalilleV̂.
Edell̈aesitetytlaskutosoittavat,etẗaFermi-merenolemassaoloaiheuttaaep̈astabiilisuudenjasidotun
paritilanmuodostumisenmielivaltaisenheikonattraktionvaikuttaessa(kaava3.13).Tyhjïoss̈avastaava
tilasyntyyvaintietynkynnysarvon3.12ylittyess̈a.

Coopertodistiparinmuodostuksenelektroneille[78], muttatulosonyleinenkaikillefermioneille.
Esimerkiksifermionisessahelium-nesteess̈a3He-atomit muodostavatparejaẗam̈anep̈astabilisuuden
takia[51,70]. MuodostuneitaheikostikorreloiviafermioniparejakutsutaanCooperinpareiksi

fermimeri

L S

(havain-
nollistettuallaolevassakuvassa3.5).

Kuva3.5: Cooperinpari.MielivaltaisenheikkoattraktioaiheuttaaFermi-merenepästabilisuudenja
Cooperinparin muodostumisen(vasenkuva). Cooperinparikoostuufermioneista(p,i)ja(−p,j),
miss̈aijajovat muutfermionienkvanttiluvut.Parikokoaarvioikoherenssipituusξ0sek̈asill̈aon
kulmaliikem̈äar̈aLjaspinS.

Koskafermioneillaspinonainapuoliluku,syntyneenCooperinparinspinonv̈altẗam̈atẗakoko-
naisluku. T̈am̈atarkoittaa,etẗa muodostuneetparitovatbosoneita.Jospariutuvienfermioneiden
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spinitovatvastakkaisia,Cooperinparinspinonnolla(singletti).T̈all̈oinparinaaltofunktiovoiol-
lapallosymmetrinen,jolloinpuhutaans-tilasta.Esimerkiksinormaaleissasuprajohteissaelektronien
muodostamatCooperinparitmuodostuvats-tilaan.3He-supranestees̈aCooperinparitaasmuodostuu
p-tilaan.P-tilassaparinspinontasanyksi(tripletti).
Koskasidosenergiaonpieni,Pippardinesitẗam̈aep̈atarkkuusargumenttiparienkoollep̈atee8.

T̈all̈oinCooperinparinkokoavoidaanarvioidakoherenssipituudenavullaξ0∼ vF/(kbTc).Jatkoa
vartenm̈äaritell̈äansupranesteenkoherenssipituudeksi

ξ0:=
vF

2πkbTc
. (3.14)

VertaamallaPipparinteorian m̈äaritelm̈äan(kaava2.5)havaitaankummankinolevanẗasm̈alleen
samat,josa=(2π)−1.Valittukerroinvakioonoikeaasuuruusluokkaa∼ 1jaoikeuttaavalinnan
suuruusluokka-arviotaajatellen.Jatkossakoherenssipituudellaξ0tarkoitetaankaavan3.14m̈äaritel-
m̈äa.

3.3.2 Supratilanaaltofunktio

Bose-Einstein-kondensaatinja4He-supranesteentapauksessasysteemïapystyẗäankuvaamaanmak-
roskooppisellaaaltofunktiolla(kaava2.10).Kysymysonkin, mitenẗam̈ap̈atee3He-supranesteelle.
P̈äal̈ahteen̈aẗalleosiollek̈ayteẗäanviitetẗa[51].
BCS-teorianperusajatuksenaon,etẗamuodostuneetCooperinparitkondensoituvatsamaanpari-

tilaan.T̈am̈avoidaann̈ahd̈abosoniluonteenomaavienCooperinparienBose-Einstein-kondensaattina.
Kunalimmanparitilanmiehityslukukasvaamakroskooppiseksi,onsysteemillemahdollistam̈äaritell̈a
makroskoopinen,koherenttiaaltofunktio|Ψ.
SingletintapauksessaparinkokonaisspinSonnolla.T̈all̈oinspininz-projektiollaszonvainyksi

mahdollisuussz=0.T̈am̈avastaatilannetta,etẗaparinhiukkastenspinitovatvastakkaiset.Systeemin
aaltofunktiovoidaanilmaistaẗam̈antilanavulla

|Ψ =A|sz=0, A∈C.

Kunkokonaisspinonyksi,mahdollisettilatovatsz=−1,0,1.Tripletintapauksessasysteeminaalto-
funktioonlineaarikombinaatioerispintiloista:

|Ψ =A1|sz=−1+A2|sz=0 +A3|sz=1.

SpininSlis̈aksipiẗäahuomioidaparinkokonaiskulmaliikeL.Kunkulmaliikem̈äar̈aonnolla,z-
komponenttilzonmÿosnolla.Kunliikem̈äar̈aonyksi,mahdollisiatilojaonkolmelz=−1,0,1.
Merkitä̈anerilaisiaspin-jakulmaliikem̈äar̈atiloja|szlz.
SuprajohteessaCooperinparitmuodostuvattilaansz=0jalz=0.T̈all̈oinaaltofunktioonverran-

nollinentilaan|00.SuprajohteidenBCS-teoriassaCooperinparinaaltofunktiokirjoitetaanmuotoon

|Ψ =eiϕ|Ψ||00,

miss̈aesiintyyaaltofunktionvaiheϕjaamplitudi|Ψ|.T̈am̈avastaaẗasm̈alleenmuodoltaanaikaisem-
minesitettÿaefektiivisẗaaaltofunktiotaBose-Einstein-kondensaatille2.10.N̈ainollensuprajohtavuus
voidaanesitẗäakompleksisenaaltofunktionavulla.Lis̈aksiseonisotrooppinen.
Ensiajatuson,etẗaẗam̈atoimisimÿossupranesteenteoriassa,muttan̈ainkuitenkaaneiole.Joh-

tuenhelium-atomiev̈alisesẗavoimakkaastarepulsiostaodotettavaaon,etẗasupranesteess̈aL>0.
Havainnotjateoriaosoittavat,etẗaL=1jaS=1kaikissasupranesteenfaaseissa(hyv̈ateoreettinen
selitysl̈oytyyesimerkiksiviitteesẗa[70]).T̈all̈oinaaltofunktiopiẗäailmaistayhdeks̈aneritilan|szlz
superpositiona:

|Ψ =A11|−1−1+A12|−10+A13|−11

+A21|0−1+A22|00+A23|01

+A31|1−1+A32|10+A33|11

(3.15)

8Katsoensimm̈aisenluvunkappalesuprajohteenteoriasta.
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Nytn̈ahd̈äan,etẗasupranestetẗakuvaaamplitudiAαi(r), miss̈aα, miss̈aα=1,2,3jai=1,2,3.
K̈ayẗanẗoonviitataspinavaruudenosaankreikkalaisillajanormaaleillakirjaimillakulmaliikem̈äar̈a-
avaruuteen.K̈aytẗam̈all̈aedell̈aesitettÿakantatiloja(esitys3.15)spin-jaliikem̈äar̈aavaruudellesupra-
tilaaonmahdollistakuvata3×3-matriisilla¯̄A=[Aαi].T̈am̈amatriisiontutkielmanp̈äakiinnostuksen
aihe.

Tarkastellaantarkemminsupranesteen mahdollisiaaaltofunktioita. T̈aẗavartenonhÿodyllisẗa
muuttaa merkinẗoj̈ataiparemminkinpalatajonkinverrantakaisin.Kvanttimekaniikan mukaanspin-
tripletill̈aonkolmealitilaa:|↑↑,|↓↓ja|↓↑+ ↑↓. T̈all̈oinollaanvainhuomioituspin, mutta
kulmaliikem̈äar̈analitilatonj̈atettyhuomiotta.Josaaltotila|Ψ kirjoitetaan muotoon

|Ψ =ψ1|↑↑+ψ2|↓↑+↑↓+ψ3|↓↓,

jossaamplituditψ1(r),ψ2(r)jaψ3(r)sis̈alẗav̈atriippuvuuttakulmaliikem̈äar̈asẗa,kuvaatila|Ψ
ẗaydellisestisupratilaakutenedell̈aesitettykaava3.15.

Luonnollistaonolettaasis̈aistenvapausasteidenspininsuhteenmahdollistavanerilaistenCooperin
pariensynnynjasiẗakauttaerilaistenolomuotojenolemassaolonsupranesteeseen.Vuonna1963Balin
ja Werthamer[79]osoittivat,etẗak̈aytẗam̈all̈aheikonkytkenn̈anl̈ahestymisẗayhdell̈atilallaonmatalin
energiakaikissal̈amp̈otiloissaT <Tc. TilaonnimettyB-faasiksi jasenaaltofunktioonsekoitus
kaikistaspintilostaeli

|Ψ =ψ1|↑↑+ψ2|↓↑+↑↓+ψ3|↓↓.

fermimeri

eksitaatiot

energiarakoB-faasi: Δk=Δ0

l̂

eksitaatiot

energiarako

Δk

Δk
fermimeri

A-faasi: Δk=Δ0√1−(̂l⋅̂k)2

Δk

l̂

T̈all̈afaasillaonerikoinenominaisuus-huolimattasis̈aisesẗaanisotroopisuudestasenenergiarakoon
isotrooppinen(kuva3.6). T̈aḧanominaisuuteenviitataan monestinimell̈a”pseudoisotrooppisuus”.
ErikoisuutensatakiasupranesteenB-faasi muistuttaa monellatapaasuprajohdetta.

Kuva3.6:B-jaA-faasiesitettyn̈ak-avaruudessa.

VaikkaB-faasionẗam̈antutkielmanẗarkeinsupranesteenolomuoto,onkuitenkinhyv̈aesitell̈a
supranesteentoinenolomuoto,A-faasi. Koskaheikonkytkenn̈an-approksimaatio mahdollistaavain
B-faasin,ẗaytyyA-faasinolemassaolonliittÿavahvaankytkeytymiseen.Vuonna1961[80]Andersonja
Morelosoittivat,ettäspinfluktuaatiotvoivattoimiaA-faasinmahdollistavanamekanismina.T̈allaisen
tilanaaltofunktioon muotoa

|Ψ =ψ1|↑↑+ψ2|↓↓.

T̈am̈atakia A-faasissa magneettinensuskeptibiliteettionsamakuinnormaalinnesteentoisinkuin
B-faasissa.

KoskaA-faasikoostuuvainspintiloista|↑↑ja|↓↓,Cooperinparienspinosananisotrooppiakselit
osoittavatsamaankiinnitettyynsuuntaan. Tarkemminẗam̈aakselid̂onsuuntaan,jossa Cooperin
parienkokonaisspinSḧavïäaelid̂·S=0. Mÿoskulmaliikem̈äar̈anakselîlosoittaakaikillapareilla
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samaansuuntaan.N̈ainollenA-faasissaCooperinparienakselitd̂jâlovatj̈arjesẗaytyneetlaajassa
mittakaavassa.T̈am̈avoimakasanisotrooppisuusilmeeA-faasinkaikissaominaisuuksissa.

ErityisestienergiarakoA-faasissariippuueksplisiittisestisuunnastaFermi-pinnallak-avaruudessa:

∆k(T)=∆0(T) 1−(̂k·̂l)2

Yll̈aolevastalausekkeestan̈ahd̈äan,etẗaenergiarakoḧavïäakahdessapisteess̈aFermi-pinnalla,”na-
voilla”,vektoreidenk̂jâlollessayhdensuuntaisia(kuva3.6).Johtuenakselinl̂olemassaolosta A-
faasiakutsutaanjoskusakselitilaksi.Napojenolemassaolo mahdollistaakvasihiukkastenvirittymisen
mielivaltaisenalhaisissal̈amp̈otiloissa.Lis̈aksidispersiorelaatioonlineaarinennapojenl̈ahettyvill̈a.
PoiketenB-faasistajanormaaleistasuprajohteista A-faasissaonolemassaä̈arellinentilatiheyskes-
kim̈äar̈aisenenergiaraonalapuolisillaenergioilla. T̈am̈ajohtaal̈amp̈okapasiteetink̈aytẗaytymiseen
kuinT3matalissal̈amp̈otiloissa[51]taisill̈avoidaantutkiastandardimallinkiraalistaanomaliaa[52].

Supranesteell̈aonviel̈akolmasolomuoto,jokahavaittiinensikerranl̈amp̈okapasiteetinmittauksis-
sa.V.AmbegaokarjaN.D. Mermin[81]selittiv̈atpoikkeamanuudenlaisenfaasin muodostumisella
vuonna1973.T̈aẗasupratilaakutsutaanA1-faasiksi.Faasiilmeneevainsupranesteenollessaulkoisessa
magneettikenẗass̈a.OlomuotoonoikeastaanerikoistapausA-faasista.Koskaulkoisenmagneettikenẗan
takiatila|↑↑onenergeettisestiedullisempikuintila|↓↓,A1-faasinaaltofunktioon

|Ψ =ψ1|↑↑.

AaltofunktionsanojallaA1-faasion magneettinensupraneste-ensimm̈ainenkoskaanhavaittuluon-
nossa.

3.3.3 Hamiltoninoperaattori

T̈aḧan menness̈aontarkasteltuyleisestisupranesteenominaisuuksia.Ensiaskelkohtisupranesteen
mikroskooppistakuvaustaonm̈äaritell̈asysteeminHamiltoninoperaattori.Johtuenanalogiastasupra-
johteidenkanssasupranesteenteoriaonyleistyssuprajohtavuudenBCS-teoriasta,jotavoidaank̈aytẗäa
pohjanateoriaakehitelless̈a.Kappaleenp̈äaasiallinenl̈ahdeonviite[82](k̈asitteleesuprajohteenBCS-
teoriaajaosittainsupranestetẗa)jaseuraavatkinkappaleetpohjautuvatsiihenosittain.

Kutenferminesteentapauksessavuorovaikutustenvoidaanolettaaolevanẗarkëaosasupranesteen
teoriaa.VuorovaikuttavienhiukkastenHamiltoninoperaattoripystyttiinesitẗam̈äankentẗaoperaatto-
reidenavulla(kaava3.9)javuorovaikutusoperaattorinmuotovoidaanyleisẗäasuprajohteenteoriasta.
SupranesteenHamiltoninoperaattorikentẗaoperaattoreidenavullaesitettyn̈aon

Ĥ =
αβ

d3r1 d3r2 ψ†
α(r1)̂H0(r1,r2)ψβ(r2)+

1

2
αβ

Vα,β;α,β(r12)ψ†
α(r1)ψ†

β(r2)ψα(r2)ψβ(r1),

(3.16)

miss̈ar12=|r1−r2|jaH0onvuorovaikuttamattomienhiukkastenHamiltoninoperaattori

Ĥ0(r1,r2)=δαβδ(r1−r2)−
2

2m
∇2−µ +Σαβ(r1.r2),

Operaattorissa Ĥ0 esiintyyyksitẗaistenhiukkastenkineettinenenergiajakemiallinenpotentiaaliµ
sek̈aoperaattorissaonhuomioituitseisenergia9 Σαβ(r1,r2). Hamiltoninoperaattoriin3.16voidaan
viel̈alis̈aẗa m̈äar̈äam̈aẗonvakioE0.

Suprajohteidenteoriastatiedeẗäan,etẗasupratilanominaispiirreonenergiaraon,gap-funktion,
olemassaolo.Supranesteenenergiarakoonyleistysẗasẗa. M̈äaritell̈äangap-funktiosupranesteess̈aseu-
raavanlaisesti

∆αβ(r1,r2):=
αβ

Vα,β;α,β(r12)ψ̂α(r2)̂ψβ(r1) (3.17)

9Kvanttikentẗateoriassahiukkasenitseisenergiallaviitataanenergiaan,jokaonseuraustahiukkasenjasensis̈alẗav̈an
systeeminvuorovaikutuksesta.
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sek̈a

∆∗αβ(r1,r2):=
αβ

Vβ,α,β,α(r12)ψ̂
†
β(r1)̂ψ

†
α(r2). (3.18)

Kunk̈ayteẗäanstatistisenfysiikanosiossajohdettuatulosta(kaava3.11),voidaangap-funktioesitẗäa
yksinkertaisemmassamuodossa

∆αβ(r1,r2)=V(r12)ψ̂β(r2)̂ψα(r1) ja ∆∗αβ(r1,r2)=V(r12)ψ̂
†
α(r1)̂ψ

†
β(r2). (3.19)

Kentẗaoperaattoreidenkommutaattoreista(kaava3.7)javuorovaikutusfunktionominaisuuksistaai-
heutuugap-funktionsymmetria

∆(r1,r2)=±∆(r2,r1),

miss̈aplusmerkkivastaasinglettïajamiinusmerkkitriplettïa.
PalataantakaisinHamiltoninoperaattorinkehitẗamiseen.ArvioidaanHamiltoninoperaattorin

vuorovaikutusosaakeskim̈äar̈aisenkenẗan-approksimaatiolla10.K̈aytẗam̈all̈aedell̈aesitettÿagap-funk-
tiotaapproksimaatiostasaadaan

αβ

Vα,β;α,β(r12)ψ
†
α(r1)ψ

†
β(r2)ψα(r2)ψβ(r1)≈∆αβ(r1,r2)̂ψ

†
α(r1)̂ψ

†
β(r2)+∆

∗
αβ(r1,r2)̂ψβ(r2)̂ψα(r1)

−
∆αβ(r1,r2)∆

∗
αβ(r1,r2)

V(r12)
.

Koskaviimeisen̈alausekkeessaolevasekatermieiriipukentẗaoperaattoreistaeksplisiittisesti,seon
mahdollistasulauttaaHamiltoninoperaattorinvakioonE0.Olkoonuusivakio

E0:=E0−
1

2
αβ

d3r1 d3r2
∆αβ(r1,r2)∆

∗
αβ(r1,r2)

V(r12)
.

N̈ainollenkeskim̈äar̈aisenkenẗan-approksimaatiossaHamiltoninoperaattori3.16saamuodon

Ĥ=E0+
αβ

d3r1 d3r2 ψ̂
†
α(r1)̂H0(r1,r2)̂ψβ(r2)

+
1

2
∆αβ(r1,r2)̂ψ

†
α(r1)̂ψ

†
β(r2)+

1

2
∆∗αβ(r1,r2)̂ψβ(r2)̂ψα(r1).

(3.20)

ApproksimaationtuloksenasaatuHamiltoninoperaattori3.20n̈aytẗäahiemansotkuiselta.Asia
voidaankorjataottamallak̈aytẗöonuusinotaatio.M̈äaritell̈äanaluksi2×2-matriisispin-avaruudessa

Ĥ0(r1,r2)=




δ(r1,r2)−

2

2m∇
2−µ↑ +Σ↑↑(r1,r2) Σ↑↓(r1,r2)

Σ↓↑(r1,r2) δ(r1,r2)−
2

2m∇
2−µ↓ +Σ↓↓(r1,r2)





sek̈avastaavanlainenm̈äarittelygap-funktiolle

∆̂(r1,r2)=
∆↑↑(r1,r2) ∆↑↓(r1,r2)
∆↓↑(r1,r2) ∆↓↓(r1,r2)

.

Mä̈aritell̈äan4×4-matriisit,jotkakuuluvatspin-jaNambu-avaruuden(aukko-hiukkasavaruuden11)
tuloavaruuteen,edell̈am̈äaritettyjenspin-avaruudenmatriisienavulla

H̆0(r1,r2)=
Ĥ0(r1,r2) 0

0 −Ĥ0(r1,r2)
T ja ∆̆(r1,r2)=

0 ∆(r1,r2)
∆(r1,r2)

† 0
.

10Esitettystatistisenfysiikanosiossa.
11Nambu-elihiukkas-aukkoavaruusonluomis-jaḧavitysoperaattoreidenavaruuksientuloavaruus.Taustallaonauk-
kojenjahiukkastenv̈alinensymmetria.P̈äaideaẗam̈anavaruudenmuodostamisessaon,etẗasysteeminenergiavoidaan
esitẗäamatriisinaNambu-avaruudessa.
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PaikallisetitseisenergiatΣ↑↑(r,r)jaΣ↓↓(r,r)onsulautettuvastaaviinkemiallisiinpotentiaaleihinµ↑
sek̈aµ↓.Viimeisen̈am̈äaritell̈äanNambu-avaruudenspinori

Ψ(r)=








ψ̂↑(r)

ψ̂↓(r)

ψ̂†↑(r)

ψ̂†↓(r)







.

Edell̈aesitetyill̈amerkinn̈oill̈akeskim̈äar̈aisenkenẗan-approksimaatiostasaatuHamiltoninope-
raattori3.20saayksinkertaisenn̈ak̈oisenmuodon

Ĥ=E0+
1

2
d3r1 d3r2Ψ

†(r1)H̆0(r1,r2)+̆∆(r1,r2)Ψ(r2). (3.21)

Nytn̈ahd̈äan,etẗagap-funktio∆̆onoleellinenpiirresupranesteenteoriassa.Josgap-funktiohävïäa,
Hamiltoninoperaattori3.21redusoituukuvaamaanferminestetẗa.

3.4 Bogoliubov-deGennes-yhẗal̈o

TarkoituksenaondiagonalisoidanelïollinenHamiltoninoperaattori3.21.Yleisen,bilineaarisenHamil-
toninoperaattorindiagonalisaatioonk̈asiteltyviitteiss̈a[83,84,85].Metodia,jolladiagonalisointivoi-
daansuorittaa,kutsutaanBogoliubovinmuunnokseksi.Bogoliubovinmuunnosonunitaarinentransfor-
maatio,jokaantaaisomorfisenkuvauksenkahdenkommutaattorialgebranvälille(kanonisuus).T̈am̈an
muunnoksenavullasiirryẗäanalkuper̈aisisẗakentẗaoperaattoreista(kaava3.7)uusiin-toisinsanoen
muunnetaanspinoriΨ(r)toiseenkantaan.
Hÿodynneẗäansopivankannanvalinnassaferminesteteoriassaesiteltÿaideaavuorovaikuttavista

fermioneistajakvasihiukkasista.Uusiksioperaattoreiksionmahdolllistavalitakvasihiukkasoperaat-
torit,jotkaovatbilineaarikombinaatioitakentẗaoperaattoreista.Gap-funktionḧavitess̈anepalautu-
vatnormaaleksiferminesteenkvasioperaattoreiksi,muttasupratilassakvasioperaattoritovatsekoitus
kenẗanluomis-jaḧavitysoperaattoreistaFermi-pinnanl̈aheisyydess̈a.T̈am̈aonseuraustaparinmuo-
dostuksenaiheuttamastakorrelaatioista.Valitaankvasihiukkasoperaattoritγ̂νuudenkannankompo-
nenteiksijauudeksikantaspinoriksi

Γν:=








γ̂ν↑
γ̂ν↓
γ̂†ν↑
γ̂†ν↓







. (3.22)

T̈all̈oinBogliuvbovinmuunnosonmatriisimuodossa

Ψ(r)=
ν

ûν(r)Γν, (3.23)

miss̈amuunnoskertoimetûν(r)ovatunitaarisia4×4-matriiseja.
Koskaalkuper̈aisetkentẗaoperaattorittoteuttavatantikommutaattorit(3.7)jaBogoliubovinmuun-

nosonisomorfinen,transformaatios̈ailytẗäaalgebrarakenteenelikvasihiukkasoperaattorittoteuttavat
samatantikommutaattorit:

{γνα,γνα}={γ
†
να,γ

†
να}=0 sek̈a {γνα,γ

†
να}=δν,νδα,α. (3.24)

Lis̈aksikannanortonormaalisuudestajaẗaydellisyydesẗaseuraamuunnosmatriiseilleûν(r)ehdot

dr3û†ν(r)̂uν(r)=δνν1 (ortonormaalisuus) (3.25)

ja

ν

û†ν(r)̂uν(r)=δ(r−r)1 (ẗaydellisyys). (3.26)
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Bogoliubovin muunnoksentaustallaonsiirtÿakvasihiukkasoperaattoreidenviritẗam̈äanavaruu-
teen,jossakeskeiskentẗaapproksimaatiossasaatu Hamiltoninoperaattoriondiagonaalinen. T̈all̈oin
Hamiltoninoperaattori3.21saa muodon

Ĥ =E0+
1

2
ν

Γ†
νÊνΓν, (3.27)

miss̈aÊνonenergianlaatuisistaskalaareistakoostuvadiagonaalimatriisi

Êν=diag[Eν↑,Eν↓,−Eν↑,−Eν↓].

En̈äapuuttuu m̈äar̈aẗa muunnosmatriisitûν(r).T̈am̈aonnistuusijoittamallavalittukanta3.23
yhẗal̈öon3.21.Lis̈aksitarvitaan muunnosmatriisienẗaydellisyytẗa3.26jaortonormaalisuutta3.25.
VertaamallaẗaẗaHamiltoninoperaattoriin3.27p̈äadyẗäan,etẗa muunnosmatriisienẗaytyytoteuttaa
Bogoliubov-deGennes-yhẗal̈o

d3r2 H̆0(r1,r2)+̆∆(r1,r2)ûν(r2)=̂uν(r2)̂Eν. (3.28)

3.5 Greeninfunktio-menetelm̈a

T̈aḧan menness̈asupranesteidensek̈a-johteidenteoriaaonkehiteltykvanttikentẗateorianpohjalta.
T̈am̈al̈ahestymistapaoneritẗaintehokas.Seuraavanaajatuksenaonkuvaillasysteemïajasenke-
hitysẗa Greeninfunktioidenavulla. Greeninfunktiotovatosoittautuneethÿodyllisiksi monenvuo-
rovaikuttavankappaleenongelmissa[75]jakorvaamattomaksiapuv̈alineeksisuprajohteissa[82]sek̈a
3He-supranesteenteoriassa.

Greeninfunktiotitsess̈äansis̈alẗav̈attiedonyksitẗaistenhiukkastenkulkeutumistodenn̈ak̈oisyyk-
sisẗa;todenn̈ak̈oisyysamplitudeistaylikaikkienmahdollistenpolkujen.Nekuvaavat,mitenhiukkanen
kulkeeerilaisiavuorovaikutuksiasis̈alẗav̈ansysteeminl̈api.KunsysteeminkaikkienhiukkastenGreenin
funktiottunnetaan,systeeminominaisuudetsaadaanniisẗa,esimerkiksihiukkasvirta.

3.5.1 Greeninfunktiot

K̈ayẗann̈onkannaltakannattaaensiksim̈äaritell̈akronologinenoperaattoriT̂t.OperaattorîTtj̈arjesẗäa
kentẗaoperaattoritvasemmaltaoikeallev̈ahenev̈anajansuhteen.Tarvettaẗaḧanon,koskajatkossa
k̈ayteẗäanajastariippuviaHeisenberginkuvankentẗaoperaattoreita.Kaava3.8antaayhteydenaika-
sempienSchr̈odingerinkuvan mukaistenkentẗaoperaattoreidenv̈alille.

Greeninfunktiotvoidaanm̈äar̈aẗaimagin̈äariselleajalleτ=it.N̈aiẗaGreeninfunktioitakutsutaan
Matsubaranfunktioksi.N̈am̈a m̈äariteẗäanseuraavasti

Gαβ(r1,τ1;r1,τ2):=− T̂τ ψ̃α(r1,τ1)̃ψ†
β(r2,τ2) ,

ja

Ḡαβ(r1,τ1;r1,τ2):=− T̂τ ψ̃†
α(r1,τ1)̃ψβ(r2,τ2) .

Lis̈aksionolemassaanomaalisiaGreeninfunktioita,Gorkovinfunktioita,jotkaovat

Fαβ(r1,τ1;r2,τ2):=− T̂τ ψ̃α(r1,τ1)̃ψβ(r2,τ2) ,

ja

F̄αβ(r1,τ1;r2,τ2):=− T̂τ ψ̃†
α(r1,τ1)̃ψ†

β(r1,τ1) .

Nambu-spin-avaruudessaedell̈aesitetytGreeninfunktiot muodostava matriisin

Ĝαβ(r1,τ1;r2,τ2):=
Gαβ(r1,τ1;r2,τ2) Fαβ(r1,τ1;r2,τ2)
F̄αβ(r1,τ1;r2,τ2) Ḡαβ(r1,τ1;r2,τ2)

.
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Fysikaalisesti Greeninfunktiotovatstatistisiakeskiarvojaylikaikkien mahdollistenpolkujen.
NormaaliGreeninfunktioGαβ(r1,t1;r2,t2)kuvaahiukkasensiirtymisẗapaikasta(r1,t1)paikkaan
(r2,t2)jaindeksitαsek̈aβovathiukkasenalku-jalopputilanspinit.Tarkemminfunktiovastaa
todenn̈ak̈oisyysamplitudia,etẗahiukkanensiirtyytilasta(r1,t1)tilaan(r2,t2)koherentisti.P̈ainvas-
taistaliiketẗakuvaaGreeninfunktioḠαβ(r1,t1;r2,t2).Jost1>t2,funktiotkuvaavathiukkasta.
P̈ainvastaisessatilanteessat1<t2

supraneste

Greenin funktio

supraneste

Gorgovin funktio

kyseess̈aonaukko.AnomaalisetGreeninfunktiottaaskuvaavat
supranesteenkorrelaatioita.N̈am̈aovatverrannollisiagap-funktioonjaovatsiksikeskeisïasuureita
supranesteenteoriassa.Greeninfunktioidenmerkitysẗaonhavainnollistettukuvassa3.7.

Kuva3.7:KaavakuvaGreeninfunktioista.Vasemmanpuoleisessakuvassaspininyl̈osomaavahiukkanen
lis̈aẗäansupranesteeseenpaikkaanr2ajanhetkell̈at2.T̈am̈anj̈alkeenmitataanhiukkasenl̈oytymisen
todenn̈ak̈oisyytẗapaikassar1ajanhetkell̈at1>t2.Hiukkanenonvoinnutkulkeamiẗatahansapolkua
pitkinpaikastar2paikkaanr1.T̈aẗaprosessiakuvaaGreeninfunktioG↑↑(r1,t1;r2,t2).Oikeanpuo-
leisessakuvassaontaashavainnostettuanomaalistaGreeninfunktiotaF↑↓(r1,t1;r2,t2).T̈all̈oinspin
yl̈osomaavahiukkanenpoistetaanCooperinparistaajahetkell̈at2paikassar2jaj̈aljellej̈äav̈anspin
alasomaavanhiukkasentoden̈ak̈oisyysollapaikassar1mitataanajanhetkell̈at1>t2.

RajoituksenaMatsubara-funktioissaon,etẗaniiẗakannattaak̈aytẗäavainsupranesteentermisẗa
tasapainoatutkiessa.Lis̈aksineonm̈äariteltyvain̈äarelliselleaikav̈alille:

−
kbT

<τ1−τ2<
kbT
.

3.5.2 Gorkovinteoria

Yhẗal̈osẗa3.20saadaanlaskettuakentẗaoperaattoreidenaikaderivaattaimagin̈äarisenajansuhteen:

∂

∂τ1
ψ̂α(r1,τ1)=

β

d3r2 −Ĥ0(r1,r2)̃ψβ(r2,τ1)−∆αβ(r1,r2)̃ψ
†
β(r2,τ1)

ja

∂

∂τ1
ψ̂†α(r1,τ1)=

β

d3r2 Ĥ0(r1,r1)̃ψ
†
β(r1,τ1)−∆αβ(r1,r2)̃ψβ(r2,τ1).

N̈aidenderivaattojenavullavoidaanm̈äar̈aẗaGreeninfunktionĜaikaderivaatta

α

d3r3
∂
∂τ1
δααδ(r1−r3)−Ĥ0(r1,r3) −∆αα(r1,r3)

−∆∗αα(r3,r1)
∂
∂τ1
δααδ(r1−r3)+Ĥ0(r3,r1)

Ĝαβ(r3,τ1;r2,τ2)

= δαβδ(r1−r2)1
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ja

β

d3r3Ĝββ(r1,τ1;r3,τ2)
∂

∂τ2
δββδ(r3−r1)−Ĥ0(r3,r2) −∆ββ(r3,r2)

−∆∗
ββ(r2,r3) ∂

∂τ2
δββδ(r3−r2)+Ĥ0(r2,r3)

= δαβδ(r1−r2)1

N̈am̈amatriisiyhẗal̈otovatGorkovinyhẗal̈ot.Huomattavaaon,etẗaaikaderivaatta∂τ2 operoinormaa-
listapoiketenvasemmalle.

JatkoavartenGorkovinyhẗal̈otkannattaailmaistataajuusesityksenavulla.T̈aẗavartenm̈äariteẗäan
Matsubara-taajuus

ωn=(2n+1)π
kbT

, (3.29)

miss̈anonkokonaisluku.T̈am̈ataajuusonm̈äaritettyfermioneille.Bosonientapauksessam̈äaritelm̈ass̈a
3.29eiolisiykk̈osẗa.Yhteysimaginaarisenajanjataajuusesitetyn Greeninfunktionv̈alillesaadaan
Fourier-muunnoksella

Ĝαβ(r1,τ1;r2,τ2)=
kbT

n

e−iωn(τ1−τ2)̂Gαβ(r1,r2,ωn), (3.30)

jolloinp̈äatee
kbT

n

e−iωn(τ1−τ2)=δ(τ1−τ2).

T̈all̈oinGorkovinyhẗal̈otilmaistuna Matsubara-formalismissaovat

α

dr3 iωnδααδ(r1−r3)−Ĥαα(r1,r3) −∆αα(r1,r3)

−∆∗
αα(r3,r1) iωnδαα+Ĥαα(r3,r1)

Ĝαβ(r3,r2,ωn)

= δαβδ(r1−r2)1

(3.31)

sek̈a

β

dr3Ĝ(r1,r3,ωn)
iωnδββδ(r3−r2)−Ĥββ(r3,r2) −∆ββ(r3,r2)

−∆ββ(r2,r3) iωnδββδ(r3−r2)+Ĥββ(r2,r3)

= δαβδ(r1−r2)1.

(3.32)

3.6 Kvasiklassinenapproksimaatio

Supranesteen Cooperienparienkoherenssipituusosoittaa,etẗaparitovatei-lokalisoituneita. Koska
parienkokoluokkaξ0onpaljonsuurempikuinFermi-aallonpituusλF =2π/kF, Greeninfunktioiden
muutoksetovathyvinv̈aḧaisïaskaalallaλF.T̈am̈aominaisuusonavainkvasiklassiseenapproksimaa-
tioonjaGorkovinyhẗal̈oidenyksinkertaistamiseen.

3.6.1 Kvasiklassinenl̈ahestyminen

Aluksikvasiklassisessal̈ahestymisess̈asiirryẗäanuusiinkoordinaateihin.Hyv̈aksivalinnaksiosoittau-
tuusiirtÿakuvaamaansuureitamassakeskipisteenR= 1

2(r1−r2)jasuhteelliseneẗaisyydenrs=r1−r2

avulla.Koordinaattisiirrossaadaansoveltamalla Wignerin muunnosta:

r→ R+
1

2
rs, r→ R−

1

2
rs.

Wignerin muunnosvastaatodellakinsiirymistä(r,r)→ (R,rs). Greeninfunktionkoordinaatisto-
muunnossaadaank̈aytẗam̈all̈aFourier-muunnosta:

Ĝαβ(r,r,ωn)=
d3p

(2π)3
Ĝαβ(R,p,ωn)eip·rs, (3.33)
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miss̈aponsuhteellinenliikem̈äar̈a.
Esitysten3.33ja3.35k̈aytẗaminenẗass̈a muodossaeioleaivanongelmatonta.Esimerkiksiesityk-

setsis̈alẗav̈atnopeastioskilloiviatermej̈a. Mahdollisuuspoissulkeanopeastioskilloivattermit Gree-
ninfunktioistatunnetaankvasiklassisenaapproksimaationa.Suprajohteilleja-nesteillekvasiklassinen
approksimaatiotoimii,kun

pFξ0
∼

∆

F
1. (3.34)

Supranesteelle3Hesuhdeluku∆/F on∼10−3.Normaaleillesuprajohteillesuuruusluokkaonsamaja
korkeanl̈amp̈otilansuprajohteillesuhdelukuonhiemansuurempi∼10−2.N̈ainollenonperusteltua
k̈aytẗäaapproksimaatiota.

Ehdon3.34vallitessa Greeninfunktiotpiikittyv̈atFermi-pinnantuntumaan ∆-levyiselleenergia-
kaistelle.T̈all̈oinliikem̈äar̈anpyliintegrointiredusoituusijoitukseksip→ pF.Lis̈aksiintegraaliyli
energian p tarvitseesuorittaavainFermi-pinnanl̈ahisẗon(2∆paksuisenkerroksen)yli.Laskiessa
Greeninfunktioidenavullasysteeminominaisuuksiavoidaan menn̈arajallers→ 0.T̈am̈anjohdosta
nopeastioskilloivaosaexp(pF ·rs/)eliminoituuapproksimaatiossa.

Nytvoidaansoveltaakvasiklassistal̈ahestymisẗa Greeninfunktioon3.33. T̈am̈ajohtaaideaan
kvasiklassisestaGreeninfunktiosta,joka m̈äaritell̈äanintegraalinaylienergian p=p2/(2m)−µ:

ĝαβ(R,p,ωn):= dpσ3Ĝαβ(R,p,ωn). (3.35)

Nambu-avaruudessakvasiklassinenGreeninfunktio m̈äariteẗäanseuraavasti

ĝ(R,̂pF,ωn):=
g(R,̂pF,ωn) f(R,̂pF,ωn)
f̄(R,̂pF,ωn) ḡ(R,̂pF,ωn)

, (3.36)

miss̈âpF =pF/pF Fermi-liikem̈äar̈ansuuntainenyksikk̈ovektorijapF =
√

pF ·pF suuruus.T̈aẗakut-
sutaanmÿosEilenbergerinpropagaattoriksi.T̈am̈anpropagaattorinpiẗäatoteuttaanormalisaatioehto
ĝ2=−π21(Eilenbergerinnormalisaatio).

3.6.2 Kvasiklassisen Greeninfunktioidensymmetriat

Symmetriatovatẗarkeiẗakaikillafysiikassa.Niidenavullavoidaanymm̈arẗäasysteemïaparemminja
yleens̈asysteeminominaisuuksienratkaiseminenhelpottuu.T̈am̈antakiaonhyv̈atarkastellateorian
keskeisimm̈ansuureen,kvasiklassisenpropagaattorin,symmetrioita.

Ensimm̈ainensymmetriasaadaantarkastelemalla Matsubara-taajuudenvaikutustapropagaatto-
riin.Jostaajuusωn vaihdetaantaajuuteen−ωn,Greeninfunktionkomponentittoteuttavathiukkas-
aukkoavaruudessaseuraavatrelaatiot

g(r,p,−ωn)=̄g(r,−p,ωn)T ja ḡ(r,p,−ωn)=g(r,−p,ωn)T (3.37)

sek̈a

f(r,p,−ωn)=−f̄(r,p,ωn)† ja f̄(r,p,−ωn)=−f(r,p,ωn)†. (3.38)

Toinenvaihtoehtoonvaihtaaliikem̈äar̈ansuuntap→−p.Gap-funktionsinglettiosaoninvariantti
ẗallaisessavaihdoksessa, muttatriplettiosavaihtaa merkkïäan.N̈ainollensaadaansymmetriarelaatio

∆̂(r,−p)=−∆̂(r,p)T. (3.39)

KoskaFermi-nopeusmÿosvaihtaamerkkïavF(−p)=−vF(p),kvasiklassisenpropagaattorinelemen-
tittoteuttavatrelaatiot

g(r,−p,ωn)=̄g(r,p,ωn)∗ ja ḡ(r,−p,ωn)=g(r,p,ωn)∗ (3.40)

sek̈a

f(r,−p,ωn)=f̄(r,p,ωn)∗ ja f̄(r,−p,ωn)=f(r,p,ωn)∗. (3.41)

Siiskvasiklassisenpropagaattorinĝkaikkikomponentiteiv̈atoletoisistaanriippumattomia. Ma-
temaattinenperustapropagaattorinristikk̈aistentermienkytkeytymiseentoisiinsaonfermionienan-
tikommutaattorit.
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3.6.3 Eilenbergerinyhẗal̈o

SeuraavaksiGorkovinyhẗal̈ot3.31ja3.32piẗaisimuotoillakvasiklassisenpropagaattorin3.36avulla
[86].Kunk̈ayteẗäanPaulinmatriisinominaisuuttaσ23=1,voidaanGorkovinyhẗal̈ot3.31ja3.32
esitẗäauudessamuodossa:

α

3

r3δααδ(r1−r2)iωnσ3+
2

2m
∇23+µ1σ3+

−Σαα(r1,r3) ∆αα(r1,r2)
−∆∗αα(r3,r1) −Σαα(r3,r1)

σ3Ĝαβ(r3,r2,ωn)

= δαβδ(r1−r2)1

(3.42)

ja

β 3
d3r3σ3Ĝαβ(r1,r3,ωn)δββδ(r3−r2)iωnσ3+

2

2m
∇23+µ1+

−Σββ(r3,r2) ∆ββ(r3,r2)
−∆∗ββ(r2,r3) −Σββ(r2,r3)

= δαβδ(r1−r2)1

(3.43)

Nytv̈ahenẗam̈all̈ayhẗal̈o3.43yhẗal̈osẗa3.42saadaan

2

2m
(∇21−∇

2
2)σ3Ĝαβ(r1,r2,ωn)+iσ3,σ3Ĝαβ(r1,r2,ωn)

+
γ

d3r3
−Σαγ(r1,r3) ∆αγ
−∆∗γα(r3,r3) −Σγα

σ3Ĝγβ(r3,r2,ωn)−σ3Ĝαγ(r1,r3,ωn)
−Σγβ(r3,r2) ∆γβ(r3,r2)
−∆∗βγ(r2,r3) −Σβγ(r2,r3)

=0.

(3.44)

HiukkastenpaikkaderivaatatvoidaanilmaistamassakeskipisteenRjasuhteellisenliikkeenrsavul-
la:∇1=∇R/2+∇rsja∇2=∇R/2−∇rs.Yhẗal̈on3.44ensimm̈ainentermivoidaanesitẗäaFourier
muunnoksenavulla

2

2m
(∇1−∇2)σ3Ĝαβ(r1,r2,ωn)=

d3p

(2π)3
iv·∇Rσ3Ĝαβ(R,p,ωn)e

ip·rs,

miss̈anopeusv=p/m.N̈ainollenyhẗal̈o3.44on

iv·∇Rσ3Ĝαβ(R,p,ωn)+iωnσ3,σ3Ĝαβ(R,p,ωn)

+
γ

−Σαγ(R,p) −∆αγ(R,p,ωn)

∆∗γα(R,p) −Σγα(R,−p)σ3Ĝγβ(R,p,ωn)
−σ3Ĝαγ(R,p,ωn)

−Σγβ(R,p) −∆γβ(R,p)
∆∗βγ(R,p) −Σβγ(R,−p)

=0.

(3.45)

Nytvoidaansoveltaakvasiklassistal̈ahestymisẗa.Greeninfunktiotintegroidaanylienergianjasuh-
teellinenliikem̈äar̈akorvautuuFermi-liikem̈äar̈all̈apF.N̈ainp̈äadyẗäankvasiklassisenGreeninfunktion
ĝ(R,pF,ωn)kehityksenm̈äar̈äav̈äanEilenbergerinyhẗal̈öon

ivF·∇Rĝ(R,pF,ωn)+iωnσ3−∆̆(R,pF)−Σ̆(R,pF),̂g(R,pF,ωn)=0, (3.46)

miss̈asuurevFonFermi-nopeus.Yhẗal̈oss̈a3.46onk̈aytettytuttuanotaatiotagap-funktiolle

∆̆(R,pF):=
0 ∆̂(R,pF)

−∆̂†(R,pF) 0
ja ∆̂(R,pF):=

∆↑↑(R,pF) ∆↑↓(R,pF)
∆↓↑(R,pF) ∆↓↓(R,pF)

sek̈avastaavanlainenm̈äarittelytehd̈äanitseisenergialle

Σ̆(R,pF):=
Σ̂(R,pF) 0

0 Σ̂T(R,−pF)
ja Σ̂(R,pF):=

Σ↑↑(R,pF) Σ↑↓(R,pF)
Σ↓↑(R,pF) Σ↓↓(R,pF)

.
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3.7 Riccati-parametrisointi

TarkoituksenaonratkaistakvasiklassinenGreeninfunktioEilenbergerinyhẗal̈osẗa3.46.T̈am̈avoidaan
tehd̈ak̈aytẗam̈all̈aRiccati-parametrisointia[87,88].

Ensimm̈ainenaskelonm̈äaritell̈aennakoivastiprojektio-operaattorit

P̂±:=
1

2
1∓

i

π
ĝ. (3.47)

Mä̈aritellytprojektio-operaattoritovattodellakinmatemaattisestiprojektioita,sill̈aneovatidempo-
tenttejaP̂2±=P̂±.Projektioillaonominisuudet

P̂+P̂−=0 sek̈a P̂−P̂+=0. (3.48)

Mä̈aritelm̈asẗaonhelppon̈ahd̈alis̈aksi,etẗaseuraavatv̈aitteetovattotta:

P̂−+P̂+=1 ja P̂−−P̂+=
i

π
ĝ. (3.49)

T̈arkeinominaisuusm̈äaritetyill̈aoperaattoreillaon,etẗanetoteuttavatEilenbergerinyhẗal̈oneli

ivF·∇̂P±+[iεnσ3−∆̆−Σ̆,̂P±]=0. (3.50)

Seuraavaaskelonm̈äaritell̈aRiccati-amplitudit̂ajâbseuraavallatavalla

P+=
1

−̂b
1−â̂b

−1 1
â

T

ja P−=
−̂a
1

1−b̂̂a
−1 b̂
1

T

. (3.51)

Nyttoteutuurelaatiot3.48.Sijoittamallauudelleenm̈äaritellytprojektiot3.51Eilenbergerinyhẗal̈öon
3.50saadaan,etẗaamplitudittoteuttavatRiccati-yhẗal̈ot12

ivF·∇Râ(R,pF,ωn)+̂∆(R,pF)+̂a(R,pF,ωn)̂∆
†(R,pF)̂a(R,pF,ωn)+2ωn̂a(R,pF,ωn)=0

−ivF·∇Rb̂(R,pF,ωn)+̂∆
†(R,pF)+̂b(R,pF,ωn)̂∆(R,pF)̂b(R,pF,ωn)+2ωn̂b(R,pF,ωn)=0.

(3.52)

Riccati-yhẗal̈otvoidaanratkaistanumeerisestiintegroimallaklassisiatrajektoreitaelikvasihiukkas-
tenkulkemiasuoriapolkuja:amplitudillêa(R,pF,ωn)suuntaanpFjatoiselleamplitudillêb(R,pF,ωn)
p̈ainvastaiseensuuntaan−pF.Kumminkinkappaleessa2.6.2esitetytpropagaattorinsymmetriatkyt-
kev̈atRiccati-amplituditseuraavastia(R,pF,ωn)=b(R,−pF,ωn)

∗.Saadutratkaisutovatnumeeri-
sestistabiileja.Lis̈aksiRiccati-yhẗal̈otmahdollistavattehokkaammankeinonratkaistaEilenbergerin
yhẗal̈o3.46kuin”r̈aj̈aytysmetodi”[89].

Viimeinenaskelonilmaistakvasiklassinenpropagaattoriĝ(R,pF,ωn)Riccati-amplitudienavulla.
KvasiklassinenGreeninfunktiovoidaanilmaistaprojektioidenP̂+jâP−avullaratkaisemallasetoisesta
ominaisuudesta3.49,jolloinĝ=−iπ(̂P−−P̂+).Nytk̈aytẗam̈all̈aprojektioidenparametrisointia3.51
voidaanpropagaattoriesitẗäamuodossa

ĝ=−iπ
(1−â̂b)−1 0

0 (1−b̂̂a)−1
1+̂âb 2̂a

−2̂b −1−b̂̂a
. (3.53)

Propagaattori3.53toteuttaaEilenbergerinnormalisaationjaRiccati-parametrisointionv̈ahenẗanyt
riippumattomienmuuttujienm̈äar̈äa.

12Riccatti-yhẗal̈oidenjohdossaonolettu,etẗaitseisenergiaEilenbergerin-yhẗal̈oss̈a3.50voidaanj̈atẗäahuomioitta.
T̈am̈aonhyv̈aksytẗav̈aoletus,sill̈ajatkossatarkastellaanvainpuhdastasupranestetẗa.
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3.8 Gap-yhẗal̈o

Pelk̈asẗäanRiccati-yhẗal̈oidenkautta m̈äar̈aytyv̈akvasiklassinenpropagaattoriĝeiriiẗa.Lis̈aksisys-
teeminkuvaamiseentarvitaangap-funktiota∆̂. M̈äaritelm̈ans̈anojallagap-funktioon

∆̂(r1,r2)=
∆↑↑(r1,r2) ∆↑↓(r1,r2)
∆↓↑(r1,r2) ∆↓↓(r1,r2)

, (3.54)

miss̈amatriisinkomponentitonm̈äariteltyyhẗal̈on3.17mukaisesti.Komponenttienm̈äarittelyss̈a3.17
oikeapuolimuistuttaaGreeninfunktionm̈äarittelÿa.K̈aytẗam̈all̈ahyv̈aksiyhẗal̈oiẗa3.30,3.33ja3.35
voidaan m̈äarittelÿa3.17 muokatasaadengap-funktiolle∆̂itsekonsistenttiehto13-gap-yhẗal̈o

∆̂(R,p)=kbT

|ωn|≤ωc

V(p,p)f(R,p,ωn)
p

. (3.55)

Seuraavaaskelontarkastellatarkemmingap-yhẗol̈ass̈aesiintyv̈äavuorovaikutustermïaV(p,p).
Puhtaanp-tilankytkeytymisess̈aseon muotoaV(p,p) =3g(̂p·̂p), miss̈agonkytkenẗakerroin14.
Kytkenẗakerroin(esimerkiksi[91])saadaanrelaatiosta

1

g
=ln

T

Tc
+πkbT

|ωn|<ωc

n

1

|ωn|
. (3.56)

Kunrajoitutaanspin-triplettiin,voidaangap-funktio∆̂(R,p)esitẗäakompleksisenvektorin∆(R,p)
avulla muodossa[51,90]

∆̂(R,p)=(iσσ2)·∆(R,p). (3.57)

Vastaavanlainenesitysonolemassa mÿoskaavan3.36Greeninfunktiolleĝ(R,p,ωn)[90,91]:

ĝ=
ḡ+σ·̄g iσσy·f
iσyσ·̄f g+σT·g

. (3.58)

N̈ainollengap-yhẗal̈o3.55voidaanesitẗäavektorimuodossa

∆(̂p,R)=kbT

|ωn|≤ωc

dΩ̂p

4π
V(̂p,̂p)f(̂p,R,ωn). (3.59)

Kappaleessa3.3.2esitettiin,etẗasupranesteenaaltofunktiovoidaanesitẗäa3×3-matriisilla,mutta
mitenẗam̈akytkeytyygap-funktioon∆̂(R,p)?CooperinparinspinSonkohtisuorassagap-vektoria
∆ kohtieliS·∆ =0.Kulmaliikem̈äar̈aavaruudessavektori∆(R,p) mahdollistahajottaa muotoon

∆α(R,p)=
i

Aαi(R)̂pi. (3.60)

Yhdisẗam̈all̈aesitykset3.57ja3.60saadaan

∆̂(R,p)=
j,α

iσασ2Aαjp̂j. (3.61)

Relaation3.61nojalla3×3-matriisiAαisis̈alẗäasamaninformaationkuinsuure∆̂.Relaation3.61
matriisia Aαi kutsutaanj̈arjestysparametriksijakiinniteẗäanesitys3.61sen m̈äaritelm̈aksi. Matriisi
Aαi onẗam̈antutkielmankeskeisinsuurejatkossa.Huomioitavaakuitenkinon,etẗa m̈äarittelem̈all̈a
j̈arjestysparametriAαi kaavan3.61 mukaisestipoikkeaaseaikaisemmasta merkinn̈asẗa(katso3.15),
jossa matriisi m̈äariteltiink̈aytẗaenerikantatiloja.

13VertaasuprajohteenBCS-teoriangap-yhẗal̈öon2.8.
14Yleisempikytkenẗaterminjagap-yhẗal̈ontarkasteluonesitettykirjassa[51].



Luku4

Supratilafaasimuutoksena

Edellisess̈aluvussaesiteltiinsupranesteenmikroskooppinenteoria,muttaasiaavoidaanl̈ahestÿamÿos
toisestan̈ak̈okulmasta.Eritẗaink̈aytetty menetelm̈asupranesteidenominaisuuksienlaskemiseenon
Ginzburg-Landau-teoria.Teoriaonfenomenologinenjasill̈aontoimivuusalueensa,muttasenfysikaa-
linentaustajamatemaattinenformalismiovatyksinkertaisempiakuintarkanmikroskooppisenteorian.
T̈ass̈aluvussaesitell̈äanGinzburg-Landau-teorianajatus.

4.1 Faasimuutokset

Faasimuutoksetovatarkiel̈am̈asẗakaikilletuttujafysikaalisiailmïoiẗa,joistaesimerkiksivedenolomuo-
tojen muuttuminenonẗarkëäa.Faasimuutostenjoukkosis̈alẗäaeksoottisempiakintransioita,kuten
metallin muuttumisensuprajohteeksitaiheliumintransitionsupranesteeksi.Laajankirjonsavuoksi
faasitransitioitak̈asitell̈äanniinkondensoituneenaineenkirjallisuudessa(esimerkiksi[2]),statistisessa
fysiikassa(esimerkiksi[71,76])kuinkemianalanl̈ahteiss̈a(esimerkiksi[92])puhumattakaanuseista
merkitẗav̈asẗaartikkeleistakuten[93].

Modernissafysiikassafaasitransitiotjaetaankahteenkategoriaan: jatkuviinjaep̈ajatkuviinfaa-
simuutoksiin.Ep̈ajatkuvissafaasimuutoksissaesiintyylatenttil̈amp̈öaelisysteemijokoabsorboitai
emitoienergiaa muuttaessaanolomuotoaan.Systeeminl̈amp̈otilaeikumminkaan muutuvaanlatent-
til̈amp̈öonliittyv̈aenergiaonseuraustaaineenrakennemuutoksista.Ep̈ajatkuviaolomuodonmuutoksia
ovattututvedensulaminentaiḧoyrystyminen.

Jatkuvissafaasimuutoksissaeiesiinnylatenttil̈amp̈öa.T̈am̈aluokkaonjatkonkannaltamerkitẗav̈a,
sill̈asuprajohtavuusjasupranesteetkuuluvatsiihen.Jatkuvissafaasitransitioissaesiintyymÿosmonia
mielenkiintoisiailmïoiẗa,esimerkiksiskaalautuvuusl̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaa.

Faasitransitiotvoidaanluokitella mÿostermodynaamisenvapaaenergianavulla.Luokitus m̈äari-
tell̈äantutkimalla,onkovapaaenergianderivaatatjonkinulkoisenparametrinsuhteenep̈ajatkuvia
vaijatkuvia.Jatkossatarkastellaanvapaaenergianderivaattojal̈amp̈otilansuhteen.Faasimuutoson
n-asteenmuutos,josvapaanenergiann:nnesderivaattaonep̈ajatkuvasek̈aalemmatderivaatatovatjat-
kuvia.K̈ayẗann̈oss̈apuhutaanainoastaanensimm̈aisenjatoisenasteenfaasitransitioista.Ensimm̈aisen
asteen muutoksetkuuluvatep̈ajatkuviintransitioihinjatoisenasteen muutoksetjatkuviin.

4.2 Landaunteoria

LevLandaukehittifenomenologisentavankuvatatoiseenasteenfaasimuutoksia[93].Landauesitteli
ajatuksentermodynaamisestasuureesta,j̈arjestysparametrista,jokakuvaafaasitransitiota.J̈arjestyspa-
rametrionnollastapoikkeavavaintoisessafaasissa.Ehk̈aklassisinoppikirjaesimerkkionferromagne-
tismi,jossaferromagneetin magnetoitumaonsysteemïakuvaavaj̈arjestysparametri.Landaunteoria
kuitenkinj̈atẗäahuomiottafluktuaatiot,jotkaovatjoissaintapauksissamerkitẗavïa.Kyseess̈aonkes-
keiskentẗateoria,koskaj̈arjestysparametrinoletetaanolevanvakioajanjapaikansuhteen.

SysteemïakuvataantermodynaamisenvapaaenergianF avulla, muttaonkosuureF todellakin
vapaaenergia,entalpiataijokin muuriippuuvalittavistatermodynaamisista makroskooppisistasuu-
reista.Oletaannytvapaaenergianriippuvanvainl̈amp̈otilastaTjaj̈arjestysparametristaΨ.Tasapai-
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nossal̈amp̈otila minimoivapaaenergian, muttayleisestitarkkaa muotoavapaaenergiastaeitunneta.
Landaunteorianajatuksenaonkehitẗäavapaaenergiaj̈arjestysparametrinsuhteensarjaksi.Sarjake-
hitelm̈a m̈äar̈aytyypienimm̈asẗa m̈äar̈asẗatermej̈a,jotkatuottavattriviaaliratkaisustapoikkeavan
tuloksensek̈ahuomioivaadittavatominaisuudet,esimerkiksisymmetriat.

4.3 Transitiosupratilaan

Myössupratilansyntyminen metallissataiferminesteess̈avoidaann̈ahd̈atoisenasteenfaasitransitio-
na.Tarkoituksenaonymm̈arẗäasupratilan muodostuminenLandaunteorianpohjalta.P̈äaasialliset
l̈ahteetsuprajohteenteoriassaovatkirjat[82,6]jasupranesteess̈akirja[51].

4.3.1 Rikkoutunutsymmetria

EnnenvarsinaistaLandaunteoriansoveltamistasupranesteeseenonhyv̈aymm̈arẗäatarkemmink̈asite
”rikkoutunutsymmetria”. Matemaattinenpohjatarkastelulleonk̈aytẗäaryhm̈ateoriaa1(tarkempi
matemaattinentermisẗoesiteltyesimerkiksi[94]).Ryhm̈ateorianterminiologiallasysteeminsymmet-
rioitaennentransitiotakarakterisoisymmetriaryhm̈aG.Ryhm̈anGalkiotovatsymmetriaoperaatioita,
jotkas̈ailytẗav̈atsysteemintilan.Transitionj̈alkeinensysteemieikumminkaanoleinvarianttikaikissa
ryhm̈anG operaatioissa.Siisosaryhm̈anG alkioistaon”rikkoutunut”tarkoittaen,etẗasysteemion
vaininvarianttiryhm̈anGaliryhm̈anH suhteen.N̈ainollenryhm̈aH kuvaasysteeminj̈aljellej̈äaneiẗa
symmetrioita.[51]

Systeemintransitiossarikkoutuneitasymmetrioitakuvaatekij̈ajoukko

R=G/H={gH|g∈G}. (4.1)

T̈aẗajoukkoakutsutaan mÿosj̈arjestysparametri-taidegeneraatioavaruudeksi,sill̈aẗam̈akuvaaava-
ruutta,jossasysteemiondegeneroitunut.[51]ItsejoukkoR onrakenteeltaanryhm̈a,josjavainjos
ryhm̈aH onnormaaliryhm̈a[94].

Kondensoituneessaaineessa,kutensupranesteess̈a,rikkoutuneetsymmetriatovatrotaatioita.Ro-
taatiosymmetriaayhdenakselinymp̈arikuvaaAbelinryhm̈aU(1)(engl.unitarygroup).T̈am̈anyleis-
tysonastettanolevaunitaarinensymmetriaryhm̈aU(n).JoukkoU(n)onunitaaristenn×n-matriisien
muodostamaryhm̈a(matriisitulonsuhteen).Toinenẗarkëasymmetriaryhm̈aonortogonaalinenryhm̈a
O(n),jossakokonaislukunonavaruudendimensio.Ryhm̈anO(n)muodostavatortogonaalisetn×n-
matriisitryhm̈atulonsuhteen.T̈am̈aryhm̈as̈ailytẗäakiinnitetynpisteenn-ulotteisessaavaruudessa.
Ryhm̈anO(n) matriisienorgonaalisuudestaseuraa,etẗakaikkienn̈aiden matriisiendeterminanttion
±1.Ortogonaaliryhm̈anO(n)matriiseja,joidendeterminattion1,muodostavaterityisryhm̈anSO(n)
(engl.specialorthogonalgroup).ErikoistapauksetSO(2)jaSO(3)ryhm̈atkuvaavatkaksi-jakolmiu-
lotteisiarotaatioitaavaruudessa.T̈am̈antakiarotaatiomatriiseja,joidendeterminanttion1kutsutaan
”kunnollisiksi’rotaatioiksi.Toisessatapauksessadeterminantinollessa−1rotaatiomatriisikuvaageo-
metrisestikiertoajapeilausta.N̈aiẗasanotaan”ei-kunnolliseksi”rotaatioiksi.[92]

4.3.2 Suprajohteetsek̈asupranestehelium-4

YksinkertainenesimerkkisymmetrianrikkoutumisestaonfaasitransitioBCS-teorianmukaisissasupra-
johteissajasupranesteess̈ahelium-4.Edellisisẗaluvuistatiedeẗäanefektiivisenaaltofunktionolevan
kompleksilukuΨ=|Ψ|exp(iφ), miss̈a|Ψ|onamplitudijaφonvaihetekij̈a(mitta).

Kummassakintapauksessatransitioonseuraustahiukkasten,helium-atomienjaCooperinparien,
Bose-Einstein-kondensoitumisesta.Kondensoituminenaiheuttaatoisenasteenfaasitransitionkriittisen
l̈amp̈otilanTckohdalla, mutta mik̈asymmetriarikkoutuuolomuodon muutoksessa?Ennentransitio-
tahiukkasetvoivatomata mielivaltaisenvaiheen,jolloinsysteemill̈aon mittasymmetria.Symmetria-
ryhm̈aonsitenU(1).T̈all̈oinsysteemionep̈aj̈arjesẗaytynytvaiheensuhteenjaj̈arjestysparametrin
ẗaytyyḧaviẗakaikillaT≥Tc.

1Perusteetjaẗarkëatk̈asitteetesiteltyliitteess̈aB.
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Kuva4.1: Suprajohteenfaasitransitio.Transitiol̈amp̈otilanTcyl̈apuolellaelektroniteiv̈at muodosta
parejajajohdeonnormaalitilassa.Kriittisess̈al̈amp̈otilassatapahtuufaasimuutossupratilaanjajoh-
teeseenalkaa muodostuaheikostikorreloiviaCooperinpareja.

L̈amp̈otilanlaskiessaallekriittisenl̈amp̈otilan mittasymmetriarikkoutuuspontaanisti,sill̈aBose-
Einstein-kondensaatinjohdostaonolemassa mielek̈assuhteellinenvaihe.T̈am̈anostattaasysteemin
j̈arjestysẗa.Kvanttikoherenssinjohdostasysteemiss̈aonnollastapoikkeavaj̈arjestysparametri.

N̈ainollenfaasitransitiotakuvaavaj̈arjestysparametrion

Ψ=






0, kun T≥Tc

|Ψ|eiφ, kun T <Tc.
(4.2)

SuprajohteentapauksessaBCS-teorianperusteellaj̈arjestysparametrion(valinnastariippuen) mieli-
valtaistavakiokerrointavaillegap-funktio ∆(ẗaẗaontarkemmink̈asiteltyartikkelissa[19]).

4.3.3 Suprenestehelium-3

Koskasupranestesis̈alẗäakolmevapausastettasek̈aspin-etẗakulmaliikem̈äar̈aosassa,supratilaaku-
vaavaj̈arjestysparametriAαi(kaava3.61)omaahuomattavastimonimutkaisemmanrakenteenkuinpe-
rinteisetj̈arjestysparametrit,esimerkiksiBCS-suprajohteettaiedell̈atarkasteltusupranestehelium-4.
Normaalitilaisen3He-nesteenvoidaanajatellajosis̈alẗav̈anCooperinpareja, muttaneeiv̈atolekon-
densoituneetsamaankvanttitilaan. Kunoletaanj̈äann̈osvaikutusten,kutendipolivuorovaikutuksen,
olevanmiẗatẗomïa,nesteess̈aolevatCooperinpariteiv̈attunnetoisiansa,jolloinniidenliikem̈äar̈avek-
toriLjaspinvektoriSovatsatunnaisestisuuntautuneitakaikillapareilla(kuva4.2).Lis̈aksiaalto-
funktionvaiheφon mielivaltainen.N̈ainollensysteeminsymmetriaryhm̈aon

G=SO(3)L×SO(3)S×U(1)φ. (4.3)

Normaalitilaisen3He-nesteensymmetriaryhm̈ass̈aGkolmiulotteisiakiertojaliikem̈äar̈aavaruudessa
kuvaaSO(3)L javastaaviakiertojaspinavaruudessavastaaryhm̈aSO(3)S.ViimeinenosaU(1)φsym-
metriaryhm̈ass̈aGsis̈alẗäavaiheenφkiertojaelimittamuunnoksia.Koskaj̈arjestysparametriAαivoi-
daanajatella3×3-matriisina,j̈arjestysparametrik̈aytẗaytyysymmetriaryhm̈anGtransformaatioissa
kuten

Aαi
G
−→

αi

R
(S)
ααAαiR

(L)
ii .

RotaatiotermiR
(S)
αα kuvastaaspinavaruudessatapahtuviakiertojajavaikuttaavainj̈arjestysparametrin

Aαispinindekseihin.VastaavastitermiR
(L)
ii m̈äaritẗäarotaatioitaliikem̈äar̈aavaruudessajaoperoivain

j̈arjestysparametrinliikem̈äar̈aavaruuteeneliniiẗakuvaaviinindekseihin.Ryhm̈anU(1)φvaikutuson,
etẗasekierẗäaj̈arjestysparametrinkomponenttienvaihettaterminexp(iφ)v̈alityksell̈a.
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Kuva4.2:Cooperinparit3He-nesteess̈a.Cooperinparitovatsuuntautuneetsatunnaisestisek̈aparien
sis̈ainenliikem̈äar̈a(sininen)jaspin(punainen)ovatsuuntautuneeterilaillajokaisellaparilla.

Supranestetilaansiirtyess̈asymmetriaryhm̈aGrikkoutuuspontaanisti[70].Koskasymmetriaryhm̈a
Gsis̈alẗäamonenlaisiaerisymmetrioita,transitiossasupratilaansymmetriarikkovoitapahtuausealla
eritavalla(symmetriatarkasteluesimerksiviitteiss̈a[70,95,96]jaesitettyperusteelliseesti[51]).T̈am̈a
onsyyerilaistenfaasienolemassaolollesupranesteess̈a.Koskasymmetriarikoteroavateriolomuodoissa,
j̈aljellej̈äaviensymmetrioidenavullavoidaanluokitellaerifaasit.Lis̈aksierilaisistasymmetrioista
johtuenfaasienominaisuudetkinpoikkeavat,esimerkiksik̈aytẗaytyminenulkoisessamagneettikenẗass̈a.

A-ja A1-faasi

Supratilanaaltofunktioitatarkasteltiinjokappaleessa2.3.2,jolloinesiteltiinfaasienAjaA1aaltofunk-
tiotsek̈aenergiaraonrakenne.T̈aẗak̈aytettiinluokittelemaanerifaasit, muttasamavoidaantehd̈a
symmetriarikonavulla.Symmetriarikonj̈alkeenA-faasinsymmetriaryhm̈aon

HA =U(1)Sz×U(1)Lz−φ.

T̈all̈ainensymmetriaonseuraustaCooperinparienkiinnittymisesẗaabsoluuttisestitiettyynsuuntaan
A-faasissa(kuva4.3).T̈am̈ansuunnanm̈äar̈äaulkoinenmagneettikentẗaA1-faasintapauksessa.Parien
absoluuttinensuuntautuminenonsyyfaasinanisotrooppisuuteen.

Kuva4.3:CooperinparitA-faasissa.KaikkienCooperinpariensuuntasek̈aniidenkulmaliikem̈äar̈an
jaspininsuhteellinenasentoovatsamanlaiset.

SymmetriansatakiaA-faasik̈aytẗaytyykvanttivahvistimena.Ilmïohavaittiinensimm̈aisenkerran
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NMR-mittauksissaanomalianaresonanssitaajuudessa[97](samaanaikaanolimuitakinviitteiẗauu-
denlaisestaolomuodosta2[98]).Ulkoisessamagneettikenẗass̈aBresonanssitaajuusωferminesteess̈aon
Larmor-taajuusωL=−γLB,miss̈aγ

supraneste fermineste

ongyromagneettinensuhde,muttasupranesteess̈aresonanssi-
taajuuskasvaal̈amp̈otilanalentuessa(kuva4.4).

Kuva4.4:Resonanssitaajuusl̈amp̈otilanfunktiona.

SelityksenilmïolleantoiLegget[99].Ratkaisupiileedipoli-dipoli-vuorovaikutuksessagd.Vaikka
dipolivuorovaikutusonhyvinheikkogd∼10

−7K,riitẗäasepoistamaansuhteelliseensuuntautumiseen
liittyv̈andegeneraation.KaikkienCooperinparienspinjaliikem̈äar̈aovatsuuntautuneetsamanlailla
A-faasissa.T̈am̈ajohtaaresonansssitaajuudenk̈aytẗaytymiseenkuinω2=ω2L+gd∆

2. N̈ainollen
dipolivuorovaikutusonjopamakroskooppisestimitattavasuure.
Symmetriatarkastelumahdollistaaj̈arjestysparametrinrakenteenm̈äarittelyn.Degeraatioavaruus

(kaava4.1)A-faasissaon

RA=G/HA=
SO(3)S
U(1)Sz

×
SO(3)L×U(1)φ
U(1)Lz−φ

=S2S×S
2
L×U(1)Lz,φ.

T̈am̈atarkoittaa,etẗarotaatiosymmetrialiikem̈äar̈a-jaspinavaruudessaniihinsuuntiinovatrikkou-
tuneetkutenmÿossuhteellinenmitta-liikem̈äar̈asymmetriaU(1)Lz,φ.A-faasinsymmetriaryhm̈anHA
perusteellasysteemionyḧainvarianttiz-akselinsuuntaisissarotaatioissaspinavaruudessaU(1)Szsek̈a
mittamuunoksestajaliikem̈äar̈aavaruudenz-suunnanrotaationyhdistetyss̈akuvauksessaU(1)Lz−φ.
T̈all̈oinj̈arjestysparametrillaẗaytyyollarakenne

Aαi=∆A




0 0 0
0 0 0
1 i 0



,

miss̈a∆Aonskalaariamplitudi.Lis̈aksiA-faasillaonlis̈asymmetriaZ2,jokaonseuraustayhdistetyisẗa
rotaatioista.T̈all̈ointarkemminsanoendegeneraatioavaruusonkinRA=S

2
S×(S

2
L×U(1)Lz,φ)/Z2.

SamatarkasteluvoidaansuorittaaA1-faasille.T̈all̈oinsysteemioninvarianttisymmetriaryhm̈an
HA1=U(1)Lz+φ×U(1)Sz−φmuunnoksissa.T̈am̈atarkoittaa,etẗakirjoitettunaskalaariluvun∆A1
avullaj̈arjestysparametriA1-faasissaonmuotoa

Aαi=∆A1




1 i 0
−i1 0
0 0 0



.

Rikkoutuneetsymmetriatsaadaandegeneraatioavaruudesta

RA1=G/HA1=S
2
L×S

2
S×
U(1)Lz×U(1)Sz×U(1)φ
U(1)Lz+φ×U(1)Sz−φ

=S2L×S
2
S×U(1)Lz.Sz,φ.

SiisA1-faasissarikkoutuumÿosmitta-spin-liikem̈äar̈asymmetriaU(1)Lz.Sz,φ.

2Luultiinaluksikiintëaksiolomuodoksi,muttak̈asityskorjattiinmÿohemmin.
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B-faasi

SupranesteenB-faasissatapahtuuspontaanikulmaliikem̈äar̈anjaspininv̈alinensymmetriarikko,jonka
j̈alkeensysteemionyḧainvarianttiliikem̈äar̈anjaspininyhdistetyiss̈akolmiulotteisissarotaatioissa:

HB =SO(3)L+S.

Symmetriastajohtuu,etẗaCooperinpariensuhteellinensuuntautuminenonkiinnittynyt(kuva4.5).
T̈am̈antakiaB-faasionpseudoisotrooppinen.

Kuva4.5: CooperinparitB-faasissa.Cooperinparienliikem̈äar̈anjaspininsuhteellinenorientaatio
ovatsamatkaikissapareissa, muttaitseCooperinparitovatsuuntautuneetsatunnaisesti.

Vastaavanlainensymmetriarikkoesiintyyhiukkasfysiikassa.T̈am̈aonhiemanyll̈atẗav̈äa,sill̈ayleen-
s̈ahiukkasfysiikassaesiintyylokaalien mittasymmetrioidenrikkoutumistaeik̈aniink̈äanglobaalien
symmetrioidenkutenkondensoidussaaineessa.Kumminkintop-jabottom-kvarkin muodostamaiso-
dublettikokeeglobaalinsymmetriarikon.Kunheikkoavuorovaikutustaeihuomioida,isodubletillaon
kaksikiraalisestierilaistatilaa:vasenk̈atinenLjaoikeak̈atinenR.T̈all̈oinsymmetriaryhm̈aon

SU(2)L×SU(2)R.

T̈aẗaeiolekoskaankokeellisestihavaittu,mik̈aviittaasymmetriarikkoonsysteemiss̈a.Selityksen̈aon,
etẗaisodublettijasenantikvarkeistakoostuvavastinparikondensoituvatkuinCooperinparit.T̈all̈oin
symmetriarikkoutuujauusisymmetriaryhm̈aonSU(2)L+R.T̈am̈aonanaloginensupranesteenB-
faasinkanssajavainyksiesimerkkisupranesteenjafundamentaalisenfysiikansamankaltaisuuksista.

J̈arjestysparametrinrakennevoidaanselvitẗäasymmetriatarkastelullakutenedell̈atehtiin A-ja
A1-faasintapauksessa.Symmetriaryhm̈ans̈aHB perusteellaj̈arjestysparametrionsymmetrisempikuin
muuttapaukset.B-faasiinliittyvädegeneraatioavaruusonkaavan4.1nojalla

RB =G/HB =
SO(3)L×SO(3)S×U(1)φ

SO(3)L+S
=SO(3)L,S×U(1)φ, (4.4)

miss̈aSO(3)L,S sis̈alẗäaliikem̈äar̈anLjaspininSsuhteellisetrotaatiot. T̈all̈oinj̈arjestysparametri
voidaankirjoittaa muotoon

Aαi=∆eiφRαi(̂n,θ), (4.5)

miss̈a∆onreaalinensek̈apositiivinenskalaariamplitudijaφreaalinenvaihe.RotaatiomatriisiRαi(̂n,θ),
jokaonesitettypÿor̈ahdysakselinn̂ja-kulmanθavulla,kuvaasuhteelisiarotaatioitaspin-jalii-
kem̈äar̈aavaruudessa.Lis̈aksirotaatiomatriisinoletetaanolevanreaalinenja”kunnollinen”. Mÿos”ei-
kunnolliset”rotaatiotvoitaisiinsallia, muttaẗam̈avoidaansis̈allytẗäaedell̈ak̈aytettyynnotaatioon
vainuudelleenm̈äarittelem̈all̈avaiheφ→ φ+π.N̈ainollenj̈arjestysparametrikuvastaaB-faasinpseu-
doisotooppisuutta.DegeneraatioavaruustulkitaankoostuvanmittasymmetrianU(1)φsek̈asuhteellisen
liikem̈äar̈anjaspininv̈alisenrotaationSO(3)L,S (kuvaavinaparametrein̈an̂jaθ)rikkoutumisista.
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4.4 Ginzburg-Landau-teoria

AlunperinGinzburgjaLandaukehittiv̈atteoriansakuvaamaansuprajohtavuutta.T̈am̈anmatemaatti-
senmallintarkoituksenaolimallintaasuprajohdettailmantuntemustasenmikroskooppisestaluontees-
ta.Ideanaolik̈aytẗäaLandaunteoriaatoisenasteenfaasitransitioistakuvaamaanjohteensiirtymisẗa
supratilaan(Ginzburg-Landau-teoria3). T̈am̈aonyleistetẗaviss̈a muihinkinsysteemeihin,erityisesti
3He-supranesteeseen.

4.4.1 Suprajohteenvapaaenergia

L̈ahẗokohtanaon,etẗasuprajohtavuuttavoidaankuvataj̈arjestysparametrilla(kaava4.2).Oletuksena
on,etẗasysteeminvapaaenergiantiheysvoitaisiinkehitẗäasarjaksij̈arjestysparametrinsuhteen.Luon-
nollinenrajoitusonvapaaenergianreaalisuus.T̈all̈oinsarjakehitelm̈ass̈aeivoiesiintÿaj̈arjestyspara-
metrinΨtaisenkompleksikonjugaatinΨ∗potensseja.Vaikkan̈aidenreaali-jaimagin̈äariosatovatkin
reaalisia,joudutaanẗam̈akinvaihtoehtohyl̈aẗavaatiessavapaaenergianpysyv̈aninvarianttina mit-
tamuunnoksessa.Sopivavaihtoehtoonj̈arjestysparametrinnorminnelïo. Koska Ginzburg-Landau-
teorissarajoitutaanl̈ahellekriittisẗal̈amp̈otilaa,j̈arjestysparametrivoidaanolettaapieneksijavapaa-
energiantiheydenTaylorinsarjastaonriitẗav̈äaottaa mukaanpariensimm̈aisẗatermïa:

f≈f0+α|Ψ|2+
1

2
β|Ψ|4.

Sarjakehitelm̈aonkumminkinvaillinainen.Siiẗapuuttuugradienttitermi,jonkatarkoituksenaon
korottaaep̈ahomogeenistentilojenenergiaa.Huomioimallataasreaalisuusjamittainvarianssimahdol-
linenlis̈atermion|∇Ψ|2.T̈am̈arajoittaapaikkariippuvuuttamuttaonsellaisenaanviel̈aep̈aẗaydellinen.
Puuttuvankorjauksenhuomaatarkastellessasysteeminollessastaattisessa magneettikenẗass̈aB =
∇×A.T̈all̈aonmerkitysẗa,koskaj̈arjestysparametriΨkuvaavarauksellistaparia(varausq).T̈all̈oin
kvanttimekaniikanmukaankineettisẗaenergiaailmoittavagradienttitermion|(−i∇−qA)Ψ|2.T̈am̈a
onhyv̈aksytẗav̈atermi,sill̈aseonyḧareaalinenjainvariantti mittamuunnoksessa.Lis̈aksipiẗäahuo-
mioidasuprajohteessaoleva magneettikentänenergiatiheysB2/(2µ0).

Huomioimallakaikkiedell̈aesitetyttermitsuprajohteenvapaaenergiaGinzburg-Landau-teoriassa
on

F=F0+ d3rα|Ψ|2+
1

2
β|Ψ|4+γ|(−i∇−qA)Ψ|2+

B2

2µ0
.

Systeemipyrkiitasapainonsaavuttamiseksi minimoimaanGibbsinvapaaenergian.T̈am̈asaadaanLe-
gendren muunnoksella

G=F− dr3[H·B]

elisiirryẗäanmagneettikenẗanvuontiheydesẗaBuuteentilamuuttujaan,magneettikenẗanvoimakkuu-
teenH.Vapaaenergianminimointisaadaansuoritettuavariaatiolaskennalla. MonestiΨjaΨ∗valitaan
riippumattomiksi muuttujiksi4.N̈ainp̈äadyẗäanGinzburg-Landaunyhẗal̈oihin(kaavat2.6ja2.7uu-
delleenkirjoitettuna)

γ(−i∇−qA)2Ψ+β|Ψ|2Ψ+αΨ=0 ja j=2qγRe[Ψ∗(−i∇−qA)Ψ]

Tarkastellaanesimerkkin̈ayksinkertaisintatapausta-homogeenistasuprajohdettailmanulkoista
magneettikentẗäa.T̈all̈oinvasempiGL-yhẗal̈oon

α+β|Ψ|2 Ψ=0.

3Nimetty mÿostoisenkehitẗaj̈ans̈aV.L.Ginzburgin mukaan.
4Muunlainenkinvalintajohtaasamaantulokseen,esimerkiksiRe[Ψ]jaIm[Ψ].
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T̈all̈aonkaksi mahdollistaratkaisua:

Ψ=0 tai |Ψ|2=−
α

β
.

Koskaj̈arjestysparametriḧavïäanormaalitilassa,ratkaisu Ψ =0kuvaanormaaliajohdetta.T̈all̈oin
vapaaenergiaonF0.Toinenratkaisukuvaasupratilaa,jossaj̈arjestysparametrionnollastapoikkeava
(α=0ja β=0). Kumminkinsupratilanratkaisuon mielek̈asvain,josα/β <0.Lis̈aksikertoimen
β >0,jottavapaaenergiallaF onglobaali minimiolemassa. T̈all̈oinvapaaenergiasupratilassaon
muotoa

F=F0−
α2

2β
V,

miss̈aviimeisẗatermïakutsutaankondensaatioenergiaksi.

Kuva4.6: Vapaaenergiasuprajohteessa.Vasenkuvaatapaustaα>0(T >Tc),jollointasapainotila
onΨ=0.Oikeanpuoleinenkuvaedustaasupratilaaα<0(T <Tc),jolloin minimisaavutetaankon-
densaatioenergiankohdallaelij̈arjestysparametrinollessaΨ=0. Mukavuussyisẗaj̈arjestysparametri
Ψonoletettureaaliseksi.

4.4.2 3He-supranesteenvapaaenergia

Edellisess̈aosiossaesiteltiinGinzburg-Landaun menetelm̈asuprajohteentapauksessa.T̈all̈oinl̈ahell̈a
kriittisẗal̈amp̈otilaasysteeminvapaaenergiavoitiinkehitẗäasarjaksivaatimallatiettyj̈aominaisuuk-
sia.Samaaperiaatettaon mahdollistasoveltaasupranesteeseen, muttasysteeminvapaaenergiaon
kehitetẗav̈asarjaksikompleksisen3×3-matriisinAαi suhteen.

Tarkasteltavanaparametrin̈aonmatriisinenj̈arjestysparametri¯̄A=[Aαi].Kuitenkinvapaaenergia
onreaalinenskalaariluku.Suprajohteissaskalaarisuussaatiinvaatimallasenriippuvanvainj̈arjestyspa-
rametrinnormeista.Supranesteentapauksessaanalogiaj̈arjestysparametrinnormilleonTr[̄̄A¯̄A] muo-
toisettermit.L̈ahell̈atransitiol̈amp̈otilaanormiTr[̄̄A¯̄A]onpienijaGinzburg-Landaun-teoriansarja-
kehitelm̈annelj̈aensimm̈aisẗatermïaantavattarpeeksihyv̈antuloksen. Koskavapaaenergianpiẗäa
ollareaalinen,voidaanensimm̈ainenjakolmannenasteenkompleksisettermitunohtaa.

Sarjakehitelm̈antermej̈aetsiess̈apiẗäahuomoida,etẗavapaaenergianẗaytyyollainvarianttisym-
metriaryhm̈anG(kaava4.3)muunnoksissa.Riippumattomuusryhm̈anU(1)φmittamuunnoksistasaa-

daank̈aytẗam̈all̈arakennetta¯̄X ¯̄X∗,jossamatriisī̄X riippuumatriisista¯̄A.Summaamallaylij̈arjestys-
parametrinliikem̈äar̈a-jaspinindeksienylipareittainvarmistetaanriippumattomuusryhmienSO(3)L

jaSO(3)S muunnoksista.Toisessakertaluvussaliikemä̈ar̈ansuhteentehty muunnoson

αi

AαiAαi
SO(3)L
−−−−→

αi jj

AαjR
(L)
ji AαjR

(L)
ji =

α jj

δjjAαjAαj =
αj

AαjAαj

javastaavaspinavaruudessaon

αi

AαiAαi
SO(3)S
−−−−→

αi jj

R
(S)
αjAjiR

(S)
αjAji=

i jj

δjjAjiAji=
ij

AjiAji.
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N̈ainollenensimm̈ainensarjakehitelm̈antermion muotoa

αi

AαiA∗
αi=Tr ¯̄A¯̄A† .

Yll̈aolevatermionanaloginensuprajohteensarjakehitelm̈annelïollisenterminkanssa. Nelj̈anness̈a
kertaluvussasallittujatermej̈aonviisikappaletta:

αi αi

A∗
αiA∗

αiAαiAαi= Tr ¯̄A¯̄AT
2

αi αi

A∗
αiAαiA∗

αiAαi= Tr ¯̄A¯̄A†
2

αi αi

A∗
αiA∗

αiAαiAαi=Tr ¯̄A¯̄AT ¯̄A¯̄AT
∗

αi αi

A∗
αiAαiA

∗
αiAαi =Tr ¯̄A¯̄A†

2

αi αi

A∗
αiAαiAαiAαi =Tr ¯̄A¯̄A† ¯̄A¯̄A†

∗
.

Suprajohteissanelj̈annenasteentermej̈aonvainyksi, muttasupranesteenvapausasteidentakiater-
mej̈asyntyyviisi.Yhdisẗam̈all̈asaaduttermitsaadaanyhten̈aisentilan,bulkin,vapaaenergia

fbulk=−β0Tr ¯̄A¯̄A† +β1Tr ¯̄A¯̄AT
2

+β2 Tr ¯̄A¯̄A†
2

+β3Tr ¯̄A¯̄AT ¯̄A¯̄AT
∗

+β4Tr ¯̄A¯̄A†
2

+β5Tr ¯̄A¯̄A† ¯̄A¯̄A†
∗

.

Bulkinvapaaenergiaeiriiẗapelk̈asẗäankuvaamaansupranestetẗa. Kutensuprajohteissa,toinen
oleellinenosavapaaenergiaaovatgradienttitermit.Gradienttitermitkuvaavatkineettisenenergianvai-
kutusta.T̈all̈oinonluonnollista,etẗaderivointikohdistuuvainliikem̈äar̈aavaruuteen.Samoistasyisẗa
kuinedell̈agradienttitermienẗaytyykuitenkintoteuttaasymmetria-jareaalisuusvaatimukset.Sym-
metrisyyssaadaanaikaseksikutenaikaisemminelisummaamallapareittainspininjaliikemä̈ar̈anyli.
Reaalisuusehtokarsiipoisensimm̈aisenjakolmannenasteentermit.Poiketenhiemanaikaisemmas-
tanelj̈annenasteentermitvoidaanunohtaa minimaalisina. T̈all̈oingradienttienergiakoostuuvain
symmetriaehtojen mukaisistatoiseenasteentermeisẗa:

fgrad=
α ii

K1(∂iAαi)∗(∂iAαi)+K2(∂iAαi)∗(∂iAαi)+K3(∂iAαi)∗(∂iAαi). (4.6)

Transitionsupratilaanaiheuttavavuorovaikutusoninvarianttiryhm̈anG(4.3)suhteen.Kummin-
kinreaalimaailmassaliikem̈äar̈a-jaspinavaruuskytkeytyv̈attoisiinsajohtuenydintenspiniendipo-
livaikutuksesta.Lis̈aksihelium-atomienelektroniverhonpolarisaatioaiheuttaasamanlaisenkytkeyty-
misen, mik̈avoidaanj̈atẗäahuomiottajoissaintapauksissahyvinpienen̈aefektin̈a.T̈aḧanvuorovai-
kutukseenliittyv̈aenergiatiheyson muotoa

fdipol=
3

5
gd

α i

A∗
ααAii+A∗

αiAiα−
2

3
A∗

αiAαi . (4.7)

Systeemink̈ayẗosmÿosmuuttuusiẗatutkittaessamagneettikenẗass̈aH,esimerkiksiNMR-mittauk-
set.T̈aẗavoidaankuvatalis̈äam̈all̈a magneettikentẗäanliittyv̈aenergiatiheys

fmagne =−
1

2
αα

χααHαHα, (4.8)
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miss̈aspiniinliittyv̈asuskebiliteettiχαα onspinavaruudentensori,jonkap̈äaakselitosoittavatsystee-
minsuosimiinsuuntiin.Tasapainossaja muidenjärjestysparametrinspinosaanvaikuttavienvoimien
puuttuessatensoriχαα onsuuntautunutsuurimpaanominaisarvoonliittyv̈aakselionmagneettikenẗan
suuntainen.

Yhdisẗam̈all̈akaikkivuorovaikutuksienvapaaenergiatiheydetsaadaansupranesteenvapaaenergiak-
si

F=
V

d3r(fbulk+fgrad+fdipol+fmagne). (4.9)

Termodynamiikanperiaatteiden mukaansysteemipyrkiivapaaenergian minimiin.Ginzburg-Landau-
teoriassaj̈arjestysparametrin ¯̄A(r) muototermodynaamisessatasapainossasaadaanratkaistua mini-
moimallavapaaenergia4.9j̈arjestysparametrinsuhteensek̈ahuomioimallasysteemiinliittyv̈atreu-
naehdot.



Luku5

Rajapinnatsupranesteess̈a

Supranestesis̈alẗäalaajakirjoisenjoukonerilaisiarakenteita.Tutkielmankiinnostuksenkohteenaon
ẗass̈aluvussaesitelẗav̈aterilaisetsis̈aisetrajapinnatB-faasissa.Tarkoituksenaonesitell̈anumeerinen
koneistoniidenominaisuuksienlaskemiseen.

5.1 Erilaisetrakenteetjarajapinnatsupranesteess̈a

Mitätapahtuu,kunkulmaliikem̈äar̈anjaspininsymmetriatrikkoutuvatspontaanisti? Reaalimaail-
massakulmaliikem̈äar̈ajaspineiv̈atvoisuuntautuayhdenmukaisestikokosysteemiss̈arajoittavien
efektien,kutensein̈amientairajapintojen,takia.Yleisestikumminkinj̈arjestysparametrinmuuttumi-
nenkasvattaasysteeminvapaaenergiaa.Toisinsanoenpitk̈ankantamanj̈arjestyksenpaikalliset muu-
tokseteiv̈atolesuosiollisiasupranesteess̈a. T̈ass̈a mieless̈asupranesteon”j̈aykk̈a”. N̈aidenkahden
kilpailevansuunnanseurauksenasyntyynesteeseenerilaisiarakenteita.

5.1.1 Katsaus3He-supranesteenrakenteisiin

Poikkeamatsupranesteess̈avoivatollapisteiẗa,viivojataipintoja.Viivapoikkeamiinontutustuttujo
aiemmin,sill̈anetunnetaanparemminvortekseina.Kuten4He-supranesteess̈avorteksienolemassaolo
3He-supranesteess̈aennustettiinteoreettisestiennenniidenkokeellistal̈oyẗamisẗa. Vastaavastikuin
4He-tapauksessasupranesteisyydenfysikaalinentausta3He-nesteess̈aonmakroskooppisenkvanttitilan
muodostuminensysteemiin. Matemaattisestanäk̈okulmastailmïonsyyon,etẗaj̈arjestysparametrion
kompleksiluku.

Myös3He-supranesteentapauksessavoidaanm̈äaritell̈asupranesteennopeus.Pseudoisotrooppisen
B-faasintapauksessasupranesteennopeusonanaloginen4He-nesteenkanssa(katso2.111)

vs:=
2m

∇φ(r), (5.1)

miss̈am on3He-atominmassajaφ(r)j̈arjestysparametrinreaalinenvaihe.T̈all̈oinp̈äadyẗäansamaan
ilmïöonkuin4He-supranesteess̈aelisupranesteB-faasissaeivoipÿorïakuinklassinenneste.Selitys
ilmïöonon,etẗapÿoriv̈äansupranesteeseenmuodostuuvortekseja(kuva5.1)jasirkulaatiokvantittuu:

κ:= vs·dl=
2m

N. (5.2)

KokonaislukuaN kutsutaankiertoluvuksi(engl.windingnumber).

TilanneeroaaA-faasintapaksessa.KoskaA-faasissaj̈arjestysparametrionanisotrooppinen,supra-
nesteennopeuttavseien̈äavoida m̈äaritell̈alausekkeen5.1 mukaisesti[100].Yleisestinopeudenvs

roottorieiḧavïa A-faasissaja muutenkinsupravirratfaasissaovatep̈astabiilejailmanvakauttavia
vuorovaikutuksiatairajoittaviatekij̈oiẗa.

1Kerroinkaksionseuraustasiiẗa,etẗasupranesteenkvasihiukkasetovatkahden3He-atomin muodostamiaCooperin
pareja.
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Luokitellakseen mahdolliset vorteksit systeemiss̈a jaetaan ne ensin kiertoluvun ja sen j̈alkeen sym-
metrioiden mukaan. Stabiilisuus saadaan selville tutkimalla, minimoiko rakenne vapaaenergian. Kat-
tava k̈asittely supranesteen vorteksien (topologisesta) jaottelusta on esitetty artikkelissa [101]. Esi-
merkiksi A-faasin vorteksit jakautuvat neljä̈an (topologisesti erilaiseen) rakenneryhm̈äan [102].

Kuva 5.1:Supraneste pÿoriv̈ass̈a astiassa.Vasemman puolen kuvassa pÿoriv̈äan supranesteeseen B-
faasissa (tai4He-supranesteeseen) muodostuu kvantittuneita vorteksiviivoja astian pohjalta nesteen
pinnalle. Supranesteen A-faasissa voi syntÿa vorteksitasoja pÿoriv̈äan astiaan (oikean puolen kuva).

Vorteksien lis̈aksi supranesteess̈a esiintyy eksoottisempiakin rakenteita, kuten vorteksitasoja (kuva
5.1) [51] tai pistepoikkeamia. Esimerkiksi B-faasissa esiintyy pistepoikkeamia, joilla ei ole singulaarista
ydinẗa, niin sanottuja monopoleja [103]. Pistepoikkeamat ovat mÿos mahdollisia A-faasissa, mutta vain
j̈arjestysparametrin spinosassa [52]. Erityisen mielenkiintoinen pistepoikkeama esiintyy pallosymmet-
risessa systeemiss̈a. T̈am̈a pistepoikkeama muistuttaa monilta ominaisuuksilta magneettisia Diracin
monopoleja [103].

Yhteisẗa edell̈a esitetyille ilmïoille on, etẗa niiden perusteelliseen kuvaamiseen tarvitaan viel̈a
esitẗam̈aẗonẗa matematiikan aluetta, topologiaa. Erityisen tehokkaaksi menetelm̈aksi ymm̈arẗäa supra-
nesteen rakenteita on osoittautunuthomotopiateoriank̈aytẗo.

5.1.2 Lyhyt johdatus homotopiaan

Yksi mahdollinen tapa jaotella erilaisia rakenteita on k̈aytẗäa topologiaa (topologian perusasiat l̈oytyv̈at
kirjoista [104, 105]). T̈am̈a on hieman yll̈atẗav̈äa, sill̈a monesti fysikaaliset avaruudet mielleẗäan met-
risiksi eli niiss̈a on jonkinlainen eẗaisyysk̈asite. Kuitenkaan topologinen avaruus ei vaadi metriikkaa:

Mä̈aritelm̈a 5.1.1.OlkoonXjoukko jaP(X)={A|A⊂X}. Kokoelmaτ⊂P(X) ontopologia, jos

•tyhj̈ajoukko∅sek̈a koko joukkoXkuuluvat topologiaan,

•topologiaan kuuluvien joukkojen yhdiste kuuluu topologiaan,

•topologiaan kuuluvien joukkojen̈äarellinen leikkaus kuuluu topologiaan.

Pari (X, τ) tai lyhyemmin vainXon topologinen avaruus. Topologianτalkiot ovat avoimia joukkoja.

Mä̈aritell̈äan pari topologian perusk̈asitetẗa. Ensimm̈ainen ẗarkëak̈asite on jatkuvuus:

Mä̈aritelm̈a 5.1.2.OlkoonX=(X, τ) jaY=(Y, τ) topologisia avaruuksia. Kuvausf:X→ Y
onjatkuva pisteess̈ax∈X, jos jokaista pisteenf(x)∈Yymp̈arisẗöa2Vkohti on olemassa pisteen
xymp̈arisẗoUsiten, etẗaf(U)⊂V. Jos kuvaus on jatkuva jokaisessa pisteess̈a tai yhẗapiẗav̈asti
jokaisen avoimen joukonV⊂Yalkukuvaf−1(V) on avoin, sanotaan kuvauksenf:X→ Yolevan
jatkuva.

N̈ain m̈äaritelty jatkuvuus on abstraktimpi kuin tutumpi metrinen jatkuvuus. M̈äaritelm̈a 5.1.2 yhtyy
metrisen jatkuvuuden kanssa metrisissä avaruuksissa. Toinen tarvittava k̈asite on homeomorfismi.
Homeomorfismi m̈äaritell̈äan seuraavasti

2Pisteen ymp̈arisẗo on avoin joukko, joka sis̈alẗäa kyseisen pisteen.
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Mä̈aritelm̈a5.1.3.Olkoon X jaY topologisiaavaruuksia.Kuvausf:X → Y onhomeomorfismi,
joskuvausfonjatkuvabijektiosek̈asenk̈äanteiskuvausf−1onjatkuva.

Itsehomotopiateoriak̈asitteleejatkuvan muuntamisenideaa,jolleontyypillisẗaeteneminentilas-
tatoiseenjatkuvastiv̈alivaiheidenkautta.T̈am̈atapahtuuk̈aytẗam̈all̈areaalistaparametriat,joka
yleens̈akuuluuyksikk̈ov̈alilleI=[0,1].Jatkossaoletetaan,etẗaavaruudetX jaY ovattopologisia.
T̈am̈aosapohjautuukirjaan[105],jossaonesitettyperusasiatlyhyesti. Tarkempik̈asittelyl̈oytyy
kirjasta[106].

Mä̈aritell̈äanensinkuvaustenv̈alinenhomotopia:

Mä̈aritelm̈a5.1.4.Olkootf,g:X → Yjatkuviakuvauksia.Kuvausfonhomotooppinenkuvauksen
gkanssa,josonolemassajatkuvakuvaush:X×I→ Y,jollep̈ateeh(x,0)=f(x)jah(x,1)=g(x)
kaikillax∈ X. T̈all̈oin merkiẗäanf gsek̈akuvaustahkutsutaankuvauksenfkuvaukseeng
yhdisẗav̈aksihomotopiaksi.

Funktioidenhomotopiaonekvivalenssirelaatio3,jolloinvoidaanm̈äaritell̈ahomotopiaanliittyv̈atekvi-
vanssiluokat.N̈aiẗakutsutaanhomotopialuokiksi.

Mä̈aritelm̈a5.1.5.Olkoonf:X → Yjatkuvakuvaus.Kuvauksenfm̈äar̈äav̈ahomotopialuokkaon

[f]={gonjatkuvakuvaus|g f}.

Lis̈aksiuseinonhÿodyllisẗatarkastellakuvauksenf:X → Yhomotopioita,jotkaeiv̈at muutuanne-
tussaavaruudenX osajoukossa.T̈am̈ajohtaasuhteellisenhomotopiank̈asitteeseen:

Mä̈aritelm̈a5.1.6.Olkootf,g:X → Y jatkuviakuvauksiasek̈ajoukkoA⊂X,jollep̈ateef|A=
g|A. KuvausfonhomotooppinenkuvauksengkanssajoukonA suhteen,josonolemassasellainen
homotopiah:f g,etẗaht|A=f|A=g|Akaikillat∈I.Suhteellistahomotopiaakuvaustenv̈alill̈a
merkiẗäanf grel[A].

Tarkastellaanseuraavaksirelatiivisenhomotopianerikoistapausta-polkuhomotopiaa:

Mä̈aritelm̈a5.1.7.Polkuα:I→ X onpolkuhomotooppinenpolunβkanssa,josα βrel[0,1].
T̈aẗa merkiẗäanα∼β.

Olkoota,b∈X. M̈äariteẗäanjoukkoΩ(X,a,b)niidenavaruudenX polkujenαjoukoksi,joillep̈atee
α(0)=ajaα(1)=b.Polkuhomotopia∼onekvivalenssirelaatiojoukossaΩ(X,a,b).T̈all̈oinvoidaan
puhuapolunαm̈äar̈äamisẗaekvivalenssiluokista-polkuhomotopialuokista

ᾱ={β∈Ω(X,a,b)|β∼α}.

Jatkossatarvitaanseuraavaaapum̈äaritelm̈äa

Mä̈aritelm̈a5.1.8.Paria(X,x0), miss̈ax0∈X,kutsutaankantapisteavaruudeksieliyksipisteon
laitettuerikoisasemaan.Pistetẗax0kutsutaankantapisteeksi.

Olkoon(X,x0)kantapisteavaruus. T̈all̈oinvoidaantutkiaedell̈aesitetynjoukon Ωerikoistapausta
Ω(X,x0,x0),jokamukavuussyisẗalyhenneẗäanmuotoonΩ(X,x0).T̈all̈oinjoukonΩ(X,x0)alkiotovat
silmukoita,sill̈ajoukonΩ m̈äaritelm̈asẗaseuraaα(0)=α(1)=x0.Nytpolkuhomotopia∼ onekvi-
valenssirelaatiojoukossaΩ(X,x0).T̈all̈oinon mielek̈asẗa m̈äaritell̈atekij̈ajoukko,jonkaalkoitaovat
polkuhomotopialuokatᾱ(α∈Ω(X,x0)).T̈am̈atekij̈ajoukkoonryhm̈a,kunlaskutoimitukseksiasete-
taankompositioᾱ̄β:=αβ.Edell̈aesitettykiteytyyseuraavassa m̈äaritelm̈ass̈a:

Mä̈aritelm̈a5.1.9.Kantapisteavaruuden(X,x0)ensimm̈ainenhomotopiaryhm̈a(perusryhm̈a)on

π1(X,x0)={̄α|α∈Ω(X,x0)},

jossalaskutoimitusonpolkuhomotopialuokkienkompositio.Lis̈aksi,joskaikkijoukonΩ(X,x0)po-
lutovatpolkuhomotooppisiatriviaalipolunkanssa,perusryhm̈aonvainidentiteettialkionsis̈alẗav̈a
triviaaliryhm̈a.T̈all̈oin merkiẗäanπ1(X,x0)=0.

3KatsoliiteB.
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Polkujenavullavoidaan m̈äaritell̈ayhten̈aisyydenk̈asiteavaruuteen:

Mä̈aritelm̈a5.1.10.JosavaruudenXpisteetx1jax2voidaanyhdisẗäaavaruudessapolulla,sanotaan
pisteidenx1jax2kuuluvansamaanpolkukomponenttiin.AvaruusX onpolkuyhten̈ainen,jossill̈aon
vainyksipolkukomponenttielijokainenavaruudenpistevoidaanyhdisẗäapolulla.Polkuyhten̈ainen
avaruusonmÿosmatemaattisessamieless̈ayhten̈aineneliseeisis̈all̈ajoukkojaAjaB,jotkatoteuttavat
ehdot

•joukotovatep̈atyhjïaA=∅=Bsek̈aavoimiaavaruudessaX

•X =A∪Bsek̈aA∩B=∅.

Polkuyhten̈aisyysp̈ateeyleens̈afysikaalisissasysteemeiss̈a.Homotopiateoriassapolkuyhten̈aisyysan-
taaperusryhm̈alleominaisuuden:

Lause5.1.11.Polkuyhten̈aisenavaruudenX perusryhm̈aπ1(X,x0)onisomorfiaavailleriippumaton
kantapisteenx0valinnasta.

Lauseen5.1.11nojallapolkuyhten̈aisenavaruudenperusryhm̈äaπ1(X,x0)voidaanmerkiẗalyhyesti
vainπ1(X).AvaruudenX polkuyhten̈aisyystakaa,etẗaon mielek̈asẗak̈aytẗäailmaisujasenkoosta,
esimerkiksiπ1(X) =0jaπ0(X)on̈äarellinen,taipuhuasenrakenteesta,kutenπ0(X)on Abelin
ryhm̈ataiπ1(X)onryhm̈ahomomorfinenjonkinjoukonkanssa.KunavaruusX onpolkuyhten̈ainen
sek̈aπ1(X)=0,puhutaanyhdestiyhten̈aisesẗaavaruudesta.

Perusryhm̈aontopologineninvarianttieliseonmuuttumatonhomeomorfisessakuvauksessa.T̈am̈a
invariantti”mittaa”,kuinka moneen”erilliseenosaan”avaruusX voidaanhajoittaa.K̈ayteẗäanjat-
kossa merkinẗäaSn (n+1)-ulotteisenyksikk̈opallonpinnasta.Nytesimerkiksiπ1(S1)onisomorfinen
kokonaislukuryhm̈anZkanssa,jolloin merkiẗäanπ1(S1)∼= Z.T̈am̈ajohtuusiiẗa,etẗajokainenren-
kaanymp̈arikierrettykierrosonpolkuhomotopialuokka.Kierroksiakuvataankokonaisluvuilla:positii-
visetkokonaisluvut mÿoẗap̈aiv̈äan,negatiivisetvastap̈aiv̈äan(kuva5.2).Taaskolmiulotteisenpallon
pinnallajokainensilmukkavoidaankutistaapisteeksi(identiteettialkioksi)homeomorfisesti,jolloin
π1(S2)=0.Perusryhm̈ank̈asitevoidaan mÿossoveltaa3He-supranesteen,esimerkiksiB-faasindege-
neraatioavaruudenR perusryhm̈aonπ1(RB) =Z×Z2, miss̈aZ2onalkioiden0ja1 muodostama
ryhm̈asummauksensuhteen4[52].

Kuva5.2: Ryhm̈anπ1(S1)alkioita.Sininenviivakuvastaatasonrengasta,jonkaymp̈arikierreẗäan
vasta-tai mÿoẗap̈aiv̈äan. Numerotkuvastavatelementteihinliittyvïakokonaislukuja,jotkavoidaan
tulkitakiertoluvuiksi. Mustapistekuvastaajotainvalittuakantapistetẗa.

Perusryhm̈anlis̈aksionmahdollistam̈äaritell̈akorkeampiakinhomotopiaryhmïa.Yleinenhomoto-
pialuokkien m̈äarittelytehd̈äann-ulotteistenpallopintojenSnavulla.

Mä̈aritelm̈a5.1.12.OlkoonX avaruusjax0senkantapistesek̈an>0luonnollinenlukujas0∈Sn

jokinkantapiste.Jatkuvienkuvausten(Sn,s0)→ (X,x0) m̈äar̈äavienhomotopialuokkien muodosta-
maajoukkoakutsutaan n:nneksihomotopiaryhm̈aksi

πn(X,x0)= [f:(Sn,s0)→ (X,x0)|fjatkuvajas0∈Snjokinkantapiste],

jokaonvarustettuperusryhm̈asẗayleistetyll̈akompositiolla.

4Huomaa,etẗaẗall̈oinp̈ateelaskus̈äanẗo1+1=0.
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T̈all̈oinjoukkoπn(X,x0)varustettunaẗall̈alaskentaoperaatiollaonryhm̈arakennekaikillan≥ 1.
Kunn>1,homotopiaryhm̈atovatjopaAbelinryhmïa.Lis̈aksiperusryhm̈anominaisuus5.1.11yleis-
tyy;polkuyhten̈aisenavaruudenX homotopiaryhm̈a(X,x0)onisomorfiaavailleriippumatonkan-
tapisteesẗax0. T̈all̈oinvoidaan merkiẗalyhyestiπn(X).Seuraavalausevalaiseehomotopiaryhmien
ẗarkeytẗa:

Lause5.1.13. Topologisetavaruudet,joillaonerïav̈athomotopiaryhm̈at,eiv̈atolehomeomorfisia
kesken̈äan.

Huomioitavaakuitenkinon,etẗap̈ainvastainenv̈aitẗam̈aeip̈ade.
Eritẗain mielenkiintoisiaovatpallopintojenSn homotopiaryhm̈at.Esimerkiksin̈aillep̈ateeomi-

naisuusπm(Sn,s0) =0,kunm <n,jaπn(Sn,s0)∼= Zkaikillan≥ 1(esimerkiksikirja[106]). Kui-
tenkinyleisestiπm(Sn,s0),kunm >n,onnollastapoikkeavajasen m̈äaritẗamineneiolehelppoa.
Mä̈aritelm̈an5.1.12homotopiaryhmïavoidaan mÿossoveltaasupranesteeseen.EsimerkiksiB-faasin
degeneraatioavaruudellep̈ateeπ2(RB)=0tarkoittaen,etẗasiin̈aeivoiesiintÿatopologisestistabiileja
pistepoikkeamia,joidenydineiole”silëa”rakenteinen[52].

Jatkossaollaankiinostuneitaerikoistapauksestan=0,jonkaedell̈aesitetty m̈äaritelm̈aj̈atẗäa
avoimeksi mahdollisuudeksi.Tapauksessan=0pallopintaonkahdenpisteenjoukko S0= {−1,1}.
Valitaankantapisteeksis0=1∈S0.

Mä̈aritelm̈a5.1.14.OlkoonX avaruusjax0senkantapiste.Nollashomotopiaryhm̈aon

π0(X,x0)={[f:{−1,1} →X|f(1)=x0]}.

Kumminkin m̈äarittelylẗäanπ0(X,x0)onvainjoukkoeik̈asilẗavaaditaryhm̈arakennetta5. Koska
f(1)=x0,homotopialuokatm̈äar̈aytyv̈atkuvauksestaf(−1).Tarkemmin,joskahdenkuvauksenarvot
f(−1)jag(−1)kuuluvatsamaanpolkukomponenttiin,polkupisteidenf(−1)jag(−1)v̈alill̈am̈äaritẗäa
homotopian.T̈all̈oinkuvauksetf:{−1,1} →X jag:{−1,1} →X,joillep̈ateef(1)=x0= g(1)
sek̈apisteetf(−1)jag(−1)voidaanyhdisẗäapolulla,ovathomotooppisiasek̈a m̈äar̈äav̈atsaman
homotopialuokan[f] =[g]. N̈ainollenjokainenpolkukomponetti m̈äar̈äahomotopialuokan,jokaon
alkiohomotopiaryhm̈ass̈aπ0(X,x0).Erityisesti,josavaruusX onpolkuyhten̈ainen,avaruudessaX
onvainyksipolkukomponentti.T̈all̈oinkaikkikuvauksetovathomotooppisiaidentiteettikuvauksen
Id:{−1,1} →X kanssa,kunlis̈aksip̈ateeId(1)=x0=Id(−1).N̈ainollenπ0(X)=[Id]jaẗall̈oin
merkiẗäanπ0(X)=0

Topologisenluoteensatakiaedellisess̈akappaleessa4.1.1esitettyj̈ailmïoiẗa mÿoskutsutaantopo-
logisiksipoikkeamisiksi.Erityisestikaavan5.2kiertolukuontopologineninvarianttijasiksisiẗa mÿos
joskuskutsutaantopologiseksivaraukseksi. Matemaattisessa mieless̈akiertolukukuvaajatkuvanku-
vauksenastetta.Esimerkinπ1(S1)tapauksenkokonaisluvutvoidaantulkitaorigonymp̈arikierretyn
silmukankiertoluvuksi(kuva5.2).Fysiikasssatopologiaonosoittautunutkeskeiseksitÿokaluksi,esi-
merkiksisuurenkiinnostuksenkohteenaolleissatopologissaeristeissä(katsoesimerkiksiartikkeli[107]).
Supranesteess̈ataastopologiaavoidaank̈aytẗäatutkimaansiin̈aesiintyvienrajapintojenstabilisuutta.

5.1.3 Rajapinnat

Er̈assupranesteess̈aesiintyv̈arakennetyyppionsis̈aisetrajapinnat. N̈am̈ajakautuvatkahteenka-
tegoriaan:pehmeisiinjakoviinrajapintoihin.Jaottelukriteerin̈aonenergia-jakokoskaala.Pehmei-
siinrajapintoihin-solitoneihin[108]-liittyv̈atenergiatiheydetovatdipolivuorovaikutuksensuu-
ruusluokkaa.N̈am̈avastaavatkokoluokaltaandipolivuorovaikutuksenkarakteristapituutta.Toinenta-
pausonkovarajapinta,joidenenergiatiheytẗakuvaakondensaatioenergiajapinnanpaksuutta GL-
koherenssipituus6.KoviarajapintojaB-faasissakutsutaan mÿos”kosmisiksirajapinnoiksi”[109].

Pehmeiẗarajapintojaonp̈äas̈äanẗoisestitutkittuvain A-faasissa[110], muttaniinsanotuistaθ-
solitoneistaonsaatuep̈asuoriaviitteiẗa B-faasissa[111]. Kovistarajapinnoistaparhaitentunnettu
tapauson AB-rajapintaeli A-jaB-faasinv̈alinenrajapinta[112].Jatkossakeskityẗäanv̈ahemm̈an

5Kumminkinyhdenmukaisuudenjatavanjohdostajoukkoa π0(X,x0)nimiteẗäannollanneksihomotopiaryhm̈aksi.
6Taikoherenssipituusξ0.
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tunnettuunkahdenerilaisenB-faasinv̈aliseenrajapintaan-BB-rajapintaan.N̈am̈aovatnousseetuu-
destaankiinnostuksenkohteeksiuusienhavaintojen[113,114]johdosta.KumminkinBB-rajapintoja
tiedeẗäanesiintyv̈ankaksoisytimistenvorteksienyhteydess̈a[115].Mahdolliseksiluomismekanismiksi
onehdotettuadiabaattisestatransitiotaA-faasistaB-faasiin[116].
EnnentarkempaaBB-rajapintojenk̈asittelÿa m̈äaritell̈äanmiẗarajapinnallatarkoitetaan.Pseu-

doisotrooppinenB-faasiondegeneroitunutkulmaliikem̈äar̈anjaspininrotaatioissa.Yleisestirajapinta
onkahdendegeneroituneentilanv̈aliss̈a.Josn̈aidentilojenv̈aliss̈aonjatkumodegeneroituneitatilo-
ja,rajapintapyrkiilaajentumaanniinpaksuksikuinulkoisetolosuhteetsallivat.Kutsutaanẗallaisen
ep̈arajapinnantapaustatekstuuriksi.Yleisempitapausonp̈ainvastainentilanne,jossakahdendegene-
roituneentilanv̈alisill̈atiloillaonkorkeampienergia.T̈all̈oinsyntyv̈all̈arajapinnallaonvain̈äarellinen
paksuus.Nimeẗäanẗam̈atapausrajapinnaksi.
Oltaessakiinnostuneitakondensaatioenergiankokoluokanilmïoisẗavoidaandipolivuorovaikutus

j̈atẗäaperustellustihuomioitta.Oletetaanlis̈aksietẗasysteemiss̈aeivaikutaulkoisiakenttïa.T̈all̈oin
bulkinj̈arjestysparametriB-faasissaonkaavan4.5mukainenjavastaavadegeneraatioavaruusRonesi-
tettykaavassa4.4.T̈aẗaonmahdollistatutkiatarkemmink̈aytẗaenedell̈aesitettÿahomotopiateoriaa.
DegeneraatioavaruudenRhomotopiaryhm̈aonπ0(RB)=0[117].N̈ainollendegeneraatioavaruusRei
sis̈all̈aerillisïaosiatarkoittaen,etẗaeioleolemassatopologisiarajapintojaB-faasissa.T̈all̈oinkaikki
mahdollisetBB-rajapinnatovatei-topologisiajarikkoutuvattarpeeksisuurenhäirïonvaikutuksesta.
Yll̈aolevassak̈asittelyss̈aonvaintarkasteltuyleisestiBB-rajapintojenominaisuuksia,muttajatkoa

vartentarvitaankeinoluokitellasystemaattisestiBB-rajapintoja.Merkiẗäanrjapinnanvasemmanpuo-
lenj̈arjestysparametria¯̄A(L)sek̈avastaavastioikeaapuolta¯̄A(R).Kaavan4.5nojallaj̈arjestysparamet-
rien¯̄A(L)ja¯̄A(R)sijastavoidaanrajapinnankummallakinpuolellaolevatj̈arjestysparametrirakenteet

esitẗäavaiheidenφ(L)jaφ(R)sek̈arotaatiomatriisijenR
(L)
αi jaR

(R)
αi avulla.

Rajapinnanluokitteluavartentarvitaaninvarianttejasuureita,jollaisiavaiheetjarotaatiomat-
riisiteiv̈atyksin̈äanole.Otetaantarkasteltavaksijokinrajapintaanliittyv̈amitattavaskalaarisuure,
esimerkiksiartikkelissa[116]tarkastelukohdaksionvalittupintaj̈annitys.Josẗam̈ansuureenoletetaan
olevanyksik̈asitteinenfunktiokahdestarajapinnaneripuolillaolevistafaaseista,ẗaytyysenriippua

kummastakinvaiheestaφ(L)jaφ(R)sek̈arotaatiomatriiseistaR
(L)
αi jaR

(R)
αi.Vastaavastikuinartik-

kelissa[118],symmetriasyisẗafunktionkuvaamiseenriitẗäakolmeskaalaaristainvarianttia:globaaliin
vaihemuutokseenliittyv̈asuureφ,pintaavastenkohtisuoraanakselinsuhteenrotaatiotakuvaavasuure
ψ⊥jaglobaaleihinspinrotaatioihinliittyv̈asuureψ.Vaiheidenjarotaatiomatriisienavullaesitettyn̈a
n̈am̈ainvariantitovat

φ=φ(R)−φ(L), ψ⊥=R
(L)
αxR

(R)
αx ja ψ =R(L)αyR

(L)
αy+R

(L)
αzR

(L)
αz, (5.3)

miss̈aonsummattuyhteisenindeksinαyli[116].Esitetytsuureet5.3ovatreaalisia,muttaniiden
sijaanvoidaank̈aytẗäamÿoskompleksisiainvariantteja[116]:

a=eiφψ⊥=e
i(φ(R)−φ(L))R(L)αxR

(R)
αx ja b=eiφψ =ei(φ

(R)−φ(L))R(L)αyR
(L)
αy+R

(L)
αzR

(L)
αz . (5.4)

Kaikkisuureidenajabarvoteiv̈atolemahdollisiastabiileillerajapinnoille.Invarianttienajab
nollastapoikkeavatimagin̈äariosatjohtaisivatmassavirtaapinnanl̈api.Ilmanulkopuolistavakautta-
vaamassavirtaarajapintahajoaisitilaan,jossaeikuljemassavirtaa.Vastaavap̈äattelyp̈ateeyleisesti
mÿossuureidenajabreaaliosientapauksessa.Nollastaeroavareaaliosaaiheuttaaspinvirranrajapin-
nanl̈api,mik̈aonep̈astabiilitilailmanulkoistakompensaatiota.Kuitenkinspinvirtaḧavïäatietyiss̈a
symmetrisiss̈atapauksissaa=±1jab=0,±2.N̈am̈akuusimahdollistatapaustaonesitettytaulu-
kossa5.1nimettyn̈aab,miss̈ak̈ayẗanẗoonmerkiẗanegatiivisiaarvojaviivalla,esimerkiksi−2=̄2.
Huomioitavaaon,etẗaartikkelissa[109]onesiteltyseitsem̈anBB-rajapintaa.Kutenartikkelissa

[116]onselitettyvainviisirajapintaaonerilaisiaeliniill̈aontoisistansapoikkeavatinvariantit5.3.
Kaksiylim̈äar̈aisẗarajapintaasaadaanmuistarotaatiollarajapinnannormaalinsuhteen.Taulukon5.1
lukunilmoittaapintojenm̈äar̈anartikkelin[109]mukaan.
Edell̈aesitetytstabiilisuusehdotvoidaanesitẗäamÿosryhm̈ateoreettisesti.StabiilitBB-rajapinnat

ovatryhm̈an

G̃={1,−1}× 1,R(S)(̂x,π),R(S)(̂y,π),R(S)(̂z,π) (5.5)
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ep̈atriviaalejaalkioita.T̈am̈aryhm̈aonkahdenjoukonkarteesinentulo.Ensimm̈ainenjoukkohuomoi,
etẗapinnanglobaalivaihemuutosvoiollavain0taiπ.J̈alkimm̈ainenjoukkokoostuuspinavaruuden
rotaatioistaR(S)(̂n,θ),miss̈an̂onkiertoakselijaθkiertokulma.

Itsej̈arjestysparametrit¯̄A(L)ja¯̄A(R)voidaanesitẗäak̈atev̈ammin.Koskavainbulkistajagradient-
tienergiastakoostuvavapaaenergia(kaava5.6)jasiiẗamÿohemminjohdettavaGL-yhẗal̈o(kaava5.7)
ovatmuuttumattomiasymmetriaryhm̈an4.3suhteen,voidaansysteemïakierẗäaj̈atẗaenrajapinnan
(skaalattu)vasemmanpuolenj̈arjestysparametriksiainaidentiteettimatriisi[̄̄A(L)]αi=δαi.N̈ainollen
taulukossa5.1riitẗäaesitẗäavainoikeanpuolenrakenne,jokaonmuotoa¯̄A(R)=̃ḡ̄A(L),miss̈ag̃∈G̃.

ab n (φ,ψ⊥,ψ)
¯̄A(R) ab n (φ,ψ⊥,ψ)

¯̄A(R)

12 0 (0,1,2)




+1 0 0
0 +1 0
0 0 +1



 1̄2 6 (0,1,−2)




+1 0 0
0 −1 0
0 0 −1





10 2,3 (π,−1,0)




+1 0 0
0 −1 0
0 0 +1



 1̄0 4,5 (0,−1,0)




−1 0 0
0 −1 0
0 0 +1





1̄2 1 (π,1,−2)




−1 0 0
0 +1 0
0 0 +1



 12 7 (π,1,2)




−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1





Taulukko5.1:Stabiilitrajapinnatskaalattunaamplitudilla∆.

5.2 J̈arjestysparametril̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaa

L̈ahell̈asupranesteenkriittisẗal̈amp̈otilaaTcl̈amp̈otilakaistaleella|T−Tc| TcGinzburg-Landau-
teoriaantaaluotettaviatuloksia.Lis̈aksiGL-menetelm̈anetunaon,etẗateoriaonyksinkertaisempi
sek̈ayleens̈alaskennallisestikevyempikuintarkkamikroskooppinenteoria.

RajoitetaanBB-rajapintojentarkasteluyḧatilanteeseen,jossasysteemiineivaikutaulkoisiakent-
tïa.Lis̈aksirajapintojatarkastellaankondensaatioenergianskaalalla,jolloindipolienergiavoidaan
j̈atẗäahuomioittamiẗatẗom̈an̈a.T̈all̈oinsupranesteenvapaaenergiaonkaavan4.9mukaisesti

F=
V
d3r(fbulk+fgrad). (5.6)

Tasapainossasysteemipyrkiiminimoimaanvapaaenergiansa.Vapaaenergiafunktionaalinä̈ariarvo
saadaanvariaatiolaskennankeinoilla.RiippumattomiksimuutujiksivoidaanvalitaAαijaA

∗
αi.Varioi-

daanvapaaenergiaa5.6muuttujanA∗αisuhteen
7.Variaatioperiaatteenmukaanstationaarisellerat-

kaisullevariaationẗaytyyḧaviẗaeliδF[Aαi(r),Aαi(r)]=0.T̈am̈asieventyyGaussinlauseella,jos-
tasyntyv̈atreunatermitḧavïav̈at,sill̈avariaatioidenδA∗αioletetaanḧavïav̈anreunalla.Koskava-
riaatiotδA∗αiovatmielivaltaisia,v̈altẗam̈aẗonehtoä̈arïarvollesupranesteess̈aonGinzburg-Landau-
differentiaaliyhẗal̈ot

K1∂i∂iAαi+(K2+K3)∂i∂iAαi+β0Aαi−2(β1A
∗
αiA

∗
αiAαi

+β2AαiA
∗
αiAαi+β3A

∗
αiAαiAαi+β4AαiA

∗
αiAαi+β5AαiAαiA

∗
αi)=0,

(5.7)

jossasummataantoistettujenindeksienijaαyli.

7VariointimuuttujanAαisuhteenjohtaisiyhẗal̈on5.7kompleksikonjugoituunyhẗal̈öon.
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GL-teoriariippuuviel̈am̈äar̈äam̈atẗomisẗaparametreistaKijaβj(i=1,2,3jaj=0,...,5).N̈am̈a
voidaan m̈äar̈aẗa mikroskooppisestateorista.Yleisestik̈ayteẗäanheikonkytkenn̈anarvoja[115,119]:

β0=
N(0)

3
1−

T

Tc

−2β1=β2=β3=β4=−β5=
7ζ(3)

120

N(0)

(kbTc)2

K1=K2=K3=
7ζ(3)

240
N(0)

vF

πkbTc
,

miss̈aN(0)ontiheysfermipinnalla.Aukikirjoitettunaẗam̈aon muotoa

N(0)=
m∗kF

2π2 2
,

miss̈am∗onefektiivinenmassa.Toinenmahdollisuusonk̈aytẗäaartikkelissa[120]esitettyj̈apaineesta
riippuvianumeerisiaarvoja.

Yksinkertaisintapausonlaskeayhten̈aisentilan,bulkin,j̈arjestysparametrinamplitudi ∆bulkB-
faasissa. T̈all̈oinj̈arjestysparametrionvakiokokosysteemiss̈aeli ¯̄A = ∆1. N̈ainollenkaavan5.6
vapaaenergiayksinkertaistuu muotoon

F=[(9β12+3β345)∆2−3β0]∆2V,

miss̈aV onsysteemintilavuussek̈aonk̈aytettylyhennysmerkinẗäaβij= βi+βj.Vapaaenergiaon
siisvainfunktioreaalisestaamplitudista ∆,jokaonsupratilassanollastapoikkeava.Funktioanalyy-
sinnojallareaalifunktionF(∆)̈äariarvottoteuttavatehdonF(∆) =0.T̈am̈aantaavapaaenergian
ä̈ariarvokohdan,jokaonB-faasinamplitudibulkissa

∆bulk=
β0

2(3β12+β345)
(5.8)

Saatuamplitudionl̈amp̈otilastariippuvasuureenβ0v̈alityksell̈aheikonkytkenn̈an-approksimaatiossa.
Tarkkabulk-arvojasenl̈amp̈otilariippuvuuslasketaanseuraavassakappaleessa.Kuitenkinsijoittamal-
lasaatu minimiarvo ∆bulk vapaaenergianlausekkeeseensaadaanselvillesupranesteenkondensaatio-
energiatiheys

fs=−
3

2
∆2

bulk.

Supratilassakondensaatioenergialaskeesysteeminkokonaisenergiatiheytẗa mahdollistaensupranes-
teenolemassaolon.SamailmïoesiintyymÿossuprajohteenGL-teoriassa(kappaleen3.4.1esimerkkija
kuva4.6).

BB-rajapintojenj̈arjestysparametrirakennejoudutaanratkaisemaanep̈alineaarisistaGL-yhẗal̈oisẗa
5.7,jokaminimoivapaaenergianvariaatioperiaatteennojalla.Ratkaisuaeien̈äapysytyẗam̈äar̈äam̈äan
yleisestianalyyttisestivaanjoudutaanturvautumaannumeerisiin menetelmiin.

BB-rajapintoja(taulukko5.1)tarkastellessavoidaanrajoittuayksiulotteiseentapaukseen. Vali-
taanj̈arjestysparametrin muuttuvanvainx-akselinsuunnassajapysyv̈anyz-tasossavakiona.T̈all̈oin
osittaisderivaatatyksinkertaistuvat∂i∂i→ ∂2

x.KoskaGL-yhẗal̈otovattoisenkertaluvundifferentiaa-
liyhẗal̈oiẗa,tarvitaankaksireunaehtoa.N̈am̈asaadaanvaatimalla

Aαi(−∞)=δαi= ¯̄A(L)

αi
ja Aαi(∞)=g̃̄̄A(−∞)

αi
= ¯̄A(R)

αi
. (5.9)

YksimahdollinentaparatkaistaBB-pintojenrakennedifferentiaaliyhẗal̈osẗa5.7ondiskretisoidax-
akseli. Merkiẗäanyhẗal̈o5.7oikeaapuoltafunktionaalinaG[Aαi].Ongelmanaonratkaistadiskretoitu
GL-yhẗal̈oG[Aαi(xm)]kaikillatarkasteluv̈aliinkuuluvillapisteill̈axm.T̈all̈oinjokaisessav̈alinpisteess̈a
xm j̈arjestysparametri¯̄A(xm)on mahdollistaratkaistaNewtonin menetelm̈all̈a8

¯̄A(k+1)(xm)=¯̄A(k)(xm)−
G[̄̄A(k)(xm)]

G[̄̄A(n)(xm)]
(k∈N∪{0}) (5.10)

8Newtonin menetelm̈anperusajatusonesitettyliitteess̈aC.
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l̈ahtienjostainalkuarvauksesta ¯̄A(0)(xm).Lauseketta5.10voidaanyksinkertaistaaapproksimoimalla
G[̄̄A(k)(xm)] =−1/c, miss̈aconvakio. Vakiocm̈äar̈aẗäankokeellisestitarkoituksenasaavuttaa
mahdollisimmanhyv̈alaskennallinensuppeneminen.[115,116]

Tarkempaatarkasteluavartenkannattaa m̈äaritell̈aredusoituj̈arjestysparametrirelaatiolla

Aαj(x)=
i

A
(L)
αi Ãij. (5.11)

N̈ain m̈äariteltyn̈ayleisesẗarajapinnanvasemmanpuolenj̈arjestysparametriaA
(L)
αj = ∆bulkeiφ(L)

Rαj

vastaavaredusoituj̈arjestysparametrionidentiteettimatriisiÃ
(L)
αj = δαj. Oikeanpuolenredusoitu

j̈arjestysparametrion muotoa

Ã
(L)
αj =

1

∆2
bulk k

A
(L)∗
kα A

(R)
kj =

k

exp[i(φ(R)−φ(L))]R
(L)
kαRkj,

mik̈aliittyyl̈aheisestirajapinnaninvariantteihin5.3.
Artikkelissa[116]BB-rajapinnanredusoituj̈arjestysparametrirakenneÃij(x)ratkaistaanGL-yhẗa-

l̈oisẗak̈aytẗam̈all̈aniinsanotturelaksaatiomenetelm̈äa.T̈am̈amenetelm̈aonesiteltyartikkelissa[115],
muttasevastaayll̈aesitettÿaNewtonin menetelm̈äanpohjautuvaa metodia.T̈all̈oin mÿosl̈ahdeẗäan
liikkeellejostainalkuarvauksestaredusoidullej̈arjestysparametrilleÃij(x),jokatotetuttaavaaditut
reunaehdotkutenedell̈aesitettiinkaavan5.9yhteydess̈a.Relaksaatiomenetelm̈aniteraatiokonvergoi-
tuukohtialempaaenergiatilanrakennetta,kuniteraatioaskelonvaintarpeeksipieni.Konvergoituneen
ratkaisunstabilisuuttataasvoidaantestatalis̈äam̈all̈asiihenḧairïoδ̃Aij(x)jatutkimallasuppeneeko
ẗam̈aḧairïoẗonẗaratkaisuakohden.Artikkelissa[116]esiteẗäaner̈as mahdollinenanalyyttinen muoto
ḧairïolle:

δ̃Aij(x)=
N

k=0

C
(k)
ij

cosh[(x−xk)/s]
,

miss̈aC
(k)
ij,N,xk jasovats̈äadelẗavïasuureita. Ḧairïonvoimakkuutta m̈äaritell̈äansuurimpana

poikkeamanaḧairïotẗom̈asẗaj̈arjestysparametrirakenteesta.

5.3 J̈arjestysparametrinlaskeminenyleisess̈atapauksessa

Ginzburg-Landau-teoriantoimivuusheikentyysiirtyess̈aalueellaT Tc,jolloinẗaytyyk̈aytẗäatar-
kempaa mikroskooppistateoriaa.Tarkastellaanyḧataulukon5.1BB-rajapintojailmanulkoista mag-
neettikentẗäa,jolloinvoidaanviel̈akinolettaaj̈arjestysparametrinmuuttuvanvainx-akselinsuunnassa.
Rajapinnanj̈arjestysparametrinrakennekumminkinm̈äar̈aẗäank̈aytẗaenkvasiklassistal̈ahestymisẗa,
mik̈aesitell̈äanyksityiskohtaisestiẗass̈atutkielmassa.

5.3.1 Riccati-yhẗal̈ot

Keskeinenosaongelmaaonratkaistanumeerisesti3He-supranesteeseenliittyv̈atRiccati-yhẗal̈otpitkin
erikvasihiukkastenkulkemiasuoriapolkujaelitrajektoreita.RatkaistavanaonRiccati-amplitudienâ
jâbmatriisisetyhẗal̈ot(kaava3.52kirjoitettunahiemaneri muotoon,jokavastaaartikkelia[90]):

i∂ŝa+2iεmâ−â̄∆̂a+∆̂=0

i∂ŝb−2iεmb̂−b̂̂∆̂b+∆̄=0,
(5.12)

miss̈amerkinẗa∂s=( vF·∇)onderivointitrajektoriaspitkin.Lis̈aksiyhẗal̈oiss̈a5.12onk̈aytettyly-
hennysnotaatiota∆̄:=−∆̂†sek̈aMatsubara-taajuudenωm (kaava3.29)avullam̈äaritettÿaMatsubara-
energiaa

εn:=ωn=(2n+1)πtkbTc, (5.13)
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miss̈at=T/Tconsuhteellinenl̈amp̈otila.
Spin-tripletintapauksessa,jossaulkoistamagneettikenẗäaeiole,voidaanRiccatti-amplituditesitẗäa

vektoristenamplitudienajabavulla muodossa[90]

â=(iσσy)·a ja b̂=(iσyσ)·b, (5.14)

miss̈aσonPaulinspinvektori9.Vastaavahajotelmagapillê∆esiteltiinaikaisemmin(kaava3.57)eli

∆̂=(iσσy)·∆ ja ∆̄=(iσyσ)·∆∗. (5.15)

T̈all̈oinsekatermityhẗal̈oiss̈a5.12voidaanesitẗäa muodossa

â̄∆̂a

=(iσσy·a)(iσyσ·∆∗)(iσσy·a)

=−[(σ·a)(σ·∆∗)](iσyσ·∆∗)

=−[(a·∆∗)I+iσ·(a×∆∗)](iσyσ·∆∗)

=−[(a·∆∗)I(iσ·a)+iσ·(a×∆∗)(iσ·a)]σy

=−[iσ·(a·∆∗)a−[(a×∆∗)·a

=0

+iσ·(a×∆∗)×a]σy

=−iσσy·[(a·∆∗)a−(a×∆∗)×a]

=−iσσy·[(a·∆∗)a−((a·a)∆∗−(∆∗·a)a)]

=−iσσy·[2(a·∆∗)a−(a·a)∆∗]

b̂∆̂b

=(iσyσ·b)(iσσy·∆)(iσyσ·b)

=−(iσyσ·b)[(σ·∆)(σ·b)]

=−(iσyσ·b)[(∆ ·b)I+iσ·(∆ ×b)]

=−σy[iσ·(∆ ·b)b−(σ·b)(σ·(∆ ×b))]

=−σy[iσ·(∆ ·b)b−(b·(∆ ×b)

=0

+iσ·(b×(∆ ×b))]

=−iσyσ·[(∆ ·b)b−(b×(∆ ×b))]

=−iσyσ·[(∆ ·b)b−((b·b)∆ −b(b·∆))]

=−iσyσ·[2(∆ ·b)b−(b·b)∆],

miss̈aonk̈aytettyPaulin matriisienjaspinvektorinominaisuuksia10.
K̈aytẗam̈all̈a Riccati-amplitudin(kaava5.14)jagapin(kaava5.15)esityksïa muihinkinyhẗal̈on

5.12termeihinsek̈ahÿodynẗam̈all̈ayll̈aesitettÿasekatermienlaskuap̈äadyẗäanyhẗal̈oihin

iσσy·[i∂sa+2iεma+2(a·∆∗)a−(a·a)∆∗+∆]=0

iσyσ·[i∂sb−2iεmb+2(b·∆)b−(b·b)∆ +∆∗]=0.

N̈ainollensaadaanvektoroidutRiccatti-yhẗal̈ot

i∂sa+[2(a·∆∗)+2iεm]a−(a·a)∆∗+∆ =0 (5.16)

i∂sb+[2(b·∆)−2iεm]b−(b·b)∆ +∆∗=0, (5.17)

jotkaovathelpomminohjelmoitavissakuin matriisisetvastineet.

5.3.2 Runge-Kutta-menetelm̈a

Yhẗal̈ot5.16ja5.17voidaanratkaistakomponenteittaintrajektoreilla.Komponenttienyhẗal̈ot muo-
dostavatskalaarisenkytketyndifferentiaaliyhẗal̈oryhm̈an,jokavoidaanratkaistanumeerisestik̈aytẗaen
nelj̈annenasteenRunge-Kutta-metodia.

Runge-Kutta-menetelm̈atovateritẗaintehokaskeinok̈asitell̈aensimm̈aisenkertaluvundifferenti-
aaliyhẗal̈ojennumeeristaratkaisua. Menetelm̈atpohjautuvatajatukseenapproksimoidaoikeaaratkai-
suapistetẗain.T̈all̈ointarkasteltavatyhẗal̈otratkaistaandiskretoidussatarkasteluv̈aliss̈aeli muodos-
tetaanhila.Hilapisteidenv̈alisẗaeẗaisyytẗakutsutaanaskelpituudeksi.Ratkaisusaadaaniteratiivisesti
l̈ahtienliikkeelleannetustaalkuarvosta, muttauudenpisteenlaskemiseentarvitaanainoastaantieto
edellisesẗapisteesẗaeik̈a-toisinkunNewtonin menetelm̈ass̈a-tarvita m̈äar̈aẗaderivaattoja.

9TarkemminPaulin matriiseistajaspinvektoristaliittess̈aA.
10Liitteess̈aAesitell̈äan mÿostarvittavatPaulin matriiseidenjaspinvektorinominaisuudet.
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Nelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈anongelmanaon,etẗametodivoiollaraskas.Esimerkik-
siBB-rajapintojenlaskemisen(katsokuva5.6)hitainjaraskainkohtaonRiccatti-yhẗal̈ojenratkai-
seminenRunge-Kuttalla.Siiẗahoulimattayhẗal̈otkannattaaratkaistanumeerisestiRunge-Kuttalla.
Metodionasymptoottisestistabiilielipienilläaskelpituuksillaḧairïonkasvusaadaanrajattutietyn
raja-arvonalle. Toisenaetunanelj̈annenasteen Runge-Kuttassaontarkkuus. Nimens̈a mukaisesti
syntynytvirheonverrannollinenk̈aytetynaskelpituudenhnelj̈anteenpotenssiinh4.N̈ainollenhyvin
pienill̈aaskelv̈aleill̈asaavutetaaneritẗainsuurinumeerinentarkkuus.

Tarkastellaanesimerkkin̈a, miten muotoa

x=f(x(t),y(t),t)

y=g(x(t),y(t),t)
(5.18)

olevankytkettydifferentiaaliyhẗal̈opariannetuillaalkuarvoillax(t0)jay(t0)l̈ahẗopisteess̈at0ratkais-
taannelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈all̈a. Yleistysvainyhden muuttujantapauksesta11on
helppo. Merkiẗäantn+1 :=tn+hsek̈ax(tn):=xnjay(tn):=yn.Ensiniteraatiossalasketaankertoimet

k1=f(xn,yn,tn) j1=g(xn,yn,tn)

k2=f(xn+h
2k1,yn+h

2j1,tn+h
2) j2=g(xn+h

2k1,yn+h
2j1,tn+h

2)

k3=f(xn+h
2k2,yn+h

2j2,tn+h
2) j3=g(xn+h

2k2,yn+h
2j2,tn+h

2)

k4=f(xn+hk3,yn+hj3,tn+h) j4=g(xn+hk3,yn+hj3,tn+h)

jaẗam̈anj̈alkeensaadaanuudetarvotedellisenpisteenarvoistakaavalla

xn+1 =xn+
h

6
(k1+2k2+2k3+k4)

yn+1 =yn+
h

6
(j1+2j2+2j3+j4).

K̈aym̈all̈al̈apikaikkivalitulletarkasteluv̈alillekuuluvatpisteetsaadaanlikim̈äar̈ainenratkaisuyhẗal̈o-
parille5.18kyseisell̈atarkasteluv̈alill̈a.Nytn̈ahd̈äan,etẗaRunge-Kutta-menetelm̈avoidaanyleisẗäa
samallatavallayhẗal̈oryhm̈alle5.18,jokakoostuuuseammastakinratkaistavasta muuttujasta.

BB-rajapinnantapauksessatietyill̈atrajektoreillaRunge-Kutta-menetelm̈äak̈ayteẗäank̈äanteisesti.
T̈am̈atarkoittaa,etẗapolunensimm̈ainenpistet0onviimeinenhilapistex-akselillasek̈ax(t0)jay(t0)
siihenliittyv̈atalkuarvot.T̈am̈anj̈alkeenprosessissak̈ayd̈äanhilapisteiẗanegatiivisenx-akselinsuun-
taanelixn−1=xn−h.Edell̈aesitettykahdenmuuttujanRunge-Kutta-menetelm̈akertoimetjauudet
arvotlasketaan muutensamallatavalla, muttaaskelv̈ali muuttuup̈ainvastaiseensuuntaanh→−h.

Laskiessa Riccatti-yhẗal̈oiẗa Runge-Kutta-menetelm̈all̈a mÿosj̈arjestysparametrion m̈äaritetty
vainhilapisteiss̈ajaẗall̈oinmÿosgap-funktioonm̈äaritettyn̈aiss̈apisteiss̈a.KumminkinRunge-Kutta-
menetelm̈all̈alaskiessatarvitaankahtaylim̈äar̈aisẗapistetẗahilapisteidenv̈alisẗa,joissaj̈arjestyspara-
metriajasamallagap-funktiotavoidaanarvioidalineaarisellataipolynomisellainterpolaatiolla.

Gap-funktiotapiẗäajotenkinarvioidaRunge-Kutta-menetelm̈äak̈aytẗaess̈a,sill̈agap-funktioon
vain m̈äariteltyhilapisteiss̈a, muttaRunge-Kutta-menetelm̈alaskeekaksiylim̈äar̈aisẗapistetẗahila-
pisteidenv̈alisẗa.N̈aiss̈akahdessapisteess̈aarvioidaangap-funktiotalineaarisellainterpolaatiolla.

Nelj̈annenasteenRunge-Kuttaonohjelmoitavissa,esimerkiksiC-kielell̈a, mutta monissanumee-
risissaohjelmissaonoptimoituja, Runge-Kutta-menetelmiinpohjautuviavalmiitaohjelmia. N̈aiss̈a
voiollajopasis̈äanrakennettunaadaptoituaskelpituus,jolloinmenetelm̈ass̈amuutellaanhilapisteiden
m̈äar̈äajapaikkaapiẗäakseenpaikallinenvirhetietynvirherajanalapuolella. Tosinẗall̈oinyleises-
tilaskentanopeuslaskee.Esimerkiksiyhẗal̈ot5.16ja5.17trajektoreillavoidaanratkaista Matlabin
sis̈aisell̈aODE45-komennolla,jokapohjautuunelj̈annenasteenRunge-Kuttaansek̈asis̈alẗäa mahdol-
lisuudenadaptoidunaskelpituudenk̈aytẗöon.

11Nelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈ayhdenratkaistavan muuttujantapauksessaonesiteltyliitteess̈aC.
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5.3.3 Trajektoreidenvariointi

Tarkastellaan,mitenä̈arellinenm̈äar̈atrajektoreitakannattaisivalita.T̈aẗavartentarvitaannumeeris-
tametodia,jotakutsutaanGaussinintegroinniksi.Gaussinintegroinnissamielivaltaistafunktionh(x)
m̈äar̈attÿaintegraaliayliv̈alin[−1,1]12 arvioidaanpainotettunasummanafunktionarvoistav̈alin
pisteill̈axi∈[−1,1]:

1

−1
h(x)dx≈

N

i=1

wih(xi), (5.19)

miss̈awionpisteeseenxiliittyv̈apainokerroin(i=1,...,N).Approksimaatio5.19paraneekasvat-
taesssalaskettavienpisteiden m̈äar̈äaN.

Gaussinintegroinninpisteetjaniidenpainokertoimetvoidaanlaskeasuoraannumeerisillaohjel-
milla,kuten Mathematicalla, muttaniitälaskevankoodinohjelmointiitseon mÿossuhteellisenhelp-
potehd̈a.Numeerisenintegroinninpohjanaonk̈aytẗäaortogonaalipolynomeja,joidenavullafunktio
h(x)on mahdollistakehitẗäasarjaksitietyiss̈atapauksissa. Gaussinintegroinnissaortogonaalipoly-
nomeinak̈ayteẗäanLegendrenpolynomejaPi(x)(i=1,...,N).Korkeimmallepolynomilleasetetaan
ominaisuusPN(1) =1. Helpointapa m̈äar̈aẗaLegendrenpolynomitonlaskeaneiteratiivisestire-
kurssiokaavallal̈ahtienarvoistaP0(x)=1jaP1(x)=x.KorkeimmanpolynominPN(x)nollakohdat
ovatetsitytpisteetxijan̈am̈avoidaanratkaistanumeerisesti,esimerkiksi Newtonin menetelm̈all̈a.
PisteidenpainokertoimetsaadaanpolynominPN(x)derivaatastakaavalla

wi=
2

(1−x2
i)Pn(xi)2

.

Koskatrajektoritovatkvasihiukkastensuoriapolkuja,nevoidaanindeksoidaniidenliikem̈äar̈an
suunnan̂pavulla.Pallokoordinaatissaliikem̈äar̈avektorion

p̂=cosθi+sinθcosφj+sinθsinφk,

miss̈aθonelevaatiokulmajaφatsimuuttikulma. N̈ainollentrajektoreitavoidaankuvatakulmilla
θjaφ.T̈am̈a mÿostarkoittaa,etẗakiinnitetyll̈aatsimuuttikulmallaφriitẗäaindeksoidapolutvain
elevaatiokulmanθavulla,kutenkuvassa5.3onesitetty.

Koskakulmatkiinnnitẗav̈atlaskettavattrajektorit,integrointiyliavaruuskulmankaavassa3.59
voidaanymm̈arẗäa,etẗaj̈arjestysparametrikoostuukvasihiukkastenvaikutuksistaylikaikkienpolku-
jen. Kuitenkaanyleens̈aẗaẗaeivoitehd̈aanalyyttisestivaanjoudutaanturvautumaannumeeriseen
integrointiin.Integraalilleylielevaatiokulmansaadaanhelpostinumeerinenarvio Gaussinintegroin-
nilla,koska muuttujanvaihdolla

π

0
sinθdθ

θ→cosθ
−−−−−−−→

1

−1
d(cosθ).

T̈all̈oin Gaussinintegrointikiinnitẗäalaskettavatpolut,sill̈aoptimaalisetpisteetkaavassa5.19ovat
polkujenkulmienkosinienarvoja.Integrointiyliatsimuuttikulmanon mahdollistaerikoistapauksis-
sasuorittaaanalyyttisesti, muttayleisestijoudutaanturvautumaannumerisiin menetelmiin,kuten
Gaussinintegrointiin(esiteltyliitteess̈aC). K̈aytẗaess̈a Gaussinintegrointiakaavan3.59integraalin
laskemiseentulosparanee miẗaenemm̈anpolkujavalitaan.

Toinentarkasteltavaseikkaon, mitentrajektoritkannattaadiskretoidak̈aytẗaess̈aRunge-Kutta-
menetelm̈äa Riccati-yhẗal̈oidenratkaisemiseksi. T̈aḧanonkaksiekvivalenttiatapaa. Ensimm̈ainen
tapaondiskretoidaitsetrajektori.T̈all̈oinsiirtym̈aaskeltasuoritetaantrajektorinsuuntaisesti.Toinen
mahdollisuuson,etẗadiskretoidaantrajektorinsijaankoordinaattiakselijasuoritetaansiirtym̈aaskel
sensuuntaisesti.Asiaonhavainnollistettukuvassa5.3.

12Yleistys mielivaltaisellev̈alillepalautuupienell̈alaskullav̈alin[−1,1]tapaukseen. Tarvittava muunnosonesitelty
liitteess̈aC.
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Kuva5.3:Trajektorit.Kuvassaonesitettykvasihiukkastentrajektoritsuuntiinp̂jâp tasossaφ=0.
T̈all̈oinpolutp̂jâp voidaanindeksoidakulmienθjaθavulla.Lis̈aksikuvassaonesitettypolkujen
mahdollisetdiskretointitavat:polun ∆sjax-akselin ∆xdiskretointi.

Viimeinenhuomioon,etẗa Riccati-yhẗal̈otovatskaalautuvia. Tarkastelemallayhẗal̈oiẗa5.16ja
5.17n̈ahd̈äan,etẗan̈am̈akannattaajakaapuolittainsuureella2πkbTc.N̈ainsuunnatullederivaatalle
saadaan muoto

1

2πkbTc
∂s=

vF

2πkbTc
(̂p·∇)=ξ0(̂p·∇),

miss̈aξ0 onsupranesteenkoherenssipituus(kaava3.14). N̈ainollenkoherenssipituusξ0 on Riccati-
yhẗal̈oidenluonnollinenpituusskaalaja muutoksetkannattaailmaistayksik̈oiss̈aξ0.Lis̈aksiẗall̈oin
Matsubara-energia εm sek̈agap-funktiot∆ja∆̄kannattaailmoittaayksik̈oiss̈akbTc.N̈ainskaalattuna
Riccati-amplituditajabovatlaaduttomiasuureita.

5.3.4 Alkuarvot

Erilaisetiteraatiomenetelm̈at,kutenRunge-Kutta-menetelm̈a,l̈ahtev̈atliikkeelleannetustaalkuarvos-
ta.Tarkastellaanseuravaksi, mitenalkuarvotkannattaa m̈äar̈aẗa.

Bulk-arvo

Suprajohdeidenteoriassagap(energiarako)onskalaarifunktio,jonkal̈amp̈otilariippuvuus m̈äar̈aytyy
BCS-teoriangap-yhẗal̈osẗa2.8(esiteltytarkemminkappaleessa1.1.4).Suprajohteessaelektronitmuo-
dostavatCooperinparins-tilaan,jokaonyksinkertaisintilanne.T̈ass̈atutkielmassa3He-atomienole-
tetaansupranesteess̈a muodostavanCooperinparitp-tilaan.KuitenkinB-faasinenergiarakoonisot-
rooppinen(kuva3.6)jasitenanaloginensysteemisuprajohteens-tilanpariutumisenkanssa.T̈all̈oin
puhtaanB-faasinenergiaraonelibulk-arvon ∆bulkl̈amp̈otilariippuvuus m̈äar̈aytyyBCS-teoriangap-
yhẗal̈osẗa2.8[82]. Tarkemminẗam̈avoidaanperustellatarkemminsoveltamallasupranesteengap-
yhẗal̈öa(jokokaava3.55tai3.59)puhtaalle,yhten̈aiselleB-faasille.

BCS-teorianenergiaraonl̈amp̈otilariippuvuuspiẗäaratkaistanumeerisestigap-yhẗal̈osẗa2.8.T̈aẗa
vartenonolemassavalmiitakoodeja,esimerkiksiFortran77-kielinenkoodi,jonkaperusajatuson
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mÿosesitettyyksityiskohtaisesti[121].Pohjautuenẗam̈ankoodinajatukseenesitell̈äannumeerinen
keinolaskeabulk–arvo BCS-teoriangap-yhẗal̈osẗa, mik̈asittenvoidaankoodata muillakinkielill̈a,
kuten Matlabilla.

BCS-teoriangap-yhẗal̈oheikonkytkenn̈an-approksimaatiossavoidaankirjoittaaMatsubara-forma-
lismissa muotoonG(∆)=0, miss̈a

G(∆)=ln
T

Tc
+πkbT

ωn

1

|ωn|
−

1

ω2
n+∆2 (5.20)

k̈aytẗaen Matsubara-taajuuttaωn.Vaihtamallayksik̈otẗomiinmuuttujiint=T/Tcjaz=∆/(2πkbTc)
saadaangap-yhẗal̈onvasenpuoli5.20 muotoon

G(z)=lnt+
∞

n=1

1

n−1
2

−
t

t2(n−1
2)2+z2

. (5.21)

Yhẗal̈oG(z) =0voidaanratkaistanumeerisesti,esimerkiksi Newtonin menetelm̈all̈a.Ensinnu-
meeristalaskentaavartenä̈areẗonẗasummaakaavassa5.21piẗäaarvioida.Olkoontarkastilaskettavien
termien m̈äar̈ak(numeerinenlaskentaosoittaa,etẗak=10riitẗäatarpeeksihyv̈anratkaisunsaami-
seksikaikissal̈amp̈otiloissa).Summanloppujatermej̈aapproksimoidaanEuler-McLaurin-kaavalla13.
T̈all̈oinsaadaan

G(z)=
k

n=1

1

n−1
2

−
t

t2(n−1
2)2+z2

+ln
kt+

√
k2t2+z2

2k
−

1

24

1

k2
−

kt3

(k2t2+z2)3/2
+O

1

k4
.

(5.22)

T̈am̈anj̈alkeensaadaanarvioderivaatalleG(z)lausekkeesta5.22:

dG

dz
=

k

n=1

tz

[t2(n−1
2)2+z2]3/2

+
z

√
k2t2+z2(kt+

√
k2t2+z2)

−
kzt3

8(k2t2+z2)5/2
+O

1

k6
. (5.23)

Viimeisen̈a m̈äar̈aẗäaniteraationtarvitsemaalkuarvo.Suprajohteenteorianyhteydess̈aesiteltiin,
etẗaBCS-teoriangap-yhẗal̈osis̈alẗäavaatimuksen ∆(T≥ Tc)=0sek̈asiiẗasaadaanlaskettuaana-
lyyttinentulos∆(T=0)=πe−γkbTc≈1.764kbTc,miss̈aγonEulerinvakio.Fysikaalisestiajateltuna
energiarako ∆pysyy melkeinvakiona matalissal̈amp̈otiloissakunnesl̈amp̈otilaonviritẗanyttar-
peeeksisuuren m̈äar̈ankvasihiukkasia, muttal̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaTcsenpiẗäatippuanollaan
melkeinpystysuorasti[6].Er̈as mahdollinenalkuarvaus,jokatoteuttaaedell̈a mainitutominaisuudet
energiaraolle,on

z0(T):=
∆(T=0)

2πkbTc
1−

T

Tc
≈0.2807 1−

T

Tc
, (5.24)

jokariippuuefektiivisestivainskaalatustal̈amp̈otilastat=T/Tc.

Olkooni∈N∪{0}.Newtonin menetelm̈ass̈ayhẗal̈oG(z)=0ratkaistaaniteroimallalauseketta

zi+1 =zi−
G(zi)

G(zi)
(5.25)

l̈ahtienliikeellealkuarvosta5.24sek̈ahÿodynẗaenyhẗal̈oiẗa5.22ja5.23.Iteraatiota5.25jatketaan
kunnestuloskonvergoituujollakinj∈N∪{0}.T̈am̈aratkaisuzjm̈äar̈äal̈amp̈otilanTbulk-arvon
∆bulk=2πzjyksik̈oiss̈akbTc.T̈all̈oinon m̈äar̈atty mikroskooppisenteoriangap-yhẗal̈osẗabulk-arvon
yleinenl̈amp̈otilariippuvuus(kuva5.4),jokayleisẗäafenomenologisenGL-teoriantuloksen5.8.

13Esiteltylyhyestiliitteess̈aC.
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Kuva5.4:Bulk-arvonl̈ammp̈otilariippuvuus.Yksik̈oẗonskaalattubulk-arvo∆bulk/(kbTc)riippuuvain
skaalatustal̈amp̈otilastat=T/Tc.Lis̈aksin̈ahd̈äanetẗal̈amp̈otilariippuvuusk̈aytẗaytyykuinfunktio
(1−T/Tc)

1/2.

Gap-funktio

Edell̈alasketunbulk-arvon ∆bulkavullapystyẗäan m̈äar̈äam̈äangap-funktio∆ ensimm̈aisell̈aiteraa-
tiokieroksella.T̈aẗavartentarvitaanviel̈aalkuarvausj̈arjestysparametrista¯̄A(x).Koskarajapintaon
asetettukulkemaanorigonkauttayz-tasossa,kaukanaorigostarajapinnanvaikutuksenpiẗäaḧaviẗa
jaj̈arjestysparametrionpuhtaansupranesteenkaltainen.SamaantapaankuinGL-teoriantapaukses-
sakaukanarajapinnanvasemmallapuolellaj̈arjestysparametriksivoidaanvalitaidentiteettimatriisija
oikeallepuolelletarkasteltavastarajapinnastariippuenjokintaulukon5.1matriiseista.T̈all̈oinoletta-
mallasysteemitarpeeksisuureksij̈arjestysparametrillaonkaavan5.9mukaisetreuna-arvot¯̄A(−∞)ja
¯̄A(∞).

Itsej̈arjestysparametrin¯̄A(x)rakenneensimm̈aiselleiteraatiollevoidaankonstruoidauseammalla-
kintavallak̈aytẗam̈all̈areuna-arvoja¯̄A(−∞)ja¯̄A(∞).Er̈as mahdollisuusonk̈aytẗäaseuraavanlaista
porrasfunktiota

¯̄A(x)=∆bulk·






¯̄A(−∞), kunx<0

¯̄A(−∞)+̄̄A(∞)
2 , kunx=0

¯̄A(∞), kunx>0.

(5.26)

Gap-funktiosaadaanj̈arjestysparametristajokaisellaiteraatiokieroksellakaavalla

∆(x,̂p)=¯̄A(x)·̂p= ¯̄Axx(x)cosθi+ ¯̄Ayy(x)sinθcosφj+ ¯̄Azz(x)sinθsinφk. (5.27)

Riccati-amplitudit

Hyv̈atalkuarvaukset Riccati-amplitudeilleajabsaadaantarkastelemallatasapainotilannetta. Ta-
sapainossavoidaanolettaa,etẗa muutoksetamplitudeissaovatḧavïav̈anpienïaeli matemaattisesti
∂sa=∂sb=0Riccati-yhẗal̈oiss̈a.N̈ainollentasapainoakuvaavatyhẗal̈ot

2(a·∆∗+iεn)a−(a·a)∆∗+∆ =0

2(b·∆ −iεn)b−(b·b)∆ +∆∗=0
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Tarkastellaanensiksiamplitudiaa. Menetẗam̈atẗamerkitẗav̈astiyleisyytẗavoidaanolettaagap-
funktionolevanreaalinen∆∗=∆.Koskagap-funktiojaRiccati-amplitudiovatverrannollisialii-
kem̈äar̈ansuuntaanp̂,voidaanneilmoittaamuodossaa= âpja∆ = ∆̂p.T̈all̈oinamplitudina
tasapainoyhẗal̈osaadaanmuotoon

∆a2+2iεna+∆=0. (5.28)

T̈all̈ayhẗal̈oll̈aonkaksitoisistaanpoikkeavaaratkaisua

a−=i
−εn− ε2n+∆

2

∆
ja a+=i

−εn+ ε2n+∆
2

∆
,

0 1 2 3

-6

-4

-2

0

 
n
 /  

I
m[
 
a -
] 

0 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 
n
 / 

I
m 
[ 
a +
]

(5.29)

joidenimagin̈äariosatonesitettykuvassa5.5.

Kuva5.5:Riccati-amplitudita+jaa−.Ratkaisujen5.29imagin̈äariosienk̈aytẗaytyminenlaaduttoman
suureenεn/∆funktiona.Amplitudina−imagin̈äariosapieneneerajattomastisuureenεn/∆kasvaessa,
muttaIm[a+]l̈aheneenollaa,kunεn/∆→∞.

Tutkitaanratkaisuja5.29tarkemminlineaarisellastabiilisuusanalyysill̈a,jollointarkastellaanpie-
nenḧairïonδalis̈ayksenvaikutustatasapainoratkaisuuna.T̈all̈oinyhẗal̈on5.16nojalla

∂s(a+δa)=i[∆(a+δa)
2+2iεn(a+δa)+∆]

=i[(∆a2+2iεna+∆)+2∆aδa+2iεnδa+(δa)
2]

=2i(∆a+iεn)δa,

miss̈aonhÿodynnettytasapainoyhẗal̈öajalineaarisuudennojallaoletetaantermin(δa)2oletetaan
olevanḧavïav̈anpieni.Koskatasapainoratkaisuaonvakioderivoinnissa,yll̈aolevalaskuantaadiffe-
rentiaaliyhẗal̈on

∂s(δa)=2(i∆a−εn)δa.

Saadundifferentiaaliyhẗal̈onperusteella,jossuureeni∆a−εm reaaliosaonpositiivinen,ḧairïokasvaa
eksponentiaalisestijaratkaisuaonep̈astabiili.StabiililleratkaisulletermiRe[i∆a−εn]ontaasne-
gatiivinen,jolloinḧairïoḧavïäaeksponenttiaalisesti.ErikoistapauksessaRe[i∆a−εn]=0lineaarinen
tarkastelueien̈äatoimi.Ratkaisuille5.29saadaan

Re[i∆a+−εn]=− ε2n+∆
2<0 sek̈a Re[i∆a−−εn]= ε2n+∆

2>0

N̈ainollenainoastaana+onstabiilijahyv̈aksytẗav̈aalkuarvo.
Myöstoisenamplitudinbalkuarvo m̈äar̈aytyysamallatavalla.Kirjoittamallab=b̂psaadaan

tasapainoyhẗal̈o

∆b2−2iεnb+∆=0,
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jonkaratkaisutovat

b+=i
εn+ ε2n+∆

2

∆
ja b−=i

εn− ε2n+∆
2

∆
.

K̈aytẗam̈all̈ayhẗal̈öa5.17lineaarinenstabiilisuusanalyysiosoittaisi,etẗavainratkaisub− onstabiili
jasitenhyv̈aksytẗav̈aalkuarvop̈ainavastaiseensuuntaan.
Alkuarvotvoidaankirjoittaamÿosmuotoon,jossaneovatverrannollisiagap-funktioon14:

a:=i
−εn+ ε2n+∆

2

∆
=i

∆

εn+ ε2n+∆
2
ja b:=i

−εn+ ε2n+∆
2

∆
=−i

∆

ε2n+
√
εn+∆2

.

(5.30)

Huomioitavaaon,etẗaalkuarvotajablasketaankyseisenpolunp̈aiss̈a;apolunalkupisteess̈ajab
loppupisteess̈a(katsokuva5.3).Lis̈aksialkuarvotriippuvatlaskettavastataajuudesta.Koska∆pysyy
vakionasysteemiss̈a(l̈amp̈otilajarajapintaovatkiinnitettyj̈avalinnanj̈alkeen),suhdekasvaaεn/∆
l̈ahestyen̈äareẗonẗa,kunn→∞15.Ratkaisujen5.30stabiilisuusn̈akyymÿosniidenasymptoottisessa
k̈aytẗaytymisess̈a,sill̈aa→ 0jab→ 0,kunεn/∆→ ∞.Hyl̈atytep̈astabiilitratkaisutalkuarvoille
taasdivergoivatkohtïäareẗonẗataimiinusä̈areẗonẗarajallaεn/∆→ ∞.T̈am̈ak̈ayẗosn̈akyymÿos
kuvassa5.5.

5.3.5 Pariamplitudinidentifiointi

Gap-funktionlaskemiseentarvitaantietoapariamplitudeistafjāf.Tarkastellaanaluksi,mitenpa-
riamplitudifvoidaanm̈äar̈aẗaRiccatti-amplitudeista.Esitysten3.58ja3.53perusteellakvasiklassi-
nenpropagaattoriĝonmuotoa

ĝ=
ḡ+σ·̄g iσσy·f
iσyσ·̄f g+σT·g

=−iπ
(1−â̂b)−1 0

0 (1−b̂̂a)−1
1+̂âb 2̂a

−2̂b −1−b̂̂a
. (5.31)

T̈all̈oinvertaamallaesityksïakvasiklassisessapropagaattorissa5.31saadaanpariamplitudillefseuraa-
vanlainenrelaatio16

iσσy·f=−2iπ(1−â̂b)
−1â

=−2iπ
1

1−â̂b
â

=
−2iπ

1−(iσσy·a)(iσyσ·b)
(iσσy·a)

=−2iπ
1

1+(σ·a)(σ·b)
(iσσy·a)

=−2iπ
1

1+[(a·b)1+iσ·(a×b)]
(iσσy·a)

=−2iπ
1

(1+a·b)1+iσ·(a×b)
(iσσy·a)

=−2iπ
[(1+a·b)1−iσ·(a×b)](iσσy·a)

[(1+a·b)1+iσ·(a×b)][(1+a·b)1−iσ·(a×b)]

=−2iπ
iσσy·(1+a·b)a−[iσ·(a×b)](iσσy·a)

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)

=−2iπ
iσσy·(1+a·b)a+a·(a×b)1−iσσy·[a×(a×b)]

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)

14Yleisemm̈ass̈atapauksessa∆onkompleksinen.Ainoatmuutoksetalkuarvojenj̈alkimm̈aisiinesityksiinkaavassa5.30
ovat,etẗanelïonsijaanpiẗäak̈aytẗäanormia∆2→|∆|2jaalkuarvonbesityksess̈aosoittajassa∆→ ∆∗.
15Kappaleessa4.3.6osoitetaan,etẗasymmetrianriitẗäatarkastellavainpositiivisiataajuuksia.
16Esitettylaskueikuitenkaanole matemaattisessa mieless̈aẗaysin mielek̈as(matriisillajakaminen), muttaantaa
ẗasm̈alleensamantuloksenkuinpitempijahankalampitarkkalasku(k̈äanteismatriisillakertominenjasievenẗaminen).



74 LUKU5. RAJAPINNATSUPRANESTEESS̈A

=iσσy·−2iπ
(1+a·b)a−a×(a×b)

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)

=iσσy·−2iπ
(1+a·b)a−(a·b)a+(a·a)b

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)

=iσσy·−2iπ
a+(a·a)b

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)
,

miss̈aonhÿodynnettyj̈alleenPaulinvektorinja matriisienominaisuuksiasek̈avektoriesityksïa5.14.
N̈ainollenpariamplitudiksifvoidaanidentifioida

f=−2iπ
a+(a·a)b

(1+a·b)2+(a×b)·(a×b)
=−2iπ

a+(a·a)b

1+2a·b+(a·a)(b·b)
. (5.32)

Propagaattorinesityksesẗa5.31voidaan mÿosp̈äatell̈atoisenkinpariamplitudin̄fesitys:

iσyσ·̄f=2iπ
1

1−b̂̂a
b̂.

Samallatavallakuinpariamplitudinfmuotop̈äateltiinsaadaanmÿosm̈äar̈attÿatoisellepariamplitu-
dillef̄esitysRiccati-amplitudivektorienavulla

f̄=2iπ
b+(b·b)a

1+2a·b+(a·a)(b·b)
. (5.33)

5.3.6 J̈arjestysparametrinlaskeminen

Pariamplitudien f(x,̂p,ωn)jāf(x,̂p,ωn)avullavoidaan m̈äar̈aẗauusi∆(x,̂p)gap-yhẗal̈osẗa3.59.
Kumminkingap-funktion∆(̂p,x)sijaanhalutaanlaskeauusij̈arjestysparametri¯̄A(x).Tarkoituksena
on muokatagap-yhẗal̈o3.59ja m̈äar̈aẗaẗam̈anavullaj̈arjetysparametripariamplitudeista.

Vertaamallakvasiklassisenpropagaattorinesityksïa3.36ja3.58saadaanrelaatiotf=(iσσy)·fja
f̄=(iσyσ)·̄f,jotkasijoittamallasymmetriakaavaan3.38m̈äar̈äav̈atsymmetriarelaationvektoroiduille
pariamplitudeille:

f(x,̂p,−ωn)=̄f(x,̂p,ωn)∗. (5.34)

Jakamallagap-yhẗal̈o3.59puolittainsuureellakbTcsaadaangap-funktiolle∆ yksik̈oẗonyhẗal̈o

∆(x,̂p)

kbTc
=t

|ωn|≤ωc

dΩ̂p

4π
V(̂p,̂p)f(x,̂p,ωn),

miss̈at=T/Tconskaalattul̈amp̈otilajaωccutoff-taajuus17.T̈am̈avoidaanuudelleenj̈arjesẗäa muo-
toon18

∆(x,̂p)

kbTc
=t

dΩ̂p

4π
V(̂p,̂p)

0≤ωn≤ωc

f(x,̂p,ωn)+
−ωc≤ωn≤0

f(x,̂p,ωn).

Summausylinegatiivistentaajuuksiensaadaank̈atev̈amp̈äan muotoonk̈aytẗam̈all̈asymmetriarelaa-
tiota5.34:

−ωc≤ωn≤0

f(x,̂p,ωn)
ωn→−ωn=

0≤ωn≤ωc

f(x,̂p,−ωn)
5.34
=

0≤ωn≤ωc

f̄(x,̂p,ωn)∗.

N̈ainollenp̈äadyẗäanuuteenyksik̈otẗom̈äangap-yhẗal̈öon

∆(x,̂p)

kbTc
=t

dΩ̂p

4π
V(̂p,̂p)

0≤ωn≤ωc

f(x,̂p,ωn)+̄f(x,̂p,ωn)∗
(5.35)

17Vastaavastivoitaisiink̈aytẗäa Matsubara-energiaaεn jacutoff-energiaaεc:=ωc.
18Summauksen jaossa piẗaisi olla tarkka ettei nollataajuutta lasketa kahdesti. Koska Matsubra-taajuuden

mä̈aritelm̈asẗa3.29seuraa,etẗaωn =0kaikilla n∈ N∪{0},voidaankummallakinsummanalarajallavalitanolla-
taajuus mukaan.
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Gap-yhẗal̈osẗa5.35n̈ahd̈äan,etẗatrajektorillekannattaahetilaskeakaikkiRiccati-amplituditpo-
sitiivisillataajuuksillasek̈asamalla m̈äar̈aẗaniiẗavastaavatpariamplitudit.T̈all̈oinjokaisellapolulla
saadaanlaskettuasuure

fsum(x,̂p):=
0≤ωn≤ωc

f(x,̂p,,ωn)+̄f(x,̂p,ωn)∗ . (5.36)

Sijoittamallagap-funktionesitys∆(̂p)=¯̄A(R)̂p(kaava3.57)sek̈aaukikirjoittamallakytkenẗatermi
V(̂p,̂p)=3g(̂p·̂p)puhtaantripletintapauksellesaadaangap-yhẗal̈o5.35 muotoon

¯̄A(x)

kbTc
·̂p=p̂·3tg

dΩ̂p

4π
[̂pfsum(x,̂p)],

miss̈akytkenẗakerroingm̈äar̈aytyykaavasta3.56. N̈ainollenj̈arjestysparametri ¯̄A(R) m̈äar̈aytyy
heikonkytkenn̈an-approksimaatiossayksik̈oiss̈akbTcyhẗal̈osẗa

¯̄A(x)=3gt
dΩ̂p

4π
[fsum(x,̂p)̂p], (5.37)

miss̈aintegrointijoudutaanyleens̈asuorittamaannumeerisesti,esimerkiksiGaussinintegroinnilla.
Yhẗal̈o5.37j̈arjestysparametrille ¯̄A onitseiskonsistenttiyhẗal̈o. Yhẗal̈on5.37oikeapuoliriippuu

matriisista ¯̄A,sill̈apariamplituditfjāfm̈äar̈aytyv̈at Riccatti-amplitudeista. Amplituditajab
taassaadaanRiccatti-yhẗal̈oisẗa,jotkariippuvatgap-funktiosta∆ jaẗatenj̈arjestysparametrista ¯̄A.
Yleens̈aj̈arjestysparametripiẗäaratkaistanumeerisestialoittamallajostainj̈arjestysparametriraken-
teesta¯̄A(0)jalaskemallauusij̈arjestysparametri¯̄A(1)kaavalla5.37.Saadunj̈arjestysparametrin¯̄A(1)

avulla m̈äar̈aẗäanuusiarvaussek̈asenj̈alkeenlasketaanj̈alleenuusij̈arjestysparametri ¯̄A(2). T̈aẗa
iteraatiotajatketaankunnesj̈arjestysparametri¯̄Aonsupennut.

Olkoonk∈N∪{0}.Ensimm̈aisen̈aarvauksena¯̄Ain
0 voidaank̈aytẗäayhẗal̈on5.26j̈arjestysparamet-

ria.Alkuarvauksesta¯̄Ain
k saadaanlaskettuauusij̈arjestysparametri¯̄Aout

k , muttauudenalkuarvauksen
konstruointivoidaantoteuttaauseammallakintavalla.Yksinkertaisiniteraatioehtoon

¯̄Ain
k+1 = ¯̄Aout

k . (5.38)

T̈am̈aonvainerikoistapausyleisemm̈asẗasuorastasekoituksesta:

¯̄Ain
k+1 =α¯̄Aout

k +(1−α)̄̄Ain
k, (5.39)

miss̈apainokerroinα∈Rvalitaankokeellisestitarkoituksenasaavuttaa mahdollisimmanhyv̈asuppe-
neminen.T̈am̈aonl̈aheisestiyhteydess̈aGL-teorianNewtoniniteraatioon(kaava5.10),kunderivaat-
taaapproksimoidaanvakiolla.Lis̈aksivalitessaα=1saadaantapaus5.38. Ongelmanaiteraatiossa
5.39voiollahidaskonvergoituminen.Toinenvalintaonk̈aytẗäaPulaynsekoitusta,jossauusiarvaus
onpainotettusummakaikistaaikaisemmistaj̈arjestysparametreista:

¯̄Ain
n+1 =

n

i=0

αi
¯̄Aout

i , (5.40)

miss̈akertoimetαivalitaannopeuttamaansuppenemista. Kertoimetαivoidaanvalitapohjautuen
analyyttiseentarkasteluuntaipuhtaastikokeilemalla.Pulaynsekoituksenhaittanaon,etẗasevaatii
kaikkienedellisten matriisiens̈ailytẗamisẗatoisinkuiniteraatiossa5.39, muttasuppeneminenvoiolla
nopeampaa.

Olkoon virhevalittuvirheraja.Iteraatiolopetetaan,jossuppenemiskriteeri||̄̄Aout
k − ¯̄Aout

k−1||< virhe

ẗayttyyjollakink∈ N. T̈am̈aonkirjoitettuk̈aytẗaen matriisinormia||̄̄A||= max{|Aij|}. Toinen
kriteeriiteraationkatkaisulleon,jositeraatiotsaavuttavatennaltavalitun maksimi-iteraatiom̈äar̈an.

Lopputuloksenaeiannetaj̈arjestysparametria¯̄Ayksik̈oiss̈akbTcvaanseskaalataanyksikk̈otẗom̈aksi
suureeksi¯̄A/∆bulk.N̈ainj̈arjestysparametrionyhdenmukainenartikkelin[116]kanssa.Kokoiteraatio-
prosessinrakenneonesitettytarkemminseuraavansivunkaaviossa(kuva5.6).
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Alkuarvot:
- lämpötila

-maksimi-iteraatiomäärä (imax)

-polkujen määrä (smax)

-maksimitaajuus (nmax)

-tarkasteltava rajapinta

Bulk-arvon

laskeminen

(kappale 5.3.4).

Gaussin 

painokertoimien

ja

pisteiden (kulmien)

laskeminen

(kappale 5.3.3).

Ensimmäinen

 iteraatiokierros i = 0

ja 

järjestysprametrin

ensimmäinen alkuarvaus

(kaava 5.25). 

Gap-funktion

määräys polulla

(kaava 5.26)

Ricatti-amplitudien 

alkuarvojen laskeminen

 polulla s ja taajuudella n

(kappale 5.3.4 ja kaava 5.29).

Amplitudien laskeminen 

Ricatti-yhtälöistä (kaavat 5.15 ja 5.16)

polulla s ja taajuudella n 

neljännen asteen

Runge-Kutta-menetelmällä

Pariamplitudien laskeminen 

(kaavat 5.32 ja 5.33) sekä niiden

lisääminen taajuussummattuun 

pariamplitudiin (kaava 5.36).

Saadun taajuuksien yli 

summatun pariamplitudin

summaamien uuteen 

järjestysparametriin

polkua vastaavalla

 painokertoimella 

(kaava 5.37)

Nyt ollaan

 saatu uusi

järjestysparametri.

Onko tulos 

konvergoitunut

tai

i = imax ?

-polku s = 0 

-taajuus n = 0

Silmukoiden alustus:

Määrätään

tuloksen avulla 

uusi alkuarvo

järjestysprametrille.

n = nmax ?

s = smax ?

Iterointi lopetetaan

ja algoritmin tulos 

on viimeisen kieroksen

 järjestysparametri-

rakenne.

Asetetaan

s = s + 1.

Asetetaan

n = n + 1.

Asetetaan

i = i + 1.

kyllä

ei

ei kyllä

kyllä

ei

Kuva 5.6: Laskenta-algoritmin rakenne.Kuvassa on esitetty algoritmi BB-rajapintarakenteen sel-
vitẗamiseksi. Jatkossa tarkastellaan ẗam̈an soveltamistā12-rajapinnan tapaukseen.
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5.3.7 Esimerkkitapaus1̄2-rajapinta

Otetaanerikoistarkasteluun1̄2-rajapinta,jotak̈ayteẗäanjatkossaesimerkkitapauksena.T̈all̈oinj̈arjes-
tysparametri¯̄Amuuttuurajapinnassaseuraavasti




1 0 0
0 1 0
0 0 1



 g̃
=⇒




−1 0 0
0 1 0
0 0 1



, (5.41)

miss̈aoperaatiõg=exp[iπ]R(S)(̂x,π)∈G̃(kaava5.5).Tutkitaantarkemmin,mitenẗam̈anrajapinnan
j̈arjestysparametrirakennevoidaanselvitẗäakvasiklassisellal̈ahestymisell̈ak̈aytẗaenRiccati-yhẗal̈oiẗa
sek̈agap-yhẗal̈öa.
BB-rajapintataulukon5.1perusteellavoidaanolettaaj̈arjestysparametrinolevandiagonaalinen

¯̄A=




Axx 0 0
0 Ayy 0
0 0 Azz



,

miss̈adiagonaalielementitovatreaalisiapaikanfunktioita.Erikoistapauksessā12-rajapinnanj̈arjestys-
parametrissaAyy=Azz.N̈ainollengap-funktioonmuotoa

∆(x,̂p)=Axx(x)cosθi+Ayy(x)sinθ(cosφj+sinφk). (5.42)

Riccati-yhẗal̈oidenmuodostavoidaanp̈äatell̈a,etẗaRiccati-amplitudienẗaytyynoudattaayll̈aolevan
gap-funktionmuotoa:

a(x,̂p,εn)=ua(x,θ,εn)i+va(x,θ,εn)(cosφj+sinφk)

b(x,̂p,εn)=ub(x,θ,εn)i+vb(x,θ,εn)(cosφj+sinφk).
(5.43)

Tarkastellaanongelmaaxy-tasossa(kuva5.3).T̈all̈oinatsimuuttikulmaonφ=0jaliikem̈äar̈an
suuntâp=cosθi+sinθj.N̈ainollensuunnattuderivaattatrajektorillason

∂s= vF(̂p·∇)=vF(cosθ∂x+sinθ∂y

=0

)=vFcosθ∂x,
(5.44)

koskaRiccati-amplituditeiv̈atvoiriipuy-suunnastatarkasteltavassatilanteessa.Lis̈aksitasossaφ=0
Riccati-amplitudit5.43yksinkertaistuvatmuotoon

a(x,̂p,εn)=ua(x,θ,εn)i+va(x,θ,εn)j

b(x,̂p,εn)=ub(x,θ,εn)i+vb(x,θ,εn)j.
(5.45)

Yhẗal̈oss̈a5.45esiintyv̈atfunktiotm̈äar̈aytyv̈atkytketyisẗadifferentiaaliyhẗal̈opareista

2πcosθ∂xua=i[2(ua∆
∗
x+va∆

∗
y+iεn)ua−(u

2
a+v

2
a)∆

∗
x+∆x]

2πcosθ∂xva=i[2(ua∆
∗
x+va∆

∗
y+iεn)va−(u

2
a+v

2
a)∆

∗
y+∆y]

(5.46)

ja

2πcosθ∂xub=i[2(ub∆x+vb∆y−iεn)ub−(u
2
b+v

2
b)∆x+∆

∗
x]

2πcosθ∂xvb=i[2(ub∆x+vb∆y−iεn)vb−(u
2
b+v

2
b)∆y+∆

∗
y],

(5.47)

jotkaonsaatusijoittamallaesitykset5.45Riccati-yhẗal̈oihin5.16ja5.17sek̈asuunnattuderivaatta
onkirjoitettuauki5.44.Yhẗal̈ot5.46ja5.47onesitettymuodossa,jossax-akselinpituusskaalanaon
koherenssipituusξ0.Lis̈aksiMatsubara-energiajagap-funktioonesitettyyksik̈oiss̈akbTc,jolloinniisẗa
supistuuyksik̈otpoisyhẗal̈oiss̈a5.46ja5.47.Gap-funktionkomponentitsaadaanasettamallaφ=0
yhẗal̈oss̈a5.42:

∆x=Axx(x)cosθ ja ∆y=Ayy(x)sinθ. (5.48)



78 LUKU5. RAJAPINNATSUPRANESTEESS̈A

Seuraavaaskelon m̈äar̈aẗayhẗal̈oiden5.46ja5.47alkuarvot.Bulk-arvo∆bulkonrajapinnasta
riippumatonarvo,jokasaadaankappaleessa4.3.4esitetyll̈atavalla.J̈arjestysparametrinensimm̈aisen
iteraationalkuarvausonkuitenkinrajapinnastariippuva.Reuna-arvotsaadaantarkastelemallamuu-
tostarajapinnassa(kaava5.41),jolloinasetetaan

¯̄A(−∞)=




1 0 0
0 1 0
0 0 1



 ja ¯̄A(∞)=




−1 0 0
0 1 0
0 0 1



.

T̈all̈oinensimm̈aiseniteraationj̈arjestysparametrinalkuarvaukseksivoidaanvalitakaavan5.26mukai-
nenrakenne

Axx(x)=






−∆bulk, kunx<0
0, kunx=0
∆bulk, kunx>0.

ja Ayy(x)=∆bulk,

jotkam̈äar̈äav̈atgap-funktionkomponentitkaavan5.48mukaisesti.Ratkaistakseenyhẗal̈ot5.46ja5.47
nelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈all̈atarvitaanalkuarvotfunktioilleujaveritrajektoreilla.
Kappaleessa4.3.4Riccati-amplitudeillesaatiinalkuarvottutkimallaniiẗatasapainossa:

a=a(cosθi+sinθcosφj+sinθsinφk) ja b=b(cosθi+sinθcosφj+sinθsinφk), (5.49)

miss̈akertoimetajabonkaavan5.30mukaiset.Vertaamallaesityksïa5.49ja5.52tasossaφ=0
saadaanm̈äar̈attÿaalkuehdottrajektorilla

ua=acosθ
ub=bcosθ

ja
va=asinθ
vb=bsinθ.

Viimeinenaskelonm̈äar̈aẗauusij̈arjestysparametrigap-yhẗal̈onavulla.Riccati-amplitudienmuoto
5.43periytyymÿospariamplitudeille

f(x,̂p,εn)=uf(x,θ,εn)i+vf(x,θ,εn)(cosφj+sinφk)

f̄(x,̂p,εn)=ūf(x,θ,εn)i+v̄f(x,θ,εn)(cosφj+sinφk).
(5.50)

Mä̈arittelysẗa5.50n̈ahd̈äan,etẗafunktiotuf,̄fjavf,̄fm̈äar̈aytyv̈aterikoistapauksestaφ=0.T̈all̈oin
riitẗäavainratkaistayhẗal̈oisẗa5.46ja5.46Riccati-amplitudit(kaava5.52)sek̈ak̈aytẗäakaavoja5.32
ja5.33pariamplitudiensaamiseksixy-tasontrajektoreilla.Pariamplitudienmuodon5.32nojallaon
mielek̈asẗam̈äaritell̈a

fsum(x,̂p):=usum(x,θ)i+vsum(x,θ)(cosφj+sinφk), (5.51)

miss̈a

usum(x,̂p)=
0≤εn≤εc

[uf(x,θ,εn)+ūf(x,θ,εn)] ja vsum(x,̂p)=
0≤εn≤εc

[vf(x,θ,εn)+v̄f(x,θ,εn)]

N̈ainollenmÿosfunktiotyhẗal̈oss̈a5.51m̈äar̈aytyv̈attapauksestaφ=0.
Uuttaj̈arjestysparametrïalaskiessa(kaava5.37)ollaankiinnostuneitasuureesta

fsum̂p=




usum(x,θ)cosθ usum(x,θ)sinθcosφ usum(x,θ)sinθsinφ

vsum(x,θ)cosθcosφ vsum(x,θ)sinθcos
2φ vsum(x,θ)sinθcosφsinφ

vsum(x,θ)cosθsinφ vsum(x,θ)sinθcosφsinφ vsum(x,θ)sinθsin
2φ





:=




A11 A12 A13
A21 A22 A23
A31 A32 A33



.

Ei-diagonaalielementtienintegraalityliavaruudenpinnanḧavïav̈at

A23
dΩ̂p
4π
=0= A32

dΩ̂p
4π

ja A12
dΩ̂p
4π
= A13

dΩ̂p
4π
=0= A21

dΩ̂p
4π
= A31

dΩ̂p
4π
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koskakulmalleφp̈atev̈attrigonometrisetrelaatiot

2π

0
cosφsinφdφ=0 sek̈a

2π

0
cosφdφ=

2π

0
sinφdφ=0.

Diagonaalielementittaaseiv̈atḧavïaintegroinnissa.N̈ainollenkaavasta5.37saatavauusij̈arjestys-
parametriondiagonaalinen ¯̄A=diag(Axx,Ayy,Azz).Koska

2π

0
cos2φdφ=

2π

0
sin2φdφ=π

yhẗal̈öa5.37antaaj̈arjestysparametrindiagonaalielementeilleyksik̈oiss̈akbTclausekkeet:

Axx=3gt A11
dΩ̂p

4π
=

3

2
gt

π

0
usum(x,θ)cosθsinθdθ

Ayy=3gt A22
dΩ̂p

4π
=

3

4
gt

π

0
vsum(x,θ)sin2θdθ

Azz=3gt A33
dΩ̂p

4π
=

3

4
gt

π

0
vsum(x,θ)sin2θdθ,

miss̈akytkenẗakerroingonm̈äaritettykaavan3.56mukaisesti.Integrointiaylikulmanθeivoidasuo-
rittaaanalyyttisestivaanjoudutaank̈aytẗam̈äannumeeristaGaussinintegrointia.Integrointionnistuu
numeerisesti muuttujanvaihdolla

Axx=
3

2
gt

1

−1
usum(x,θ)cosθd(cosθ)≈

3

2
gt

N

i=1

wiusum(x,θi)cosθi

Ayy=Azz=
3

4
gt

1

−1
vsum(x,θ)sinθd(cosθ)≈

3

4
gt

N

i=1

wiusum(x,θi) 1−cos2θi,

(5.52)

miss̈aN onpolkujen maksimim̈äar̈a.TarvittavatGaussinpainokertoimenwijapisteetcosθivoidaan
laskeaennakoltavalitullepolkujen m̈äar̈alleN.

Uuttalaskettuaj̈arjestysparametria5.52k̈ayteẗäanm̈äar̈äam̈äanseuraavaparannettualkuarvaus,
jokam̈äar̈äauudengap-funktion(kaava5.42).Uudengap-funktionavullataassaadaanlaskettuauudet
Riccati-ampituditjaniihinliittyv̈atpariamplitudit.Pariamplitudit m̈äar̈äav̈atseuraavanj̈arjestys-
parametrinkaavan mukaisesti5.52. T̈aẗaitseiskonsistenttiaiteraatiotajatketaankunnessaavute-
taanhaluttutarkkuustaienimm̈aisiteraatiom̈äar̈a.Lis̈aksiedell̈aesitettyk̈asittelyosoittaa,etẗa1̄2-
rajapinnantapauksessasaatuj̈arjestysparametriondiagonaalinenjokaisellaiteraatioaskeleellasek̈a
ẗall̈oinriitẗäalaskeavaintrajektorittasossaφ=0.
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Luku 6

Numeerisia tuloksia

T̈aḧan menn̈ass̈a tutkielmassa ollaan esitelty supranesteen teoria sek̈a sen sovellustapoja BB-rajapintojen
laskemiseen. Viimeisen̈a asiana tarkastellaan, miẗa kokeelliset havainnot ja numeerinen mallintaminen
paljastaa BB-rajapintojen ominaisuuksista.

6.1 Kokeellisia tuloksia

Ennen varsinaisten numeeristen tulosten tarkastelua esitell̈äan kaksi kokeellista mittausta. N̈aiden
mittausten havainnot ovat her̈atẗaneet mielenkiinnon uudestaan BB-rajapintoja kohtaan, sill̈a tulokset
on mahdollista selitẗäa BB-rajapintojen muodostumisella supranesteen B-faasiin.

6.1.1 Supranesteess̈av̈ar̈ahtelev̈a lanka

Artikkelin [114] tutkimuksessa mitattiin suprajohtavien lankojen vaimennettua ja ajettua v̈ar̈ahtelÿa
3He-supranesteell̈aẗaytetyss̈a kupariastiassa. Supraneste pidettiin koko ajan B-faasissa. Puoliympyr̈an
muotoon taivutettuihin metallilankoihin johdetaan sä̈adelẗav̈äa vaihtovirtaa. Toisena s̈äadelẗav̈an̈a
parametrina oli ulkoinen magneettikentẗa.

oskillaatio-

suunta

4.5

Kuva 6.1:V̈ar̈ahtelev̈a lanka3He-supranesteess̈a.Kuva on piirretty artikkelin [114] pohjalta. Kuvas-
sa supranesteen B-faasissa oleva lanka alkaa v̈ar̈ahdell̈a siin̈a kulkevan virran ja magneettikenẗanB
vaikutuksesta. T̈all̈oin lankaan voi kiinnittÿa BB-rajapinta, joka vaimentaisi sen v̈ar̈ahtelÿa. T̈am̈a
mekanismi selitẗaisi mittauksissa [114] havaitun poikkeuksellisen voimakkaan vaimentumisen.

Vaihtovirran ja magneettikenẗan vaikutuksesta langat alkavat v̈ar̈ahdell̈a nesteess̈a. V̈ar̈ahtelyamp-
litudi saadaan selville mittaamalla ulkoisen magneettikenẗan johdosta lankaan indusoitunut j̈annite.
Supraneste toimii kuitenkin vaimentavana tekij̈an̈a langan v̈ar̈ahtelylle, mutta suuruusluokaltaan ẗam̈a
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onvainhertsinmurto-osia.Poikkeuksellisestikuudessatapauksessa22mittauksestahavaittiinohuem-
paanmetallilankaankohdistuvanoletettuasuurempivaimennus,noin200Hz.Ilmïoheikkenimagneet-
tikenẗanheikentyess̈akunnessaavutettiinkriittinenvoimakkuus,jonkaalapuolellavaimennusḧavisi
kokonaan.Vaikkamagneettikenẗanvoimakkuusnostettiintakaisinkriittisenarvonyl̈apuolelle,ilmïo
eien̈äapalautunut.Lis̈aksivaihtovirtaaheikenẗam̈all̈asaatiinviitteiẗa,etẗavaimennuksenaiheuttaja
saattoilopettaakokonaanlanganv̈ar̈ahtelyn.

Ilmïonalkuper̈äaj̈aljitẗaess̈apoissuljettiinselitys,etẗapoikkeuksellinenvaimennusolisiseurausta
itsemittauksestataimittauslaitteistosta.N̈ainollenp̈äateltiin,etẗailmïonẗaytyyliittÿaastiassaole-
vaansupranesteeseen.Er̈äaksiilmïonselitẗav̈aksiehdotukseksionannettuBB-rajapintojenmuodos-
tuminensupranesteeseen.VaimennusmekanismiksionesitettyBB-rajapinnankiinnittymisẗalankaan
(kuva6.1).T̈aẗaselitysẗatukeevaimennuksenpoikkeuksellinenvoimakkuus,sill̈aBB-rajapinnatovat
harvojasupranesteenilmïoiẗa,jotkaovattarpeeksienergeettisïa.T̈all̈oinrajapinnanj̈aykkyysselitẗaisi
yksinkertaisestiriippuvuudenulkoisenmagneettikenẗanvoimakkuudesta.Voimakkaassakenẗass̈a(∼
100mT)rajapintaonj̈aykk̈a,jolloinsevaikuttaalanganliikkeeseenpelk̈ankitkankautta.Magneetti-
kenẗanheikentyess̈arajapintamuuttuuyḧaelastisemmaksi.T̈all̈oinrajapintaalkaamÿosv̈ar̈ahdell̈a
langankanssa.Lopultakenẗanheikentyess̈akriittiseenarvoonBB-rajapintairtoaalangastaselitẗaen
ilmïonḧavïamisensek̈asenpalautumattomuuden.

6.1.2 Supranesteenvirtausl̈apiheikonliitoksenB-faasissa

Supravirtausl̈apiheikonliitoksenonanaloginensuprajohteidenJosephsoninilmïolle(kuva6.2).Jo-
sephsoninilmïoss̈atarkastellaankahtaheikostikytkettÿasuprajohdetta.Yleens̈asuprajohteettoisiinsa
kytkev̈an̈aheikkonaliitoksenatoimiiohuteristekerros,muttakytkenẗan̈avoimÿosollaesimerkiksi
ohutnormaalistametallistakoostuvakerros.KuitenkinsuprajohteenCooperinparitvoivattunneloitua
liitoksenl̈api.T̈all̈oinliitoksenylikulkeesupravirtaa.T̈am̈asupravirtaonvoimakkaastiriippuvainen
liitoksensuprajohteidenv̈alisesẗavaihe-erosta.[6]

Artikkelin[113]mittauksessatutkittiinB-faasissaolevansupranesteenvirtaustal̈apiheikonliitok-
sen,kutenneulanreik̈akalvon.Syntyv̈asupravirtausonvoimakkaastiriippuvainenj̈arjestysparametrin
vaihe-erostakytkenn̈anyli.Mittauksissahavaittiinselitẗam̈aẗonπ-siirtym̈avaihe-erossa.T̈am̈anano-
malisuudenhavaittiinolevansupranesteenominaisuuseikäesimerkiksiseuraustak̈aytetysẗaheikosta
liitoksesta.BB-rajapinnanolemassaolovoisiselitẗäaπ

suprajohde 1 suprajohde 2

eristekerros

supraneste 1 supraneste 2

neulanreikäkalvo

-suuruisensiirroksenvaihe-erossa.Ilmïomitat-
tiinmonellamagneettikenẗanvoimakkuudellajakahdellaerilaisellaheikollaliitoksella.Lis̈aksiilmïo
s̈ailyil̈amp̈otilanmuuttuessa.N̈am̈aominaisuudettukevatmÿosBB-rajapinnanmahdollisuutta.

Kuva6.2:SupravirtausJosephsoninliitoksessajaneulanreik̈akalvossa.Rajapinnankummallakinpuo-
lellasysteemïakuvataanj̈arjestysparametrilla:suprajohteella4.2jasupranesteell̈a4.5.Sek̈aJoseph-
soninliitoksessaetẗasupranesteenneulanreik̈akalvontapauksessarajapinnanl̈apikulkevanvirtaon
riippuvainenj̈arjestysparametrienv̈alisesẗavaihe-erosta∆φ.JosepsoninliitoksessasupravirtaIsyntyy
kahdestaelektronistakoostuvienCooperinparientunneloituessaeristekerroksenl̈api.Supranesteess̈a
virtaIm l̈apineulanreik̈akalvontaaskoostuukahdenhelium-atominmuodostamistaCooperinpareista.
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6.2 Ginzburg-Landaunteoriantuloksia

YksinkertaisuutensatakiaGinzburg-Landau-teoriaoneritẗainsuosittusuprajohteidensek̈asupranes-
teennumeerisissalaskuissa.Kappaleessa4.2esiteltiin,mitenBB-rajapintojenj̈arjestysparametrira-
kennevoidaanlaskeaGL-teorianavulla.T̈aẗa metodiak̈aytẗaenartikkelissa[116]osoitetaan,etẗa
GL-teoriatuottaaartikkelin[109]mukaisetrajapintarakenteet.Teoriaaonmahdollistasoveltaamÿos
rajapintojenominaisuuksientarkempaantutkimiseen.Esimerkiksihomotopiateoriannojallakaikki
rajapinnatv̈altẗam̈atẗahajoavattarpeeksisuurenḧairïonvaikutuksesta,muttaẗam̈aeikerromiẗäan
niidenstabiilisuudestapienenḧairïonsuhteen.
Artikkelin[116]GL-teoriaanpohjautuvanumeerisenlaskennanperusteellaainoastaan10-rajapinta

onstabiilipienenḧairïonvallitessa.T̈ass̈ayhteydess̈astabiilisuuspiẗäaymm̈arẗäa,etẗapienenḧairïon
vaikuttaessaj̈arjestysparametriinnumeerinenlaskenta(katsokappale5.2)johtaasamaanrajapintara-
kenteeseenkuinḧairïotẗom̈ansysteemintapauksessa.Toisinsanoen10-rajapinnanstabiilisuustarkoit-
taa,etẗaseonvapaaenergianlokaaliminimi.Lis̈aksirajapinnaton12-tapausonstabiili,muttaloput
taulukon5.1rajapinnoistahajoavatjokotekstuureiksi,yhdisteeksitaisekoituksiksi.Tekstuurissaei
synnymiẗäanselkëäaaluetta,jossaj̈arjestysparametrinkomponentitmuuttuisivatoleellisesti(esimer-
kiksikuvan6.3tekstuureissa).T̈allainenep̈arajapintapyrkiilaajenemaanmahdollisimmansuurelle
alueelle,jolloinseminimoiparhaitengradienttienergian(kaava4.6).Sekoitustaasnimens̈amukaisesti
koostuusek̈atekstuurinetẗajonkinmuunḧairïotẗom̈anBB-rajapinnanominaisuuksista.Yhdisteess̈a
j̈arjestysparametrirakennevoidaanymm̈arẗäakoostuvankahdestataiuseammastataulukon5.1BB-
rajapinnasta.Taulukon5.1BB-rajapintojenhajoamiskanavatonesitettyallaolevassataulukossa6.1.

rajapinta hajoamiskanava rajapinta hajoamiskanava

12 eirajapintaa(”stabiili”) 1̄2 yhdistekahdesta10-pinnasta
tai
tekstuuri(esimerkiksi6.2)

10 stabiili 1̄0 yhdiste10-jā12-pinnasta
→ sekoitus

1̄2 sekoitustekstuuristaja10-pinnasta 12 vaihetekstuuri(kuva6.3)tai
yhdiste1̄2-jā12-pinnoista
→ sekoitus\yhdiste\tekstuuri

Taulukko6.1:Hajoamistavat.Artikkelin[116]mukaisetBB-rajapintojenhajoamismekanismitpienen
ḧairïonvaikuttaessaj̈arjestysparametriin.Nuoliosoittaasenyll̈aolevanrakenteenhajoamistapaa.

Artikkelissa[116]onesitettyyksityiskohtaisestikaikkientaulukon5.1rajapintojennumeerinen
k̈aytẗaytymienGL-teorianpohjalta,muttaẗass̈atutkielmassaotetaantarkempaantarkasteluunvain
kaksirajapintaa:stabiili10-rajapintasek̈akvasiklassisessateoriassaesiintynytesimerkkitapaus1̄2-
rajapinta.Ḧairïoẗon,stabiiliratkaisu10-rajapinnalleon,etẗaÃyyvaihtaamerkkïaselv̈astim̈äaritellyll̈a
v̈alill̈a.Samallaẗass̈arajapinnassakomponentitÃxxjaÃzzkasvavathieman.Gradienttienergiasta4.6
johtuenkomponenttiÃxxonhiemanmatalammallakuinÃzz.Vaikkaẗam̈aratkaisuonstabiili,hajoaa
setarpeeksisuurenḧairïonvaikutuksestatekstuuriksi.Yksimahdollinentekstuurirakenneonmuotoa

Ãαj(x)=exp
iπx

L
Rαj ŷ,

πx

L
, (6.1)

miss̈aRαjonkiertoakselistaŷja-kulmastaπx/Lkoostuvarotaatiomatriisisek̈aLonvalittulasken-
tav̈ali.T̈am̈aonesitettykuvassa6.3.Muuntamallaḧairïoẗasaadaanmÿosmuitatekstuureja,joillaon
samaenergiakuinanalyyttisell̈arakenteella6.1.Josreunaehtonavaaditaanderivaattojenḧavïav̈an,
tulosolisilopultavakioj̈arjestysparametriiteraatioprosessinḧavitẗaess̈akaikenvaihtelunlaskentav̈alin
j̈arjestysparametrista.
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IlmanḧairïoẗaGL-teoriaantaā12-tapauksessarajapintarakenteen,jossakomponenttiÃxxvaihtaa
merkkïa,muttakomponentitÃyyjaÃzzovatyhẗasuuriasek̈apysyv̈atl̈ahesmuuttumattomina.Artik-
kelin[116]numeriikkaosoittaa,etẗā12-rajapintaonpaksumpikuin10-rajapinta.T̈am̈aonseurausta
vapaaenergian5.6anisotrooppisuudesta.Samanumeriikkapaljastaa mÿos,etẗa1̄2-rajapintaonva-
paaenergiansatulapiste.N̈ainollenhyvinpienikinḧairïohajottaisiẗam̈anrajapinnanjanumeerinen
laskukonvergoituisi muunlaiseenratkaisuun.Er̈aspienenḧairïonratkaisuon mahdollistailmoittaa
analyyttisess̈a muodossa

Ãαj(x)=Rαi ẑ,
πx

L
Ã

(10)
αj (x−c), (6.2)

miss̈aÃ
(10)
αj on10-rajapinnanj̈arjestysparametrijaconvakio.Suurellaḧairïoll̈avoidaansaadapuhdas

tekstuurirakenne,jokaonsamaa muotakuin6.1 muttây→ x̂
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Kuva6.3:Tekstuurirakenteita.Vasemmanpuolenkuvaesitẗäakaavan6.1.Oikeanpuolenkuvaesitẗäa
niinsanottuavaihetekstuuria,jokaon muotoaAαj =exp(iπx/L)δαj (Lontarkasteluv̈alinpituus).
Nimitysseuraasiiẗa,etẗatekstuurissavoidaanajatellatapahtuvanπ-suureinenvaihesiirrostarkaste-
luv̈alin matkalla.

T̈aḧanastiBB-rajapintojaontarkasteltukondensaatioenergianskaalalla,jolloindipolivuorovai-
kutusonj̈atettyhuomiotta.T̈am̈aasettaaehtojaredusoidullej̈arjestysparametrilleÃαj, muttakoko
j̈arjestysparametri(kaava5.11)j̈äaavoimeksirotaationRαj(̂n,θ)suhteen.Kiinnitẗäakseenn̈am̈ava-
pausasteetẗaytyytarkastellaheikompientermienvaikutustavapaaenergiaan,erityisestidipolivuoro-
vaikutuksenlis̈aysẗa(kaava4.7)systeeminvapaaenergiaan.

Koskadipolivuorovaikutuksenkerroin gdonpieniverrattunakertoimeenβ0,paitsihyvinl̈ahell̈a
kriittisẗal̈amp̈otilaa,ondipolivuorovaikutuksenaiheuttamavapaaenergianvaikutusitseBB-rajapin-
nassamiẗaẗon,muttaseonmerkitẗav̈arajapinnanulkopuolellaolevassasupranesteess̈a,bulkissa.Kai-
kenkaikkiaandipolivuorovaikutusonvoimakkainorientoivaeffektipuhtaansupranesteensis̈all̈a[51].
Vasemmanpuolenj̈arjestysparametrionmuotoaAαj =∆bulkeiφRαj(̂n,θ),jonkasuhteenminimoitaes-
sadipolivuorovaikutukseenliittyv̈äavapaaenergiaakiinnittyyrotaatiokulmaθarvoonθL≈104◦.Kui-
tenkaanẗam̈aeirajoitarotaatioakselian̂.Rajapinnanoikeallapuolelladipolivuorovaikukseenliittyv̈a

vapaaenergiapiẗäaminimoidak̈aytẗaenj̈arjestysparametriaAαj =∆bulkeiφRαβ(̂n,θL)̃A
(R)
βj .T̈am̈ami-

nimointijohtaalis̈aehtoihin,josj̈arjestysparametriÃ
(R)
βj eioleverrannollinenyksikk̈omatriisiin(katso

taulukko5.1).Esimerkiksi10-rajapinnantapauksessarotaatioakselînrajoittuudipolivuorovaikutuk-
sen minimoinnissa. Rajoitusrotaatioakselillen̂onedell̈a mainitustihyvinvoimakasefekti muihin
orientoiviinilmïoihin,jotkavaikuttavatsupranesteensis̈all̈a.[116] T̈am̈antapaisian̂-tekstuurejaon
ennesẗäantiedettyesiintyv̈anvainl̈ahell̈aulkoisiapintoja,kutenastiansein̈am̈äataivapaataneste-
pintaa[123].

TulevaisuudenhaasteenaonpaikallistaakokeellisestiBB-rajapinnat,joistaẗall̈ahetkell̈aonvain
ep̈asuoriahavaintoja. Esimerkiksikappaleessa5.1.2esitettyartikkelin[113]tulosonselitetẗaviss̈a
BB-rajapinnan muodostumisella,sill̈arajapinnat10,1̄2ja12aiheuttavatπ-suuruisenvaihesiirron,
muttaḧairïonsietokykyns̈atakiatodenn̈ak̈oisinvaihtoehtoon10-rajapinta[116]. Artikkelissa[116]
ehdotetaan mÿos,etẗa10-rajapintavoisiesiintÿaartikkelin[122] mittauksessa.Lis̈aksikokeessa[114]
onviitteiẗa mahdollisenrajapinnanolemassaolosta.Jossein̈amienvaikutusvoitaisiinpoistaasek̈a
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metastabiilinBB-rajapinnansuhteellinenkokoolisitarpeeksisuuri,dipolivuorovaikutuksenyhteydessä
mainitutn̂-tekstuuritpiẗaisiollamÿoshavaittavissaNMR-mittauksissa.Todenn̈ak̈oisestipoikkeamien
paikantaminensupranesteess̈avaatisitekstuurinmittaamisen,esimerkiksiNMR:ll̈a,tarkoitustavarten
suunnitellussakoej̈arjestelyss̈a,jokavoisivangitaBB-rajapinnan.

6.3 Kvasiklassisenl̈ahestymisentuloksia

Esimerkiksi10-rajapintarakenneonlaskettuk̈aytẗaenheikonkytkenn̈ankvasiklassistateoriaa[124].
T̈am̈ateoriaeirajoitukriittisenl̈amp̈otilanTcl̈aheisyyteenjan̈ainollen mahdollistaa GL-teorian
tulosten[116]yleisẗamisenkokol̈amp̈otilav̈alille0≤ T <Tc. KuitenkaanyleisestiBB-rajapintojen
l̈amp̈otilariippuvuuttaeiolejulkaistu. T̈ass̈atutkielmassaesitell̈äanalustavientulostenpohjalta
l̈amp̈otilariippuvuusvain1̄2-rajapinnalle, mik̈a mahdollisestiantaaviitteiẗa muidenkinrajapintojen
k̈aytẗaytymisesẗa.

Vaikka GL-teoriantuloksetovatosoittaneet10-tapauksenolevanainoastabiilirajapinta,on 1̄2-
rajapintasiltimielenkiintoinentarkastelunkohde.T̈am̈arajapintaliittyyhyvinl̈aheisestisupranesteen
jatasosein̈am̈anv̈aliseenkontaktiin.JosvaaditaankomponentinAxxsek̈akomponenttienAyyjaAzz

normaaliderivaattojenḧavïav̈ansein̈am̈all̈a,onj̈arjestysparametrirakennesamakuinrajapinnantoi-
sellapuolella(kuva6.4).T̈am̈avaatimusp̈atee,jossein̈äanẗorm̈äav̈atkvasihiukkasetheijastuvatspe-
kulaarisesti[125].T̈allaistaideaalistaheijastustaontutkittulaajastiainaartikkelin[126]julkaisusta
l̈ahtien.

Kuvassa6.4onesitetty 1̄2-rajapintakolmessaeril̈amp̈otilassa. Kuvaonlaskettusoveltamalla
kvasiklassistal̈ahestymisẗakappaleen5.3 mukaisesti. Numeerisestihyv̈atulossaatiink̈aytẗam̈all̈a
50polkua. T̈all̈oin,kuten mill̈atahansaparillisella m̈äar̈all̈apolkuja,v̈alteẗäanhankalarajapin-
nansuuntainentrajektori,jokapiẗaisi Gaussinintegroinninperusteellalaskeavalittaessapariton
m̈äar̈apolkuja.Tarvittavaiteraatiom̈äar̈ariippuisuurestil̈amp̈otilasta(kuvan6.4tuloksissak̈aytetty
vainyksinkertaistaiteraatioehtoa5.38). Yleisesti, miẗal̈ahemp̈an̈akriittisẗal̈amp̈otilaaollaan,siẗa
enemm̈aniteraatioitatarvitaan.Iteraatiotaolisitodenn̈ak̈oisti mahdollistanopeuttaahiemanvalit-
semallakaavan5.26 m̈äarittelem̈analkuarvauksensijaanensimm̈aiselleiteraatiokierroksellearvaus,
jokaonl̈ahemp̈an̈akuvan6.4mukaistaj̈arjestysparametrirakennetta.Toinentodenn̈ak̈oinenkeinono-
peuttaaj̈arjestysparametrinkonvergoitumista,onk̈aytẗäasuoraasekoitusta15.38jaetsïakokeellisesti
sopivakerroinα.Kuitenkinoptimaalinenkerroinsaattaariippual̈amp̈otilasta,jossalaskusuoritetaan.

Laskenta-algoritmissailmeneehitausRiccati-yhẗal̈oidenratkaisemisenvaikeutumisellaeripoluilla
l̈amp̈otilanl̈ahestyess̈akriittisẗal̈amp̈otilaaTc,esimerkiksi GL-teoriantoimivuusalueella|T−Tc|
Tck̈aytẗaess̈anelj̈annenasteenadaptoituaRunge-Kutta-menetelm̈äa.Syyn̈aon,etẗaẗall̈oinvirheen
hallintahankaloituuadaptoidussaaskeleessa. Huomioitavaaitsesupranesteenk̈ayẗoksess̈aon,etẗa
esimerkiksiGL-koherenssipituuskasvaarajattal̈ahestyess̈akriittisẗal̈amp̈otilaa.

KutenGL-teoriantuloksissa[116],kvasiklassiseenteoriaanpohjautuvanalustavannumeriikanpe-
rusteellarajapinnanpaksuuseiriipulaskentav̈alisẗa.L̈amp̈otilanlaskukasvattaahiemanrajapintaa,
joskinei mitenk̈äan merkitẗav̈asti. Numeerinenlaskentaosoittaa,etẗal̈amp̈otilanalentaminenvoi-
mistaakomponenttien Ayy jaAzz poikkeamaavakiostarajapinnassa. N̈am̈apysyv̈atkvasiklassisen
teoriannojallayhẗasuurinakaikissal̈amp̈otiloissa,kutenosoitettiinanalyyyttisestikappaleessa4.3.7.
Kvasiklassisestateoriastal̈ahtienvoidaan mÿosymm̈arẗäa, miksi1̄2-rajapintaonpaksumpikuin10-
rajapinta[124].

L̈amp̈otilanlaskunvaikutuksensyyẗā12-rajapinnantapauksessaeiolesuoraviivaistap̈äatell̈a.Las-
kiessal̈amp̈otilaaskaalaussuure∆bulkkasvaa(kuva5.4).Kytkenẗakerroing(kaava3.56)onperiaattees-
savakio,kutencutoff-taajuusωc.Relaation(kaava3.56)oikeanpuolentermitriippuvatl̈amp̈otilasta,
muttatermitkumoavatsopivastitoistensalämp̈otilariippuvuudenjohtaenl̈amp̈otilastariippumatto-
maankytkenẗakertoimeen3.56heikonkytkenn̈anrajalla.Vaikkacutoff-taajuusonvakio,laskettavien
Matsubara-taajuuksien mä̈ar̈akasvaal̈amp̈otilanlaskiessa,koskataajuudetpienenev̈at.

Todenn̈ak̈oisesti1̄2-rajapinnassakomponenttienAyyjaAzzsuhteellisenpoikkeamankasvaminen
bulk-arvoonn̈ahdenonseuraustaRiccati-yhẗal̈oisẗa(kaava5.12),joissaesiintyv̈a Matsubara-energia

1T̈am̈aonsis̈allytettykoodiin,jollakuvan6.4 mukaisettuloksetonlaskettu, muttaalustavastivainvalittiinα=1
elikaavan5.38 mukaineniteraatioehto.
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Kuva6.4: BB-rajapinnan 1̄2l̈amp̈otilariippuvuus. Kuvassaonesitettybulk-arvollaskaalattu1̄2-
rajapinnanj̈arjestysparametrirakennekolmessaeril̈amp̈otilassat= T/Tc=0.1,0.5,0.9. Kuvanpe-
rusteellal̈amp̈otilanlaskuvoimistaakomponentienAyy=Ayysuhteellistapoikkeamaabulk-arvosta,
muttarajapinnanpaksuusei merkittävisti muutu.

pieneneel̈amp̈otilanlaskiessajan̈ainvahvistaisikytkeytymisẗamuuttuvaankomponenttiinAxx.N̈ain
ollenl̈amp̈otilanlasku mahdollisestivahvistaisikomponenttienkytkeytymisẗaBB-rajapinnoissasa-
maantapaankuin 1̄2-rajapinnantapauksessa.Numeerisesti muidenBB-rajapintojen(katsotaulukko
5.1)l̈amp̈otilariippuvuusvoidaanlaskeak̈aytẗam̈all̈akappaleessa4.3esitettÿayleisẗaheikonkytkenn̈an
kvasiklassista menetelm̈äa.

Kuitenkinkappaleen4.3kvasiklassisessal̈ahestymisess̈aonrajoituksensa.Yhten̈aoletuksenaonol-
lutulkoisen magneettikenẗanpuuttuminen.GL-teoriassaẗam̈aonnistuulis̈äam̈all̈a magneettikentẗäa
kuvaavavapaaenergiatermi(kaava4.8)minimoitavaansysteeminvapaenergiaan5.6. Mÿoskvasiklassi-
sessak̈asittelyss̈akenẗanhuomioiminenonnistuu.Kuitenkaanulkoisen magneettikenẗanvaikuttaessa
Riccati-amplitudejaeivoidahajottaamuotoon5.14,vaannepiẗäalaskeaRiccati-yhẗal̈osẗa3.52,mutta
j̈arjestysparametri m̈äar̈aytyyyḧagap-yhẗal̈osẗa3.55.

ToisenaoletuksenaRiccati-yhẗal̈oiẗa3.52johtaessaonollut,etẗaEilenbergerinyhẗal̈oss̈a3.46esiin-
tyv̈aitseisenergiavoidaanj̈atẗäahuomioitta.T̈am̈aonuseinhyv̈aksytẗav̈aapproksimaatio(esimerkik-
si[90]).Itseisenergiallaon merkitysẗa,jossupranestesis̈alẗäapaljonep̈apuhtauksia.T̈all̈oinRiccati-
yhẗal̈ohin(3.52tai5.12)tuleeitseisenergiastariippuvalis̈atermi,jokaseuraaitseisenergiansis̈alẗav̈an
Eilenbergerinyhẗal̈on(kaava3.46)Riccati-parametrisoinnista(kappale3.8).

Yksitulevaisuudenhaasteon BB-rajapintojenymm̈arẗamienrajoitetuissasysteemeiss̈a. Ulkoi-
setsein̈am̈at,kutenvapaanestepintasek̈aastiansein̈am̈at,vaikuttavatsupranesteenilmïoihin.Esi-
merkiksi GL-teorianperusteella10-rajapintavoiollalokaalististabiilirakennekahdentasopinnan
v̈aliss̈a,kunvaaditaanreunaehtonaj̈arjestysparametrinḧavïav̈ansein̈amill̈asek̈aolettamalladipoli-
vuorovaikutus miẗatẗom̈aksi[116].T̈all̈oinBB-rajapintaasettuusein̈amienv̈aliin.Ḧamm̈astytẗav̈asti
j̈arjestysparametrissaesiintyykaksinollastapoikkeavaaei-diagonaalikomponenttia. Kuitenkinsein̈a-
m̈all̈ajaBB-rajapinnallaj̈arjestysparametriondiagonaalinen.

Ei-diagonaalielementtienolemassaolovoidaanymm̈arẗäaspinvirranavulla.BB-rajapinnalla muo-
dostuuspinvirta[116],jokasyntyyFermi-energianalapuolisistaẗayttyneisẗatiloista[109].Sein̈amill̈a
syntyy mÿosspinvirta[116,127].Koskailmandipolivuorovaikutustaspinvirranẗaytyys̈ailÿa,j̈arjes-
tysparametrinnollastapoikkeavatei-diagonaalielementitsynnytẗav̈atBB-rajapinnanymp̈arillekom-
pensoivanspinvirran.

Edell̈aesitettyliittyyhyvinl̈aheisestiartikkelissa[128]esitettyyn”raidalliseenfaasiin”(engl.stri-
pedphase).Artikkelissa[128]tutkitaankvasiklassisellal̈ahestymisell̈akoherenssipituudenkokoluokan
paksuisten,rinnakkaistentasojenmuodostamaasysteemïak̈aytẗaenspekulaarisiareunaehtoja.T̈all̈oin
osoittautuu,etẗaperiodinen10-rajapintarakennevoisiollasysteeminperustila.Samoinkuin GL-
teoriantuloksissa[116]aiheutuuspinvirrans̈ailymisesẗanollastapoikkeaviaei-diagonaalielementtej̈a.

BB-rajapintojenlis̈aksikvasiklassinenl̈ahestyminenantaatehokkaankeinon muidenkinsupra-
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nesteenilmïoidentutkimiseen. Ratkaisemallakvasiklassinen Eilenbergerinyhẗal̈o(kaava3.46)voi-
daanlaskealuotettavastiuseitasupranesteenominaisuuksia,kutenpaikallinentilatiheys, massavir-
ta A-faasissataispinvirta B-faasissa(katsoesimerkiksi[91]). RatkaisemallaitseiskonsistentistiEi-
lenbergerinyhẗal̈osẗajagap-yhẗal̈osẗakvasiklassinenpropagaattorisek̈aj̈arjestysparametrisaadaan
m̈äaritettÿatermodynaamisenpotentiaalin muutos,jostataasvoidaanlaskeaentropiansek̈aomi-
naisl̈amp̈okapasiteetinmuutokset(esimerkiksi[90]).Kuitenkinẗall̈ahetkell̈aehk̈asuurimmankiinnos-
tuksenkohteenaovatMajorana-hiukkaset:Majorana-fermionittaisupranesteentapauksessaMajorana-
kvasihiukkaset[129].

Fysikaalisetsysteemit,joissa Majorana-kvasihiukkasiaon mahdollistaesiintÿa,ovatsuhteellisen
harvinaisia: murtolukuisetkvantti-Hall-systeemit[130,131],BCS-teorian mukaisensuprajohteenja
topologiseneristeenv̈alinenrajapinta[132],spin-tripletti-suprajohteet,sopivanspin-kulmaliikem̈äar̈a-
kytkenn̈anomaavatspin-singletti-supranesteet[133]sek̈aspin-tripletti-suprajohteetja-supranesteet,
kutenẗam̈antutkielmankiinnostuksenkohteenaoleva3He-supraneste.Supranesteenmikroskooppinen
teoriaennustaa Majorana-hiukkastenolemassaolon.Esimerkiksiolettamallaitseisenergiahermiittisek-
sionBogoliubov-deGennes-yhẗal̈olle(kaava3.28)symmetriaominaisuus,jotahÿodynẗam̈all̈ayhdess̈a
kvasihiukkasoperaattorit m̈äarittelevienkaavojen3.22ja3.24kanssasaadaansymmetriaominaisuus
Γ̂E =Γ̂†

−E.N̈ainollennollaenergiankvasihiukkanenon MajoranaeliomaantihiukkasensaΓ̂0=Γ̂†
0.

Kiraalisen,spin-tripletti-supranesteenvortekseissaonei-triviaalejaCaroli-deGennes-Matricon-tiloja
[134],joillavoisiollakvasiklassisenl̈ahestymisenperusteellaeksaktejanollaenergiatiloja[135]. Toi-

nen mahdollisuusonreuna-japintatilat,jolloinesiintyy Majorana-kvasihiukkastenΓ̂0= Γ̂†
0lis̈aksi

Majorana-kvasihiukkasiaΨ=Ψ†(katsokaava3.23)[136,137,131,138].Kokeellisenfysiikanhaasteon
n̈aiden Majorana-kvasihiukkastenrealisoiminenjahavaitseminen.Esimerkiksiartikkelissa[91]onesi-
tettykvasiklassisenl̈ahestymisenpohjalta mahdollisia mittausj̈arjestelyj̈a Majorana-kvasihiukkasten
havaitsemiseksisupranesteess̈a.
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Luku7

Yhteenveto

Tutkielmajakautuikahteenp̈äaasiaan.Ensimm̈aisen̈atarkoituksenaoliesitẗäalukijalleperustellusti
jayksityiskohtaisesti3He-supranesteenteoreettinenkehys.Koska3He-supranestekytkeytyyl̈aheisesti
4He-supranesteeseenjaviel̈al̈aheisemminBCS-suprajohteisiin,on3He-teoriaarakennettun̈aidenteo-
rioistal̈ahtien. Mielenkiintoiseksi3He-atomiensysteemisẗatekee,etẗapienenkokonsajasuhteellisen
voimakkaannollapistev̈ar̈ahtelyntakiahelium-3pysyynesteen̈ajopaabsoluuttisessanollapisteess̈a
jakiinteytyyvastasuuressapaineessa.L̈amp̈otilanlaskiessa3He-atomien muodostamaFermi-kaasu
muuttuuferminesteeksi,jossavaikuttaavoimakasrepulsio, muttalämp̈otilanlaskiessaallekriittisen
l̈amp̈otilanheikonattraktionseurauksenaalkaanesteeseen muodostuakahdesta3He-atomistakoos-
tuviaCooperinpareja.Cooperinparienkondensoituessa3He-nestekokeefaasitransitionsupratilaan.
Cooperinparit muodostuvatp-tilaaneliniill̈aonspinS=1(tripletti)sek̈akulmaliikem̈äar̈aL=1.
N̈ainollensupratilankuvaamiseentarvitaankompleksista3×3-matriisia,j̈arjestysparametriaAαi.
T̈am̈avapausasteiden m̈äar̈a mahdollistaakolmentoisistaanpoikkeavansupratilanolemassaolon:A-,
B-jaA1-faasin.

Supranesteenilmïoidenominaisuuksienselvitẗamiseenonkaksierilaisiinl̈ahẗokohtiinperustu-
vaa menetelm̈äa:kvasiklassisenpropagaattorinratkaiseminenEilenbergerinyhẗal̈osẗatai Ginzburg-
Landau-teoriansoveltaminen.Kvasiklassisessal̈ahestymisess̈apohjauduttiinsupranesteenmikroskoop-
piseenymm̈arẗamiseenm̈äarittem̈all̈asenHamiltoninoperaattorikentẗaoperaattoreidenavulla.T̈ass̈a
yhteydess̈a m̈äariteltiin mÿossupranesteeseenliittyv̈agap-funktio(vastaaj̈arjestysparametria),joka
olisupratilansyntymisenkannaltakeskeisinsuuresek̈ayleistiBCS-teorianenergiaraon.Hamiltonin
operaattoriasaatiinyksinkertaistettuakeskim̈äar̈aisenkenẗanapproksimaatiollasek̈akompaktiinesi-
tykseenk̈aytẗam̈all̈aspin-Nambu-avaruuden4×4-matriisejasek̈aspinoria.SaatuHamiltoninoperaat-
torivoitiindiagonalisoidaBogoliubovin muunnoksella,jonka muunnoskerroinmatriisit m̈äar̈aytyiv̈at
Bogoliubov-deGennes-yhẗal̈osẗa.

Tutkielmassasupranesteenjasenkehityksenkuvailuunk̈aytettiinimagin̈äarisenajanGreeninfunk-
tioita; Matsubaranja Gorkovinfunktioita. Nambu-avaruudessan̈am̈afunktiot muodostivat2×2-
matriisin.Greeninfunktioidenaikakehitysmä̈ar̈aytyiGorkovinyhẗal̈oisẗa.Greeninfunktiotsek̈aGor-
kovinyhẗal̈otesitettiin Matsubara-formalismissak̈aytẗam̈all̈a Matsubara-taajuuksia.Nambu-avaruu-
den Greeninfunktio(propagaattori) m̈äariteltiinintegraalinaylienergian. Kvasiklassisessaapprok-
simaatiossapoissuljettiinnopeastioskilloivattermit Greeninfunktioista.Tuloksenap̈äadyttiinkva-
siklassiseenpropagaattoriin(Greeninfunktioon),jonkapititoteuttaaEilenbergerinnormalisaatioehto.
Gorkovinyhẗal̈oidenavullajohdettiinkvasiklassisenpropagaattorinkehitysẗakuvaavaEilenbergerin
yhẗal̈o.T̈am̈anyhẗal̈onratkaisemiseksiesiteltiinRiccati-parametrisointi.T̈all̈oinkvasiklassinenpro-
pagaattoriesitettiinkahtaRiccati-amplitudiak̈aytẗayen.Amplituditm̈äar̈aytyiv̈atRiccati-yhẗal̈oisẗa,
jotkaovatensimm̈aisenkertaluvundifferentiaaliyhẗal̈oiẗajavastaavatEilenbergerinyhẗal̈öa.

Toisenluvunviimeisen̈aasianaesiteltiintiivistetystigap-yhẗal̈onjohto.Yhẗal̈okytkigap-funktion
kvasiklassiseenpropagaattoriinpuhtaanp-tilankykeytymisess̈a.Spin-tripletintapauksessagap-funktio
voitiinesitẗäakompleksisengap-vektorinavullajavastaavanlainenhajotelmaoli mÿos mahdolli-
nenkvasiklassisenpropagaattorinkomponenteille.N̈ainp̈äadyttiinvektoroituungap-yhẗal̈öon. Gap-
vektori,n̈ainollen mÿosgap-funktio,oliesitetẗaviss̈aj̈arjestysparametrinAαj avulla. M̈äaritẗäakseen
supranesteenj̈arjestysparametrirakennekvasiklassisessal̈ahestymisess̈aalkuper̈ainentaivektoroitu

89



90 LUKU7. YHTEENVETO

gap-yhẗal̈opiẗäaratkaistaitsekonsistensistiyhdess̈aEilenbergerinyhẗal̈onkanssa.

Ginzburg-Landau-teorianl̈ahẗok̈ohtanaolitarkastellasupratilansyntÿatoisenasteenfaasitran-
sitiona. Tarkasteltavan3He-nesteensiirtyess̈asupratilaansysteemin muuttumattomanas̈ailytẗavien
symmetrioiden m̈äar̈av̈ahenee.Systeemintransitioissarikkoutuneitasymmetrioitakuvattiindegene-
raatioavaruudella.Koskasymmetriaryhm̈asis̈alẗäa monenlaisiasymmetrioita,voisymmetriarikkota-
pahtuaeritavoin3He-nesteess̈a.Erisupranesteenfaaseissaoneridegeneraatioavaruudet.GL-teorian
ideanaolimallintaasupranesteenfaasitransitiotaj̈arjestysparametrilla,jokaonvainnollastapoikkea-
vasupratilassa.L̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaj̈arjestysparametrinoletettiinolevanpieni.T̈all̈oinsys-
teeminvapaaenergiavoitiinkehitẗäaj̈arjestysparametrinsuhteensarjaksirajoittaentarkastelupariin
ensimm̈aiseentermiinsek̈ahuomioidenvapaaenergianreaalisuussek̈asymmetrioistajasysteemisẗa
seuraavatrajoitukset.T̈am̈asarjakehitelm̈aperusteltiinsupranesteellesek̈aesitettiindipolivuorovai-
kutuksenjaulkoisen magneettikenẗanlis̈ayksetsiihen.

Tutkielmantoinenpainopisteoli 3He-supranesteenB-faasi.B-faasionpseudoisotrooppinentar-
koittaensenenergiaraonolevanisotrooppinen. B-faasindegeneraatioavaruusRB koostuuspininS
jakulmaliikem̈äar̈anLsuhteellisistarotaatioistaSO(3)L,S ja mittasymmetriastaU(1)φ. N̈ainollen
j̈arjestysparametriB-faasissaon muotoaAαj = ∆bulkeiφRαj(̂n,θ).T̈am̈akoostuupositiivisesta,re-
aalisestaamplitudista ∆bulk,reaalisestavaiheestaφsek̈arotaatiomatriisistaRαj(̂n,θ), miss̈an̂on
kiertoakselijaθkiertokulma.

TutkielmassakiinnostuksenkohteenaolikahdenerilaisenB-faasinv̈alinenrajapinta,BB-rajapinta.
N̈am̈aovat”kovia”supranesteensis̈aisïarajapintoja,joidenenergiatiheysvastaakondensaatioener-
giaajakokoskaalavastaasupranesteenkoherenssipituudenξ0jaGL-koherenssipituudenkokoluokkia.
TutkielmassalyhyestiesitellynhomotopiateorianperusteellaB-faasillep̈ateeπ0(RB) =0elikaikki
BB-rajapinnatovatei-topologisiasek̈ahajoavattarpeeksisuurenḧairïonvaikuttaessa.T̈am̈aeikui-
tenkaankertonutmiẗäanniidenk̈aytẗaytymisesẗapienenḧairïontapauksessa.Teoreettisestivaintietyt
ehdottoteuttavatrajapinnatolivatvakaitaeiv̈atk̈ahajoaspontaanisti.N̈am̈a mahdolliset”stabiilit”
BB-rajapinnatsek̈aniihinliittyv̈atinvariantitsuureetonesitettytaulukossa(taulukko6.1).

Mahdollisiastabiilienrajapintojen(taulukko6.1)ominaisuuksiatarkasteltiinnumeerisestiGL-teo-
rianjakvasiklassisenl̈ahestymisenpohjalta.L̈ahell̈akriittisẗal̈amp̈otilaaGL-teoriaantaaluotettavia
tuloksia.Kappaleessaesiteltiinrajapinnanj̈arjestysparametrirakenteen m̈äar̈äav̈at GL-yhẗal̈ot,jotka
saatiinsupranesteenvapaaenergianminimoinnintuloksena.N̈aidenyhẗal̈oidenerikoistapauksenasaa-
tiinm̈äar̈attÿabulkinenergiaraonarvo∆bulkGL-parametrienavullaB-faasissa.Yleisesti,esimerkiksi
BB-rajapintojentapauksessa, GL-yhẗal̈otpiẗäaratkaistanumeerisesti,kutenk̈aytẗam̈all̈aNewtonin
menetelm̈äa.Lis̈aksi monestik̈ayteẗäan mikroskooppisestateoriastajohdettujaheikonkytkenn̈anar-
vojaGL-parametreille.

Pohjautuenp̈äaasiallisestiartikkelin[116]tuloksiintutkiemassatarkasteltiin, miẗaGL-teoriapal-
jastiBB-rajapinnoista.Ensinesitettiin,etẗa GL-teoriaanpohjautuvanumeriikkatuottaaartikkelin
[109]mukaisetBB-rajapintarakenteet,muttaainoastaan10-rajapintaonstabiiliḧairitess̈aj̈arjestyspa-
rametriapienell̈aḧairïoll̈a. MuutmahdollisetBB-rajapinnathajoavaterilaisiksirakenteiksi(taulukko
6.1)pienenḧairïonvaikuttaessa.Lis̈aksitarkasteltiindipolivuorovaikutukseenliittyv̈anvapaaener-
gianhuomioimisenvaikusta. Dipolivuorovaikutuson merkitẗav̈apuhtaassasupranesteess̈a,jossase
onvoimakasorientoivaefekti,muttasill̈aeiolemerkitysẗaitseBB-rajapinnassa.Dipolivuorovaikutus
kumminkin mahdollistaan̂-tekstuurienolemassaolon.

Matalammissalämp̈otiloissa GL-teorianluotettavuusheikkeneejaonk̈aytetẗav̈akvasiklassista
l̈ahestymisẗa.T̈ass̈amenetelm̈ass̈aẗaytyiratkaistaRiccati-yhẗal̈otkvasihiukkastenkulkemillasuorilla
poluilla,trajektoreilla.Ilmanulkoista magneettikentẗäaRiccati-amplituditvoitiinesitẗäavektoristen
amplitudienavulla.N̈am̈ataas m̈äar̈aytyiv̈atvektoroiduistaRiccati-yhẗal̈oisẗa,jotkaoli mahdollista
ratkaistanumeerisestinelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈all̈a.Toinenamplitudilaskettiintra-
jektorinsuuntaisestijatoinenp̈ainvastaiseensuuntaan.TarvittavatalkuarvotRiccati-amplitudeillaeri
trajektoreillasaatiintarkastelemallatasapainotilanteenratkaisuja.Alkuarvojenyhteydess̈aesiteltiin,
mitenB-faasinbulkinenergiaraon ∆bulk l̈amp̈otilariippuvuusvoitiinnumeerisestiselvitẗäaratkaise-
mallaBCS-teoriangap-yhẗal̈öa.T̈am̈ayleisti GL-teoriantuloksen.Supranesteengap-yhẗal̈osẗajoh-
dettiiniteroitavayhẗal̈o,jostaj̈arjestysparametri m̈äar̈aytyituntemallaRiccati-amplituditsopivasti
valituillatrajektoreilla(Gaussinintegrointi)sek̈apositiivisilla Matsubara-taajuuksilla(symmetria).
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J̈arjestysparametrirakennesaatiinratkaisemallaẗam̈ayhẗal̈oitseiskonsistensisti Riccati-yhẗal̈oiden
kanssaaloittaenvalistuneestaalkuarvauksestaj̈arjestysparametrille.T̈am̈aprosessiesitettiinyksityis-
kohtaisemmin1̄2-rajapinnalle.

Kvasiklassisellak̈asittelyll̈aon mahdollistalaajentaa BB-rajapintojen GL-teoriantuloksetkoko
l̈amp̈otilav̈alille0≤ T < Tc. BB-rajapintarakenteitaonaikaisemminlaskettukvasiklassisenteo-
rianpohjalta,esimerkiksiartikkeli[124], muttarajapintojenl̈amp̈otilariippuvuuttaeioleaikaisem-
mintarkemminesitetty. Kappaleessa6.3esitettiinalustavastilämp̈otilanvaikutus1̄2-rajapinnan
j̈arjestysparametrirakenteeseen(kuva6.4).L̈amp̈otilanlaskukasvattikomponenttienAyy=Ayysuh-
teellistapoikkeamaabulk-arvostarajapinnanpaksuudenpysyess̈al̈ahesvakiona.Ilmïonsyyẗatar-
kasteltiinhiemanjasenpohjaltaesitettiin,etẗal̈amp̈otilanalentaminenvahvistaisikomponenttien
kytkeytymisẗa muissakinrajapinnoissa. MuidenBB-rajapintojenl̈amp̈otilariippuvuudennumeerinen
laskeminenkvasiklassistal̈ahestymisẗak̈aytẗaenj̈atettiintulevaisuudenprojektiksi.

TulevaisuudenhaasteisiinkuuluuBB-rajapintojensuorakokeellinenhavannointi,sill̈aẗall̈ahet-
kell̈aniidenolemassaolostaonvainep̈asuoriaviitteiẗa.Todenn̈ak̈oisestiẗam̈avaatiitekstuurien mit-
taamisenNMR:ll̈asopivastisuunnitellussakoej̈arjestelyss̈a.Suurempi mielenkiintokokeellisessafysii-
kassaon Majoranahiukkastenhavaitseminen,ja3He-supranesteonkvasiklassisenteorianperusteella
sopivasysteemihavaita Majorana-kvasihiukkasia. Tutkielmassaesitelty Ginzburg-Landau-teoriaja
kvasiklassiseenapproksimaatioonpohjautuval̈ahestyminenantavatlukijalleenperusteetymm̈arẗäa
BB-rajapintojenlis̈aksi muitakin3He-supranesteenilmïoiẗa.

”Physicistsliketothinkthatallyouhavetodoissay,thesearetheconditions,
nowwhathappensnext?”
—RichardP.Feynman
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LiiteA

Paulin matriisit

Mä̈aritelm̈aA.0.1.Paulinmatriiseiksikutsutaanseuraaviakompleksisia2×2-matriiseja

σ1=
0 1
1 0

, σ2=
0 −i
i 0

ja σ3
1 0
0 −1

.

Monestialaindeksien1,2,3sijaank̈ayteẗäanvastaavinaindeksein̈ax,y,z.Paulinmatriisitovatkvant-
timekaniikassakeskeisïatarkastellessaspininvuorovaikutusta.Paulinmatriiseillaonmÿoskeskeinen
osaẗass̈atutkielmassa,jotenesitell̈äanlyhyestiniihinliittyvïaperustuloksiajaominaisuuksia.
Suoraanlaskemallam̈äaritelm̈asẗavoidaanosoittaaseuraavatlauseet:

LauseA.0.2.Olkooni=1,2,3.Paulinmatriiseillaonominasuudet:

•Neovatunitaarisiaσiσ
†
i=1=σ

†
iσijahermiittisïaσ

†
i=σi.

•NiidendeterminanttiDet[σi]=−1jaj̈alkiTr[σi]=0.

LauseA.0.3.Paulinmatriisitovatinvoluutioitaeli

σ21=σ
2
2=σ

2
3=1.

Lis̈aksiPaulinmatriiseillaonseuraavaẗarkëaominaisuus:

Lause A.0.4.Kaikkikompleksiset2×2-matriisitvoidaanesitẗäakombinaationa2×2-identiteetti-
matriisistasek̈aPaulinmatriiseista.

Matriisienlaskennallisetominaisuudetmä̈ar̈aytyv̈atseuraavastalauseesta.

LauseA.0.5.Paulinmatriisitnoudattavatseuraaviakommutaattori-jaantikommutaattorirelaatioita

[σj,σk]=2i
l

εjklσl ja {σi,σj}=2iδij1,

miss̈aεijkonLevi-Civita-symbolijaδijKroneckerindelta.

T̈am̈alausevoidaanmÿostodistaasuoraanPaulinmatriisienm̈äaritelm̈asẗalaskemallaaukikommu-
taattoritjaantikommutaattoritsek̈avertaamallasiẗatoisenpuolenlausekkeeseen.
Mä̈aritell̈äanseuraavaksiẗass̈atutkielmassaesiintyv̈akeskeinensuure,Paulinvektori.

Mä̈aritelm̈a A.0.6.Paulinmatriiseiksikutsutaanseuraaviakompleksisia2×2-matriisejaOlkoon
akolmiulotteinenvektori(reaalinentaikompleksinen). M̈äaritell̈äansuureσ·aseuraavasti2×2-
matriisina

σ·a:=
3

k=1

akσi,

jolloinPaulinvektoriσonformaalisti

σ:=σ1i+σ2j+σ3k.
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T̈all̈aonominaisuus,jokaẗarkeytens̈atakiatodistetaan.

Lause A.0.7. Olkoonajabkolmiulotteisiavektoreita.T̈all̈oinp̈ateerelaatio

(σ·a)(σ·b)=a·b+iσ·(a×b)

Todistus. Mä̈aritelm̈annojallasaadaan

(σ·a)(σ·b)=
j

ajσj

k

akσk

=
jk

1

2
[σjσk]+{σj,σk}ajbk

=a·b+iσ(·a×b),

miss̈aonhÿodynnettyPaulin matriisienkommutaattoreitajaantikommutaattoreita.

T̈am̈aonkeskeisinPaulinvektorinominaisuusẗass̈atutkielmassa.Lis̈aksimonetmuutPaulinvektorin
ominaisuuksistaovatseuraustaẗasẗalauseesta,kuten(σ·a)2=|a|2,josaonreaalinen.T̈asẗataas
saadaaninduktiollareaaliselleyksikk̈ovektorillen̂∈R3ominaisuus

(σ·̂n)n=
1, josnonparillinen
σ·̂n, josnonpariton,

jonkaavullavoidaanreaaliselleparametrilleφtodistaaer̈äanlainenEulerinkaava

exp[i(σ·̂n)φ]=1cos
φ

2
+i(σ·̂n)sincos

φ

2
.

T̈am̈auseinesiintyyspiniinliittyvienkierroissa,jolloinn̂onkiertoakselijaφkiertokulma.



Liite B

Ryhm̈ateorianperusteet

B.1 Ekvivalenssiluokat

Mä̈aritelm̈a B.1.1.OlkoonGep̈atyhj̈ajoukko.JoukonG×GosajoukkoRonbin̈äarinenrelaatio.
Jospari(a,b)∈R,sanotaanalkionaolevanrelaatiossaalkionbkanssaja merkiẗäanaRb.

Mä̈aritelm̈a B.1.2.JoukonG bin̈äarinenrelaatioR onekvivalenssirelaatio,josseuraavatominai-
suudettoteutuvat

•refleksisyys:xRx ∀x∈G

•symmetria:xRy⇒ yRx ∀x,y∈G

•transitiivisuus:xRy ja yRz⇒ xRy ∀x,y,z∈G

Mä̈aritelm̈a B.1.3.Olkoon R ekvivalenssirelaatio. Alkiona∈G m̈äar̈äav̈aekvivalenssiluokkaon
joukko

[a]={b∈G|aRb}

Ekvivalenssiluokillaonseuraavaẗarkëaominaisuus:

LauseB.1.4.OlkoonRjoukonGekvivalenssirelaatio.T̈all̈oinjoukkoGjakautuupistevieraisiinekvi-
valenssiluokkiinK1,...,KN:

G=
N

i=1

Ki ja Ki∩Kj=∅, kun i=j.

B.2 Ryhm̈arakenne

Mä̈aritelm̈a B.2.1.OlkoonGep̈atyhj̈ajoukko.Kuvaus∗:G×G→ Gonbin̈äarinenoperaatio,jos
a∗b∈Gkaikillaa,b∈G.

Mä̈aritelm̈a B.2.2.OlkoonGep̈atyhj̈asek̈a(∗)joukonGbin̈äarinenoperaatio.JoukkoGvarustet-
tunaoperaatiolla(∗), merkiẗäan(G,∗),onryhm̈a,josryhm̈aakisoominatunnetutehdottoteutuvat

•assosiatiivisuus:(a∗b)∗c=a∗(b∗c)kaikillaa,b,c∈G

•neutraalialkione∈Golemassaolo:a∗e=e∗a=akaikillaa∈G

•k̈äanteisalkionolemassaoloa−1kaikillejoukonalkioille:a−1∗a=a∗a−1=ekaikillaa∈G.

Joukkoa(G,∗)kutsutaan Abelinryhm̈aksi,josjoukossaG p̈ateeryhm̈aaksioomienlis̈aksikommu-
tatiivisuuselia∗b= b∗akaikillaa,b∈G.Joukon(G,∗)alkioidenlukum̈äar̈äasanotaanjoukon
kertaluvuksi|G|.Jos|G|<∞,onryhm̈a(G,∗)̈äarellinen.
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Yleens̈aryhm̈asẗa(G,∗)k̈ayteẗäanlyhennysẗaGsek̈amerkiẗäana∗b=ab(a,b∈G),kunoperaatiosta
(∗)eioleep̈aselvyytẗa.

Esimerkki B.2.3. Tarkastellaankokonaislukujen muodostamaajoukkoaZ,jokavarustetaanyhteen
laskulla(+).Osoitetaan,etẗa(Z,+)onryhm̈a.Selv̈astikahdenkokonaisluvunsummaonkokonaisluku,
jolloinsummaonbin̈äarinenoperaatiokokonaislukujenjoukossa.Lis̈aksiassosiatiivisuusa+(b+c)=
(a+b)+cp̈ateeselv̈astikaikillaa,b,c∈Z.Neutraalialkioon0jak̈äanteisalkioona−1=−a,jolloin
0+a=a=a+0sek̈aa−1+a=0=a+a−1jokaisellea∈Z. Koskaviel̈akokonaisluvuillep̈atee
a+b=b+akaikillaa,b∈Z,on(Z,+)Abelinryhm̈a.

Huomattavaon,etẗaryhm̈antuottavabin̈äarisen̈aoperaationaeivoiollav̈ahennyslasku,sill̈a
seeioleassosiatiivinen. Kertolaskuei mÿosk̈äantuotaryhm̈arakennettakokonaislukujenjoukkoon,
koskaẗall̈oinkaikillealkioilleeioleolemassak̈äanteisalkiota,esimerkiksikokonaisluvulle2saadaan
2−1=1/2/∈Z.N̈ainollenvoidaankokonaislukujenryhm̈äan(Z,+)viitatessakirjoittaavainZ,sill̈a
joukonlaskentaoperaatioonselv̈a.

EsimerkkiB.2.4.Tarkastellaantoisenaesimerkkin̈ajoukkoaSO(3).T̈am̈akoostuu3×3-matriiseista,
jotkaovatortogonaalisiajajoidendeterminattionyksieliRRT = 1jadet[R] =1kaikillaR ∈
SO(3).Asetetaanjoukkoonlaskentaoperaatioksi matriienkertolasku.T̈am̈aonbin̈äarinenoperaatio,
koska(R1R2)(R1R2)T = R1R2RT

2RT
1 kaikillaR1,R2 ∈SO(3). T̈all̈oinp̈atee mÿosassosiatiivisuus

R1(R2R3)=(R1R2)R3, muttakommutatiivisuuseip̈adeR1R2=R2R1kaikillaR1,R2,R3∈SO(3).
Neutraalialkionaonidentiteettimatriisi1∈SO(3)(R1=R=1R ∀R∈SO(3))sek̈adeterminant-
tivaatimuksennojallajokaiselle matriisilleR ∈SO(3)onolemassak̈äanteismatriisiR−1 ∈SO(3),
jokaonvaadittuavak̈äanteisalkio(RR−1=1=R−1R).N̈ainollenSO(3)onryhm̈a. Geometrisesti
ajatellenryhm̈aSO(3)koostuuavaruuden”kunnollisista”rotaatioista.

Mä̈aritelm̈a B.2.5.Olkoon(G,∗)ryhm̈ajaH ⊆G ep̈atyhj̈ajoukko.Jos(H,∗)onryhm̈a,kutsu-
taansiẗaryhm̈an(G,∗)aliryhm̈aksi.T̈all̈oin merkiẗäanH ≤G.Ehtoaliryhmyydelleonekvivalentti
ominaisuudenx,y∈H ⇒ a∗b−1∈H kanssa.

Mä̈aritelm̈a B.2.6.OlkoonH ryhm̈anGaliryhm̈asek̈ax∈G.Joukko

xH={xh|h∈H}

onalkionxm̈äar̈äav̈aaliryhm̈anH vasensivuluokka. OikeasivuluokkaontaasHx ={hx|h∈H}.
Aliryhm̈aH onnormaali,josvasemmatjaoikeatsivuluokatovatsamatelixH=Hx.T̈aẗailmaistaan
merkinn̈all̈aH✂GToisaaltaH onnormaali,josjavainjosxHx−1⊆H kaikillax∈H.

Mä̈aritelm̈a B.2.7.OlkoonH✂G.Sivuluokkienjoukkoon{xH|x∈G}on mahdollista m̈äaritell̈a
tulo(*)asettamallaxH∗yN:=xyN, miss̈ax,y∈G.T̈all̈oinpari({xH|x∈G},∗)onryhm̈a,jota
kutsutaaryhm̈anGtekij̈aryhm̈aksinormaalinaliryhm̈anH suhteen.

B.3 Homomorfismi

Mä̈aritelm̈aB.3.1.Olkoot(G,·)ja(H,∗)ryhmïa.Kuvausf:(G,·)→ (H,∗)onryhm̈ahomomorfismi
ryhm̈alẗaGryhm̈alleH,jos

f(a∗b)=f(a)·f(b),

kaikillaa,b∈G.Lis̈aksikannattaavaatia,etẗaf(eG)=eH (ẗam̈aominaisuusseuraajoissaintapauk-
sissayll̈aolevastiavaatimuksestajavoitaisiinperiaatteessasilloinj̈atẗäapois m̈äaritelm̈asẗa).

Yleens̈akumminkinpuhutaanvainryhm̈ahomomorfismistaja merkiẗäanf(ab) =f(a)f(b), miss̈a
a,b∈G.

Mä̈aritelm̈aB.3.2.Ryhm̈at(G,·)ja(H,∗)ovatisomorfisia,josonolemassabijektiivinenhomomor-
fismif:G→ H.T̈all̈oin merkiẗäanG∼=H jakuvaustafkutsutaanryhm̈aisomorfiaksitailyhyesti
isomorfismiksi.

Josryhm̈atG ∼= H,kutsutaanniiẗa mÿosrakenneyhẗal̈aisiksi. Nimityksentaustallaonesimerkiksi
ominaisuus,etẗa|G|=|H|,josjoukotovaẗäarellisïajaG∼=H.



Liite C

Numeerisia menetelmiä

C.1 Newtonin menetelm̈a

AloitetaanNewtoninmetodintarkasteluyksinkertaisimmastatapauksesta:Olkoonf(x)reaalifunktio,
jokaon m̈äariteltyylireaaliakselinsek̈asenderivaattaf(x)onolemassajasilll̈aonsamatominai-
suudetkuinfunktiollaf.Newtoninmetodintarkoitusonyhẗal̈onf(x)=0numeerinenratkaiseminen
eli m̈äar̈aẗafunktionfjuuret mahdollisimmantarkasti.Prosessioniteratiivinen:valitaanalkuarvaus
x0∈Rjalasketaanuusiparempiarvionollakohdallekaavalla

xn+1 =xn−
f(xn)

f(xn)

kunnessaavutetaanhaluttutarkkuusjollakinn∈N∪{0}.

Selv̈astiNewtoninmetodirikkoutuu,josf(xn)=0jollainiteraatiokierroksella(elixnolisistatio-
naarinenpiste). Mÿoshuonoalkuarvausx0esẗäakonvergoitumisen,esimerkiksialkupisteenx0huono
valintavoituottaavainsyklin. Karkeastiyleistettyn̈a, miẗal̈ahemp̈äanollakohtaaalkuarvausvali-
taan,siẗanopeampiiteraatioprosessikonvergoituu.Yleisestivoidaanosoittaa,etẗaNewtonin metodi
konvergoituunelïollisestijuuren,jonkakertalukuonyksi,ymp̈arisẗoss̈a.Josjuurion moninkertainen,
konvergoituminenvoiollahitaampaa,esimerkiksivainlineaarisesti.

Tarkastellaanseuraavaksiyleisemp̈äa(ei-lineaarista)yhẗal̈oryhm̈äa






f1(x1,···,xk)=0
...
fk(x1,···,xk)=0,

(C.1)

miss̈ak∈N. Kompaktistiẗam̈aon muotoaf(x) =0, miss̈ax∈Rk jaf:Rk→ Rk on m̈äaritelty
seuraavasti

f(x)=






f1(x1,···,xk)
...

fk(x1,···,xk)




.

Josfunktiofonderivoituva,voidaan m̈äaritell̈aJacobin matriisi

J[f(y)]:=






∂f1

∂x1
(y) ··· ∂f1

∂xk
(y)

...
...

...
∂fk
∂x1

(y) ··· ∂fk
∂xk

(y)






pisteess̈ay∈Rn.

Oletetaan,etẗafonderivoituva. T̈all̈oinyhẗal̈of(y) =0voidaanTaylorinsarjaak̈aytẗam̈all̈a
linearisoidajonkinpisteenxl̈aheisyydess̈a:

f(y)≈f(x)+J[f(x)](y−x).
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K̈aytẗam̈all̈ayll̈aolevaalinearisoituamuotoayhẗal̈of(y)=0voidaanratkaista

y=x−J−1[f(x)](x),

josJacobinmatriisionk̈äantyv̈apisteess̈ax.Nytpistexvoidaanajatellaolevaniteraatioaskelja
yuusilaskettavapiste.N̈ainollenyleistetylleyhẗal̈oryhm̈alleC.1Newtoninmenetelm̈aonseuraava:
valitaanjokinalkuarvausx(0)∈Rkjalasketaanuusiarvioratkaisullekaavalla

x(n+1)=x(n)−J−1[f(x(n))](x(n)) (n∈N∪{0}),

kunnessaavutetaanhaluttutarkkuus.
VaatimuksenaNewtoninmetodintoiminnalleon,etẗaJacobinmatriisionm̈äariteltyjak̈äantyv̈a

jokaisellaiteraatiokieroksella.Oikeastaankaikkiyksiulotteisentapauksenkohdallaesitetytyominai-
suudetyleistyv̈atmoniulotteiselleNewtoninmenetelm̈alle,esimerkiksialkuarvauksenollessal̈ahell̈a
oikeaaratkaisuaNewtoninmetodikonvergoituusiẗakohtinelïollisesti.
NytNewtonin metodivoidaanyleisẗäasuoraviivaisestikompleksistenfunktioidennollakohtien

l̈oyẗamiseksi.T̈am̈aperustuuominaisuuteen,etẗakompleksilukuz∈Cja-funktiof:C→Cvoidaan
ainaesitẗäamuodossa

z:=x+iy ja f(z):=u(x,y)+iv(x,y),

miss̈ax,y∈Rjau,vovatreaalisiafunktioita.T̈all̈oinsaadaan

f(z)=0⇔
u(x,y)=0
v(x,y)=0.

N̈ainollenkompleksistenjuurtenratkaiseminenNewtoninmetodinavullapalautuuedell̈aesitettyyn
useammanreaalisenfuntiontapaukseen.

C.2 Nelj̈annenasteenRunge-Kutta

Tarkastellaanyhdenfunktion(muuttujan)ensimm̈aisenasteendifferentiaaliyhẗal̈onratkaisemistanel-
j̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈all̈a.T̈all̈oinratkaistavatyhẗal̈otovatmuodoltaan

y=f(t,y(t)), y(t0)=y0 (C.2)

tyyppisïaalkuarvoprobleemia.Olkoonhk̈aytettyaskelpituussek̈a merkiẗäanyn :=y(tn)T̈all̈oin
nelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈avoidaankirjoittaamuotoon

yn+1=yn+
h

6
(k1+2k2+2k3+k4) ja tn+1=tn+h, (C.3)

miss̈a

k1=f(tn,yn)

k2=f(tn+
h

2
,yn+

h

2
k1)

k3=f(tn+
h

2
,yn+

h

2
k2)

k4=f(tn+h,yn+hk3)

.

(C.4)

Nelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈ass̈alasketaanuudenpisteen m̈äar̈äamisẗavartennelj̈a
painokerrointaki(i=1,2,3,4)yhẗal̈onC.2avulla,jolloinderivaattafunktioitaeitarvitselaskeavaan
niihinliittyv̈atarvotsaadaansuoraanyhẗal̈onC.2funktiostaf.T̈am̈anj̈alkeenuusipisteyn+1saadaan
edellisesẗaynk̈aytẗaenpainotettuakeskiarvoalasketuistakertoimistaki.Painokertoimetonm̈äaritetty
tarkastelemallafunktionyTaylorinsarjaa.
Jokaistaiteraatioaskeltak̈asitell̈äanRunge-Kutta-menetelm̈ass̈aidenttisesti,mik̈atekeesiiẗahel-

postiohjelmoitavan.T̈am̈aominaisuusonseurausta,etẗajokaistapistetẗadifferentiaaliyhẗal̈onC.2
ratkaisussavoidaank̈asitell̈aalkuarvona.T̈atenlaskettaessariitẗäavaintietoedellisesẗapisteesẗayn
m̈äaritẗaess̈apistetẗayn+1.Lis̈aksinelj̈annenasteenRunge-Kutta-menetelm̈äanonhelpposoveltaa
adaptoituaaskelpituuttasek̈asenyleistysuseammanratkaistavanmuuttujantapaukseenonmelkein
triviaali(kahdenmuuttujantapausonesitettykappaleessa5.3.2).
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C.3 Gaussinintegrointi

Olkoonfunktiof(x)integroituvav̈alill̈a[−1,1].T̈all̈oinN-pisteenGaussinintegrointion muotoa

1

−1
f(x)dx≈

N

i=1

wif(xi),

miss̈aoptimoitujenpisteidenxi∈[−1,1]sek̈apainokertoimienwi(i=1,...,N)laskeminenesitettiin
kappaleessa5.3.3kaavan5.19yhteydess̈a. Approksimaatiotoimiihyvinfunktioillef,joitavoidaan
integrointiv̈alill̈aarvioidapolynomeilla,esimerkiksiyll̈aoleva Gaussinintgrointiantaatarkantulok-
senaina(2N −1)-asteisillepolynomeille, muttaseeitaassovellusingulaarisillefunktioille. Monesti
fysikaalisetfunktiotovatsileiẗaeliä̈aretẗom̈an montakertaajatkuvastiderivoituvia,joille Gaussin
integrointiavoidaansoveltaa.

Olkoonnyt fintegroituvaintegroituva mielivaltaisellav̈alill̈a[a,b].Funktionintegraaliavoidaan
ẗall̈oinkinarvioidaGaussin menetelm̈all̈a,sill̈aẗam̈asaadaan muunnoksella muotoon

b

a
f(x)dx=

b−a

2

1

−1
f

b−a

2
z+

b+a

2
dz.

SoveltamallaN-pisteenGaussinintegrointiaj̈alkimm̈aiseen muotoonsaadaanarvio

b

a
f(x)dx≈

N

i=1

wif
b−a

2
zi+

b+a

2
,

miss̈apisteetzi∈[−1,1]japainokertoimetwikaikillei=1,...,Nlasketaannormaaliintapaan(katso
kappale5.3.3).

Menetelmäll̈avoidaan mÿostarvittaessalaskeanumeerisestigap-yhẗal̈on(kaavan3.55tai3.59)
atsimuuttikulmanφintegraali:

2π

0
f(φ)dφ≈

N

i=1

wif (zi+1)π ,

miss̈afonjokingap-yhẗal̈osẗa m̈äar̈aytyv̈akulmanφfunktiojalaskentapisteetsek̈apainokertoi-
metsaadaankappaleen5.3.3 mukaisesti. Kuitenkinatsimuuttikulmansuhteenintegroitavafunktio
ontavallisestiperiodinen,jolloinp̈äatepisteeteiv̈atole mitenk̈äanerityisasemassa.T̈all̈oinkannattaa
k̈aytẗäatasav̈alisestijakautuneitapisteiẗa.

C.4 Euler-McLaurin-kaava

Euler-McLaurin-kaavaantaahÿodyllisenyhteydensummienjaintegraalienv̈alille.Sill̈aonmahdollista
approksimoidääarellisïajääaretẗomïasummiak̈aytẗaenintegraalejajaniidenteoriaa.

Oletaan,etẗakjam ovatluonnollisialukujasek̈afunktiofontarpeeksi montakertaajatkuvasti
derivoituvav̈alill̈a[k,m].Positiivisilla murtolukuarvoillaonolemassaseuraavanlainenesitys

m−1

n=k

f n−
1

2
=

m

k
f(s)ds+

1

24
[f(k)−f(m)]+O f(3). (C.5)

T̈aẗakutsutaanuseintoiseksiEuler-McLaurin-kaavaksi,sill̈a(”ensimm̈ainen”)Euler-McLaurin-kaava
mielleẗäanliittyv̈anfunktionpositiivistenkokonaislukuarvojenapproksimointiin.Tarkastellaankap-
paleessa5.3.4(katsokaava5.21)tarvittavaafunktiota

f(x)=
1

x
−

t
√

t2x2+z2
.

Koskalimx→∞ f(x) =0javaadittavaintegraalionolemassarajallam → ∞,voidaannytEuler-
Mclaurin-kaavaC.5käytẗäalaskemaanarviosummalle

∞

n=k

f n−
1

2
=ln

kt+ (kt)2+z2

2k
−

1

24

1

k2
−

kt3

(k2t2+z2)3/2
+O

1

k4
.
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[20]S.N.Bose,Z.Phys.26,178(1924).

[21] A. Einstein,Sitzungsberichteder Preussischen Akademieder Wissenschaften,(1924)s.261;
Physikalisch-mathematischeKlasse,s.3(1925).

[22] M.H.Anderson,J.R.Ensher, M.R. Matthews,C.E. WiemanandE.A.Cornell,Science269,
198(1995).

[23] K.B.Davis, M.-O. Mewes, M.R.Andrews,N.J.vanDruten,D.S.Durfee,D. M. Kurnand
W.Ketterle, Phys.Rev.Lett.75,3969(1995).

101



102 KIRJALLISUUTTA

[24] C.C.Bradley,C.A.Sackett,J.J.TollettandR.G.Hulet,Phys.Rev.Lett.75,1687(1995).

[25] C.C.Bradley,C.A.SackettandR.G.Hulet,Phys.Rev.Lett.78,985(1997).

[26] D.G.Fried,T.C.Killian,L. Willmann,D.Landhuis,S.C. Moss,D.KleppnerandT.J.Greytak,
Phys.Rev.Lett.81,3811(1998).

[27] F.London,Nature 141,643(1938);Phys.Rev.54,947(1938).

[28] C.J.PethickandH.Smith,Bose-EinsteinCondensationinDilute Gases,toinenpainosCam-
bridgeUniversityPress,Cambridge,2008.

[29]L.PitaevskiiandS.Stringari,Bose–EinsteinCondensation,ClarendonPress,Oxford,2003.

[30] P.G.Kevrekidis,D.J.FranzeskakisandR.Carretero-Gonzalez,EmergentNonlinearPhenomena
inBose-EinsteinCondensates,Springer,Berlin,2008.

[31] A.J.Leggett,QuantumLiquids:BoseCondensationandCooperPairinginCondensed-Matter
Systems(OxfordGraduateTexts),OxfordUniversityPress,2006.

[32] P.G.DrazinandR.S.Johnson,Solitons:AnIntroduction,toinenpainosCambridgeUniversity
Press,Cambridge,1989.

[33] M.R. Andrews,C. G.Townsend. H.-J. Miesner, D.S. Durfee, D. M. Kurnand W. Ketterle,
Science275,637(1997).

[34] B.P.Andersenand M.A.Kasevich,Science282,1686(1998).

[35] M.Greiner,O. Mandel,T.Ess̈anger,T. W.ḦanschandI.Bloch,Nature 415,39(2002).
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[58]Ü.Parts,E.V.Thuneberg,G.E.Volovik,J.H.Koivuniemi,V. M.H.Ruutu, M.Heinil̈a,J. M.
Karim̈akiand M.Krusius,Phys.Rev.Lett.72(24),3839(1994).

[59] M.S.PaolettiandD.P.Lathrop,Annu.Rev.Condens. MatterPhys.1,s.213-34(2011).

[60] C.F. Barenghi,L.Skrbekand K. R.Sreenivasan,PNAS 111,(Supplement1)s.4647-4652
(2014).

[61] W.F.VinenandR.J.Donnelly,PhysicsToday60,4s.43(2007).

[62] W.H.Zurek,Nature 315,505(1985).

[63] C.Barcelo,S.Liberatiand M.Visser,LivingRev.Rel.8,12(2005).

[64]L.D.Landau,Sov.Phys.JETP3,920(1957).

[65]L.D.Landau,Sov.Phys.JETP5,101(1957).

[66]L.D.Landau,Sov.Phys.JETP8,70(1958).

[67] D.PinesandP.Nozieres,Thetheoryofquantumliquids;Vol.1NormalFermiliquids,Bejamin,
NewYork,1966.

[68] G.BaymandC.Pethick,LandauFermi-liquidtheory, Wiley,NeyYork,1991.

[69] R.Shankar,Rev. Mod.Phys.66,129(1994).

[70] A.J.Leggett,Rev. Mod.Phys.47,331(1975).

[71]L.D.LandauandE. M.Lifshift,Courseoftheoreticalphysics;Vol.5StatisticalPhysicspart1,
Pergamon,Oxfort,1980.

[72]L.D.LandauandE. M.Lifshift,Courseoftheoreticalphysics;Vol.5StatisticalPhysicspart2,
Pergamon,Oxfort,1980.

[73] D.J. Griffiths,Introductionto Quantum Mechanics,PrenticeHall,Inc,1995sek̈aJ.J.Saku-
raiandJ. Napolitano,Modern Quantum Mechanics,toinenkansainv̈alinenuudistettupainos
PearsonEducation,Inc,2011.

[74] E.D.Bauer,N.A.Frederick,P.-C.Ho,V.S.Zapfand M.B. Maple,Phys.Rev.B65100506(R)
(2002)sek̈aR. Movshovich,T. Graf, D. Mandrus,J. D.Thompson,J.L.SmithandZ.Fisk,
Phys.Rev.B53,8241(1996).

[75] A.L.FetterandJ.D. Walecka,QuantumTheoryof Many-ParticleSystems,DoverPublications,
Inc, Mineola,NewYork,2003



104 KIRJALLISUUTTA

[76]J.ArponenjaJ.Honkonen,Statistinenfysiikka,nelj̈asjakorjattupainosLimesry,2010.

[77] P. Atkinsanda R.Friedman,Molecular Quantum Mechanics,viidespainos Oxfordniversity
PressInc,NewYork,2011.

[78]L.N.Cooper,Phys.Rev.1041189(1956).

[79] R.BalianandN.R. Werthamer,Phys.Rev.131,1553(1963).

[80] P. W.AndersonandP. Morel,Phys.Rev.123,1911(1961).

[81] V.AmbegaokarandN.D. Mermin,Phys.Rev.Lett.30,81(1973).

[82] T.Tsuneto,SuperconductivityandSuperfluidity,CambridgeUniversityPress,2005.

[83] F.A.Berezin,The methodofsecondquantization,Nauka Moscow(1965).

[84] Y.KatoandN. Mugibayashi,Progr.Theoret.Phys.38,813(1967).

[85] E.BalslevandA.Verbeure,Comm. Math.Phys.7,55(1965).

[86] G.Eilenberger,Z.Phys.214,195(1968).

[87] Y.Nagato,K.NagaiandJ.Hara,J.LowTemp.Phys.93,33(1993).

[88] N.SchopohlandK. Maki,Phys.Rev.B52,490(1995).

[89] E.Thuneberg,J.KurkijarviandD.Rainer,Phys.Rev.B29,3913(1984).

[90] A.B.VorontsovandJ.A.Sauls,Phys.Rev.B68,064508(2003).

[91] Y.Tsutsumi, M.IchiokaandK. Machida,Phys.Rev.B83,094510(2011).

[92] P.AtkinsandJ.dePaula,PhysicalChemistry,yhdeks̈aspainosOxfordUniversityPress,2009.

[93]L.D.Landau,Zh.Eksp.Teor.Fiz.7,19(1937).

[94]J.Ḧas̈ajaJ.R̈am̈o,Johdatusabstraktiinalgebraan,toinenpainosGaudeamus,2013.

[95] C.BruderandD.Vollhardt,Phys.Rev.B34,131(1986).

[96] V.P. Mineev,SovietScientifcReviewsSectionAPhysicsReviewsVol.2,HardwoodAcademic
Publishers,Chur(s.173,1980).

[97] D.D.Osheroff, W.J.Gully,R.C.RichardsonandD. M.Lee,Phys.Rev.Lett.29,920(1972).

[98] D.D.Osheroff,R.C.RichardsonandD. M.Lee,Phys.Rev.Lett.28,885(1972).

[99] A.J.Leggett,Phys.Rev.Lett.29,1227(1972).

[100]J.Karim̈akiandE.Thuneberg,Phys.Rev.B60,22(1999).

[101] M.SalomaaandG.Volovik,Mod.Phys. 59,533(1985).
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