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I avhandlingen ingående publikationer. 

Avhandlingen är en introduktion till och en sammanfattning 

av följande uppsatser, som i fortsättningen kommer att 

refereras till som I-III. 

I. Ånharmonic Effects on Phonons in Solid Kr 

Högberg, T and Bohlin, L 

Sol.St.Comm., 5, 951 (1967) 

II. Ånharmonic Phonon Shifts and Widths for a Centro 

Symmetrical Potential 

Bohlin, L and Högberg, T 

J,Phys.Chem.Sol., 29, 1805 (1968) 

III. Conventional Perturbational Ånharmonic Effects in 

Solid Ne 

Bohlin, L 

Sol.St.Comm., 9, 141 (1971) 
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I n t r oduk t i on 

Spridning av termiska neutroner mot kristaller har sedan början 

på 1940-talet varit föremål för många experimentella och 

teoretiska undersökningar och har under det senaste årtiondet 

kommit att bli det kanske allra bästa verktyget då det gäller 

undersökningar av gitterdynamiken i fasta kroppar. 

Neutroner kan spridas både koherent och inkoherent, elastiskt 

och oelastiskt mot en kristall. För kristaller som sprider 

huvudsakligen inkoherent ger spridningen upplysning om för

delningen av frekvenserna hos de atomistiska vibrationerna, 

fononerna. Då det emellertid praktiskt taget endast är 

legeringar som sprider inkoherent är denna metod utan praktiskt 

värde då det gäller att undersöka gittervibrationer i rena 

ämnen. Koherent, elastisk spridning,s k Bragg-spridning, har 

sitt största användningsområde inom kristallografin, men kan 

också användas för att bestämma temperaturberoendet hos 

amplituderna av de atomistiska vibrationerna. Koherent, oelastisk 

spridning av termiska neutroner mot en kristall ger upplysningar 

om både frekvens och livstid för enskilda fononer i kristallen. 

Om man sprider neutroner mot en harmonisk kristall, där fononerna 

har en fri medel-väglängd som endast begränsas av kristallens 

dimensioner, kommer energifördelningen av de spridda neutronerna 

att uppvisa en resonans skild ifrån den s k Bragg-toppen. Läget 

hos denna resonans beror på hur inkommande neutronenergi och 

spridningsvinkel väljes. Resonansen svarar mot att neutronen 

har absorberat en fonon och resonansens läge ger fononens 

frekvens. En harmonisk fonon ger ingen extra breddning av 

resonansen utöver den som upplösningen i den experimentella 

apparaturen ger upphov till. 

I början på 1960-talet presenterades så pass noggranna mätning

ar av fononer i al uminium och bly (Larsson et al. , 1960 och 

Brockhouse et al., 1961) att man kunde konstatera att resonans

bredden ej enbart hätrörde från upplösningen i apparaturen. Detta 

innebar att den harmoniska approximationen ej var tillräcklig 

för ett teoretiskt studium av neutronspridning mot en kristall. 

Den harmoniska approximationen kan förbättras genom att man 

tar med termer utöver andra ordningen i utvecklingen av gittrets 
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potentiella energi. Dessa anharmoniska termer introducerar växel

verkningar mellan fononerna i kristallen och ger också upphov 

till en andlig livstid för fononerna. 

I denna artikel presenterar vi en översikt över teorin för 

koherent oelastisk neutronspridning mot en anharmonisk kristall 

samt en sammanfattning av tre artiklar (I-III) rörande numeriska 

beräkningar av anharmoniska effekter i samband med neutron

spridning mot kristallina ädelgaser. 

I teorin för neutronspridning mot en anharmonisk kristall gör 

man en störningsutveckling i de anharmoniska termerna, där ut

vecklingen grundas på den s k kvasi-harmoniska approximationen 

för gittervibrationer. Denna approximation som är en generali

sering av den harmoniska approximationen behandlas i §1. Vi 

visar där hur man genom att minimera gittrets fria energi, ut

v e c k l a d  t i l l  a n d r a  o r d n i n g e n  i  d e n  p o t e n t i e l l a  e n e r g i n ,  m a p  

gitterparametern a kan erhålla temperaturberoende "harmoniska" 

frekvenser och en "harmonisk" kristall som uppvisar termisk ut

veckling till skillnad från den rent harmoniska kristallen. 

I §2 ges inledningsvis en översikt över olika teoretiska arbeten 

gällande neutronspridning mot en isolerande kristall. En diskussion 

av vilken inverkan olika processer som en-fonon, fler-fonon samt 

en interferens mellan en-fonon och fler-fonon processer kan ha 

på det differentiella tvärsnittet ges. Efter att ha gjort en-

fonon approximationen, dvs att vi har antagit att de processer 

där neutronen absorberar eller emitterar en fonon ger det 

väsentliga bidraget till spridningsresonansen, kan vi där visa 

hur det inelastiska tvärsnittet kan uttryckas i fouriertransformen 

av korrelationen mellan de atomistiska förskjutningarna på två 

olika platser i gittret vid olika tider. Denna korrelations

funktion beräknas sedan med hjälp av en diagramteknik för 

termodynamiska Green-funktioner som vi har störningsutvecklat 

i de anharmoniska termerna i hami1ton-funktionen. 

Slutligen sammanfattar vi i §3 artiklarna I-III. Där diskuteras 

numeriska beräkningar av de anharmoniska effekter, beräknade 

till lägsta icke försvinnande ordning i de anharmoniska kopplings-

konstanterna, som kommer in i tvärsnittet för neutronspridning 
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Dessa effekter kan tolkas som en renormalisering av den kvasi-

harmoniska fonon-frekvensen med ett energiberoende, komplext 

shift, A ( u) ) - i F ( uj ) . Realdelen av detta shift ger upphov till ett 

shift av fonon-frekvensen och imaginär-delen ger fononen en 

ändlig livstid, proportionell mot den inversa bredden, T. 

En jämförelse mellan de renormaliserade frekvenserna och disper-

sions-kurvor erhållna från en experimentell neutronspridnings-

studie av fast Krypton presenteras i artikel I. I artikel II 

har en systematisk studie av de anharmoniska effekterna i fasta 

ädelgaser gjorts. Temperatur-, energi- och vågtals-beroendet hos 

shiftet och bredden har beräknats och vi finner bl a att Neon i 

många fall, speciellt i vågtals-beroendet för lägre vågtal samt 

i temperatur-beroendet, markant skiljer sig i det allmänna upp

förandet från de andra ädelgaserna, Genom att anpassa parametrar

na i Lennard-Jones (6.12) potential till den termiska utveckling 

som Aluminium uppvisar kan vi också göra en uppskattning av de 

anharmoniska fonon-bredderna i Aluminium. Då fononer i en metall 

även erhåller en bredd från elekton-fonon växelverkan (Johnsson, 

1968) adderas denna till den anharmoniska bredden och den totala 

bredden jämföres sedan med experiment (Stedman och Nilsson, 1966). 

Slutligen i III, görs en jämförelse mellan experimentella 

dispersionskurvor och teori för fast Neon. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att beräkningarna (I-III) 

har visat att de anharmoniska effekterna ger viktiga bidrag till 

de kvasi-harmoniska fononfrekvenserna och ingalunda kan försummas 

i en realistisk beräkning av fononer i ädelgaser. Samtliga jäm

förelser som har gjorts med experiment har gett god överens

stämmelse. Trots att t o m en förutsägelse om bredd och form 

hos neutron-tvärsnittet för en'fonon vid zon-gränsen i Neon 

(III) har visat sig stämma med experiment (Minkiewicz et al., 

1971), bör det dock nämnas att alla resultat där de anharmoniska 

effekterna är av samma storleksordning som fonon-frekvensen 

själv bör betraktas med en viss skepsis emedan det då är tveksamt 

om det är möjligt att med framgång avbryta en störningsutveckling 

efter andra ordningens term. 
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1. Introduktion till teorin för gitterdynamik 

1.1 Den kvasi - harmoniska approximationen 

Den kvasi-harmoniska approximationen för gittersvängningar 

(Leibfrid och Ludwig, 1961) är en utvidgning av den vanliga 

harmoniska approximationen. På samma sätt som den harmoniska 

teorin är den baserad på Born-Openheimer-approximationen som 

utsäger att det existerar en potentiell energi $(1) för varje 

atom. Om $ är känd som funktion av atomlägena 1 kan i princip 

alla kristallens egenskaper beräknas. Om man antar att atomer

nas förskjutningar från sina jämviktslägen är små kan man ut

veckla den potentiella energin i dessa förskjutningar. I den 

harmoniska teorin tar man med termer upp till andra ordningen, 

den anharmoniska teorin tar med högra termer. 

I den harmoniska approximationen kan man komma fram till ett 

system av oberoende harmoniska oscillatorer genom en transforma

tion till normala koordinater. Den fria energin består då av en 

statisk del och en temperaturberoende del som innehåller 

oscillationerna. Då man beräknar termiska egenskaper från en 

harmonisk teori finner man att kristallen inte uppvisar någon 

termisk utveckling, att adiabatiska och isoterma elastiska 

konstanter är lika och tryck- och temperatur-oberoende. Man 

finner också att specifika värmet blir konstant vid högre 

temperatur samt att kristallen får en oändlig värmelednings

förmåga . 

Vid experimentella undersökningar finner man dock att dessa 

teoretiska resultat ej stämmer överens med mätningar. Detta 

innebär förstås att en harmonisk teori ej är tillräcklig för 

en kvantitativ beskrivning av en kristalls egenskaper och 

man måste alltså gå till högre ordning än andra i utvecklingen 

av den potentiella energin. 

Den s k kvasi-harmoniska teorin är ett sätt att implicit ta 

med en del anharmoniska effekter. Det första stege't i den in

riktningen togs redan 1903 av Mie och av Grüneisen, 1908. De 

antog en temperaturberoende gitterkonstant a. I den harmoniska 

teorin är egenfrekvenserna, cuj, till gi ttret oberoende av a. 
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Om man emellertid startar från den riktiga potentiella energin 

blir kopplingskonstanterna' av andra ordningen och därmed också 

egenfrekvenserna wT, funktioner av a. Denna approximation kallas ü 
den kvasi-harmoniska approximationen. Under ovanstående förut

sättningar kan den fria energin F(a,T) beräknas som en funktion 

av a och T. En minimering av F(a,T) med avseende på a för varje 

temperatur T ger då en temperaturberoende gitterkonstant. 

Låt oss nu skriva ner den kvasi-harmoniska teorin och därmed ge 

den en formell form. 

Betrakta en kristall som är uppbyggd av enhetsceller definierade 

av tre basvektorer a^, a^ och a^* Varje atomposition i kristallen 

kan nu beskrivas med vektorn 

i = nlâ] + n2—2 + n3—3 (1.1.1) 

Vi har för att förenkla beteckningarna antagit att vi har en 

enatomisk kristall. 

Den potentiella energin utvecklas nu i atomernas förskjutningar 

från sina jämviktslägen. R^=_£ + u (jt) 

$=$0 +$2 + 4*2 + + * • • (1.1.2) 

där 

(1.1.3) 
1,1 

ijk 

4 41 M'i'T" 
i j k£ 

#i jk£ (A ,V u± (Å) Uj ( V' ) uR U" ) u£ ( *"*) 
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Storheterna ( ££ ' I] • - • ) definieras genom relationen 

ii,.. 1 1. n 
(£,£« ,. .. ,£ ): 

9.(n>.<H. . .R£. . .) 

Tn) 3u. (£)...9u. (£v ') 
X1 Xn 

(1.1.4) 

0 

och kallas för n:te ordningen kopplingsparametrar (KP). 

Kraven på invarians hos KP:na gentemot translationer, rotationer 

och speglingar ger en hel del värdefulla samband för de olika 

KP:na och vi ger nedan en förteckning över de samband som kommer 

till användning här. 

Invarians gentemot infinitesimala translationer ger 

TA, (£) = 0 2 4.. (£,£* ) 
SL 

(1.1.5) 

Translationer med en gittervektor ger 

(°) (1.1.6) 
X X 

) = ^ij(0,£'-£) 

Om vi nu begränsar oss till det fall där atomerna växelverkar 

parvis med centrala krafter kan man skriva upp uttrycken för 

KP:na upp till fjärde ordningen. 

Om $ ( I 1 I ) är den potentiella energin mellan två atomer i 

£ och SL* har vi den totala potentiella energin. 

$ = 1 £ $()£-£'1) (1.1.7) 
M* 

och enligt (1.1.4) kan då bara KP med högst två gitterlägen 

skilda från £ överleva derivationen. Med hjälp av.(1.1.6) och 

generalisering av den får vi? _£= (X^ ,X^ ,X^) , 0=d/RdR 



$ (0) = -2 ( 0<f> ) X, =0 
1 I 

(0,£) = -(024>)XiXj - (0<M 6±j 

(1.1.8) 

= (034,)X1XjXk + (0^){Xlsjk + xj6lk + xk61.} 

= -*ijkÄ (0,0,0,1) = (04()))XiX.XkX£ 

+ (034>) {X.X . o, n + X. X, 6 . „ + X . X fl 6 .. + X .X, 6 . . + 
i 3 k £ X k ]£ i l ]k ] k ii 

+ XjVik + Wij} + (°2<t>){ 6ijSki +6ik6j£ + SiZ6jk} 

Normala moder 1 det kvasi-harmonlska gittret. Kvasi-harmoniska 

fononer. 

Rörelseekvationen för förskjutningen u^(l) blir 

Mil. U) = -Z $.,(££' ) u. U' ) (1.1.9) 
1 %% ^ 

- j 

M är atommassan. Om vi nu använder Bloch-villkoret 

u±(£) = e27Ti—u±(0) 

samt sambandet (.££' ) = j (0 , £1 -JL) får vi 

MU (0)e27T1~ = -Z $ .(0,r-£) e27ri~* u.(0)' (1.1.10) 
1*3 ~ 

Låt oss sedan skriva u^(0> = ^(k) och byta summationsvariabel 

+ £j 
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Mü. (k) - -I . (0,h) e27Ti- * -U, (k) (1.1.11) 
hj 3 

4 t »+• 
Om nu (k) har tidsberoendet e. "får vi 

2(Di:J(k) - A...) tK (k) = 0 (1.1.12) 

där D. . (k) £<K.(0,h) e27rl—(1.1.13) 

är den s k dynamiska matrisen. Notera att summan innehåller 

termen (C),(3) som inte definieras i (1.1.8). Den termen 

skulle ge kraften från en atom på sig själv. Denna tern får 

emellertid mening genom den andra ekvationen i (1.1.5), dvs 

att E 4». . (Ofh) = 0. Denna term beskriver alltså inverkan på en 
h 13 

atom från kristallen som helhet. Ur beräkningsmässig synpunkt 

är det bekvämast att eliminera termen (0,0) från (1.1.13) 

genom sambandet 

*ij(0'0) = *±j(0,h) . (1.1.14) 

Man erhåller då slutligen, sedan man använt ekvivalensen 

I'-*• I' för en kristall med inversionssymmetri. 
h -h 

Dij(-) = S Z' $ij(-&'ä) (cos27rk • h - 1) (1.1.15) 

Ekv. (1.1.12) ger egenvärden och egenvektorer e (kj) till 

dynamiska matrisen B(k) * k betecknar vågvektorn och j polar

isationen hos den normala moden med frekvensen w(kj). 

Egenvärdena och egenvektorerna till D(k) ger dock ej de kvasi-

harmoniska frekvenserna utan att den fria energin är minimerad 

och gitterkonstanten vid den aktuella temperaturen är bestämd. 

För att beräkna den kvasi-harmoniska fria energin utvecklar 

vi nu förskjutningarna i de normala moderna (Born och Huang, 

1954). 
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uc.̂ > = ,£. » 1/2 ea(y)e2ïïi- - ACJçj) (1.1.16) 
K] —* 

(Denna utveckling är också mycket användbar i den anharmoniska 

teorin, emedan den harmoniska teorin används som utgångspunkt 

för en störningsräkning på anharmoniska effekter.) 

A(kj) är den normala modens koordinat och är lika med summan 

av skapelse och förintelseoperatorn för den normala moden. 

Ä(kj) - (a!y + ay) 

Operatorerna a ̂  och a^j uppfyller kommuteringsrelationerna. 

' akj' a+k'j']+ [akj' Vj']; [a+k j ' a+k'j']+= 0 

Den harmoniska delen av hamiltonoperatorn har följande utseende 

Hharm. - T + •„ + *2 -

--iï m[ù1(ì)1 2 + + I 2 f <t»±j (A'A* )u± U)u.. U') (1.1.17) 
ili & & 

ij 

Om man nu sätter in (1.1.16) i (1.1.17) och utnyttjar att 

1 r e2,,iö -i (k) 
a) N A 

b) I e (ki)e (-kj) = 5 . (1.1.18) 
a J 

c) E e (kj)D ft(k)e (kj) =io2 (kj) 
ag aß - ß - - r. 

erhålles resultatet 

Hharm. " $0 + ̂  (a^akj + ì)fttì (kj ) (1.1.19) 
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Då denna hamiltonoperator har egenvärdena 

E - $Q + E tio) (k j ) { n (kj ) + h ;n (kj ) = 0,1,2,3... (1.1.20) 
kj 

är det lätt att beräkna tillståndssumman,8 = 1/kT, 

Z = e~ß#0 n £ exp{ -3îiti)(kj) • (n(kj) + ~) } 
kj n (kj ) ~ 

Resultatet för tillståndssumman blir 

exp{- Jj- ßftw(kj)} 
Z » e~ß$0 n 

kj 1 - exp {-0fto(kj)} 

och följaktligen blir den fria energin F^ definierad som 

Fkh = " I *n z 

F,, = $A + ì t fta)(kj) + I Ï (1.1.21) 
kh 0 2 k j B k j 

Denna fria energi har samma form som den rent harmoniska fria 

energin men beror här på de andra ordningèn kopplingsparametrar, 

som kommer in i frekvenserna, som i sin tur beror på gitter

konstanten a. 

Gitterdynamiken i en kvasi-harmonisk kubisk kristall i termisk 

jämvikt vid temperaturen T ges alltså av lösningen till ekva

tionerna 

=0 (1.1.22) 

samt 

D (k) - a2l| » 0 , (1.1.23) 
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ür (1.1.19) och (1.1.20) är det lätt att beräkna det termiska 

medelvärdet av besättningstalsoperatorn för moden (kj), 
*4* 

akj akj' Man ^en kända Bose-Einstein-fördelningen, 

< n ( k j } > T = 1 

exp(Bftw(kj))-1 (1.1.24) 

Sammanfattningsvis har vi visat för en menatomisk kubisk kristall 

där atomerna växelverkar parvis med centrala krafter att man kan 

definiera en dynamisk matris D(k) vars egenvärden utgör vibra

tionsfrekvenserna i kristallen och vars egenvektorer bestämmer 

svängningarnas polarisation. Denna dynamiska matris är en funktion 

av - gitterkonstanten a genom kopplingsparametrarna av 

andra ordningen. Gitterkonstanten a bestäms ur minimat för den 

kvasi-harmœniska fria energin . 

2. DifferentieIla tvärsnittet för oelastlsk spridning av termiska 

neutroner mot en anharmonisk kristall. 

2.1 Spridning av neutroner mot kristaller har varit föremål för många 

experimentella och teoretiska undersökningar sedan början på 

1940-talet och har under de senaste åren blivit det kanske bästa 

verktyget då det gäller gitterdynamik. 

De termiska neutronerna har liksom röntgenstrålar en de Broglie 

våglängd som är av samma storleksordning som det interatomära 

avståndet i kristallen. Fördelen med termiska neutroner framför 

röntgenstrålar är att dessa neutroner har en energi som är jäm

förbar med gittersvängningarnas energikvanta medan röntgen

strålarnas energi är omkring 1 million gånger större. Det inne

bär att man med spridning av termiska neutroner, genom att mäta 

de spridda neutronernas energier och spridningsvinklar, kan 

skaffa sig detaljerad information om gittervibrationerna. 

Är 1944 publicerade Weinstock det fundamentala arbetet där han 

framlade uttryck för det oelastiska tvärsnittet för neutron

spridning där neutronen antingen får eller tappar energi under 

sin färd genom kristallen. 
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Som vi visade i föregående avsnitt så kan rörelserna i en 

harmonisk kristall uttryckas som en superposition av vibrationer 

av oberoende harmoniska oscillatorer, lika många som det är 

frihetsgrader i kristallen. Var och en av dessa oberoende 

vibrationsmoder eller normala moder som de också kallas, 

har sin egen karakteristiska frekvens. Till denna frekvens 

hör det en vågvektor k pch ett polarisationsindex j. En 

harmonisk oscillator med frekvensen o> (kj ) har ekvidistanta 

energinivåer, separerade med energin fui>(kj). Detta energi-

kvanta kallas en fonon. 

Weinstock beräknade i sitt arbete endast det oelastiska tvär

snittet härrörande från en-fonon processer där neutronen 

skapar eller absorberar ett enda vijbrationskvanta. Teorin har 

senare utvidgats till att även ta hänsyn till fler-fonon processer 

(Sjölander, 1954) men det är dock en-fonon processerna som 

är av mest intresse genom att de ger direkt information om 

gitterdynamlken. Genom att välja de experimentella förut

sättningarna • p å ett lämpligt sätt (låg temperatur, låga in

kommande neutronenergier, tunga kärnmassor) kan man reducera 

fler-fononspridningen till en liten korrektion som är möjlig att 

behandla. I regel ger fler-fononspridningen ett bidrag till 

tvärsnittet som är konstant och alltså endast ger en bakgrund 

till en-fonon resonansen. 

Neutroner kan spridas både koherent och inkoherent mot en kristall. 

Den koherenta spridningen består av den interferenta spridning 

som uppstår då en neutronvåg som sprids mot en atom i det 

periodiska gittret intefererai" med neutronvågor spridda mot 

andra atomer. Den koherenta spridningen är dominant i isotopiskt 

rena material där atomkärnorna är spinlösa. Om å andra sidan 

kärnorna förekommer i flera Isotopiska tillstånd och/eller har 

spin så kommer i regel de olika isotoperna och spinnen att vara 

slumpartat fördelade över gittret och atomerna kommer att sprida 

oberoende av varandra. Denna typ av spridning kallas för inkoherent 

spridning. 

Koherent spridning är av särskilt intresse då man där genom att 

studera energiändringen för en given impu1söver för ing kan be

stämma fonon-dispersionskurvan, dvs relationen mellan frekvensen 
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av en given polarisation och vågtalet k. Inkoherent spridning 

är också av intresse då tvärsnittet där ger frekvensfördelningen 

(Placzec och van Hove, 1954). Detta är emellertid endast praktiskt 

genomförbart för ämnena vanadium och väte, som är de enda som 

sprider neutroner i huvudsak inkoherent. För legeringar är dock 

den inkoherenta spridningen av betydelse för bestämning av 

frekvensfördelningen. 

I den framställning som följer kommer vi att koncentrera oss på 

den koherenta spridningen. 

Då man studerar spridning av neutroner mot en kristall där 

kristallen approximeras att vara harmonisk kommer, för en given 

impulsöverföring tiQ = 2trftk från neutron till kristall, en-

fonontvärsnittet att bestå av en serie <S-funktionstoppar. Dessa 

toppar kommer att ligga i frekvenserna w(kj). 

Om kristallen vore rent harmonisk (eller kva s i-harmoni sk) skulle 

man experimentellt få en-fonontvärsnitt med resonanser som endast 

vore breddade av upplösningen i den experimentella uppsättningen. 

I mätningar gjorda (Larsson et al., 1960 och Brockhouse et al., 

1961) har man observerat en breddning av en-fonontoppen i 

aluminium respektive bly utöver bredden från upplösningen. 

Denna extra breddning innebär att svängningarna i kristallen ej 

är rent harmoniska och att man i utvecklingen av den potentiella 

energin måste gå utöver andra ordningens termer. Om man tar med 

tredje, fjärde,... ordningens termer har man en anharmonisk 

kristall. Man finner då att den transformation som diagonaliserar 

den harmoniska delen av hamiltonoperatorn till en superposition 

av en-mod's harmoniska oscillatorer leder till en koppling mellan 

dessa olika moder, som associeras med de anharmoniska termerna i 

utvecklingen av den potentiella energin. För att teoretisk studera 

termiska och dynamiska egenskaper hos en anharmonisk kristall måste 

man därför lösa ett mång-kropparproblem. 

Koherent neutronspridning studerades teoretiskt av ett antal 

författare under början av 1960-talet. Den första framställningen 

gavs förmodligen av van Hove, 1959 där han presenterade en kort 

diskussion av spridning vid absoluta nollpunkten. 
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Kokkede, 1962, utvidgade sedan van Hoves arbete till ändliga 

temperaturer. Kokkede beräknade ett uttryck för en-fonon tvär

snittet där han tog med alla ordningars anharmonicitet i de 

atomistiska förskjutningarna och han presenterade också explicit 

uttrycket för de koherenta en-fonon tvärsnittet med tredje 

och fjärde ordningens anharmonicitet inkluderade. 

Baym, 1961, tog fram ett uttryck som var exakt för en harmonisk 

kristall men endast approximativt för en anharmonisk kristall. 

Han visade genom att linéarisera en funktional differential

ekvation att en-fonon tvärsnittet kunde skrivas som fourier-

transformen m.a.p. tid och rum av en förskjutnings-förskjutnings

korrelat ions funkt ion . 

Genom att lösa rörelseekvationerna för korrelationsfunktionen nämnd 

ovan beräknade Kashceev och Krivoglaz, 1961, en-fonon tvärsnittet 

för en kristall med endast kubisk anharmonicitet. Diagramteknik 

användes av Maradudin och Fein, 1962, och av Cowley, 1963, för att 

beräkna en-fonontvärsnittet. Cowley, 1963, introducerar i sitt 

arbete en kvasi-harmonisk approximation som inkluderar vissa 

frekvensskift från störningsräkningen och som inte ska förväxlas 

med den approximation som presenterades i föregående kapitel. 

Högberg, 1967, har också behandlat neutronspridningsproblemet. 

Han använder funktionalutveckling och Green-funktionsteknik 

och presenterar resultat explicit upp till fjärde ordningens 

anharmonicitet. 

Ett antal arbeten har också gjorts på den inverkan som en 

interferens mellan en- och två-fonon processer har på tvärsnittet. 

Denna inteferens har försummats i alla ovannämnda arbeten. 

Cowley, 1963, diskuterar deras inverkan på tvärsnittet men gör 

aldrig någon explicit beräkning. Beräkningar och uppskattningar 

av storleksordningar har gjorts (Ambegaokar et al., 1965, och 

Thompson, 1963) som visar att vissa typer av interferens kan 

ge upphov till asymmetrier hos fonon-toppen. Dessa asymmetrier är 

dock endast av storleksordning av några få procent. Numeriska 

beräkningar (Maradudin och Ambegaokar, 1964, och Cowley och 

Buyers,.1969) visar att effekten av interferenstermen på formen 

av fonon-toppen är liten men att den i kristaller med inte allt
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för liten anharmonicitet kan ge upphov till märkbara intensitets

ändringar. 

2.2 Det koherenta tvärsnittet för neutronspridning uttryckt i täthets-
— -- „ ••• II - , - •• IIIIII III- • • i III Ull ' "V- --1-ITf -*• .. -

täthets korrelationsfunktionen för kristallen. 

Vi startar med att uttrycka det differentiella tvärsnittet per 

vinkelenhet och energienhet för den spridda neutronen i täthets

täthets korrelationsfunktionen i gittret (Van Hove, 1954). 

XJcXT Låt den inkommande neutronen ha vågfunktionen e — och gittret 
ik1 IT ha initialvågfunktionen [i>, utgående neutron vågfunktion e • 

och gittret efter spridningen ha slutvågfunktionen |s>. 

Bornapproximationen är giltig, och vi kan tillämpa-"den gyllene 

regeln för tidsberoende spridning" och få matriselementet 

<s I e —V e"*"—| i> där V är potentialen som neutronen ser. 

Vi får för tvärsnittet 

d2q  
dßde 

k« 
k 

m 

21rfi: 
X l 

i/S 
PiX (2.2.1) 

XI <i je"1-'- V e1—I s> J 26(oj+ E, V 
Här är P. Boltzmann-fördelningen av initialtillstånden. 6-

^ 2 funktionen uttrycker att den energi w = fx /2m (k* 2- k2) som 

neutronen har förlorat har gått över till kristallen. Faktorerna 

som multiplicerar suraman kommer från flödesfaktorer och tätheten 

av sluttillstånd. 

Vi använder nu identiteten 

6(u) » ~^r jf*~eiwtdt (2.2.2) 

samt Fermi pseudopotential för V(r) (för icke-magneti ska 

material). 
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V (r ) = I hl S (r - R£) (2.2.3) 

är spridningslängden för atomen i l. 

Om vi nu sätter in (2.2.2) och 2.2.3) i (2.2.1) och introducerar 

Heisenberg-operatorer enligt 

0(t) = elHtOe~lHt (2.2.4) 

får vi 

-2 00 

d a _ k' £ UK r> r dt «iü)t ^ 
dflde ' k i, s £ V i-i 2u 

l, V 

(2.2.5) 

X <s|ei2-£l.t0)| ixileiHt 5ifl.Rj(0) e-iHt|s> 

där £ = k* - k är neutronens förlorade impuls. Om vi här in

för beteckningen, 

<0> = X P, <i IOI i> « Z"1 Sp{ Oe~^H} 
i 1 

2 för det termiska medelvärdet och låter <b > beteckna medel-
9 

värdet av olika spin och isotoptillstånd över gittret och 

observerar att (t) = £ + u (i,t) erhålles, 

2 
d ökOh. . k' ^.,2. , v /-> * » c\ 
dûde ~ k b g x (2.2.6) 

där 

SfQ,w) = exp{-i£. (£, - -V ) } x 

t 00 

x j fäte wt <exp{-i£.u(Jl,t) } expCi^.ufÄ'0)}> 
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Vi ser att fouriertransformen av S(Q,uj) m.a.p.w ger 

S(3,t) =  < pQtO) p _ Q  (t)> (2.2.8) 

Sambandet (2.2.8) säger alltså att S(Q,t) ges av korrelationen 

mellan täthetsfluktuationer vid olika tider. 

2•3 En-fonon approximationen 

I avdelning 2.2 har vi visat att problemet med att beräkna tvär

snittet för koherent neutronspridning väsentligen utgör en be

räkning av korrelationsfunktionen 

<exp{-iQ.u(jt,t) • exp{i Q u( V ,0) }> 

Beräkningen kan ske på två sätt, antingen kan man arbeta med 

korrelationsfunktionen som den står (van Hove, 1959; Kokhede, 

1962} Högberg, 1967) eller också kan man starta med att för

söka finna en lämplig approximation söm ger en enklare korrela

tionsfunktion att beräkna (Bayro, 1961} Maradudin och Fein, 1962; 

Cowley, 1963). 

Låt oss för att förenkla beteckningarna införa nya icke-kommuterande 

variabler x =-iQ.u (jl, t) och y = (Jt* ,0) . 

Den funktion vi söker blir då 

^ x y ̂ <e e-* > 

På grund av att x inte kommuterar med y är det inte sant att 

<ex ey> = <ex+y> 

men om man inför en operator O som i en produkt av x och y 
X 

faktorer ordnar alla x före y gäller det att 

<eV >- <o e x +y> 
•' "X. (2.3.1) 



VI gör nu en kumulantutveckling (Kendall och Stuart, 1958) av 

högra ledet i ekvation (2.3.1). 

00 

<exey> = E K (0vM )n ' (2.3.2) 
n=0 n* x n 

där de första kumulanterna ges av 

= <x+y> 

M2 = <(x+y)2> - <x+y>3 

M3 = <(x+y)2> - 3<(x+y)2> <x+y> +2 <x+y>3 

M4 ~ <(x+y)4> - 4<(x+y)3> <x+y> -3<(x+y)2>2 

+ 12<(x+y)2><x+y>2 - 6<x+y>4 (2.3.3) 

Man kan visa att för ett Bravais-gitter 

<x> « <y> « 0 (2.3.4) 

genom att först använda sig av att <£.u(A,t)> 

är oberoende av cellindexet % emedan kristallen är invariant 

gentemot en förflyttning med en gittervektor i det direkta 

gittret. Men om <Q.u(l,t)> inte är noll så motsvarar det en 

stel förflyttning av hela kristallen vilken motsäger förut

sättningen att det inte verkar någon resulterande kraft på 

någon atom (Born och Huang, 1954). 

Sammanställer vi ekv. (2.3.2) - (2.3.4) får vi 

<eXe^> = exp{-|<x2+2xy+y2> + |r<x3+3x2y+3xy2+y3> 

+ [ <x4+4x3y+6x2y2+4xy3+y4> -3<x2+2xy+y2>2] 

+ >. (2.3.5) 

Här kan man notera att om medelvärdet i V.L. av (2.3.5) hade 

tagits över den kanoniska ensembeln för den harmoniska kristallen 

hade vi fått det välkända resultatet 
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<eXe^>Q - exp{-|- < (x+y) 2> } (2.3.6) 

d v s  a t t  o m  t e r m e r n a  i  H . L .  i  ( 2 . 3 . 5 )  i n t e  ä r  n o l l  s å  m å s t e  

de vara proportionella mot de anharrooniska kopplingskonstanterna. 

Från transaltionsinvariansen hos gittret får man att (för ett 

Bravaisgitter) <xn> och <yn> är oberoende av cellindex A. 

Använder man vidare definitionen av x och y inser man att? 

<x3> = - <y3> (2.3.7) 

Om man studerar termerna i exponenten i H.L. av (2.3.5) ser man 
2 4 att termer som t e x <x > och <y > i nte beskriver korrelationer 

mellan olika atomer och vi faktoriserar därför H.L. i (2.3.5) 

enligt; 

<eXe^> = exp{^ <x2+y2> + ~ 3<x2>2 + 

+ <y^> - 3<y2>2]+..}. exp{<xy> + <x2y + xy2> (2.3.8) 

+ <4xJy + 6x2y2 + 4xy3> - [4<xy>2 + 4<x2> <xy> 

+ 4<xy><y2> + 2<x2><y2>3+....} 

Det visar sig att den första faktorn inte är något annat än 

Debye-Waller faktorn, korrigerad för anharmoniska effekter. 

Explicit har den följande utseende 

e~2W = exp{-< (Q.u) 2> + y2[<(Q.u)4> - 3<(Q.u)2>2] 

+ } (2.3.9) 

Vi. kommer inte att behandla Debye-Waller faktorn ytterligare 

i den här texten. Beräkningar av de anharmoniska korrektioner

na till W har behandlats av Maradudin och Flinn, 1963, (se även 

Hahn, 1961, och Kriwoglaz och Tikhonova,1962). Den andra faktorn 

i H.L. av (2.3.8) blir^uttryckt i förskjutningarna; 
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exp{<Q.u(Jt,t)Q*u(£' ,0) > -

—I* i[<Q.u(£,t)Q.uU,t)Q.u(£jO)> (l,t)Ç£x(l }0)Q.u(£ JO) >] 

+ termer av fjärde ordning i förskjutningarna (2.3.10) 

Alla termer efter den första m|iste vara proportionella mot de 

anharmoniska KP:na eftersom de måste försvinna om de anharmoniska 

krafterna sätts lika med noll (se 2.3.6). Med stöd av detta 

resonemang argumenterar Maradudin och Fein, 1962, att de, om de 

vill ha S (Q ,u>) endast till lägsta icke-för svinnande ordning 

i de anharmoniska KP:na>kan begränsa sig till att ta med den 

första termen i exponenten i (2.3.10). Detta är riktigt om man 

endast söker en-fonon bidraget till S(Q,oi)^ men det visar sig 

att den andra termen i exponenten ger ett bidrag till tvär

snittet som är linjärt i den tredje ordningens KP och härrör 

från den tidigare nämnda inteferensen mellan en- och två-fonon 

spridning. 

Då vi nu endast är intresserade av bidraget till det rena en-

fonon tvär snittet från lägsta icke-försvinnande ordning i de 

anharmoniska KP:na tar vi endast med den första termen i 

exponenten. Resultatet för korrelationsfunktionen (2.3.8) blir Så 

<exp{-iQ.u(i,t)}exp{iQ.u(£JO)}> 

~ e exp{<Q u ( £, t ) Q. u ( £ ', 0 ) > } (2.3.11) 

Vi sätter nu in (2.3.10) i (2.2.7) och erhåller 

-2W 
S(Q,ui) = £ , ex p{-iQ. (jt - 1')} . 

M ~~ 

oo t J dtela,t exp{<Q.u(£,t)Q.u(£J0) >} (2.3.12) 
00 

Slutligen, för att erhålla en-fonontvärsnittet serieutvecklar 

vi expontial-funktionen under integraltecknet och behåller de 

två första termerna 

S (Q,w) = Sq (Q,ü)) 4- (Q,o))-K . » 
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där 

— OUT 
Sn(Q,u>) = e ^w6(u>) E exp. -iQ(£ -_£')) 

l,V 

N2e"2WÔ(W)A(2/2TT) ' (2.3.13) 

-2W 
S, (Q,w) = S exp{-iQU - i')> . 

l'A' 
4" 00 

f dt elwt<Q.u(£,t)Q.u(£J0)> (2.3.14 

SQ (Q,cj) beskriver den koherenta elastiska spridningen av 

neutroner. Den är elastisk p g a faktorn 6(w) och koherent 

därför att faktorn A(Q/2fr), som är noll om ej Q är lika med 

2Tig g r en reciprok gittervektor, finns med. Detta är det s k 

Bragg-villkoret. S^(Q,w) beskriver den situation som är av in

tresse här dvs koherent oelastisk spridning av neutroner vid 

en-fononprocesser. Beräkningen av fouriertransformen av den 

förskjutning-förskjutnings-korrelationsfunktion som ingår där 

behandlas i följande avsnitt. 

2. 4 T e rmod^n am. i sk a_G re en- fu nk tji oner 

I avsikt att överföra (2.3.14) i en mer lättbehandlad form ut

vecklar vi förskjutningarna i de normala moderna, (1.1.16): 

*~2W . 2 
s (Q,W)=£_ e exp{-i (Q-2frk)_(£-£' ) E (fie(kj)) 
i l, V ~ . ~ ~ 2NM kj ~7(kjl 

-I-00 
• J dte10Jt<A (kj , t) .A(-kj ,0) > (2.4.1) 

Problemet har nu reducerats till att beräkna fouriertransformen 

av tidskorrelationsfunktionen <A(k,t)Ä(k,0)>, där vi för att 

förenkla beteckningarna infört förkortningen k = (kj). 

Denna problemställning kan attackeras med metoder som är välkända 

från mång-partikelteorin. Man använder vanligen s k temperatur

beroende Green-funktioner och gör en störningsutveckling i växel

verkansbilden . 
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Vi ger här först en kortfattad redogörelse för metodiken och 

sedan applicerar vi den på vårt speciella problem. För närmare 

detaljer se Thouless, 1961/ och Abrikosov, Gorkov och 

Dzyaloshiniski, 1963 (se också van Hove, Hugenholzt och Rowland, 

.1961) . 

Stör n i nej sr äk n i ng_f £ r__ t e rmody n am i sk a Qreen-funktioner^ 

Den termodynamiska Green-funktionen för två operatorer A och B 

definieras som: 

G(AB,u) = 1/Z Splexpï(-0+u)H)A(0)exp(-uH)B(0)}ju>0 

(2.4.3) 

= 1/Z Sp(exp(-ßH)B(0)exp(uH)A(0)exp(-uH)};u<0 

där' Z är tillståndssumman; 

Z « Sp(-ßH) (2.4.4) 

Man kan använda invariansen av spåret (Sp) gentemot cykliska 

permutationer av operatorerna till att visa att> 

G(u+ 0)~G(u) -ß<u<0 ' (2.4.5) 

Denna periodiska egenskap ger att G kan utvecklas i en fourierserie; 

4-00 
G (u) = E G (iw ) exp ( i-fttt u) (2.4.6) 

n c n n—— 

där o>n = 2irn/ßfi. 

De analytiska egenskaperna hos tids-beroende Green-funktioner 

beskrivs i Appendixet där vi tar fram relationen, (i^n=f2 -ie) 

400 
J dtexp (iQt) <A (t) B (0) >-2îfJ (ß) = 

•ißft exp(ßftfl)-l 1:Lq {G(fì+ie) " G(ß-ie)). ' (2.4.7) 

Ekvationen (2.4.7) ger alltså fouriertransformen av tids-
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korrelationsfunktionen som vi behöver, (2.4.1) , i fourler-

transformen av Green-funktionen och vi koncentrerar oss nu 

på att beräkna fourierkomponenterna av G enligt (2.4.6). 

Låt oss skriva hamiltonoperatorn på formen; 

Vanligtvis låter man för en anharmonisk kristall H beskriva 

den harmoniska delen av hamiltonoperatorn medan HÄ beskriver 

den anharmoniska delen. Om vi övergår till växelverkansbilden 

får vi med; 

Ä(u)=exp (uHq)A(0)exp(-uHq), 

„  ^  ®  n i n  ̂  b  
G(AB,u)-<TA(u)B(0)Z ^ /Q.../Q (ß^) HA(ßn)d3l*"*dßn> 

(2.4.8) 

Denna utveckling erhålles på exakt samma sätt som Dyson's ekvation 

i fältteorin. Uttryck av typ (2.4.8) är välkända i fältteorin 

och mångkroppteorin och beräknas enklast med hjälp av diagram

teknik. 

I vårt fall utvecklas operatorerna Ä, B och i skapelse- och 

förintelseoperatorer för fononerna. Varje linje i diagrammen 

representerar då en fonon. H -växelverkningama representeras 3. 
av vertex där. fononlinjer börjar och slutar. Bidraget från varje 

diagram kan sedan beräknas med hjälp av Wick's teorem där man 

reducerar de tidsordnade produkterna till normala produkter. 

I diagramtekniken visar det sig att alla icke sammanhängande 

diagram kan summeras upp exakt och tar ut faktorn Sp{-ßH} i 

nämnaren i (2.4.3). Kvar är alltså en summation över samman

hängande diagram. 

Vi söker nu fouriertransformen av Green funktionen öch det är 

faktiskt lättare att beräkna den än Green-funktionen själv. Om 

varje fononlinje är oberoende av de andra kan följande regler 

ställas upp för beräkningen; 
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a. Skriv upp alla topologiskt oekvivalenta diagram med n 

vertex där den tillhörande fononlinjen kommer in från 

höger, Å-operatorn, och går ut till vänster, B-operatorn. 

b. Tillordna till varje fononlinje en faktor g(i&n), dvs 

Green-funktionen för det ostörda systemet. 

c. Konservera impuls och energi i varje vertex. 

d. Sätt in det matriselement som hör till vertexet. 

e. Sätt in en faktor (-ß)n/n! . 

f. Summera över alla oberoende fononer och u> 
n 

g. Multiplicera med antalet möjliga parningsscheman vid 

varje vertex-kombination. 

Den terraod^nj^iska_en-fonon Green-funktionen^ 

Teorin för den harmoniska approximationen behandlades utförligt 

i §1. Utvecklingen av förskjutningsoperatorerna i skapelse-

och förintelseoperatorer gavs i (1.1.16). Vi införde där be

teckningen A(kj) enligtî 

A<y) = (a+.y + ay) . 

Vi har alltså sambandet A+(kj)=A(-kj) 

Låt oss definiera en-fonon Green-funktionen genom relationen; 

G(A(k,u)A+(k}0))=<TA(k,u)A+(k',0)> (2.4.9) 

Här står k och k* f ör (kj) resp (k'j')• 

Fördelen med att använda A-operatorerna i stället för a-

operatorerna är dels att det reducerar antalet diagram och 

dels att det ej längre är nödvändigt att rikta fononlinjerna. 

Den harmoniska delen av hamiltonoperatorn gavs i (1.1.19) och 

kan skrivas om på formen; 
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hq = i^ftw(k) ( aka+ + a^ak) (2.4,10) 
k 

Den anharmoniska delen av hami1tonoperatorn gavs 1 (1.1.3) 

och om utvecklingen i (1.1.16) sätts in får vij 

HÄ = H3 + H4 + .... , (2.4.11) 

där 

h3 = k;ik2k3 V(k1k2k3)A(k1)A(k2)Ä(k3) (2.4.12) 

h4 = e v(k1k2k3k4)a(k1)a(k2)a(k3)a(k4) 
le 1 knk . 
12 3 4 

De anharmoniska koefficienterna, som även kommer att refereras 

till som V ̂  , och V ̂  , ges av; 

v(k1k2k3) 3, &(k1+k2+k3) 8co (k^ ) oj (k2 ) OJ (k3 ) nm" 

. 1 
n l ea(k1)eg (k2)e^(k3) *q[gy(i.rl/i"iexp(27ri(k1^+k2£,+k3j,") ) 

oc$v 

fi 
V (k, k_k_k. ) = •7-f A (k.+k0+k,+k. ) i,, ,, . x U,2U4 

1 2 3 4 41 —1 2 3 4 (k^) üi(k2) u (k3) co (k4)N M 

1 
2 

N ^ £/Jr, r „ ea(kl)eß(k2)eY(k3)e6(k4) jc f KJ g ,'v f K* 
d ß t "5 

• . s» . »! 
$a6Y6U»i' »i,")exp(2TTi(k1£+k2Å+k3i.+k4£.) ) (2.4.13) 

Här är $agy och $ag-yô definierade i (1.1.4) samt (1.1.8) 

cü (ki) och e(k^) är respektive frekvens och polar is-ationsvekt. or 

för den normala moden 
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I den harmoniska approximationen ges Green-funktionen av 

g(k ,u) = <TA(k,u)A+(k,ü)>q 

Ekv. (1.1.24) gav resultatet n(k) = <ajc+ajc>o oc"1 v*- för 

g (k ,u) om vi kommer ihåg att u=it/ftf 

g (k ,u) = n(k)exp( |u|ftw(k) ) + (n(k)+l)exp(-|u|fito(k) . (2.4.14) 

g(k,u) har fourierkomponenter enligt (2.4.6) 

1 
g (k'iun> = TiF » 2 «.*<*) (2.4.15) 

n 

Ekv. (2.4.15) verifieras lätt med hjälp av standardmetoder 

inom den analytiska funktionsteorin där man har att 

2h(iwn) = ||j /h(io)n)f(iwn)d(iwn) 
n 

där 

f(ia>n) = |exp($fiiüJn)-l|"*1 

där integrationsslingan C lägges runt alla singulariteterna 

hos funktionen h i det komplexa talplanet 4se t ex Hille,1965). 

Innan vi går in på den detaljerade beräkningen av de diagram 

som är av intresse här ska vi titta lite närmare på de in

bördes storleksordningarna av de anharmoniska termerna. Det 

har påpekats (van Hove, 1959) att medelvärdet av n:te 

ordningens potentiella energi är av storleksordningen 

«• ,u , n-2 ftu(~ ) 
r0 

där h)är någon medelfrekvens i kristallen, u är medel-kvadratiska 

avvikelsen från- jämviktsläget för en atom och rQ avståndet 

mellan närmaste grannar i kristallen. Om vi sätter u/r^ lika med 

X så får vi schematiskt, 
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H 
A 

XH, + AH. +. 3 4 (2.4.16) 

Detta ger oss en möjlighet att identifiera storleksordningar

na av de diagram som kommer in i olika ordningar av störnings

utvecklingen i (2.4.8). 

Figur la) och lb) ger exempel på diagram från andra ordningen, 
4 3  )  2  

båda proportionella mot (V* ') , la) visar ett icke sammanhängande 

och lb) ett sammanhängande diagram. 

O O t 

Fig. 1; a) visar ett ickesammanhängande diagram proportionellt 

mot (V*3*)2. 

b) visar ett sammanhängande diagram av- samma ordning. 

Låt oss nu definiera vad vi menar med delbara och icke delbara 

diagram. Med ett icke delbart diagram menar vi ett diagram som 

inte kan delas upp i två icke sammanhängande diagram genom att 

en fonon-linje delas. Exempel på ett delbart diagram ges i Eig 2h) 

och ett icke delbart i Fig 2b) 

i 
Fig. 2; a) visar ett delbart diagram av ordning JH(\ ) 

b) visar ett icke delbart diagram av samma storleks

ordning. 
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Betrakta Fig. 3a). Ora vi låter den fyllda bubblan symbolisera 

summan av alla odelbara diagram som innehåller minst ett vertex 

får vi 

G(kk« ,iwn) =5kk, g(k,iü)n)+-g(k,iü)n)D(kk» ,i<j>n)g(k« ,iwn) (2.4.17) 

där D kallas den odelbara självenergin. 

På liknande sätt som i fältteorin kan alla delbara diagram 

summeras explicit, se Pig 3b), och representeras genom Dysons 

ekvation, 

G(kk',io>n) = ôkk.9(k,iwn) + g(k,iwn)D(kkJia>n)G(k'k,i<i>n) (2.4.17) 

eller 

iMSkk» " g(k,iwn)D(kk",iwn))G(k"kMwn)«=6kk,g(kriwn) (2.4.18) 
k 

D(kk' ,iu>n) 

G(kk',iu ) g(k,i(0 
+ a) 

g(k-,iu>n) g(k',ioj^) 

D (kk' , i«*>n) 

G(kk',iü)n) g(k,iwn) 
b) 

g(k,iwn) G(k*k,iw^) 

Flg. 3? Dyson's ekvation, â) visar Green-funktionen uttryckt 

i alla icke delbara diagram medan vi i diagram b) har 

summerat alla delbara diagram också. 

Vi begränsar oss nu till en explicit beräkning av den lägsta 

ieke-försvinnande själv-energikorrektionen till den ostörda 

Green-funktionen. 

Första ordningens störningsräkning ger väsentligen två bidrag 



(3) 
ett som är av 0(A)~V som dock är lika med noll då det inne

håller fem stycken A(k),emedan man måste ha en skapelse- och 

en förintelse-operator med samma k-värde för att få bidrag. 
. o 

Det andra är av storleksordningen 0(X ) och är proportionellt 
(A) 

mot V . Diagramrepresentationen ges i Fig. 4a}. Andra 
2 

ordningens störningsräkning ger ett bidrag av ordning 0(X )» 

£V^3))2 nämligen diagrammet i Pig. 4b). 

Flg. 4; Självenergidiagram av lägsta icke-försvinnande ordning. 

Bidraget från V^-vertexet i Fig. 4a) till självenergin blir 

-12&Z I VC-kk'k.-k.)g(k.riw ) (2.4.19) 
k ± n  1 1  1  n  

Faktorn 12 kommer från antalet möjliga parningsscheman i 4-

fononvertexet. 

Från (2.4.6) och (2.4.14) får vi att summan över n över g(k^ ,iu)n) 

blir 

g (k^ ,u) iy—q ~ 2n(k^)+l 

och (2.4.19) ger följande bidrag till självenergin» 

d(4) (k) = (k) (2.4.20) 

där 

A<4> (k) « -i- I V (-k k kx - kx) (2n(k1)+l) (2.4.21) 

kl 
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Bidraget från diagrammet i Fig. 4b) är lite mer komplicerat 

och ges av 

D(3'2) (kk1 ,iw ) « 1832 I I V (-k k^ )V(k'-k1-k2) * 

klk2 nln2 

' g(k.,k >g(k„,iu) ) S n . (2.4.22) 
1 n^ 2 ÏI2 n rn^+n2 

2 
Faktorn 3 ' kommer från de två vertexena, faktorn 18 från antalet 

parningssheman, fi-funktionen från energikonserveringen i 

vertexena och så en ostörd Green-funktion från varje linje i 

sj älvenergidelen. 

Beräkningen av (2.4.22) är mer omständlig än beräkningen av 

(2.4.19) men ändå i princip enkel. Om ni sätter in uttrycket 

för g(kfiwn), (2.4.15) får vi 

D (3 #2) ̂kk • , ito) = 18ß2 I I V(-kklk.JV(k,-k1-k:>) Ii £» JL m 
1 nl 

2u(k1) 1 2to(k2) 
Bfi 2 . 2/v v " 3ft * , « 2 2 ,, s (2.4.23) to + w (k,) (to -oj ) +to (k0) 

1 1 

Här kan vi utvärdera summan över n^ med hjälp av den komplexa 

integrationsmetoden som nämns i anslutning till (2.4.15). (Se 

också Kwok, 1967.) Med; 

f ( to) = 1 
exp{to}-l ' 

så gäller det att f (-to) =f (to) +1, och vi erhåller för d -3 '2 ^ ; 

lim D{3,2) (kk1,ß+ie)= - 3ftA(3>2)(kk1,Ö)+i0ftr(kk',Q) (2.4.24) 
e+0 
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där vi har använt identiteten 

x xiu 1 « t i \ * / \ 
e»0 5+Ü - P(-)- 1IIW 

Termerna i H.L. av (2.4.24) ges explicit avf 

A(3'2)(kk1,ß) = ~ £k V(-k k1k2)V(k'-k1-k2) M(Q) (2.4.24) 
ft 12 

r(kk,,rO=^|:!L V (-k k1k0)V(k,-k,-k0)T(ß) (2.4.25) 

* klk2 12 12 

där 

M(Q).= (n,+n~+l) (P 7— P 1 

1 2 q+w^+u>2 ) 

-{nT-nJ (P tt——— - P TT—ì ) 
1 2 q—u)j +o>2 q+u)^— 0^2 

och 

t (ïï) = (n^+n2+l) ( 6 (n-üj^-ü>2) - <5 (ß+w^+uj) ) 

- (n^-n2) (6 (q-w^+o)2)-6 (q+m^-o^) ) 

Här har vi för enkelhets skull infört förkortningarna 

n ^ j  =  n ( k ^ j ^ ) ,  =  t o ( k ^ j ^ ) , . .  o s v  

Det slutliga resultatet för självenergin beräknad till lägsta 

icke-försvinnande ordning i de anharmoniska kopplingskonstanterna 

blir 

D(kk1 ,Q) = - $fiA(kk,,n)+ßflir(kk' ,ß) 

där 

A(kk',ß)= A(4> (k)6kk, + A (3'2) (kk1,ß) (2.4.26) 



Under hela denna framställning har det förutsatts att impulsen 

har varit konserverad, dvs att k för ingående var lika med 

k* för den utgående. Detta är en direkt följd av att impulsen 

är konserverad i varje vertex. 

Vi har dock behållit beteckningen D(kk',ft) trots att själv

energin varit diagonal i vågvecktorn k. Detta beror på att det 
/ 

kan förekomma s k polarisationsblandning, detta inträffar om 

fononen går in med polarisationsindex j och ut med index j'. 

Dysons ekvation (2.4.18) får nu utseendet 

E (Ô..„ - g(kj,fì)D(kjj",Q))G(kj"j',ß)=6..,g(kj,fi) (2.4.27) 
j « 3 3 ~~ ~~ jj 

d v s ,  f ö r  e t t  B r a v a i s - g i t t e r ,  e n  m a t r i s - e k v a t i o n .  A p p r o x i m a t i v  

lösning av denna har givits av Högberg, Bohlin och Ebbsjö, 1967. 

För de numeriska inräkningar som ska diskuteras här, där k 

ligger i någon av kristallens högsymmetririktningar, gäller att 

(Maradudin och Ipatova, 1968) självenergin är diagonal i polar

isationsindexen. 

Under ovan nämnda förutsättningar har vi alltså för den tempera

turberoende en-fonon Green-funktionen resultatet 

G (kj j ,ft) = — —— (2.4.28) 
g (k j , Q) -D (kj j , ft) 

Om vi här sätter in (2.4.15) med iwn = Û och (2.4.26) får 

vi 

G(kjj,ß) = -a r— — (2.4.29) 
o/ (kj ) -Q +2ck) (k j ) A (k j j,ft)-2iw (k j ) T (kj j ,fi) 

Om vi nu tar och återvänder till (2.4.7) ser vi att det uttryck 

vi ursprungligen sökte gavs av 
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^ exptBMÌ-l 

Vi ser här att vi nu också behöver D(kjj,Q-ie) och vi går 

därför tillbaka till (2.4.24) och efterföljande identitet 

och ser att; 

D(kjj,ß+ie)= - ßftA(kjj,ß)+ ißftrCkjj/^) 

Spektraltäthetsfunktionen J(kjj,ß) blir (se Appendix) 

J(kjij,ß) = /OTeißt<A(kj,t)A+(kj,0)>dt= 

rr 
^(expCßftß}-!)"1 * 2o)(kj) T (kjj ,fì)  

[ß2-w (k j ) 2-2o) (k j ) å  (k j j ,«)} 2+4w2 (k j ) T2 (k j j , Q) 

(2.4.30) 

Det inelastiska koherenta tvärsnittet för en-fonon spridning 

av neutroner mot en Bravaiskristall där anharmoniciteter till 

fjärde ordningen är medtagna ges alltså av (efter reducering 

av summan 1(2.4.1)) 

-2w -h (q-e(kj))2 
.S1 (Q#u)»Ne A (Q-2irk ) * j v J(kjj,w) (2.4.31) 

där J(kjj',w) ges av (2.4.30). Den faktor i J som i huvudsak be

skriver läget och formen på en-fonontoppen är$ 

5-— -X r-x- (2.4.32} 
(ß -üT-2wA) +4u> 

och kommer i fortsättningen att refereras till såsom en-fonon-

spektralfunktionen. 

De numeriska beräkningar som ska sammanfattas här utgör be

räkningar av real-respektive imaginär-delen av den anharmoniska 

självenergin, dvs A(kjj,ß) och F(kjj,Q) definierade genom 

(2.4.24), (2.4.25), (.24.26) samt (2.4.21)foch av spektral-

funktionen i (2.4.32). 
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Om vi antager att T, A <<w(kj) kan vi dra vissa generella 

slutsatser om effekten av de anharmoniska effekterna på 

en-fonon tvärsnittet. Under förutsättning att T och A ej 

varierar hastigt med fìfàr vi eh Lorentz-formad spektral

funk t ion centrerad kring där är lösning till; 

fì2-w2 (k j } -2us (k j ) A (k j j , Ü) =0 (2.4.33) 

Approximativt ges lösningen av 

flt=u(kj)+a(kjj,u(kj)), 

och spektralfunktionen får då den form som åskådliggörs i 

figuren nedan. 

Spektralfunktionen utgörs alltså för en svagt anharmonisk 

kristall av en Lorentz-funktion centrerad kring w(kj)+A(kj) och 

med halvvärdesbredden T(kj). 
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§3. Sammanfattning av I-III. 

Gemensamt för artiklarna I-III är att de alla behandlar effekter 

av anharmonism på neutroner spridda mot någon av ädelgaserna 

Neon, Argon, Krypton och Xenon. 

Orsaken till att just ädelgaskristallerna valdes som under

sökningsobjekt var främst deras enkla kristallstruktur samt 

det faktum att de är isolatorer och att de interatomära 

krafterna anses kunna beskrivas med en enkel central parpotential. 

I artiklarna I-III har Lennard-Jones (6,12) potential använts. 

Den har formen; 

<j> (r)=-4e [(a/r) 6- (a/r)12] , 

där r ® termen beskriver den välkända van der Waals kraften. 
— .12 

Termen r är rätt godtyckligt vald för att beskriva den 

repulsiva delen av potentialen. 

De värden på potentialparametrarna som har använts har icke 

anpassats till några uppmätta storheter i direkt relation till 

de beräknade utan har hämtats från andra källor, där de har 

bestämts ur sublimeringsenergi och gitterkonstant vid 0*Kelvin. 

Potentialparamètern e är ett mått på djupet av potentialgropen 

ochöett mått på potentialens räckvidd. Om vi jämför de värden 

för e som används för ädelgaserna Ne-Xe i II, 0*5- 2.9 " 10 

erg, med det .värde som erhölls vid en anpassning av potentialen 
-14 

till Aluminiums termiska utveckling, 18.9*10 erg, ser vi att 

jämfört med metaller så är ädelgasatomerna mycket löst bundna 

till varandra. 

Hösten 1966 började författaren tillsammans med Högberg och Ebbsjö 

att utveckla ett datorprogram för beräkning av anharmoniska effekter 

i ytcentrerade kubiska gitter där växelverkningarna mellan 

atomerna kunde beskrivas med en central parpotential. Detta 

datorprogram grundade sig på de uttryck för bredden, T, och 

shiftet, A, sorrç definieras i (2.4.6). Till skillnad från ett 

par tidigare försök att uppskatta dessa effekter (Maradudin, 

1962 och Cowley och Cowley, 1965) gjordes inga approximationer, 

vare sig i potentialderivator, (1.1.8), eller i temperaturberoendet 

Vidare antogs växelverkningarna sträcka sig ut till tredje 

närmaste grannar. 
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Våren 1967 gjordes vissa preliminära beräkningar (Högberg et al., 

1967) dock utan möjlighet att göra en jämförelse med experiment. 

Den enkelhet som karakteriserar ädelgaskristallerna vid en 

teoretisk betraktelse innebär tyvärr inte att dom är enkla sedda 

ur experimentell synvinkel. Tvärtom så ger de mycket lösa 

bindningarna mellan atomerna i ädelgaserna upphov till stora 

svårigheter då det gäller att framställa enkristaller som är 

tillräckligt stora för att ge goda tvärsnitt vid neutronspridnings-

experiment. 

Först sommaren 1967 kom de första mätningarna av fononer i en 

ädelgaskristall (Daniels et al., 1967). Man hade mätt upp disper-

sionskurvorna i högsymmetririktningarna för KryptjSn vid 79* K. 

En numerisk beräkning av de motsvarande teoretiska kvasi-harmoniska 

frekvenser och anharmoniska shift gjordes i I och jämfördes med 

experimenten. Tyvärr så hade en tvåa tappats bort vid beräkningen 

av fouriertransformen av potentialderivatorna, (2.4.13), med åt

följande fel i de angivna anharmoniska korrektionerna. För att 

erhålla rätt resultat skall de i I (och även de i II) angivna 
14 \ 

bidragen som är proportionella mot V multipliceras med 2 

(A^(kj)) och de som är proportionella mot (v^)^ multipliceras 
3 9) 

med 4 (A ' och T). På grund av att det positiva frekvensoberoende 

shiftet till stor del tas ut av det negativa frekvensberoende 

shiftet så blir resultatet för den totala frekvfensen, korrigerad 

för den förlorade tvåan, nästa detsamma som tidigare. Korrigerade 

värden för den longitudinella moden i (1,0,0)-riktningen ges i 

figuren nedan. 

9. 

7. rH 

w 

5. 
Ol 
o 

3. 

1. 

.0 .8 .2 .4 . 6 1. 

(5,0,0)1, 
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Figur; —\ anharmoniska frekvenser i fast Kif v id 79"K be

räknade enligt w +A(kj,w(kj)). 

kvas i-harmoni ska frekvenser u>(kj). 

• ; experiment av Daniels et a!., 1967 

Beräkningen visade också att de anharmoniska korrektionerna 

hade ett karakteristiskt vågtals-beroende. Detta gällde fram

förallt bredden i (1,0,0)-riktningen som växte snabbt nära 

zongränsen. Då inga experimentella resultat hade givits för 

bredderna hos de uppmätta tvärsnitten kunde de anharmoniska 

korrektionerna inte jämföras direkt med experiment i I. 

En systematisk studie av de anharmoniska shiften och bredderna 
X ) 

gavs i II. Genom att införa reducerade variabler enligt teorin 

för korresponderande tillstånd kunde vi förenkla både beräkningen 

och presentationen av resultaten. I teorin för korresponderande 

tillstånd spelar den s k kvantparamtern A en central roll. 

A ges av; 

* 2 i 
A - fi/ (meo i 2 

och är en parameter som multiplicerar Laplace-operatorn i den 

reducerade Schrödingerekvationen för systemet. Den utgör därför 

ett mått på kvanteffekternas betydelse. Ett av de större problemen 

i beräkningen av shiften och bredderna utgjorde representationer: 

av Diracs deltafunktion och principalvärdet. Svårigheterna mod 

dessa funktioner utgjorde den största felkällan vid beräkningar-
xx i 

na I uppsats II ges en utförlig diskussion om hur represen

tationen av funktionerna är relaterad till graden av statistiska 

fluktuationer i summorna över Br i1louinzonen. 

x) Datorprogrammet har beskrivits av Bohlin et al., 1969. 

XX) Dessa svårigheter kan numera till stor del reduceras genom 

de analytiska-numeriska metoder som har utvecklats för be

räkning av spektra med hög upplösning i fasta 'kroppar (Gilat 

och Kam, 1969 och Gilat och Bohlin, 1969). 
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Vågtals- och energi-beroendet hos shiftet och bredden presenterades 

för Ne - Xe i högsymmetri-riktningarna. Det visade sig att Ne 

skilde sig markant från de andra ädelgaserna genom att genomgående 

ha väsentligt större shift och bredder. I tre-dimensionella 

figurér över shiftet och breddén demonstrerades hur vågtalsbe-

roendet hos shiftet och bredden uppkommer. 

Beräkningar av energi-beroendet för ett flertal temperaturer gav 

indikationer till förekomsten av singulariteter i energiberoendet 

hos shiftet och bredden i områden där de växer snabbt. 

Några mätningar av bredder för ädelgaskristallerna hade inte 

rapporterats. Systematiska mätningar av bredder hade dock gjorts 

för Aluminium av Stedman och Nilsson# 1966. Lennard-Jones 

(6,12) potential som i II användes för en beräkning av bredder i 

Aluminium, är naturligtvis en dålig approximation för en metall

potential men gav ändå kvasi-harmoniska frekvenser som var i god 

överensstämmelse med de experimentella resultaten i symmetri-

riktningarna. Eftersom fononerna i en metall får en bredd även 

från elektron-fonon växelverkan adderades den anharmoniska bredden 

till elektron-fonon bredden beräknad av Johnsson, 1968. Den totala 
4 

bredden jämfördes sedan med experiment i symmetririktnlngarna 

för 80 och 300 grader K och gav god överensstämmelse i den allmänna 

formen, d v s i vågtalsberoendet, i alla symmetririktningarna 

och vid båda temperaturerna. 

Andra beräkningar har sedan gjorts av bredder och shift, i 

Aluminium med en mer realistisk potential (Högberg och Sandström, 

1969 och Koehler et al., 1970). I figuren nedan ges korrigerade 

värden från II för bredden i (1,0,0)-riktningen vid 80* K (fyllda 

cirklar) tillsammans med Högberg och ̂ Sandströms resultat (fyllda 

fyrkanter), båda adderade till Johnssons resultat för elektron-

fonon bredden (heldragen linje). De öppna cirklarna med fel

markeringar är experimentella värden (Stedman och Nilsson, 1966) 
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0.1 
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longitudinal branch 

I 
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transverse branch 

7 i 7 i i i i - I "i" 

0.2 0.4 0.6 0.8 

Figur; 

<ç,0,0) 

% i Korrigerade värden från II adderade till elektron-

fonon bredden. 

• t Högberg och Sandströms resultat adderade till elektron-

fonon bredden. 

•mm } Elektron-fonon bredd (Johnsson# 1968). 

i Experimentella värden (Stedman och Nilsson, 1966) . 

visar den longitudinella bredden i (1,0,0)-riktningen 

för Aluminium vid 80* K. 

b) visar den transversella bredden. 

a) 

En noggrann beräkning av Spektralfunktionen, (2.4.32), för 

fononer i (1,0,0)-riktningen i fast Ne vid 4.7*R presenterades 

i III. De renormaliserade frekvenserna bestäxnmdes ur läget av 

maximat hos spektralfunktionen. Låt oss beteckna den konventionella 

störningsräkning som behandlades i §2 med CPT (Conventional 
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Perturbation Theory). Författarens CPT-räkning i III jämfördes 

förutom med experiment (Leake et al., 1969) också med en beräkning 

av motsvarande storheter av Koehler, 1970. Koehler beräknade de 

renormaliserade fononfrekvenserna i den s k självkonsistenta 

fonon approximationen (SCF). Författarens CPT-räkning gav god 

överensstämmelse med experiment för hela dipersionskurvan. SCF-

räkningen av Koehler gav överensstämmelse för de transversa 

fononerna. Koehlers räkning gav emellertid longitudinella fononer 

som vid zongränsen hade markant lägre frekvenser än de uppmätta. 

Det bör dock framhållas att CPT-beräkningen gav spektralfunktioner 

med stor bredd för longitudinella fononer nära zongränsen och att 

dessa fononer därmed inte blir väldefinierade. 

Den väsentliga skillnaden mellan CPT-och SCF-teorin kan förstås 

från följande shematiska förklaring. CPT får man genom att starta 

från den kvasi-harmoniska approximationen och sedan lägga till 

ett instantant och ett icke-instantant diagram (Fig. 4a) och b)). 

De självkonsistenta harmoniska frekvenserna bestämmes på ett sätt 

som väsentligen motsvarar en summation av alla instantana diagram 

av jämn ordning till oändlig ordning. Detta ger den lägsta ordning-
4 

en i den självkonsistenta teorin. Den version av SCF som användes 

av Koehler, 1970, svarar mot att man, för att ge fononerna en 

ändlig bredd, lägger till det första icke-försvinnande icke-

instantana diagrammet (Fig. 4a) med självkonsistenta kopplings

parametrar. 

Då det hade kommit till författarens kännedom att nya mätningar 

av bredder i Ne var på gång i Brookhaven (Skalyo, 1970, privat 

meddelande), beräknades i III linjebreddens vågtals-beroende 

samt Spektralfunktionen för den longitudinella och transversella 

fononen vid zongränsen. Denna beräkning gjordes vid en temperatur 

och med en gitterkonstant som skulle motsvara den kristall som 

mätningarna skulle utföras på. Resultaten i III förutsade att 

den longitudinella fononen vid zongränsen skulle ha en linje

bredd som var nästen hälften av frekvensen samt att motsvarande 

transversella fonon borde ha en mycket liten bredd'. 
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I figuren nedan återges spektralfunktionen för den longitudinella 

fononen vid zongränsen som beräknades i III omräknad i andra en

heter, heldragen linje.Den jämförs med experiment (Minkiewicz et al., 

1971), fyllda cirklar, och med den spektralfunktion som beräknats 

av Koehler, 1970, streck-prickad linje. De teoretiska spektral-

funktionerna har adderats till den streckade linjen, som antas 

representera bidrag från bakgrund och elastisk spridning till 

tvärsnittet, och sedan normerats så att höjden blir lika med den 

experimentella höjden. 

acounts 

300 

13 min 

200 
••• 

\ 

100 • • 

0. 5. 10. 15. 

Figur; * j experimentellt tvärsnitt för (1,0,0)L fonon i Ne vid 

4.7 *K (Minkiewicz et al., 1971) 

>'CPT-beräkning (III) 

-*-* * SCF-beräkning (Koehler, 1970) 

antaget bidrag från bakgrunds- och elastisk spridning. 

Tvärsnittet beräknat med CPT (III) stämmer mycket bra med experimen . 

medan SCF-tvärsnittet ger både läge och bredd fel. Förutsägelsen 

(III) om den mycket smala bredden hos den transversella fononen har 

också visat sig riktig då experimenten säger att tvärsnittet för 

den transver se 1-1 a fononen vid zongränsen uppvisar fen bredd som 

endast kommer från upplösningen i apparaturen. 
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I dagens läge tycks både de teoretiska modellerna och metoderna 

att ur experimentella rådata utvärdera storheter som är jämförbara 

med teori vara otillfredsställande då det gäller starkt anharmonisks-. 

fononer. CPT-teorin å ena sidan ger i exemplet ovan god överens

stämmelse men det är ovisst om en avbruten störningsräkning kan 

ge ett korrekt resultat. SCP-teorin å andra sidan kan nästan 

tyckas ännu mer tveksam genom att den summerar upp vissa typer 

av diagram till oändlig ordning medan den endast tar med ett 

diagram av annan typ. Om det experimentella rå-tvärsnittet är ju 

inte så mycket att säga men problem kommer in då man vill ta bort 

upplösningsfunktionen ur tvärsnittet. Denna upplösningsfunktion 

är mycket svår» ja nästan omöjlig att bestämma. För fononer som 

uppvisar relativt svag anharmonicitet tycks metoderna för både 

teori och experiment ganska tillfredsställande men metodiken 

för undersökning av fononer med större anharmonicitet är otill

räcklig och kräver fortsatt : analys. 
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Appendix 

För att kunna relatera den termodynamiska Green-funktionen, 

definierad i (2.4.3), till andra korrelationsfunktioner som 

är direkt anknytna till fysikaliska storheter är det nöd

vändigt att studera de analytiska egenskaperna hos Green-

funktionen 

G(AB#it) = <TA(t)B(0)> (Al) 

och relaterade Green-funktioner. 

I 2.4 visade vi att G(u), u=it/ft, kunde utvecklas i en fourier-

serie, (2.4.6). Fourierkomponenterna ges av; 

+,B 
G (iwn)=]/20) / G(u)exp(-±ftu)nu)du (A2) 

dar 
10 n* 

I detta appendix ska vi undersöka hur tidskorrelationsfunktionen 

<A(t)B(0)> kan relateras till Green-funktionen G(AB,u). Låt oss 

därför införa den retarderade Green-funktionen enligt? 

GR(AB,t)=0(t)<[A(t) ,B{0)]+> (a3) 

där 1 t > 0 
Ö(t)={ . 

0 t < o 

0-funktionen har en integralrepresentation ; 

t 
0 (t) = / exp(et) 6 (t)dt, e-*+0 (A4) 

Vi inför en spektraltäthetsfunktion J (w) som fouriertransformer! 

av tids-korrelationsfunktionenî 

-f co 
<A(t) B (0) > = / J(o))eiü>tdü) . (A5) 
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Emedan spåret i V.L. är invariant gentemot en cyklisk 

permutation av de ingående operatorerna gäller det att; 

•|>0û 
<B(0)A(t)>= / J(w)eeftweiwtdo). (A6) 

Definitionen (A3) ger för den retarderade Green-funktionen; 

-f® _ 
GR(Q) = 1/ (2ir) / e <A(t)B(0)-B(0)A(t) >G(t)dt (A7) 

och efter insättning av (A5), (A6) och (A7) samt en integration 

över tidsvariablerna; 

G r 
-4-00 

(ß) = i/ (2tt) / dw(exp(0ftw)-l) J (ca) (A8) 

Tidsordningen i definitionen i ekvation (A2) kan skrivas på 

formen; 

<A(u)B(0) > u>0 
G (u) = { (A9) 

<B(0)A(u)> u<0 

Om nu (A9), (A5), (A6) samt den periodiska egenskapen hos G; 

G ( u+ 3 ) —G ( u ) f ~ 3 ̂ u ö 

sättes in i (A2) kan vi uttrycka fourierkomponenterna av G 

i spektraltäthetsfunktionen. 

G(iu> )»1/(0Ä) / (exp(ßtioj)-l)J(u>) ^ (AIO) 
œ n 

En jämförelse mellan (A8) och (AIO) ger då• * 

GR(fl>« Hi* G(i(üö) 
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Denna relation utsäger att fouriertransformen av den termo-

dynamiska Green-funktionen är ekvivalent med den retarderade 

Green-funktionen i alla punkter, iw^ß-ie, där den termodynamiska 

Green-funktionen är definierad. Den retarderade Green-funktionen 

Sr analytisk endast i den undre halvan av det komplexa tal

planet, se (A8). Då den termodynamiska Green-funktionen är 

ekvivalent med den retarderade Green-funktionen i ett oändligt 

antal punkter i den undre halvan av det komplexa talplanet är 

det möjligt att analytiskt fortsätta den termodynamiska Green-

funktionen ut i hela den undre halvan av det komplexa talplanet. 

Den relation mellan spektraltäthetsfunktionen och den termo-

dynamiska Green-funktionen som vi använder i (2.4.7) kan er

hållas ur .relationen, (se (AIO))} 

G(ß+iE)-G(ß-ie)= 

-!/(»)/ (eXp(Miu)-l)J(U)(;pirK - )d» (All) 

Med hjälp av identiteten, 

- sfe > = 2*15 <x> 
£-mj 

får vi slutligen 

J(ß)=ßft/(2iri) * (expfßtiw)-!)'1 

lim(G(ß+ie)-G(ß-ie) ) (A12) 
e-+0 

Med detta samband mellan den termodynamiska Green-funktionen 

och spektraltäthetsfunktionen kan vi med hjälp av en störnings

utveckling av G^een-funktionen erhålla spektraltäthetsfunktionen 

och därmed de fysikaliska storheterna. 
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