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IJking van de thermokoppel

Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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meting voor de reactieijd

Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.

R. Van Snick en C. Beirnaert 13 16 november 2010

Abstract

Topological superconductivity is commonly investigated using sin-
gle (independent) particle Hamiltonians, where the superconducting
order parameter is treated as an external adjustable model parameter.
This is sufficient for the current realizations of topological supercon-
ductivity that rely on the proximity effect to generate a superconduct-
ing order parameter in a metal or semiconductor nanostructure. How-
ever, new classes of topological materials have been proposed where
the superconductivity is intrinsic to the material. The description
of these materials requires a model that includes interactions and a
self-consistent determination of the order parameter. In this thesis a
simple “toy” model that fulfills these requirements is proposed and
examined. The self-consistent gaps and critical temperatures of the
model are calculated, and a phase diagram is derived for the topolog-
ically nontrivial superconducting phase.
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1 Introduction

Topological insulators and superconductors have recently raised a lot of in-
terest [1–4]. Researchers hope that they can exploit the exotic properties of
the new topological phases to create materials that have less dissipation at
the microscale and that are more robust for quantum applications such as
making a qubit with long coherence time [3, 4]. Topological superconduc-
tors are classified according to the symmetries of the Hamiltonian describing
them [5, 6]. The topological materials are constructed experimentally as
normal-superconducting hybrid structures [1]. They are created from metals
or semiconductors with strong spin-orbit coupling, where the superconduc-
tivity is induced by the proximity effect [7]. An example of this is putting
a superconducting niobium tin nitride NbTiN contact on top of a Indium
antimonide, InSb nanowire [8]. In the Hamiltonians for such systems, the
superconducting order parameter is treated as an external, adjustable model
parameter for the topological material [9].

However, more recently there has been an interest in finding supercon-
ducting doped topological materials [10], where the superconducting order
parameter is not inherited from another material by the proximity effect,
but where the superconductivity is intrinsic to the material itself. Although
many candidate materials have been proposed, at the moment they still suffer
from a high sensitivity to defects [11].

In this thesis we propose and investigate a simple “toy” model system to
study such intrinsic topological superconductivity. The model is based on
the Su-Schrieffer-Heeger chain [12], and its novelty lies in the fact that the
superconducting order parameter is not external, but has to be determined
self-consistently. Here, transitions from normal to topological phases have a
feedback effect onto the superconductivity itself. This requires going beyond
the independent particle picture that is commonplace [9] in the description
and classification of topological phases. To get the superconducting order pa-
rameter self-consistently, attractive interactions between the charge carriers
must be included in the model.

The thesis is structured as follows. In chapter 2, an introduction is pro-
vided on topological materials using the Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model
as a guiding example. In chapter 3, our superconducting SSH model is pre-
sented and linked to the system that inspired it, superconducting graphene
bilayers. In chapter 4, the calculations and results are presented. In chapter
5, conclusions are drawn and future prospects outlined.
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2 Background: Topological materials

2.1 The link between topology and Bloch bands

In solids, the periodic potential of the crystal acting on individual electrons
give rise to Bloch bands. This means the electron no longer propagates as
a pure plane wave like it does in vacuum. In a solid this plane wave is
modulated by a Bloch function un(r) that has the same periodicity of the
crystal,

ψk(r) = exp(ik · r)un(r). (1)

The wave number k is restricted to the Brillouin zone. The index n is the
band index.

To get a link with topology we first must study curvature [4]. Here
this curvature is related to making a loop in wavenumber space along a
contour k(t). These momentum translations will transform the electron’s
original wave function, and after we went around the loop, the electron’s
wave function may have picked up a phase. This is the Berry phase [13] and
it is equal to

φ =

∮
A · dk, (2)

where
A = 〈ψk| − i∇k|ψk〉. (3)

There is a gauge freedom in choosing the Bloch wave functions, namely a
phase shift ψk → eiχ(k)ψk cannot change the expectation value of physical
quantities for an electron in the state ψk(r). For the quantity A this does lead
to a change that looks like a gauge change for a vector potential, A→ A+∇χ.
However, this change does not affect the contour integral nor the Berry phase
φ. Also the local Berry curvature [13], defined as

F = ∇×A, (4)

is insensitive to the gauge transformation.
Although an object may have local curvature different from zero, for its

topological classification (for example sphere versus crumpled sheet) it is
the integrated curvature that counts. So, for the topological classification of
Bloch bands, the local Berry curvature must be integrated over the Brillouin
zone K. This gives the Chern number [14]:

C = − 1

2π

∫
K
Fdk. (5)

V. Bakaraju 4



thermokoppel

U
[V]

∆T [�]0 10 20 30 40 50
0

1

2

3

IJking van de thermokoppel

Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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This must be an integer number [14]. The Chern number tells you if the
system is in a topologically trivial state (C = 0) or a topologically nontrivial
state (C 6= 0). Materials that allow for topologically nontrivial states are
called topological materials.

For the case of two bands there is an easy trick to find the Chern number
without lengthy computation [4]. The two-band case is relevant for our model
as well as for the Su-Schrieffer-Heeger model upon which it is based. Two
band systems are characterized by a Hamiltonian that is 2×2 block diagonal
in k with blocks that can be written as

Ĥk = ~d(k) · ~σ =

(
dz(k) dx(k)− idy(k)

dx(k) + idy(k) −dz(k)

)
, (6)

where ~σ are the Pauli matrices. Diagonalizing this block for a given k gives
the energies En(k) of electrons with wave number k in bands n = 1, 2. The

Chern number is related to how the vector ~d(k) twists and turns as one goes
over the entire the Brillouin zone. More specificially, the Chern number is
the number of times the vector ~d(k) goes around a sphere centered on the
origin as one moves through the Brillouin zone. In the next subsection, this
will be clarified using the example of the Su-Schrieffer-Heeger model.

2.2 The Su-Schrieffer-Heeger model of polyacetylene

Su, Schrieffer and Heeger [12] did not set out to study the topological proper-
ties of Bloch bands, rather their goal was to make a model to understand the
conductivity upon doping of polyacetylene. This is a long linear molecule
where single bonds and double bonds between carbon atoms alternate, as
shown in figure 1.

Figure 1: Chemical structure of a segment of the polyacetylene molecule.
From https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacetylene.
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Figure 2: Su, Schrieffer and Heeger’s model for the polyacetylene chain.

The starting assumption is that the electrons will experience a difference
in hopping along a double bond or along a single bond. This divides the
system into unit cells containing two carbon atoms (red and blue sites in
figure 2). The hopping amplitudes are v within a unit cell (yellow ellipse in
figure 2) and w between cells. This SSH model for a chain of N unit cells is
then described by the independent particle Hamiltonian

ĤSSH = v
N∑
n=1

(
ĉ†n,B ĉn,A + ĉ†n,Aĉn,B

)
+ w

N−1∑
n=1

(
ĉ†n,B ĉn+1,A + ĉ†n+1,Aĉn,B

)
, (7)

where A and B refer to the red and blue sites of the unit cells in figure 2,
and the ĉ’s (ĉ†’s) are the annihilation and creation operators for electron on
a given site A or B of a cell n. The hopping amplitudes v and w are external
parameters of the model and chosen real.

To close the chain, one last hopping term can be added to make the whole
system periodic,

Ĥclosed
SSH = ĤSSH + w

(
ĉ†n,B ĉ1,A + ĉ†1,Aĉn,B

)
. (8)

Using the convention that site N + 1 → 1, this can be written same as
expression (7) where the second summation also runs to N . The closed chain
no longer represents linear polyacetylene but cyclic polyacetylene which is
much more difficult to synthesize chemically.

The Hamiltonian can be written as a matrix if we use Nambu spinors
with the following ordering convention:

η† =
(
ĉ†1,A ĉ1,B ĉ†2,A ĉ2,B · · · ĉ†N,A ĉN,B

)
. (9)
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Figure 3: Energy spectrum for the Su-Schrieffer-Heeger model, as a function
of the intracell hopping potential v, in units of the intercell hopping potential
w. As v/w approaches 1, the gap in the energy spectrum closes and the zero
energy modes are no longer protected.

For example the SSH hamiltonian for an open chain with 3 cells is

HSSH,3 =


0 v 0 0 0 0
v 0 w 0 0 0
0 w 0 v 0 0
0 0 v 0 w 0
0 0 0 w 0 v
0 0 0 0 v 0

 . (10)

This can be diagonalized on computer. The eigenenergies for a 10 cell system
are shown in figure 3. For large v and small w each cell is a dimer and the
system is a normal insulator. Two bands of 10 levels each are split by a gap.
For small v and large w there is a doubly degenerate level at zero energy
in the middle of the gap. The eigenfunction shows that the electron in the
zero energy state is at the edges of the chain. This is an edge state. It is
characteristic for a topological phase. It remains present until the gap closes
when v ≈ w.

Closed chain (cyclic) has extra terms in the Hamiltonian, now for example
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Figure 4: The trace of the vector ~d(k) as k runs from −π/a to π/a. Here
the parameter w was set equal to 1. When v < w, the traced out trajectory
winds around the origin, for v > w there are zero windings around the origin.

the SSH hamiltonian for 3 cells is

Hclosed
SSH,3 =


0 v 0 0 0 w
v 0 w 0 0 0
0 w 0 v 0 0
0 0 v 0 w 0
0 0 0 w 0 v
w 0 0 0 v 0

 . (11)

The energy spectrum for this matrix looks similar to the previous one, but
the edge state is no longer present. This is to be expected, because the closed
chain has no edge. Still for v < w this is a topological insulator whereas for
v > w it is a normal insulator. To understand this we must look at the Chern
number.

In the chapter on calculations and results we show that it is more easy for
this case to work with fourier transformed annihilation operators ĉk,A, ĉk,B
and creation ones ĉ†k,A, ĉ†k,B. We leave the calculations for the later chapter
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enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.

R. Van Snick en C. Beirnaert 13 16 november 2010

and only use that the SSH Hamiltonian for the closed chain can be written
in diagonal blocks as

Hclosed
SSH =

∑
k

(
ĉ†k,A ĉ†k,B

)
·
(

0 v + we−ika

v + we+ika 0

)
·
(
ĉk,A
ĉk,B

)
. (12)

Here a is the lattice distance. The 2 × 2 matrix has the form of ~d(k) · ~σ,
expression (6), with

dx(k) = v + w cos (ka), (13)

dy(k) = −w sin (ka), (14)

dz(k) = 0. (15)

The curves traced out by ~d as k goes over the Brillouin zone from −π/a
to +π/a are shown in figure 4. These curves are circles with radius w and
center in {v, 0}. They loop (once) around the origin only when v < w, so
this is the topological phase (with Chern number C = 1) that will give edge
modes if the closed chain is cut open. We know what happens on the edge
by studying the “bulk”, this is called the bulk-edge correspondence.

V. Bakaraju 9
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3 The superconducting SSH model

In this chapter we propose the model and discuss a little bit about its link
with graphene. The system in the SSH model in the earlier section is a poly-
acetylene chain, whereas here we propose a stacked alternating electron and
hole doped bilayer system. The medium between the double layers consists
of dielectric material, which can be used to tune the BCS pairing strengths
∆1 and ∆2. This is model is similar to the polyacetylene chain discussed
above in comparision. The hopping potentials are replaced by BCS pairing
strenghts ∆1 and ∆2. Here we give the model Hamiltonian and show how
it is derived from the underlying BCS hamiltonian. The calculations of the
gaps and the critical temperatures are for the next chapter.

3.1 Model Hamiltonian

The Hamiltonian of the superconducting SSH system is

ĤSC-SSH =−
N∑
n=1

(
∆∗1ĉn,B ĉn,A + ∆1ĉ

†
n,Aĉ

†
n,B

)
−

N−1∑
n=1

(
∆∗2ĉn,B ĉn+1,A + ∆2ĉ

†
n+1,Aĉ

†
n,B

)
(16)

The system consists of n = 1, · · · , N cells with A and B forming the two sites
in the unit cell. The type A can be considered as particles in the electron
doped layer and B as particles in the hole doped layer. These particles pair
up with each other in such a way that A’s only pair with B’s. The set up of
the system makes sure of such pairing.

The lattice constant a and number of cells N means that the length of
the system is L = Na. In the case of open chain, the Hamiltonian is as (16),
whereas in the case of a closed chain, the N th cell is linked to the 1st cell
making N + 1 cell same as 1st cell.

3.2 Mean-field BCS approximation

The Hamiltonian in (16) can be derived from BCS Hamiltonian

Ĥ = −g1
N∑
n=1

ĉ†n,Aĉ
†
n,B ĉn,B ĉn,A − g2

N−1∑
n=1

ĉ†n+1,Aĉ
†
n,B ĉn,B ĉn+1,A. (17)
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tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
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nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1
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verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
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voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).

U
[V]

t[µs]0 500 1,000 1,500
0

1

2

3

meting voor de reactieijd

Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:
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valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
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zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
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Notice that there is no kinetic energy term in this Hamiltonian. If we con-
sider no tunneling in between the layers, we then obtain so called flat band1

with infinite band mass and the kinetic term vanishes. Then mean field ap-
proximation can be applied to this Hamiltonian. In such an approximation,
fluctuations such as

ĉn,B ĉn,A − 〈ĉn,B ĉn,A〉 (18)

are small(first order). Expanding the Hamiltonian in terms such fluctuations
gives us mean-field Hamiltonian. This means

N∑
n=1

(
ĉ†n,Aĉ

†
n,B − 〈ĉ

†
n,Aĉ

†
n,B〉

)
(ĉn,B ĉn,A − 〈ĉn,B ĉn,A〉) ≈ 0. (19)

Expanding the product gives us

N∑
n=1

ĉ†n,Aĉ
†
n,B ĉn,B ĉn,A ≈

N∑
n=1

(
ĉ†n,Aĉ

†
n,B〈ĉn,B ĉn,A〉+ 〈ĉ†n,Aĉ

†
n,B〉ĉn,B ĉn,A

− 〈ĉ†n,Aĉ
†
n,B〉〈ĉn,B ĉn,A〉

)
. (20)

The expectation values of 〈ĉn,B ĉn,A〉 depend on cell index n and we can
introduce

∆1 = g1
1

N

N∑
n=1

〈ĉn,B ĉn,A〉. (21)

This means that the mean-field approximation replaces the 〈ĉn,B ĉn,A〉 with
∆1/g1, so that the terms in the Hamiltonian become

−g1
N∑
n=1

ĉ†n,Aĉ
†
n,B ĉn,B ĉn,A ≈ −

N∑
n=1

(
∆1ĉ

†
n,Aĉ

†
n,B + ∆∗1ĉn,B ĉn,A

)
+N
|∆1|2

g1
. (22)

Similarly, we get

∆2 = g2
1

N

N∑
n=1

〈ĉn,B ĉn+1,A〉, (23)

1Flat band is defined in band theory as a band for which there are points (or extended
regions) in momentum space close to the Fermi surface where the fermions have zero
velocity [15].
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which makes

−g2
N−1∑
n=1

ĉ†n+1,Aĉ
†
n,B ĉn,B ĉn+1,A ≈ −

N−1∑
n=1

(
∆2ĉ

†
n,B ĉ

†
n+1,A + ∆∗2ĉn+1,Aĉn,B

)
+ (N − 1)

|∆2|2

g2
. (24)

This notation on the left hand side takes care of the conservation of the
number of particles A and B independently. This cannot be said about
the terms on the right side of the equation. This problem can be avoided
by introducing chemical potentials µn,A and µn,B to help fix the number of
particles in each layer. The resulting mean field BCS Hamiltonian becomes

ĤMF =− µ
N∑
n=1

(
ĉ†n,Aĉn,A + ĉ†n,B ĉn,B

)
−

N∑
n=1

(
∆1ĉ

†
n,Aĉ

†
n,B + ∆∗1ĉn,B ĉn,A

)
+N
|∆1|2

g1

−
N−1∑
n=1

(
∆2ĉ

†
n,B ĉ

†
n+1,A + ∆∗2ĉn+1,Aĉn,B

)
+ (N − 1)

|∆2|2

g2
. (25)

Note that as mentioned in the previous section, the N−1 terms in the second
summation is for the open chain, whereas, if we consider a closed chain, this
means N − 1 becomes N in the summation limit and N + 1 is same as first
cell. In the next chapter we will show that if the number of particles is
equal to N , then the chemical potential µ→ 0. Then the Hamiltonian (25)
is equal to the model Hamiltonian proposed for the superconducting SSH
model, expression (16), up to terms with no operators.

3.3 Link with stacked graphene bilayers

A stack of graphene bilayers, consisting of alternating electron and hole doped
graphene bilayers can be a interesting candidate to implement the Super-
conducting SSH model. This system is illustrated in figure 5. In such an
arrangement, Cooper pairing between a hole can be formed with an electron
from the next layer or the previous layer. The dielectric material in between
the layers will be responsible for the Coulomb attraction between electrons
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 5: Illustration of the stacked graphene bilayer system. Each bilayer
(double vertical line) is alteratively hole doped or electron doped. The per-
mittivity and ε the thickness d of the medium between the layers determines
the strength of the Coulomb attraction (and hence the pairing) between elec-
trons and holes.

and holes and this forms the glue for the Cooper pairing in this case. The
occurrence of pairing was predicted theoretically for a double bilayer sys-
tem [16]. It has recently been observed experimentally again for the double
bilayer system [17]. The double bilayer system would here constitute only a
single cell of our model as illustrated in figure 5, but there are in principle
no obstacles to stack more than two bilayers in material preparation.

The strength of the Coulomb interaction can be adapted by the choice
of dielectric, ε of the material. Alternating dielectric material between the
layers of graphene, with dielectric constants ε1 and ε2 resembles the SSH
model described in the earlier section. Here, the dielectric constants ε1 and
ε2 will be responsible for parameters g1 and g2. Since superconductivity in
such a bilayer system has been observed experimentally [17], this can be a
promising system to study and extend our 1D chain to a 3D stack of layers.
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4 Calculations and Results

4.1 Edge States: An Open Chain

Considering a finite 1-D chain of N cells, the Hamiltonian is a 2N × 2N
matrix, which can be diagonalized numerically. For N = 3, the Hamiltonian
matrix looks like

H3 =


µ ∆1 0 0 0 0

∆∗1 −µ ∆2 0 0 0
0 ∆∗2 µ ∆1 0 0
0 0 ∆∗1 −µ ∆2 0
0 0 0 ∆∗2 µ ∆1

0 0 0 0 ∆∗1 −µ

 . (26)

To obtain this form, we used again Nambu spinors with the following ordering
convention:

η† =
(
ĉ†1,A ĉ1,B ĉ†2,A ĉ2,B · · · ĉ†N,A ĉN,B

)
. (27)

Performing the matrix multiplication of the Hamiltonian matrix with these
Nambu spinors yields

−η† ·HN · η =− µ
N∑
n=1

(ĉ†n,Aĉn,A + ĉ†n,B ĉn,B) + Nµ

−
N∑
n=1

(∆1ĉ
†
n,Aĉ

†
n,B + ∆∗1ĉn,Aĉn,B)

−
N−1∑
n=1

(∆2ĉ
†
n+1,Aĉ

†
n,B + ∆∗2ĉn,B ĉn+1,A). (28)

The anti-commutator relation ĉn,B, ĉ
†
n,B = 1 − ĉ†n,B ĉn,B has been used here.

The mean-field Hamiltonian for an open chain with N sites is then

ĤN = −η† ·HN · η − µN +N
∆1

2

g1
+ (N− 1)

∆2
2

g2
. (29)

Diagonalizing the matrix HN numerically gives the corresponding spec-
trum of eigenvalues and eigenvectors. Figure (6) shows the spectrum for
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Figure 6: The energy spectrum of the open chain superconducting SSH
model with 10 cells. The result is similar to that of the SSH model. On the
right, the eigenvectors are shown for the two zero energy states at ∆1/∆2 =
0.3 (indicated by an ”x” in the left panel). The amplitudes peak at the edges
of the chain, so these are indeed edge states.

N = 10 and range of values for parameters µ , ∆1 and ∆2. Chemical poten-
tial (µ), is set to 0 for the reasons which will be clear while studying the bulk
case. If the terms in the Hamiltonian are changed such that ĉN+1,α = ĉN,α
then it essentially means that the 1D chain considered before is a ring like
structure now. This results in the term, ∆∗2 which will replace 0 at first row
last column and ∆2 will replace 0 at first column last row positions. Doing
this means that the edge states vanish and only bulk properties remain, but
it will still represent a topological superconductor, which will be discussed
below.

4.2 The Bulk: A Closed Periodic Chain

We can treat this as similar to the open chain case except for the period-
icity. So rewriting the creation and annihilation operators in wavenumber
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representation makes it a lot easier. The new operators are:

ĉk,α =
1√
N

N∑
n=1

ĉn,αe
−ikxn , (30)

ĉ†k,α =
1√
N

N∑
n=1

ĉ†n,αe
+ikxn , (31)

with α ∈ A,B and xn the position of the unit cell n (xn = na with a the
lattice spacing, a can be taken as our unit length, meaning a = 1). The
length of the chain is then L = Na. The wavenumber, k, can only take
discrete values, which are integral multiples of 2π/L ranging from −π/a to
π/a. The set of allowed values is written as K. The inverse transform of
these creation and annihilation operators is given by

ĉn,α =
1√
N

∑
k∈K

ĉk,αe
+ikxn , (32)

ĉ†n,α =
1√
N

∑
k∈K

ĉ†k,αe
−ikxn , (33)

provided that

δm,n =
1

N

∑
k∈K

eik(xn−xm), (34)

δk,k′ =
1

N

N∑
n=1

ei(k−k
′)xn , (35)

where the δs are Kronecker deltas. This is because

N∑
n=1

exp
(

2πi
n

N
(m−m′)

)
= δm,m′ (36)
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).

U
[V]

t[µs]0 500 1,000 1,500
0

1

2

3

meting voor de reactieijd

Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Transforming the Hamiltonian into terms with wavenumber2:

−µ
N∑
n=1

ĉ†n,αĉn,α = −µ
N∑
n=1

(
1√
N

∑
k∈K

ĉ†k,αe
−ikxn

)(
1√
N

∑
k′∈K

ĉk,αe
+ik′xn

)

= −µ
∑
k∈K

∑
k′∈K

ĉ†k,αĉk′,α′

(
1

N

N∑
n=1

ei(k
′−k)xn

)
= −µ

∑
k∈K

ĉ†k,αĉk,α′ . (37)

Similarly,

−∆∗1

N∑
n=1

ĉn,B ĉn,A = −∆∗1
∑
k∈K

ĉ−k,B ĉk,A, (38)

−∆1

N∑
n=1

ĉ†n,Aĉ
†
n,B = ∆1

∑
k∈K

ĉ†k,Aĉ
†
−k,B (39)

For the ∆2 terms

−∆∗2

N∑
n=1

ĉn,B ĉn+1,A = −∆∗2

N∑
n=1

(
1√
N

∑
k′∈K

ĉk,Be
+ik′xn

)(
1√
N

∑
k′∈K

ĉk,Ae
+ik′(xn+a)

)

= −∆∗2
∑
k∈K

∑
k′∈K

ĉk,B ĉk′,A

(
1

N

N∑
n=1

ei(k
′+k)xn

)
eik

′a

= −∆∗2
∑
k∈K

ĉk,B ĉ−k,Ae
−ika

= −∆∗2
∑
k∈K

ĉ−k,B ĉk,Ae
ika (40)

and similarly

−∆2

N∑
n=1

ĉ†n+1,Aĉ
†
n,B = −∆2

∑
k∈K

ĉ†k,Aĉ
†
−k,Be

−ika. (41)

2Note that kjxn = 2πj naL = 2πj n
N . This is because of our choice of counting in the

Brillouin zone. Also note that exp(i.kn−1.xn) = exp(−i.k1.xn), so k2 = −k1.
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Thus we obtained Hamiltonian

Ĥ =− µ
∑
k∈K

(
ĉ†k,Aĉk,A + ĉ†−k,B ĉ−k,B

)
+N
|∆1|2

g1
+N
|∆2|2

g2

−
∑
k∈K

[(
∆1 + ∆2e

−ika) ĉ†k,Aĉ†−k,B +
(
∆∗1 + ∆∗2e

ika
)
ĉ−k,B ĉk,A

]
. (42)

4.2.1 Gap and Number Equations

The Number equation is transformed similar to that of the Hamiltonian.
Also we have to note that parameters ∆1 and ∆2 in this case cannot be
chosen arbitrarily. These values, including the chemical potential, µ, need
to be found self consistently. For the same reason we need to transform the
gap equations too and an additional condition of fixing the number (obtained
from number equation, N trough chemical potential, µ).

N =
N∑
n=1

〈ĉ†n,Aĉn,A + ĉ†n,B ĉn,B〉

= 〈
∑
k

∑
k′

ĉ†k,Aĉk,Aδk,k′ +
∑
k

∑
k′

ĉ†k,B ĉk,Bδk,k′〉

=
∑
k

〈ĉ†k,Aĉk,A + ĉ†k,B ĉk,B〉 (43)

and the Gap equations are transformed as

∆1 = (g1/N)
N∑
n=1

〈ĉn,B ĉn,A〉

= (g1/N)〈
∑
k

∑
k′

ĉk,B ĉk′,Aδk′,−k〉

∆1 = (g1/N)
∑
k

〈ĉ−k,B ĉk,A〉, (44)
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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and

∆2 = (g2/N)
N∑
n=1

〈ĉn,B ĉn+1,A〉

= (g2/N)〈
∑
k

∑
k′

ĉk,B ĉk′,Aδk′,−ke
ik′a〉

∆2 = (g2/N)
∑
k

〈ĉ−k,B ĉk,A〉eika. (45)

Note that choosing µ = 0 solves the Number Equation, as will be shown
below.

4.2.2 Diagonalization and topology of the Hamiltonian

The transformation of the operators with terms containing the wavevector, k
makes our job easier by considering 2× 2 blocks in the block diagonal form
of the Hamiltonian. Also, the transformed Nambu spinors are,

η̄k =

(
ĉk,A
ĉ†−k,B

)
, η̄†k =

(
ĉ†k,A ĉ−k,B

)
(46)

These new set of Nambu operators transform the Hamiltonian and we can
rewrite it as

Ĥ =
∑
k∈K

η̄†k · H̄k · η̄k +
|∆1|2

g1
+
|∆2|2

g2
− µN (47)

where

H̄k =

(
µ ∆1 + ∆2e

−ika

∆∗1 + ∆∗2e
ika −µ

)
. (48)

The obtained eigenvalues are ±Ek with

Ek =
√
µ2 + |∆1 + ∆2e−ika|2. (49)

This dispersion is shown in figure 7. There is a gap which closes only for
∆1 = ∆2. This is a Hamiltonian of the form ~d · ~σ, expression (6), with

dx(k) = ∆1 + ∆2 cos (ka), (50)

dy(k) = −∆2 sin (ka), (51)

dz(k) = µ. (52)
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 7: Energy dispersion in the superconducting SSH model, closed chain.

Compare the above with the original SSH model, expression (12) and below.
Now we have ∆1, ∆2 in stead of v, w. But the difference is that we also have
gap and number equations (43), (44), (45), that must be satisfied, whereas
for v and w there were no additional conditions.

We will show that µ = 0 for N equal to the number of cells. Then,
just like for the SSH model, the ~d-vector will loop the around the origin
when ∆1 < ∆2. For the ~d-vector, now ∆1,∆2 play the roles of v, w so we
again have the situation of figure 4. Hence, we get a topologically nontrivial
superconducting phase for ∆1 < ∆2. This will result in edge states when the
chain is opened up. We get this result just from studying the bulk. This is
again the bulk-edge correspondence.

4.2.3 Bogoliubov Transformation

The transformed Hamiltonian, Ĥk in the earlier section is diagonalized by
unitary Bogoliubov transformation such that

B̄k · H̄k · B̄†k =

(
Ek 0
0 −Ek

)
, (53)
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Where the B̄k is a unitary matrix 3 containing the normalized eigenvectors
of Ĥk

B̄†k =
1√

2Ek (Ek − µ)

(
− (Ek − µ) ∆k

∆∗k Ek − µ

)
, (54)

The eigenvector for +Ek is filled into the first column if we consider the
corresponding eigenvalue on the diagonal. The unitary property of the matrix
B̄k is checked for consistency, and also notice that B̄k = B̄†k.

B̄k · B̄†k =
1

2Ek (Ek − µ)

(
(Ek − µ)2 + |∆k|2 0

0 (Ek − µ)2 + |∆k|2
)

!
=

(
1 0
0 1

)
. (55)

The diagonalization showed earlier (53) is proved simply by matrix multipli-
cation.

η̄†k · H̄k · η̄k = η̄†k ·
(
B̄†k · B̄k

)
· H̄k ·

(
B̄†k · B̄k

)
· η̄k

=
(
η̄†k · B̄

†
k

)
·
(
B̄k · H̄k · B̄†k

)
·
(
B̄k · η̄k

)
= ᾱ†k ·

(
Ek 0
0 −Ek

)
· ᾱk (56)

where
ᾱk = B̄k · η̄k (57)

introduces new operators(
α̂k,A
α̂†−k,B

)
= B̄k ·

(
ĉk,A
ĉ†−k,B

)
, (58)

such that4∑
k∈K

η̄†k · H̄k · η̄k =
∑
k∈K

(
Ekα̂

†
k,Aα̂k,A − Ekα̂−k,Bα̂

†
−k,B

)
=

∑
k∈K

Ek

(
α̂†k,Aα̂k,A + α̂†−k,Bα̂−k,B

)
−
∑
k∈K

Ek (59)

3where we use a short-hand notation ∆k = ∆1 + ∆2e
−ika

4 Where we used α̂−k,Bα̂
†
−k,B = 1− α̂†−k,Bα̂−k,B
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We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
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geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
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van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
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afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
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welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.
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naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Then, the Hamiltonian Ĥbulk will become

Ĥbulk =
∑
k∈K

Ek

(
α̂†k,Aα̂k,A + α̂†−k,Bα̂−k,B

)
+N
|∆1|2

g1
+N
|∆2|2

g2
−
∑
k∈K

(Ek + µ) . (60)

The terms in the first line are the Bogoliubov excitations. Since Ek > 0, the
ground state of the Hamiltonian will be the α̂-vacuum, and the ground state
energy will be given by

E0 = N
|∆1|2

g1
+N
|∆2|2

g2
−
∑
k∈K

(Ek + µ) (61)

with Ek =
√
µ2 + ∆2

1 + ∆2
2 + 2∆1∆2 cos (ka). This is still a function of µ,∆1

and ∆2, which we need to compute by solving the gap equations self consis-
tently.

4.2.4 Transformed Number and Gap Equations

The first step solution to the Number Equation is to calculate the expectation
value

N =
∑
K∈K

〈
ĉ†k,Aĉk,A + ĉ†−k,B ĉ−k,B

〉
⇔
∑
k∈K

〈
ĉ†k,Aĉk,A − ĉ−k,B ĉ

†
−k,B

〉
= 0.5 (62)

This is valid because there are N terms in the summation over k. The new
set of transformed operators after Bogoliubov transformation are

ĉk,A =
1√

2Ek(Ek − µ)

[
−(Ek − µ)α̂k,A + (∆1 + ∆2e

−ika)α̂†−k,B

]
(63)

ĉ†k,A =
1√

2Ek(Ek − µ)

[
−(Ek − µ)α̂†k,A + (∆1 + ∆2e

ika)α̂−k,B

]
(64)

ĉ−k,B =
1√

2Ek(Ek − µ)

[
(Ek − µ)α̂−k,B + (∆1 + ∆2e

−ika)α̂†k,A

]
(65)

ĉ†−k,B =
1√

2Ek(Ek − µ)

[
(Ek − µ)α̂†−k,B + (∆1 + ∆2e

ika)α̂k,A

]
(66)

5ĉ†−k,B ĉ−k,B = 1− ĉ−k,B ĉ†−k,B

V. Bakaraju 22



thermokoppel

U
[V]

∆T [�]0 10 20 30 40 50
0

1

2

3

IJking van de thermokoppel

Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
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koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
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De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
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en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
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Utilizing the above new operators and substituting in the expectation value
of N , we get

N =
∑
k

1

2Ek(Ek − µ)

[
2(∆2

1 + 2∆1∆2 cos (ka) + ∆2
2)

+ (Ek − µ)(∆1 + ∆2e
ika)〈α̂†k,Bα̂

†
−k,A − α̂

†
k,Aα̂

†
−k,B〉

+ (Ek − µ)(∆1 + ∆2e
−ika)〈α̂−k,Aα̂k,B − α̂−k,Bα̂k,A〉

]
. (67)

The expectation values of the ordered pairs are given by the fermi distribution
function

nF (T ) =
1

exp(Ek/kBT ) + 1
. (68)

The expectation values are

〈α̂†k,Aα̂k,A〉 = nF (T ) , (69)

〈α̂−k,Bα̂†−k,B〉 = 1− nF (T ) , (70)

〈α̂†k,Aα̂
†
−k,B〉 = 0 = 〈α̂−k,Bα̂k,A〉. (71)

At T = 0, these expectation values become

〈α̂†k,Aα̂k,A〉 = 0, 〈α̂k,Aα̂†k,A〉 = 1,

〈α̂†k,Bα̂k,B〉 = 0, 〈α̂k,Bα̂†k,B〉 = 1,

〈α̂k,Aα̂k′,A〉 = 0, 〈α̂†k,Aα̂
†
k′,A〉 = 0,

〈α̂k,Bα̂k′,B〉 = 0, 〈α̂†k,Bα̂
†
k′,B〉 = 0. (72)

After substitution of these expectation value, the number equation becomes

N =
∑
k

[
1

Ek(Ek − µ)
(E2

k − µ2)

]
=
∑
k

Ek + µ

Ek
. (73)

If we consider µ = 0 then the number equation is solved.6

6If we substitute µ = 0 in the equation, then the equation becomes N =
∑

k(Ek/Ek).
Since there areN terms in the summation, it becomesN = N , implying the self consistency
and thus solved.
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zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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To obtain the solution for the Gap Equation, we follow a similar pro-
cedure. Again, taking the Gap equation and substituting the transformed
operators and expectation values of ordered pairs, we obtain

∆1 =
g1
N

∑
k

〈 ˆc−k,B ˆck,A〉, (74)

∆2 =
g2
N

∑
k

〈 ˆc−k,B ˆck,A〉eika. (75)

Rewrite the first gap equation with the α̂’s to obtain:

∆1 =
g1
N

∑
k

1

2Ek(Ek − µ)

[
− (Ek − µ)(∆1 + ∆2e

−ika)〈α̂†k,Aα̂k,A〉

+ (∆1 + ∆2e
−ika)2〈α̂†k,Aα̂

†
−k,B〉 − (Ek − µ)2〈α̂−k,Bα̂k,A〉

+ (Ek − µ)(∆1 + ∆2e
−ika)〈α̂−k,Bα̂†−k,B〉

]
(76)

and

∆2 =
g2
N

∑
k

1

2Ek(Ek − µ)

[
− (Ek − µ)(∆1 + ∆2e

−ika)〈α̂†k,Aα̂k,A〉

+ (∆1 + ∆2e
−ika)2〈α̂†k,Aα̂

†
−k,B〉 − (Ek − µ)2〈α̂−k,Bα̂k,A〉

+ (Ek − µ)(∆1 + ∆2e
−ika)〈α̂−k,Bα̂†−k,B〉

]
eika. (77)

4.3 Results at temperature zero

Utilizing the expectation values (72), we get

∆1 =
g1
N

∑
k

1

2Ek(Ek − µ)

[
(Ek − µ)(∆1 + ∆2e

−ika)
]

=
g1
N

∑
k

1

2Ek

[
(∆1 + ∆2e

−ika)
]
. (78)

Similarly for ∆2, we get

∆2 =
g1
N

∑
k

1

2Ek

[
(∆1e

ika + ∆2)
]
. (79)
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V
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We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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The form (78), (79) of the Gap equations allows us to check if ∆1 and ∆2

can indeed be assumed real-valued. Then the imaginary parts of the right
hand side these equations should be zero. For example:

∆1 =
g1
N

∑
k

1

2Ek

[
∆1 + ∆2e

−ika]
=
g1
N

∑
k

1

2Ek

(
∆1 + ∆2[cos (ka)− i sin (ka)]

)
(80)

Since sin (ka) is an odd function and k runs over a symmetric domain K, the
imaginary part will be satisfied. So the Gap equations become

∆1 =
g1
N

∑
k∈K

∆1 + ∆2 cos (ka)

2
√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (ka)
(81)

∆2 =
g2
N

∑
k∈K

∆1 cos (ka) + ∆2

2
√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (ka)
. (82)

Taking N as large, so that we get

∑
k∈K

=
L

2π

∫ π/a

−π/a
dk =

N

2π

∫ π

−π
dθ, (83)

where θ = ka. Then

∆1 =
g1
2
× 1

2π

π∫
−π

dθ
∆1 + ∆2 cos (θ)√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (θ)
, (84)

∆2 =
g2
2
× 1

2π

π∫
−π

dθ
∆1 cos (θ) + ∆2

2
√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (θ)
. (85)

We can consider g2 = 0 first, which will set ∆2 = 0. This is then sub-
stituted in the equation for ∆1 which will result in ∆1 = g1/2 which is the
flat-band result for N cooper pairs and BCS interaction strength g1. We can
call this as ∆

(0)
1 and follow the exact procedure to obtain ∆

(0)
2 as g2/2 and

continue with the new parameters ∆
(0)
1 and ∆

(0)
2 , instead of g1 and g2. With
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V
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lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 8: The gap equations (86)-(87) allow to find out what BCS coupling
strengths correspond to a desired ∆1/∆2 ratio. Here, the coupling strengths
are expressed through the functions ∆0

1 (full black curve) and ∆0
2 (dashed

blue curve), the bare gaps for a superconductor with g1 respectively g2 but
no coupling between the two subsystems. We choose ∆2 = 1 as energy unit.

little manipulation we can rewrite the above gap equations as

∆1 =∆
(0)
1 f

(
∆2

∆1

)
(86)

∆2 =∆
(0)
2 f

(
∆1

∆2

)
. (87)

The function f(x) here is

f(x) =
1

2π

∫ −π
−π

1 + x cos (θ)√
1 + x2 + 2x cos (θ)

dθ. (88)

The integral can be expressed using the complete elliptic integral of the first
kind, K(u), and of the second kind, E(u), as follows:

f(x) =
1

π|x− 1|

[
(1− 2x+ x2)E

(
−4x

(x− 1)2

)
+ (1− x2)K

(
−4x

(x− 1)2

)]
,

(89)
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:
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We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
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De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 9: This figure essentially presents the result shown in figure 8 in a way
that is more useful for the material scientists. It shows, as a function of the
ratio between the BCS coupling strengths g1/g2, what ratio of gaps ∆1/∆2

can be achieved. For values of g1/g2 in the shaded regions, no simultaneous
solution of the two gap equations is possible.

The advantage of using the parameters ∆
(0)
1 and ∆

(0)
2 is that they can be set

to arbitrary values to solve the gap equations, as they are determined by the
external parameters g1 and g2. Figure 8 shows ∆

(0)
1 and ∆

(0)
2 (we set ∆2 = 1

so this is the energy unit) as a function of δ = ∆1/∆2 :

∆
(0)
1 /∆2 = δ/f(1/δ), (90)

∆
(0)
2 /∆2 = 1/f(δ). (91)

For interpretation, it is better to plot ∆1/∆2 as a function of g1/g2. This
tells which gap ratios are achievable as a function of the ratio of the two
alternating BCS constants. The result is shown in figure 9. If g1/g2 < 0.5 or
g1/g2 > 2 no simultaneous solution of the two gap equations is possible. So,
the BCS couplings must not be too dissimilar to explore the superconducting
SSH system. Nevertheless, all possible ratios of ∆1/∆2 can be explored so
the chain can be brought into the topological phases as well as the normal
phase. For the topological phase, we need ∆1 < ∆2, this is g1/g2 ∈ [1, 2].
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 10: The gaps ∆1 (dashed blue curve) and ∆2 (full black curve) are
plotted as a function of temperature, for given parameters g1 and g2 indicated
in the figure. Here kB = 1 and as an energy unit we choose ∆0

1 = g1/2. Below
T ≈ 0.22 in these units there exists a simultaneous solution for the two gap
equations.

4.4 Critical temperatures

At finite temperature, the expectation values of the ordered pairs depend
on the fermi distribution function and are no longer either 0 or 1. The gap
equation for ∆1 to start from is still

∆1 =
(g1
N

)∑
k

1

2Ek(Ek − µ)

[
−(∆1 + ∆2e

−ika)(Ek − µ)〈α̂†k,Aα̂k,A〉

+ (∆1 + ∆2e
−ika)2〈α̂†k,Aα̂

†
−k,B〉 − (Ek − µ)2〈α̂−k,Bα̂k,A〉

+(∆1 + ∆2e
−ika)(Ek − µ)〈α̂−k,Bα̂†−k,B〉

]
. (92)

Using the expectation values (69)-(71), the above equation becomes

∆1 =
(g1
N

)∑
k

1

2Ek
(∆1 + ∆2e

−ika)

[
1− 2

1

eEk/(kBT ) + 1

]
. (93)
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Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 11: The gaps ∆1 (dashed blue curve) and ∆2 (full black curve) are
plotted as a function of temperature, for given parameters g1 and g2 indicated
in the figure. Here kB = 1 and as an energy unit we choose ∆0

1 = g1/2. In
contrast to figure 10 now we chose ∆1(T = 0) > ∆2(T = 0). Below T ≈ 0.34
there is a simultaneous solution for the two gap equations.

Similarly, for ∆2

∆2 =
(g2
N

)∑
k

1

2Ek
(∆1e

ika + ∆2)

[
1− 2

1

eEk/(kBT ) + 1

]
. (94)

The fermi distribution function can be written in terms of hyperbolic func-
tions as

1

exp[Ek/(kBT )] + 1
=

1

2

[
1 + tanh

(
Ek

2kBT

)]
. (95)
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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Figure 12: The phase diagram of the superconducting SSH model showing the
region in the g1/g2 versus T plane where the gap equations have solutions
with both ∆1 and ∆2 different from zero. This region is subdivided by
the g1/g2 = 1 line in a topologically trivial and a topologically nontrivial
phase. In the shaded regions, no simultaneously nonzero solution for the gap
equations exist.

Rewriting the temperature dependent gap equations in terms of hyperbolic
functions will give us

∆1 =
g1
2π

π∫
−π

dθ
∆1 + ∆2 cos (θ)√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (θ)
tanh

[
Ek
2T ∗

]
, (96)

∆2 =
g2
2π

π∫
−π

dθ
∆1 cos (θ) + ∆2√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos (θ)
tanh

[
Ek
2T ∗

]
, (97)

where kBT is replaced by an adjusted temperature T ∗ which is obtained by
setting kB = 1 and Ek is given by

Ek =
√

∆2
1 + ∆2

2 + 2∆1∆2 cos(θ). (98)

The temperature dependent gap equations (96),(97) go to the correct limits
(78),(79) for T → 0.
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dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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The relationship of the gaps ∆1 and ∆2 with temperature T can be under-
stood from the plot in figures (10) and (11). Here, the adjusted temperature

(kB = 1) is given in units ∆
(0)
1 = g1/2. In figure (10), the smallest gap ∆1

reduces with increasing adjusted temperature T ∗ up to Tc ≈ 0.22, whereas
the larger gap ∆2 initially increases up to Tc ≈ 0.22, then reduces to zero at
Tc,2 ≈ 0.34. Also, the curves for ∆1 and ∆2 do not cross and up to Tc there
is a simultaneous solution for ∆1 and ∆2 in this region. Here the interaction
parameters g1 and g2 are set to 3.60 and 2.46 respectively. The choice for
these values is explained with the help of figure 8. ∆1 and ∆2 are set to 0.8
and 1 respectively and corresponding values of g1 and g2 are found. Using
this initial choice, at non-zero temperature ∆1 and ∆2 are found iteratively
using (96) and (97) until they converge. At T = 0, ∆1 < ∆2 and the system
is in a topological state.

In figure 11, the choice of parameters is such that now ∆1 is largest. In
this figure we notice that the smaller gap ∆2 reduces with an increase in
temperature T up to Tc ≈ 0.34, whereas the larger gap ∆1 increases up to
Tc ≈ 0.24 then goes to zero at Tc,2 ≈ 0.5. Below Tc there is a simultaneous
solution for ∆1 and ∆2. The explanation for the choice for g1 and g2 is same
as above. At T = 0, ∆1 > ∆2 and the system is in a topologically trivial
state. As the curves do not cross, the system stays in the trivial two-gap
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Figure (12) shows the phase diagram of the Superconducting SSH model.
From figure (9), it is understood that there is a simultaneous solution for
the gap equations (96) and (97) within the region 0.5 ≤ g1/g2 ≤ 2, for
zero temperature. The figure (12) extends this to nonzero temperature. The

critical temperature Tc is calculated for range of values ∆
(0)
1 /∆

(0)
2 while fixing

∆
(0)
1 = 1. It is noticed that the region shrinks and at T ∗/∆

(0)
1 = 0.5 the region

vanishes. The line g1/g2 = 1 separates the topological phase and the trivial
phase.

V. Bakaraju 31



thermokoppel

U
[V]

∆T [�]0 10 20 30 40 50
0

1

2

3

IJking van de thermokoppel

Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).
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Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.
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5 Conclusions

5.1 Summary of the results

In this thesis a two-component superconducting chain was proposed as a
model for topological superconductivity and was investigated. The model is
defined by its Hamiltonian

ĤSC-SSH =−
∑
n

(
∆∗1ĉn,B ĉn,A + ∆1ĉ

†
n,Aĉ

†
n,B

)
−
∑
n

(
∆∗2ĉn,B ĉn+1,A + ∆2ĉ

†
n+1,Aĉ

†
n,B

)
,

supplemented by the gap equations

∆1 =
g1
N

∑
n

〈ĉn,B ĉn,A〉, ∆2 =
g2
N

∑
n

〈ĉn,B ĉn+1,A〉,

and the number equation, where we have proven that µ = 0 corresponds to
one particle per two-site unit cell. We have solved the Gap equations and
shown that the model parameters g1 and g2 can be tuned to bring this system
in the non-trivial topological phase with ∆1 < ∆2. The critical temperature
was calculated numerically from the temperature dependent gap equations. By
calculating the critical temperatures for several different parameter values,
we obtain the phase diagram of figure 12.

5.2 Outlook

The graphene bilayer system discussed in chapter 3 has an additional, in-
plane momentum vector k|| in each layer. A similar approach discussed in
chapter 4 can be used to obtain eigenvalues, eigenvectors, gap equations at
T = 0 and temperature dependant gap equations, where now an additional
integration over k|| will have to be taken. The Cooper pairing in this system is
between electrons and holes from the adjacent layers. The pairing mechanism
is the screened Coulomb attraction between these holes and electrons. To
generalize our model to graphene, two changes need to be made: integration
over the k|| momenta, and using the appropriate interaction potential.

Another direction is the study of the edge state cooper pairs in the 1D
chains. These cooper pairs are ”special” as they are built from the localized

V. Bakaraju 32



thermokoppel

U
[V]

∆T [�]0 10 20 30 40 50
0

1

2

3

IJking van de thermokoppel

Figuur 3. De foutenspie is zeer smal. Dit
kan aangezien de meetpunten al erg goed op
een rechte lijn liggen.

dat we in graden Celcius blijven werken):

∆T = Th − Tc = Th − 0 = Th

We weten dat als het temeratuurverschil ∆T gelijk is
aan 0, er dan ook geen thermospanning zal ontstaan.
We passen dus lineare regressie door de oorsprong toe:

U(T ) = T ⋅ (0,06041 ± 0,00025) V

�

lichaamstemperatuur
We trachtten de lichaamstemperatuur te bepalen van
een willekeurig gekozen individu in het lab. Na
enkele minuten stabiliseren geeft het thermokoppel aan
dat de temperatuur van het individu (33,10 ± 0,68)�
bedraagt. Men zou kunnen denken dat er iets mis-
gelopen is met onze ijking, dit is echter niet het
geval. Het probleem is dat dit thermokoppel bestaat
uit twee delen, waarvan het ene in het smeltwater
zit en het tweede aangebracht wordt op het lichaam
van de testpersoon, welke beiden cilindervormig zijn.
Deze cilindervorm heeft het gevolg dat het lichaam
de ene kant opwarm terwijl de lucht de andere kant
afkoelt. Hierdoor krijgen we geen accurate meting van
de lichaamstemperatuur maar eerder een temperatuur
welke zich tussen de lichaamstemperatuur en de omge-
vingstemperatuur bevindt.

4. Reactietijd
Wanneer we een thermokoppel van een temperatuur T1

naar een andere temperatuur T2 verplaatsen om T2 te
meten, dan moeten we even wachten tot de thermo-
koppel ook die temperatuur T2 heeft aangenomen. In
dit onderdeel willen we onderzoeken hoe de overgang
van T1 tot T2 eruit ziet, en de daarmee geassocieerde
reactietijd τ bepalen.

De reactietijd τ van een sensor is een eigenschap
van die sensor die vaak gedefinieerd wordt als: de
tijd die nodig is om 63% van de maximale waarde te
bereiken. In dit geval zou het dus gaan om de tijd die
nodig is voor de thermokoppel om van 63% van T2−T1

op te warmen of af te koelen.

Om dit na te gaan doen we metingen met de
computer, dit laat ons toe om erg veel meetpunten te
verwerven. We stellen T1 = 0� door wederom gebruik
te maken van een Dewarvat smeltend ijs. We kiezen
ook dat T2 > T1 en we meten T2 (dit is opgewarmd
water in een Dewarvat) aan de hand van een klassieke
thermometer.

Elke meetset heeft een vorm zoals weergegeven in
figuur 4. Bij deze figuur werd de minimale spanning
reeds naar nul gebracht (dit doen we door van elke
meting de minimale spanning af te trekken, dit zorgt
voor extra duidelijkheid en schaadt ons onderzoek niet
omdat we toch enkel geïntereseerd zijn in spannings-
verschillen (temperatuursverschillen).

U
[V]

t[µs]0 500 1,000 1,500
0

1

2

3

meting voor de reactieijd

Figuur 4. De meting van het voltage
wanneer men een thermokoppel snel van
temperatuur T1 naar temperatuur T2 > T1

brengt.

De vorm van de metingen heeft veel weg van een
exponentiële curve met de vorm:

y = C − eAx+B (1)

Enkel een klein gebeid in het begin van de meting
(0ms-250ms) wijkt af van die gedachte. Dit gebiedje
valt te verklaren als de opwarming die het thermokop-
pel ondergaat terwijl we het (door de lucht) van het
Dewarvat met ijs naar het Dewarvat met opgewarmd
water verplaatsen.2 Omdat we enkel geïnteresseerd
zijn in snelle opwarming van de thermokoppel laten
we dit deel van de metingen weg. (daarom wordt het
in volgende figuren in het rood aangeduid).

Het is belangrijk dat we als het interval [U1, U2]
aanpassen naar een interval [U ′1, U2], we dit ook doen
voor het overeenkomstige temperatuursinterval. Als
we namelijk de exponentiële curve plotten op slechts
een deel van de datapunten, waarvoor er bij het eerste
punt al opgewarmd is, moeten we deze opwarming ook
in rekening brengen. Het temperatuursverschil ∆T =
T2 − T1 moeten we dus omvormen naar ∆T ′ = T2 − T ′1.

2Eigenlijk zou deze opwarming ook een exponentiële
curve moeten volgen maar dit is verwaarloosbaar,
aangezien we slechts een zeer klein interval beschouwen
en het temperatuursverschil erg klein is. Bovendien doet
het er niet toe welke vorm ze heeft want de meetpunten
worden toch verworpen.

R. Van Snick en C. Beirnaert 13 16 november 2010

states at edges of the chains. The edges can be separated by a large distance.
Cooper pairs represent entangled quantum states and it is interesting to see
what happens with this entangled states as the distance is growing.

In summary, studying the energy spectra of the edge states in the super-
conducting SSH gives us an insight into its properties and exploring the edge
state dynamics and also more complex bilayer graphene system could be an
interesting follow up.
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