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A Drude súly (Dc ) azon mennyiség amely megkülönbözteti a szigetelőket a fémektől. Dc
az alapállapot fluxus szerinti második deriváltjával arányos. Ez a második derivált kifejezés
megjelenik a Dc -n kivül a Meissner súlyban (ns ), valamint a szuperfolyékony rendszerek
forgási inerciájának nem klassikus kontribuciójában (Inc ). A három mennyiség matematikailag azonos (eltekintve konstansoktól), viszont fizikailag nagyon különböző jelenségeket
ı́rnak le. Igy felmerül a kérdés, hogy lehet a három mennyiséget megkülönböztetni? Erre a
kérdésre választ először Scalapino, White, es Zhang adott. SWZ kiindulási pontja, hogy a
fluxus szerinti derivált kétértelmű. Lehet adiabatikus deriváltként értelmezni (a függvény
amit deriválunk mindig ugyanaz az állapot, vagyis a perturbált állapot lehet gerjesztett),
vagy un. “envelope” deriváltként (a függvény amit deriválunk mindig az alapállapot). Az
előadás során rávı́lágı́tok, hogy ezen séma nem lehet végleges valasz az eredeti kérdésre: egy
dimenzióban nem alkalmazható, csak két kategóriát definiál, valamint variációs kontextusban
sem alkalmazható. Az előadás hátralevő részében egy másik megoldási strategiát vázolok
fel. Ebben a megoldásban az első lépés az áram kifejezése egy Berry fázis által. A kifejezés
maga szintén többféleképen értelmezhető: pl. egytest operátorok átlagának összege, egytest
operátorok összegének átlaga, vagy két-test operátorok átlagának összege, stb. A különböző
áram kifejezésekből különböző transzport együtthatók következnek, a fent emlı́tett esetek
közül az első Dc , a második Inc , a harmadik ns . A módszert igazolja, hogy az ı́gy levezetett
transzport együtthatók a megfelelő fizikai jelenségeket leı́ró nem-diagonális hosszútavú
rendre (off-diagonal long-range order (ODLRO)) érzékenyek, ı́gy I( nc) az egy-test redukált
sűrűségmátrixban fellépő ODLRO-ra, ns pedig a két-test redukált sűrűségmátrixban fellépő
ODLRO-ra, Dc pedig a teljes (N rendű, ahol N a teljes részecskeszám) sűrűségmátrixban
fellépőre.

Ezen eredmények összeegyeztethetőek mind Yang korábbi eredmenyéivel az

ODLRO-val kapcsolatban, mind Kohn hipotézisével a lokalizáció és a szigetelés közötti
egyértelműségről. A bozonokat tartalamazó szuperfolyékony anyagok esetében pedig egy
egyértelmű kritérium definiálható amely megkülönbozteti a Bose-Einstein kondenzátumot a
szuperfolyadéktól.
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