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Περίληψη

Απώτερος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση,
περισσότερο μέσω διαίσθησης και visualization, της πολύ βασικής θεωρίας πάνω
στην οποία βασίζεται ενας σχετικά καινούριος και "hot" τομέας της φυσικής, που
ασχολείται με τοπολογικά υλικά. Για να φτάσει κάποιος σε σημείο να μελετήσει με
σοβαρότητα τα τοπολογικά υλικά και να εκτιμήσει την ομορφιά τους, είναι καλό να
ξεκινήσει απο τη βασική θεωρία, την οποία έχουν όλα τα υλικά σαν κοινό υπόβαθρο.
Απο εκεί και πέρα οι δυνατότητες για έρευνα είναι ατελείωτες, γιατί τα τοπολογικά
υλικά, χάρις των robust και ισχυρών ιδιοτήτων τους (πολύ σταθερές μετρήσεις,
καταστάσεις άκρων μεταλλικές που μεταφέρουν ρεύμα χώρις απώλειες! κ.ο.κ),
μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν σαν τα υλικά του μέλλοντος.

Ξεκινάμε το κεφάλαιο 1 με μια βασική εισαγωγή κάποιων εννοιών απο την
Τοπολογία, εναν κλάδο απο τα μαθηματικά που ασχολείται με ιδιότητες γεωμετρικών
επιφανειών, που δεν αλλάζουν κάτω απο συνεχείς μετασχηματισμούς της επιφάνειας.
Το κίνητρο για εισαγωγή της Τοπολογίας στη φυσική στερεάς κατάστασης ήταν η

ανακάλυψη του κβαντικού φαινομένου Hall, και πιο συγκεκριμένα η σταθερότητα και
ξεροκεφαλιά των plateau αγωγιμότητας Hall, που μετρήθηκαν να είναι ακριβώς
ακέραια πολλαπλάσια κάποιων σταθερών της φύσης. Μια τέτοια robust ιδιότητα,
μοιάζει πάρα πολύ με τα τοπολογικά αναλλοίωτα που εμφανίζονται στην Τοπολογία

(τελικά αυτός ο ακέραιος στην αγωγιμότητα Hall θα προκύψει να είναι ο πρώτος
αριθμός Chern, το πρώτο τοπολογικό αναλλοίωτο που βρέθηκε να περιγράφει υλικά).
Μεσα απο παραδείγματα θα μελετήσουμε τα πιό βασικά στοιχεία που χρειάζεται να

ξέρει κάποιος φυσικός για να κατανοήσει τη θεωρία που ακολουθεί.

Στο κεφάλαιο 2 θα κοιτάξουμε το μαγνητικό μονόπολο φάντασμα του Dirac.
Αυτό είναι ένα υποθετικό σωματίδιο (προς το παρόν, μιας και ακόμα δεν έχει
ανιχνευτεί στον πραγματικό χώρο), με ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές του ηλεκτρικού
φορτίου. Αν και πειραματικά δεν υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης κάποιου μαγνητικού
πόλου, θεωρητικά η φυσική του είναι πλούσια. Αρχικά θα μελετήσουμε την

συμβατότητα των εξισώσεων Maxwell με την παρουσία μαγνητικών πόλων. Μετά θα
υποθέσουμε την ύπαρξη τους ακολουθώντας τον Dirac, όπου σύμφωνα με την
αντιμετώπιση του ιδίου, όπου υπάρχει μονόπολο, θα υπάρχει αναγκαστικά και μια
ημιάπειρη γραμμή απειρισμών (singularities του διανυσματικού δυναμικού). Αυτή η
γραμμή απειρισμών ονομάζεται σήμερα χορδή Dirac, και δεν μπορεί να φύγει με
κανένα μετασχηματισμό βαθμίδας, μόνο μετακινείται. Η ύπαρξη τέτοιων απειρισμών
στο σύστημα είναι δείκτης της μη τετριμμένης τοπολογίας του (μονόπολα έχουν
βρεθεί πειραματικά τα τελευταία χρόνια σε διάφορους χώρους παραμέτρων της

ii



iii

Χαμιλτονιανής των αντίστοιχων συστημάτων). Αργότερα, οι Wu & Yang έδιωξαν τις
άσχημες συνεισφορές της χορδής, και προσέγγισαν το πρόβλημα τοπολογικά,
συνδέοντας το μονόπολο με τον τοπολογικό πρώτο αριθμό Chern. Και στις δυο
περιπτώσεις προκύπτει η διάσημη συνθήκη κβάντωσης του Dirac, που μας λέει οτι αν
υπάρχει έστω και ένα μαγνητικό μονόπολο στη φύση, τότε όλα τα ηλεκτρικά φορτία
είναι κβάντα κάποιου θεμελιώδους φορτίου.

Προχωράμε στο κεφάλαιο 3, όπου θυμίζουμε συνοπτικά την "παραδοσιακή"
θεωρία ζωνών, καθώς και την ημικλασική δυναμική των ηλεκτρονίων Bloch (η οποία
βασίζεται στη γνώση μόνο της σχέσης διασποράς). Αυτή η εκατοντάχρονη περίπου
θεωρία, αν και καταφέρνει να περιγράψει τη συμπεριφορά αρκετών κρυστάλλων ακόμη
και σήμερα, δεν μπορούσε να εξηγήσει την κβάντωση της αγωγιμότητας Hall στο
Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Ηall, του οποίο παρατηρήθηκε στα πρώτα τοπολογικά
υλικά που ανακαλύφθηκαν. Φαίνεται οτι αυτό το φαινόμενο έχει μια "βαθύτερη"
τοπολογική προέλευση, την οποία θα μελετήσουμε πρώτα με το jellium μοντέλο, και
τα επίπεδα Landau. Η πιό βασική τοπολογική και γεωμετρική προέλευση του

φαινομένου θα φανεί στο κεφάλαιο 6, μέσω μιάς βαθειάς ιδιότητας που φαίνεται να
ικανοποιούν όλα τα τοπολογικά υλικά, και είναι γνωστή ώς bulk-boundary
correspondence.

Στο κεφάλαιο 4 ρίχνουμε μια ματιά στη Γεωμετρία του χώρου Hilbert, και του
προβολικού χώρου Hilbert, που είναι ο χώρος στον οποίο ζούν οι φυσικές
καταστάσεις. Η πρώτη απόπειρα εισαγωγής της Γεωμετρίας στην Κβαντική Μηχανική
έγινε απο τον Michael Berry, ο οποίος απέδειξε ότι σε κάποιο χώρο παραμέτρων της
Χαμιλτονιανής, μια κβαντική κατάσταση που χρονοεξελίσσεται αδιαβατικά με κυκλικό
τρόπο, θα αποκτήσει μια φάση γεωμετρικής φύσεως. Αυτή η φάση εξαρτάται μόνο
απο το μονοπάτι που ακολούθησε η κατάσταση στον χώρο παραμέτρων.
Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι την εμφάνιση των Aharonov-Anandan, οι οποίοι
προσπάθησαν να γενικεύσουν τη φάση του Berry για μια οποιαδήποτε κυκλική
διεργασία, όχι κατ’ ανάγκη αδιαβατική. Αντί στον χώρο παραμέτρων, χρονοεξέλιξαν
την φυσική κατάσταση μεσα στο σπίτι της, στον προβολικό χώρο Hilbert, και τελικά
η γεωμετρική φάση ΑΑ προκύπτει να εξαρτάται απο το μονοπάτι που ακολούθησε η

κατάσταση μέσα στον προβολικό χώρο Hilbert. Μιας και η φάση ΑΑ στο αδιαβατικό
της όριο δίνει την φάση του Berry, τότε η φάση του Berry γενικεύεται πάνω σε
μονοπάτι στον προβολικό χώρο Hilbert!

Φτάσαμε στο κεφάλαιο 5, όπου μελετάμε με πολλή λεπτομέρεια τη φάση του
Berry και τις σχετικές Berry ποσότητες, στον χώρο παραμέτρων. Τα βασικά

αποτελέσματα και συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου, θα είναι η βάση μας για να
εξηγήσουμε τα γεωμετρικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά της "νέας" θεωρίας
ζωνών στο κεφάλαιο 6. Θα δούμε οτι η καμπυλότητα Berry έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο, και η ύπαρξη της συνδέεται με "διαβολικά" σημεία όπως τα ονόμασε ο Berry.
Αυτά είναι σημεία εκφυλισμού, όπου αγγίζουν δύο ενεργειακές στάθμες, και
λειτουργούν σαν μονόπολα -πηγές- καμπυλότητας Berry, στον χώρο παραμέτρων.

΄Εχουμε μαζέψει όλα τα "υλικά" που χρειαζόμαστε, και τώρα μπορούμε να τα
συνδυάσουμε για να εξηγήσουμε την "νέα" θεωρία ζωνών στο κεφάλαιο 6. Πάνω σε
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αυτή τη νεα γεωμετρική και τοπολογική θεώρηση, βασίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο
πολλών τοπολογικών υλικών. Εφαρμόζουμε την Berryology του κεφαλαίου 5, όταν ο
χώρος παραμέτρων μας είναι η torus ζώνη Brillouin, και αυτό που βρίσκουμε είναι ότι
για να περιγράψουμε με πλήρη ορθότητα την κίνηση των ηλεκτρονίων Bloch, πρέπει
σαν "διόρθωση", να λάβουμε υπόψη μας και την καμπυλότητα Berry (η οποία
διορθώνει τις παραδοσιακές εξισώσεις κίνησης των ηλεκτρονίων Bloch). Μα μολις
είπαμε οτι η καμπυλότητα Berry πηγάζει απο μαγνητικά μονόπολα, άρα υπάρχουν
μαγνητικά μονόπολα μέσα στα υλικά; Η απάντηση είναι ότι σε τοπολογικά

μη-τετριμμένα υλικά, όπως είναι οι μονωτές Chern, υπάρχουν "μαγνητικά" μονόπολα
στον χώρο παραμέτρων (και όχι στον πραγματικό χώρο). Με χρήση των πιο πάνω,
είμαστε τώρα σε θέση να εξηγήσουμε την κβάντωση της αγωγιμότητας Hall, η οποία
εκφράζεται συναρτήσει του τοπολογικού αναλλοίωτου TKNN (απο τους Thouless,
Kohmoto, Nightingale & den Nijs).

Το βασικό υπόβαθρο που χρειάζεται κανείς για να διαβάσει αυτή την εργασία είναι

μια γερή κατανόηση της θεωρίας ζωνών στα στερεά, και βασικές γνώσεις Κβαντικής
Μηχανικής, τίποτα παραπάνω καθώς η εργασία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε
να απαντώνται πολλά βασικά ερωτήματα που τυχόν να έχει ένας προπτυχιακός

φοιτητής.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Η γλώσσα των μαθηματικών είναι βαθιά ριζωμένη σε όλη τη φυσική [1], και όπως
πολύ σοφά επισήμανε και ένας από τους πατέρες της κβαντομηχανικής, Paul Dirac,

“. . . the mathematician plays a game in which he himself invents the rule, while
the physicist plays a game in which the rules are provided by Nature, but as time
goes on it becomes increasingly evident that the rules which the mathematician
finds interesting, are the same as those which Nature has chosen.”.

Τα μαθηματικά και η φυσική ήταν, είναι και θα είναι για πάντα αλληλένδετα. Η
βασική φυσική που ξέρουμε, χρησιμοποιεί σχεδόν παντού τα βασικά αξιώματα της
γεωμετρίας, που μαζικά μπορούμε να πούμε πως περιγράφουν την "τοπικότητα". Στις
μέρες μας όμως, ακόμη ένας κλάδος των μαθηματικών φάνηκε αναγκαίος, ο οποίος
εξηγεί σχεδόν αβίαστα διάφορα φυσικά φαινόμενα, που φαίνεται να μην εξηγούνται
αλλιώς, και δεν είναι άλλος από την Τοπολογία.

΄Οπως η γεωμετρία μελετά την αναλλοιότητα κάτω από γραμμικές αλλαγές και

περιστροφές, η Τοπολογία έχει το προτέρημα να μελετά μεγέθη που παραμένουν
αναλλοίωτα κάτω από πιό ευρείς αλλά συνεχείς μετασχηματισμούς. Το πιό διάσημο
παράδειγμα είναι η ισοδυναμία ανάμεσα σε ένα φλιντζάνι καφέ (με χερούλι) και ένα
ντόνατ. Στην τοπολογία θεωρούνται ισοδύναμα γιατί μπορούμε με ένα συνεχή τρόπο
να πάμε από το μεν στο δε. Κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, και να πεί ότι η
Γεωμετρία έχει το προτέρημα, με το επιχείρημα ότι αν ένα τρίγωνο διπλασιαστεί όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, τουλάχιστον θα διατηρά κάποιες παραμέτρους ίδιες, όπως είναι
το μέτρο των γωνιών, και το συνολικό σχήμα που παραμένει αναλλοίωτο. ΄Αν και
αυτό αληθεύει, η τοπολογία είναι πιό "ισχυρή" και χρήσιμη, υπο την έννοια του ότι
αυτά τα, φαινομενικά λιγότερα, μεγέθη που αφήνει αναλλοίωτα ο τοπολογικός
μετασχηματισμός (στο παραπάνω διάσημο παράδειγμα είναι ο αριθμός των τρυπών
στο αντικείμενο) είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, γιατί έχουν ως συνέπεια να οδηγούν σε
ιδιότητες πολύ "σταθερές", αναίσθητες σε μικρές αλλαγές παραμέτρων, πειραματικών
συνθηκών κ.ο.κ (στο πιό πάνω παράδειγμα μιά τέτοια ιδιότητα είναι, όπως θα δούμε,
το ολοκλήρωμα των καμπυλοτήτων του τρισδιάστατου αντικειμένου, που προκύπρει
να είναι όντως σταθερό κάτω απο συνεχείς παραμορφώσεις).

2
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Πρόσφατα, έχει αναγνωριστεί ότι κάποια φυσικά μετρήσιμα μεγέθη σε πειράματα,
παίρνουν παγκόσμιες τιμές οι οποίες είναι "επίμονες", καθώς παραμένουν

αναλλοίωτες κάτω από διαταραχές της Χαμιλτονιανής. ΄Ενα φημισμένο παράδειγμα
αυτού είναι η κβάντωση κάποιου μακροσκοπικού μεγέθους, της αγωγιμότητας, στο
κβαντικό φαινόμενο Hall. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα μελετηθούν κάποιες βασικές
ορολογίες της Τοπολογίας, κυρίως μέσω παραδειγμάτων και διαίσθησης. Προς το
παρόν μπορεί να φανούν απλά σαν μαθηματικές ορολογίες, όμως εμείς θα τα
εφαρμόσουμε σε φυσικά συστήματα σε μελλοντικά κεφάλαια.

1.1 Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εδώ θα εισαγάγουμε την έννοια του τοπολογικού χώρου. Εξ’ ορισμού, ένας
τοπολογικός χώρος είναι ένα σετ, το οποίο έχει κάποια τοπολογία. ΄Ενα σετ είναι ενα
σύνολο από κάποια αντικείμενα, όπως για παράδειγμα αριθμοί, συναρτήσεις κ.ο.κ. Τι
σημαίνει για ενα σετ να έχει τοπολογία; Για να το καταλάβουμε, πρώτα θα δούμε
διαισθητικά τι σημαίνει για ενα σετ να μην έχει τοπολογία. Φανταζόμαστε μια

σφραγισμένη τσάντα, η οποία περιέχει έναν αριθμό αντικειμένων χ μέσα. Εμείς την
βλέπουμε από έξω, και η μόνη πληροφορία που μπορούμε να εξαγάγουμε για αυτήν
είναι οτι περιέχει χ αντικείμενα, χωρίς να μπορούμε να μαντέψουμε κάτι για τη φύση
τους. Επομένως, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα αντικείμενα της τσάντας
(σετ), όταν την παρατηρούμε απο έξω.

Μεταφερόμαστε στον γνωστό μας Ευκλείδιο χώρο, στον οποίο ορίζονται διάφορα
αντικείμενα όπως διανύσματα, γωνίες, αποστάσεις κ.ο.κ. Ο χώρος αυτός αποτελεί
έναν μετρικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος περιγράφεται από μια συνάρτηση, την
λεγόμενη μετρική, η οποία είναι αυτή που προσδίδει την έννοια της απόστασης μεταξύ
δύο σημείων του χώρου. Η διαφορά των αντικειμένων στον Ευκλείδιο χώρο με τα
αντικείμενα στην τσάντα είναι οτι υπάρχει κάποια σχέση/σύνδεση ανάμεσα στα
αντικείμενα του πρώτου. Με άλλα λόγια, ο Ευκλείδιος χώρος έχει κάτι που δεν έχει
η τσάντα, και αυτό είναι κάποια τοπολογία, δηλαδή σύνδεση ανάμεσα στα αντικείμενα
της.

Ο μετρικός χώρος είναι μια ευρεία έννοια, και σε αυτόν περιλαμβάνονται χώροι
στους οποίους ορίζεται το εσσωτερικό γινόμενο (normed vector space και inner
prodect space όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1). Ο τοπολογικός χώρος αποτελεί μια πιό
ευρεία έννοια από αυτήν του μετρικού χώρου (Σχήμα 1.1), διότι σε αυτόν
εγκαταλείπεται η "ειδική" ιδέα της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, υπάρχει μία
γενικότερη σχέση ανάμεσα στα αντικείμενα τέτοιου χώρου.

Οπως έχουμε προαναφέρει, στον Ευκλείδιο χώρο μπορούμε να ορίσουμε κάποια
τοπολογία, λόγω του ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων
(σημείων) του χώρου. Γι’ αυτό και αποτελεί εν τέλει ένα τοπολογικό χώρο. Ο
αφηρημένος μαθηματικός "ορισμός" της τοπολογίας, καθορίζει τη σύνδεση αυτή. Η
"σχέση" που προσφέρει η Τοπολογία ανάμεσα στα αντικείμενα ενος σετ, είναι η
εγγύτητα (closeness), χωρίς να χρειάζεται να οριστεί η έννοια του μήκους. Οταν ο
μαθηματικός ορίζει κάποια τοπολογία σε ένα σετ, αυτό που κάνει είναι να καθορίζει
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Σχήμα 1.1: Ο τοπολογικός χώρος είναι η πιό ευρεία κατηγορία χώρων, γιατί
εγκαταλείπει την έννοια της απόστασης, κάτι που χαρακτηρίζει τους μετρικούς χώρους.

μία συλλογή από υποσύνολα από σημεία του σετ. Τα υποσύνολα αυτά (τα οποία
ονομάζουμε ανοικτά σετς-δηλαδή περιέχουν μόνο τα εσωτερικά σημεία και όχι το
σύνορο τους) θα πρέπει να υπακούν αυστηρά σε κάποια συγκεκριμένα αξιώματα
(Σχήμα 1.2). Η ικανοποίηση αυτών προσδίδει κάποια τοπολογία στο σετ. Το σετ
σημείων μαζί με τη συλλογή αυτή από υποσύνολα σημείων (που ικανοποιεί τα
αξιώματα) θα δημιουργούν ένα τοπολογικό χώρο.

Σχήμα 1.2: Τα τρία μαθηματικά αξιώματα που πρέπει να υπακούει ένας τοπολογικός
χώρος Χ. Ο τοπολογικός χώρος ορίζεται απο ένα σέτ σημείων, και μια τοπολογία (σέτ
γειτονιών Ν).

΄Εχουμε εγκαταλείψει την έννοια του μήκους και της κατεύθυνσης, στην
προσπάθεια μας να ορίσουμε την τοπολογία ενός σετ. Για αυτό ακριβώς τον λόγο οι
τοπολόγοι διατείνονται ότι μια μικρή σφαίρα και μια μεγάλη είναι τοπολογικά

ισοδύναμες, ή ακόμη μια σφαίρα με έναν κύβο.

Ακόμη μια κρίσιμη έννοια είναι αυτή της απεικόνισης (mapping). Ορίζουμε ώς
απεικόνιση μια συνάρτηση f , η οποία συνδέει κάθε σημείο χ στον τοπολογικό χώρο
X (χ ∈ X), με κάθε σημείο y του τοπολογικού χώρου Y (y ∈ Y ):

f : X → Y (1.1.1)
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1.1.1 Πολλαπλότητες (Manifolds)

Στην "τοπολογική" γλώσσα, οι καμπύλες και επιφάνειες λέγονται manifolds. Σάν
manifold, ορίζουμε μια γεωμετρική φιγούρα, που γενικεύει τις γνωστές καμπύλες
και επιφάνειες, σε ανώτερες διαστάσεις. ΄Ενα n-διάστατο manifold είναι τοπολογικός
χώρος, που τοπικά μοιάζει με τον ευκλείδιο χώρο Rn. Σαν συνέπεια, μπορούμε να
απεικονίσουμε ένα manifold στον ευκλείδιο χώρο με κάποιο mapping. Η διαδικασία
αυτή λέγεται embedding. Για να ορίσουμε κάποια γνωστά manifolds, χρειαζεται να
ορίσουμε κάποιους δομικούς λίθους, που είναι και αυτοί manifolds.

Aρχικά ορίζουμε την (d-1)-διάστατη σφαίρα (d-sphere), embedded σε χώρο
d-διαστάσεων, ως το σύνολο των σημείων που απέχουν ακριβώς μονάδα από την
αρχή των αξόνων:

Sd−1 = {(x1, ..., xd) ∈ Rd|
∑
i

x2
i = 1} (1.1.2)

Σε μια διάσταση, η σφαίρα S0
είναι ασύνδετη, ορίζεται μόνο από δύο σημεία. Σε

δισδιάστατο χώρο, όλα τα σημεια σε απόσταση μονάδα από την αρχή αξόνων
δημιουργούν έναν κύκλο, σε τρείς διαστάσεις σφαιρικό κέλυφος, ενώ σε ανώτερες
διαστάσεις είναι δύσκολο να το φανταστούμε.

Προχωράμε στην d διάστατη μπάλα (d-ball), embedded σε χώρο d-διαστάσεων.
Αυτή δημιουργείται από το σύνολο σημείων ανάμεσα στην αρχή αξόνων και τη μονάδα:

Bd = {(x1, ..., xd) ∈ Rd|
∑
i

x2
i ≤ 1} (1.1.3)

Σε μία διάσταση, η B1
είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα [−1, 1]. Σε αυτό το σημείο

βολεύει να ορίζουμε το μοναδιαίο διάστημα, ως το μισό της B1:

I = [0, 1] (1.1.4)

Σε δύο διαστάσεις, η δισδιάστατη μπάλα ορίζει δίσκο (με αυτό τον όρο εννοούμε ένα
γεμάτο δίσκο), και τέλος σε τρείς, δημιουργεί μια γεμάτη σφαίρα. Τα

προαναφαιρόμενα φαίνονται ξεκάθαρα στο ακόλουθο σχήμα.

Απο το σχήμα φαίνεται ότι σε κάθε διάσταση, η σφαίρα είναι το σύνορο της μπάλας.
Αυτό συμβολίζεται ως εξής, με χρήση του boundary operator ∂,

∂(Bd) = Sd−1 (1.1.5)

ο οποίος ρίχνει την διάσταση κατα ένα. Για αυτό τον λόγο η σφαίρα ορίζεται σε (d-1)
διαστάσεις.

Για να ορίσουμε γνωστά manifolds, χρησιμοποιούμε τη δράση του γινομένου (×).
Tο πιό σημαντικό manifold για εμάς είναι το m-torus. Αυτό ορίζεται σαν το γινόμενο

Tm = S1× ...× S1︸ ︷︷ ︸
m

(1.1.6)
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Σχήμα 1.3: (d-1) διάστατη σφαίρα Sd−1
και d διάστατη μπάλα Bd, embedded σε χώρο

d διαστάσεων.

Σε μια διάσταση το T 1
είναι ένας κύκλος (όχι δίσκος!) S1. Σε δύο διαστάσεις,

χρειαζόμαστε δύο κύκλους. ΄Ενα T 2
δημιουργείται με δύο τρόπους. Ο πρώτος

φαίνεται στο Σχήμα 1.4, μπορούμε να μεταφέρουμε τον μικρό κύκλο παράλληλα προς
τον μεγάλο. Ο άλλος τρόπος είναι να μεταφέρουμε τον μεγάλο κύκλο παράλληλα
στην περιφέρεια του μικρού.

Σχήμα 1.4: Αριστερά φαίνεται το μονοδιάστατο torus που δεν είναι άλλο από κύκλο,
ενώ δεξιά φαίνεται πως η κυκλική μεταφορά ενός κύκλου δημιουργεί ένα δισδιάστατο

torus.

1.1.2 Ομοιομορφισμός (Homeomorphism)

΄Ως ομοιομορφισμό ορίζουμε την απεικόνιση f : X → Y από τον τοπολογικό
χώρο Χ στον Υ, με την προυπόθεση ότι αυτή η απεικόνιση γίνεται με συνεχή και
αντιστρέψιμο τρόπο. Για να είναι αντιστρέψιμη η διεργασία, πρέπει να φροντίσουμε να
υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση απεικόνισης f−1 : Y → X.

Συμπερασματικά, δύο τοπολογικοί χώροι που μπορούν να μετασχηματιστούν με
συνεχή τρόπο ο ένας στον άλλο, ονομάζονται ομοιομορφικοί, ή πιο βολικά,
τοπολογικά ισοδύναμοι. Αυτές οι τοπολογικές ορολογίες γίνονται πιό εύκολα
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κατανοητές στην ειδική περίπτωση που ο τοπολογικός χώρος είναι μια επιφάνεια

(manifold). Τυπικά, λέμε ότι κάνουμε embedding ("μεταφέρουμε") τον τοπολογικό
χώρο στον R3. Επομένως, δύο επιφάνειες τώρα, που μπορούν με συνεχή τρόπο να
μετασχηματιστούν η μία στην άλλη, είναι τοπολογικά ισοδύναμες.

Σχήμα 1.5: ΄Ενα donut και ένα φλιντζάνι καφέ είναι τοπολογικά ισοδύναμες επιφάνειες
στον R3.

Με οδηγό τα πιο πάνω, μπορούμε να ορίσουμε τις τοπολογικά ισοδύναμες
κλάσεις ως εξής: ΄Ολα τα μέλη μιας τοπολογικά ισοδύναμης κλάσης εξ’ορισμού θα
είναι ομοιομορφικά μεταξύ τους.

Τα στοιχεία εντός της κάθε τοπολογικά ισοδύναμης κλάσης έχουν ένα κοινό

χαρακτηριστικό (μιά ποσότητα), το οποίο τα κατατάσσει στη συγκεκριμένη κλάση.
Αυτή η ποσότητα που κατηγοριοποιεί τις τοπολογικές κλάσεις ονομάζεται

τοπολογικό αναλλοίωτο (topological invariant). Αφού το τοπολογικό

αναλλοίωτο χαρακτηρίζει μια τοπολογικά ισοδύναμη κλάση, τότε προφανώς είναι μια
ποσότητα που παραμένει αμετάβλητη κάτω από ομοιομορφισμό.

Προσοχή, τα τοπολογικά αναλλοίωτα δεν είναι γεωμετρικές (και άρα τοπικές)
ποσότητες, όπως είναι το μέτρο των γωνιών σε ένα διπλασιασμένο τρίγωνο, γιατί οι
ομοιομορφισμοί δεν σέβονται την γεωμετρία αλλά την αλλάζουν δραματικά. Μπορούν
να κατανοηθούν ως πιό γενικές ποσότητες, ή και ιδιότητες, μέσω του παρακάτω
παραδείγματος, όπου θα μιλήσουμε για κατηγοριοποίηση επιφανειών με βάση το
τοπολογικό αναλλοίωτο μέγεθος g, γένος (αριθμό των τρυπών).

Στο πιό πάνω σχήμα διακρίνουμε τρείς τοπολογικά ισοδύναμες κλάσεις, για καμία
τρύπα (g = 0), μία (g = 1) και δύο (g = 2). ΄Εστω ότι κρατάμε ένα κομμάτι
πλαστελίνης, που μοιάζει σαν σφαίρα. Μπορούμε να το πλάσουμε σε διάφορα

σχήματα χωρίς τρύπες (ακόμα και αν είναι "ακανόνιστα" σχήματα, με κορυφές, ακμές
κλπ. όπως ο κύβος και άλλα πολύεδρα, δεν υπάρχει καμιά απαίτηση

"διαφορισιμότητας"), και όλα αυτά θα είναι τοπολογικά ισοδύναμα, αφού τα
περιγράφει το ίδιο τοπολογικό αναλλοίωτο, το γένος τους g = 0. Αυτό που κάναμε
μέχρι τώρα είναι ένας ομοιομορφισμός, και οι παραμορφώσεις της πλαστελίνης
"αντιπροσωπεύουν" την συνάρτηση f .
Ωστόσο, υπάρχουν δύο κανόνες που πρέπει να προσέξουμε για να είναι έγκυρος ένας
ομοιομορφισμός. Δέν μπορούμε να τρυπήσουμε ή να κολλήσουμε την επιφάνεια.
Αυτό θα αντιστοιχούσε σε ασυνεχή απεικόνιση, άρα ασυνεχή συνάρτηση f , και
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Σχήμα 1.6: Στο σχήμα διακρίνουμε τρείς τοπολογικά ισοδύναμες κλάσεις, με το
τοπολογικό αναλλοίωτο που τα διακρίνει να είναι το γένος g. Τα "POW" στο σχήμα
υποδηλώνουν ότι σε αυτό το σημείο της παραμόρφωσης τρυπάμε την επιφάνεια.

μεταφορά από μια τοπολογικά ισοδύναμη κλάση σε μια άλλη, αφού θα αλλάξει το
τοπολογικό αναλλοίωτο. Αυτό φαίνεται και στο Σχήμα 1.6. ΄Οταν αλλάζει το

τοπολογικό αναλλοίωτο, τότε σίγουρα έχει αλλάξει η κλάση.

Στα "υλικά του μέλλοντος", προσπαθούμε να συνδέσουμε κάποιες ποσότητες που
χαρακτηρίζουν ένα υλικό, με τοπολογικά αναλλοίωτα. Ο λόγος είναι γιατί τα

τοπολογικά αναλλοίωτα είναι μή-τοπικές ιδιότητες (σε αντιδιαστολή με τις
γεωμετρικές ιδιότητες που είναι τοπικές). Παρατηρώντας ένα φλιντζάνι απο μακρυά,
είναι προφανές ότι έχει μια τρύπα. Αν όμως "ζουμάρουμε" σε κάποιο σημείο της
επιφάνειας του, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε για την ύπαρξη της τρύπας (σαν
τη δυσκολία να καταλάβουμε -αν ζούσαμε τον 2ο αιώνα π.Χ.- οτι η Γή δεν είναι
επίπεδη, έπρεπε να έχουμε την ευφυία του Ερατοσθένη! -που είναι και επίκαιρο!
δέστε [2]). Με αυτό το σκεπτικό, αν παραμορφώσουμε την επιφάνεια του φλιντζανιού
στο μεγεθυνμένο σημείο, το τοπολογικό αναλλοίωτο (το γένος), δεν θα αλλάξει.
Σημειώνουμε ότι η παραμόρφωση πρέπει να γίνει με συνεχή τρόπο, δηλαδή δεν
επιτρέπεται να κόψουμε ή να κολλήσουμε την επιφάνεια. Τα τοπολογικά αναλλοίωτα
είναι global όπως θα λέγαμε ποσότητες, και για αυτό τον λόγο άν υπάρχουν άλλες
ποσότητες που εξαρτώνται απο αυτά, αυτές θα είναι πολύ αναίσθητες σε αλλαγές.
Κάτι που δεν ορίζεται τοπικά, δεν μπορεί να "χαλάσει" στην παρουσία κατάλληλων
μικρών διαταραχών ή ατελειών.

1.1.3 Ομοτοπικές Ομάδες (Homotopy groups)

΄Ενα ακόμη μαθηματικό εργαλείο που θα χρειαστούμε είναι τα homotopy groups.
Το κριτήριο με το οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα γκρουπς είναι το εξής:

Πόσοι μη ισοδύναμοι τρόποι απεικόνισης (mapping) υπάρχουν, που μας πηγαίνουν
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από το manifold C = Sr, την r-διάστατη σφαίρα, στο manifold V;

f : C = Sr → V (1.1.7)

Το V μπορεί να είναι και αυτό κάποια σφαίρα, ή κάποιο manifold που αποτελείται
από σφαίρες. ΄Οταν λέμε μη ισοδύναμοι τρόποι, εννοούμε τοπολογικά. Ο συνεχής
μετασχηματισμός του C στο V, δηλαδή ο ομοιομορφισμός f : C → V , μπορεί να γίνει
με πολλούς μη ισοδύναμους τρόπους, δηλαδή μέσω πολλών συναρτήσεων f, φτάνει να
μην κόψουμε η κολλήσουμε το υπο διερεύνηση manifold στη διαδικασία.

Συμβολίζουμε τα homotopy groups ως Πr(V ), δηλαδή το r homotopy group του
V. Αυτά γίνονται πιό εύκολα κατανοητά μέσω παραδείγματος. ΄Εστω ότι

ενδιαφερόμαστε για το πρώτο homotopy group της σφαίρας S1, δηλαδή του απλού
κύκλου. Η μετάφραση, ενδιαφερόμαστε να βρούμε το Π1(S1), δηλαδή με πόσους μη
ισοδύναμους τρόπους μπορούμε να απεικονίσουμε τον κύκλο C = S1

στον κύκλο

V = S1.

΄Ας το σκεφτούμε ποιοτικά. Κρατάμε ένα μπλέ λαστιχάκι (C), και θέλουμε με
κάποιον τρόπο να το τοποθετήσουμε πάνω σε ένα άλλο κόκκινο λαστιχάκι (V), το
οποίο δεν είναι εύπλαστο. ΄Ενας τρόπος είναι να το τοποθετήσουμε ακριβώς πάνω
από το κόκκινο, όπως η δεύτερη περίπτωση του σχήματος. Αυτό γίνεται με δύο
τρόπους. Αν φανταστούμε ότι το C έχει πάνω ένα βελάκι, αυτό μπορεί να δείχνει είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Ενας δεύτερος τρόπος είναι να τυλίξουμε το C
ακόμη μια φορά γύρω από το V. ΄Αν γυρίσουμε το λαστιχάκι δεξιόστροφα, τα βέλη
του C θα κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση, ενώ αντίθετα, αν η περιστροφή γίνει
αριστερόστροφα, θα κοιτάνε στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτοί είναι κάποιοι από
τους μη ισοδύναμους "χάρτες" από έναν κύκλο σε έναν άλλο. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να γίνει με άπειρες στροφές του μπλέ κύκλου, γιατί όχι, με Z μη ισοδύναμους
τρόπους (όπου Z το σύνολο ακεραίων). Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση, Π1(S1) = Z.
΄Οσοι ακέραιοι υπάρχουν, τόσοι και οι μη ισοδύναμοι τρόποι.

Σχήμα 1.7: Πρώτο homotopy group ενός κύκλου, και ο winding number W. Κατα
σύμβαση, αριστερόστροφη περιέλιξη έχει θετικό winding number.
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Το πρώτο homotopy group ενός κύκλου είναι γνωστό ως winding number W
ή αριθμός περιέλιξης. Στο σχήμα φαίνεται ακριβώς η σημασία του αριθμού αυτού,
είναι το πόσες φορές τυλίξαμε τον κύκλο C πάνω στον V. H σύμβαση είναι ότι για
|W | = 1, αν το βέλος κοιτά αριστερόστροφα, ο W είναι θετικός, και αντίθετα
αρνητικός. Σε ανώτερα W, αν το τύλιγμα γίνεται αριστερόστροφα, ο W είναι

θετικός, και αντίθετα αρνητικός. Η ειδική περίπτωση του W=0 σημαίνει ότι δεν
κάνουμε τίποτα.

Αυτή η περίπτωση ήταν εύκολη, και μπορέσαμε να μαντέψουμε την απάντηση. Τί
γίνεται όταν τα manifolds ζούν σε ανώτερες διαστάσεις; Η φαντασία δεν είναι αρκετή.
Ευτυχώς για εμάς, έχουν υπολογιστεί με αρκετά περίπλοκα μαθηματικά τα homotopy
groups, και βρίσκονται στον πίνακα 1.8.

Σχήμα 1.8: Homotopy groups Πr(S
t) για απεικόνιση Sr → St. [3]

Σε ανώτερες διαστάσεις, το winding number ονομάζεται wrapping number,
και τα σχετικά homotopy groups γενικεύονται σαν Πr(S

r) = Z, και είναι πάντα όλοι
οι ακέραιοι.

Ακόμη ένα παράδειγμα αφορά την απεικόνιση ενός κύκλου C = S1
πάνω σε μια

σφαίρα V = S2. Απο τον πίνακα, το σχετικό homotopy group είναι το Π1(S2) = 0.
Τα μηδενικά στοιχεία ονομάζονται trivial groups. Δηλαδή υπάρχει μόνο ένας τρόπος
να τοποθετήσουμε τον κύκλο πάνω σε μια σφαίρα, στην οποία περίπτωση ο κύκλος θα
συρρικνώνεται πάντα σε σημείο.
Mια πολύ σημαντική για εμάς περίπτωση, είναι η απεικόνιση του κύκλου C = S1

πάνω στο torus V = T 2 = S1 × S1. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους
μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν κύκλο πάνω στο torus, έτσι ώστε ο κύκλος να μην
μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο. Στην περίπτωση του torus, χρειαζόμαστε ένα σέτ
από δύο ακεραίους, έναν για κάθε κατεύθυνση, για να περιγράψουμε το homotopy
group Π1(T 2) = Z× Z.
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Σχήμα 1.9: Δύο βρόγχοι S1
πάνω σε ένα torus. Και τα δύο δεν μπορούν να

συρρικνωθούν σε σημείο, έτσι το torus είναι πολλαπλά συνεκτικός χώρος.

1.1.4 Απλοί και πολλαπλά συνεκτικοί χώροι

Εστιάζουμε την προσοχή μας στα homotopy groups τύπου π1(V ), δηλαδή την
απεικόνιση ενός κύκλου, C = S1, πάνω στο manifold V.

Ο χώρος V είναι απλά συνεκτικός, όταν το σχετικό homotopy group είναι
trivial π1(V ) = 0. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τοποθετήσουμε
έναν κύκλο πάνω στο V. Ο ανεπίσημος κανόνας, είναι ότι ο χώρος V είναι απλά
συνεκτικός όταν αυτός δεν περιέχει τρύπες, και ο κύκλος μπορεί να συρρικνωθεί σε
σημείο (contractible loop).

Κάτι τέτοιο ισχύει για όλες τις σφαίρες (εκτός την S1, είναι η μόνη σφαίρα με
τρύπα), καθώς σε όλες τις διαστάσεις είναι συνεχείς επιφάνειες. Μπορούμε να το
δούμε αυτό από τον πίνακα στο Σχήμα 1.8, όπου π1(St) = 0 ∀ t ∈ Z− {t = 1}.

Σχήμα 1.10: Παράδειγμα σφαιρικού κελύφους S2
ως απλά συνεκτικός χώρος. Υπάρχει

μόνο ένας (trivial) τρόπος να απεικονίσουμε έναν κύκλο πάνω στην σφαίρα, και πάντα
αυτός ο κύκλος μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο.

Μια άλλη περίπτωση είναι για V = TD, το D-διάστατο torus. Το σχετικό
homotopy group όπως δείξαμε είναι π1(TD) = S1× ...× S1︸ ︷︷ ︸

D

= Z× ...× Z︸ ︷︷ ︸
D

. Σε

καμία περίπτωση δεν βγαίνει trivial, πράγμα που σημαίνει ότι σε όλες τις διαστάσεις,
ένα torus έχει τρύπες. Σαν συνέπεια, οι κύκλοι πάνω στην επιφάνεια του torus δεν
μπορούν να συρρικνωθουν σε σημείο (συνήθως στη φυσική -αλλά και στα μαθηματικά
[4]- λέμε ότι είναι non-contractible loops), και άρα όλα τα tori είναι πολλαπλά
συνεκτικά.
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1.1.5 Θεώρημα Gauss-Bonnet

Τοπική καμπυλότητα: Αρχικά, από τη σημασία της λέξης καμπυλότητα
μπορούμε να καταλάβουμε ότι μια σφαίρα έχει σταθερή καμπυλότητα σε όλα της τα

σημεία, λόγω της περιστροφικής της συμμετρίας (με σημείο αναφοράς τη μηδενική
καμπυλότητα που έχει ένα επίπεδο εφαπτομενικό σε ένα σημείο της σφαίρας). Ακόμη,
γνωρίζουμε ότι η γή προσεγγιστικά είναι σφαίρα. Δέν αντιλαμβανόμαστε την

καμπύλωση της τοπικά γιατί η ακτίνα της είναι πολύ μεγάλη. Διαισθητικά όμως
αντιλαμβανόμαστε ότι αν προσπαθήσουμε να σταθούμε πάνω σε μια σφαίρα ακτίνας

ενός μέτρου, θα ήταν πάρα πολυ δύσκολο. Επομένως αναμένουμε η τοπική

καμπυλότητα μιας σφαίρας να είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας. Πράγματι, στα
μαθηματικά η (τοπική) καμπυλότητα είναι ίση με το αντίστροφο της (τοπικής)
"ακτίνας καμπυλότητας", ή με το γινόμενο όλων των αντιστρόφων (eigen-) ακτινών
καμπυλότητας. Το πόσες είναι αυτές εξαρτάται απο τη διάσταση του manifold, και
βρίσκονται απο τη διαγωνιοποίηση ενός Εσσιανού πίνακα (δέστε τη λεπτομερή
συζήτηση στη συνέχεια). Για τη σφαίρα οι ιδιοακτίνες είναι προφανώς δύο (είναι ίδιες,
ίσες με R) και άρα η (τοπική) καμπυλότητα είναι 1/R2. Κάνοντας ένα άλμα μπροστά
προσέξτε οτι το επιφανειακό ολοκήρωμα αυτών των καμπυλοτήτων δίνει (τετριμμένα)
4π, το οποίο μπορείτε να το συγκρίνετε με την 1.1.13 που συζητιέται στη συνέχεια.
Η συνολική καμπυλότητα μιας σφαίρας είναι το επιφανειακό ολοκλήρωμα της τοπικής

καμπυλότητας, και είναι αδιάστατη ποσότητα, δηλαδή για να είναι σωστό το
επιχείρημα μας, θα πρέπει η τοπική καμπυλότητα μιας σφαίρας να είναι αντιστρόφως
ανάλογη του τετραγώνου της ακτίνας, ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση 1.1.8, που
δίνει την συνολική καμυλότητα Κ.

K =

ˆ
S

GcdA ∼
ˆ
S

Gc[R]2 = αδιάστατο (1.1.8)

όπου Gc η τοπική καμπυλότητα, που για σφαίρα βγαίνει να είναι Gc = 1
[R]2

. Πρίν
παρουσιάσουμε το θεώρημα Gauss-Bonnet, θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα
την γκαουσιανή-τοπική καμπυλότητα σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Για μια

συνάρτηση z = f(x, y), η οποία περιγράφει μια επιφάνεια, τότε η γκαουσιακή
καμπυλότητα δίνεται απο την ορίζουσα του Εσσιανού πίνακα (ο οποίος είναι ένας
πίνακας παραγώγων δεύτερης τάξης ενός διανύσματος ή μιας συνάρτησης):

Gc = det

[
∂f(x,y)
∂x2

∂f(x,y)
∂x∂y

∂f(x,y)
∂y∂x

∂f(x,y)
∂y2

]
(1.1.9)

Μια απαραίτητη προυπόθεση είναι η επιφάνεια που περιγράφει η συνάρτηση

z = f(x, y) να είναι συνεχής και διπλά παραγωγίσιμη. Για την εύρεση της

γκαουσιανής καμπυλότητας οποιασδήποτε επιφάνειας (που περιγράφεται απο καλή
συνάρτηση f φυσικά), απλά υπολογίζουμε τα πινακοστοιχεία του εσσιανού πίνακα, και
παίρνουμε την ορίζουσα. Η επιφάνεια μιας σφαίρας δίνεται απο την σχέση 1.1.10:

x2 + y2 + z2 = R2 (1.1.10)

Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού των πινακοστοιχείων και της ορίζουσας μπορούν να
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βρεθούν στη διπλωματική [5]. Το τελικό αποτέλεσμα για την γκαουσιανή καμπυλότητα
είναι η 1.1.11:

Gc =
R2

(R2 − x2 − y2)2
(1.1.11)

΄Αν ενα σημείο της σφαίρας είναι το (x, y) = (0, 0), η γκαουσιανή καμπυλότητα της
σφαίρας μετατρέπεται στην σχέση που βρήκαμε διαισθητικά:

Gc =
1

R2
(1.1.12)

Το θεώρημα Gauss-Bonnet λέει (πολύ απλά και ωραία) το εξής τρομερό
(μή-τετριμμένο) και πολύ γενικό:

1

2π

ˆ
S

GcdA = 2(1− g) (1.1.13)

όπου g ακέραιος και ίσος με τον αριθμό τρυπών, το λεγόμενο γένος. Το αριστερό
μέλος είναι (πέρα απο το επιπλέον 1/2π) το κλειστό επιφανειακό ολοκλήρωμα της
γκαουσιανής καμπυλότητας -θα το λέμε αργότερα ολική καμπυλότητα (επίσης είναι
global ποσότητα). Το θεώρημα μας πληροφορεί οτι αυτή η ποσότητα πρέπει όχι μόνο
να παραμένει αναλλοίωτη, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είναι και κβαντωμένη, σε ακέραιο
αριθμό, που είναι ίσος με το λεγόμενο χαρακτηριστικό Euler:

XM = 2(1− g) (1.1.14)

Συνοπτικά το θεώρημα 1.1.13 μας λέει ότι οικογένειες επιφανειών που
χαρακτηρίζονται από το ίδιο γένος (τοπολογικό αναλλοίωτο) έχουν την ίδια συνολική
καμπυλότητα, παρόλο που τοπικά μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικές καμπυλότητες
(αυτές μπορεί εννοείται και να απειρίζονται!, π.χ. σε κορυφές ή ακμές). Αυτό βρίσκει
εφαρμογή στην προηγούμενη συζήτηση περί ομοιομορφισμού. Κάτω από

ομοιομορφισμούς, άρα αλλαγή της τοπικής καμπυλότητας, επιφάνειες που ανήκουν
στην ίδια τοπολογικά ισοδύναμη κλάση μετατρέπονται η μια στην άλλη, διατηρώντας
το τοπολογικό αναλλοίωτο που τα περιγράφει. Απο το πάνω θεώρημα των

Gauss-Bonnet συμπεραίνουμε οτι ένα τέτοιο τοπολογικό αναλλοίωτο είναι η
"συνολική" καμπυλότητα - αυτή δεν αλλάζει κάτω απο οποιεσδήποτε παραμορφώσεις
του στερεού (αφού το g παραμένει το ίδιο). Η απόδειξη του θεωρήματος για

οποιαδήποτε διαστατικότητα μπορεί να βρεθεί στo κεφάλαιο 11 του βιβλίου [4].

Το θεώρημα Gauss-Bonnet είναι ένα τοπολογικό αποτέλεσμα, και πλέον δεν
εφαρμόζεται μόνο σε επιφάνειες στον τρισδιάστατο χώρο. Με την ανακάλυψη του
κβαντικού φαινομένου Hall και των τοπολογικών υλικών, που χαρακτηρίζονται από
μεγέθη που παραμένουν αναλλοίωτα κάτω από διαταραχές, είναι φυσιολογικό (εκ των
υστέρων, γιατί αν ήταν προφανές τότε η τοπολογική ερμηνεια του φαινομένου θα
έβγαινε πολύ πιο σύντομα) να αναμένουμε να υπάρχει ένα ανάλογο θεώρημα
Gauss-Bonnet που να τα περιγράφει.

Την Τοπολογία δεν την ενδιαφέρει η διαστατικότητα του χώρου (dimensionality
d), ούτε το είδος του χώρου, π.χ. θέσης, ορμής, ενέργειας κ.ο.κ, αφού ασχολείται με
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συνέχεια ή ασυνέχεια συναρτήσεων (πράγματι, μέχρι τώρα δώσαμε έμφαση στις
επιφάνειες, η οποίες μπορούν πάντα να περιγραφτούν απο συναρτήσεις). ΄Αρα όλα τα
παραπάνω ισχύουν για τυχαίο d-διάστατο χώρο.



Κεφάλαιο 2

Το μαγνητικό μονόπολο του Dirac

Παρόλο που ο κλασικός ηλεκτρομαγνητισμός απαγορεύει την ύπαρξη μαγνητικού

μονοπόλου στον πραγματικό χώρο, δεν ισχύει το ίδιο στα πλαίσια της κβαντικής
μηχανικής. Είναι γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί "μαγνητικά μονόπολα", στον χώρο
των ορμών, που όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, αντιστοιχούν σε πηγές
κάποιου αντίστοιχου "μαγνητικού πεδίου". Αυτό το effective μαγνητικό πεδίο που
εμφανίζεται, είναι μάλιστα υπεύθυνο για την εισαγωγή της τοπολογίας ως
(μη-διαταρακτκή) διόρθωση, στη φυσική στερεάς κατάστασης. Για αυτό το λόγο (και
επειδή έχουν τεράστιο ενδιαφέρον) αφιερώνουμε ένα κεφάλαιο για τα μαγνητικά
μονόπολα, και την τοπολογική τους προέλευση.

2.1 Συμβατότητα εξισώσεων Maxwell με την
ύπαρξη μαγνητικών μονοπόλων

Οι εξισώσεις του Maxwell στο κενό είναι (σε γκαουσιανές μονάδες) οι εξής:

~∇ · ~E = 0 (2.1.1)

~∇ · ~B = 0 (2.1.2)

~∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
(2.1.3)

~∇× ~B =
1

c

∂ ~E

∂t
(2.1.4)

Είναι εύκολο να δούμε, ότι αν στις 2.1.1 και 2.1.3 αντικαταστήσουμε όπου
~E ↔ − ~B, θα μετατραπούν στις 2.1.2 και 2.1.4. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα, αν
μετασχηματίσουμε τις 2.1.2 και 2.1.4. Είναι τελείως συμμετρικές εξισώσεις. Αυτή η
συμμετρία σπάει λόγω της παρουσίας ηλεκτρικών φορτίων και ρευμάτων, και
απουσίας των αντίστοιχων μαγνητικών ποσοτήτων στο χώρο. Ποιά μορφή θα

15
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έπαιρναν οι εξισώσεις του Maxwell εάν υπήρχαν μαγνητικά φορτία στη φύση; Θα
είχαμε τότε

~∇ · ~E = 4πρe (2.1.5)

~∇ · ~B = 4πρm (2.1.6)

~∇× ~E = −4π

c
~Je −

1

c

∂ ~B

∂t
(2.1.7)

~∇× ~B =
4π

c
~Jm +

1

c

∂ ~E

∂t
(2.1.8)

Η συμμετρία των εξισώσεων επανέρχεται, σχεδόν αβίαστα. ΄Αν και ακόμη να
βρεθεί μαγνητικό μονόπολο στη φύση, οι κλασικές εξισώσεις του Maxwell φαίνονται
να είναι φτιαγμένες για την ύπαρξη του.

2.2 Το μονόπολο του Dirac στον πραγματικό
χώρο

Στις αρχές του 1931, ο Paul Dirac προσπαθούσε να κατανοήσει την προέλευση
της κβάντωσης του ηλεκτρικού φορτίου. Θεωρούσε ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο το
γεγονός ότι όλα τα φορτία στη φύση είναι ακέραια πολλαπλάσια κάποιου θεμελιώδους

φορτίου. Στην προσπάθεια εξήγησης αυτού του μυστηρίου, γεννήθηκε ένα άλλο, η
ιδέα του μαγνητικού μονοπόλου. Στο άρθρο του το 1931, ο Dirac φαντάστηκε το
μαγνητικό φορτίο ως ένα singular σημείο στο χώρο (το ανάλογο του ηλεκτρικού
σημειακού φορτίου, που τώρα δημιουργεί γύρω του σφαιρικά συμμετρικό μαγνητικό
(αντί για ηλεκτρικό) πεδίο), από το οποίο προκύπτει ότι ξεπροβάλουν singular
γραμμές (που αποτελούνται δηλαδή απο μια συνεχή κατανομή ιδιόμορφων σημείων
(απειρισμών) του μαγνητικού πεδίου) και που πάνε ώς το άπειρο (αργότερα
ονομάστηκαν Dirac strings). Τέλος, με ένα κβαντικό επιχείρημα "διάσωσης" από
αυτούς τους απειρισμούς (ώστε αυτοί να μην είναι παρατηρήσιμοι), γεννήθηκε η
διάσημη συνθήκη κβάντωσης του Dirac (που θα σας θυμίσουμε παρακάτω - σχέση
2.2.17).

Για να την απόδείξουμε, υποθέτουμε την ύπαρξη ενός μαγνητικού φορτίου, το
οποίο τοποθετούμε στην αρχή τον αξόνων. Το μαγνητικό του πεδίο θα πρέπει να
ικανοποιεί την "καινούρια" εξίσωση του Maxwell, 2.1.6. Η πυκνότητα μαγνητικού
φορτίου θα είναι ίση με ρm = gδ3(~r), όπου g είναι η ένταση του μαγνητικού φορτίου.
Η λύση της καινούριας εξίσωσης Maxwell ~∇ · ~Bmono = 4πgδ3(~r) δίνει το μαγνητικό
πεδίο για ένα μαγνητικό φορτίο, στο r = 0:
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~Bmono =
g

r2
r̂ (2.2.1)

Η συνολική μαγνητική ροή που διαπερνά οποιαδήποτε κλειστή επιφάνεια που

περικλείει το μονόπολο δίνεται απο:

‹
~Bmono · ~dS = 4πg (2.2.2)

Είναι φυσικό κανείς να ψάξει για ένα διανυσματικό δυναμικό που να αναπαράγει

το μαγνητικό πεδίο (και όπως ξέρουμε -μέσω μετασχηματισμών βαθμίδας- υπάρχουν
άπειρα διανυσματικά δυναμικά για το ίδιο μαγνητικό πεδίο, δέστε Παράρτημα A).
΄Οπως θα αποδείξουμε, οποιοδήποτε διανυσματικό δυναμικό και να επιλέξουμε, θα
απειρίζεται σε τουλάχιστον ένα σημείο μιας κλειστής σφαίρας που το περικλείει.
(Αυτός μάλιστα είναι και ο λόγος που σε ένα κλασικό σύστημα, όπως τα μαλλιά ενός
κεφαλιού με τοπολογία σφαίρας (όχι κυλίνδρου!), όπως και αν προσπαθήσουμε να τα
χτενίσουμε, πάντα θα υπάρξει μια "πηγή", ένα σημείο singularity (όπου δηλαδή δεν
θα ορίζεται η διεύθυνση των μαλλιών με μοναδικό τρόπο)). Για να το δούμε αυτό,
θεωρούμε μια κλειστή επιφάνεια που περικλείει το μονόπολο, και, χάριν ευκολίας, την
παίρνουμε να είναι η μοναδιαία σφαίρα (αργότερα θα επιτρέψουμε στην ακτίνα της να
μεταβάλλεται). Η σφαίρα χωρίζεται σε δύο ανοικτές επιφάνειες S↑ και S↓, με κοινό
σύνορο τον κλειστό βρόγχο Cθ. Τέλος, ο βρόγχος Cθ μπορεί να πηγαίνει πάνω κάτω
στη σφαίρα με αλλαγή της σφαιρικής συντεταγμένης θ (π.χ. αν ο βρόγχος είναι ένας
οριζόντιος κύκλος, αυτό γίνεται με αλλαγή της z-συντεταγμένης του, και επειδή
z = R cos θ, με αλλαγή της πολικής γωνίας θ).

Σχήμα 2.1: ΄Εστω μαγνητικό μονόπολο στην αρχή των αξόνων. Για να απόδείξουμε
ότι το διανυσματικό δυναμικό πρέπει να απειρίζεται κάπου στο χώρο, εσωκλείουμε το
μονόπολο στην S2. Η σφαίρα χωρίζεται σε δύο ανοικτές επιφάνειες, S↑ και S↓, με
κοινό σύνορο τον κλειστό βρόγχο Cθ.

Υποθέτοντας οτι υπάρχει διανυσματικό δυναμικό Α που είναι ομαλό πάνω σε όλη τη

σφαίρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα του Stokes για τη ροή που περνά
απο κάθε επιφάνεια χωριστά (και να σημειώσουμε και πάλι οτι και οι δύο επιφάνειες
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έχουν το ίδιο σύνορο Cθ), οπότε έχουμε για την 2.2.2 συνολική ροή, οτι αυτή γράφεται
ώς διαφορά δυο επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων του ίδιου Α (πάνω στα σημεία του
κοινού συνόρου Cθ), δηλαδή

Φtotal =

‹
S2

~Bmono · d~S =

˛
Cθ

~A · ~dl +

˛
Cθ

~A · (−~dl) = |Φ↑| − |Φ↓| = 0 (2.2.3)

Παρόλο που και για τις 2 ροές (απο την πάνω και κάτω επιφάνεια) η φορά
διαγραφής του κοινού συνόρου είναι η ίδια, το αντίθετο πρόσημο που προέκυψε στην
2.2.3 για τη ροή απο την κάτω επιφάνεια οφείλεται στο οτι αυτή η φορά διαγραφής
έχει τελικά αντίθετο προσανατολισμό ως προς το κάθετο μοναδιαίο (σε κάθε σημείο
της κάτω επιφάνειας) συγκριτικά με τον αντίστοιχο προσανατολισμό για το μοναδιαίο
της πάνω επιφάνειας (θυμηθήτε τον ακριβή ορισμό της μαγνητικής ροής ως
επιφανειακό ολοκλήρωμα). Βλέπουμε λοιπόν οτι η συνολική ροή που περνά απο την
S2
βγαίνει μηδέν, καθώς μέσω του θεωρήματος Stokes, προκύπτει ότι η απόλυτη τιμή

της ροής δια μέσου οποιωνδήποτε δύο ανοικτών επιφανειών με κοινό σύνορο, θα είναι
ίδια (η απόλυτη τιμή της ροής και όχι η ροή, γιατί αυτή εξαρτάται από τη φορά
διαγραφής του συνόρου - άρα τελικά οι δύο ροές απο την πάνω και απο την κάτω
επιφάνεια είναι αντίθετες). Επομένως |Φ↑| = |Φ↓| πάντα, δηλαδή θα περιμέναμε οτι
όσες δυναμικές γραμμές, για παράδειγμα μπαίνουν απο την κάτω επιφάνεια, τόσες θα
βγαίνουν απο την πάνω.

΄Αν τώρα μεταβάλουμε την γωνία θ, με τρόπο ώστε το σύνορο Cθ να φτάσει π.χ.
στον βόρειο πόλο (ή οπουδήποτε αλλού στο βόρειο ημισφαίριο, γενικότερα υπάρχει η
ελευθερία μετακίνησης της singularity με κατάλληλο μετασχηματισμό βαθμίδας), τότε
ο βρόγχος θα έχει συρρικνωθεί σε σημείο. ΄Ομως η απόλυτη τιμή της ροής από την
S↑ ισούται με αυτήν που διαπερνά την S↓, και είναι μη-μηδενική. Ο μόνος τρόπος η
|Φ↑| =

∣∣∣¸Cθ ~A · ~dl∣∣∣ να δώσει μη-μηδενική τιμή για dl → 0, είναι να έχουμε άπειρο
διανυσματικό δυναμικό στον βόρειο πόλο, ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο σημείο της
πάνω σφαίρας γύρω απο το οποίο θα γίνει η συρρίκνωση. ΄Αρα έχουμε αποδείξει ότι
το διανυσματικό δυναμικό δεν μπορεί να είναι ομαλο, πρέπει να απειρίζεται σε
τουλάχιστον ένα σημείο πάνω στη μοναδιαία σφαίρα. Να σημειώσουμε ότι πήραμε για
παράδειγμα τον βόρειο πόλο (η γενικότερα η Cθ να ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο).
Εαν συρρικνώναμε το σύνορο στον νότιο πόλο (η οπουδήποτε αλλού στο νότιο
ημισφαίριο), θα εμφανιζόταν εκεί ο απειρισμός.

Για μεταβλητή ακτίνα της σφαίρας, |R| ∈ (0,∞), το ένα σημείο απειρισμού, αν
είναι π.χ. στο βόρειο ή νότιο πόλο, θα γίνει μια ημιάπειρη γραμμή απειρισμού, πάνω
σε ένα από τους δύο ημιάξονες z. Τέτοιες επιλογές βαθμίδας έκανε ο Dirac, και η
εκάστοτε ημιάπειρη γραμμή απειρισμών (singularities του Α) έχει έκτοτε ονομασθεί
χορδή Dirac.

Παρατηρήστε όμως το εξής παράδοξο. Στην σχέση 2.2.2 η συνολική ροή του
μαγνητικού πεδίου ~Bmono διαμέσου οποιασδήποτε επιφάνειας (και άρα της S2), βγήκε
να είναι ίση με 4πg. ΄Ομως, χρησιμοποιώντας τον νόμο του Stokes, μόλις απόδείξαμε
ότι η συνολική ροή είναι ίση με μηδέν 2.2.3, αποτέλεσμα που πάει ενάντια στη λογική,
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αν το g είναι διάφορο του μηδενός. Τελικά τί ισχύει; Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να
είναι συμβατές οι 2.2.2 και 2.2.3; Αυτές είναι ουσιαστικά οι συνέπειες των
απαραίτητων singularities (και στα διανυσματικά δυναμικά Α και στα μαγνητικά πεδία
Β), και ιδού μια "λύση" του παραδόξου a la Dirac:
Ο Dirac ερμήνευσε την χορδή που εμφανίστηκε, σαν ένα πολύ λεπτό ημιάπειρο
σωλήνα, γεμάτο από μαγνητικά δίπολα, που ξεκινά στη θεση του μονοπόλου και
εκτείνεται στο άπειρο. Tο μαγνητικό πεδίο μέσα στον σωλήνα είναι τέτοιο ώστε να
επιστρέφει στο σύστημα ροή Φsol = −4πg, ίση με αυτή που χάνει ακτινικά το
σύστημα λόγω του μαγνητικού πεδίου ~Bmono.

΄Αρα για να είναι σωστή η εξίσωση 2.2.3, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όπου
~Bmono → ~Bmono + ~Bsol = ~Bmono+sol, ένα ολικό μαγνητικό πεδίο που αποτελείται από
το πεδίο του μονοπόλου σύν την συνεισφορά λόγω του μαγνητικού σωλήνα. Τελικά,
το διανυσματικό δυναμικό που ψάχνουμε αναπαράγει το συνολικό πεδίο, ~Bmono+sol, και
όχι αυτό του μονοπόλου, όπως αρχικά υποθέσαμε.

~Bmono+sol = ~Bmono + ~Bsol = ~∇× ~A (2.2.4)

Σχήμα 2.2: Μονόπολο στην αρχή των αξόνων, με ακτινικό μαγνητικό πεδίο Bmonor̂.
Στον θετικό ημιάξονα ẑ υπάρχει ένας ημιάπειρος μαγνητικός σωλήνας (φυσική
αναπαράσταση της χορδής Dirac) που "τρέφει" το σύστημα με μαγνητικό πεδίο
Bsol(−ẑ). Αυτό το σύστημα περιγράφεται από το δυναμικό ~A↓ που δίνεται στην 2.2.11

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο οτι στην πάνω θεώρηση, πήραμε τις τιμές του Α
να είναι ίδιες και στα δύο επικαμπύλια ολοκληρώματα της 2.2.3. Κάναμε δηλαδή την
σιωπηρή υπόθεση ότι σε κάθε σημείο του δρόμου Cθ έχουμε συγκεκριμένο Α, το
οποίο είναι παντού συνεχές στον χώρο -ή τουλάχιστον πάνω στις επιφάνειες με
σύνορο το Cθ- και έτσι προχωρήσαμε σε εφαρμογή του νόμου του Stokes χωρίς
κανένα ενδοιασμό (θυμηθείτε ότι στην απόδειξη του θεωρήματος Stokes υποθέτουμε
ότι δεν υπάρχουν πουθενά singularities -"οπές"- πάνω στην επιφάνεια, ώστε να
γίνονται όλες οι εσωτερικές ακυρώσεις, και να μένει στο τέλος μόνο η συνεισφορά
απο το σύνορο). Αν τυχόν και δεν παίρναμε το ίδιο Α και για τα δύο επικαμπύλια
ολοκληρώματα, και είχαμε αφήσει την ελευθερία μετασχηματισμών βαθμίδας (όπως θα
δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο 2.3 στη θεώρηση των Wu & Yang), τότε η διαφορά
των δύο ολοκληρωμάτων στην 2.2.3 δεν θα ήταν ίση με μηδέν, και θα μπορούσαμε να
την βάλουμε ίση με 4πg (2.2.2). Mε λίγα λόγια, το γεγονός ότι οι δύο απόλυτες τιμές
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της ροής πάνω και κάτω ισούνται, ισχύει μόνο αν g=0, ισοδύναμα δηλαδή με το να
μην υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα και να ισχύουν οι πρώτες εξισώσεις Maxwell στο
υποκεφάλαιο 2.1 (που λένε ότι η μαγνητική ροή που περνά μέσα απο οποιαδήποτε
κλειστή επιφάνεια στον αληθινό χώρο είναι μηδέν, όσες μαγνητικές γραμμές
μπαίνουν, τόσες βγαίνουν). Εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν ισχύει γενικότερα (μηδενική
ροή διαμέσου μιας κλειστής επιφάνειας)! ΄Οπως ακριβώς δεν ισχύει για ένα ηλεκτρικό
φορτίο, λόγω του νόμου του Gauss, το ίδιο έχουμε κι εδώ, αλλά με μαγνητικό
φορτίο. Η συνολική ροή κλειστής επιφάνειας πρέπει αν είναι ίση με 4πg, άν το
μονόπολο βρίσκεται μέσα στον χώρο που περικλείεται απο την επιφάνεια. Αυτή η πιο
μοντέρνα θεώρηση, που όπως θα δούμε, κάνει χρήση της ελευθερίας σε
μετασχηματισμούς βαθμίδας, είναι που κβαντώνει τη συνολική ροή!

Κρατάμε λοιπόν ότι το διανυσματικό δυναμικό του προβλήματος (τουλάχιστον
στις επιλογές βαθμίδας του Dirac) απειρίζεται σε έναν από τους δύο ημιάξονες z.

΄Ας πάρουμε για παράδειγμα (ακολουθώντας τον Dirac) το ακόλουθο διανυσματικό
δυναμικό ~A↑:

~A↑ =
g(1− cos θ)

r sin θ
φ̂ (2.2.5)

Το συμβολίζουμε ως ~A↑, γιατί ορίζεται μια χαρά στον βόρειο πόλο, αλλά στον νότιο
απειρίζεται. Mπορούμε να το δούμε αναπτύσσοντας κατα Taylor κοντά στο θ=0:

~A↑ ≈
(1− (1− θ2

2
+ ..))

(θ + ..)

∣∣∣∣∣
θ≈0

≈ θ = 0 (2.2.6)

Ενώ για θ = π:

~A↑ ≈
2

0
→∞ (2.2.7)

Αυτή η επιλογή δυναμικού θα δώσει χορδή Dirac στον νότιο πόλο. Η στροφή
του ~A↑ δίνει το συνολικό μαγνητικό πεδίο ~B

↑
mono+sol,

~B↑mono+sol = ~Bmono + ~B↑sol(z < 0)

=
g

r2
r̂ + ~B↑sol(z < 0)

= ~∇× ~A↑

(2.2.8)

Η ακόλουθη μορφή για το μαγνητικό πεδίο του σωλήνα είναι αρκετά δύσκολο να

αποδειχθεί, και επομένως την παίρνουμε έτοιμη από τη [6].

~B↑sol(z < 0) = 4πgδ(x)δ(y)Θ(−z)ẑ (2.2.9)

Κάποιες γνωστές ιδιότητες της συνάρτησης βήματος,

Θ(z) =

{
0, z < 0
1, z ≥ 0
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Θ(−z) = 1−Θ(z) =

{
1, z ≤ 0
0, z > 0

΄Αν και δεν είναι προφανές ότι ο λεπτός ημιάπειρος σωλήνας παράγει ενα τέτοιο

μαγνητικό πεδίο, μπορούμε να το καταλάβουμε. Στον αρνητικό ημιάξονα z, η
συνάρτηση βήματος παίρνει τιμή πεπερασμένη (μονάδα), και οι δ συναρτήσεις πάνω
στον ημιάξονα δίνουν άπειρο, επομένως θα πάρουμε άπειρο μαγνητικό πεδίο
( ~Bsol → (∞)(∞)(1) → ∞). Eκτός του σωλήνα, θα έχουμε πάντα μηδενικό
μαγνητικό πεδίο.

Ιδού το συνολικό μαγνητικό πεδίο του συστήματος, με χρήση του δυναμικού ~A↑:

~B↑mono+sol = ~∇× ~A↑ =
g

r2
r̂ + 4πgδ(x)δ(y)Θ(−z)ẑ (2.2.10)

Παρομοίως, βρίσκουμε το ανάλογο διανυσματικό ~A↓, που ορίζεται καλά στον νότιο
πόλο αλλά παρουσιάζει χορδή στον βόρειο:

~A↓ = −g(1 + cosθ)

rsinθ
φ̂ (2.2.11)

Το ανάλογο ολικό μαγνητικό πεδίο προκύπτει:

~B↓mono+sol = ~∇× ~A↓ =
g

r2
r̂ +B↓sol(z > 0) (2.2.12)

~B↓mono+sol = ~∇× ~A↓ =
g

r2
r̂ − 4πgδ(x)δ(y)Θ(z)ẑ (2.2.13)

Σημαντική για εμάς είναι η λύση ενός κβαντικού προβλήματος που να ορίζεται

στην παρουσία του πάνω (ακίνητου, κλασικού) σημειακού μαγνητικού μονοπόλου. Το
πρόβλημα είναι η εύρεση της συμπεριφοράς ενός (κβαντικού) σημειακού ηλεκτρικού
φορτίου στον γύρω χώρο (με λύση της εξίσωσης Schrödinger), στην παρουσία του
πιο πάνω μονοπόλου. Ο λόγος που χρειαζόμαστε τα διανυσματικά δυναμικά, είναι
γιατι εισέρχονται στην εξίσωση Schrödinger, στη γνωστή ελάσσονα αντικατάσταση
(Παράρτημα A), μέσα στην κινητική ενέργεια του ηλεκτρικού φορτίου.
Για να είμαστε τελείως σωστοί, τα διανυσματικά δυναμικά ~A↑ και ~A↓, πρέπει να
αναπαράγουν τα ίδια ολικά μαγνητικά πεδία στο "σημείο παρατήρησης". Κάτι τέτοιο
δέν ισχύει ακόμη, πρέπει να το φτιάξουμε πρίν εφαρμόσουμε μετασχηματισμούς
βαθμίδας.

~B↑mono+sol − ~B↓mono+sol =
(

4πgδ(x)δ(y)(1−Θ(z)) + 4πgδ(x)δ(y)Θ(z)
)
ẑ

= 4πgδ(x)δ(y)ẑ 6= 0
(2.2.14)

Μάλιστα, κάνοντας ενα άλμα μπροστά, η μαθηματική εκδήλωση της μη-ισότητας των
2 μαγνητικών πεδίων είναι όπως θα δούμε οτι η "συνάρτηση" χ στους

μετασχηματισμούς βαθμίδας 2.2.15 δεν είναι μονότιμη. Πρέπει να βρούμε κάποιο
τρόπο για να διώξουμε αυτές τις άσχημες συνεισφορές της χορδής στην 2.2.14, ώστε
το μαγνητικό πεδίο των δύο δυναμικών να είναι το ίδιο στο "σημείο παρατήρησης"
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(το οποίο χρειάζεται να οριστεί προσεκτικά, δές 2.3).
Αξίζει να ερωτηθούμε, αν το φορτίο θα νιώθει την επίδραση της χορδής. Αν όχι,
τότε μπορούμε να αγνοήσουμε την επιρροή του. Η απάντηση δεν είναι απλή, η χορδή
είναι ένα controversial αντικείμενο ακόμη και σήμερα. Κάποιος που ενδιαφέρεται για
την πλήρη μαθηματική εξήγηση των πιό κάτω παραπέμπεται στα [6],[7], όμως μια
σύντομη απάντηση είναι η εξής:
΄Οταν λυθεί το αντίστοιχο πρόβλημα κλασικά, δηλαδή ενα ηλεκτρικό (κλασικό τώρα)
φορτίο στην παρουσία ενός μαγνητικού μονοπόλου, και ενός μαγνητικού σωλήνα,
τότε μετά απο υπολογισμούς προκύπτει ότι σε πολύ μικρή απόσταση απο τον σωλήνα,
το φορτίο θα νιώσει άπειρη δύναμη (και κάτι τέτοιο απαγορεύεται)! Επομένως, η
χορδή πρέπει όπωσδήποτε να είναι μή παρατηρήσιμη, και μπορούμε να
αγνοήσουμε τους όρους ~B↑,↓sol στις 2.2.10 και 2.2.13, και τα μαγνητικά πεδία που
νιώθει το φορτίο είναι ίδια . Aν και τα δύο δυναμικά είναι φυσικά ισοδύναμα,
καθώς περιγράφουν το ίδιο φυσικό σύστημα (μονόπολο και χορδή), μαθηματικά δεν
είναι ισοδύναμα, γιατί formally, δεν δίνουν το ίδιο μαγνητικό πεδίο, όπως δείχνει η
2.2.14. Aυτό το απαιτήσαμε εμείς με το ζόρι.

Τώρα που τα ~A↑ και ~A↓ αναπαράγουν το ίδιο μαγνητικό πεδίο μπορούμε να
εφαρμόσουμε τον μετασχηματισμό βαθμίδας 2.2.15.

~A↑ − ~A↓ =
2g

rsinθ
~̂
φ = ~∇χ (2.2.15)

όπου χ(r, θ, φ) = 2gφ. Aυτός ο μετασχηματισμός βαθμίδας δεν είναι "αθώος"
(συνιθισμένος), γιατί η "συνάρτηση" χ είναι πλειότιμη (και ασυνεχείς), γιατί είναι
ανάλογη του φ.

Μπορούμε να συνδέσουμε τις δύο κυματοσυναρτήσεις του ηλεκτρονίου με το

γνωστό θεώρημα (Παράρτημα A):

ψ↑ = e
iq
~cχψ↓ (2.2.16)

όπου ψ↑ η κυματοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου στην βαθμίδα ~A↑, και αντίστοιχα η ψ↓
για την ~A↓.

Ο μετασχηματισμός γίνεται ανάμεσα σε δύο φυσικά ισοδύναμα συστήματα,
ωστόσο δεν έχουμε σχολιάσει ακόμη το γιατί η "συνάρτηση" χ (2.2.15) που τα
συνδέει είναι πλειότιμη, στην αζιμουθιακή κατεύθυνση. Φαίνεται οτι η μαθηματική
εκδήλωση της διαφοράς στα μαγνητικά πεδία 2.2.14 (στη θέση παρατήρησης), είναι η
πλειοτιμία της "συνάρτηση" χ στους μετασχηματισμούς βαθμίδας 2.2.15.

Μια κβαντομηχανική επιβεβαίωση ως προς το γιατί η χορδή πρέπει να είναι μη

παρατηρήσιμη, είναι γιατί αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός, είναι να
μετακινεί την χορδή Dirac (φαίνεται καλύτερα στην αντιμετώπιση Wu and Yang στη
συνέχεια 2.3). Το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ελευθερία ως προς την θέση
της χορδής Dirac, την καθιστά μη παρατηρήσιμο μέγεθος. Αυτό μας επιτρέπει να
επιβάλουμε μονοτιμία στις κυματοσυναρτήσεις ψ↑, ψ↓ μετά ένα από αζιμουθιακό ταξίδι
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κατα 2π. Απαιτώντας λοιπόν καί η ψ↑ καί η ψ↓ να είναι μονότιμες, σημαίνει οτι το
μιγαδικό και το μιγαδικό εκθετικό της 2.2.16 πρέπει να είναι μονότιμο, και μετα το
αζιμουθιακό ταξίδι (κατα το οποίο η χ υφίσταται ασυνέχεια Δχ) θα πρέπει προφανώς
να ισχύει η συνθήκη e

iq
~c∆χ = 1. Αυτός είναι ο τρόπος που η κβαντική μηχανική κάνει

την ασυνέχεια Δχ μη-παρατηρήσιμη! (άρα και το Dirac string unobservable). Και
επειδή το ∆χ = 2g∆φ = 4πg η πάνω απαίτηση (ουσιαστικά χωριστής μονοτιμίας σε
κάθε βαθμίδα) οδηγεί στην:

qg =
n~c
2
, n ∈ Z (2.2.17)

Η σχέση κβάντωσης μας λέει οτι αν βρεθεί έστω και ένα ελεύθερο μαγνητικό

μονόπολο στη φύση, τότε όλα τα ηλεκτρικά φορτία θα είναι κβάντα κάποιου
θεμελιώδους φορτίου e, κάτι που γνωρίζουμε ότι ισχύει. Και γιατί δεν τα

παρατηρήσαμε μέχρι σήμερα, αφού όλα τα δεδομένα είναι υπέρ της ύπαρξης τους; O
Dirac [8] υποστήριξε οτι ο λόγος που δεν τα παρατηρήσαμε ακόμη, είναι γιατι η
ελκτική δύναμη ανάμεσα σε δύο μαγνητικούς πόλους αντίθετου μαγνητικού φορτίου

είναι 46921/4 φορές μεγαλύτερη από την έλξη ανάμεσα σε ηλεκτρόνιο και πρωτόνιο.
Λόγω αυτής της τεράστιας δύναμης, είναι πολύ πιθανό να μην έχουν διαχωριστεί
ακόμη δύο μαγνητικοί πόλοι.

2.3 Wu and Yang

Μια πιό μοντέρνα αντιμετώπιση του προβλήματος του μονοπόλου είναι αυτή των

Wu and Yang [9], και είναι τοπολογικής προέλευσης. Σε αυτή την αντιμετώπιση,
εγκταλείπεται η ιδέα των περίεργων μη παρατηρήσιμων χορδών Dirac, που
δημιουργούν προβλήματα. Η ιδέα έχει ως εξής, επιλέγουμε το διανυσματικό δυναμικό
στην αζιμουθιακή κατεύθυνση με γενικό τύπο την 2.3.1

~A = −g
r

(cos θ − cos θ0)

(sin θ − sin θ0)
(2.3.1)

όπου θ0 μια πολική φωνία αναφοράς, την οποία και θέτουμε μηδέν. Τότε το πρώτο
διανυσματικό δυναμικό που θα χρησιμοποιήσουμε ανάγεται στο ~A↑ της 2.2.5:

~A↑ =
g(1− cos θ)

r sin θ
φ̂ (2.3.2)

Μπορούμε με κάποιο μετασχηματισμό βαθμίδας, να μεταφέρουμε τη χορδή που
περιγράφει η 2.3.2 απο τον νότιο στο βόρειο πόλο, και θα πάρουμε αντίστοιχα το ~A↓
της 2.2.11:

~A↓ = −g(1 + cosθ)

rsinθ
φ̂ (2.3.3)

Η διαφορά έκειται στο ότι αυτή τη φορά, χρησιμοποιούμε τα 2.3.2 και 2.3.3
ταυτόχρονα, και το καθένα ορίζεται καλά παντού στο δικό του πεδίο ορισμού.
Θέλουμε και πάλι να δούμε τί θα αισθάνεται ένα φορτίο, στην παρουσία ενός
μαγνητικού μονοπόλου στην αρχή των αξόνων. Υιοθετώντας σφαιρικές

συντεταγμένες, αφήνουμε το φορτίο να κινείται πάνω στην σφαίρα S2, η οποία είναι



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΟΛΟ ΤΟΥ DIRAC 24

χωρισμένη σε δύο αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές (patches είναι ο μαθηματικός όρος
που χρησιμοποιείται στην Τοπολογία), S↑ και S↓.

To ~A↑ ορίζεται στο χωρίο S
↑ = S2 − Oz−, παντού εκτός απο τον αρνητικό

ημιάξονα z, ενώ το ~A↓ ορίζεται παντού εκτός απο τον θετικό ημιάξονα z,
S↓ = S2 − Oz+ . ΄Εχουμε αποκλείσει τελείως τον άξονα z, και άρα ότι επίδραση θα
είχε η εμφάνιση χορδών.

Σημειώστε ότι ακριβώς λόγω της τεράστιας ελευθερίας στη θέση της χορδής,
γεγονός για το οποίο ευθύνονται οι μετασχηματισμοί βαθμίδας, το κάθε διανυσματικό
δυναμικό μπορεί να μετατοπιστεί οπουδήποτε, αρκεί να είναι μέσα στο πεδίο ορισμού
του, S↑ και S↓ αντίστοιχα.

Σχήμα 2.3: Το φορτίο ζεί πανω στην επιφάνεια της μοναδιαίας σφαίρας S2.
Κατασκευάζουμε δύο patches S↑, S↓ που αλληλεπικαλύπτονται, πάνω στη σφαίρα. Η
ένωση τους παράγει όλη τη σφαίρα. Στο κάθε patch ορίζεται καλά το δυναμικό ~A↑ και
~A↓ αντίστοιχα.

Πρίν προχωρήσουμε, τονίζουμε ότι παρόλο που χρησιμοποιούμε τα ίδια
διανυσματικά δυναμικά και στις δυο αντιμετωπίσεις του προβλήματος, ο τρόπος που
το κάνουμε είναι τελείως διαφορετικός απο αυτόν στο 2.2. Στην συνταγή Dirac,
κάναμε μετασχηματισμό βαθμίδας απο το ένα δυναμικό στο άλλο. Κάθε φορά

επιλέγαμε ένα εκ των δύο, και το πεδίο ορισμού του ήταν ολόκληρος ο χώρος πλήν
την θέση του μονοπόλου R3 − {0}, συμπεριλαμβανομένου και του ημιάξονα που
εμφανιζόταν η χορδή Dirac! Για λόγους που εξηγήσαμε, απαιτήσαμε μη παρατηρήσιμη
χορδή, μέσω μονοτιμίας των κυματοσυναρτήσεων. Τα πράγματα αλλάζουν σε αυτή
την τοπολογική όπως διατεινόμαστε προσέγγιση. Τα δύο δυναμικά συνυπάρχουν
ταυτόχρονα, και δεν πάμε από το ένα στο άλλο. Ο μετασχηματισμός βαθμίδας

ανάμεσα τους γίνεται στα σημεία αλληλεπικάλυψης στη σφαίρα (αυτές οι περιοχές
επικάλυψης είναι που περιέχουν ολα τα "σημεία παρατήρησης" που είχαμε αναφέρει
νωρίτερα). Ακόμη μια διαφορά, είναι ότι τα πεδία ορισμού τους είναι διαφορετικά, και
είναι και τα δύο δυναμικά καλά ορισμένα στο δικό τους πεδίο ορισμού.

Τα δύο δυναμικά παράγουν το ίδιο μαγνητικό πεδίο, ~B = ~∇ × ~A↑ = ~∇ × ~A↓.
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Επομένως, στο χωρίο αλληλεπικάλυψης πάνω στη σφαίρα, που και τα δύο ορίζονται
καλά, είναι απόλύτως ισοδύναμα και μπορούν να συσχετιστούν με ένα μετασχηματισμό
βαθμίδας.

~A↑ − ~A↓ = ~∇(2gφ) = ~∇Λ (2.3.4)

Ακόμη, στο χωρίο S↑, η κυματοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου είναι η ψ↑, και αντίστοιχα
στο χωρίο S↓ ορίζεται η κυματοσυνάρτηση ψ↓. Καθώς τα δυναμικά στο χωρίο

αλληλεπικάλυψης, συσχετίζονται με μετασχηματισμό βαθμίδας, ισχύει το γνωστό
θεώρημα:

ψ↑ = e
iq
~cΛψ↓ (2.3.5)

Η "συνάρτηση" Λ=2gφ που τα συνδέει είναι πλειότιμη (ή ασυνεχής). Υποθέτοντας
και πάλι μονοτιμία στις ψ↑ και ψ↓, μετά από ένα αζιμουθιακό ταξίδι κατα 2π, προκύπτει
η συνθήκη κβάντωσης.

e
iq(2π)(2gφ)

~c = 1 (2.3.6)

qg =
n~c
2
, n ∈ Z (2.3.7)

Αυτή η απόδειξη είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένη, καθώς δεν περιπλέκει τα πράγματα με
μη θεμιτούς απειρισμούς. Μέχρι τώρα, όλα βγήκαν μέσω κβαντομηχανικής. Μπορεί
να δωθεί μια τοπολογική ερμηνεία; Ξαναγράφουμε την σχέση 2.3.7 σε μια εναλλακτική
μορφή, επιλέγοντας c=1 και q=e, για σύγκριση απότελεσμάτων στο κεφάλαιο 5 και 6.

4πg =
h

e
n (2.3.8)

Παρατηρήστε ότι η συνθήκη κβάντωσης που προκύπτει είναι τελικά ισοδύναμη με το

ότι η συνολική ροή της 2.2.2 πρέπει να είναι κβαντωμένη, σε ακέραιο πολλαπλάσιο
κβάντων μαγνητικής ροής (που προέρχονται απο θεώρηση του Aharonov-Bohm
φαινομένου), όπως θα δούμε και στο τέλος του κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να ήταν και
άμεσα αναμενόμενο, αφού η μη-παρατηρησιμότητα των χορδών είναι τελικά ωσαν να
απαιτούμε την έλλειψη εκδήλωσης του φαινομένου Aharonov-Bohm, λόγω των ροών
των χορδών, άν τις βλέπαμε ώς κλεισμένες ροές απο το σύστημα (που εδώ είναι
επικαλυπτόμενες επιφάνειες).

΄Ενας από τους κινητήριους λόγους που ώθησαν τον Dirac να ασχοληθεί με το
πρόβλημα, ήταν η περιέργεια του ως προς το γιατί όλα τα ηλεκτρικά φορία στη φύση
είναι ακέραια πολλαπλάσια κάποιου θεμελιώδους φορτίου e. Φαίνεται δίκαιο λοιπόν,
να ορίσουμε ένα θεμελιώδης μαγνητικό φορτίο, g0 ≡ ~

2e
, για το οποίο ισχύει g = ng0.

Ξεκινώντας από τη συνθήκη κβάντωσης:

4πg =
h

e
n

g =
h

(2π)(2e)
n

g

g0

= n (2.3.9)
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Μπορούμε να εξαγάγουμε ακόμη μια σχέση από τη συνθήκη κβάντωσης,
χρησιμοποιώντας την 2.2.2, με αντικατάσταση του g απο την 2.3.9.

‹
S2

~B · ~dS = 4πg =
h

e
n (2.3.10)

άρα τελικά, προκύπτει η περίφημη τοπολογική συνθήκη κβάντωσης.

C1 ≡
g

g0

=
1

2π

‹
S2

e

~
~B · ~dS = n, n ∈ Z (2.3.11)

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για την τελευταία σχέση. Ξεκινάμε λέγοντας ότι ο
ακέραιος n δεν είναι οποιοσδήποτε ακέραιος, είναι ο πρώτος αριθμός Chern C1 και

έχει διπλό φυσικό νόημα. Αρχικά, ισούται με τον αριθμό μαγνητικών μονοπόλων, g
g0
,

που περικλείει η σφαίρα S2. Ακόμη, είναι ίσος με τον αριθμό κβάντων μαγνητικής
ροής που διαπερνούν την σφαίρα, όπου το κβάντο ροής ορίζεται ως Φ0 = h

e
.

‹
S2

e

h
~B · ~dS =

ΦB

Φ0

(2.3.12)

Τέλος, ένα σημαντικό αποτέλεσμα που θα χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές είναι
ότι ο αριθμός Chern είναι μη μηδενικός, όποτε η επιφάνεια περικλείει το μονόπολο, και
μηδέν στην αντίθετη περίπτωση [10]. Πράγματι, απο τον μαθηματικό νόμο του Gauss
:

C1 =
e

h

‹
S2=∂V

~B · ~dS =
e

h

˚
V

( ~∇ · ~B)dV (2.3.13)

Και τις εξισώσεις Maxwell, 2.1.2 και 2.1.6,

~∇ · ~B =

{
4πρm, ύπαρξη μονοπόλου
0, αντίθετα

Επομένως, μη μηδενικός αριθμός Chern σηματοδότει την παρουσία μαγνητικού
μονοπόλου.



Κεφάλαιο 3

Παραδοσιακή θεωρία ζωνών και

το ακέραιο κβαντικό φαινόμενο

Hall

3.1 Το θεώρημα Bloch στον ορθό χώρο

Σε ένα ιδανικό κρυσταλλικό πλέγμα Bravais, τα ιόντα βρίσκονται σε μια τέλεια
περιοδική διάταξη. Επομένως, το δυναμικό θα είναι περιοδικό, και μάλιστα με την
περιοδικότητα του πλέγματος Bravais,

U(~r + ~R) = U(~r) (3.1.1)

με ~R οποιοδήποτε άνυσμα του ορθού πλέγματος. Θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση
Schrödinger, για τα ηλεκτρόνια μέσα σε αυτόν τον περιοδικό κρύσταλλο. Αυτό είναι
(στην αληθινή ζωή) ένα πρόβλημα πολλών ηλεκτρονίων, και το δυναμικό της πλήρους
Χαμιλτονιανής, πρέπει να περιγράφει την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τους
πυρήνες, καθώς και το δυναμικό αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίου ηλεκτρονίου. Ο τρόπος
με τον οποίο θα λύσουμε το πρόβλημα, είναι μέσω της προσέγγισης ανεξάρτητου
ηλεκτρονίου (δηλαδή τελικά θα αγνοήσουμε την προαναφερθείσα αλληλεπίδραση
μεταξύ των ηλεκτρονίων, θα παίζει ρόλο μόνο ο φερμιονικός τους χαρακτήρας όταν
αργότερα θα κάνουμε καταλήψεις των καταστάσεων ενός-ηλεκτρονίου μέσω της
"απαγορευτικής αρχής" του Pauli). Θεωρούμε λοιπόν ένα προσεγγιστικό ενεργό
δυναμικό (UEν), που εμπεριέχει όλες τις αλληλεπιδράσεις, και ακολουθεί την
περιοδικότητα του πλέγματος με βάση τη σχέση 3.1.1.
Η πλήρης Χαμιλτονιανή του προβλήματος είναι η εξής,

Ĥ =
N∑
i=1

Ĥi =
N∑
i=1

(
−~2 ~∇

2

i

2m
+ UEν(~ri)

)
(3.1.2)

όπου Ν ο αριθμός ηλεκτρονίων, και m η μάζα του ηλεκτρονίου. Η προσέγγιση
ανεξάρτητου ηλεκτρονίου μας επιτρέπει να λύσουμε την εξίσωση Schrödinger για ένα
ηλεκτρόνιο, με την Χαμιλτονιανή Ĥi. Τα αποτελέσματα θα είναι ίδια για όλα τα
ηλεκτρόνια. Το κάθε ανεξάρτητο ηλεκτρόνιο που υπακούει στην εξίσωση

Schrödinger 3.1.3, είναι γνωστό ως ηλεκτρόνιο Bloch.

27
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Ĥψ =

(
−~2 ~∇

2

2m
+ UEν(~r)

)
ψ = Eψ (3.1.3)

Θεώρημα Bloch: Οι στάσιμες ιδιοκαταστάσεις της Χαμιλτονιανής 3.1.3, για
ένα ηλεκτρόνιο μέσα σε περιοδικό κρυσταλλικό δυναμικό, μπορεί πάντα να βρεθούν
στη μορφή ενός επιπέδου κύματος, πολλαπλασιασμένου με μια συνάρτηση un,~k(~r), την
οποία ονομάζουμε συνάρτηση Bloch, και έχει την περιοδικότητα του ορθού πλέγματος
un,~k(~r + ~R) = un,~k(~r):

ψn,~k(~r) = ei
~k·~run,~k(~r) (3.1.4)

όπου n ο δείκτης ενεργειακής ζώνης. Ο δείκτης ~k είναι ένας καλός κβαντικός
αριθμός του προβλήματος, και συμβολίζει την διατήρηση της κρυσταλλικής ορμής
(όπως λέγεται το ~k), και αυτή η διατήρηση του k ισχύει αν δεν έχουμε επιβάλει
στον κρύσταλλο εξωτερικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (γιατί αλλιώς, όπως θα
δούμε αργότερα σε μια ημικλασική θεώρηση, το k κινείται, και μάλιστα με
εκλεπτυσμένους τρόπους-που οφείλονται σε κρυμμένη γεωμετρία του χώρου Hilbert-
και ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα!). Μπορούμε να γράψουμε το θεώρημα Bloch,
σε μια εναλλακτική του μορφή, χρησιμοποιώντας την περιοδικότητα της συνάρτησης
Bloch,

ψn,~k(~r + ~R) = ei
~k·~Rψn,~k(~r) (3.1.5)

Aπόδειξη Θεωρήματος Bloch, εκμεταλλευόμενοι την

περιοδικότητα του κρυστάλλου [11]:

Για κάθε διάνυσμα ~R του πλέγματος, ορίζουμε τον τελεστή μετατόπισης T~R, ο
οποίος όταν ενεργεί πάνω σε μια κυματοσυνάρτηση ψ(~r), μετατοπίζει το όρισμα της
κατα ~R,

T~Rψ(~r) = ψ(~r + ~R) (3.1.6)

Θέλουμε επίσης να δούμε πώς δρά ο μεταφορικός τελεστής πάνω στην Χαμιλτονιανή.
Γενικά, απο την βασική θεωρία κβαντομηχανικής, γνωρίζουμε ότι το σύστημα έχει
κάποια συμμετρία, αν η δράση του τελεστή που περιγράφει τη συμμετρία πάνω στην
Χαμιλτονιανή, την αφήνει αναλλοίωτη. Είμαστε τυχεροί, γιατί η Χαμιλτονιανή του
συστήματος είναι περιοδική στο χώρο με περίοδο ~R, H(~r + ~R) = H(~r).
(Προσοχή, ναι μεν η Χαμιλτονιανή έχει μεταφορική συμμετρία, αλλά αυτή είναι
διακριτή και όχι συνεχής. Επομένως, δεν αναμένουμε οι ιδιοκαταστάσεις της να είναι
ιδιοκαταστάσεις του τελεστή ορμής.) Παρατηρήστε τώρα οτι η δράση ενός τελεστή
μετατόπισης πάνω στην κατάσταση H(~r)ψ(~r) δίνει

T~R[H(~r)ψ(~r)] = H(~r + ~R)ψ(~r + ~R) = H(~r)ψ(~r + ~R) = H(~r)T~Rψ(~r)

⇒ [H,T~R] = 0 (3.1.7)

Ακόμη, στην ειδική περίπτωση που δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο (εκεί αλλάζουν τα
πράγματα, όπως θα δούμε έχουμε τις γνωστές μαγνητικές μετατοπίσεις), το
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αποτέλεσμα της εφαρμογής δύο διαδοχικών τελεστών μετατόπισης είναι ανεξάρτητο

της σειράς εφαρμογής τους, και άρα το γκρουπ {T~R}, για τα άπειρα ~R, είναι αβελιανό
γκρούπ.

T~RT~R′ψ(~r) = T~R′T~Rψ(~r) = ψ(~r + (~R + ~R′)) = T~R+~R′ψ(~r)

⇒ T~RT~R′ = T~R′T~R = T~R+~R′ (3.1.8)

Δεδομένου ότι οι σχέσεις 3.1.7, 3.1.8 ισχύουν για όλα τα πλεγματικά διανύσματα,
συνεπάγεται ότι μπορούμε να βρούμε ταυτόχρονες ιδιοκαταστάσεις της Η με όλα τα

{T~R}:

Hψ = Eψ

T~Rψ = c(~R)ψ (3.1.9)

Σύμφωνα με την εξίσωση 3.1.8, οι ιδιοτιμές του τελεστή μεταφοράς σχετίζονται μεταξύ
τους:

c(~R + ~R′) = c(~R)c(~R′) (3.1.10)

Μπορεί να αποδειχτεί ότι η πάνω εξίσωση ικανοποιείται με την ακόλουθη επιλογή των

c(~R),
c(~R) = ei

~k·~R (3.1.11)

όπου ~R = n1~a1+n2~a2+n3~a3, με ai τα θεμελιώδη διανύσματα του ορθού πλέγματος,
ni ∈ Z, και ~k = x1

~b1 +x2
~b2 +x3

~b3, όπου bi τα θεμελιώδη διανύσματα του αντιστρόφου
πλέγματος. Αυτά ικανοποιούν την σχέση ~bi · ~aj = 2πδij.
Καταλήξαμε λοιπόν στην εναλλακτική μορφή του θεωρήματος Bloch, 3.1.5:

ψ(~r + ~R) = ei
~k·~Rψ(~r) (3.1.12)

Μέχρι τώρα, δεν αναφερθήκαμε στη σημασία του κυματοδιανύσματος ~k στο
θεώρημα Bloch και στην μορφή των συντελεστών xi. Επιβάλλουμε την ακόλουθη
περιοδική συνοριακή συνθήκη σε κάθε κατεύθυνση,

ψ(~r +Ni~ai) = ψ(~r) (3.1.13)

Αυτή είναι γνωστή ως συνοριακή συνθήκη Born-Von Karman, όπου i=1,2,3, και Ni

ακέραιοι ίσοι όπως είπαμε με τον αριθμό θεμελιωδών κυψελίδων στην i κατεύθυνση.
΄Οταν τις επιβάλουμε σε συνδυασμό με τις 3.1.12 παίρνουμε

ψ(~r +Ni~ai) = eiNi
~k·~aiψ(~r)

⇒ eiNi
~k·~ai = 1

Χρησιμοποιούμε τις ~k = x1
~b1 + x2

~b2 + x3
~b3 και

~bi · ~aj = 2πδij, για να προκύψει η
κβάντωση του μέχρι τώρα συνεχούς κυματανύσματος ~k, η οποία είναι.

xi =
mi

Ni

, mi ∈ Z
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~k =
3∑
i=1

mi

Ni

~bi (3.1.14)

Η πάνω εφαρμογή των περιοδικών συνοριακών συνθηκών Born von Karman,
είναι ουσιαστικά η εφαρμογή της γνωστής μεθόδου της "box normalization" της
Κβαντικής Μηχανικής σε κάθε κρυσταλλικό σύστημα της στερεάς κατάστασης, απο
την οποία προκύπτουν οι πάνω κβαντωμένες τιμές της κρυσταλλικής ορμής (και
προσέξτε οτι αυτές θα ήταν οι τιμές των άκρων των ζωνών του αντιστρόφου

πλέγματος που θα είχαμε, αν θεμελιώδες κυψελίδα ήταν όλος ο κρύσταλλος!).

3.2 Μεταφορά μέσα στην πρώτη ζώνη Brillouin

Θα ήταν όμως βολικό να περιορίσουμε το ~k που περιγράφει το θεώρημα Bloch μέσα
στην πρώτη ζώνη Brillouin. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό, γράφουμε τις περιοδικές
συναρτήσεις Bloch u~k(~r), σαν σειρά Fourier στον αντίστροφο χώρο (για συγκεκριμένο
n):

u~k(~r) =
∑
~G

c~k− ~Ge
−i ~G·~r (3.2.1)

΄Οπου ~G ένα οποιοδήποτε διάνυσμα του αντιστρόφου πλέγματος. Με χρήση αυτού,
θα δούμε πώς μετασχηματίζονται οι 3.1.4, κάνοντας την αλλαγή ~k → ~k + ~G′.

ψ~k+ ~G′(~r) = u~k+ ~G′(~r)e
i(~k+ ~G′)·~r

ψ~k+ ~G′(~r) =
∑
~G

c~k+ ~G′− ~Ge
−i( ~G− ~G′)·~rei

~k·~r

Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι αν ~G και ~G′ είναι διανύσματα του αντιστρόφου

πλέγματος, τότε και η διαφορά τους ~G′′ = ~G − ~G′ θα είναι επίσης διάνυσμα του

αντιστρόφου πλέγματος (αυτό προκύπτει απο τον ορισμό exp(i ~G · ~R), με R
οποιοδήποτε άνυσμα του πλέγματος Bravais). Επομένως,

ψ~k+ ~G′(~r) =
∑
~G

c~k− ~G′′e
−i ~G′′·~r

︸ ︷︷ ︸
u~k(~r)=

∑
~G′′ c~k−~G′′e

−i ~G′′·~r

ei
~k·~r

ψ~k+ ~G′(~r) = ψ~k(~r) (3.2.2)

Οι κυματοσυναρτήσεις είναι περιοδικές στον αντίστροφο χώρο, και το ~k παίρνει τιμές
μέσα στην πρώτη ζώνη Brillouin. Μια άμεση συνέπεια της 3.2.2 προκύπτει απο την
αντικατάσταση της 3.1.4 δεξιά και αριστερά:

ei(
~k+ ~G′)·~ru~k+ ~G′(~r) = ei

~k·~ru~k(~r)
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u~k+ ~G′(~r) = e−i
~G′·~ru~k(~r) (3.2.3)

Η περιοδικότητα των συναρτήσεων Bloch στον ορθό χώρο, δεν ισχύει και στον
αντίστροφο.

Οι τελευταίες δύο σχέσεις είναι τεράστιας σημασίας. Γενικότερα, αναμένουμε οι
καταστάσεις ψ όταν ~k → ~k + ~G, να επιστρέφουν στον εαυτό τους με την ελευθερία
πολλαπλασιασμού μιας φάσης ψ~k+ ~G = eiφ(~k)ψ~k, καθώς ικανοποιούν την ίδια εξίσωση
Schrödinger. Εδώ έχουμε αφελώς αγνοήσει αυτό τον παράγοντα φάσης, φ(~k) = 0,
στη βιβλιογραφία αυτή η επιλογή λέγεται periodic gauge choice [12]. Θα δούμε ότι
αυτό είναι εντάξει, αν μιλάμε για συμβατικά συστήματα, δηλαδή για συστήματα με
τετριμμένη (trivial) τοπολογία. Για συστήματα με μη τετριμμένη τοπολογία, όπως
για παράδειγμα συστήματα όπου εμφανίζεται το Κβαντικό Φαινόμενο Hall, ή οι
λεγόμενοι Tοπολογικοί μονωτές ή και Τοπολογικά Μέταλλα, η φάση φ(~k) 6= 0, λόγω
του λεγόμενου topological obstruction (οτι υπάρχει δηλαδή εμπόδιο στο να μπορούμε
να ορίσουμε-ικανοποιήσουμε- την πάνω σχέση της περιοδικής βαθμίδας, και ο λόγος
θα είναι singularities που θα είναι εκφραστές μη τετριμμένης τοπολογίας). Θα

επανέλθουμε σε αυτό το σημείο στο υποκεφάλαιο 6.3.1.

΄Εχουμε πάρει σαν δέδομενο μέχρι τώρα, ότι οι καταστάσεις ψn,~k δεν είναι

ιδιοκαταστάσεις της ορμής ~p = −i~ ~∇~r. ΄Ηρθε η ώρα να το αποδείξουμε, δρώντας με
τον τελεστή ορμής στις καταστάσεις Bloch.

~pψn,~k = −i~ ~∇~r(e
i~k·~run,~k) = ei

~k·~r(~~k + ~p)un,~k (3.2.4)

΄Οπως αναμέναμε, οι ιδιοσυναρτήσεις της H δεν είναι ταυτόχρονα ιδιοσυναρτήσεις της
ορμής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμιλτονιανή δεν έχει πλήρη μεταφορική
συμμετρία, στην παρουσία μη σταθερού δυναμικού. Η ποσότητα ~~k, παρόλο που
ονομάζεται κρυσταλική ορμή του ηλεκτρονίου, δεν είναι ορμή, και αυτό θα γίνει
κατανοητό σε λίγο, όταν μιλήσουμε για την απόκριση των ηλεκτρονίων στην
παρουσία εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Προς το παρόν, μπορούμε να
θεωρήσουμε το ~k σαν έναν καλό κβαντικό αριθμό, χαρακτηριστικό της διακριτής
μεταφορικής συμμετρίας.
Αντικαθιστούμε τις ιδιοκαταστάσεις ψn,~k στην αρχική Χαμιλτονιανή του προβλήματος
3.1.3, και με χρήση την δράσης της ορμής σε αυτές 3.2.4:

Hψn,~k = En(~k)ψn,~k (3.2.5)

⇒ h~kun,~k(~r) = En(~k)un,~k(~r) (3.2.6)

προκύπτει μια αλλιώτικη Χαμιλτονιανή h~k, με παράμετρο το κυματάνυσμα ~k, το οποίο
ζεί στην πρώτη ζώνη Brillouin.

h~k =

(
(~p+ ~~k)2

2m
+ UEν(~r)

)
(3.2.7)
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Αυτή θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν μιλήσουμε για αδιαβατική μεταβολή του
κυματανύσματος στον αντίστροφο χώρο. Οι ιδιοκαταστάσεις της νέας Χαμιλτονιανης
είναι οι (cell-periodic) συναρτήσεις Bloch un,~k(~r), και όχι οι ψn,~k.

Τέλος, ας υπολογίσουμε την ταχύτητα των ηλεκτρονίων Bloch, χρησιμοποιώντας
το θεώρημα Hellmann-Feynman, ως προς την παράμετρο ~k:

∂E(λ)

∂λ
= 〈n(λ)|∂H(λ)

∂λ
|n(λ)〉

∣∣∣∣∣
λ=~k

1

~
∂E(~k)

∂~k
=

1

~

〈
un,~k

∣∣∣∂h~k
∂~k

∣∣∣un,~k〉 =
〈
ψn,~k

∣∣∣ ~p
m

∣∣∣ψn,~k〉
~vn(~k) =

1

~
~∇~kEn(~k) (3.2.8)

Αυτή είναι η ταχύτητα των Bloch ηλεκτρονίων, μέσα σε μια ζώνη καθορισμένου n.
Κανείς μπορεί να αναρωτηθεί ποιά είναι η συμπεριφορά των ηλεκτρονίων στην

παρουσία εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (θα το μελετήσουμε στο

υποκεφάλαιο 3.3). Για να το δούμε αυτό, θεωρούμε την ημικλασικό μοντέλο
περιγραφής της δυναμικής των ηλεκτρονίων. Σε αυτό το μοντέλο, θεωρούμε τα
ηλεκτρόνια σαν γκαουσιανά κυματοπακέτα, με διασπορά ∆~r και ∆~k, στον ορθό και
αντίστροφο χώρο αντίστοιχα [11], [13].

Μια σημαντική ιδιότητα της ζώνης Brillouin που δεν μπορεί να περάσει
ασχολίαστη είναι η τοροειδής της τοπολογία. Την αποδεικνύουμε, προτού
μελετήσουμε την δυναμική των ηλεκτρονίων Bloch.

3.2.1 Τοπολογία ζώνης Brillouin

Για να αποδείξουμε ότι η ζώνη είναι effectively torus, θα χρησιμοποιήσουμε τις
ιδιοενέργειες του προβλήματος. Αρχικά, βλέπουμε απο την 3.2.2, ότι όλες οι
κυματοσυναρτήσεις ψn,~k εκτός της ζώνης Brillouin με κυματάνυσμα k + G′, μπορούν
να οριστούν εντός της ζώνης Brillouin, στη θέση k. Oι ψn,~k, λόγω της
περιοδικότητας τους στον αντίστροφο χώρο, ικανοποιούν την ίδια εξίσωση
Schrödinger 3.2.5, μιας και η Χαμιλτονιανή Η είναι και αυτή περιοδική στον
αντίστροφο χώρο. ΄Ετσι, και οι ιδιοενέργειες είναι περιοδικές στο αντίστροφο πλέγμα

E(~k + ~G′) = E(~k) (3.2.9)

Για κυματάνυσμα ~k ∈ BZ, εκμεταλλευόμαστε ότι η Χαμιλτονιανή 3.2.5 έχει
συμμετρία αναστροφής του χρόνου [14] (για πραγματική Χαμιλτονιανή αυτό ισχύει
επειδή ικανοποιείται H∗ = H). Επομένως ισχύουν οι πιο κάτω εξισώσεις:

Hψ~k = E(~k)ψ~k

Hψ∗~k = E(~k)ψ∗~k

(3.2.10)
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Oι ψ~k και ψ
∗
~k
έχουν την ίδια πραγματική ιδιοενέργεια E(~k), για Ερμητιανή

Χαμιλτονιανή. Επίσης απο το θεώρημα του Bloch 3.1.5:

TRψk(~r) = ei
~k·~Rψk(~r)

TRψ
∗
k(~r) = ei(−

~k)·~Rψ∗k(~r)
(3.2.11)

Η κατάσταση ψ∗k είναι ισοδύναμη με την κατάσταση ψk όταν αυτή έχει κβαντικό αριθμό

−~k αντί ~k. Επομένως η κατάσταση ψ∗k θα ισοδυναμεί σε ενέργεια E(−~k), και η ψk σε
ενέργεια E(~k).

E(~k) = E(−~k) (3.2.12)

Oι ενέργειες (για συγκεκριμένο επίπεδο n), είναι εκφυλισμένες ανάμεσα σε ~k και −~k.
Θα εξηγήσουμε με ένα διαισθητικό επιχείρημα, την πολυπόθητη τοροειδή συμμετρία της
ζώνης Brillouin, ξεκινώντας απο μονοδιάστατο πρόβλημα, όπως φαίνεται στο σχήμα:

Σχήμα 3.1: Στο σχήμα φαίνεται η δομή ενεργειακών ζωνών για μονοδιάστατο πλέγμα.
Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές σηματοδοτούν τα όρια της πρώτης ζώνης Brillouin.

Παρατηρώντας το σχήμα, μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο ιδιότητες που έχουμε
αποδείξει για τις ιδιοενέργειες, 3.2.9, 3.2.12. Πρώτα, ορίσαμε όλα τα εξωτερικά
σημεία του χώρου k μέσα στην ζώνη, E(~k + ~G′) = E(~k), και έπειτα δείξαμε την
συμμετρία των ενεργειών ως προς το κέντρο k = 0, E(~k) = E(−~k). Στο

μονοδιάστατο πρόβλημα που βρισκόμαστε, τα δύο άκρα της ζώνης Brillouin είναι
ισοδύναμα, επομένως μπορούμε να απεικονίσουμε την ζώνη σαν δακτυλίδι. Με πιό
"επίσημους" όρους που είδαμε στο κεφάλαιο 1 (1.1.1), θα λέγαμε ότι η ζώνη
Brillouin είναι μονοδιάστατο torus T 1 = S1.

Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, για δισδιάστατο πλέγμα, άρα και δισδιάστατη ζώνη
Brillouin, θα έχουμε περιοδικές συνοριακές συνθήκες στην kx και ky κατεύθυνση.
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Αυτό αναλογεί σε περιοδικές συνοριακές συνθήκες δακτυλιδιού σε 2 κατευθύνσεις,
που συνολικά θα δώσει δισδιάστατο torus, T 2 = S1 × S1. Επαγωγικά μπορεί κανείς
να αποδείξει, ότι η ζώνη Brillouin σε D-διαστάσεις, θα είναι ένα D-διάστατο torus,
TD = S1× S1× ...S1︸ ︷︷ ︸

D

.

Σχήμα 3.2: Πώς σχηματίζεται τοροειδής ζώνη σε δύο διαστάσεις. Οι απεναντι πλευρές
της ζώνης Brillouin είναι ισοδύναμες και μπορούν να ταυτιστούν. Σχήμα απο [10].

3.3 Παραδοσιακό Ημικλασικό μοντέλο της

δυναμικής ηλεκτρονίου

Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε την απόκριση των ηλεκτρονίων Bloch, στην
παρουσία εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ~E(~r, t), ~B(~r, t). ΄Οπως έχουμε ήδη
αναφέρει, θα θεωρήσουμε τα ηλεκτρόνια Bloch σαν γκαουσιανά κυματοπακέτα, που
περιγράφονται απο τρία βασικά στοιχεία, μια κεντρική (μέση) θέση ~r στον ορθό χώρο
(με διασπορά ∆~r), ενα κεντρικό (μέσο) κυματάνυσμα ~k (με διασπορά ∆~k), και τον
δείκτη ενεργειακής ζώνης n.
Δεν θα συζητήσουμε τη συστηματική εξαγωγή του ημικλασικού μοντέλου, καθώς
υπάρχει σε όλα τα βιβλία στερεάς κατάστασης, για την ίσως πιό στοιχειώδη
περιγραφή αναφέρουμε τα [11] και [15]. Αντιθέτως θα εστιάσουμε την προσοχή μας
στην εφαρμογή του μοντέλου, αλλά και στο πού υστερεί.

Το ημικλασικό μοντέλο, προβλέπει την χρονική εξέλιξη των ~r, ~k και n, στην
παρουσία εξωτερικών πεδίων, με δοσμένες τις συναρτήσεις En(~k). Προκύπτει ότι:

1. Ο δείκτης ενεργειακής ζώνης n θα είναι μια σταθερά της κίνησης. Δηλαδή τα
εξωτερικά πεδία είναι ανίκανα να προκαλέσουν μεταβάσεις σε άλλες ζώνες.

dn

dt
= 0 (3.3.1)

2. Η χρονική εξέλιξη της θέσης για σταθερό n, δίνεται απο την εξής:

~̇r =
1

~
~∇~kEn(~k) (3.3.2)
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Το ημικλασικό αποτέλεσμα προκύπτει ίδιο με την 3.2.8, που βγήκε μέσω
κβαντικής θεώρησης απο το θεώρημα Hellmann-Feynman. Επιπλέον, αφού
μιλάμε για κυματοπακέτα, η πιό πάνω ταχύτητα μπορεί να ειδωθεί σαν την
ημικλασική ταχύτητα ομάδας του κυματοπακέτου, ∂ω

∂~k
= ∂E

∂(~~k)

3. Η χρονική εξέλιξη του κυματοδιανύσματος ~k για σταθερό n, δίνεται απο την εξής
εξίσωση κίνησης (όπου υποθέτουμε οτι το σωματίδιο είναι ηλεκτρόνιο, φορτίου
-e):

~~̇k = −e[ ~E(~r, t) +
1

c
~̇r× ~B(~r, t)] (3.3.3)

Απο αυτή την εξίσωση κίνησης μπορούμε να καταλάβουμε την δήλωση που

κάναμε, ότι η κρυσταλλική ορμή δεν είναι στα αλήθεια η ορμή των ηλεκτρονίων
Bloch. Προσέξτε το εξής, ότι ο ρυθμός μεταβολής της κρυσταλλικής ορμής,
οφείλεται εξ’ολοκλήρου στα εξωτερικά πεδία (τα εσωτερικά πεδία/εσωτερικές
δυνάμεις λόγω του πλέγματος έχουν ήδη ληφθεί υπόψη και είναι χτισμένα μέσω

του θεωρήματος Βloch -και της ίδιας της έννοιας της κρυσταλλικής ορμής!).
Εξ’ ορισμού, τα ηλεκτρόνια Bloch είναι ηλεκτρόνια μέσα σε περιοδικό
κρυσταλλικό δυναμικό. Και η επίδραση του περιοδικού δυναμικού, παρόλο που
είναι χτισμένη μέσα στις έννοιες, εν τούτοις απουσιάζει σαν ρητή επιπρόσθετη
δύναμη στην εξίσωση κίνησης 3.3.3 (που κατα τα άλλα θυμίζει μια δύναμη
Lorentz στον ηλεκτρομαγνητισμό), επομένως δεν μπορούμε να δούμε το k ως
ορμή των ηλεκτρονίων Bloch (παρόλο που χρησιμοποιείται γι’ αυτή την
κρυσταλλική ορμή και ο όρος "ορμή των quasiparticles" ή "quasielectrons").
Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι η κρυσταλική ορμή
είναι καλός κβαντικός αριθμός για τα ηλεκτρόνια Bloch. Aυτό φαίνεται στο
όριο που μηδενίζονται τα εξωτερικά δυναμικά, όπου d(~k)

dt
= 0.

΄Ενα γενικό σχόλιο είναι ότι οι εξισώσεις κίνησης 3.3.2 και 3.3.3 για ηλεκτρόνια
Bloch μέσα σε εξωτερικά πεδία, είναι οι ίδιες με τις εξισώσεις ελεύθερου ηλεκτρονίου
στο κενό, μόνο που η ενέργεια ελεύθερου ηλεκτρονίου ~2~k2

2m
αντικαταστήθηκε με την

σχέση διασποράς En(~k). Αυτές οι εξισώσεις κίνησης προκύπτουν με γνώση μόνο της
σχέσης διασποράς, η οποία κρύβει μέσα της τη συμμετρία του περιοδικού δυναμικού
στο ορθό πλέγμα.
Τέλος, ας θυμίσουμε συνοπτικά αυτά που ξέρουμε απο την παραδοσιακή φυσική
στερεάς κατάστασης για τις ιδιότητες μεταφοράς των ηλεκτρονίων Bloch, σε μια
γεμάτη ενεργειακή ζώνη n. Παρατηρήστε ότι τώρα θυμούμαστε οτι στα στερεά
έχουμε πολλά ηλεκτρόνια (υποτιθέμενα όπως είπαμε στην αρχή ως

μη-αλληλεπιδρώντα), και χρησιμοποιούμε την αρχή του Pauli για να κάνουμε
καταλήψεις των καταστάσεων (ουσιαστικά των επιτρεπόμενων -κβαντωμένων- k) με
ηλεκτρόνια. Ισχυριζόμαστε ότι τα ηλεκτρόνια σε μια γεμάτη ενεργειακή ζώνη, δεν θα
συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα του κρυσταλλικού στερεού. Για να δούμε αν αυτό
ισχύει, σημειώνουμε ότι το κάθε σημείο ~k εντός της ζώνης Brillouin, απειροστού
όγκου d~k με φασική πυκνότητα 1/4π3 (θεώρημα Louiville), θα συνεισφέρει στο
ρεύμα d~k/4π3

ηλεκτρόνια ανα μονάδα όγκου, με ταχύτητα 3.3.2. Αθροίζοντας ως
προς όλα τα κυματοδιανύσματα μέσα στην ζώνη Brillouin, υπολογίζουμε την
πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματος ενέργειας, σε μια γεμάτη ενεργειακή
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ζώνη:

~j = −e
ˆ
BZ

d~k

4π3

1

~
~∇~kEn(~k) = 0 (3.3.4)

~jE =

ˆ
BZ

d~k

4π3
En(~k)

1

~
~∇~kEn(~k) =

1

2

ˆ
d~k

4π3

1

~
~∇~kE

2
n(~k) = 0 (3.3.5)

Και τα δύο ολοκληρώματα δίνουν μηδέν, λόγω του θεωρήματος στο παράρτημα Β (το
ολοκλήρωμα της κλίσης μιας περιοδικής συνάρτησης πάνω σε κάθε θεμελιώδη

κυψελίδα πρέπει να μηδενίζεται). Στην 3.3.4 η περιοδική σνάρτηση είναι η En, ενώ
στην 3.3.5 η E2

n.

Το αποτέλεσμα αυτό μας λέει πως όλες οι γεμάτες ενεργειακές ζώνες θα είναι

αδρανείς. Επειδή υπάρχει μη-μηδενικό ενεργειακό χάσμα να υπερπηδηθεί, και δεν
μπορεί σε Τ=0Κ, όλα τα ηλεκτρόνια θα μείνουν στη γεμάτη ζώνη (ακόμα και με την
παρουσία πεδίων). Λόγω π.χ. του ηλεκτρικού πεδίου, θα μπορούσε (με βάση τις πιό
πάνω εξισώσεις κίνησης) ένα ηλεκτρόνιο να αλλάξει το αρχικό του k, αλλά δεν θα
έχει κάπου να πάει. Αν τυχόν και αλλάξει και κάποιο άλλο, και εναλλάξουν θέσεις
(εννοείται στον k χώρο), η ζώνη θα συνεχίσει να είναι πλήρως κατειλημμένη, και το
ρεύμα θα είναι πάλι μηδέν. Το υλικό είναι μονωτής (παρόλο που όλες οι καταστάσεις
Bloch είναι επεκτεταμένες (ως το άπειρο) - μη εντοπισμένες)!

Μέχρι τώρα ακολουθήσαμε την παραδοσιακή οδό, δηλαδή συνοπτικά σε αυτή τη
θεωρία, οι άδειες ζώνες πάνω απο την ενέργεια Fermi, καθώς και οι γεμάτες ζώνες
κάτω απο την ενέργεια Fermi, συνεισφέρουν το ίδιο στην αγωγιμότητα, δηλαδή
τίποτα, και άρα μπορούν να αγνοηθούν. Υλικά με γεμάτη ζώνη σθένους, και ενέργεια
Fermi μέσα στο ενεργειακό χάσμα είναι μονωτικά, ενώ υλικά με ημιγεμάτες στάθμες
είναι μέταλλα. Τέλος, οι εξισώσεις κίνησης είναι ίδιες με αυτές για ηλεκτρόνιο στο
κενό, με ταχύτητα την ταχύτητα ομάδας του κυματοπακέτου, και ενέργεια την σχέση
διασποράς.

Σχήμα 3.3: Κατάταξη κρυσταλλικών στερεών σε τρείς μεγάλες κατηγορίες, μέταλα,
ημιαγωγοί και μονωτές στην πρώτη θεωρία ζωνών.

Αυτά που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, είναι πέρα απο γνωστά. Είναι η πρώτη
ολοκληρωμένη θεωρία ζωνών που δημιουργήθηκε, περίπου 100 χρόνια πρίν.
Σημειώνουμε ότι αυτή είναι μια αρκετά επιτυχημένη θεωρία, καθώς περιγράφει τη
συμπεριφορά αρκετών κρυστάλλων (που συμπεριφέρονται-και αυτό μπορεί να είναι
έκπληξη- ωσάν να μην υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των "ψευδοηλεκτρονίων"-τα
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οποία μπορεί να έχουν ενεργές μάζες διαφορετικές απο αυτές των ηλεκτρονίων στο

κενό). Ακόμη ένας τρόπος στον οποίο έχει επιτύχει το μοντέλο αυτό, είναι στο να
κατατάσσει τα υλικά σε μονωτές και αγωγούς. Παρόλη την επιτυχία του στο να
περιγράφει trivial υλικά, το 1980 ήρθε η ανακάλυψη του πρώτου τοπολογικού υλικού,
απο τον Klaus von Klitzing, με δείγματα των Dorda και Pepper.

Η ανακάλυψη του κβαντικού φαινομένου Hall ήταν ο πρώτος "συναγερμός",
καθώς οι πρωτόγνωρες ιδιότητες που παρουσίαζε δεν μπορούσαν να εξηγηθούν απο

την τότε υπάρχουσα θεωρία. Η εκατοντάχρονη θεωρία ζωνών (που χρησιμοποιούμε
ακόμη και σήμερα), χρειάζεται γενίκευση. ΄Εχουμε αγνοήσει τελείως τα interband
φαινόμενα, με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να προκληθούν απο εξωτερικά
μεταβαλλόμενα πεδία. Ωστόσο αυτά έχουν παρατηρηθεί, και προκαλούν μια διορθώση
στην ταχύτητα ομάδας της 3.3.2, την οποία ονομάζουμε ανώμαλη ταχύτητα. Αυτή
αποτελεί έναν τρόπο που μπορεί να εξηγησεί το κβαντικό φαινόμενο Hall.
Αφιερώνουμε το υπόλοιπο κεφάλαιο για να μελετήσουμε τις ιδιότητες του ακέραιου

κβαντικού φαινομένου Hall.

3.4 Εισαγωγή στο ακέραιο κβαντικό φαινόμενο

Hall

Τι συμβαίνει σε ένα δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων (πρώτα μόνο του, σε jellium
model, και μετά σε κρυσταλλικό περιβάλλον), το οποίο ψύχεται σε χαμηλές
θερμοκρασίες, και υπόκειται σε κάθετο, ισχυρό μαγνητικό πεδιο; Η ακόλουθη
συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί, για τις αντιστάσεις Hall ρxy και ρxx (διαμήκη
αντίσταση).

Σχήμα 3.4: Γραφική παράσταση αγωγιμότητας στο IQHE. Τα plateau αγωγιμότητας
αντιστοιχούν στην αντίσταση Hall ρxy. Απο κάτω είναι η διαμήκης αντίσταση ρxx.
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Η αντίσταση Hall (3.4.1), παίρνει μορφή σκαλοπατιών, με τις ακόλουθες
κβαντωμένες τιμές:

ρxy =
1

ν

h

e2
(3.4.1)

σxy = ν
e2

h
(3.4.2)

όπου το ν μετρήθηκε να είναι ακέραιος, με αφάνταστη ακρίβεια (ακρίβεια ένατου
δεκαδικού ψηφίου), εξ’ ου και το φαινόμενο ονομάζεται ακέραιο κβαντικό φαινόμενο
Hall. Ακόμη πιο εκπληκτικό, είναι το γεγονός ότι οι (με τόσο μεγάλη ακρίβεια)
κβαντωμένες αυτές τιμές της αγωγιμότητας Hall (μακροσκοπικό μέγεθος!),
εξαρτώνται εξ’ ολοκλήρου απο σταθερές της φύσης, το φορτίο του ηλεκτρονίου και
την σταθερά του Plank (εξού και η πρόσφατη αλλαγή του συστήματος μονάδων SI!
[16]). Με άλλα λόγια, οι τιμές είναι παγκόσμιες, δεν εξαρτώνται απο το υλικό του
δείγματος, την πυκνότητα φορέων, τις διαστάσεις του δείγματος ή ακόμα και απο τη
θερμοκρασία! (αρκεί αυτή να είναι αρκετά χαμηλή για παρατήρηση του φαινομένου)
Τέτοια συμπεριφορά της αγωγιμότητας Hall, παρατηρήθηκε σε δείγματα "λερωμένα",
δηλαδή γεμάτα με αρκετά μεγάλο βαθμό αταξίας (disorder), προσμίξεις, ατέλειες
στους κρυστάλλους κ.ο.κ., και στην πραγματικότητα, το φαινόμενο οφείλει [17] την
ύπαρξη του στην παρουσία προσμίξεων, κάτι που γενικά δεν θα αναμέναμε απο
διαίσθηση.
Η αντίσταση ρxx στην κατεύθυνση του ρεύματος, παρουσιάζει επίσης συναρπαστική
συμπεριφορά. ΄Οταν η αντίσταση Hall βρίσκεται σε κάποιο plateau, η διαμήκους
αντίσταση ρxx = 0 εξαφανίζεται, και το σύστημα συμπεριφέρεται υπεραγώγιμα. Μόνο
στις αλλαγές plateau εμφανίζονται μη-μηδενικές τιμές της διαμήκης αντίστασης, σε
μορφή "ακίδας", και μηδενίζεται ξανά μέχρι την επόμενη αλλαγή. ΄Οταν ρxx = 0,
(βλέπε παράρτημα C) μηδενίζεται και η αγωγιμότητα στην κατεύθυνση αυτή (και αυτό
συμβαίνει λόγω του τανυστικού χαρακτήρα της αγωγιμότητας και αντίστασης

-περιγράφονται απο 2Χ2 πίνακες- και σαν αποτέλεσμα μπορούν να μηδενίζονται
ταυτόχρονα, λόγω μή μηδενικών τιμών της αντίστασης Hall -δέστε (C.0.3)- ο λόγος
είναι οτι δεν ισχύει πλεον ο απλός τύπος σ=1/ρ αλλά κάτι πιό γενικό)!

ρxx = 0 ⇒ σxx = 0 (αν ρxy 6= 0)

Το συστημα συμπεριφέρεται σαν τέλειος αγωγός και τέλειος μονωτής ταυτόχρονα!

Υπάρχουν δύο πλευρές απο τις οποίες μπορούμε να μελετήσουμε το ακέραιο

κβαντικό φαινόμενο Hall. Η πρώτη είναι σύμφωνα με τις καταστάσεις άκρων. ΄Οταν
το σύστημα είναι περιορισμένο σε διαστάστεις Lx × Ly, δηλαδή υπάρχουν άκρα, τότε
το ρεύμα Hall το κουβαλάνε κάποιες χειραλικές "μεταλλικές" καταστάσεις άκρων
(όπως θα δούμε στο 3.5), ενώ το ψαχνό του συστήματος συμπεριφέρεται μονωτικά.
Χρησιμοποιούμε τα κβαντικά επίπεδα Landau για να περιγράψουμε το σύστημα στην
προσέγγιση αυτή (στο 3.4.1).
΄Ενας δεύτερος τρόπος να μελετήσουμε το σύστημα, είναι αυτός που θεωρεί ότι το
ρεύμα ρέει διαμέσου του ψαχνού, καθώς μπορούμε να "διαμορφώσουμε" το
ορθογώνιο σύστημα σε torus, το οποίο δεν έχει άκρα, έτσι ούτε και καταστάσεις
άκρων. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα μελετήσουμε μόνο τις καταστάσεις άκρων, και
θα επιστρέψουμε στο κεφάλαιο 6 για να εξηγήσουμε την εικόνα του ψαχνού.
΄Αν και σε πρώτη ματιά αυτές οι δύο προσεγγίσεις φαίνονται ξένες μεταξύ τους,
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συνδέονται πάρα πολύ όμορφα, μέσω μιας βαθειάς (και πλέον διάσημης) ιδιότητας,
που φαίνεται να ισχύει σε όλα τα τοπολογικά υλικά, και στις μέρες μας είναι γνωστή
ώς bulk-boundary correspondence. Το στοιχείο που τις συνδέει είναι ο αριθμός
Chern, που όπως θα δούμε, στην προσέγγιση άκρων μετρά τον αριθμό των
καταστάσεων, ενώ σε μοντέλο jellium (που αγνοεί τους κρυσταλλικούς πυρήνες)
μετρά τον αριθμό πλήρως κατειλημμένων επιπέδων Landau, κάτω απο την ενέργεια
Fermi (πάνω απο την οποία τα επίπεδα είναι άδεια). Στην εικόνα του ψαχνού, ο ίδιος
αριθμός Chern βαφτίζεται ώς τοπολογικό αναλλοίωτο TKNN, και είναι το άθροισμα
των αριθμών Chern γεμάτων ζωνών Bloch, κάτω απο την ενέργεια Fermi (όταν
μελετάμε το σύστημα σε κρυσταλλικό περιβάλλον).
Θα μελετήσουμε τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος ξεκινώντας απο τη

φυσική Landau, και όχι ολοκληρωμένη τη φυσική του φαινομένου (δηλαδή το γιατί
να υπάρχουν ατέλειες, ή την περίεργη συμπεριφορά της διαμήκους αντίστασης κλπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες σε τέτοια θέματα, παραπέμπουμε στη διπλωματική [18],
και στο βιβλίο [13].

3.4.1 Κβαντική αντιμετώπιση και Επίπεδα Landau

Γνωρίζουμε ότι σε ένα μαγνητικό πεδίο ~B, αντιστοιχούν πολλά διανυσματικά
δυναμικά ~A,

~∇× ~A = Bẑ (3.4.3)

Η πιό συνηθισμένη επιλογή του δυναμικού είναι μια εκ των δύο βαθμίδων Landau:

~A1 = −Byx̂ ~A2 = Bxŷ (3.4.4)

Ο αναγνώστης μπορεί να επιβεβαιώσει οτι και οι δύο επιλογές αναπαράγουν το

σωστό μαγνητικό πεδίο. Εμείς θα δουλέψουμε με την δεύτερη, ~Ay ≡ ~A2. Παρόλο
που το μαγνητικό πεδίο έχει μεταφορική συμμετρία, αυτό δεν ισχύει για οποιαδήποτε
βαθμίδα και να επιλέξουμε απο τις 3.4.4. Μιας και το διανυσματικό δυναμικό

εισέρχεται στην Χαμιλτονιανή, ούτε και αυτή θα παρουσιάζει μεταφορική συμμετρία
σε κάποια κατεύθυνση (να σημειωθεί ότι για τις δύο βαθμίδες, η Χαμιλτονιανή
παρουσιάζει συμμετρία μεταφοράς μόνο στην κατεύθυνση της βαθμίδας, όπως μπορεί
εύκολα να διαπιστώσει ο αναγνώστης, αλλά όχι προς άλλες κατευθύνσεις στο χώρο
-παρόλο που το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές, άρα αναλλοίωτο προς όλες τις
κατευθύνσεις του χώρου). Με επιλογή λοιπόν της 2ης βαθμίδας έχουμε

H =
1

2m

(
p2
x + (py +

eB

c
x)2

)
(3.4.5)

Η αντίστοιχη εξίσωση Schrödinger που θέλουμε να λύσουμε είναι:

1

2m

(
p2
x + (py +

eB

c
x)2

)
ψk(x, y) = Eψk(x, y) (3.4.6)

Προς το παρόν θα αγνοήσουμε όρους δυναμικής ενέργειας που μπορεί να οφείλονται

στην περιοδικότητα του πλέγματος, ή σε κάποια διαταραχή ή γενικότερα αταξία
(είμαστε δηλαδή στο μοντέλο jellium). Για τον ŷ όρο της κινητικής ενέργειας, έχει
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γίνει η αντικατάσταση της κανονικής ορμής py με την κινηματική ορμή

πy = py + e
c
Ay. Η ορμή py είναι σταθερά της κίνησης καθώς μετατίθεται με την

Χαμιλτονιανή [H, py] = 0. Επομένως, μπορούμε να βρούμε κοινές τους
ιδιοκαταστάσεις. Αυτές δεν είναι άλλες απο επίπεδα κύματα στην ŷ κατεύθυνση.
Γράφουμε λοιπόν το ακόλουθο ansatz,

ψk(x, y) = eikyfk(x) (3.4.7)

H Χαμιλτονιανή θα δράσει στις πιό πάνω καταστάσεις, και ο τελεστής py μπορεί να
αντικατασταθεί με την ιδιοτιμή του ~k:

hkfk(x) =
1

2m

(
p2
x + (~k +

eB

c
x)2

)
fk(x) = Efk(x) (3.4.8)

΄Εχουμε απλοποιήσει το πρόβλημα, σε μια διαφορική εξίσωση στην χ κατεύθυνση.
Ξαναγράφουμε την Χαμιλτονιανή hk ως εξής:

hk =
p2
x

2m
+

(eB)2

2m(c)2

(
x+

~c
eB

k

)2

=
p2
x

2m
+

1

2
mω2

B

(
x+ kl2B

)2 (3.4.9)

Ιδού η γνώριμη σε όλους, Χαμιλτονιανή μετατοπισμένου αρμονικού ταλαντωτή,
στην χ κατεύθυνση, με κυκλοτρονική συχνότητα (cyclotron frequency) ωB ≡ eB/mc,
η οποία στην ημικλασική εικόνα είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ενός κλασικού

ηλεκτρονίου μέσα στο μαγνητικό πεδίο. ΄Εχουμε εισαγάγει ακόμη ένα μέγεθος, το
λεγόμενο μαγνητικό μήκος lB,

lB =

√
~c
eB

(3.4.10)

Για να καταλάβουμε το νόημα αυτής της σταθεράς (για σταθερό Β), ξεκινάμε απο την
κλασική κίνηση ενός φορτισμένου σωματιδίου σε μαγνητικό πεδίο. Για να εκτελεί
κυκλική κίνηση, πρέπει να ισχύει ο δεύτερος νόμος του Nεύτωνα :

mu2

R
=
euB

c
⇒ R =

muc

eB

όπου R η ακτίνα Larmor (παρεπιπτόντως απο εδώ βγαίνει η γωνιακή ταχύτητα να
είναι ίση με την κυκλοτρονική ταχύτητα που αναφέραμε πιο πάνω). Αξίζει να

ερωτηθούμε, ποιά είναι η πιό μικρή τιμή ακτίνας Larmor που επιτρέπει η αρχή
αβεβαιότητας; Για κυκλική κίνηση, ∆x = 2R και ∆p = 2mu,

∆x∆p ≥ ~
2
⇒ mu ∼ ~

R

΄Οπου για ελάχιστη ακτίνα πήραμε το όριο της ισότητας στην αρχή αβεβαιότητας, και
αγνοήσαμε τον παράγοντα 1/8, καθώς ψάχνουμε για τη σημασία του μαγνητικού
μήκους. Τέλος, αντικαθιστούμε στον κλασικό τύπο για την ακτίνα Larmor την ορμή
mu με ~

R
. Τελικά προκύπτει

R2 =
~c
eB

που είναι η έκφραση συμβατή με αυτήν του μαγνητικού μήκους 3.4.10. Με άλλα
λόγια, το μαγνητικό μήκος μπορεί να ερμηνευτεί ημικλασικά ώς η μικρότερη ακτίνα με
την οποία ένα φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε κάθετο μαγνητικό πεδίο, μπορεί να
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εκτελεί κυκλική κίνηση, στα πλαίσια της αρχής της αβεβαιότητας! Αυτή η τιμή σε
τιμές εργαστηρίου φυσικής στερεάς κατάστασης είναι συνήθως της τάξης του

νανομέτρου.

Επιστρέφουμε στην Χαμιλτονιανή αρμονικού ταλαντωτή 3.4.9. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο μετατοπισμένος αρμονικός ταλαντωτής έχει πολλά κέντρα ισορροπίας Xk, και
συγκεκριμένα ένα ανα επίπεδο κύμα, καθώς αυτά έχουν εξάρτηση απο την ορμή στην
κατεύθυνση y:

Xk = −kl2B (3.4.11)

Γράφουμε απ’ ευθείας τις ιδιοενέργειες, είναι αυτές του αρμονικού ταλαντωτή,

En = ~ωB
(
n+

1

2

)
(3.4.12)

με n ∈ Z+. ΄Εχουν προκύψει τα γνωστά ενεργειακά επίπεδα Landau. Οι αντίστοιχες
ιδιοκαταστάσεις του ηλεκτρονίου είναι

ψn,k(x, y) ∼ eiky Hn(x+ kl2B)e−(x+kl2B)2/2l2B (3.4.13)

Οι ιδιοκαταστάσεις αρμονικού ταλαντωτή συμπεριφέρονται σαν επίπεδα κύματα,
δηλαδή εκτεταμένες στην κατεύθυνση της βαθμίδας Landau, και ταυτόχρονα είναι
εντοπισμένες γύρω απο τα κέντρα ισορροπίας Xk, στην x κατεύθυνση, μέσω της
γκαουσιανής. Χαρακτηρίζονται απο δύο κβαντικούς αριθμούς, τον δείκτη ενεργειακού
επιπέδου n Landau, και της ορμής στην κατεύθυνση y. Απο την άλλη οι ενέργειες
έχουν εξάρτηση μόνο απο το n. Γεγονός που τις κάνει (τρελά!) εκφυλισμένες, αφού
είναι ανεξάρτητες απο το κυματάνυσμα k.

3.4.2 Εκφυλισμός Επιπέδων Landau

Για να υπολογίσουμε τον εκφυλισμό των ενεργειακών επιπέδων, πρέπει να
περιορίσουμε το μέχρι τώρα απείρων διαστάσεων δείγμα, σε ένα ορθογώνιο με
πεπερασμένες ακμές Lx και Ly. Θέλουμε να δούμε πόσες καταστάσεις "χωράνε"
μέσα σε ένα επίπεδο Landau (άρα έχουν την ίδια ενέργεια), με επιβολή κατάλληλων
συνοριακών συνθηκών.

Η μορφή των κυματοσυναρτήσεων στην y κατεύθυνση είναι επίπεδα κύματα,
επομένως μπορούμε να επιβάλουμε περιοδικές συνοριακές συνθήκες. Τo κυματάνυσμα
k κβαντώνεται ως εξής:

eik(y+Ly) = eiky ⇒ eikLy = 1

k = n
2π

Ly
, n ∈ Z (3.4.14)

O περιορισμός στην x κατεύθυνση χρειάζεται πιό προσεκτικό χειρισμό. Λόγω της
επιλογής βαθμίδας που κάναμε, το σύστημα έχει χάσει την μεταφορική του συμμετρία
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στην x κατεύθυνση, και έτσι ταύτιση των άκρων x = 0 και x = Lx, θα έκανε το
διανυσματικό δυναμικό ασυνεχές ( ~A(x = 0) 6= ~A(x = Lx)). Αυτό που μπορούμε να
κάνουμε χωρίς επιπτώσεις είναι να περιορίσουμε τα κέντρα ισορροπιάς του αρμονικού

ταλαντωτή, μέσα στο εύρος 0 ≤ Xk ≤ Lx. Επειδή οι θέσεις ισορροπίας έχουν εξάρτηση
απο το k, μπορούμε να εξαγάγουμε μια έκφραση για τις επιτρεπτές τιμές της ορμής
στην κατεύθυνση y,

0 ≥ k ≥ −Lx
l2B

(3.4.15)

Τελικά, ο αριθμός εκφυλισμένων καταστάσεων ανα επίπεδο Landau,

N =

ˆ 0

−Lx/l2B

(
Ly
2π

)
dk =

LxLy
2πl2B

=
eBA

2π~
= NΦ (3.4.16)

΄Οπου A = LxLy, η επιφάνεια του συστήματος, και άρα η ποσότητα ΒΑ είναι η
συνολική ροή (ας την καλέσουμε Φ) που διαπερνά το σύστημα μας. Προκύπτει λοιπόν
ότι ο αριθμος διαθέσιμων καταστάσεων ανα επίπεδο Landau n, είναι ίσος με τον
αριθμό κβάντων ροής που περιέχονται μέσα στη συνολική ροή Φ (όπου με κβάντο
ροής ορίζουμε το Φ0 = hc/e), άρα τελικά με τον αριθμό των κβάντων ροής που
διαπερνούν το σύστημα NΦ = Φ/Φ0. Ο εκφυλισμός τέτοιας τάξης είναι συνήθως
τεράστιος (λόγω της μικρότητας της αριθμητικής τιμής του κβάντου ροής,
Φ0 ∼ 4.1× 10−15 Wb).
Ορίζουμε τον αριθμό ("παράγοντα κατάληψης") ν = Ne/NΦ, ως τον αριθμό

Σχήμα 3.5: Επίπεδα Landau, και εκφυλισμός ως προς k

κατειλημμένων σταθμών Landau. Ο παράγοντας κατάληψης ν παίρνει ακέραιες τιμές,
μόνο όταν οι στάθμες είναι πλήρως γεμάτες. Σε κάθε στάθμη Landau χωράνε NΦ

καταστάσεις, έτσι αν ο αριθμός ηλεκτρονίων στο σύστημα είναι ίσος με τον αριθμό
κβάντων ροής, τότε η χαμηλότερη στάθμη Landau είναι πλήρως κατειλημμένη. Αυτό
σηματοδοτεί την ύπαρξη ενεργειακού χάσματος, ανάμεσα στην θεμελιώδη κατάσταση
και στις υπόλοιπες, άδειες διεγερμένες καταστάσεις.

Χρησιμοποιώντας το ημικλασικό μοντέλο που βλέπει τα φορτία σαν κυματοπακέτα,
υπολογίζουμε την ομαδική ταχύτητα του κυματοπακέτου στην θεμελιώση κατάσταση

uy =
1

~
∂En
∂k

= 0 (3.4.17)
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λόγω του εκφυλισμού των ιδιοκαταστάσεων ως προς k, δεν θα υπάρχει ρεύμα. Στην
πραγματικότητα, σε συνθήκες φαινομένου Hall πρέπει να βάλουμε και κάποιο όρο
δυναμικού στην Χαμιλτονιανή. ΄Ετσι θα ανάψουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο στην x
κατεύθυνση.

3.4.3 Επίπεδα Landau στην παρουσία ηλεκτρικού πεδίου

Θεωρούμε ηλεκτρικό πεδίο στην x κατεύθυνση, γιατί μας βολεύει να
διατηρήσουμε την μεταφορική συμμετρία που έχει το πρόβλημα στην y κατεύθυνση.
Αυτό περιγράφεται (αν το ηλεκτρικό πεδίο είναι ομογενές) με δυναμικό V = −Ex,
και η νέα Χαμιλτονιανή είναι

H =
1

2m

(
p2
x + (py +

eB

c
x)2

)
+ eEx (3.4.18)

Ακολουθάμε το ίδιο σκεπτικό, η Χαμιλτονιανή μετατίθεται με τον τελεστή py,
και μπορούμε να βρούμε ταυτόχρονες ιδιοκαταστάσεις τους, χρησιμοποιώντας το ίδιο
ansatz 3.4.7,

hk =
p2
x

2m
+

1

2
mω2

B(x+ kl2B)2 + eEx (3.4.19)

Μετά απο κάποιες πράξεις (συμπλήρωμα τετραγώνου) στην 3.4.19 προκύπτει και πάλι
η Χαμιλτονιανή μετατοπισμένου αρμονικού ταλαντωτή, με διαφορά ότι τα νέα κέντρα
ταλάντωσης X

′

k είναι μετατοπισμένα

X
′

k = −kl2B −
eE

mω2
B

= Xk −
eE

mω2
B

(3.4.20)

Οι νέες ιδιοενέργειες έχουν αποκτήσει εξάρτηση απο το k,

En,k = ~ωB
(
n+

1

2

)
− eE

(
kl2B +

eE

mω2
B

)
+

1

2
mc2E

2

B2
(3.4.21)

Οι νέες ενέργειες είναι πολύ διαφορετικές απο τα επίπεδα Landau 3.4.12. Αρχικά έχει
αρθεί ο εκφυλισμός των καταστάσεων ως προς k (Σχήμα 3.6).

Ακόμη μια έκπληξη που φέρνει η k εξάρτηση των ενεργειών, είναι ότι οι καταστάσεις
έχουν αποκτήσει ταχύτητα στην κατεύθυνση y! Το ρεύμα παύει να είναι μηδενικό.

uy =
1

~
∂En,k
∂k

= −cE
B

(3.4.22)

Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αναμέναμε απο την κλασική μηχανική. ΄Εχοντας
τοποθετήσει ενα ηλεκτρικό πεδίο, κάθετο στο μαγνητικό πεδίο, τότε το ηλεκτρόνιο
θα εκτελεί την κλασική κυκλική κίνηση λόγω μαγνητικού πεδίου, αλλα ταυτόχρονα,
θα ολισθαίνει, με ταχύτητα (drift velocity) uy =

(
~E × ~B

)
/B2 = −E/B, κάθετα

στο ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό το κλασικό αποτέλεσμα, εμφανίζεται και στον κβαντικό
υπολογισμό. Τώρα μπορούμε να δώσουμε μια φυσική ερμηνεία στους νέους όρους
στην ενέργεια 3.4.21. Το κυματοπακέτο είναι εντοπισμένο γύρω απο τη νέα θέση
X ′k = −kl2B − eE/mω2

B, και μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον δεύτερο όρο της 3.4.21,
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Σχήμα 3.6: ΄Εχει αρθεί ο εκφυλισμός των επιπέδων Landau, στην παρουσία ηλεκτρικού
πεδίου, καθώς οι ιδιοενέργειες έχουν αποκτήσει γραμμική εξάρτηση απο το k, και τα
επίπεδα Landau έχουν κλίση (ανάλογη του Ε, σαν μια δυναμική ενέργεια της νέας
θέσης ισορροπίας, βλέπε κείμενο).

σαν την δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου, που καθορίζεται "κατα μέσο όρο" απο
τη θέση του μετατοπισμένου κέντρου της τροχίας μέσα στο πεδίο. Τέλος, ο τρίτος
όρος της 3.4.21 είναι η επιπλέον κινητική ενέργεια που έχει το σωματίδιο στην y
κατεύθυνση, λόγω της μεταφορικής του κίνησης (με την drift velocity 3.4.22).

3.5 Αντιμετώπιση 1: Σύμφωνα με τις

καταστάσεις άκρων

Το γεγονός ότι οι καταστάσεις 3.4.13 που υπολογίσαμε, είναι εντοπισμένες γύρω
απο τα κέντρα ταλάντωσης (τα οποία ορίζονται και κοντά στα άκρα), σηματοδοτεί την
ύπαρξη καταστάσεων κοντά στα άκρα, τις οποίες θα ονομάσουμε καταστάσεις άκρων.
Αυτες προβλέπονται και απο την κλασική μηχανική. Σε δείγμα πεπερασμένων

διαστάσεων μέσα με κάθετο μαγνητικό πεδίο, το οποίο στην περίπτωση του
Σχήματος 3.7 βλέπει μέσα στη σελίδα για q = −e, τα ηλεκτρόνια θα εκτελούν
αριστερόστροφες κυκλικές τροχίες. Κοντά στα άκρα του δείγματος, αυτές οι τροχίες
θα συναντήσουν κάποιο εμπόδιο, το περιοριστικό δυναμικό των τοιχωμάτων. Σάν
συνέπεια, δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν την τροχία τους, καθώς αυτή θα
διακοπεί απο το τοίχωμα, και η μόνη λύση για το ηλεκτρόνιο είναι να σκεδαστεί,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7. Τελικά το φορτίο αναγκάζεται να κινείται προς μια
κατεύθυνση,και ονομάζεται χειραλικό. Στα δύο άκρα, εμφανίζονται ρεύματα
αντίθετης χειραλικότητας. Τοπικά τα ρεύματα είναι μη μηδενικά, όμως στη συλλογική
εικόνα, το ρεύμα είναι μηδενικό, στην απουσία ηλεκτρικού πεδίου (τα 2 αντίθετα
ρεύματα στα άκρα ακυρώνονται - ενώ δεν ακυρώνονται αν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο
(βλέπετε στη συνέχεια)), όπως άλλωστε προβλέψαμε στο υποκεφάλαιο 3.4.1.

Για την κβαντική μελέτη των καταστάσεων στα άκρα, θεωρούμε ότι τα ηλεκτρόνια
είναι παγιδευμένα στο δείγμα πεπερασμένων διαστάσεων, μέσω κάποιου

ανομοιόμορφου δυναμικού V (x), το οποίο μοντελοποιείται όπως φαίνεται στο σχήμα
3.8.

Το περιοριστικό δυναμικό ανεβαίνει απότομα στα άκρα του συστήματος. Θα
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Σχήμα 3.7: Κλασική ερμηνεία των καταστάσεων στα άκρα. Ηλεκτρόνια συγκρούονται
στα άκρα, και δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν τις κυκλικές τους τροχίες (skipping
orbits), έχοντας σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ρευμάτων, αντίθετων χειραλικοτήτων.

Σχήμα 3.8: Δυναμικό που αισθάνεται το σύστημα όταν είναι πεπερασμένων

διαστάσεων. Στο κέντρο είναι σταθερό, δηλαδή δεν θα έχουμε ρεύμα, ενώ στα άκρα
έχει μορφή που οδηγεί σε περιορισμό των ηλεκτρονίων μέσα στο δείγμα ("confining
potential")

χρησιμοποιήσουμε την ίδια βαθμίδα Landau, στην y κατεύθυνση. ΄Εχουμε τώρα να
κάνουμε με μια καινούρια Χαμιλτονιανή, που μοιάζει με την 3.4.18.

H =
1

2m

(
p2
x +

(
py +

eB

c
x

)2
)

+ V (x) (3.5.1)

Θα υποθέσουμε ότι το δυναμικό είναι περίπου σταθερό, σε απόσταση lB γύρω απο
κάθε θέση ισορροπίας. Aναπτύσσουμε το δυναμικό κατα Taylor γύρω απο κάθε θέση
Xk,

V (x) ≈ V (Xk) + (∂V/∂x)(x−Xk) + ... ≈ x(∂V/∂x) (3.5.2)

Μπορούμε να αγνοήσουμε τους σταθερούς όρους, και κρατάμε μέχρι όρους πρώτης
τάξης. Η τελική Χαμιλτονιανή μετά την προσέγγιση,

H =
1

2m

(
p2
x +

(
py +

eB

c
x

)2
)

+ x(∂V/∂x) (3.5.3)

έχει ακριβώς την ίδια μορφή με την 3.4.18, μόνο που ο συντελεστής του x στο δυναμικό
ήταν έχει αλλάξει eE → ∂V/∂x. Επομένως γνωρίζουμε ακριβώς τις νέες ιδιοενέργειες,
είναι οι 3.4.21, με την αλλαγή συντελεστή που αναφέραμε.
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En,k = ~ωB
(
n+

1

2

)
− kl2B

∂V

∂x
− 1

2mω2
B

(
∂V

∂x

)2

(3.5.4)

Φυσικά λόγω της k εξάρτησης, θα έχουμε ρεύμα στην y κατεύθυνση! Το υπολογίζουμε
με τον γνωστό τύπο για κυματοπακέτα,

uy =
1

~
∂En,k
∂k

= − 1

eB

∂V

∂x
(3.5.5)

Μένει να δούμε αν η έκφραση αυτή αναπαράγει τις χειραλικές καταστάσεις. Με βάση
το μοντέλο του περιοριστικού δυναμικού στο σχήμα 3.8, στο αριστερό άκρο η κλίση
dV/dx είναι αρνητική, και άρα η ταχύτητα θετική uy > 0. ΄Οντως, οι καταστάσεις
κινούνται προς τα πάνω στον άξονα y 3.7. Με το ίδιο σκεπτικό, οι καταστάσεις στα
δεξιά κινούνται προς αρνητικά y, με ταχύτητα uy < 0.

Οι θέσεις ισορροπίας Xk έχουν εξάρτηση απο την ορμή k του ηλεκτρονίου.
Επομένως, αν σε κάθε θέση ισορροπίας "τοποθετήσουμε" ένα (spinless) ηλεκτρόνιο,
ταυτόχρονα τοποθετούμε καταστάσεις σε κάθε επιτρεπτή τιμή k, γεμίζοντας σιγά
σιγά τις καταστάσεις, στην θεμελιώση κατάσταση για παράδειγμα.

Σχήμα 3.9: Η εντοπισμένη θέση ισορροπίας Xk στον πραγματικό χώρο, αντιστοιχεί
σε ορμή k. Γεμίζουμε την θεμελιώδη κατάσταση του συστήματος, στον k χώρο, με
την τοποθέτηση ηλεκτρονίων στις θέσεις ισορροπίας. Στο σχήμα φαίνεται επίσης η
ενέργεια Fermi, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις καταστάσεις άκρων.

Γνωρίζοντας την συμπεριφορά του ενεργειακού χάσματος για μονωτές και

αγωγούς, μπορούμε να καταλάβουμε απο το σχήμα ότι το "ψαχνό" του συστήματος
συμπεριφέρεται μονωτικά. Πρώτο γιατι η ενέργεια Fermi βρίσκεται μέσα στο
ενεργειακό χάσμα ανάμεσα στην τελευταία γεμάτη ζώνη (η θεμελιώδης στην
προκειμένη περίπτωση), και στις ανώτερες άδειες. Και δεύτερο, γιατί έχουμε
αποδείξει ότι για flat επίπεδα Landau, που αντιπροσωπεύουν καταστάσεις στο
εσωτερικό του δείγματος, δεν υπάρχει ρεύμα. Ακόμη, καταλαβαίνουμε ότι τα άκρα
του συστήματος συμπεριφέρονται μεταλλικά, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην
ενέργεια Fermi, και έχουμε αποδείξει ότι τα ηλεκτρόνια κοντά στα άκρα έχουν κάποια
ταχύτητα 3.5.5.

Για να αποδείξουμε πιό σοβαρά ότι μόνο οι καταστάσεις άκρων μεταφέρουν ρεύμα,
τοποθετούμε περισσότερες καταστάσεις στην μία πλευρά του συστήματος, στην δεξιά
για παράδειγμα, όπως στο σχήμα 3.10.
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Σχήμα 3.10: Τοποθετούμε περισσότερες καταστάσεις στο δεξί άκρο, με σκοπό να
δημιουργήσουμε δύο δεξαμενές ηλεκτρονίων με διαφορά δυναμικού.

΄Εχουμε εισαγάγει μια διαφορά δυναμικού (που είναι η τάση Hall, βλέπε κάτω),
ή ισοδύναμα μια διαφορά χημικού δυναμικού ∆µ ανάμεσα στα άκρα του συστήματος.
Αυτό θα εξαναγκάσει την ροή ρεύματος, στην x κατεύθυνση. Την υπολογίζουμε,
αθροίζοντας ως προς όλες τις καταστάσεις,

Iy = −e
ˆ

dk

2π
uy =

1

2πBl2B

ˆ
dx
∂V

∂x
=

e

2π~
∆µ (3.5.6)

όπου ∆µ = eVH , με VH την τάση Hall. H αγωγιμότητα Hall είναι ίση με την τιμή του
πρώτου plataeu για ν=1.

σxy =
1

ρxy
=

Iy
VH

=
e2

2π~
(3.5.7)

O ακέραιος ν που μετρίεται στα plateau (σχέση 3.4.2), προκύπτει ίσος με τον
παράγοντα κατάληψης των σταθμών Landau!

Πράγματι, τα πάνω γενικεύονται, για ν > 1 γεμάτα επίπεδα Landau. Δεδομένου
ότι η ενέργεια Fermi βρίσκεται ανάμεσα στα γεμάτα και άδεια επίπεδα Landau.

Σχήμα 3.11: Δομή σταθμών Landau για ν=2 γεμάτες στάθμες. Η ενέργεια Fermi
βρίσκεται ανάμεσα στις γεμάτες και άδειες στάθμες.

΄Εχουμε δείξει ότι όταν βρισκόμαστε πάνω σε plateau, ο ακέραιος αντιστοιχεί στα
γεμάτα επίπεδα Landau. Αυτός ο ακέραιος ταυτόχρονα μετρά τις μεταλλικές

καταστάσεις στα άκρα. ΄Ηδη φαίνεται απο το σχήμα 3.9 ότι για μία γεμάτη στάθμη
Landau ν=1, υπάρχει μια χειραλική κατάσταση. Αυτό γενικεύεται στο σχήμα 3.11,
όπου για v γεμάτα επίπεδα Landau, έχουμε ν χειραλικές καταστάσεις. Αυτό

αναδεικνύεται πολύ όμορφα (και με πολύ διαφορετικό (gauge) τρόπο) και στο
επιχείρημα του Laughlin.
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3.6 Το επιχείρημα του Laughlin

To gedanken experiment (νοητό πείραμα) του Laughlin ξεκινά ως εξής. Για το
ορθογώνιο σύστημα Landau που χρησιμοποιήσαμε στο 3.4.1, με βαθμίδα ~Ay = Bxŷ,
εφαρμόζουμε περιοδικές συνοριακές συνθήκες στην κατεύθυνση επιπέδων κυμάτων ŷ,
και αφήνουμε την x κατεύθυνση ελεύθερη, με το x να παίρνει τιμές x ∈ [0, Lx]. Δεν
ξεχνάμε ότι υπάρχει και το μαγνητικό πεδίο που είναι κάθετο στην επιφάνεια του

κυλίνδρου.
Οι περιοδικές συνοριακές συνθήκες είναι ισοδύναμες με μια διαδικασία διπλώματος

του ορθογωνίου μας σε κύλινδρο (σχήμα 3.12), και με συνθήκη μονοτιμίας των
κυματοσυναρτήσεων σε κάθε σημείο της κυλινδρικής επιφάνειας που προκύπτει. Το
σύστημα μας λοιπόν είναι κύλινδρος, και έχει δύο άκρα (δεξιά και αριστερά). Περνάμε
μια χρονοεξαρτημένη μαγνητική ροή Φ(t) μέσα απ’ τον κύλινδρο. Απο τον κανόνα
του Faraday, αυτή θα επάγει ένα ηλεκτρικό πεδίο στην ŷ κατεύθυνση.

Ey =
1

cLy

dΦ(t)

dt
(3.6.1)

Σχήμα 3.12: Laughlin gedanken experiment. Το σύστημα Landau γίνεται κύλινδρος,
και περνάμε απο μέσα μια χρονοεξαρτημένη μαγνητική ροή, η οποία επάγει αζιμουθιακό
ηλεκτρικό πεδίο πάνω στον κύλινδρο (απο τον νόμο του Faraday)

Η πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος συνδέεται με το ηλεκτρικό πεδίο ως εξής Jx =
σnxyEy, και μεταφέρει φορτία απο το αριστερό στο δεξί άκρο το κυλίνδρου, σαν να είναι
δύο δεξαμενές. Υποθέτουμε ότι η ροή αλλάζει πάρα πολύ αργά (χρόνος T >> 0), απο
0 σε ένα κβάντο μαγνητικής ροής Φ0 = hc/e. Πόσα φορτία μεταφέρθηκαν απο το ένα
άκρο στο άλλο, μέσω του ψαχνού; Με χρήση της 3.6.1 έχουμε

∆Q = I∆T =

ˆ T

0

dt

ˆ Ly

0

dyJx = σnxy

ˆ T

0

dt

ˆ Ly

0

dyEy = σnxy
Φ0

c
= νe (3.6.2)

Κάθε γεμάτο επίπεδο Landau προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο μεταφέρεται απο
το ένα άκρο στο άλλο. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι για ν γεμάτα επίπεδα Landau
υπάρχουν ν καταστάσεις άκρων. Θα δούμε στο κεφάλαιο 6, ότι αυτή η ιδιότητα είναι
τοπολογική, και σε πιό γενικές περιπτώσεις (όχι μοντέλο jellium), όπου έχουμε
ενεργειακές ζώνες (λόγω του οτι τα ηλεκτρόνια κινούνται -εκτός απο τα εξωτερικά
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πεδία- και μέσα σε κρυσταλλικό πλέγμα), ο αριθμός ν είναι στ’ αλήθεια ένας αριθμός
Chern.

3.7 Μαγνητικές ζώνες Bloch και μαγνητικές

μετατοπίσεις

Για να αποδείξουμε το θεώρημα Bloch στον ορθό χώρο, στην παρουσία μόνο ενός
ενεργού περιοδικού δυναμικού, χρησιμοποιήσαμε πρίν την μεταφορική συμμετρία της
Χαμιλτονιανής 3.4.5, και τους μεταφορικούς τελεστές T~R, όπου ~R ένα οποιοδήποτε
διάνυσμα του ορθού πλέγματος. Το απλό όμως θεώρημα Bloch δεν ισχύει για τη
Χαμιλτονιανή (4.3.3) λόγω της ~A(~r) εξάρτησης, για οποιαδήποτε επιλογή βαθμίδας
Landau (H(~r) 6= H ′ = H(~r + ~R)) αφού

H =
1

2m

[
~p+

e

c
~A(~r)

]2

(3.7.1)

H ′ = T †~RHT~R =
1

2m

[
~p+

e

c
~A(~r + ~R)

]2

(3.7.2)

Θα γενικεύσουμε το θεώρημα Bloch, στην παρουσία μαγνητικού πεδίου, και για να
είμαστε απολύτως γενικοί, δεν θα υποθέσουμε κάποια βαθμίδα Landau.
Το διανυσματικό δυναμικό ~A(~r), ακόμη και μετά απο μεταφορά κατα ένα διάνυσμα R
του ορθού πλέγματος T~R

~A(~r) = ~A(~r + ~R) αναπαράγει το ίδιο μαγνητικό πεδίο

~B(~r) = ~∇× ~A(~r) = ~∇× ~A(~r + ~R) (3.7.3)

Είναι "νόμιμο" λοιπόν να συσχετίσουμε τα δύο δυναμικά με ένα μετασχηματισμό
βαθμίδας,

~A(~r + ~R) = ~A(~r) + ~∇Λ~R(~r) (3.7.4)

Κάνουμε λοιπόν ταυτόχρονα με τη μετατόπιση, ένα μετασχηματισμό βαθμίδας στην H ′
ώστε με το συνδυασμό αυτών των 2 μετασχηματισμών αυτή να παραμένει αναλλοίωτη,
δηλαδή

eiφ~R(~r)H ′e−iφ~R(~r) = H, (3.7.5)

όπου η φάση είναι

φ~R(~r) =
eΛ~R(~r)

~c
(3.7.6)

είναι αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως στο θεώρημα ψ′ = ψei
eΛ
~c . Το τέχνασμα

λοιπόν ήταν οτι έχουμε συνδυάσει τη δράση του μετασχηματισμού βαθμίδας, μαζί με
τον T~R, για να κάνουμε τη Χαμιλτονιανή μεταφορικά συμμετρική. Ορίζουμε τον
μαγνητικό τελεστή μετατόπισης T̃~R, ο οποίος είναι η πάνω συνδυασμένη
δράση μετασχηματισμού βαθμίδας και μεταφοράς κατα ~R (οι επαγγελματίες του
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είδους την αποκαλούν regauged translation):

T̃~R = eiφ~R(~r)T~R (3.7.7)

ο οποίος μπορεί να δειχθεί ότι μετατίθεται με την Χαμιλτονιανή Η,

[T̃~R, H] = 0 (3.7.8)

Ο τελεστής μαγνητικών μετατοπίσεων προκύπτει οτι είναι της μορφής

T̃ (~R) = ei
~R· ~K/~ (3.7.9)

όπου ο ~K έχει μερικές φορές στη βιβλιογραφία ονομαστεί ως ο τελεστής της

ψευδοορμής, και όπως βλέπουμε είναι τώρα ο γεννήτορας των μαγνητικών
μετατοπίσεων, έχει δε τη μορφή

~K = ~p+
e

c
~A− e

c
~B × ~r (3.7.10)

Είναι μια πολύ ωραία άσκηση να αποδείξει κάποιος οτι ο ίδιος τελεστής 3.7.10
μετατίθεται πάντα με την Η (για κάθε βαθμίδα Α), και οτι αυτό αναμενόταν και απο
το αντίστοιχο κλασικό πρόβλημα (προκύπτει αμέσως απο την εξίσωση κίνησης του
Νεύτωνα οτι το κλασικό διάνυσμα 3.7.10 είναι σταθερά της κίνησης για κάθε Α). Και
ποιά είναι η φυσική του σημασία; Το διάνυσμα Κ σχετίζεται (αντίστροφα) με τη θέση
του κέντρου της κλασικής κυκλικής τροχίας (η οποία θέση είναι προφανώς σταθερά
της κίνησης, αφού το ίδιο το κέντρο δεν κινείται), αφήνουμε τον αναγνώστη να
ανακαλύψει ποιά είναι η ακριβής σχέση (αυτή βέβαια η σταθερά της κίνησης χαλάει
όταν βάλουμε έξτρα ηλεκτρικό πεδίο που οδηγεί στην drift velocity u = cE/B του
κέντρου που είχαμε δεί νωρίτερα).

Να σημειώσουμε ότι το σέτ τελεστών T̃ (~R) δεν είναι αβελιανό γκρούπ, λόγω των
σχέσεων μετάθεσης [Kx, Ky] = i~ e

c
B, [Kx, Kz] = [Ky, Kz] = 0. Για να βρεθούν

κοινές ιδιοκαταστάσεις με τη Χαμιλτονιανή πρέπει να βρεθεί ένα αβελιανό υποσύνολο.
Για να το δούμε αυτό, χρησιμοποιούμε τον πρώτο ορισμό για τον μεταφορικό τελεστή
(πρίν πάρει explicit μορφή μέσω της ψευδοορμής), 3.7.7.

΄Οταν [T̃~R1
, T̃~R2

] 6= 0, είναι αδύνατο να βρούμε ταυτόχρονες ιδιοκαταστάσεις όλων
των {T̃~R} με τη Χαμιλτονιανή. ΄Αν κάνουμε μια προσεκτική επιλογή των ~R1 και

~R2,
μπορούμε να πετύχουμε

[T̃~R1
, T̃~R2

] = 0 (3.7.11)

Υπο ποιές συνθήκες ισχύει η 3.7.11; Πολλαπλασιάζουμε τον μεταθέτη απο τα δεξιά με
T̃ †~R1

,

T̃~R2
=T̃~R1

T̃~R2
T̃ †~R1

=e
iφ~R1

(~r)
T̃~R1

e
iφ~R2

(~r)
T̃~R2

T̃ †~R1
e
−iφ~R1

(~r)

=e
iφ~R1

(~r)+iφ~R2
(~r+~R1)−iφ~R1

(~r+~R2)−iφ~R2
(~r)
T̃~R2

(3.7.12)

Ο τελεστής T̃~R2
μπορεί να ορίζεται με ελευθερία πολλαπλασιασμού με μια φάση, η

οποία όμως πρέπει να είναι μονότιμη κάτω απο αζιμουθιακά ταξίδια κατα 2π, άρα
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φ~R1
(~r) + φ~R2

(~r + ~R1)− φ~R1
(~r + ~R2)− φ~R2

(~r) = 2nπ

=
e

~c

˛
~A(~r) · d~r

=
2πΦB

Φ0

(3.7.13)

όπου n είναι ακέραιος, ΦB = ~B · (~R1 × ~R2) η μαγνητική ροή διαμέσου του

παραλληλόγραμου που δημιουργούν τα ~R1 και
~R2, και Φ0 το κβάντο μαγνητικής ροής.

Η φάση της 3.7.13 δεν είναι άλλη απο τη φάση Aharonov-Bohm που θα μάζευε το
σωματίδιο άν κινείτο πάνω στην περιφέρεια του παραλληλογράμμου. Και τελικά, για
να ισχύει η 3.7.11 η συνθήκη μετάθεσης των τελεστών μετατόπισης που ψάχνουμε
γίνεται απλά

⇒ n =
ΦB

Φ0

(3.7.14)

Ο αριθμός κβάντων μαγνητικής ροής, μέσα απο το παραλληλόγραμμο ~R1 × ~R2 να

είναι ακέραιος (n). Το πάνω αποτέλεσμα έχει αξιοποιηθεί κατα κόρον στη

βιβλιογραφία (μετά την πασίγνωστη δουλειά του Hofstadter, με τη fractal πεταλούδα
του [19]) για περιπτώσεις που μεσα απο τη μοναδιαία κυψελίδα (με ακμές a,b) περνά
ροή ΦB = p

q
Φ0, με p,q ακέραιοι πρώτοι (με p < q). Τότε, ορίζεται η λεγόμενη

μαγνητική κυψελίδα (με ακμές a, qb), δηλαδή με διευρυμένη τη μιά ακμή κατα q, άρα
με επιφάνεια q φορές μεγαλύτερη απο την επιφάνεια της αρχικής, απο την οποία τώρα
θα περνά ροή ίση με pΦ0, που ικανοποιεί δηλαδή (με n = p) την 3.7.14. Με

διαφορετικά λόγια, ενώ μέσα απο την αρχική θεμελιώδη κυψελίδα περνάει

"κλασματική ροή" - σε μονάδες κβάντου ροής - με το κλάσμα να είναι < 1, τώρα μέσα
απο την καινούργια, μεγαλύτερη (μαγνητική) κυψελίδα περνάει ένα ολόκληρο κβάντο
ροής (δηλαδή το κλάσμα έχει γίνει = p). Αυτό σημαίνει (απο την 3.7.13) οτι δύο
τελεστές μετατόπισης κατα μήκος των 2 ακμών της μαγνητικής κυψελίδας
μετατίθενται μεταξύ τους. Αυτό δίνει την ευκαιρία "εύκολης επίλυσης" του
προβλήματος, αφού τώρα όλοι οι τελεστές μετατόπισης μετατίθενται με την Η,
προκύπτει ένα "γενικευμένο θεώρημα Bloch", με μιά παιδαγωγική αναφορά να είναι
το πρόσφατο σύγγραμμα του Girvin [13] (παρόλο που σήμερα, τέτοια προβλήματα,
π.χ. στο γραφένιο (graphene) σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, αποτελούν ολόκληρη
ερευνητική περιοχή).



Κεφάλαιο 4

Γεωμετρία του Χώρου Hilbert

Δέν είναι κρυφό, πως η γεωμετρία βρίσκεται παντού στη φυσική. Για παράδειγμα,
o Hermann Minkowski απέδειξε ότι η ειδική θεωρία της σχετικότητας, πατέρας της
οποίας είναι ο Albert Einstein, μπορεί να κατανοηθεί γεωμετρικά, στον χωροχρόνο
Minkowski. Στις αρχές της θεμελίωσης της κβαντικής θεωρίας, απουσίαζε μια
ανάλογη γεωμετρική προσέγγιση, μέχρι την ανακάλυψη του Berry. Ο Berry θεώρησε
ένα σύστημα, του οποίου η Χαμιλτονιάνή εξαρτάται από κάποιο σέτ

χρονοεξαρτημένων παραμέτρων. Υιοθετώντας την αδιαβατική διεργασία, επέλεξε την
n ιδιοκατάσταση της Χαμιλτονιανής, και την εξάνάγκασε να εξελιχθεί χρονικά με
κυκλικό τρόπο, μέσα στον χώρο παραμέτρων. Με άλλα λόγια, οι παραμέτροι του
συστήματος κάνουν ένα ταξίδι στον χώρο παραμέτρων, μέχρι να επιστρέψουν στις
αρχικές τους τιμές. Το ίδιο κάνει και η Χαμιλτονιάνή του συστήματος. Περιμένουμε
λοιπόν και κάποια κατάσταση n να επιστρέψει στον εαυτό της, μόνο με την
συνεισφορά της δυναμικής φάσης e−iEnt/~ λόγω χρονικής εξέλιξης, σωστά;
Η ιδιοκατάσταση επιστρέφει στον εαυτό της, κουβαλώντας μαζί της έναν επιπλέον
παράγοντα φάσης, πέρα από τον γνωστό δυναμικό παράγοντα φάσης (το φαινόμενο
αυτό ονομάστηκε απο τον Berry anholonomy - βλέπε 5.2.4). Το αξιοσημείωτο

αποτέλεσμα είναι πως, αυτή η επιπλέον φάση (που μάλιστα διέφυγε της προσοχής
όλων για περίπου 60 χρόνια) είναι γεωμετρική! Εξαρτάται από το μονοπάτι που
σχηματίστηκε στον χώρο παραμέτρων κατα την αδιαβατική μεταφορά, και άρα την
γεωμετρία του χώρου αυτού(και επομένως, είναι εντελώς ανεξάρτητη απο τη διάρκεια
της κυκλικής διεργασίας). Η επιπλέον αυτή γεωμετρική φάση που μαζεύει μια

κατάσταση σε μια κυκλική αδιαβατική διεργασία στον χώρο παραμέτρων ονομάζεται

σήμερα φάση του Βerry.

Λίγο αργότερα, οι Aharonov-Anandan προσπάθησαν να γενικεύσουν τη φάση
του Berry και σε μη αδιαβατικές (αλλά πάντα κυκλικές) διεργασίες. Θεώρησάν μια
οποιαδήποτε κβαντική κυκλική διεργασία, όχι κατ’ άνάγκη αδιαβατική, και αντί να
εξελίξουν την κατάσταση μέσω κάποιου σέτ παραμέτρων στον χώρο παραμέτρων,
χρησιμοποίησαν τον προβολικό χώρο Hilbert, ο οποίος όπως θα δούμε είναι ο χώρος
στον οποίο ζουν οι φυσικές καταστάσεις (με τη γνωστή ελευθερία φάσης) και όχι ο
απλός χώρος Hilbert. Η φάση Aharonov-Anandan (ΑΑ), στο αδιαβατικό της όριο
δίνει τη φάση του Berry. Επομένως, η φάση του Berry, και το κρυφό γεωμετρικό
μονοπάτι στο οποίο ορίζεται, μπορεί να ειδωθεί μέσα στον προβολικό χώρο Hilbert,
σάν μια πιο θεμελιώδης διατύπωση.

52
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Αρχικά θα δούμε πως προκύπτει η φάση του Berry γεωμετρικά στον χώρο των
παραμέτρων, με βάση την αρχική ιδέα του Berry, και έπειτα θα δούμε την φάση των
ΑΑ, στον προβολικό χώρο Hilbert, που στο αδιαβατικό της όριο θα δώσει την φάση
Berry.
Ο αναγνώστης "χρειάζεται" μόνο το υποκεφάλαιο 4.1 σάν υπόβαθρο για αυτά που
ακολουθούν, και μπορεί να αγνοήσει το υπόλοιπο κεφάλαιο. Ωστόσο καλό είναι να
διαβαστεί μετά το κεφάλαιο 5, για μια πιό ολοκληρωμένη εικόνα.

4.1 Απο τον χώρο Hilbert H στον προβολικό
χώρο Hilbert P (H)

΄Οταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κβαντικό σύστημα, αρχικά γράφουμε την
εξίσωση Schrödinger που το περιγράφει:

H(λ) |Ψ(t)〉 = i~
d

dt
|Ψ(t)〉 (4.1.1)

Αυτή η Χαμιλτονιανή που επιλέξαμε να περιγράφει το σύστημα έχει έμμεση εξάρτηση

απο τον χρόνο, μέσω του σετ παραμέτρων λ = (λ1, λ2..., λn) ∈ Rn. Σημειώνουμε ότι
οι παραμέτροι λ έχουν κρυμμένη εξάρτηση απο τον χρόνο (όπως προείπαμε, μόνο απο
τα λ προέρχεται η χρονική εξέλιξη του συστήματος), και αυτό φυσικά δεν φαίνεται
στον ακίνητο χώρο παραμέτρων (ο οποίος θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με
Καρτεσιανούς άξονες λ1, λ2..., και άρα εχει διάσταση ίση με τον αριθμό των
παραμέτρων). Το σύνολο καταστάσεων |Ψ(t)〉 που ικανοποιούν την 4.1.1 λέμε ότι
είναι διανύσματα που ζουν στον χώρο Hilbert H.

Μαζί με τη λύση της 4.1.1, που όπως είπαμε θα δώσει την πλήρη χρονική εξέλιξη
μιάς τυχαίας κατάστασης |Ψ(t)〉, πρέπει επίσης να λυθεί ταυτόχρονα και η "στιγμιαία
εξίσωση ιδιοτιμών" της Χαμιλτονιανής H(λ),

H(λ) |n(λ)〉 = E(λ) |n(λ)〉 (4.1.2)

με σκοπό να βρεθεί το κανονικοποιημένο σύνολο των ιδιοκαταστάσεων της για

κάθε χρονική στιγμή (τις οποίες συμβολίζουμε σαν |n(λ)〉 στην σχέση 4.1.2).
Τότε, όπως ανακάλυψε ο Berry και όπως θα δούμε κι εμείς με άλλους τρόπους
παρακάτω, θα προκύψει οτι η σχέση μεταξύ των λύσεων της 4.1.1 και των λύσεων
της στιγμιαίας εξίσωσης ιδιοτιμών 4.1.2 (αν το σύστημά μας είναι κλειδωμένο σε μιά
τέτοια ιδιοκατάσταση |n(λ)〉), προκύπτει οτι είναι:

|Ψ(t)〉 = eiγn(t)eiδn(t) |n(λ)〉 (4.1.3)

όπου γn(t) είναι μια φάση γεωμετρικής φύσεως, που ορίζεται πάνω σε ένα μονοπάτι
του ακίνητου χώρου παραμέτρων, και η δn(t) είναι η γνωστή δυναμική φάση που
περιγράφει την χρονική εξέλιξη του συστήματος. Ωστόσο ας μην προτρέχουμε, πρίν
εξαγάγουμε τη διάσημη πλέον φάση του Berry στον χώρο παραμέτρων (που θα
προέλθει απο την πάνω γn όταν το μονοπάτι είναι κλειστό), θα κοιτάξουμε πρώτα το
τι πραγματικά αντιπροσωπεύουν τα ket |Ψ(t)〉, στον χώρο Hilbert.
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Γνωρίζουμε ότι η Κβαντική Μηχανική είναι θεμελιωμένη με βάση το αξίωμα της

μέτρησης. Προετοιμάζουμε πάρα πολλά πανομοιότυπα κβαντικά συστήματα, όλα στην
ίδια κβαντική κατάσταση |Ψ(t)〉, και κάνουμε ταυτόχρονη μέτρηση του μεγέθους Ô (το
οποίο είναι τελεστής) σε όλα τα συστήματα. Στη γενική περίπτωση (που η |Ψ(t)〉 είναι
υπέρθεση όλων των ιδιοκαταστάσεων της Χαμιλτονιάνής), θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα
κάθε μέτρησης μια από τις ιδιοτιμές του μεγέθους Ô, με μέση τιμή

〈Ô〉 =
〈Ψ(t)|Ô|Ψ(t)〉
〈Ψ(t)|Ψ(t)〉

(4.1.4)

Το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν αλλάζει αν η κατάσταση πολλαπλασιαστεί με κάποιο

global παράγοντα φάσης (πιο γενικά με ενα μιγαδικό αριθμό c, όμως θέλουμε τις
καταστάσεις να είναι πάντα κάνονικοποιημένες).

|Ψ(t)〉 → eiφ |Ψ(t)〉 (4.1.5)

H 4.1.4 μένει αμετάβλητη. Επομένως, το αξίωμα της μέτρησης επιβάλλει στις φυσικές
καταστάσεις να μην ορίζονται σάν απλά διανύσματα |Ψ(t)〉 στον χώρο Hilbert, αλλά
σάν μια πιο γενική κατηγορία διάνυσμάτων, τα γνωστά rays.

Ορίζουμε τον προβολικό χώρο Hilbert ως P (H), ο οποίος σχετίζεται με τον χώρο
Hilbert μεσω μιας απεικόνισης, π : H → P (H). Για κάθε διάνυσμα |Ψ(t)〉 ∈ H του
χώρου Hilbert, ορίζουμε ένα γκρούπ ισοδύναμων διάνυσμάτων {|Ψ′(t)〉} ∼ c |Ψ(t)〉,
τα οποία ονομάζουμε rays και ζουν στον προβολικό χώρο Hilbert. Η κανονικοποίηση
επιβάλει c = eiφ.

|Ψ(t)〉 ∈ H ↔ {eiφ |Ψ(t)〉} ∈ P (H) (4.1.6)

Σχήμα 4.1: Για κάθε διάνυσμα |Ψ〉 ≡ |Ψ(t)〉 στον χώρο Hilbert, αντιστοιχούν πάρα
πολλα (άπειρα) rays στον προβολικό χώρο Hilbert, με διάφορες επιλογές παράγοντα
φάσης

Αυτή η ελευθερία πολλαπλασιασμού των φυσικών καταστάσεων με έναν

παράγοντα φάσης, υποδηλώνει ότι η φάση μιας φυσικής κατάστασης είναι ασήμαντη.
΄Οποτε κάναμε αυτή τη φαινομενικά trivial δήλωση, χρησιμοποιούσαμε τον
φορμαλισμό του προβολικού χώρου Hilbert χωρίς να το γνωρίζουμε.

Επομένως για μία φυσική κατάσταση |Ψ(t)〉, αντιστοιχούν πάρα πολλά
κανονικοποιημένα διανύσματα { |Ψ(t)〉 eiφ} στον προβολικό χώρο Hilbert. Το

αντικείμενο του προβολικού χώρου Hilbert που ανταποκρίνεται ένα προς ένα με μια
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φυσική κατάσταση είναι ο πίνακας πυκνότητας (projector) καθαρής κατάστασης [20] :

ρ(t) =
|Ψ(t)〉 〈Ψ(t)|
〈Ψ(t)|Ψ(t)〉

(4.1.7)

Με άντικατάσταση |Ψ(t)〉 → |Ψ(t)〉 eiφ, οι φάσεις αλληλοακυρώνονται, και ο ρ(t)
ορίζεται μονοσήμαντα. ΄Ετσι, κάθε γκρούπ ray, και άρα κάθε φυσική κατάσταση
αντιστοιχεί σε ένα σημείο του P (H).
Σημειώστε ότι η επιλογή κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα φάσης, για μια φυσική
κατάσταση, λέγεται gauge fixing (διότι πολλαπλασιασμός με έναν παράγοντα φάσης
μπορεί πάντα να ειδωθεί ώς μετασχηματισμός βαθμίδας, βλέπε Παράρτημα A).

4.2 Απόσταση στον χώρο Hilbert

Για δύο διάνύσματα |Ψ1(t)〉 και |Ψ2(t)〉 ∈ H, ορίζεται η απόσταση τους στον
Hilbert χώρο: [12], [20]

D2
1,2 = − ln |〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉|2 (4.2.1)

Μιας και μπορούμε να ορίσουμε τις |Ψ1(t)〉 και |Ψ2(t)〉 με ελευθερία ενός παράγοντα
φάσης, αναμένουμε η ποσότητα D2

1,2 να είναι άνεξάρτητη του παράγοντα φάσης, και
αυτό επαληθεύεται εύκολα. Επίσης, η απόσταση είναι μια πραγματική ποσότητα.
Ωστόσο αν γράψουμε την ίδια ποσότητα με διαφορετικό τρόπο,

D2
1,2 = − ln 〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉 − ln 〈Ψ2(t)|Ψ1(t)〉 (4.2.2)

ο κάθε όρος ξεχωριστά δεν είναι άνεξάρτητος του παράγοντα φάσης των rays.
Ταυτόχρονα, είναι μιγαδικός αριθμός, και μπορεί να γραφτεί στη μορφή ã = |a|eiφ:

〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉 = |〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉|eiφ12 (4.2.3)

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά φάσης φ12 άνάμεσα στις δύο καταστάσεις,
λογαριθμάμε δεξιά και αριστερά

− ln 〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉 = − ln |〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉|+ iφ12

και η διαφορά φάσης προκύπτει ίση με

φ12 = − Im ln 〈Ψ1(t)|Ψ2(t)〉 (4.2.4)

Αυτή η ποσότητα έχει ξεκάθαρα εξάρτηση από την επιλογή φάσης, και άρα δεν μπορεί
να είναι μετρήσιμη (έτσι και αλλιώς είναι σαν μια βαθμίδα, δηλαδή διανυσματικό
δυναμικό, οπότε αυτό δεν αποτελεί έκπληξη).

΄Αν οι καταστάσεις |Ψ1(t)〉 και |Ψ2(t)〉 είναι λύσεις της εξίσωσης 4.1.1, και
μπορούν να γραφούν στη μορφή 4.1.3 (με τα |n(λ1,2)〉 να ικανοποιούν την 4.1.2, για
κάθε χρονική στιγμή, σε δύο σημεία του χώρου παραμέτρων), τότε μπορούμε να
υπολογίσουμε την σχετική απόσταση των |n(λ1,2)〉, σε δύο σημεία του χώρου
παραμέτρων (με διαδικασία παρόμοια με αυτή που ακολουθήσαμε στην αρχή του
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υποκεφαλαίου αυτού). Για να το δούμε αυτό, αντικαθιστούμε την σχέση 4.1.3 στην
απόσταση δυο καταστάσεων του χώρου Hilbert 4.2.1:

D2
1,2 = − ln

∣∣e−iγn(λ1)(C1)e−iδn(λ1)(t)eiγn(λ2)(C2)eiδn(λ2)(t)
∣∣2|〈n(λ1)|n(λ2)〉|2

D2
λ1,λ2

= − ln |〈n(λ1)|n(λ2)〉|2 (4.2.5)

Αυτή ξαναγράφεται με διαφορετικό τρόπο:

D2
λ1,λ2

= − ln 〈n(λ1)|n(λ2)〉 − ln 〈n(λ2)|n(λ1)〉 (4.2.6)

Το bracket 〈n(λ1)|n(λ2)〉 γράφεται σαν μιγαδικός αριθμός με μέτρο και φάση:

〈n(λ1)|n(λ2)〉 = |〈n(λ1)|n(λ2)〉|eiφλ1,λ2 (4.2.7)

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά φάσης ανάμεσα σε δυο σημεία του χώρου παραμέτρων

λογαριθμάμε δεξιά και αριστερά, και η φάση προκύπτει ίση με

φλ1,λ2 = − Im ln 〈n(λ1)|n(λ2)〉 . (4.2.8)

4.3 Γεωμετρία χώρου παραμέτρων και φάση του

Βerry

Για το σύστημα που αναφέραμε στο υποκεφάλαιο 4.1, έχουμε αποδείξει τις
σχέσεις που περιγράφουν την απόσταση και διαφορά φάσης ανάμεσα σε δυο σημεία

λ1, λ2 του χώρου παραμέτρων (4.2.5, 4.2.8).

Επιλέγουμε μια από τις λύσεις της 4.1.2, για παράδειγμα ας πάρουμε την θεμελιώδη
κατάσταση |n0(λ)〉, τότε η διαφορά φάσης της κατάστασης σε δύο σημεία του χώρου
παραμέτρων λ1 και λ2, με χρήση της 4.2.8 είναι

∆φ12 = − Im ln 〈n0(λ1)|n0(λ2)〉 (4.3.1)

Ποιά θα είναι η συνολική διαφορά φάσης, ότάν η θεμελιώδης κατάσταση περάσει από
διάφορα σημεία στον χώρο παραμέτρων, σχηματίζοντας κλειστό μονοπάτι; Με χρήση
της 4.3.1, για κάθε δύο σημεία:

γ = ∆φ12 + ∆φ23 + ∆φ34 + ∆φ41

= − Im ln 〈n0(λ1)|n0(λ2)〉 〈n0(λ2)|n0(λ3)〉×
× 〈n0(λ3)|n0(λ4)〉 〈n0(λ4)|n0(λ1)〉

(4.3.2)

Εκτελώντας εναν gauge transformation |n0(λi)〉 → eiφi |n0(λi)〉, οι παράγοντες
αλληλοακυρώνονται αφήνοντας την ποσότητα γ gauge invariant, και άρα πιθανά
μετρήσιμη ποσότητα. Αυτή ακριβώς είναι η φάση του Berry, και προκύπτει μόνο από
απλά γεωμετρικά επιχειρήματα στον χώρο παραμέτρων.

Για να την φέρουμε σε μια πιο γνώριμη μορφή, θεωρούμε ότι η κατάσταση |n0(λ)〉
κινείται πάνω σε μια συνεχή καμπύλη C στον χώρο παραμέτρων. Διακριτοποιούμε την
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Σχήμα 4.2: Σχηματισμός κλειστού μονοπατίου στον δισδιάστατο χώρο παραμέτρων
λ = (λ1, λ2), που συνδέει 4 σημεία.

καμπύλη,

Σχήμα 4.3: Μια συνεχής καμπύλη C στον χώρο παραμέτρων, και η διακριτοποίηση της
σε κομμάτια dλ. Σχήμα απο [12]

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά φάσης ∆φ ανάμεσα σε δύο γειτονικά σημεία πάνω
στην καμπύλη C, χρησιμοποιούμε την 4.2.7:

e−i∆φ =
〈n0(λ)|n0(λ+ ∆λ)〉
|〈n0(λ)|n0(λ+ ∆λ)〉|

(4.3.3)

Αναπτύσσουμε κατα Taylor (για μικρές διαφορές φάσης στο συνεχές όριο) την 4.3.3,
και εκμεταλευόμαστε το γεγονός ότι οι καταστάσεις είναι κανονικοποιημένες

〈n0(λ)|n0(λ)〉 = 1.

1− i∆φ ' 〈n0(λ)|n0(λ)〉+ 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 ·∆~λ∣∣∣ 〈n0(λ)|n0(λ)〉+ 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 ·∆~λ
∣∣∣

Το bracket 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 είναι καθαρά φανταστικό (συνέπεια
κανονικοποίησης), επομένως ο παρονομαστής είναι το μέτρο κάποιου μιγαδικού
αριθμού z = Re +i Im.
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1− i∆φ ' 1 + 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 ·∆~λ√
1 + [ 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 ·∆~λ]2

Κρατάμε όρους πρώτης τάξης, δηλαδή αναπτύσσουμε ώς προς τον κυρίαρχο όρο ∆λ.
Στον παρονομαστή έχουμε όρο δευτέρας τάξης, τον οποίο αμελούμε.

−i∆φ ' 〈n0(λ)| ~∇λn0(λ)〉 ·∆~λ (4.3.4)

Στο συνεχές όριο, όπου η διακριτοποίηση κάνει τα κομμάτια dλ της καμπύλης C να
είναι απειροστά, η διαφορά φάσης ανάμεσα σε δύο γειτονικά κομάτια δίνεται από την
4.3.4. Η συνολικη φάση που μαζεύεται πάνω στην καμπύλη του σχήματος 4.3:

γ =
M∑
n=1

∆φn,n+1 →
˛
C

〈n0(λ)|i ~∇λn0(λ)〉 · d~λ =

˛
C

~A(λ) · d~λ. (4.3.5)

Oνομάζουμε την ποσότητα ~A(λ) συνοχή Berry, και είναι gauge dependent ποσότητα.
Η συνολικη φάση γ είναι η gauge invariant φάση του Berry, στην γνωστή της μορφή,
και ισούται με τη ροή συνοχής Berry διαμέσου του μονοπατιού C στον χώρο
παραμέτρων.

Θεωρούμε τώρα ότι ο χώρος παραμέτρων είναι τρισδιάστατος, για να
χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα του Stokes. Η καμπύλη C, είναι το σύνορο
οποιασδήποτε ανοικτής επιφάνειας S στον χώρο παραμέτρων. Απο το θεώρημα του
Stokes, η φάση του Berry μπορεί να γραφεί

γ =

˛
C=∂S

~A(λ) · d~λ =

¨
S

~b(λ) · d~S (4.3.6)

η ποσότητα ~b(λ) oνομάζεται καμπυλότητα Berry

~b(λ) = ~∇λ× ~A(λ) = i 〈 ~∇λn0(λ)|× | ~∇λn0(λ)〉 . (4.3.7)

΄Οπως η φάση του Berry, και η καμπυλότητα είναι επίσης gauge invariant ποσότητα
(εκτός απο τις περιπτώσεις που γίνεται large gauge transformation, και η φάση δεν
είναι πλέον μονότιμη).

4.4 Φάση Aharonov-Anandan (AA) - Γεωμετρία
του προβολικού χώρου Hilbert

΄Εχουμε δείξει πως βγαίνει η φάση του Berry, όταν μεταβάλλονται αδιαβατικά οι
παραμέτροι που περιγράφουν την Χαμιλτονιανή ενός συστήματος, με κυκλικό τρόπο.
Η κυματοσυνάρτηση με την οποία ξεκινήσαμε, σαρώνει ένα μονοπάτι στον χώρο
παραμέτρων καθώς αυτές αλλάζουν, και όταν επιστρέφει στο αρχικό σημείο από όπου
ξεκίνησε, έχει αποκτήσει έναν επιπλέον γεωμετρικό παράγοντα φάσης. Είναι

γεωμετρικός, γιατί εξαρτάται μόνο από το μονοπάτι που δημιουργείται μέσα στον
χώρο παραμέτρων. Οι Aharonov-Anandan [21] γενίκευσαν την φάση του Berry,
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υπολογίζοντας σε κλειστή αναλυτική μορφή τη γεωμετρική φάση που αποκτά μια

κατάσταση, με δύο διαφορές. Πρώτον, δεν υπέθεσαν αδιαβατικότητα, και δεύτερον,
δεν ανάγκασαν την κατάσταση να αλλάζει μέσω κάποιου σετ παραμέτρων μέσω της

Χαμιλτονιάνής, όπως ο Berry. Βρήκάν κάτι πιο θεμελιώδες, ότι η κυματοσυνάρτηση
εκτελεί μονοπάτι μέσα στον προβολικό χώρο Hilbert P(H)! Και άρα ο πραγματικός
χώρος του οποίου η γεωμετρία μας ενδιαφέρει είναι ο προβολικός χώρος Hilbert.
Τέλος, μιας και η φάση του Berry είναι το αδιαβατικό όριο της ΑΑ φάσης, φαίνεται
εύλογο να πούμε ότι η φάση του Berry, εξαρτάται ταυτόχρονα και από το μονοπάτι
στον χώρο παραμέτρων, αλλά και από αυτό στον προβολικό χώρο Hilbert.

Για να υπολογίσουμε την ΑΑ φάση που μαζεύεται στον P(H), πρέπει να κάνουμε
έναmapping - μια προβολή από τον χώρο HilbertH στον P(H), μέσω μιας συνάρτησης
π [22]:

π : H → P(H) (4.4.1)

Θα προβάλουμε το διάνυσμα του χώρου Hilbert |ψ(t)〉 ∈ H στον P(H). Τα rays που
αντιστοιχούν στην |ψ(t)〉, θα διαφέρουν ως προς ένα παράγοντα φάσης,

π( |ψ(t)〉) = |ψ′(t)〉 : |ψ′(t)〉 = c |ψ(t)〉 , c ∈ C. (4.4.2)

΄Ετσι κάθε κλειστό μονοπάτι C μέσα στον H, θα χαρτογραφείται σάν ένα κλειστό
μονοπάτι Ĉ στον P(H). Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 4.4.
Μετά από μια περίοδο χρόνου τ, το αρχικό και τελικό διάνυσμα στον H διαφέρουν

Σχήμα 4.4: ΄Ενα διάνυσμα στον χώρο Hilbert, σχηματίζει το μονοπάτι C, και
επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, με διαφορά έναν παράγοντα φάσης. Το C
απεικονίζεται πάνω στον P(H) μέσω ενός mapping, π(C) = Ĉ, όπου το μονοπάτι Ĉ
στον P(H), αποτελείται από rays, όλα εκ των οποίων περιγράφουν την ίδια κατάσταση,
με διαφορά έναν παράγοντα φάσης. Σχήμα απο [22]

κατά έναν παράγοντα φάσης.

|ψ(τ)〉 = eiφ |ψ(0)〉 (4.4.3)

Για τη φάση φ που αποκτά η τελική κατάσταση εις βάρος της αρχικής στον H, μπορεί
να βρεθεί μια συνάρτηση f(t) για την οποία ισχύει
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φ = f(τ)− f(0) (4.4.4)

Aυτή η f(t) συνδέει το διάνυσμα |ψ(t)〉 του H, με την φυσική κατάσταση |ψ̃(t)〉 στον
P(H),

|ψ(t)〉 = eif(t) |ψ̃(t)〉 (4.4.5)

Για να ισχύει αυτό, πρέπει η |ψ̃(t)〉 να επιστρέφει και αυτή στον εαυτό της μετά από
περίοδο τ:

|ψ̃(τ)〉 − |ψ̃(0)〉 =e−if(τ) |ψ(τ)〉 − e−if(0) |ψ(0)〉
=e−if(τ)eiφ |ψ(0)〉 − e−if(0) |ψ(0)〉
=e−if(τ)eif(τ)e−if(0) |ψ(0)〉 − e−if(0) |ψ(0)〉
=0.

(4.4.6)

Αντικαθιστούμε την 4.4.5 στην εξίσωση Schrödinger,

i~
∂ |ψ(t)〉
∂t

= H |ψ(t)〉

i~eif(t)

(
i
df

dt
|ψ̃(t)〉+

d

dt
|ψ̃(t)〉

)
= eif(t)H |ψ̃(t)〉

−df
dt

=
1

~
〈ψ̃(t)|H|ψ̃(t)〉 − i 〈ψ̃(t)| d

dt
|ψ̃(t)〉 (4.4.7)

Ο όρος αναμενόμενης τιμής της Χαμιλτονιανής είναι ίδιος για τον H και P(H):

〈ψ(t)|H|ψ(t)〉 = e−if(t)eif(t) 〈ψ̃(t)|H|ψ̃(t)〉 = 〈ψ̃(t)|H|ψ̃(t)〉 (4.4.8)

H συνολική φάση φ δίνεται με ολοκήρωση της 4.4.7

φ =

ˆ τ

0

df

dt
dt

= −1

~

ˆ τ

0

〈ψ(t)|H|ψ(t)〉 dt+ i

ˆ τ

0

〈ψ̃(t)| d
dt
|ψ̃(t)〉 dt

(4.4.9)

Ο πρώτος όρος που περιέχει τη Χαμιλτονιανή είναι ξεκάθαρα ο όρος δυναμικής φάσης

φdyn:

φdyn = −1

~

ˆ τ

0

〈ψ(t)|H|ψ(t)〉 dt (4.4.10)

και ότι περισσεύει, δηλαδή ο δεύτερος όρος είναι η γεωμετρική φάση στον προβολικό
χώρο Hilbert P(H), φgeo = φAA = φ − φdyn. Η φάση ΑΑ είναι ανεξάρτητη της
Χαμιλτονιανής, και ανεξάρτητη του χρόνου, για αυτό ισχύει και για μη αδιαβατικά
συστήματα.



Κεφάλαιο 5

Berryology στον χώρο παραμέτρων

5.1 Φάση του Berry

Τι παθαίνει η κβαντική κατάσταση ενός σωματιδίου, όταν μεταβάλουμε αδιαβατικά
τις παραμέτρους του συστήματος, και τις επαναφέρουμε πίσω στις αρχικές τους τιμές;
Παλαιότερα, με βάση την επιστημονική κοινότητα, η απάντηση ήταν trivial. Δεν θα
συμβεί τίποτα. Ευτυχώς για όλους εμάς, ο Michael Berry [23] το αμφισβήτησε, και
βρήκε ότι η κατάσταση θα αποκτήσει μια έξτρα non-trivial φάση, γνωστή ως φάση
του Berry, η οποία είναι γεωμετρικής φύσεως. Θα την απόδείξουμε με τον

παραδοσιακό τρόπο, καθώς και τις ποσότητες που σχετίζονται με τη φάση του Berry,
και θα δούμε τις άμεσες συνέπειες τους, στον χώρο παραμέτρων ~R.

Θεωρήστε ένα φυσικό σύστημα, που περιγράφεται από μια Χαμιλτονιανή που
εξαρτάται έμμεσα από τον χρόνο, μέσω κάποιου σέτ παραμέτρων ~R = (R1, R2, ...).

H = H(~R), ~R = ~R(t) (5.1.1)

Μας ενδιαφέρει η αδιαβατική εξέλιξη αυτού του συστήματος, καθώς το διάνυσμα ~R(t)
κινείται αργά στον χώρο των παραμέτρων, στους χρόνους t ∈ (0, T ), σχηματίζοντας
μονοπάτι C. Το μονοπάτι C θα μπορούσε γενικά να είναι ανοικτό ή κλειστό, ωστόσο
θα δούμε στη συνέχεια ότι για να έχει φυσικό νόημα η διεργασία, θα πρέπει οι τιμές
των παραμέτρων να επιστρέφουν στον εαυτό τους, και άρα το μονοπάτι να είναι
κλειστό.

Την στιγμιαία ορθοκανονική βάση του χώρου Hilbert, θα αποτελεί το σέτ
ιδιοκαταστάσεων της H(~R), { |n(~R)〉}, που ορίζονται για κάθε τιμή του διανύσματος
~R ως εξής:

H(~R) |n(~R)〉 = En(~R) |n(~R)〉 (5.1.2)

Πρέπει να προσέξουμε το εξής, τα kets { |n(~R)〉} δεν είναι απλά διανύσματα του
χώρου Hilbert, αλλά rays στον προβολικό χώρο Hilbert! ΄Ετσι, έχουν την ελευθερία
πολλαπλασιασμού με μια global μιγαδική φάση, που γενικά εξαρτάται από το ~R:

|n(~R)〉 → eiζ(
~R) |n(~R)〉

61
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Σχήμα 5.1: Αδιαβατική αλλαγή παραμέτρων, μέσω μεταφοράς του διανύσματος ~R(t)

στον χώρο των παραμέτρων. Το ~R(t) διαγράφει ένα κλειστό μονοπάτι C.

Τη διεργασία αυτή θα την βαφτίσουμε σαν έναν μετασχηματισμό βαθμίδας. Αυτή η
φάση ζ(~R) δεν μπορεί να είναι τυχαία. Θα κάνουμε λοιπόν ένα gauge choice,
απαιτώντας η συνάρτηση ζ(~R) να είναι μονότιμη και συνεχής παντού πάνω στο
σύνορο C [24]. Το σύστημα χρονοεξελίσσεται, επομένως πρέπει να λυθούν
ταυτόχρονα η χρονοανεξάρτητη (TISE) 5.1.2 αλλά και η χρονοεξαρτημένη εξίσωση
(TDSE) του Schrödinger 5.1.3:

i~
∂

∂t
|Ψn(t)〉 = H(~R(t)) |Ψn(t)〉 (5.1.3)

Σύμφωνα με το αδιαβατικό θεώρημα, αν το σύστημα βρίσκεται αρχικά στην
ιδιοκαταστασή |n(~R(0))〉, θα χρονοεξελιχθεί στην ίδια ιδιοκατάσταση |n(~R(t))〉, για
κάθε τιμή του διανύσματος ~R(t), πάνω στο σύνορο C. Η προυπόθεση είναι η
διεργασία να γίνει πάρα πολύ αργά - αδιαβατικά. Πιό συγκεκριμένα, απαιτούμε η
διεργασία να γίνεται τόσο αργά ώστε να μην κλείνει ποτέ το ενεργειακό χάσμα,
δηλαδή η ενεργειακή στάθμη της κατάστασης |n〉 να μην αγγίξει ποτέ κάποια
γειτονική ενεργειακή στάθμη. Τα σημεία αυτά όπου αγγίζουν δύο ενεργειακές

στάθμες (Σχήμα 5.2), είναι σημεία εκφυλισμού, και όπως θα δούμε, αναπαριστούν
Berry μαγνητικά μονόπολα, δηλαδή πηγές μιας "αλλιώτικης" μαγνητικής ροής. Εμείς
θα υποθέσουμε μη εκφυλισμένες καταστάσεις για να υπολογίσουμε τη φάση του

Berry.

Διατεινόμαστε ότι η λύση της 5.1.3 θα είναι της μορφής

|Ψn(t)〉 = Cn(t) |n(~R(t))〉 (5.1.4)

Με αρχική συνθήκη |Ψn(t = 0)〉 = |n(~R(t = 0))〉. Ο τελεστής χρονικής εξέλιξης για
την Χαμιλτονιανή είναι μοναδιακός (U †U = I), άρα οι συντελεστές Cn(t) πρέπει να
είναι μιγαδικές φάσεις.

Cn(t) = eiγn(t)e−
i
~
´ t
0 dt
′En(t′) (5.1.5)

Το δεύτερο εκθετικό αναγνωρίζεται εύκολα ως η δυναμική φάση που αποκτά η

κατάσταση μιας χρονοεξαρτημένης Χαμιλτονιανής. ΄Οπως θα δούμε, η φάση γn(t)
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Σχήμα 5.2: Στο πρώτο σχήμα βλέπουμε την ιδανική διακύμανση των ενεργειακών
καταστάσεων, κατα την αδιαβατική μεταβολή του διανύσματος ~R(t), όπου το ενεργιακό
χάσμα μένει πάντα ανοικτό. Στην δεύτερη παρατηρούμε ένα σημείο εκφυλισμού στις
ενέργειες, το οποίο εκφράζει την ύπαρξη μαγνητικού μονοπόλου Berry.

είναι γενικά μη μηδενική. Η τελική λύση έχει την ακόλουθη μορφή.

|Ψn(t)〉 = eiγn(t)e−
i
~
´ t
0 dt
′En(t′) |n(~R(t))〉 (5.1.6)

Αντικαθιστούμε την 5.1.6 στην 5.1.3, και παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο με το bra
〈Ψn(t)|. Αυτό που παίρνουμε είναι η εξής έκφραση:

∂

∂t
γn(t) = i

〈
n(~R(t))

∣∣∣ ∂
∂t

∣∣∣n(~R(t))
〉

(5.1.7)

Αντιστέφοντας την πάνω,

γn(t) = i

ˆ t

0

dt′
〈
n(~R(t′))

∣∣∣ ∂
∂t′

∣∣∣n(~R(t′))
〉

(5.1.8)

Με χρήση του κανονα αλυσίδας, το πιό πάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως προς την
παράμετρο R:

∂

∂t′
|n(~R(t′))〉 =

∂

∂R
|n(~R)〉 dR

dt′

γn(C) =i

ˆ Rf

Ri

〈
n(~R)

∣∣∣ ∂
∂ ~R

∣∣∣n(~R)
〉
· d~R

=i

ˆ
C

〈
n(~R)

∣∣∣ ∂
∂ ~R

∣∣∣n(~R)
〉
· d~R

(5.1.9)

Προς το παρόν αφήνουμε το μονοπάτι C ανοικτό, δεν απαιτούμε οι τιμές των
παραμέτρων να επιστρέφουν στον εαυτό τους με το πέρας της διεργασίας, για να
καταλάβουμε γιατί αγνόησαν τόσοι φυσικοί την φάση γn, πρίν την εμφάνιση του
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Berry.

΄Εχουμε καταλήξει στην φημισμένη φάση του Berry 5.1.9, η οποία εξαρτάται
αποκλειστικά από το διάνυσμα R, και όχι από τον χρόνο. Η εξάρτηση της φάσης του
Berry από το σύνορο C, την καθιστά γεωμετρική. Αντίθετα με τη δυναμική φάση, η
οποία όπως μαρτυρά και το όνομα, εξαρτάται μόνο από την δυναμική εξέλιξη του
συστήματος, η φάση του Berry έχει να κάνει με τη γεωμετρία του χώρου
παραμέτρων.

Μια πληροφορία που δεν μπορούμε να παραλείψουμε είναι ότι η φάση του Berry
είναι πραγματική. Αυτό μπορούμε να το δούμε από την σχέση κανονικοποίησης των
καταστάσεων:

〈n(~R(t))|n(~R(t))〉 = 1

d

dt

(
〈n(~R(t))|n(~R(t))〉

)
= 0

〈∂tn(~R(t))|n(~R(t))〉+ 〈n(~R(t))|∂tn(~R(t))〉 = 0

Ορίζοντας σαν z το μιγαδικό Βracket z = 〈n(~R(t))|∂tn(~R(t))〉,

z + z∗ = 0⇒ 2 Re(z) = 0 (5.1.10)

Aποδείξαμε ότι το πραγματικό κομμάτι του Βracket είναι μηδέν, επομένως είναι καθαρά
φανταστικός αριθμός και μπορεί να γραφεί σαν i*(κάτι πραγματικό). Η μορφή αυτή
του bracket εμφανίζεται στην 5.1.8, επομένως η φάση του Berry είναι πραγματική και
ίση με το φανταστικό κομμάτι του Bracket.

γ(C) = − Im

ˆ
C

〈
n(~R)

∣∣∣ ∂
∂ ~R

∣∣∣n(~R)
〉
· d~R (5.1.11)

5.1.1 Συνοχή και Καμπυλότητα Berry

Μπορούμε να ορίσουμε ακόμη δύο τοπικές ποσότητες, οι οποίες σχετίζονται με
τη φάση του Berry. Το πρώτο μέγεθος που ορίζουμε είναι γνωστό ως συνοχή Berry
(Berry connection):

~An(~R) = i
〈
n(~R)

∣∣∣ ∂
∂ ~R

∣∣∣n(~R)
〉

= − Im
〈
n(~R)

∣∣∣ ∂
∂ ~R

∣∣∣n(~R)
〉 (5.1.12)

Ακόμη, ορίζουμε την καμπυλότητα Berry (Berry curvature), ως τη στροφή της
συνοχής Berry, στην ειδική περίπτωση που ο χώρος παραμέτρων είναι τρισδιάστατος.

~bn(~R) = ~∇~R× ~An(~R) (5.1.13)
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~bn(~R) = i
〈
~∇~R n(~R)

∣∣∣×∣∣∣ ~∇~R n(~R)
〉

= − Im
〈
~∇~R n(~R)

∣∣∣×∣∣∣ ~∇~R n(~R)
〉 (5.1.14)

΄Οπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εξίσωση 5.1.2 δεν καθορίζει πλήρως την κατάσταση
|n(~R)〉, γιατί είναι rays. ΄Εχουμε το δικαίωμα να μετασχηματίσουμε την κατάσταση,

|n(~R)〉 → eiζ(
~R) |n(~R)〉 (5.1.15)

με την υπόθεση ότι η συνάρτηση ζ είναι συνεχές και μονότιμη (πολλές φορές θα
τύχει η ζ να μην είναι μια αξιοπρεπής συνάρτηση). Ας δούμε πώς θα αλλάξουν οι
ποσότητες Berry, κάτω από αυτό τον μετασχηματισμό. Η φάση του Berry, στη
γενική περίπτωση ανοικτού μονοπατιού C, έχει εξάρτηση από τη συνάρτηση ζ (gauge
dependence), επομένως δεν αναπαριστά κάποια φυσικά μετρήσιμη ποσότητα:

γn(C)→ γn(C) + (ζ(~Ri)− ζ(~Rf )) (5.1.16)

Η συνοχή Berry,

~An(~R)→ ~An(~R)− ~∇~R ζ(~R) (5.1.17)

και τέλος, η καμπυλότητα Berry,

~bn(~R)→ ~bn(~R)− ~∇~R× ~∇~R ζ(~R) (5.1.18)

Λόγω της εξάρτησης της φάσης του Berry από τη συνάρτηση ζ, ο Fock
ισχυρίστηκε ότι πάντα μπορεί να γίνει μια κατάλληλη επιλογή της συνάρτησης ζ,
ώστε να γίνει gauged away η φάση του Berry, γn(C)→ 0. Επομένως, επιβιώνει μόνο
η γνωστή δυναμική φάση, και δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με την γn(C).
΄Ηταν ένα λογικό επιχείρημα, γι’αυτό και πολλοί το δέκτηκαν. Ο Berry έκανε τη
διαφορά, και εφάρμοσε την αδιαβατική διεργασία σε κλειστό contractible
σύνορο C (Σχήμα 5.1), εξαναγκάζοντας το διάνυσμα ~R(t) να επανέλθει στην
αρχική του θέση, μετά την αδιαβατική διαγραφή του κλειστού βρόγχου,
~R(t = 0) = ~R(t = T ). Στην περίπτωση που το C δεν μπορεί να συρρικνωθεί σε
σημείο, τότε η φάση του Berry γενικεύεται στη φάση του Zak.

Συμπερασματικά, υπο την προυπόθεση ότι η συνάρτηση ζ είναι μονότιμη, η φάση
του Berry θα ορίζεται mod 2π:

ζ(~R(0))− ζ(~R(T )) = 2πn

eiγn → eiγnei(2πn) (5.1.19)

Και άρα είναι gauge invariant ποσότητα, και πιθανά φυσικά μετρήσιμο μέγεθος! Είναι
ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. ΄Ενας παράγοντας φάσης, που εκ πρώτης όψεως όλοι
μας θα θεωρούσαμε trivial, καταλήγει να έχει φυσική σημασία, για κυκλική αδιαβατική
διεργασία στον χώρο παραμέτρων. Αρκεί η συνάρτηση ζ να είναι μονότιμη, για να
ισχύει η 5.1.19. Η συνοχή Berry, θα συνεχίσει να έχει εξάρτηση από τη συνάρτηση
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ζ, ακόμη και σε κυκλική διεργασία. Αντιθέτως, η καμπυλότητα Βerry θα γίνει gauge
invariant ποσότητα.

~bn(~R)→ ~bn(~R)
���

���
���

�:0

− ~∇~R× ~∇~R ζ(~R) (5.1.20)

Τώρα που το σύνορο C είναι κλειστό, μπορούμε να ορίσουμε τη φάση του Berry
συναρτήσει της συνοχής και καμπυλότητας Berry.

γn(C) =

˛
C=∂S

~An(~R) · d~R (5.1.21)

Χρησιμοποιούμε το θεωρήμα Stokes, το οποίο ισχύει για οποιαδήποτε ανοικτή
επιφάνεια με κοινό σύνορο το C (μόνο άν το C είναι συρρικνώσιμο).

γn(C) =

¨
S

(
~∇~R× ~An(~R)

)
· d~S

γn(C) =

¨
S

~bn(~R) · d~S (5.1.22)

Η συνοχή και καμπυλότητα Berry, φαίνονται σαν γνώριμες ποσότητες. Είναι ακριβώς
ανάλογες με το διανυσματικό δυναμικό και μαγνητικό πεδίο αντίστοιχα, ορισμένες
στον χώρο παραμέτρων, αντί στον πραγματικό. Και η φάση του Berry, σαν το
κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνοχής Berry, αντιπροσωπεύει την ροή
καμπυλότητας Berry, μέσω του συνόρου C! Δηλαδή είναι η αντίστοιχη γενίκευση της
μαγνητικής ροής, σε αυτό τον χώρο παραμέτρων.

Καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα, η αδιαβατική διεργασία μεταβολής των
παραμέτρων του συστήματος μέσα στον χώρο παραμέτρων, που ως απότέλεσμα είχε
την απόκτηση ενός γεωμετρικού παράγοντα φάσης από την κυματοσυνάρτηση, είναι
ουσιαστικά μια προβολική διεργασία. ΄Εχουμε προβάλει τη δυναμική ολόκληρου
του χώρου Hilbert, πάνω στην n ενεργειακή του κατάσταση, και αναγκάσαμε το
σύστημα να εξελιχθεί εκεί. Οι ποσότητες Berry που εμφανίστηκαν είναι emergent.
Αγνοήσαμε την ύπαρξη όλων των υπόλοιπων ενεργειακών ζωνών, και περιοριστήκαμε
σε μία. Το σύστημα ανταποκρίνεται σε αυτή την "απόκρυψη" των υπόλοιπων ζωνών,
με την εμφάνιση ενός "emergent μαγνητικού πεδίου" στον χώρο παραμέτρων,
γνωστό σε εμάς σαν καμπυλότητα Berry, που οφείλεται σε virtual αλληλεπιδράσεις
με τις υπόλοιπες ζώνες. Αυτό φαίνεται πολύ καλά στο επόμενο υποκεφάλαιο, από την
εξίσωση 5.1.23.

5.1.2 Μια καλύτερη σχέση για την καμπυλότητα Berry -
Virtual Transitions

Για να δείξουμε ότι η καμπυλότητα Berry της n ενεργειακής ζώνης δεν οφείλεται
μόνο στην υπο μελέτη ζώνη, ξαναγράφουμε την καμπυλότητα Berry για την n
ενεργειακή κατάσταση σε τρείς διαστάσεις ως εξής (για απόδειξη βλέπε [13]-σελίδα
335):
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~bn(~R) =
∑
n6=m

〈n| ~∇~RH(~R)|m〉 〈m| ~∇~RH(~R)|n〉
(En − Em)2

(5.1.23)

Αρχικά, αυτή η σχέση είναι πολύ πιο πρακτική, γιατί εμπεριέχει μόνο την
παράγωγο της Χαμιλτονιανής, και όχι των rays |n〉. Επομένως αν οι καταστάσεις |n〉
και |m〉 κουβαλάνε έναν πλειότιμο παράγοντα φάσης, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί
τα εκθετικά θα ακυρωθούν. ΄Ετσι, η καμπυλότητα Berry παραμένει πάντα gauge
invariant ποσότητα.

Παρόλο που προβάλαμε τη δυναμική του συστήματος στην n ενεργειακή
κατάσταση, φαίνεται οτι υπάρχουν συνεισφορές στο άθροισμα, από όλες τις
ενεργειακές ζώνες του συστήματος, για κάθε τιμή της παραμέτρου ~R! Το μέγεθος
αυτό έχει μνήμη ακόμη και για περιοχές τις οποίες δεν επισκεύθηκε το σύστημα. Η
ύπαρξη της καμπυλότητας Berry, οφείλεται σε virtual transitions απο την n σε άλλες
ζώνες, m 6= n για συγκεκριμένο ~R.

Σχήμα 5.3: Virtual transitions ανάμεσα στη ζώνη n που προβάλαμε, με τις υπόλοιπες,
για συγκεκριμένη τιμή του ~R. Για απλότητα στο σχήμα φαίνονται μόνο δυό ζώνες,
καθώς για να ισχύει ο τύπος 5.1.23 χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον δυο ζώνες.
Φυσικά μπορούν να υπάρξουν και περισσότερες. Για συστήματα με μία ενεργειακή
ζώνη απουσιάζουν Berry φαινόμενα.

Ισχυριζόμαστε ότι η συνολική καμπυλότητα Berry, όταν αθροίζουμε ώς προς όλες
τις στάθμες του συστήματος είναι μηδέν.

∑
n

bn(~R) =
∑
n

∑
m

〈n| ~∇~RH(~R)|m〉 〈m| ~∇~RH(~R)|n〉
(En − Em)2

=
∑
m

∑
n

〈m| ~∇~RH(~R)|n〉 〈n| ~∇~RH(~R)|m〉
(Em − En)2

(m↔ n)

= −
∑
m

∑
n

〈m| ~∇~RH(~R)|n〉 〈m| ~∇~RH(~R)|n〉
(Em − En)2

= −
∑
n

∑
m

〈n| ~∇~RH(~R)|m〉 〈m| ~∇~RH(~R)|n〉
(En − Em)2

= −
∑
n

bn(~R)

(5.1.24)
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⇒
∑
n

bn(~R) = 0 (5.1.25)

Tο άθροισμα της καμπυλότητας Berry, σε κάθε ~R ως προς όλα τα ενεργειακά
επίπεδα, είναι μηδέν. Αυτή η σχέση υποδηλώνει την τοπική διατήρηση της

καμπυλότητας Berry.

Τέλος, αναφέρουμε ότι η καμπυλότητα Berry ορίζεται καλά όταν υπάρχει
ενεργειακό χάσμα ανάμεσα στις ενεργειακές ζώνες. Σε περίπτωση όπου αγγίζουν
δύο ενεργειακές στάθμες En(~R∗) = Em(~R∗), στο σημείο εκφυλισμού ~R∗, η
καμπυλότητα Berry, δηλαδή το "μαγνητικό πεδίο" στον χώρο παραμέτρων,
παρουσιάζει απειρισμό. Αυτό είναι μια μαθηματική επιβεβαίωση της δήλωσης που
κάναμε πρίν, ότι σε τέτοια σημεία εκφυλισμού παρουσιάζεται ένα effective μαγνητικό
μονόπολο, σαν πηγή μιας effective μαγνητικής ροής (Σχήμα 5.2).

Η καμπυλότητα Berry στην παρουσία συμμετρίας αναστροφής του χρόνου (TRS)
είναι περιττή συνάρτηση,

~bn(−~R) = −~bn(~R) (5.1.26)

ενώ και στην παρουσία αναστροφής του χώρου είναι άρτια,

~bn(−~R) = ~bn(~R) (5.1.27)

Στην παρουσία και των δύο συμμετριών στον χώρο παραμέτρων, η καμπυλότητα Berry
μηδενίζεται. Τέλος, σημειώνουμε ότι η καμπυλότητα Berry 5.1.23 στην n ζώνη, σε
χώρους τυχαίων διαστάσεων ορίζεται στην ακόλουθη γενικευμένη μορφή [20]:

bnµν = i
∑
p 6=n

〈n(R)|∂µH|p(R)〉 〈p(R)|∂νH|n(R)〉
[Ep(R)− En(R)]2

− µ↔ ν (5.1.28)

5.2 Μονόπολο Berry σε 2Χ 2 σύστημα (Two-level
System)

5.2.1 Two Level System (2LS)

΄Ενα παράδειγμα άμεσης σημασίας, στο οποίο βρίσκει εφαρμογή η Berryology, είναι
το απλό 2 επι 2 κβαντικό σύστημα. Στον πραγματικό χώρο, ένα σωματίδιο με σπίν
1/2 παρουσιάζει σύζευξη του σπίν του με κάποιο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Εμείς
θα θεωρήσουμε ένα σωματίδιο με κάποιο βαθμό ελευθερίας σπίν, στον παραμετρικό
χώρο ενός εξωτερικού πεδίου. Σε αυτό τον χώρο, το σπίν θα παρουσιάσει σύζευξη με
το εξωτερικό πεδίο ~d = (dx, dy, dz). Βολεύει να εκφράσουμε το πεδίο d σε σφαιρικές
συντεταγμένες, ~d = d(sin θ cosφ, sin θ sinφ, cosφ). Η Χαμιλτονιανή του συστήματος,

H = ~d · ~σ =

(
dz dx − idy

dx + idy −dz

)
(5.2.1)
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εκφράζεται από τον όρο σύζευξης του σπίν, το οποίο περιγράφεται από τους πίνακες
Pauli ~σ = (σ1, σ2, σ3), με το d. Διαγωνιοποιούμε τον πίνακα της Χαμιλτονιανής, και
βρίσκουμε τις ιδιοενέργειες:

E± = ±|d| (5.2.2)

και τις αντίστοιχες ιδιοκαταστάσεις:

|Ψ(B)
+ 〉 =

(
cos(θ/2)e−iφ

sin(θ/2)

)
και |Ψ(B)

− 〉 =

(
sin(θ/2)e−iφ

− cos(θ/2)

)
(5.2.3)

Οι ιδιοενέργειες καθορίζονται πλήρως από το μέτρο του διανύσματος d, ενώ οι
ιδιοκαστάσεις φαίνονται να έχουν εξάρτηση από τις γωνίες θ και φ, δηλαδή από την
κατεύθυνση του διανύσματος d. Οι καταστάσεις αυτές, δεν ορίζονται μονοσήμαντα,
έχουν την ελευθερία πολλαπλασιασμού με εναν global παράγοντα φάσης (είναι rays
και ανήκουν στον προβολικό χώρο Hilbert). ΄Ετσι, ο δείκτης (Β) στις καταστάσεις
5.2.3, βρίσκεται εκεί για να δείξει ότι, για τον παράγοντα φάσης που επιλέξαμε, οι
καταστάσεις ορίζονται καλά στον βόρειο (Β) πόλο.

΄Ας συμφωνήσουμε ότι βρισκόμαστε στην θεμελιώδη κατάσταση αυτού του

συστήματος, με κυματοσυνάρτηση την |Ψ(B)
− 〉. Στον Βόρειο πόλο (θ=0) όλα είναι

μια χαρά,

|Ψ(B)
− 〉 =

(
0
−1

)
(5.2.4)

Αντίθετα τον νότιο πόλο (θ=π), η γωνία φ είναι απροσδιόριστη, και ο σπίνορας |Ψ(B)
− 〉

δεν ορίζεται μονοσήμαντα.

|Ψ(B)
− 〉 =

(
e−iφ

0

)
(5.2.5)

Κάνοντας μια απόπειρα για να αφαιρέσουμε αυτή την απροσδιοριστία, επιλέγουμε μια
διαφορετική φάση, πολλαπλασιάζοντας με eiφ.

|Ψ(N)
+ 〉 =

(
cos(θ/2)

sin(θ/2)eiφ

)
και |Ψ(N)

− 〉 =

(
sin(θ/2)

− cos(θ/2)eiφ

)
(5.2.6)

Με αυτή την επιλογή βαθμίδας, η θεμελιώδης κατάσταση ορίζεται καλά στον νότιο
(και παντού αλλού), αλλά όχι στον βόρειο πόλο.

θ=0 : |Ψ(N)
− 〉 =

(
0
−eiφ

)
θ=π: |Ψ(N)

− 〉 =

(
0
0

)
(5.2.7)

Το μόνο που μπορεί να γίνει, είναι να μετατοπιστεί ο απειρισμός, από τον ένα πόλο
στον άλλο. Θα δούμε, οτι αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε μη μηδενική καμπυλότητα
Berry. Το σημαντικό που κρατάμε για αυτό το σύστημα, είναι ότι σε σφαιρικές
συντεταγμένες στον χώρο παραμέτρων, οι ιδιοκαταστάσεις της Χαμιλτονιανής πάντα
παρουσιάζουν ένα σημείο απειρισμού. Παρόλη την τεράστια ελευθερία

πολλαπλασιασμού των καταστάσεων με κάποια φάση, δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε
μια κατάσταση χωρίς απειρισμό. Αυτός μόνο μετακινείται πάνω σε μια μοναδιαία
σφαίρα S2(θ, φ).
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5.2.2 Berryology με δύο παραμέτρους (θ,φ), αριθμός
Chern

Οι ιδιοκαταστάσεις του 2LS 5.2.3 εξαρτώνται μόνο από την κατεύθυνση του
d̂(θ, φ), δηλαδή από τις γωνίες θ και φ. Η θ παίρνει τιμές θ ∈ (0, π), και παράλληλα
φ ∈ [0, 2π). Αυτές δημιουργούν την δισδιάστατη μοναδιαία σφαίρα S2, γνωστή και ως
σφαίρα Bloch, η οποία είναι embedded στον τρισδιάστατο χώρο.

Με αλλαγή των γωνιών, μετακινείται το μοναδιαίο διάνυσμα d̂(θ, φ) πάνω στην
σφαίρα. Εμάς μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της θεμελιώδους
κατάστασης του 2 Χ 2 συστήματος, |Ψ(B,N)〉 ≡ |Ψ(B,N)

− (θ, φ)〉, η οποία ζεί στον
P (H), όταν οι παραμέτροι του συστήματος, γωνίες θ και φ, μεταβάλλονται
αδιαβατικά. Πώς το κάνουμε αυτο; Η γεωμετρική αναπαράσταση του προβολικού
χώρου Hilbert για το 2 Χ 2 σύστημα, είναι η σφαίρα Bloch S2. Οι δύο πόλοι της
σφαίρας αντιστοιχούν στην βάση των 2 διανυσμάτων που έχουμε, στην περίπτωση
μας θα είναι οι ιδιοκαταστάσεις του τελεστή ιδιοστροφορμής Sz, spin πάνω |1〉 και
spin κάτω |0〉. ΄Ετσι, σε κάθε σημειο της σφαίρας αντιστοιχεί μια κατάσταση
(γραμμικός συνδυασμός), με ανάλογη επιλογή βαθμίδας (Β) ή (Ν).

|ΨB〉 = sin(θ/2)eiφ |1〉 − cos(θ/2) |0〉
|ΨN〉 = sin(θ/2) |1〉 − cos(θ/2)eiφ |0〉

(5.2.8)

Αυτές οι καταστάσεις είναι rays και ορίζονται με την ελευθερία πολλαπλασιασμού
μιας φάσης. Κάνοντας λοιπόν ένα mapping, του μοναδιαίου διάνυσματος d̂(θ, φ), στην
κατάσταση |Ψ(B,N)〉, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αδιαβατική μεταβολή της
θεμελιώδους κατάσταση, με αργή αλλαγή του διανύσματος (Βλέπε Σχήμα 5.4). Καθ’
όλη τη διεργασία, το σύστημα θα πρέπει να παραμείνει στη θεμελιώδη του κατάσταση
και ενεργειακή στάθμη, και άρα από τη συζήτηση που κάναμε στην θεωρία Berry,
αναμένουμε την εμφάνιση ποσοτήτων Berry. Αυτές θα προκύπτουν σαν απόκριση του
συστήματος, λόγω παραμέλησης της ύπαρξης της θεμελιώδους στάθμης.

Σε αυτό τον χώρο η κλίση ορίζεται ως ∂ = (∂θ, ∂φ). Ας υπολογίσουμε συνιστώσες
της συνοχής Berry, A = (Aθ.Aφ).

Aθ = i 〈Ψ|∂θ|Ψ〉 και Aφ = i 〈Ψ|∂φ|Ψ〉 (5.2.9)

Για τις δύο επιλογές βαθμίδας που κάναμε, (Β) και (Ν), στη θεμελιώδη κατάσταση:

A
(B)
θ = 0 και A

(B)
φ = sin2 θ

2

A
(N)
θ = 0 και A

(N)
φ = − cos2 θ

2

(5.2.10)

Η καμπυλότητα Berry ως προς τις 2 παραμέτρους, είναι ίδια και για τις δύο επιλογές
βαθμίδας, αναμενόμενο για μια gauge invariant ποσότητα:

bθφ = ∂θAφ − ∂φAθ = sin
θ

2
cos

θ

2
=

1

2
sin θ (5.2.11)
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Σχήμα 5.4: Μοναδιαία σφαίρα Bloch S2(θ, φ) για 2LS με παραμέτρους θ και φ.
Κάνουμε ένα mapping της κατάστασης |Ψ(B,N)

− (θ, φ)〉 στο διάνυσμα d. Με μεταφορά
του διανύσματος d , που αντιπροσωπεύει κάποιο εξωτερικό πεδίο, πάνω στη σφαίρα,
παρακολουθάμε την αδιαβατική μεταβολή της κατάστασης.

Η συνοχή και καμπυλότητα Berry είναι τοπικά μεγέθη. ΄Ας υπολογίσουμε ένα global
μέγεθος, την ροή καμπυλότητας δια μέσου ολόκληρης της S2.

ΦS2 =

¨
S2

dθdφbθφ =
1

2

¨
S2

dθdφ sin θ︸ ︷︷ ︸
dΩ

= 2π (5.2.12)

H φάση του Berry για ένα βρόγχο πάνω στην σφαίρα Bloch S2
είναι η μισή στερεά

γωνία Ωs που μαζεύτηκε καθώς διατρέχαμε τον βρόγχο. Η εξάρτηση της φάσης από
μια γεωμετρική ποσότητα, την στερεά γωνία, τονίζει τον γεωμετρικό της χαρακτήρα.

γ(Cθ) =
1

2

¨
S2

dΩ =
1

2
Ωs (5.2.13)

Μπορούμε επίσης να σπάσουμε το ολοκλήρωμα ροής 5.2.12, με χρήση του νόμου
του Stokes, σε δύο patches πάνω στη σφαίρα. Το χωρίο Β αποκλείει τον νότιο πόλο,
B = S2 − {θ = π}, ενώ το χωρίο Ν εξαιρεί τον βόρειο πόλο, N = S2 − {θ = 0}.

¨
S2

dθdφbθφ =

ˆ
B

dθdφbθφ +

ˆ
N

dθdφbθφ =

˛
Cθ

dφ(A
(B)
φ − A(N)

φ ) = 2π (5.2.14)

H ροή Berry που προκύπτει είναι κβαντωμένη σε κβάντα 2π. Αυτή είναι μια
τοπολογική κβάντωση! Ορίζουμε τον ακέραιο αριθμό Chern, ως τον αριθμών
κβάντων ροής Berry που διαρρέουν την σφαίρα, όπου ένα κβάντο ροής είναι 2π. Εδώ
ο αριθμος Chern ισούται με μονάδα.

C1 =
1

2π

¨
S2

dθdφbθφ = 1 (5.2.15)

Ο αριθμός Chern είναι πάρα πολυ σημαντικός. ΄Εχει εξάρτηση μόνο από την

καμπυλότητα Berry, που είναι gauge invariant και άρα πολύ πιθανά μετρήσιμη
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ποσότητα, και ακόμη πιό σημαντικά, είναι μια τοπολογική robust ποσότητα. Τώρα,
θα αποδείξουμε ότι ο αριθμός Chern έχει διπλή σημασία, είναι επίσης και ο αριθμός
μαγνητικών μονοπόλων που βρίσκονται μέσα στη μοναδιαία σφαίρα.

5.2.3 Μαγνητικό μονόπολο στο χώρο παραμέτρων

Η κβάντωση της ροής Berry θυμίζει πάρα πολύ την τοπολογική κβάντωση του
μαγνητικού μονοπόλου, από την σκοπιά των Wu-Yang. Θέλουμε να δείξουμε

ξεκάθαρα αυτή την αναλογία. Για να το δούμε αυτό, κάνουμε μια αλλαγή
μεταβλητών. Στο προηγούμενο πρόβλημα, ο χώρος παραμέτρων ήταν η μοναδιαία
σφαίρα S2, με μεταβλητές θ και φ. Τώρα βρισκόμαστε και πάλι στον τρισδιάστατο
ευκλείδιο χώρο παραμέτρων ~d = (dx, dy, dz). Αυτή τη φορά, εργαζόμαστε πάνω σε
σφαίρα σταθερής ακτίνας d, και όχι μοναδιαία (Σχήμα 5.5).

Σχήμα 5.5: Αριστερά φαίνεται ο χώρος παραμέτρων. Είναι μια σφαίρα embedded
στον τρισδιάστατο ευκλείδιο χώρο, με ακτίνα d. Δεξιά απεικονίζεται το ακτινικό
"μαγνητικό" πεδίο, δηλαδή η καμπυλότητα Berry που παράγει ένα μαγνητικό μονόπολο
στον χώρο παραμέτρων.

Οι καταστάσεις που χρησιμοποιούμε είναι οι |Ψ(B)
− 〉 και |Ψ

(N)
− 〉 5.2.3. ΄Ας

υπολογίσουμε την συνοχή Βerry, η οποία θα ορίζεται σε τρείς διαστάσεις
~̃A = (Ãd, Ãθ, Ãφ).

~̃A = i 〈Ψ| ~∇~d|Ψ〉 (5.2.16)

Σε αυτό τον χώρο, η κλίση ορίζεται σε σφαιρικές συντεταγμένες,

~∇~d = d̂
∂

∂d
+ θ̂

1

d

∂

∂θ
+ φ̂

1

d sin θ

∂

∂φ
(5.2.17)

Αγνοούμε τον πρώτο όρο γιατί η ακτίνα της σφαίρας είναι σταθερή και ίση με |d|. Για
την κατάσταση |Ψ(B)

− 〉, προκύπτει μια νέα μορφή για τη συνοχή Berry,

~̃A(B) =
1− cos θ

2d sin θ
φ̂ (5.2.18)
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Ενώ για την κατάσταση |Ψ(N)
− 〉,

~̃A(N) = −1 + cos θ

2d sin θ
φ̂ (5.2.19)

Οι συνοχές Berry 5.2.18 και 5.2.19 στον διανυσματικό χώρο d, είναι ακριβώς ίδιες με
τα διανυσματικά δυναμικά που αντιστοιχούν στο μαγνητικό μονόπολο στον

πραγματικό χώρο 2.2.5, 2.2.11. Φτάνει να θέσουμε το φορτίο του μονοπόλου g=1/2.
Φαίνεται ξεκάθαρα, σε περίπτωση που υπήρχαν αμφιβολίες, ότι οι ποσότητες Berry
είναι γενίκευση των ηλεκτρομαγνητικών ποσοτήτων, σε χώρους διαφορετικών
διαστάσεων (r → d). Προκύπτει άραγε κάποια αναλογία της καμπυλότητας Berry με
το μαγνητικό πεδίο μονοπόλου; Μπορούμε να υπολογίσουμε την καμπυλότητα Berry,
χρησιμοποιόντας οποιαδήποτε από τις δύο συνοχές,

~b = ~∇~d× Ã = d̂
1

d sin θ

∂

∂θ

(
sin θÃφ

)
=

d̂

2d2
(5.2.20)

Επιβεβαιώνουμε επιτέλους ότι η καμπυλότητα Berry στον χώρο παραμέτρων, έχει
την ίδια μορφή με το μαγνητικό πεδίο μαγνητικού μονοπόλου με μαγνητικό φορτίο

g=1/2, τοποθετημένο στην αρχή των αξόνων. Είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή των
αξόνων η καμπυλότητα Berry απειρίζεται, και γνωρίζουμε από την σχέση 5.1.23 ότι
το σημείο απειρισμού αντιστοιχεί σε σημείο εκφυλισμού των ενεργειακών σταθμών.
Δηλαδή αγγίζουν οι δυο ενεργειακές στάθμες E± = ±|d| = 0. Σε όλα τα υπόλοιπα
σημεία του χώρου, το ενεργειακό χάσμα είναι ανοικτό και ίσο με ∆E = 2|d|.
Επιπλέον, η καμπυλότητα σαν τοπική και gauge invariant ποσότητα, μπορεί να είναι
φυσικά μετρήσιμο μέγεθος. Είναι λογικό να αναμένουμε ότι θα επηρεάσει διάφορες
ιδιότητες συστημάτων που μοντελοποιούνται με χρήση του 2LS.
Πρίν συνοψίσουμε, επανερχόμαστε στον αριθμό Chern. Στο προηγούμενο

υποκεφάλαιο φάνηκε η πρώτη ιδιότητα του αριθμού Chern, δηλαδή η τοπολογική
κβάντωση της καμπυλότητας Berry. Τώρα, έχοντας προηγηθεί η πλήρης ταύτιση του
μαγνητικού μονοπόλου στον πραγματικό χώρο, με το μονόπολο στον χώρο
παραμέτρων, φαίνεται ότι ο δεύτερος ρόλος του αριθμού Chern είναι να μετρά τον
αριθμό μαγνητικών μονοπόλων, που συμπεριλαμβάνει μια σφαίρα.

‹
S2

~b · ~dS = 2π

1

2π

‹
S2

~b · ~dS = Cn (5.2.21)

5.2.4 Anholonomy

Η "απότυχία" ενός συστήματος, μετά από μια κυκλική διεργασία, να επιστρέψει
στην αρχική του κατάσταση, ονομάζεται anholonomy (a.k.a holonomy για τους
μαθηματικούς, αλλά είναι πιό γνωστή σαν anholonomy ανάμεσα στους φυσικούς).
Αυτή η κυκλική διεργασία γίνεται μέσα στον Χ-χώρο παραμέτρων. Μια ποσότητα
που περιγράφει το σύστημα, s, έχει εξάρτηση από τις παραμέτρους Xi, {i = 1, 2, ..},
και είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το σύστημα, με την κυκλική αλλαγή των
παραμέτρων. Τα Xi επιστρέφουν στον εαυτό τους. ΄Αν το ίδιο δεν ισχύει για την s, η
διαφορά ανάμεσα στην αρχική και τελική τιμή του s είναι η anholonomy. Θα
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κοιτάξουμε δύο παραδείγματα, ένα από την "καθημερινή ζωή", και ένα κλασικό
παράδειγμα anholonomy, το εκκρεμές του Foucault. Τα μελετάμε γιατί, η
πολυαγαπημένη μας φάση του Berry, είναι και αυτή, μια κβαντική anholonomy.

Η "αδέξια" γάτα [25]

Εξηγήστε το εξής παράδοξο. ΄Οταν αφήσουμε μια γάτα να πέσει από ένα ψηλό
κτήριο (don’t try this at home), με τα πόδια της να κοιτάνε προς τα πάνω, θα
καταφέρει να προσγειωθεί με τα πόδια. Καταφέρνει να περιστρέψει τον εαυτό της
κατα 180 μοίρες, παρόλο που η αρχική της στροφορμή ήταν μηδέν! ΄Ετσι, από την
αρχή διατήρησης της στροφορμής, σε κάθε σημείο της πτώσης απαγορεύεται να έχει
στροφορμή. Πώς καταφέρνει να περιστραφεί πρίν χτυπήσει το έδαφος;

Σχήμα 5.6: Μονοπάτι στον "χώρο σχημάτων" μιας γάτας που πέφτει απο ύψος. Το
αρχικό και τελικό σχήμα διαφέρουν κατα μια περιστροφή 180 μοιρών. Αντιθέτως, άν
υπήρχε ένας παρόμοιος χώρος σχημάτων για μια πέτρα που πέφτει, τότε καθώς πέφτει η
πέτρα δεν θα υπάρξει κίνηση στον χώρο σχημάτων. Το σχήμα της πέτρας δέν αλλάζει,
και έτσι είναι ίδιο στην αρχή και στο τέλος της πτώσης.

Η σύνδεση του φαινομένου με κάτι το "παράδοξο" προκύπτει επειδή η λογική μας
ταυτίζει την γάτα με ένα στερεό αντικείμενο, σαν μια πέτρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις
(της πέτρας) η διατήρηση στροφορμής ισχύει και δεν υπάρχει κανένα παράδοξο. Στην
περίπτωση της γάτας, τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί κατα τη διάρκεια της πτώσης
η γάτα μπορεί να αλλάξει το σχήμα της, με κατάλληλη "προσαρμογή" των μυών της.
΄Οπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, μπορούμε να συσχετίσουμε την αλλαγή στο σώμα της
γάτας, σαν να είναι ένα μονοπάτι στον χώρο παραμέτρων, τον οποίο θα ονομάσουμε
"χώρο σχημάτων". Η "βάση" του χώρου αυτόυ είναι τα διάφορα σχήματα που είναι
ικανή να πάρει το σώμα της γάτας.
Μετά το κυκλικό ταξίδι της στον χώρο σχημάτων, η μορφή της γάτας στην
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προσγείωση είναι η ίδια με την αρχική της μορφή. Η ίδια η γάτα από την άλλη, είναι
περιστραμμένη κατα 180 μοίρες στον πραγματικό χώρο. Η κατεύθυνση της γάτας
είναι η anholonomy του συστήματος. Σε αναλογία με τη φάση του Berry, μετά από
κυκλικό ταξίδι στον χώρο παραμέτρων, η κυματοσυνάρτηση αντιστοιχεί στο σχήμα
της γάτας, και στο τέλος αποκτά μια γεωμετρική φάση, τη φάση του Berry, που
αντιστοιχεί στην περιστροφή της γάτας.

Το εκκρεμές του Foucault

Ο Léon Foucault χρησιμοποίησε τη φυσική του εκκρεμούς στα μέσα του 19ου
αιώνα, για να μελετήσει περιστροφή της γής. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο, το οποίο
δεν μελέτησε ο Foucault. Θεωρούμε ένα εκκρεμές, με ένα βαρίδιο τοποθετημένο στο
ελεύθερο άκρο.
Το βαρίδιο στο εκκρεμές έχει κάποια περίοδο περιστροφής T, γύρω από τον άξονα

Σχήμα 5.7: Εκκρεμές του Foucault

περιστροφής του ~cb. Μετά από μια περιστροφή της γής (24 ώρες) γύρω από τον
άξονα ~ca, το εκκρεμές επιστρέφει στον εαυτό του, το βαρίδιο όμως όχι. Η θέση του
βαριδίου έχει μετατοπιστεί κατα μια γωνία. Αυτή η γωνία ονομάζεται γωνία Hannay
και ισούται με τη στερεά γωνία που σάρωσε ο άξονας του εκκρεμούς ~cb, ως προς τον
άξονα περιστροφής της γής ~ca! Αυτή φυσικά εξαρτάται από τις γεωγραφικές

συντεταγμένες του εκκρεμούς. Το εκκρεμές του Foucault και η γωνία Hannay είναι
ότι πιό κοντινό κλασικά στη φάση του Berry, καθώς και οι δύο διεργασίες εμπλέκουν
στερεά γωνία.



Κεφάλαιο 6

Γεωμετρία και Τοπολογία στη

θεωρία ζωνών

6.1 Φάση του Berry στη θεωρία ζωνών

Θυμίζουμε ότι η Χαμιλτονιανή Bloch H που έχει διακριτή μεταφορική συμμετρία
μέσα στο πλέγμα Bravais, ικανοποιεί την εξίσωση Schrödinger, με αντίστοιχες λύσεις
τις συναρτήσεις ψn,~k(~r) = 〈r|ψn,~k〉

H |ψn,~k〉 = En(~k) |ψn,~k〉 (6.1.1)

Το θεώρημα του Bloch ισχύει για λύσεις της μορφής |ψn,~k〉 = ei
~k·~r |un,~k〉. Θέλουμε να

μεταφέρουμε το σύστημα στον ~k χώρο, και πιό συγκεκριμένα στην ζώνη Brillouin. Η
Χαμιλτονιανή στον αντίστροφο χώρο, παραμετροποιείται ως προς ~k:

h(~k) = e−i
~k·~rHei

~k·~r (6.1.2)

h(~k) =
(~p+ ~~k)2

2m
+ Uεν(~r) (6.1.3)

Η αντίστοιχη εξίσωση Schrödinger

h(~k) |un,~k〉 = En(~k) |un,~k〉 (6.1.4)

ικανοποιείται από τις συναρτήσεις Bloch, |un,~k〉 = e−i
~k·~r |ψn,~k〉, οι οποιές θυμίζουμε

ότι έχουν την περιοδικότητα του ορθού πλέγματος, un,~k(~r+ ~R) = un,~k(~r). Κάτι τέτοιο
δεν ισχύει στο αντίστροφο πλέγμα, λόγω της periodic gauge υπόθεσης που κάναμε
στο 3.2. Υπό αυτή την υπόθεση, οι καταστάσεις ψ είναι περιοδικές στο αντίστροφο
πλέγμα, |ψn,~k+ ~G〉 = |ψn,~k〉, και κατα συνέπεια οι συναρτήσεις Bloch ικανοποιούν την
πιο κάτω συνοριακή συνθήκη:

|un,~k+ ~G′〉 = e−i
~G′·~r |un,~k〉 (6.1.5)

Η επιλογή αυτής της βάσης διανυσμάτων για την h(~k) δημιουργεί πρόβλημα, γιατί
προκαλεί ασυνέχεια στα άκρα της ζώνης Brillouin. Σαν συνέπεια αυτής της
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ασυνέχειας, δεν μπορούμε πάντα να βρούμε συρρικνώσιμο κλειστό μονοπάτι στη
torus ζώνη Brillouin (1.1.3). Η φάση του Berry σε αυτή την περίπτωση είναι η φάση
του Zak.

Απο την άλλη, αυτό το σύστημα είναι φυσική πλατφόρμα για εφαρμογή της
Berryology, γιατί η παραμετρική k-εξάρτηση είναι έμφυτη στην Χαμιλτονιανή του
συστήματος. Στην περίπτωση μας, ο χώρος παραμέτρων είναι η τοροειδής ζώνη
Brillouin, ~k ∈ TD. Η αδιαβατική διεργασία θα γίνει μέσω αλλαγής των παραμέτρων
k, με κάποιο τρόπο. Για όσο διαρκεί η διεργασία, προβάλλουμε τη δυναμική του
συστήματος στην n ενεργειακή ζώνη. Η φάση Berry που θα αποκτήσει η κατάσταση,
όταν το ~k διατρέξει ένα κλειστό contractible μονοπάτι στην ζώνη Brillouin είναι:

γn =

˛
C

d~k ·
〈
un(~k)

∣∣∣i ~∇~k

∣∣∣un(~k)
〉

(6.1.6)

΄Οσο για το άλλο gauge invariant μέγεθος της θεωρίας Berry, έχουμε την
καμπυλότητα:

~bn(~k) = ~∇~k ×
〈
un(~k)

∣∣∣i ~∇~k

∣∣∣un(~k)
〉

(6.1.7)

Η καμπυλότητα Berry είναι intrinsic ποσότητα, που χαρακτηρίζει την γεωμετρία των
ενεργειακών ζωνών! Εξαρτάται εξ’ οκλοκλήρου από τις κυματοσυναρτήσεις Bloch,
και πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή η ποσότητα είναι μη μηδενική για αρκετά υλικά.
Φαίνεται ότι βρήκαμε μια "κρυφή" γεωμετρική ποσότητα, που περιγράφει την
ενεργειακή δομή στον αντίστροφο χώρο, μέσω της καμπυλότητας ~bn(~k). Επομένως,
αν κάποιος θέλει να περιγράψει με πλήρη ορθότητα την συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Bloch, η καμπυλότητα Berry είναι μια απαραίτητη πληροφορία. Αναμέναμε την ύπαρξη
της καμπυλότητας Berry, από την 5.1.23, στην περίπτωση που ~R → ~k, εξ’αιτίας των
virtual transitions στις ζώνες που αγνοήσαμε με την προβολική διεργασία.

΄Ολα καλά μέχρι τώρα στην θεωρία, όμως για να έχει νόημα θα πρέπει να μπορούν
να μετρηθούν αυτές οι ποσότητες πειραματικά σε υλικά. Πρέπει να βρούμε έναν
πρακτικό τρόπο αδιαβατικής μεταβολής του ~k, σε κλειστό μονοπάτι στην ζώνη
Brillouin. [24] Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα

απασχοληθούμε με την περίπτωση που εφαρμόζουμε ασθενή εξωτερική διαταραχή, με
ηλεκτρικό πεδίο ~E, το οποίο θα προκαλέσει γραμμική μεταβολή του ~k.

6.2 Μοντέρνο Ημικλασικό μοντέλο της

δυναμικής ηλεκτρονίου

΄Οπως έχουμε προειδοποιήσει στο 3.3, οι ημικλασικές εξισώσεις κίνησης, για ένα
κυματοπακέτο μέσα σε μια ενεργειακή ζώνη δεν είναι πλήρεις. Για την περιγραφή της
κίνησης των ηλεκτρονίων Bloch στην παρουσία εξωτερικών πεδίων, χρειαζόμασταν
μόνο την σχέση διασποράς En(~k) στον k χώρο. Για να προκύψει η σχέση διασποράς,
το μόνο δεδομένο είναι το περιοδικό δυναμικό του ορθού πλέγματος, Uεν(~r), η
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διαφορετικά, η "γεωμετρία" του ορθού πλέματος. ΄Εχουμε μελετήσει εκτενώς

περιπτώσεις στις οποίες ο χώρος παραμέτρων έχει μια δική του, "κρυφή γεωμετρία",
την οποία την βλέπουμε μόνο αν κινηθούμε αδιαβατικά στον χώρο αυτό. Η ζώνη
Brillouin είναι ο k-χώρος παραμέτρων στην περίπτωση μας.

6.2.1 Ανώμαλη ταχύτητα

Θυμίζουμε ότι η μέση ταχύτητα ηλεκτρονίων Bloch δινόταν από το θεώρημα
Hellmann-Feynman

〈ψn,~k|~v|ψn,~k〉 = 〈un,~k|
1

~
∂h(~k)

∂~k
|un,~k〉 =

1

~
∂En(~k)

∂~k
(6.2.1)

Εφαρμόζουμε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο ~E. Ο διαταρακτικός όρος που θα

προστεθεί στη Χαμιλτονιανή είναι

H ′ = e ~E · ~r (6.2.2)

H διόρθωση πρώτης τάξης ως προς το πεδίο ~E, για την κυματοσυνάρτηση ψn,~k δίνεται
απο

|∆ψn,~k〉 = e ~E ·
∑
n′,~k′

|ψn′,~k′〉 〈ψn′,~k′ |~r |ψn,~k〉
En(~k)− En′(~k′)

(6.2.3)

Ψάχνουμε τη διόρθωση στην ταχύτητα, έτσι πρέπει να εισαγάγουμε τον τελεστή
ταχύτητας μέσα στο bracket.

〈ψn′,~k′ | [~r,H] |ψn,~k〉 = 〈ψn′,~k′|~rH |ψn,~k〉 − 〈ψn′,~k′ |H~r |ψn,~k〉

〈ψn′,~k′ | [~r,H] |ψn,~k〉 =
(
En(~k)− En′(~k′)

)
〈ψn′,~k′ |~r |ψn,~k〉

〈ψn′,~k′| [~r,H] |ψn,~k〉(
En(~k)− En′(~k′)

) = 〈ψn′,~k′|~r |ψn,~k〉
(6.2.4)

στην πιό πάνω αναγνωρίζουμε τον τελεστή ταχύτητας όπως αυτός προκύπτει από το

θεώρημα Ehrenfest,

~v ≡ ṙ =
i

~
[H,~r] (6.2.5)

Αντικαθιστούμε την 6.2.4 στην 6.2.3,

|∆ψn,~k〉 = i~e ~E ·
∑
n′,~k′

|ψn′,~k′〉 〈ψn′,~k′|~v |ψn,~k〉(
En(~k)− En′(~k′)

)2 (6.2.6)

Για να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής, μπορούμε να γράψουμε το πινακοστοιχείο
συναρτήσει του kronecker δέλτα δ~k,~k′ ,

〈ψn′,~k′|~v |ψn,~k〉 = 〈un′,~k′ |
1

~
∂h(~k)

∂~k
|un,~k〉 δ~k,~k′ (6.2.7)
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αυτή θα σκοτώσει το άθροισμα ως προς ~k′ , και τώρα η σχέση 6.2.6 έχει μεταφερθεί
στον k χώρο, στον οποίο κυρίαρχες είναι οι καταστάσεις un,~k

|∆un,~k〉 = ie ~E ·
∑
n′ 6=n

|un′,~k〉 〈un′,~k|~v |un,~k〉(
En(~k)− En′(~k)

)2 (6.2.8)

H ανανεωμένη αναμενόμενη τιμή της ταχύτητας των ηλεκτρονίων Bloch 6.2.1
γράφεται συναρτήσει της διόρθωσης πρώτης τάξης (ώς προς ~E) της

κυματοσυνάρτησης Bloch u,

〈~v〉 = 〈un,~k|
1

~
∂h(~k)

∂~k
|un,~k〉+ 〈∆un,~k|

1

~
∂h(~k)

∂~k
|un,~k〉+ 〈un,~k|

1

~
∂h(~k)

∂~k
|∆un,~k〉

〈~v〉 =
1

~
∂En(~k)

∂~k
+ ~ua(n,~k) (6.2.9)

Ο πρώτος όρος είναι η γνωστή ημικλασική ταχύτητα κυματοπακέτων Bloch, και ο
δεύτερος όρος είναι η διόρθωση που προκύπτει από την ηλεκτρική διαταραχή.
Ονομάζουμε τον όρο ~ua(n,~k) ανώμαλη ταχύτητα. Με χρήση της 6.2.8 μπορούμε
να βρούμε την σχέση που δίνει την ανώμαλη ταχύτητα.

~ua(n,~k) =
ie

~
∑
n′ 6=n

〈un,~k| (
∂h(~k)

∂~k
) |un′,~k〉 [ ~E · 〈un′,~k| (

∂h(~k)

∂~k
) |un,~k〉]− c.c(

En,~k − En′,~k
)2

~ua(n,~k) =
ie

~
~E ×

∑
n′ 6=n

〈un,~k| (
∂h(~k)

∂~k
) |un′,~k〉× 〈un′,~k| (

∂h(~k)

∂~k
) |un,~k〉(

En,~k − En′,~k
)2

~ua(n,~k) =
e

~
~E ×~bn(~k) (6.2.10)

΄Οταν μιλήσαμε για την καμπυλότητα Berry, εξηγήσαμε ότι οφείλεται σε virtual
transitions ανάμεσα στη ζώνη n στην οποία προβάλαμε τη δυναμική του
συστήματος, και στις υπόλοιπες n 6= n′ ζώνες, τις οποίες αγνοήσαμε. Στην απόδειξη
του όρου ανώμαλης ταχύτητας, δεν χρησιμοποιήσαμε πουθενά το αδιαβατικό
θεώρημα, και προκύπτει το εξής συναρπαστικό απότέλεσμα. Η εφαρμογή εξωτερικού
διαταρακτικού ηλεκτρικού πεδίου, επιφέρει το ίδιο απότέλεσμα με την αδιαβατική
μεταφορά του συστήματος στο χώρο παραμέτρων. Αυτό είναι η interband
coherence, δηλαδή η "αλληλεπίδραση" της ζώνης στην οποία βρισκόμαστε, με τις
υπόλοιπες. Aυτό με τη σειρά του επιφέρει στο σύστημα μη μηδενική καμπυλότητα
Berry, και άρα μη μηδενική ανώμαλη ταχύτητα, η οποία προκαλεί κίνηση των
ηλεκτρονίων κάθετη στο εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο.

Μιας και η ανώμαλη ταχύτητα είναι ταχύτητα στον k χώρο, μπορούμε να
γράψουμε το ηλεκτρικό πεδίο στην ακόλουθη μορφή [13]

−d
~k

dt
=

1

~
~∇~rUεν(~r) =

e

~
~E
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και η τελική της μορφή ,

~ua(n,~k) = −d
~k

dt
×~bn(~k) (6.2.11)

μοιάζει πολύ με την δύναμη Lorentz στον αντίστροφο χώρο. Η καμπυλότητα Berry
παριστάνει το μαγνητικό πεδίο, και η ταχύτητα στον αντίστροφο χώρο είναι η d~k/dt.

6.2.2 Διορθωμένες εξισώσεις κίνησης ημικλασικής

κίνησης

Η παρουσία της ανώμαλης ταχύτητας λόγω της interband coherence που προκάλεσε
το ηλεκτρικό πεδίο (και η μη μηδενική καμπυλότητα Berry), αλλάζει τις εξισώσεις
κίνησης των κυματοπακέτων Bloch 3.3.2 και 3.3.3 ως εξής:

~~̇r = ~∇~kEn(~k)− ~~̇k×~bn(~k) (6.2.12)

~~̇k = − ~∇~rUεν(~r)−
e

c
~̇r× ~B(~r) (6.2.13)

Αυτές οι εξισώσεις είναι τρομερά συμμετρικές στην παρουσία καμπυλότητας Berry
(όπως οι εξισώσεις του Maxwell στην παρουσία μαγνητικού μονοπόλου). Αυτό

φαίνεται με την ανταλλαγή "θέσης" ~k ↔ ~r, "ενέργειας" En(~k) ↔ Uεν(~r), και
"μαγνητικού πεδίου" ~bn(~k) ↔ ~B(~r) ανάμεσα στις εξισώσεις κίνησης. Υπάρχει μια
πολύ όμορφη αντιστοιχία ανάμεσα στον ορθό και αντίστροφο χώρο, με την εισαγωγή
του όρου ανώμαλης ταχύτητας.

Και τώρα.. the million dollar question! Πότε επιζεί ο όρος ανώμαλης ταχύτητας,
και γιατί δεν εμφανίστηκε στις παραδοσιακές εξισώσεις κίνησης; Η απάντηση κρύβεται
στην ύπαρξη ή όχι καμπυλότητας Berry~bn(~k). Για να δούμε πότε επιζεί, επικαλούμαστε
δύο συμμετρίες. Κάτω από συμμετρία αντιστροφής του χρόνου (TRS), ~v →
−~v, ~k → −~k, ~E → ~E. ΄Ετσι, από τον ορισμό της ανώμαλης ταχύτητας 6.2.10, η
καμπυλότητα Berry είναι περιττή κάτω από TRS.

~bn(~k)
TRS→ −~bn(−~k) (6.2.14)

Κάτω από συμμετρία αντιστροφής του χώρου (P από parity), τα
αντίστοιχα μεγέθη αλλάζουν ως εξής ~v → −~v, ~k → −~k, ~E → − ~E. Η καμπυλότητα
Berry είναι άρτια.

~bn(~k)
P→ ~bn(−~k) (6.2.15)

Η καμπυλότητα Berry συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και το μαγνητικό πεδίο (σάν
ψευδοδιάνυσμα), κάτω από TRS και P. Σαν απότέλεσμα, στην παρουσία και των δύο
συμμετριών, ο μόνος τρόπος να ικανοποιούνται οι 6.2.14 και 6.2.15 ταυτόχρονα, είναι
η καμπυλότητα Berry να μηδενίζεται ~bn(~k) = 0. Τότε ισχύουν οι παραδοσιακές
εξισώσεις κίνησης. Αντίθετα, στην περίπτωση που μια από τις δύο συμμετρίες
απόυσιάζει (να έχει "σπάσει" - μιλάμε τότε για broken symmetry), η καμπυλότητα
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Berry μπορεί να είναι μη μηδενική, ~bn(~k) 6= 0, και ισχύουν οι συμμετρικές εξισώσεις
6.2.12, 6.2.13.

6.3 Τοπολογική κβάντωση αγωγιμότητας Hall -
Αντιμετώπιση 2

΄Εχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως, το πώς η
αγωγιμότητα Hall κβαντώνεται τοπολογικά. Μαζικά, μπρούμε να πούμε ότι υπάρχουν
"δύο είδη" ακέραιου κβαντικού φαινομένου Hall. Το πρώτο είναι το "κλασικό",
δηλαδή με ισχυρό κάθετο μαγνητικό πεδίο. Χρειαζόμαστε το "ισχυρό κάθετο
μαγνητικό πεδίο", για να σπάσει τη συμμετρία αντιστροφής του χρόνου. ΄Οπως
έχουμε δεί στο 6.2.2, η Berryology "αναβράζεται" από το σύστημα σε τέτοιες
περιπτώσεις. Μπορούμε όμως να έχουμε ακέραιο κβαντικό φαινόμενο Hall και χωρίς
μαγνητικό πεδίο, όπως παρατήρησε ο Haldane [26]. Αρκεί να σπάει η συμμετρία
αντιστροφής του χρόνου. Και στις δύο περιπτώσεις η αγωγιμότητα Hall παρουσιάζει
την ίδια συμπεριφορά.

Τώρα θα αναλύσουμε τη δεύτερη περίπτωση, θα εγκαταλείψουμε το μαγνητικό
πεδίο και θα υποθέσουμε ότι το σύστημα που μελετάμε δεν έχει συμμετρία

αντιστροφής του χρόνου. Για να χρησιμοποιήσουμε την Berryology στον χώρο k,
αναγκάζουμε το "ελεύθερο αέριο ηλεκτρονίων" του συστήματος Hall, να κινείται
πάνω σε ένα πλέγμα. Ξεφεύγουμε από τα επίπεδα Landau, τα οποία θα "γίνουν"
ζώνες, και τα ηλεκτρόνια θα επαναποκτήσουν τον Bloch τους χαρακτήρα.

Σε όλη τη διαδικασία που ακολουθεί, ολοκληρώνουμε ως προς τη ζώνη Brillouin,
που είναι ο χώρος παραμέτρων μας. ΄Αν πηγαίναμε με την "κλασική" εικόνα του
ακέραιου κβαντικού φαινομένου Hall, δηλαδή με μαγνητικό πεδίο, τότε η ζώνη
Brillouin θα μετασχηματιζόταν στην μαγνητική ζώνη Brillouin, με χρήση του
μαγνητικού θεωρήματος Bloch. Τα αποτελέσματα που θα παράξουμε ισχύουν και για
τις δύο περιπτώσεις (με διαφορά ότι τα ολοκληρώματα θα γινόντουσαν πάνω στη
μαγνητική ζώνη Brillouin).

Με την μεταφορά μας στο πλέγμα, μπορούμε να εκμεταλευτούμε τα απότελέσματα
του θεωρήματος Bloch.

ψn,~k = ei
~k·~run,~k, un,~k(~r) = un,~k(~r + ~R) (6.3.1)

Για ενα ορθογώνιο πλέγμα με διαστάσεις Lx×Ly, η ζώνη Brillouin T 2
αποτελείται

από τα κυματανύσματα

−π
a
< kx ≤

π

a
και − π

b
< ky ≤

π

b
. (6.3.2)

και τα άκρα της ζώνης ως γνωστό ταυτίζονται kx ≡ π/a ≡ −π/a, ky ≡ π/b ≡ −π/b.
Θα δουλέψουμε πάνω σε torus, μια δομή χωρίς άκρα! ΄Ετσι, ότι προκύψει θα αφορά
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το ψαχνό. Αυτή είναι η εικόνα του ψαχνού που αναφέραμε στο Κεφάλαιο 3.

6.3.1 Για μια γεμάτη ζώνη

Υποθέσαμε ότι δεν έχουμε συμμετρία αντιστροφής του χρόνου στο σύστημα μας.
Αναμένουμε λοιπόν μη μηδενική καμπυλότητα Berry, και ανώμαλη ταχύτητα. H
ανώμαλη ταχύτητα, η οποία είναι κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο, είναι ικανή να παράξει
ρεύμα Hall. Για μια γεμάτη ζώνη n, η πυκνότητα ρεύματος ηλεκτρονίων είναι ίση με

~Jn = − e
A

∑
~k∈BZ

~va(n,~k) = σnxyẑ× ~E (6.3.3)

όπου A = LxLy η επιφάνεια του δισδιάστατου δείγματος. Αντικαθιστάμε τον τύπο για
την ανώμαλη ταχύτητα 6.2.10,

σnxy =
e2

~A
∑
~k∈BZ

bnxy(
~k) =

e2

h

1

2π

ˆ
~k∈BZ

bnxy(
~k)d2k

σnxy =
e2

h
Cn

(6.3.4)

Το bnxy(
~k) θα δείχνει πάντα στην ẑ κατεύθυνση. Αναγνωρίζουμε στην 6.3.4 τον πρώτο

αριθμό Chern για κάθε ζώνη!

1

2π

ˆ
~k∈BZ

bnxy(
~k)d2k = Cn, Cn ∈ Z (6.3.5)

Το ολοκλήρωμα μιας τοπικής (και γεωμετρικής) ποσότητας όπως η καμπυλότητα
Berry, δίνει μια τοπολογική ποσότητα, τον γνωστό αριθμό Chern που συναντήσαμε
σε συστήματα με παρουσία μαγνητικών μονοπόλων. Ο αριθμός Chern δεν
μεταβάλλεται κάτω από "διαταραχή" της καμπυλότητας Berry ή της ζώνης Brillouin,
καθώς είναι ακέραιος. Οι ακέραιοι δεν μπορούν να αλλάξουν λίγο, πρέπει να γίνει μια
"δραματική" αλλαγή στο σύστημα. Κάτι τέτοιο αντιστοιχεί σε αλλαγή plateau στο
σύστημα ακέραιου κβαντικού φαινομένου Hall. Ο αριθμός Chern είναι το τοπολογικό
αναλλοίωτο του συστήματος, και η αγωγιμότητα Hall, μέσω του αριθμού Chern είναι
μια global ιδιότητα της κάθε ζώνης.

Για να δούμε ποιές τιμές μπορεί να πάρει ο αριθμός Chern για μια ζώνη, γράφουμε
το αριστερό μέρος της 6.3.5 συναρτήσει της συνοχής Berry στον k χώρο, με χρήση
του θεωρήματος Stokes

1

2π

ˆ
~k∈BZ

bnxy(
~k)d2k =

1

2π

˛
~Anxy(

~k) · d~k

=
i

2π

˛
d~k ·

〈
un(~k)

∣∣∣i ~∇~k

∣∣∣un(~k)
〉

=
i

2π

˛
d~k ·

[ˆ
d2~ru∗

n,~k
(~r) ~∇~kun,~k(~r)

] (6.3.6)

όπου στο τελευταίο βήμα εισαγάγαμε στο bracket τον μοναδιαίο τελεστή στη βάση
του |r〉. Το κλειστό ολοκλήρωμα γίνεται πάνω στην δισδιάστατη τοροειδής ζώνη
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Brillouin. ΄Οταν κάναμε την "αφελή" επιλογή periodic gauge choice 3.2.2, υποθέσαμε
πως η ψn,~k(~r) είναι περιοδική στην ζώνη Brillouin,

ψn,~k(~r) = ψn,~k+ ~G(~r) (6.3.7)

μιάς και η ψ ικανοποιεί την ίδια εξίσωση Schödinger για ~k και ~k+ ~G. Η άμεση συνέπεια
της 6.3.7 είναι η μη περιοδικότητα των συναρτήσεων Bloch στην ζώνη Brillouin.

un,~k(~r) = e−i
~G·~run,~k+ ~G(~r). (6.3.8)

Σαν απότέλεσμα, το ολοκλήρωμα 6.3.6 μηδενίζεται. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από την
υπόθεση periodic gauge choice, ο αριθμός Chern μπορεί να βγεί μόνο μηδέν [12]. Κάτι
τέτοιο δεν ισχύει πάντα. ΄Οπως προειδοποιήσαμε, οι ψ είναι περιοδικές στον k χώρο,
με την ελευθερία πολλαπλασιασμού με μια φάση!

ψn,~k(~r) = e−iφ(~k)ψ̃n,~k(~r) (6.3.9)

όπου ψ̃n,~k(~r) = ψ̃n,~k+ ~G(~r) μια περιοδική συνάρτηση στο αντίστροφο πλέγμα. Μια
τέτοια συνθήκη προκαλεί μη μηδενικό αριθμό Chern:

i

2π

˛
d~k ·

[ˆ
d2~ru∗

n,~k
(~r) ~∇~kun,~k(~r)

]
=

1

2π

˛
d~k · ~∇~kφn(~k) = 1 (6.3.10)

και συγκεκριμένα Cn = 1 για μια γεμάτη ζώνη, υπο την προυπόθεση ότι η φάση φ(~k)
είναι μονότιμη, έτσι ώστε το κλειστό ολοκλήρωμα της κλίσης της να ισούται με 2π.

Στη βιβλιογραφία [13], γεμάτες ζώνες με μηδενικό αριθμό Chern ονομάζονται
τοπολογικά trivial. Για συστήματα με συμμετρία αντιστροφή χρόνου, ο αριθμός
Chern είναι μηδέν Cn = 0 για όλες τις ζώνες n, άρα σnxy = 0 και το σύστημα
συμπεριφέρεται μονωτικά. Στην αντίθετη περίπτωση όταν Cn 6= 0 είναι non-trivial.
Γεμάτες ζώνες χαρακτηρίζονται με αριθμό Chern Cn = 1.

6.3.2 Τοπολογικά αναλλοίωτα TKNN για n γεμάτες

ζώνες

΄Εχουμε χαρακτηρίσει κάθε γεμάτη ζώνη με έναν αριθμό Chern ίσο με μονάδα,
επικαλούμενοι την Berryology. Τι γίνεται στην περίπτωση που περισσότερες από μια
ζώνες είναι κατειλημμένες; ΄Εστω ότι ν ζώνες είναι γεμάτες, μέχρι την ενέργεια
Fermi, η οποία θα θεωρήσουμε ότι "πέφτει" μέσα στο ενεργειακό χάσμα. Πάνω από
την ενέργεια Fermi όλες οι ζώνες είναι άδειες. Μια τέτοια δομή αντιστοιχεί σε
μονωτή. Η θεωρία των τοπολογικών μονωτών βασίζεται σε αυτά που θα πούμε
τώρα.[13]

H 6.3.5 επέτρεπε μόνο δύο τιμές για τον αριθμό Chern μιας ζώνης, Cn = 0, 1. Η
γενίκευση του αριθμού Chern, για ν γεμάτες ζώνες κάτω από την ενέργεια Fermi θα
δείξουμε ότι είναι
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C =
∑
n

Cn =
1

2π

ˆ
T 2

d2kbxy(~k) (6.3.11)

Ο αριθμός C τώρα είναι το άθροισμα των αριθμών Chern Cn κάθε ζώνης n κάτω απο
την ενέργεια Fermi (άρα κάθε γεμάτης ζώνης), και είναι το τοπολογικό αναλλοίωτο
του συστήματος ν γεμάτων ζωνών. Ο ακέραιος C ανακαλύφθηκε από τους D. J.
Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale, and M. den Nijs [27], και ονομάζεται
TKNN αναλλοίωτο. Η αγωγιμότητα Hall ν γεμάτων ζωνών ξαναγράφεται στην πιό
γενική της μορφή.

σxy =
e2

h

∑
n

Cn (6.3.12)

Για να την απόδείξουμε, χρησιμοποιούμε την εξίσωση Kubo (για απόδειξη βλέπε
[17],[28]) για την αγωγιμότητα Hall. Μια σημαντική πληροφορία, είναι ότι για την
εξαγωγή του τύπου αυτού, χρησιμοποιούμε ηλεκτρική διαταραχη και θεωρία
διαταραχών.

σxy = i~
∑

Ea<EF<Eb

ˆ
T 2

d2k

(2π)2

〈ua~k|Jy|u
b
~k
〉 〈ub~k|Jx|u

a
~k
〉 − 〈ua~k|Jx|u

b
~k
〉 〈ub~k|Jy|u

a
~k
〉

(Eb(~k)− Ea(~k))2

(6.3.13)
o δείκτης α αντιστοιχεί σε καταστάσεις γεμάτων ζωνών κάτω από την ενέργεια Fermi
EF , ενώ o b σε καταστάσεις άδειων ζωνών απο πάνω. Τί εννούμε με τους όρους
ρεύματος στην εξίσωση Kubo; Δείξαμε ότι η εξίσωση Schrödinger για ένα ηλεκτρόνιο
στον k χώρο είναι η ακόλουθη

h~k |u~k〉 = E(~k) |u~k〉 όπου h~k = e−i
~k·~rHei

~k·~r. (6.3.14)

Η Χαμιλτονιανή Η είναι αυτή που ικανοποιούν τα |ψ~k〉 στο ορθό πλέγμα. Το

αντίστοιχο ρεύμα, είναι η ταχύτητα των κυματοπακέτων κατα την μετάβαση απο μια
γεμάτη ζώνη (α) σε μια άδεια (b) και ανάποδα.

~Ji =
e

~
∂h~k

∂~ki
(6.3.15)

Oι μεταβάσεις αυτές περιγράφονται απο τα πινακοστοιχεία [28]:

〈ub~k|Jx|u
a
~k
〉 , a→ b

〈ua~k|Jy|u
b
~k
〉 , b→ a

(6.3.16)

Αντικαθιστούμε τα ρεύματα πίσω στην εξίσωση Kubo, και το μόνο που μένει είναι
να κάνουμε προσεκτικά τις "πράξεις".

σxy =
ie2

~
∑

Ea<EF<Eb

ˆ
T 2

d2k

(2π)2

〈ua~k|∂yh~k|u
b
~k
〉 〈ub~k|∂xh~k|u

a
~k
〉 − 〈ua~k|∂xh~k|u

b
~k
〉 〈ub~k|∂yh~k|u

a
~k
〉

(Eb(~k)− Ea(~k))2

(6.3.17)
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Οι παραγώγοι ∂x και ∂y είναι συντομογραφία για παραγώγους ως προς kx και ky. Η
παράγωγος δρά πάνω σε ολόκληρο το ket

〈ua~k|∂ih~k|u
b
~k
〉 = 〈ua~k| ∂i

(
h~k |u

b
~k
〉
)
− 〈ua~k|h~k|∂iu

b
~k
〉

= (Eb(~k)− Ea(~k)) 〈ua~k|∂iu
b
~k
〉

(6.3.18)

Αντικαθιστούμε πίσω στην 6.3.17.

σxy =
ie2

~
∑

Ea<EF<Eb

ˆ
T 2

d2k

(2π)2
〈∂yua~k|u

b
~k
〉 〈ub~k|∂xu

a
~k
〉 − 〈∂xua~k|u

b
~k
〉 〈ub~k|∂yu

a
~k
〉 (6.3.19)

To άθροισμα των άδειων ζωνών ισούται με 1 μείον το άθροισμα των γεμάτων, λόγω
του συνολικού προβολικού τελεστή.∑

b

|ub~k〉 〈u
b
~k
| = 1−

∑
a

|ua~k〉 〈u
a
~k
| (6.3.20)

αυτό διώχνει τον δεύτερο όρο της 6.3.19, και περιορίζει το άθροισμα μόνο ως προς τις
γεμάτες ζώνες

σxy =
ie2

~
∑
a

ˆ
T 2

d2k

(2π)2
〈∂yua~k|∂xu

a
~k
〉 − 〈∂xua~k|∂yu

a
~k
〉 (6.3.21)

τα bracket μέσα στο ολοκλήρωμα, μοιάζουν πολύ με όρους εξωτερικού γινομένου. Η
συνοχή Berry για το σύστημα που περιγράφει η Χαμιλτονιανή 6.3.14 είναι

Ai(~k) = i
〈
u~k
∣∣ ∂
∂ki

∣∣u~k〉 (6.3.22)

και η αντίστοιχη καμπυλότητα Berry

bxy = i

(
∂Ax
∂ky
− ∂Ay
∂kx

)
(6.3.23)

η ποσότητα που εμφανίζεται στο ολοκλήρωμα 6.3.21 είναι η καμπυλότητα της κάθε
γεμάτης ζώνης α. Το ολοκλήρωμα της συνολικής καμπυλότητας όλων των γεμάτων
ζωνών κάτω από την ενέργεια Fermi, μέσα στη ζώνη Brillouin, είναι ο συνολικός
αριθμός Chern (ΤΚΝΝ αναλλοίωτο).

Ca =

ˆ
T 2

d2k

2π
baxy (6.3.24)

΄Εχουμε καταλήξει στη ζητούμενη σχέση, όπου a=n.

σxy =
e2

h

∑
n

Cn, Cn ∈ Z (6.3.25)

Ο αριθμός Chern, φαίνεται είναι και αυτός μια ιδιότητα μονωτών με μη trivial
τοπολογία, και μάλιστα είναι τοπολογική ιδιότητα! ΄Ερχεται με όλα τα καλά που έχει
να προσφέρει η τοπολογία, όπως την robustness απέναντι σε ατέλειες ή διαταραχές.
Στην γλώσσα Landau από την εικόνα των καταστάσεων στα άκρα (3.5), ο αριθμός
Chern C αντιστοιχεί στον παράγοντα κατάληψης ν. Δείξαμε επίσης στο κεφάλαιο 3.5
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με χρήση του επιχειρήματος του Laughlin, ότι ο αριθμός ν έχει διπλό νόημα. Πρώτο,
μετρά τα γεμάτα επίπεδα Landau, και δεύτερο, μετρά τις καταστάσεις άκρων για ν
γεμάτα επίπεδα Landau, πάντα φυσικά όταν η ενέργεια Fermi βρίσκεται μέσα στο
ενεργειακό χάσμα. Μόλις βρήκαμε πως το ν είναι ταυτόχρονα και ο ακέραιος TKNN,
το τοπολογικό αναλλοίωτο του ψαχνού, στο οποίο τα επίπεδα Landau έχουν
αντικατασταθεί με τις ζώνες Bloch. Αυτή η σύνδεση του αριθμού μεταλλικών

καταστάσεων στα άκρα του συστήματος, με τον αριθμό Chern C, που χαρακτηρίζει
και το ψαχνό, είναι η φημισμένη Bulk-Boundary Correspondence. Το

τοπολογικό αναλλοίωτο του ψαχνού λέμε ότι προστατεύει τις μεταλλικές

καταστάσεις στα άκρα (εννοώντας απο μικρές διαταραχές, πρακτικά μιλώντας, ότι δεν
υφίστανται οπισθοσκέδαση).

6.4 Μοντέλο δύο ζωνών και μονωτής Chern

Για ένα μονωτικό υλικό με γεμάτες στάθμες κάτω απο την ενέργεια Fermi (η
οποία βρίσκεται μέσα στο ενεργειακό χάσμα), και άδειες απο πάνω, μπορούμε να
εστιάσουμε πάνω στο υπο-σέτ δύο ζωνών, δηλαδή στη ζώνη σθένους και ζώνη
αγωγιμότητας, αγνοώντας τις υπόλοιπες. ΄Εχουμε δημιουργήσει τη δομή two level
system, που μελετήσαμε στο υποκεφάλαιο 5.2.

Απο το θεώρημα Gauss-Βοnnet, γνωρίζουμε ότι ο αριθμός Chern όντας ακέραιος,
δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να υπάρξει κάποια ασυνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, αλλαγή
του αριθμού Chern σε μια ζώνη γίνεται σε σημεία εκφυλισμού πάνω στη ζώνη
Brillouin. Για να δουμε το Σχήμα 6.1,

Σχήμα 6.1: Αλλαγή αριθμών Chern στο σημείο όπου αγγίζουν οι δύο ζώνες, πάνω
στη ζώνη Brillouin.

Αυτό που γνωρίζουμε απο το υποκεφάλαιο 5.1.2 είναι ότι σε σημεία εκφυλισμού,
ο παρονομαστής της 5.1.23 μηδενίζεται, και η καμπυλότητα Berry είναι

απροσδιόριστη. Τώρα που οι δύο ζώνες αγγίζουν, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε
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ποιός αριθμός Chern αντιστοιχεί σε ποιά ζώνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να
υπάρξει ανταλλαγή αριθμού Chern ανάμεσα στις δύο ζώνες. Αυτή ακριβώς η

διαδικασία φαίνεται στο Σχήμα 6.1.

Αν η Χαμιλτονιανή που περιγράφει το σύστημα είναι αυτή του two level system,
στον χώρο k,

hk = ~d(~k) · ~σ (6.4.1)

οι ιδιοενέργειες είναι οι γνωστές:

E(~k) = ±|d(~k)| (6.4.2)

Το ενεργειακό χάσμα είναι πάντα ίσο με 2|d(~k)| , εκτός απο τα σημεία εκφυλισμού όπου
|~d(~k)| = 0, και πρέπει και τα τρία στοιχεία της παραμέτρου k να μηδενίζονται. ΄Ομως
βρισκόμαστε στον δισδιάστατο k χώρο, ~k = (kx, ky), με δύο ανεξάρτητες παραμέτρους.
Χρειάζεται ακόμη μια, την οποία θα ονομάσουμε m, και τελικά ~d(~k) = ~d(kx, ky,m).
Μπορούμε να επιλέξουμε το σημείο ~k = 0 ώς το σημείο εκφυλισμού, με μια διαδικασία
ρύθμισης των παραμέτρων που λέγεται fine tuning.

kx = ky = m = 0, ⇒ |~d(~k)| = 0 (6.4.3)

Με κατάλληλη επιλογή των σταθερών (parameterization), η Χαμιλτονιανή μπορεί να
ξαναγραφτεί στην εξής μορφή:

hk = v(±kxσx + kyσy) +mσz (6.4.4)

όπου v η ταχύτητα. Αυτή είναι η περίφημη Χαμιλτονιανή Dirac, μια εξίσωση που
συναντά κανείς συνέχεια όταν ασχολείται με υψηλές ενέργειες. Αυτή εμφανίζεται
πολύ φυσιολογικά στις μέρες μας σε συστήματα συμπυκνωμένης ύλης, με το two
level system να είναι το πιό απλό παράδειγμα. Στο σημείο εκφυλισμού 6.4.3, η
παράμετρος m που μηδενίζεται, παίρνει τώρα την φυσική έννοια της μάζας, μέσω της
εξίσωσης Dirac.

Στο υποκεφάλαιο 5.2, ερμηνεύσαμε τέτοια σημεία εκφυλισμού σαν "μαγνητικά"
μονόπολα στον χώρο παραμέτρων, όπου ο αριθμός Chern υπολογισόμενος πάνω σε μια
κλειστή επιφάνεια ήταν μονάδα αν περικλείεται το μονόπολο μέσα σε αυτή την επιφάνεια

(όπως όντως συμβαίνει με το Brillouin torus που έχει μέσα του το "μονόπολο Berry",
όπως θα δούμε στη συνέχεια), και μηδέν αντίθετα. Επικαλούμαστε τον συνολικό
αριθμό Chern C,

C =
∑
n

Cn (6.4.5)

όπου ο δείκτης n αντιστοιχεί στην n γεμάτη ζώνη. Στην περίπτωση μας, όπως
φαίνεται στο σχήμα 6.1, ο συνολικός αριθμός Chern ισούται με μονάδα, καθώς
έχουμε μια άδεια και μια γεμάτη ζώνη, είτε πρίν, είτε μετά το άγγιγμα στις 6.1 (α) και
(c). Οταν ο αριθμός Chern είναι μή μηδενικός, και συγκεκριμένα μονάδα, θα δείξουμε
ότι η ζώνη Brillouin περικλείει ένα μονόπολο, και τότε ο μονωτής βαφτίζεται
μονωτής Chern, με non trivial τοπολογία. Αντίθετα αν ισούται με μηδέν, τότε ο
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μονωτής είναι ο γνωστός (τετριμμένος) μονωτής που περιγράφει η παραδοσιακή
θεωρία ζωνών.

Για να το δούμε αν όντως η ροή καμπυλότας Berry μέσω της ζώνης Brillouin
(άρα ο αριθμός Chern μονάδα) είναι συμβατά με μονόπολο στον χώρο παραμέτρων,
υιοθετούμε ενα σύστημα με Χαμιλτονιανή την 6.4.1. Απο τον χώρο παραμέτρων T 2,
θα κάνουμε ένα mapping πάνω στη μοναδιαία σφαίρα, η οποία περιγράφεται απο το
μοναδιαίο διάνυσμα n̂(~k) = ~d(~k)/|d(~k)| .

T2 ~k → ~d(~k)−→ S2, n̂(~k) =
~d(~k)

|d(~k)|
(6.4.6)

Καθώς το k κινείται αδιαβατικά (για να εφαρμόσουμε Berryology) στην ζώνη
Brillouin, το mapping δίνει τιμή στο d(k), και έτσι σχηματίζεται ένα μονοπάτι πάνω
στη μοναδιαία σφαίρα με κίνηση του μοναδιαίου διανύσματος, όπως φαίνεται στο
σχήμα 6.2.

Σχήμα 6.2: (a) Οι ιδιοενέργειες των δύο ζωνών ώς προς k, (b) Η δισδιάστατη torus
T 2
ζώνη Brillouin, και το mapping που γίνεται απο το torus στην μοναδιαία σφαίρα.

Καθώς το k αλλάζει, το μοναδιαίο διάνυσμα πάνω στη σφαίρα κινείται. Σχήμα απο [20]

Κάτω απο το mapping, ενα μικρό κομμάτι απειροστής επιφάνειας dkx · dky που
ανήκει στη ζώνη Brillouin, θα κάνειmap μέσω της d(k) πάνω σε ενα παραλληλόγραμμο
απειροστής επιφάνειας d~S = ∂ ~d

∂kx
× ∂ ~d

∂ky
dkxdky που ανήκει πάνω στην σφαίρα στον

d χώρο (η σφαίρα, όταν την κοιτάξουμε απο πολύ κοντά, θα φαίνεται επίπεδη, σάν
το παραλληλόγραμμο του σχήματος 6.3). ΄Ετσι, η απειροστή στερεά γωνία απο το
κέντρο της σφαίρας, που σαρώνεται όταν προβάλουμε την επιφάνεια dS στην ακτινική
n κατεύθυνση της σφαίρας θα ισούται με [28]:

d~S = d2dΩn̂ ⇒ dΩ =
d~S · n̂
d2

=
n̂

d2
·
(
∂~d

∂kx
× ∂~d

∂ky
dkxdky

)
(6.4.7)

Για την Χαμιλτονιανή 6.4.1, θα υπολογίσουμε την καμπυλότητα Berry με χρήση
της 5.1.23. Χρειαζόμαστε αρχικά την παράγωγο της Χαμιλτονιανής ώς προς k,

∂ihk = σa∂ida(~k) (6.4.8)

όπου γίνεται άθροιση λόγω του διπλού δείκτη a = x, y, z, και οι παραγώγοι ∂x,y είναι
συντομογραφίες για παραγώγους ώς προς kx,y. Επίσης γνωρίζουμε απο τις ιδιοτιμές
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Σχήμα 6.3: Απο την ζώνη Brillouin κάνουμε ενα mapping στη σφαίρα S2, καθώς
κάθε σημείο k στη ζώνη Brillouin, αντιστοιχεί στο διάνυσμα d(k), στον χώρο d που
βρίσκεται η σφαίρα. ΄Οταν κάνουμε mapping απο ενα απειροστό κομάτι dkx · dky
της ζώνης, απεικονίζεται σε παραλληλόγραμμο επιφάνειας d~S = ∂ ~d

∂kx
× ∂ ~d

∂ky
dkxdky στη

σφαίρα (όταν την δούμε απο πολύ κοντά, που είναι προσεγγιστικά επίπεδη).

της 6.4.1 ότι το ενεργειακό χάσμα στον παρονομαστή είναι πάντα ίσο με
(En′ −En)2 = 4d2. Αντικαθιστούμε τον παρονομαστή και τις παραγώγους 6.4.8 στην
5.1.23:

bnxy(
~k) =

i

4π
〈un|∂xhk∂yhk|un〉+ c.c

bnxy(
~k) = − 1

2d2
εabc 〈un|σc|un〉 ∂xda(~k)∂ydb(~k)

bnxy(
~k) =

1

2d3
εabcdc∂xda(~k)∂ydb(~k) (6.4.9)

Στην τελευταία γραμμή έχει γίνει η αντικατάσταση 〈un|σc|un〉 = dc/d, για τη ζώνη
σθένους. Αυτή ξαναγράφεται ώς εξής:

b−xy(
~k) =

1

2

(
∂~d

∂kx
× ∂~d

∂ky

)
· n̂
d2

(6.4.10)

Αυτή είναι η καμπυλότητα Berry, για την ζώνη σθένους. Συγκρίνοντας με την 6.4.7,

b−xy(
~k)dkxdky =

1

2
dΩ (6.4.11)

Η ροή καμπυλότητας Berry, μέσα απο το απειροστό κομάτι (dkx · dky) της ζώνης
Brillouin, ισούται με τη μισή στερεά γωνία της σφαίρας πάνω στην οποία κάναμε το
mapping!

Για να βρούμε τον αριθμό Chern, ολοκληρώνουμε την απειροστή ροή καμπυλότητας
Berry 6.4.11 πάνω σε ολόκληρη την ζώνη Brillouin. ΄Οταν το mapping περιέχει και
το d(k)=0, δηλαδή η ζώνη Brillouin να περιέχει και το σημείο k=0 (δες 6.4.3, που
δείχνει ότι το k=0 αντιστοιχεί σε d(k) = 0), το σημείο που αγγίζουν οι δυο ζώνες
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δηλαδή, ο αριθμός Chern της ζώνης σθένους ισούται με:

C =
1

2π

ˆ
b−xy(

~k)dkxdky =
1

4π

ˆ
dΩ = 1 (6.4.12)

Το ολοκλήρωμα της στερεάς γωνίας θα δώσει 4π για ακτίνα της σφαίρας ίση με
μονάδα, όταν το κέντρο περιέχεται στη σφαίρα, καθώς η στερεά γωνία μετριέται απο
το κέντρο. Αντίθετα, αν η σφαίρα είναι μετατοπισμένη, και δεν περιέχει το σημείο
μηδεν, η στερεά γωνία είναι μηδέν και C=0.

"Μεταφερόμαστε" στον χώρο παραμέτρων που βρίσκεται η σφαίρα. Φανταστείτε
ότι στο d=0, δηλαδή στο κέντρο της σφαίρας έχουμε ένα μαγνητικό μονόπολο έντασης
g=1/2, τότε αυτό θα είχε ένα ακτινικό "μαγνητικό" πεδίο της μορφής 5.2.20 στον χώρο
παραμέτρων:

~B =
1

2

d̂

d2
(6.4.13)

Η ροή που περνά μέσα απο ενα απειροστό κομμάτι επιφάνειας d~S (6.4.7) της σφαίρας
είναι:

dΦ = ~B · d~S =
1

2

d̂ · d~S
d2

=
1

2

d̂ · (d2dΩd̂)

d2
=

1

2
dΩ (6.4.14)

Συγκρίνοντας την 6.4.14 με την 6.4.7, συμπεραίνουμε ότι, η ροή καμπυλότητας Berry
διαμέσου μιας απειροστής επιφάνειας στη ζώνη Brillouin, ισούται με την "μαγνητική"
ροή ενός Berry μονοπόλου διαμέσου της mapped επιφάνειας dS πάνω στη σφαίρα S2!
Για να ισχύει αυτό, πρέπει το σημείο k=0 να ανήκει στη torus ζώνη Brillouin (βλέπε
σχήμα 6.4), πράγμα που σημαίνει απο την 6.4.3 οτι ταυτόχρονα, στο κέντρο της
σφαίρας στον χώρο παραμέτρων υπάρχει ενα μονόπολο Berry. Αυτό το "διαβολικό"
σημείο όπως το είχε ονομάσει ο Berry, όπου οι δυο ενεργειακές ζώνες αγγίζουν,
αντιστοιχεί σε μη μηδενική ροή Berry διαμέσου της ζώνης Βrillouin (οταν αυτή
περιέχει το σημείο k=0) και άρα σε αριθμό Chern μονάδα όπως έχουμε αποδείξει
στην 6.4.12.

6.4.1 Συστήματα με διαφορετικό αριθμό Chern
συνορεύουν

Στο Hong Kong, ο κόσμος οδηγεί στα αριστερά, ενώ στην Κίνα οδηγάνε στα
δεξιά. ΄Εχετε αναρωτηθεί ποτέ τι συμβαίνει στον δρόμο που βρίσκεται στα σύνορα
ανάμεσα σε αυτές τις χώρες; Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 6.5.
Αυτή η αναλογία είναι χρήσιμη (καθώς δείχνει ότι κάτι ασυνίθιστο γίνεται στο
σύνορο), όταν περιγράφουμε το σύστημα δύο υλικών με διαφορετικούς αριθμούς
Chern, όταν αυτοί βρίσκονται σε επαφή (Σχήμα 6.6). Τι συμβαίνει στο σύνορο τους;
Εμείς γνωρίζουμε ότι ο αριθμός Chern, όντας ακέραιος, δεν μπορεί να αλλάξει λίγο.

Το mapping ανάμεσα σε δυο υλικά με ίδιο αριθμό Chern γίνεται, και μάλιστα
χωρίς να κλείσει το ενεργειακό χάσμα. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως στο σχήμα
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Σχήμα 6.4: Το σχήμα δείχνει οτι η torus ζώνη Brillouin περιέχει το σημείο k=0, όπου
αγγίζουν οι ενεργειακές στάθμες, και γι’ αυτό η ροή καμπυλότητας Berry μέσα απo
το torus δεν είναι μηδενική. ΄Οταν περιέχει το "διαβολικό" σημείο, ο αριθμός Chern
είναι μονάδα, και στην αντίθετη περίπτωση μηδέν

Σχήμα 6.5: Στην Κίνα και στο Hong Kong οδηγάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις, τι
συμβαίνει στον δρόμο στο σύνορο (μπλέ);

6.6, το ενεργειακό χάσμα πρέπει να κλείσει στο σύνορο, και κάτι τέτοιο οδηγεί σε
μεταλλικές καταστάσεις στο σύνορο (και όχι κώνους Dirac όπως δείξαμε πιο πάνε,
αυτοί εμφανίζονται όταν οι δυο ζώνες αγγίζουν στο bulk της ζώνης). Στις

περισσότερες περιπτώσεις, αντί να έχουμε δυο υλικά σε επαφή, έχουμε κάποιο υλικό
με αριθμό Chern C, σε "επαφή" με το κενό, το οποίο είναι trivial μονωτικό υλικό με
αριθμό Chern Cvac = 0. Λόγω της διαφοράς των αριθμών Chern, θα υπάρξουν
μεταλλικές καταστάσεις στα άκρα του υλικού, και μάλιστα θα αντιστοιχεί μία
μεταλλική κατάσταση ανα γεμάτη ζώνη! Μπορούμε να επιστρέψουμε στο ακέραιο
κβαντικό φαινόμενο Hall, για να εξηγήσουμε το bulk-boundary correspondence με
ένα διαφορετικό τρόπο.

Το σύστημα πεπερασμένων διαστάσεων συνορεύει με το μονωτικό κενό. Στο
δείγμα, έχουμε υποθέσει οτι ν ζώνες είναι γεμάτες, μέχρι την ενέργεια Fermi
(υποθέτουμε την ύπαρξη ενεργειακού χάσματος). Για να δείξουμε την αναλογία,
θεωρούμε μια γεμάτη ζώνη (αγνοώντας τις πιο κάτω). Στα δυο σύνορα, το
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Σχήμα 6.6: Δυο υλικά με διαφορετικό αριθμό Chern βρίσκονται σε επαφή. Mappings
ανάμεσα σε δύο υλικά με διαφορετικό αριθμό Chern μπορούν να γίνουν μόνο με
κλείσιμο του ενεργειακού χάσματος, στο μπλέ σύνορο.

Σχήμα 6.7: Σύστημα ακέραιου κβαντικού φαινομένου Hall, όπου οι μεταλλικές
καταστάσεις άκρων οφείλουν την ύπαρξη τους σε απότομη αλλαγή του αριθμού Chern.

ενεργειακό χάσμα αναγκαστικά θα κλείσει, λόγω της διαφοράς στον αριθμό Chern
(του υλικού με το κενό γύρω γύρω). Αυτό φαίνεται στο σχήμα 6.7. Οι μεταλλικές
καταστάσεις άκρων, οφείλονται σε αλλαγή αριθμού Chern, ωστόσο τονίζουμε ότι
αυτές δεν αντιπροσωπεύουν σημεία Dirac όπου αγγίζουν οι δυο ενεργειακές στάθμες
(αυτά υπάρχουν στο bulk της ζώνης Brillouin, το οποίο διαφέρει για υλικά
πεπερασμένων διαστάσεων - εκέι εμφανίζονται μεταλλικές καταστάσεις).
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6.5 Τι κρύβεται στη συνέχεια;

Το τέλος της διπλωματικής αυτής είναι μόνο η αρχή. ΄Εχουμε μελετήσει σε
μεγάλη λεπτομέρεια το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο βασίζονται
πολλά τοπολογικά υλικά. Ελπίζουμε ο αναγνώστης να έχει αποκτήσει μια γενική
εικόνα, και να έχουμε καταφέρει να μεταφέρουμε τον ενθουσιασμό μας, ώστε να
πήρατε μια (πολύ μικρή!) γεύση απο αυτόν τον τρελά γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα.
Σίγουρα έχουν απομείνει και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα:

Μπορούν τα τοπολογικά αναλλοίωτα να περιγραφούν μόνο με ακεραίους που

ανήκουν στο σέτ Z, ή υπάρχουν και άλλες δυνατότητες; Το κβαντικό φαινόμενο Hall
υπάρχει σε δύο διαστάσεις. Υπάρχουν υλικά με μη τετριμμένη τοπολογία σε άλλες
διαστάσεις, ειδικά σε τρείς; Ο αριθμός Chern (τοπολογικό αναλλοίωτο ΤΚΝΝ)
ορίζεται μόνο σε μονωτές, καθώς για να οριστεί πρέπει να υπάρχει καλά καθορισμένο
ενεργειακό χάσμα ανάμεσα σε γεμάτες και άδειες καταστάσεις; Υπάρχουν ανάλογα
τοπολογικά αναλλοίωτα για μέταλλα, που δεν έχουν ενεργειακό χάσμα; Η απάντηση
σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι!

Αν και εμείς έχουμε περιοριστεί σε δυο διαστάσεις, κρύβονται εκπλήξεις και σε
τρισδιάστατα συστήματα. Εκεί συναντά κανείς υλικά όπως τους Τοπολογικούς

Μονωτες (3D Topological Insulators(TI)-των οποίων η βασικη θεωρία βασίζεται στο
Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall). Τα υλικά αυτά λειτουργούν ώς συνηθισμένοι
μονωτές στο εσσωτερικό τους, ενω ταυτόχρονα φέρουν μεταλλικές καταστάσεις στις
επιφάνειες. Αυτές οι επιφανειακές καταστάσεις, σε αντίθεση με το IQHE, δεν
μεταφέρουν ρεύμα φορτίων, αλλά ρεύμα spin! Οι χειραλικές καταστάσεις που είχαμε
στα άκρα IQHE, κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στους ΤΙ’s, παρατηρείται κάτι
αντίστοιχο, τα ηλεκτρόνια με αντίθετα spin κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Πέρα απο τους μονωτές υπάρχουν και εξωτικά ημιμέταλα σε τρείς διαστάσεις, τα
λεγόμενα Weyl ή Dirac semimetals. Η φυσική αυτών είναι ακόμη πιο πολύπλοκη απο
αυτή των 3D TI’s, και περιγράφονται πολύ καλά στην διπλωματική [29]. Πρέπει όμως
να τονιστεί οτι οι ίδιες πάνω ποσότητες Berry (και κάποιοι αριθμοί Chern) είναι και
πάλι υπεύθυνες για την τοπολογική φύση και αυτών των υλικών (παρόλο που αυτά τα
υλικά δεν έχουν χάσματα όπως αυτά που είδαμε εμείς!). Αυτα τα συστήματα είναι
στις μέρες μας πολύ επίκαιρα - επιδεικνύουν ιδιότητες που στη φυσική υψηλών
ενεργειών ονομάζονται quantum anomalies.



Παράρτημα A

Μετασχηματισμοί βαθμίδας στην

κβαντομηχανική

Πολλές φορές στην κλασική ηλεκτροδυναμική βολεύει να εκφράσουμε τα

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ~E(~r, t) και ~B(~r, t) συναρτήσει του διανυσματικού δυναμικού
~A(~r, t) και βαθμωτού δυναμικού V (~r, t):

~E(~r, t) = − ~∇V (~r, t)− 1

c

∂ ~A(~r, t)

∂t
(A.0.1)

~B(~r, t) = ~∇× ~A(~r, t) (A.0.2)

Παρατηρώντας την εξάρτηση των πεδίων απο τα δυναμικά, διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει ελευθερία στον ορισμό των δυναμικών (γεγονός πουτα καθιστά μή μετρήσιμα
μεγέθη), με την προυπόθεση τα πεδία ( ~E, ~B) να παραμένουν αναλλοίωτα στο σημείο
παρατήρησης κάτω απο αυτό τον μετασχηματισμό. Ορίζουμε τους παρακάτω

μετασχηματισμούς βαθμίδας [30]:

~A′(~r, t) = ~A(~r, t) + ~∇Λ(~r, t) (A.0.3)

V ′(~r, t) = V (~r, t)− 1

c

∂Λ(~r, t)

∂t
(A.0.4)

΄Οπου Λ(~r, t) μια συνάρτηση του χώρου και χρόνου. ΄Ας ελέγξουμε άν όντως
αφήνουν αναλλοίωτα τα πεδία.

~B′(~r, t) = ~∇× ~A′(~r, t) = ~B(~r, t) +���
���

��:0
~∇× ~∇Λ(~r, t)

⇒ ~B′(~r, t) = ~B(~r, t) (A.0.5)

Ο μετασχηματισμός βαθμίδας αφήνει το μαγνητικό πεδίο αναλλοίωτο, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνάρτηση Λ είναι "καλή" (συνεχής και παραγωγίσιμη). ΄Αν
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συμβαίνει αυτό, τότε απο τις γνωστές διανυσματικές ταυτότητες, η στροφή της
κλίσης μιας συνάρτησης θα δώσει μηδέν, και το μαγνητικό πεδίο επιστρέφει στον
εαυτό του. ΄Ετσι, λέμε ότι ο μετασχηματισμός βαθμίδας ήταν "αθώος".

~E ′(~r, t) = − ~∇V ′(~r, t)− 1

c

∂ ~A′(~r, t)

∂t

⇒ ~E ′(~r, t) = − ~∇V (~r, t) +
���

���
���1

c
~∇
(
∂Λ(~r, t)

∂t

)
− 1

c

(
∂A(~r, t)

∂t
+
��

�
��
�∂

∂t
~∇Λ(~r, t)

)
⇒ ~E ′(~r, t) = ~E(~r, t) (A.0.6)

Παρομοίως, άν η συνάρτηση Λ είναι "καλή", επιτρέπεται η εναλλαγή χωρική και
χρονικής παραγώγου, και ο 2ος όρος φεύγει με τον τελευταίο, αφήνοντας το
ηλεκτρικό πεδίο αναλλοίωτο.

Κλασικά, τα δυναμικά αντιμετοπίζονται ως μαθηματικά βοηθήματα, όμως όπως θα
δούμε στην κβαντομηχανική έχουν άμεσες φυσικές συνέπειες. Για ένα σωματίδιο μάζας
m και φορτίου q, υπο την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ( ~E, ~B), γράφουμε την
εξίσωση Schrödinger:

i~
∂Ψ(~r, t)

∂t
= ĤΨ(~r, t) =

(−i~ ~∇− q
c
~A)2

2m
Ψ(~r, t) + qVΨ(~r, t) (A.0.7)

όπου τα πεδία έχουν αποδοθεί στα δυναμικά ( ~A, V ). Επιπλέον, κάτω απο
μετασχηματισμό βαθμίδας με χρήση των (Α.0.3) και (Α.0.4):

i~
∂Ψ

′
(~r, t)

∂t
= Ĥ

′
Ψ
′
(~r, t) =

(−i~ ~∇− q
c
~A
′
)2

2m
Ψ
′
(~r, t) + qV

′
Ψ
′
(~r, t) (A.0.8)

Αφού όπως είπαμε τα δυναμικά είναι μαθηματικά βοηθήματα, αναμένουμε η
εξίσωση Schrödinger να είναι και αυτή αναλλοίωτη κάτω απο μετασχηματισμούς
βαθμίδας. Αυτό αποδεικνύεται έυκολα, άν η λύση της εξίσωσης (Α.0.8), Ψ

′
(~r, t),

συνδέεται με αυτή της (A.0.7), Ψ(~r, t), μέσω της ακόλουθης σχέσης:

Ψ
′
(~r, t) = Ψ(~r, t)e

iq
~cΛ (A.0.9)

Απόδειξη:

Για να αποδείξουμε την (Α.0.9) χρησιμοποιούμε μια πάρα πολύ χρήσιμη ταυτότητα:(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)n
Ψe

iq
~cΛ = e

iq
~cΛ
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)n

Ψ (A.0.10)

Αρχικά την δείχνουμε για n = 1:(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)
Ψe

iq
~cΛ = −i~e

iq
~cΛ

(
�
��

��iq

~c
Ψ ~∇Λ + ~∇Ψ

)
− q

c
( ~A+��

�~∇Λ)Ψe
iq
~cΛ
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(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)
Ψe

iq
~cΛ = e

iq
~cΛ
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)

Ψ (A.0.11)

Θα την χρειαστούμε για n = 2:(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)2

Ψe
iq
~cΛ =

(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)
Ψe

iq
~cΛ

Ορίζουμε

(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)
Ψ ≡ f(~r), και με χρήση της (Α.0.11):(

−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)2

Ψe
iq
~cΛ = e

iq
~cΛ
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)
f(~r)

Τέλος, αντικαθιστούμε το f(~r):(
−i~ ~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)

)2

Ψe
iq
~cΛ = e

iq
~cΛ
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)2

Ψ (A.0.12)

Τώρα μπορούμε να πάμε πίσω στην (Α.0.8), και να κάνουμε τον μετασχηματισμό,
χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα (Α.0.12):

(−i~ ~∇− q
c
( ~A+ ~∇Λ))2

2m
Ψe

iq
~cΛ + q(V − 1

c

∂Λ

∂t
)Ψe

iq
~cΛ = i~

∂(Ψe
iq
~cΛ)

∂t

⇒ e
iq
~cΛ
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)2

Ψ + q(V −
�
�
�1

c

∂Λ

∂t
)Ψe

iq
~cΛ = i~e

iq
~cΛ∂Ψ

∂t
−
��

�
��
�q

c

∂Λ

∂t
Ψe

iq
~cΛ

⇒
(
−i~ ~∇− q

c
~A
)2

Ψ + qVΨ = i~
∂Ψ

∂t

΄Εχουμε αποδείξει ότι η εξίσωση Schrödinger παραμένει αναλλοίωτη κάτω απο
μετασχηματισμούς βαθμίδας των δυναμικών, όταν ικανοποιείται η (Α.0.9).

Ο λόγος που αυτό το αποτέλεσμα είναι σημαντικό για εμάς, είναι γιατί θέλουμε να
συσχετίσουμε δύο συστήματα, που περιγράφονται απο διαφορετικά σέτ δυναμικών,
( ~A1, V1) και ( ~A2, V2), τα οποία φυσικά αναπαράγουν τα ίδια πεδία ~E και ~B στο σημείο
παρατήρησης.

Ψ2(~r, t) = Ψ1(~r, t)e
iq
~cΛ (A.0.13)

Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούμε το πάραπάνω θεώρημα δέν είναι τετριμμένος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει δύο "φυσικά ισοδύναμα" προβλήματα, ή
και όχι.

Ο ορισμός του φυσικά ισοδύναμα είναι θολός, ακόμη και σήμερα στη
βιβλιογραφία. Αλλά ένας βολικός τρόπος που μπορούμε να το σκεφτούμε με βάση τον
Belot [25] είναι με βάση την τοπολογία του χώρου.
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΄Αν ο χώρος είναι απλά συνεκτικός, δηλαδή ο δρόμος πάνω στον οποίο μπορεί να
κινείται το σωματίδιο μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο, τότε οι Ψ1 και Ψ2 είναι

φυσικά ισοδύναμες και περιγράφουν το ίδιο πρόβλημα.

Αντίθετα, άν ο χώρος είναι πολλαπλά συνεκτικός, δηλαδή με non-trivial
τοπολογία, ο Belot εικάζεται ότι η εξίσωση ~B = ~∇ × ~A = ~∇ × ~A′ δέν λέει την

πλήρη ιστορία. Ο μετασχηματισμός βαθμίδας ~A′ = ~A+ ~∇Λ δέν είναι τόσο ξεκάθαρος
(straight forward) όσο θα θέλαμε, γιατί η συνάρτηση Λ είτε βγαίνει singular, είτε
δέν υπάρχει.
Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε τρία παραδείγματα. Αυτά είναι το
φαινόμενο Aharonov-Bohm, το μαγνητικό μονόπολο στον φορμαλισμό Dirac, με τις
χορδές, και το απλό παράδειγμα δακτυλιδιού με ροή, που ουσιαστικά είναι το ίδιο με
το μαγνητικό φαινόμενο ΑΒ. Και στα τρία παραδείγματα, ο δρόμος στον οποίο
επιτρέπεται να κινηθεί το σωματίδιο είναι ο S1 (ή τουλάχιστον ομοιομορφικός σε
αυτόν). Ο S1

δέν μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο, και ο χώρος είναι πολλαπλά
συνεκτικός. Για το δακτυλίδι και το μαγνητικό ΑΒ, το αντίστοιχο homotopy group
είναι non trivial, π1(S1) = Z, ενώ για το μονόπολο Dirac, λόγω των χορδών πάλι,
ένας βρόγχος πάνω στη μοναδιαία σφαίρα δέν μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο. Ο
αναγνώστης που θέλει περισσότερες λεπτομέρειες στα συστήματα που αναφερονται

πάνω καλείται να κοιτάξει την διπλωματική εργασία [5].



Παράρτημα B

Θεώρημα Green για Περιοδικές
συναρτήσεις

΄Εστω μια συνάρτηση f(~k), με την περιοδικότητα του αντιστρόφου πλέγματος. ΄Αν
C η θεμελιώδης κυψελίδα (ζώνη Βrillouin), τότε το ολοκλήρωμα

I(~k′) =

ˆ
C

d~kf(~k + ~k′) (B.0.1)

θα είναι ανεξάρτητο του ~k. Επομένως,

~∇~kI(~k′) =

ˆ
C

d~k ~∇~kf(~k + ~k′) = 0 (B.0.2)

~∇
2
~kI(~k′) =

ˆ
C

d~k ~∇
2
~kf(~k + ~k′) = 0 (B.0.3)

Υπολογισμένα στο ~k′ = 0,
ˆ
C

d~k ~∇~kf(~k) = 0 (B.0.4)

ˆ
C

d~k ~∇
2
~kf(~k) = 0 (B.0.5)
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Παράρτημα C

Αντίσταση και αγωγιμότητα σε

δύο διαστάσεις

Σχήμα C.1: Διάταξη κβαντικού φαινομένου Hall, με ρεύμα στη x κατεύθυνση και
μαγνητικό πεδίο κάθετο στην επιφάνεια του δείγματος.

Η δύναμη Lorentz που σχετίζεται με το μαγνητικό πεδίο ~B = Bẑ, προκαλεί
τέτοια κίνηση των φορέων, με πυκνότητα ρεύματος ~J = Jx̂, ώστε να δημιουργηθεί
ένα ηλεκτρικό πεδίο, κάθετο στο μαγνητικό. Η δυναμική του συστήματος ανάγεται
σε δύο διαστάσεις,

~J =

(
Jx
Jy

)
, ~E =

(
Ex
Ey

)
(C.0.1)

Ο νόμος του Ohm συνδέει την πυκνότητα ρεύματος ~J και το ηλεκτρικό πεδίο ~E, με
σταθερά αναλογίας σ την αγωγιμότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, θα έχει μορφή
πίνακα:

σ =

(
σxx σxy
−σxy σxx

)
(C.0.2)

H ειδική αντίσταση (θα αναφερόμαστε στην ειδική αντίσταση σάν αντίσταση, καθώς σε
δύο διαστάσεις ταυτίζονται), είναι ο αντίστροφος του σ. Tα στοιχεία τους συνδέονται
ώς εξής:

σxx =
ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

και σxy =
−ρxy

ρ2
xx + ρ2

xy

(C.0.3)

Ορίζουμε το μέγεθος σxy ώς η αγωγιμότητα Hall, και η αντίστοιχη αντίσταση Hall
ρxy. Τα σχετικά ρxx και σxx μεγέθη ορίζονται για την κατεύθυνση ρεύματος.
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