
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Φυσικής

Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο

Hall και η Τοπολογική του
Προέλευση:

Berry-ολογία και Μονόπολα Dirac

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

από την

Αναστασία Αντωνίου

ΜΑΙΟΣ 2018

http://www.ucy.ac.cy/el/
http://www.ucy.ac.cy/phy/el/
anastasiaantoniou12@yahoo.gr


i

Αφιερωμένο στον πολυαγαπημένο μου παππού Ανδρέα..



Περιεχόμενα

1 Το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall 2
1.1 Από την κανονική στην κινηματική ορμή . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Μετασχηματισμοί βαθμίδας στην Κβαντική Φυσική . . . . . . . . . . 5
1.3 Το μαγνητικό φαινόμενο Aharonov-Bohm . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3.1 Κβαντικό σωματίδιο σε δακτυλίδι . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 ΄Υλη εντός μαγνητικού πεδίου - Κλασσική

αντιμετώπιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5 Επίπεδα Landau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.1 ΄Υλη εντός μαγνητικού πεδίου - Κβαντική
αντιμετώπιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.2 Συνεισφορά από μαγνητική ροή τύπου Aharonov-Bohm . . . . 28
1.6 Το φαινόμενο Hall: Κλασσική αντιμετώπιση . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7 Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.7.1 Σύμφωνα με τη φυσική των σταθμών Landau . . . . . . . . . 38
1.7.2 Σύμφωνα με το επιχείρημα του Laughlin . . . . . . . . . . . . 42
1.7.3 Από την άποψη των καταστάσεων των άκρων . . . . . . . . . 47
1.7.4 Ο ρόλος των ατελειών στο σύστημα . . . . . . . . . . . . . . 56

2 Berry-ολογία 59
2.1 Αδιαβατική διεργασία και φάση του Berry . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.1.1 Συνοχή και Καμπυλότητα Berry . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1.2 Η κρυμμένη Aharonov-Bohm φάση . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.2 Τοπολογία και το Θεώρημα Gauss-Bonnet . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2.1 Ο αριθμός Chern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2.2 Η καμπυλότητα Berry των Bloch καταστάσεων και η Ανώμαλη

ταχύτητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.3 Τοπολογική Ερμηνεία του Ακέραιου Κβαντικού Φαινομένου

Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.3 Το Μαγνητικό Μονόπολο Φάντασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.3.1 Η συνθήκη κβάντωσης του Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.3.2 Το μαγνητικό μονόπολο στο χώρο των παραμέτρων και η

"προέλευση" του αριθμού Chern από μια άλλη οπτική . . . . . 89
2.4 Ο μονωτής Chern και το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall χώρις

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.5 Πέρα από το Κβαντικό Φαινόμενο Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

ii



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ iii

A Θεωρία Bloch 102

B Συμμετρία αναστροφής του χρόνου 106

C Θεώρημα Kramer 108

Βιβλιογραφία 109



Ευχαριστίες

Kαθοδηγητής μου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής
εργασίας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Μουλόπουλος, τον
οποίο και θέλω να ευχαριστήσω για την ανιδιοτελή και με μεγάλο ενθουσιασμό

προσφορά γνώσεων που μου παρείχε καθώς και για τη συμβολή του στην

εκπόνηση της εργασίας αυτής.

1



Κεφάλαιο 1

Το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο

Hall

Το κλασσικό φαινόμενο Hall ανακαλύφθηκε το 1879 από τον Edwin Hall, αρ-
κετά χρόνια πριν την ανακάλυψη του ίδιου του ηλεκτρονίου. Ωστόσο, η "μοιραία"
ανακάλυψη που έμελλε να είναι θεμελιώδης για το χώρο της φυσικής στερεάς κατά-
στασης, έλαβε χώρα 100 περίπου χρόνια αργότερα, όταν το 1980 οKlaus von Klitzing
δουλεύοντας σε ένα εργαστήριο ισχυρών μαγνητικών πεδίων στη Γαλλία παρατήρησε

ότι η αγωγιμότητα Hall ήταν κβαντισμένη, με εξαιρετική ακρίβεια [1]. Το φαινόμενο
αυτό ονομάστηκε "Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall" και για την ανακάλυψη του
ο Klaus von Klitzing τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1985. Παρά την ιδιαιτερότητα
του φαινομένου αυτού, η επιστημονική κοινότητα αγνοούσε για χρόνια την τεράστια
σημασία του και την τοπολογική του προέλευση, η οποία επιβεβαιώθηκε αργότερα
με την ανακάλυψη των τοπολογικών μονωτών.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αρχικά θα ασχοληθούμε με κάποιες βασικές έννοιες
όπως η κινηματική ορμή και οι μετασχηματισμοί βαθμίδας καθώς και με Aharonov-
Bohm φαινόμενα, που αποτελούν απαραίτητο υπόβαθρο για την μελέτη και κατανόηση
του Ακέραιου Κβαντικού Φαινομένου Hall. Επίσης, τα εντυπωσιακά αποτέλεσμα που
αναδείχθηκαν μέσα από τα πειράματα με εξαιρετική ακρίβεια, όπως η κβάντωση της
αντίστασης Hall, μπορούν να εξηγηθούν χρησιμοποιώντας φυσική των σταθμών Lan-
dau. ΄Ετσι, προτού μιλήσουμε για το ίδιο το φαινόμενο, θα μελετήσουμε απλούστερα
συστήματα όπως η κίνηση σωματιδίων παρουσία μαγνητικού πεδίου, με κλασσική
αλλά και κβαντική "ματιά" (φυσική των σταθμών Landau), με απώτερο σκοπό να
συλλέξουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση του Ακέραιου Κβαντικού

Φαινομένου Hall. Φυσικά, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το "επιχείρημα βαθμί-
δας" του Laughlin, ο οποίος εξήγησε το φαινόμενο μέσω ενός νοητού πειράματος,
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από το οποίο ξεδιπλώθηκε αμέσως μετά (ένα χρόνο αργότερα, από τους Thouless et
al. [2]) η τοπολογική προέλευση του φαινομένου και η "παγκοσμιότητα" του. Και με
τη δήλωση αυτή υπονοούμε την ανεξαρτησία του φαινομένου από τα χαρακτηριστι-
κά στοιχεία του πειράματος, όπως το είδος του υλικού, την καθαρότητα του, το
σχήμα του, τη θερμοκρασία κ.λπ., όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια. Εν
τέλει, θα περιγράψουμε το φαινόμενο από την άποψη των καταστάσεων των άκρων
(chiral states) και θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο ρόλο των προσμίξεων στο
σύστημα. Η βαθύτερη τοπολογική ερμηνεία του φαινομένου, η οποία παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά στο διάσημο TKNN άρθρο [2] το 1982, θα διαφανεί στο Κεφάλαιο
2 όπου θα εισαγάγουμε βασικές έννοιες για την κατανόηση αυτής της ερμηνείας.

1.1 Από την κανονική στην κινηματική ορμή

΄Οπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με τη μη σχετικιστική κβαντομηχανική, η κίνηση ενός
σωματιδίου περιγράφεται από την εξίσωση του Schrödinger. Για ένα σωματίδιο
(χωρίς σπιν) μάζας m η χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger (δηλαδή η εξίσωση
ιδιοτιμών της H, με Ψ τις ιδιοκαταστάσεις της) είναι η ακόλουθη:

ĤΨ =
p̂2

2m
Ψ = EΨ (1.1.1)

η οποία περιγράφει την κίνηση ενός σωματιδίου στο οποίο δεν επιδρά οποιοδήποτε

βαθμωτό ή διανυσματικό δυναμικό.

Η σχέση μετάθεσης μεταξύ της χαμιλτονιανής και του τελεστή της κανονικής ορμής

είναι:

[Ĥ, p̂] = 0 (1.1.2)

Η εξίσωση 1.1.2 υποδηλώνει ότι μπορούμε να βρούμε κοινές ιδιοκαταστάσεις μεταξύ
των δύο τελεστών (και προκύπτει ότι τα επίπεδα κύματα που είναι ιδιοκαταστάσεις
του τελεστή ορμής, είναι ταυτόχρονα ιδιοκαταστάσεις και της χαμιλτονιανής, αν
η 1.1.1 λυθεί σε καρτεσιανές συντεταγμένες) και άρα το σωματίδιο μας έχει καλά
ορισμένη ορμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κανονική ορμή ~p αποτελεί, συμφώνα με
την κβαντομηχανική γλώσσα, έναν "καλό κβαντικό αριθμό" (και η ίδια είναι "σταθερά
της κίνησης": d〈Ψ|p̂|Ψ〉

dt
= 0, για κάθε |Ψ〉).

Παλαιότερα, τα μαγνητικά πεδία τα αντιμετώπιζαν σχεδόν πάντα με θεωρία διαταραχών
(θεωρούμενα πάντα ως ασθενικά), ενώ στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει και προ-
τιμώνται ακριβείς λύσεις, που οδηγούν σε "μη-διαταρακτικά φαινόμενα" (π.χ. QHE).
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Οπότε, τα τελευταία χρόνια, τα μαγνητικά πεδία κατέχουν ένα ουσιώδη ρόλο στην
Κβαντική μηχανική και έτσι κβαντικά φαινόμενα όπως το κβαντικό φαινόμενο Hall
(QHE) και Aharonov-Bohm φαινόμενο καθώς και έννοιες όπως η αναλλοιώτητα
κάτω από μετασχηματισμούς βαθμίδας, οι Τοπολογικοί μονωτές κ.λπ. "πηγάζουν"
από την αλληλεπίδραση (τοπική ή μη τοπική) μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
και ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων. Για ένα σωματίδιο με μάζα m, φορτίο q
και ταχύτητα ~u η τοπική αλληλεπίδραση περιγράφεται (κλασσικά) από την δύναμη
Lorentz: ~F = q(~u× ~B + ~E) ή γενικότερα από τη χαμιλτονιανή:

Ĥ =
π̂2

2m
+ qV̂ (1.1.3)

΄Οπου,

~π = ~p− q

c
~A (1.1.4)

Η χαμιλτονιανή αυτή περιγράφει οποιοδήποτε σωματίδιο, χωρίς σπιν (και άρα μπορούμε
να αγνοήσουμε την αλληλεπίδραση του με το μαγνητικό πεδίο - όρος Zeeman), στο
οποίο δρα κάποιο διανυσματικό δυναμικό ~A σχετιζόμενο με ένα μαγνητικό πεδίο ~B:
~B = ~∇ × ~A και κάποιο βαθμωτό δυναμικό V, σχετιζόμενο με ένα ηλεκτρικό πεδίο
~E: ~E = −~∇V − 1

c
∂ ~A
∂t
.

Η σχέση 1.1.4 περιγράφει την κινηματική ορμή, η οποία αντικαθιστά την κανονική
ορμή ~p, όταν το σύστημα υπόκειται σε διανυσματικό δυναμικό. Στη γενική περίπτωση
η φυσική ποσότητα δεν είναι η κανονική ορμή ~p, αλλά η κινηματική: ~π = m~v (όπως
προκύπτει με χρήση της 1.1.3: ~u = i

~ [ ~H,~r] = ~π
m
), και είναι σαφώς αμετάβλητη κάτω

από μετασχηματισμούς βαθμίδας (βλέπε απόδειξη στη σελίδα 7)!

Οι σχέσεις μετάθεσης της κανονικής ορμής συνεχίζουν να είναι οι θεμελιώδης σχέ-

σεις της Κβαντικής θεωρίας, δηλαδή:

[px, py] = [px, pz] = [py, pz] = 0 (1.1.5)

[x, px] = [y, py] = [z, pz] = i~ (1.1.6)
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Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί ότι οι 1.1.6 μπορούν να γενικευθούν (για f αναλυτική
συνάρτηση) σε:

[f(x, y, z), pxi ] = i~
∂f

∂xi
(1.1.7)

[x, f(px, py, pz)] = i~
∂f

∂pxi
(1.1.8)

όπου x1 = x, x2 = y και x3 = z, και τις αναφέρουμε εδώ γιατί θα χρησιμοποιηθούν
σε αμέσως επόμενο βήμα.

Το επόμενο βήμα αφορά την κινηματική ορμή, για την οποία οι σχέσεις μετάθεσης
των συνιστωσών της είναι οι ακόλουθες:

[Πx,Πy] = [px − q
c
Ax, py − q

c
Ay]

Σύμφωνα με τις σχέσεις μετάθεσης 1.1.5 και 1.1.7:

⇒ [Πx,Πy] = e
c
([px, Ay] + [Ax, py]) = −i~ e

c

(
∂Ay
∂x
− ∂Ax

∂y

)
Συνεπώς (εφόσον ~B = ~∇× ~A):

⇒ [Πx,Πy] =
−i~e
c

Bz (1.1.9)

Παρόμοια: [Πx,Πz] = i~e
c
By και [Πy,Πz] = −i~e

c
Bx, σχέσεις που θα είναι χρήσιμες

για τη λύση του προβλήματος Landau στην ενότητα 1.5.

1.2 Μετασχηματισμοί βαθμίδας στην Κβαντική

Φυσική

Αρχικά θα υπενθυμίσουμε τις γενικές εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες όπως είναι
γνωστό από την κλασσική ηλεκτροδυναμική περιγράφουν τη συμπεριφορά ηλεκτρικών

και μαγνητικών πεδίων, πώς αυτά δημιουργούνται και πώς αλληλοεπιδρούν με ηλε-
κτρικά φορτία, με απώτερο σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να εκφράσουμε τα
διανυσματικά πεδία ~B και ~E μέσω των "βοηθητικών" δυναμικών ~A και V (που στην
περίπτωση μας όμως θα είναι οι πιο σημαντικές ποσότητες όπως θα δούμε).
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~∇ · ~E = 4πρ (1)
~∇ · ~B = 0 (2)

~∇× ~E = −1
c
∂ ~B
∂t

(3)
~∇× ~B = 1

c
(4π ~J + ∂ ~E

∂t
) (4)

Η σχέση (2), η οποία δηλώνει ότι η απόκλιση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική,
μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε το μαγνητικό πεδίο ως το στροβιλισμό μιάς

διανυσματικής συνάρτησης (εφόσον ~∇ · (~∇× ~f) = 0 για f αναλυτική συνάρτηση):

~B = ~∇× ~A (1.2.1)

΄Οπου το ~A καλείται διανυσματικό δυναμικό. Στο πάνω σκεπτικό υπολανθάνει ότι
το ~A είναι παντού αναλυτική συνάρτηση. Θα δούμε αργότερα, ότι όταν εμφανισθούν
μαγνητικά μονόπολα (στο χώρο των παραμέτρων) το ~A θα πρέπει να έχει σίγουρα

ανώμαλα σημεία (singularities), και η προέλευση αυτού θα είναι καθαρά τοπολογική.

Εάν τώρα αντικαταστήσουμε την σχέση 1.2.1 στην (3) βρίσκουμε:

~∇× ~E = −1
c
∂(~∇× ~A)

∂t
⇒ ~∇×

(
~E + 1

c
∂ ~A
∂t

)
= 0

Παραπάνω υποθέσαμε ότι η εναλλαγή χωρικών και χρονικής παραγώγου είναι επιτρε-
πτή, γεγονός που προϋποθέτει ότι το διανυσματικό δυναμικό είναι μια συνεχής και
καλά ορισμένη συνάρτηση. Eφόσον ο στροβιλισμός της κλίσης ενός βαθμωτού
μεγέθους δίνει μηδέν, μπορούμε να αποδώσουμε την ποσότητα στην παρένθεση ως
την κλίση μιας βαθμωτής συνάρτησης:

~E +
1

c

∂ ~A

∂t
= −~∇V ⇒ ~E = −~∇V − 1

c

∂ ~A

∂t
(1.2.2)

΄Οπου το V καλείται βαθμωτό δυναμικό. Το παραπάνω σκεπτικό προϋποθέτει ότι ~E
και ~A είναι αναλυτικές συναρτήσεις.

Παρατηρώντας κανείς τις σχέσεις 1.2.1 και 1.2.2, και συγκεκριμένα τον τρόπο εξάρτη-
σης των πεδίων από τα δυναμικά, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι αυτά (τα δυναμικά)
δεν ορίζονται μονοσήμαντα, αλλά μπορούν να επιλεγούν από μια συλλογή δυνατών
δυναμικών που να μην αλλάζουν τα πεδία. Πάμε λοιπόν να το διαπιστώσουμε αυτό.

Με βάση την ελευθερία που μόλις επισημάναμε ορίζουμε το διανυσματικό και βα-

θμωτό δυναμικό ως ακολούθως:

~A′ = ~A+ ~α
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V ′ = V + β

Αντικαθιστώντας τις μορφές αυτές στις σχέσεις 1.2.1 και 1.2.2 και επιβάλλοντας την
αναλλοιώτητα των πεδίων προκύπτουν οι ακόλουθες συνθήκες:

~B′ = ~B ⇒ ~∇× ~α = ~0 (1.2.3)

~E ′ = ~E ⇒ −~∇β − ∂~α

∂t
= ~0 (1.2.4)

Η σχέση 1.2.3 μας δίνει την ελευθερία να εκφράσουμε το ~α ως την κλίση μιας βαθ-
μωτής συνάρτησης την οποία θα συμβολίζουμε με το γράμμα λάμβδα : ~α = ~∇Λ.
Αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα αυτό στην εξίσωση 1.2.4:

~∇
(
β +

1

c

∂Λ

∂t

)
= 0 (1.2.5)

Με τη σειρά της η σχέση 1.2.5 μας επιτρέπει να εξισώσουμε την ποσότητα στην
παρένθεση με μια χωροανεξάρτητη ποσότητα: β + 1

c
∂Λ
∂t

= l(t) . Και έτσι:

β = l(t)− 1

c

∂Λ

∂t
(1.2.6)

Ποιά όμως είναι η ποσότητα l(t) και ποιός ο ρόλος της; Εάν ορίσουμε ένα καινούργιο
Λ που να απορροφά στον ορισμό του το l(t): Λ′ = Λ + c

∫ t
0
dt′k(t′), τότε:

β = −1
c
∂Λ′

∂t

Ο νέος αυτός ορισμός που προσδώσαμε στο Λ αφήνει αναλλοίωτο το ~α (~α′ = ~∇Λ′ =

~α )! Οπότε μπορούμε ατιμωρητί να απορροφήσουμε το l(t) στο ορισμό του Λ και

επακόλουθα να συνοψίσουμε στους ακόλουθους μετασχηματισμούς:

~A′ = ~A+ ~∇Λ (1.2.7)

V ′ = V − 1

c

∂Λ

∂t
(1.2.8)

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί ονομάζονται μετασχηματισμοί βαθμίδας (δοσμένοι εδώ
σε γκαουσιανές μονάδες) και όπως είδαμε πηγάζουν από το γεγονός ότι είμαστε ελεύ-
θεροι να επιλέγουμε τα V και ~A, αρκεί αυτές οι επιλογές να μην επηρεάζουν καθόλου
τα διανυσματικά πεδία ~E και ~B.
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Ποιές είναι όμως οι συνέπειες αυτής της ελευθερίας; Κλασσικά, τα δυναμικά αυτά
αντιμετωπίζονται ως "μαθηματικά βοηθήματα" που επιλέγονται από μια συλλογή
δυνατών επιλογών, οι οποίες αναπαράγουν τα ίδια διανυσματικά πεδία, χωρίς τα
δυναμικά να έχουν κάποια φυσική σημασία! Θα αναφερθούμε σ ’αυτό λεπτομερέστερα
στο επόμενο υποκεφάλαιο. Πρώτα όμως, ας μελετήσουμε τις επιπτώσεις της σε
κβαντομηχανικό επίπεδο, για ένα σωματίδιο που περιγράφεται από την εξίσωση του
Schrödinger.

Η χρονοεξαρτημένη εξίσωση Schrödinger για φορτισμένο (χωρίς σπιν) σωματίδιο
μάζας m και φορτίου q υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (σε αναπαρά-
σταση θέσης) είναι (με χρήση της 1.1.3):

HΨ =
(−i~~∇− q

c
~A)2

2m
Ψ + qVΨ = i~

∂Ψ

∂t
(1.2.9)

και πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη στη μορφή της κάτω από μετασχηματισμούς

βαθμίδας, όπως και θα απαιτήσουμε παρακάτω. Αυτή είναι ουσιαστικά η περίφημη
συμμετρία βαθμίδας (gauge symmetry) που πρώτος "είδε" ο Weyl (το 1929).

Κάνοντας ένα μετασχηματισμό βαθμίδας (1.2.7, 1.2.8), η 1.2.9 γίνεται:

H ′Ψ′ =
1

2m
(−i~~∇− q

c
~A′)

2

Ψ′ + qV ′Ψ′ = i~
∂Ψ′

∂t
(1.2.10)

όπου Ψ′ είναι η μετασχηματισμένη κυματοσύναρτηση που ικανοποιεί την προϋπόθεση

αμεταβλητότητας της μορφής της Schrödinger εξίσωσης, και δίνεται από την

Ψ′~A′,V ′(~r, t) = Ψ ~A,V (~r, t) e
iq
c~Λ(~r,t). (1.2.11)

Μπορούμε αυτό να το επαληθεύσουμε αντικαθιστώντας τη μορφή λύσης 1.2.11 στη
μετασχηματισμένη εξίσωση Schrödinger 1.2.10. Μέσα από μια σειρά απλών αλγε-
βρικών πράξεων καταλήγουμε στην αρχική εξίσωση 1.2.9:

1
2m

(−i~~∇− q
c
( ~A+ ~∇Λ))

2
Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) + q(V − 1

c
∂Λ
∂t

)Ψ e
iq
c~Λ(~r,t) = i~ ∂

∂t
(Ψ e

iq
c~Λ(~r,t))

΄Οπου Ψ = Ψ(~r, t).

• (−i~~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)) Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) = e

iq
c~Λ(~r,t)(−i~~∇− q

c
~A)Ψ (1.2.12)

Με χρήση της τελευταίας ισότητας 1.2.12, μπορεί κανείς να δείξει το ακόλουθο:

(−i~~∇− q
c
( ~A+ ~∇Λ))

2
Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) = (−i~~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)) [e

iq
c~Λ(~r,t)(−i~~∇− q

c
~A)Ψ]
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και ορίζοντας: f = (−i~~∇− q
c
~A)Ψ, προκύπτει:

(−i~~∇− q
c
( ~A+ ~∇Λ))

2
Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) = (−i~~∇− q

c
( ~A+ ~∇Λ)) [e

iq
c~Λ(~r,t)f ]

Χρησιμοποιούμε και πάλι την 1.2.12 αλλά για Ψ = f :

• (−i~~∇− q
c
( ~A+ ~∇Λ))

2
Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) = e

iq
c~Λ(~r,t)(−i~~∇− q

c
~A)2Ψ

Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα αυτό (συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει):

⇒ 1
2m
e
iq
c~Λ(~r,t)(−i~~∇− q

c
~A)2Ψ + q(V − 1

c
∂Λ
∂t

)Ψ e
iq
c~Λ(~r,t) = i~ ∂

∂t
(Ψ e

iq
c~Λ(~r,t))

⇒ 1
2m
e
iq
c~Λ(~r,t)(−i~~∇− q

c
~A)2Ψ + qVΨ e

iq
c~Λ(~r,t) − q

c
Ψ e

iq
c~Λ(~r,t) ∂Λ

∂t
=

i~∂Ψ
∂t
e
iq
c~Λ(~r,t) − q

c
Ψe

iq
c~Λ(~r,t) ∂Λ

∂t

⇒
( 1

2m
(−i~~∇− q

c
~A)2Ψ + qVΨ

)
e
iq
c~Λ(~r,t) = i~

∂Ψ

∂t
e
iq
c~Λ(~r,t)

Διαιρώντας με τον παράγοντα φάσης (αφού δεν μπορεί ποτέ να είναι ίσος με μηδέν) η
1.2.10 είναι ισοδύναμη με την 1.2.9. Με αυτό τον τρόπο έχουμε αποδείξει την 1.2.11!

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι, εάν πολλαπλασιάσουμε από αριστερά τα δύο
μέλη της σχέσης 1.2.12 με Ψ?e−

iq
~cΛ, προκύπτει αμέσως η αναλλοιώτητα του τοπικού

ρεύματος ~J(~r, t)! Εάν επίσης ολοκληρώσουμε:
∫
d3r (τα δύο μέλη), προκύπτει ότι η

αναμενόμενη τιμή της κινηματικής ορμής παραμένει αναλλοίωτη κάτω από μετασχη-

ματισμούς βαθμίδας (δηλαδή ότι
〈
Ψ′
∣∣~π′∣∣Ψ′〉 =

〈
Ψ
∣∣~π∣∣Ψ〉).

Συνοψίζοντας, η κυματοσυνάρτηση που προκύπτει κάτω από μετασχηματισμούς βαθ-
μίδας κερδίζει μια επιπρόσθετη φάση (σε σχέση με την αρχική) ίση με:

∆φ =
q

c~
Λ(~r, t) (1.2.13)

Εφόσον η διαφοροποίηση έγκειται στην επιπλέον φάση, η πυκνότητα πιθανότητας
παραμένει αμετάβλητη και αυτό είναι συνεπές με την κλασσική θεώρηση ότι οι φυσικές

ποσότητες παραμένουν αμετάβλητες ανεξάρτητα από την επιλογή των δυναμικών

(πάνω είδαμε ότι και το ~J παραμένει αμετάβλητο). Παλαιότερα λοιπόν επικρατούσε η
άποψη ότι μια τέτοια φάση είναι "αθώα" και μπορεί να παραλειφθεί (να γίνει gauged
away) εφόσον δεν εισάγει νέα φυσική (το μέτρο του παράγοντα φάσης είναι μονάδα).
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1.3 Το μαγνητικό φαινόμενο Aharonov-Bohm

Πριν από μερικές δεκαετίες ένα φαινόμενο "ήρθε να ταράξει τα νερά" και να καταρ-
ρίψει την τότε θεώρηση που ήθελε τα δυναμικά ως απλά "μαθηματικά βοηθήματα"
χωρίς κάποια φυσική σημασία. Το 1959 οι Aharonov και Bohm, οι οποίοι μελέτησαν
φορτισμένα σωματίδια που κινούνταν σε χώρους υπό την επίδραση δυναμικών, χωρίς
όμως να τα "χτυπά" άμεσα οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, παρατήρησαν ένα
φαινόμενο και δημοσιεύσαν ένα άρθρο [3] στο οποίο επισήμαναν ότι τα δυναμικά αυτά
δεν είναι "αθώα" αλλά έχουν συνέπειες στη κβαντική συμπεριφορά σωματιδίων.

Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν έγινε εύκολα αποδεκτό. ΄Ενα ισχυρό επιχείρημα με το οποίο
η επιστημονική κοινότητα αντιτάχθηκε στο φαινόμενο αυτό, αποτελεί το γεγονός ότι
ξεκινώντας κανείς από μια κλασσική χαμιλτονιανή ή λανγκρατζιανή η οποία εμπε-
ριέχει τα δυναμικά αυτά συζευγμένα, εν τέλει καταλήγει πάντοτε στις εξισώσεις του
Νεύτωνα, οι οποίες περιέχουν τα μαγνητικά πεδία ~E και ~B, χωρίς όμως να περιέχουν
ασύζευκτα τα αντίστοιχα δυναμικά! Συνεπώς, εφόσον οι μετασχηματισμοί βαθμίδας
αφήνουν τα πεδία αυτά αναλλοίωτα, δεν αναμένει κανείς να υπάρχει οποιοδήποτε
φυσικό (μετρήσιμο) επακόλουθο.

Ωστόσο, στο σκεπτικό αυτό μας διαφεύγει κάτι! Για ένα κβαντομηχανικό σωματίδιο
που περιγράφεται από την εξίσωση του Schrödinger οι συνέπειες ενός μετασχημα-
τισμού βαθμίδας έχουν ήδη διαφανεί από την προηγούμενη ενότητα με την εισαγωγή

της επιπλέον φάσης στις κυματοσυναρτήσεις. Ποιά ιδιαιτερότητα κρύβει η εξίσωση
αυτή; Αυτό που διαφοροποιεί την εξίσωση είναι το γεγονός ότι τα δυναμικά στην
εξίσωση του Schrodinger εμφανίζονται ασύζευκτα και αυτό έχει όπως είδαμε κάποιες
συνέπειες. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται οι συνέπειες να είναι δραματικές εφόσον
περιορίζονται σε μια φάση, αφήνοντας αναλλοίωτη την πυκνότητα πιθανότητας. Αυτό
που δεν έχουμε προβάλει είναι οι πιο δραματικές συνέπειες, οι συνέπειες δηλαδή που
υφίστανται φυσικά, μετρήσιμα μεγέθη, όπως αυτές που "εισηγήθηκαν" οι Aharonov
και Bohm. Kαι για του λόγου το αληθές θα παρουσιάσουμε ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα του μαγνητικού φαινομένου (το οποίο και οι ίδιοι οι Aharonov και Bohm
είχαν προτείνει από το 1959).

Θα θεωρήσουμε τη διάταξη ενός πειράματος διπλής σχισμής (σχήμα (1.3.1)), η
οποία συμπεριλαμβάνει μιά πηγή που στέλνει ένα-ένα τα σωματίδια προς το πέτασμα.
Μετά από ένα μεγάλο αριθμό σωματιδίων, στο πέτασμα εμφανίζεται "φάσμα συμ-
βολής" (interference pattern). Ουσιαστικά, θεωρούμε το κάθε σωματίδιο ως ένα
κυματοπακέτο, το οποίο (για κάποιο λόγο που δε γνωρίζουμε) χωρίζεται σε δύο
"ημικυματοπακέτα" τα οποία διέρχονται από τις δύο σχισμές, συμβάλλουν μετά τη
σχισμή (γι’ αυτό και κάποιες φορές το φάσμα συμβολής αναφέρεται ως το "φάσμα
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συμβολής του κβαντικού σωματιδίου με τον εαυτό του") και προσγειώνονται στο
πέτασμα και πάλι σαν σωματίδιο. Το "φάσμα συμβολής", όπως το αποκαλούμε, δεν
είναι όπως αυτό που προκύπτει από τη συμβολή δύο κυμάτων, αλλά έχει άλλη φύση·
στατιστική, που αφορά τον τρόπο κατανομής των σωματιδίων στο πέτασμα (δηλαδή
που προσγειώνεται το σωματίδιο κάθε φορά).

Σκόπος μας δεν είναι να μελετήσουμε το "ανεξήγητο" αυτό φαινόμενο (την ανεξήγητη
συμπεριφορά των σωματιδίων), αλλά να δούμε τι επιπτώσεις έχει η ύπαρξη ενός δια-
νυσματικού δυναμικού στο χώρο κίνησης των σωματιδίων. Για το σκοπό λοιπόν
αυτό, στη διάταξη, στο χώρο μετά τη διπλή σχισμή, συμπεριλαμβάνουμε μια θωρακι-
σμένη μαγνητική ροή, ώστε το σωματίδιο να μην μπορεί να βρεθεί στην περιοχή αυτή
και να βιώσει "άμεσα" κάποιο μαγνητικό πεδίο (και στατική, έστω να μην δημιουργεί-
ται κάποιο (εξ’ επαγωγής) ηλεκτρικό πεδίο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σωματίδια
να βιώνουν ένα διανυσματικό δυναμικό ~A, χωρίς όμως να βιώνουν το αντίστοιχο
μαγνητικό πεδίο. Με απλά λοιπόν λόγια, θέλουμε να δούμε κατά πόσο η ύπαρξη
του ~A επηρεάζει την κβαντική συμπεριφορά των σωματιδίων, "παρατηρώντας" εαν
υπάρχει κάποια αλλαγή στο φάσμα συμβολής.

Σχήμα (1.3.1): Στο σχήμα παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη μελέτης του
"φάσματος συμβολής" υπό την ύπαρξη θωρακισμένης μαγνητικής ροής.

΄Οπως είναι γνωστό από τον ηλεκτρομαγνητισμό, η μαγνητική ροή (που διαπερνά
επιφάνεια S) ορίζεται ως:

Φ =

∫
S

~B · d~S =

∫
S

(~∇× ~A) · d~S (1.3.1)
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και με χρήση του θεωρήματος Stokes:

Φ =

∮
∂S

~A · d~l (1.3.2)

Η μαγνητική ροή μπορεί πάντοτε να οριστεί ως ένα επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του δια-
νυσματικού δυναμικού κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής ∂S (το "σύνορο" της S)
η οποία οριοθετεί το χωρίο S που εσωκλείει την μαγνητική ροή. Συνεπώς, το σύνορο
αυτό μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλουμε (αρκεί να συμπεριλαμβάνει-περικλείει τη
μαγνητική ροή) και έτσι θεωρητικά το διανυσματικό δυναμικό μπορεί να είναι παντού
μη μηδενικό γύρω από μια εντοπισμένη μαγνητική ροή (ή πιο αυστηρά αποκλείεται
το ~A να είναι μηδέν παντού γύρω από μιά μαγνητική ροή Φ)!

Επιλέγουμε λοιπόν ένα τυχαίο σημείο στο πέτασμα στο οποίο (εν απουσία του
δυναμικού) τα κυματοπακέτα φτάνουν με κάποια διαφορά φάσης ∆α. Οι συναρτή-
σεις Ψ1(~r, t) και Ψ2(~r, t) περιγράφουν τα κυματοπακέτα για μηδενική μαγνητική ροή

Φ =
∫
~A · d~r = 0 (και έτσι μπορούμε πάντα να πάρουμε ~AΦ=0 = 0 σε κάθε σημείο

του χώρου). Η εισαγωγή της επιπλέον μαγνητικής ροής ισοδυναμεί με ένα μετασχη-
ματισμό βαθμίδας που μας πηγαίνει από μηδενικό διανυσματικό δυναμικό σε ένα μη

μηδενικό δυναμικό, το οποίο να αναπαράγει σύμφωνα με την 1.3.2 την ροή που περι-
κλείεται από δύο τυχαίους δρόμους που περνούν από τις σχισμές (όπως φαίνεται στο
σχήμα (1.3.1)):

~AΦ6=0 = ~AΦ=0 + ~∇Λ =
∂Λ

∂~r
(1.3.3)

Σύμφωνα με τα όσα συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, ο μετασχηματισμός
αυτός εισάγει μια επιπλέον φάση στα κυματοπακέτα Ψ1(~r, t) και Ψ2(~r, t) που δίνεται

από τη σχέση 1.2.11. Τα κυματοπακέτα που προκύπτουν κερδίζουν μια επιπρόσθετη
φάση (σε σχέση με την αρχική):

∆Φ1 = q
c~Λ1 και ∆Φ2 = q

c~Λ2

Τα "Λάμβδα" μπορούν να βρεθούν από την ακόλουθη εξίσωση (η οποία προκύπτει
επιλύοντας την 1.3.3 ως προς Λ, εάν υποθέσουμε ότι η 1.3.3 ισχύει σε όλα τα σημεία
του χώρου όπου βρίσκεται το σωματίδιο (το οποίο ισχύει διότι: η 1.3.3 οδηγεί σε
~∇ × ~A = ~∇ × ~∇Λ = 0, και όντως το σωματίδιο δεν νιώθει ~B, αφού δε βρίσκεται
ποτέ μέσα στο χώρο της Φ):

Λ(~r)− Λ(~r0) =

∫ ~r

~r0

~A · d~r (1.3.4)
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Για λόγους απλότητας θα διαλέξουμε Λ(~r0) = 0. Εν τέλει, η διαφορά φάσης των δύο
κυματοπακέτων στο υπό μελέτη σημείο είναι:

∆φ = ∆α + (∆φ2 −∆φ1) = ∆α + q
c~

( ∫ ~r
~r0,2

~A · d~r −
∫ ~r
~r0,1

~A · d~r
)

Η διαφορά του ολοκληρώματος κατά μήκος της διαδρομής 1 από αυτό κατά μήκος
της διαδρομής 2 ανάγεται σε επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του διανυσματικού δυναμικού,
κατά μήκος κλειστού συνόρου που εμπεριέχει τη ροή:

∆φ(Φ) = ∆α + q
c~

( ∫ ~r
~r0,2

~A · d~r +
∫ ~r0
~r,1

~A · d~r
)

= ∆α + q
c~

∮
~A(~r, t) · d~r = ∆α + qΦ

c~

το οποίο με αντικατάσταση του κβάντου μαγνητικής ροής: Φ0 = hc
e
, δίνει:

⇒ ∆φ(Φ) = ∆α + 2π
q

e

Φ

Φ0

(1.3.5)

Η πυκνότητα πιθανότητας "προσγείωσης" του κάθε σωματιδίου σε κάποιο τυχαίο
σημείο του πετάσματος δίνεται με βάση τη στατιστική ερμηνεία συμβολής, σύμφωνα
με την οποία συμβάλλουν τα πλάτη πιθανότητας των δύο κυματοπακέτων που συναντι-
ούνται:

|Ψoλ(~r, t)|2 = |Ψ1(~r, t) + Ψ2(~r, t)|2

|Ψoλ(~r, t)|2 = |Ψ1(~r, t)|2 + |Ψ2(~r, t)|2 + 2|Ψ1(~r, t)||Ψ2(~r, t)| cos (∆φ(Φ))

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα φυσικό μέγεθος όπως η πυκνότητα πιθανότητας ε-
μπεριέχει την έγκλειστη μαγνητική ροή Φ! Αυτό αντιστοιχεί σε μια παρατηρήσιμη
μετατόπιση των κροσσών του φάσματος συμβολής στο επίπεδο παρατήρησης. Το
παραπάνω λοιπόν σύστημα αναδεικνύει με απόλυτη επιτυχία την φυσική σημασία των

δυναμικών στην κβαντική συμπεριφορά σωματιδίων! (Εναλλακτικά, η πλειοψηφία της
κοινότητας μιλούν για μη τοπική επίδραση (nonlocal effect) των πεδίων, δηλαδή για
δράση των μαγνητικών πεδίων από απόσταση (και υπάρχει και ηλεκτρικό ανάλογο).)
Θα περάσουμε τώρα σε ένα αλλό εξίσου ενδιαφέρον σύστημα, το σύστημα του κβαντι-
κού σωματιδίου σε δακτυλίδι, όπου σε αντίθεση με πάνω, θα έχουμε "περιορισμένες"
καταστάσεις, που πάλι όμως θα επιδεικνύουν Aharonov-Bohm φαινόμενο σε όλες
τους τις ιδιότητες.



Το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall 14

1.3.1 Κβαντικό σωματίδιο σε δακτυλίδι

Το κβαντικό σωματίδιο σε δακτυλίδι αποτελεί πράγματι ένα απλό παράδειγμα "επίδειξης"
του φαινομένου "Aharonov-Bohm" μέσα από το οποίο μπορούν να διαφανούν ξεκά-
θαρα οι συνέπειες που επιφέρει η ύπαρξη δυναμικών στο χώρο σε μετρήσιμες φυσικές

ποσότητες. Θα μελετήσουμε αρχικά το συμβατικό σύστημα του κβαντικού σωματιδίου
περιορισμένο να κινείται σε ένα δακτυλίδι και ακολούθως θα εισαγάγουμε μια στατική

μαγνητική ροή στον εσωτερικό χώρο.

Σχήμα (1.3.2): Το σύστημα του κβαντικού σωματιδίου περιορισμένο σε γεωμετρία
δακτυλιδιού που εσωκλείει εντοπισμένη μαγνητική ροή.

Το πρόβλημα του κβαντικού σωματιδίου σε γεωμετρία δακτυλιδιού είναι ισοδύναμο με

το πρόβλημα ενός ελεύθερου σωματιδίου που κινείται σε ένα ευθύγραμμο τμήμα στα

άκρα του οποίου επιβάλλουμε περιοδικές συνοριακές συνθήκες. Η χρονοανεξάρτητη
εξίσωση του Schrödinger για ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο μάζας m είναι η ακόλουθη:

p2
φ

2m
Ψ = − ~2

2mR2

∂2Ψ

∂φ2
= EΨ (1.3.6)

η οποία γράφεται στη μορφή (Helmholtz):

∂2Ψ

∂(Rφ)2
+

2mE

~2
Ψ = 0 (1.3.7)

η οποία έχει λύσεις επίπεδα κύματα (σύμφωνα και με τα όσα είπαμε στο υποκεφάλαιο
1.1, εφόσον [H, pφ] = 0):

Ψ(φ) = NeikRφ (1.3.8)
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΄Οπου k το κυματάνυσμα το οποίο λαμβάνει θετικές αλλά και αρνητικές τιμές:

k = ±
√

2mE

~2
(1.3.9)

Εάν κατά σύμβαση θεωρήσουμε ότι οι θετικές τιμές αντιστοιχούν σε δεξιόστροφη

κίνηση του ηλεκτρονίου, οι αρνητικές αντιστοιχούν σε αντίθετη φορά διαγραφής του
κύκλου, δηλαδή αριστερόστροφη.

Με Ν συμβολίζουμε τη σταθερά κανονικοποίησης η οποία προκύπτει να ισούται με

1√
2πR

.

Σύμφωνα με την γεωμετρία του δακτυλιδιού, κάνοντας ένα πλήρες ταξίδι κατά 2π

η φυσική κατάσταση του σωματιδίου δεν πρέπει να αλλάζει. Συνεπώς, οι φυσικές
ποσότητες όπως η πυκνότητα πιθανότητας πρέπει να είναι μονότιμες. Το αίτημα αυτό
ικανοποιείται εάν επιβάλουμε η κυματοσυνάρτηση που το περιγράφει να επανέρχεται

στην ίδια τιμή μετά από ένα πλήρες ταξίδι κατά μήκος της περιφέρειας του κύκλου.
Γι’ αυτό και θα απαιτήσουμε μονοτιμία της κυματοσυνάρτησης του ηλεκτρονίου από
την οποία θα προκύψει και η κβάντωση του κυματανύσματος του:

Ψ(φ) = Ψ(φ+ 2π)

⇒ eikR(2π) = 1⇒ kR(2π) = n(2π)⇒ k = n
R

όπου n είναι ακέραιος που λαμβάνει και θετικές αλλά και αρνητικές τιμές. Εύκολα
μπορούμε να δούμε ότι n~ είναι οι ιδιοτιμές της στροφορμής Lz (αρκεί να δρά-
σουμε στην 1.3.8 με τον Lz = −i~ ∂

∂φ
). Σύμφωνα με τον ορισμό του k (1.3.9)

οι επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας για το ηλεκτρόνιο είναι:

En =
k2~2

2m
=

n2~2

2mR2
(1.3.10)

Παρατηρούμε ότι εφόσον οι ενέργειες εξαρτώνται από το τετράγωνο του ακεραίου

n, δύο καταστάσεις με αντίθετα n, δηλαδή δυο καταστάσεις που περιγράφονται από
αντίθετες ορμές του ηλεκτρονίου (kn~ και −kn~) ή και στροφορμές ανήκουν στην
ίδια ενεργειακή κατάσταση. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι κάθε ενεργειακή κατάσταση
(εκτός της n=0) είναι διπλά εκφυλισμένη και καταλαμβάνεται από ένα ηλεκτρόνιο
κινούμενο αριστερόστροφα και ένα ηλεκτρόνιο κινούμενο δεξιόστροφα.

Ας ασχοληθούμε τώρα με τη λύση του προβλήματος παρουσία της μαγνητικής ροής,
οπότε το σωματίδιο βιώνει ένα διανυσματικό δυναμικό ~A. Υπενθυμίζουμε και πάλι
ότι η μαγνητική ροή:
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ΦB =
∮
∂S
~A · d~l

εκφράζεται ως το ολοκλήρωμα του διανυσματικού δυναμικού πάνω σε μια καμπύλη

γραμμή (∂S) που εσωκλείει τη μαγνητική ροή. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα παίρνουμε
την κλειστή μας διαδρομή να είναι η περιφέρεια του δακτυλιδιού. Η απλούστερη επι-
λογή διανυσματικού δυναμικού ("επιλογή βαθμίδας") η οποία ικανοποιεί την παρα-
πάνω σχέση με σύνορο την περιφέρεια του δακτυλιδιού είναι αυτή με σταθερό μέτρο,
οπότε:

Φ = A
∮
∂S
dl⇒ | ~A| = Φ

2πR

⇒ ~A =
Φ

2πR
φ̂ (1.3.11)

Φυσικά, σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει στο υποκεφάλαιο (1-1) για τους μετασχη-
ματισμούς βαθμίδας, το διανυσματικό δυναμικό δεν ορίζεται μονοσήμαντα. Ωστόσο
η επιλογή του δεν επηρεάζει τα πεδία και άρα δεν μας απασχολεί αυτή η μεγάλη

(άπειρη) ελευθερία επιλογής βαθμίδας.

Το σύστημα με την επιπρόσθετη μαγνητική ροή περιγράφεται από την εξίσωση του

Schrödinger, με χρήση της κινηματικής ορμής στη θέση της κανονικής (1.1.4):

1

2m

(
− i~ 1

R

∂

∂φ
+
e

c

Φ

2πR

)2

Ψ(φ) = EΨ(φ) (1.3.12)

Η μετάβαση από το αρχικό σύστημα (όπου μπορούμε να πάρουμε ~Aφ=0 = 0) σ’αυτό
με την επιπλέον μαγνητική ροή ισοδυναμεί με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας (όπως
και στο προηγούμενο παράδειγμα):

~AΦ6=0 = ~AΦ=0 + ~∇Λ = ~∇Λ

Συνεπώς, το κατάλληλο Λ είναι:

Λ =
∫ ~r
~r0
~A · d~r =

∫ φ
0

( Φ
2πR

) φ̂ · (R dφ) d̂φ = Φ
2π
φ

Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην σχολιάσουμε την "ιδιαιτερότητα" του Λ, αφού σ’
αυτήν ακριβώς οφείλεται η ύπαρξη του ίδιου του φαινομένου! Παρατηρούμε λοιπόν,
ότι το Λ έχει γραμμική εξάρτηση από τη γωνία φ και όχι για παράδειγμα μέσω κάποιου

συνημιτόνου της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πλειότιμο! Κάνοντας δηλαδή
ένα πλήρες ταξίδι κατά μήκος του δακτυλιδιού το Λ δεν επιστρέφει στον εαυτό του

(Λ(φ) 6= Λ(φ+2π))! Είναι φανερό ότι εάν το Λ ήταν μονότιμο, δηλαδή εάν μπορούσε
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να οριστεί σε κάθε σημείο μονοσήμαντα, τότε η επιβολή μονοτιμίας στο σύστημα δε
θα έδινε οποιαδήποτε εξάρτηση του k από τη μαγνητική ροή και έτσι το σύστημα
θα είχε τετριμμένη τοπολογία, ισοδύναμη μ’ αυτή του δακτυλιδιού χωρίς μαγνητική
ροή ή με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να απαλλαχθούμε από την επιπλέον φάση (της
ενότητας 1.2) με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας. Συνεπώς, το φαινόμενο αυτό της
πλειοτιμίας του Λ είναι χαρακτηριστικό της μη τετριμμένης τοπολογίας (ο χώρος
δεν είναι "απλά-συνεκτικός" αλλά "διπλά-συνεκτικός" (έχει μια απαγορευμένη για
το σωματίδιο περιοχή, τον κενό χώρο που περικλείεται από το δακτυλίδι)) και όπως
θα δούμε εισάγει νέα φυσική!

Οι λύσεις της εξίσωσης 1.3.12 προκύπτουν σύμφωνα με την ιδιότητα 1.2.11:

Ψ
~A 6=0(φ) = Ψ

~A=0(φ) e−
ie
~c

Φ
2π
φ = N e

i

(
kR− e

~c
Φ
2π

)
φ

(1.3.13)

Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η μετάβαση από το ένα πρόβλημα στο άλλο γίνεται

με χρήση της αρχικής κυματοσυνάρτησης πρώτού να επιβληθεί οποιαδήποτε συνο-
ριακή συνθήκη σ’ αυτή. Η επιβολή της μονοτιμίας θα πρέπει να επιβληθεί στη συνο-
λική κυματοσυνάρτηση (ώστε η πυκνότητα πιθανότητας να μην αγνοεί τον επιπλέον
παράγοντα φάσης):

Ψ(φ) = Ψ(φ+ 2π)⇒ ei(kR−
e
~c

Φ
2π

)2π = 1⇒ kR− e
~c

Φ
2π

= n

Καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση κβάντωσης του k (για ηλεκτρόνιο):

k =
1

R

(
n+

Φ

Φ0

)
(1.3.14)

όπου Φ0 το κβάντο μαγνητικής ροής (Φ0 = hc
e
).

Οι κυματοσυναρτήσεις λοιπόν μπορούν να γραφούν σε ισοδύναμη μορφή με προ-

ηγουμένως (πριν την εισαγωγή της μαγνητικής ροής): Ψ ∼ einφ. Οι φυσικές
ποσότητες πως έχουν επηρεαστεί άραγε;

Το κυματάνυσμα k συνεχίζει να συνδέεται με την ενέργεια μέσω της σχέσης 1.3.9.
Οπότε, σύμφωνα με την καινούργια κβάντωση του κυματανύσματος το ενεργειακό
φάσμα του ηλεκτρονίου γίνεται:

En =
~2

2mR2
(n+

Φ

Φ0

)2 (1.3.15)

ή γενικότερα: En = ~2

2mR2 (n− q
e

Φ
Φ0

)2. Είναι οφθαλμοφανής η επιρροή της μαγνητικής
ροής πάνω στις ενέργειες του ηλεκτρονίου, οι οποίες πλέον εξαρτώνται άμεσα από
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τη Φ. Το ενεργειακό φάσμα έχει μετατοπιστεί κατά ένα παράγοντα Φ
Φ0
. Αυτό έχει

ως αποτέλεσμα να αίρεται ο εκφυλισμός ως προς n που υπήρχε προηγουμένως, και
έτσι οι "αντίθετης ορμής" καταστάσεις δεν είναι πλέον ισοενεργειακές! (Λέμε ότι
η παρουσία της Φ έχει εισαγάγει "χειραλικότητα" (chirality) και αυτό θα δώσει μη-
μηδενικό ρεύμα (όπως θα δούμε στη συνέχεια)!) Να λοιπόν μια πρώτη παρατηρήσιμη
επίπτωση του διανυσματικού δυναμικού! Να προσέξουμε ωστόσο ότι εαν η εισαγό-
μενη μαγνητική ροή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κβάντου μαγνητικής ροής, ο
παράγοντας

Φ
Φ0
είναι ένας ακέραιος που συγχωνεύεται με το n και τότε το ενεργειακό

φάσμα επιστρέφει στην αρχική μορφή του.

Η εξάρτηση της ενέργειας από τη μαγνητική ροή έχει μια άμεση συνέπεια η οποία

μπορεί με απλό τρόπο να διαφανεί χρησιμοποιώντας το νόμο του Faraday. Ο νόμος
του Faraday: ∮

~E · d~l = Eεπ = −1

c

dΦ

dt
(1.3.16)

περιγράφει ουσιαστικά την ηλεκτρεγερτική δύναμη (τάση) Eεπ που επάγεται λόγω
μεταβαλλόμενης μαγνητικής ροής σε ένα σύστημα. Είναι ουσιαστικά η ολοκληρωτική
μορφή της γνωστής εξίσωσης του Maxwell: ~∇× ~E = −∂ ~B

∂t
, που υποδηλώνει ότι ενα

μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ένα επαγόμενο ηλεκτρικό. Σύμφωνα
λοιπόν με το νόμο αυτό η μεταβολή της μαγνητικής ροής στον εσώκλειστο από το

δακτυλίδι χώρο επάγει μια τάση V:

V = −1
c
∂Φ
∂t

και ισοδύναμα ένα ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος του δακτυλιδιού, που με τη σειρά
του παράγει έργο στα ηλεκτρόνια, το οποίο ισούται με την αλλαγή που υφίσταται η
ενέργεια τους. Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας δίδει την παραγόμενη ηλεκτρική
ισχύ:

P = IV = ∂E
∂t

Επομένως, βρίσκουμε το ηλεκτρικό ρεύμα ίσο με:

I = −c∂E
∂Φ

(1.3.17)

Συνοψίζοντας, η τελευταία σχέση μας λέει ουσιαστικά ότι η ροή Aharonov-Bohm
είναι ο γεννήτορας ενός ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο παράγει έργο στα ηλεκτρόνια,
με αποτέλεσμα να αλλάζει η ενέργεια τους. Η μεταβολή της ενέργειας παράγει ρεύμα
κατά μήκος του δακτυλιδιού, που σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz έχει τέτοια φορά
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ωστε να αντιτίθεται στη μεταβολή της μαγνητικής ροής. (Προσέξτε όμως ότι τελικά,
για να υπάρχει αυτό το ρεύμα δεν είναι υποχρεωτικό να συμβαίνουν αλλαγές της Φ

ή της E (αφού ο χρόνος έχει απλοποιηθεί!). Ο τύπος 1.3.17 δίνει ότι υπάρχει ρεύμα
I, ακόμα και για στατική ροή Φ, αρκεί η ενέργεια Ε να εξαρτάται από την κλεισμένη
Φ, ώστε η μη μηδενική παράγωγος του E ως προς Φ να δίνει ρεύμα, που είναι πάλι
εκδήλωση του AB φαινομένου!) Το ρεύμα αυτό "χαρακτηρίζεται" και ως "επίμονο"
ρεύμα, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ένα συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα που δεν απαιτεί
εξωτερική πηγή ενέργειας και διασχίζει το δακτυλίδι χωρίς απώλειες ενέργειας! Τα
επίμονα ρεύματα έχουν παρατηρηθεί και πειραματικά [4]!

Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε μια παρένθεση, για να κάνουμε κάποιους ενδιαφέρο-
ντες υπολογισμούς και να εξαγάγουμε το παραπάνω αποτέλεσμα με ένα πιο "χαρι-
τωμένο" τρόπο. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε την γενική Χαμιλτονιανή για σωματίδιo
μάζας m ελεύθερo να κινείται σε τρισδιάστατο χωρίο υπο την επίδραση δυναμικών ~A
και V , και όχι τη χαμιλτονιανή (της 1.3.12) που είναι ειδικά για το σύστημα του κβα-
ντικού σωματιδίου σε δακτυλίδι, έτσι ώστε να διαφανεί ότι το αποτέλεσμα στο οποίο
θα καταλήξουμε είναι γενικότερο. Ακολούθως θα εξειδικεύσουμε τις πράξεις στο
δικό μας πρόβλημα.

H =
Py

2

2m
+
Pz

2

2m
+

1

2m

(
Px −

q

c

(
AB +

ΦAB

Lx

))2

+ qV (1.3.18)

΄Οπου επιλέξαμε το διανυσματικό δυναμικό:

~A = (AB + ΦAB
Lx

)x̂,

ο πρώτος όρος του οποίου αναφέρεται στο διανυσματικό δυναμικό που είναι σχετιζό-

μενο με ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο κτυπά άμεσα το σωματίδιο, σε αντίθεση με
το δεύτερο που αντιπροσωπεύει μια εντοπισμένη μαγνητική ροή ΦAB που περιορίζε-

ται σε περιοχή απαγορευμένη για το σωματίδιο. Για ομογενές ~B = Bẑ επιλέγουμε

για διανυσματικό δυναμικό μία από τις βαθμίδες Landau (1.5.1,1.5.2), έστω την
~AB = −yBx̂ (ώστε ~B = ~∇× ~A ~B).

Η επιλογή του παραπάνω δυναμικού δεν είναι αυθαίρετη αλλά είναι για λόγους μετέπειτα

ταύτισης με το προαναφερόμενο πρόβλημα.

Ας μας επιτραπεί να προβούμε σε κάποια "επιτηδευμένα" βήματα χωρίς να εξηγήσουμε
το γιατί, αφού η αιτιολόγηση θα διαφανεί λίγο παρακάτω. Παραγωγίζουμε λοιπόν
τη χαμιλτονιανή (1.3.18) ώς προς τη μαγνητική ροή ΦAB:

dH
dΦAB

= 1
2m

2
(
Px − q

c

(
AB + ΦAB

Lx

))(
− q

cLx

)
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⇒ dH
dΦAB

= −
(

q
mcLx

)
πx

⇒
〈 dH

dΦAB

〉
= − q

mcLx
< πx >= − q

cLx
< vx > (1.3.19)

Η αναμενόμενη τιμή της ταχύτητας, που εμφανίζεται στο παραπάνω αποτέλεσμα, δίνει
το λεγόμενο "global" ρεύμα πιθανότητας, το οποίο ορίζεται ως το ολοκλήρωμα του
τοπικού ρεύματος πιθανότητας σε όλο το χώρο. Και για του λόγου του αληθές ας
το αποδείξουμε.

Από εδώ και πέρα θα περιοριστούμε στη γεωμετρία του δακτυλιδιού, αρχίζοντας από
τον ορισμό του τοπικού κβαντομηχανικού ρεύματος:

Jp(φ) = Re[Ψ?(φ)
πφ
m

Ψ(φ)]

΄Εχοντας υπόψη ότι το πραγματικό μέρος μιας μιγαδικής ποσότητας z = x + iy

ισούται με
z+z̄

2
:

⇒ Jp(φ) = 1
2m

(
Ψ?(φ) πφΨφ −Ψ(φ) πφΨ?

φ

)
⇒ Jp(φ) = 1

2m

(
Ψ?(φ) pφΨφ −Ψ(φ) pφΨ?

φ

)
+ e

mc
Aφ|Ψ(φ)|2

⇒ Jp(φ) = − i~
2mR

(
Ψ?(φ)

∂Ψ(φ)

∂φ
−Ψ(φ)

∂Ψ?(φ)

∂φ

)
+

e

mc
A|Ψ(φ)|2 (1.3.20)

Η εξίσωση 1.3.20 δίνει το τοπικό κβαντικό ρεύμα. Εφόσον μιλάμε για την ποσότητα
αυτή, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πως επηρεάζεται από την ύπαρξη μαγνητικής
ροής στο χώρο. Με μια άμεση αντικατάσταση της κυματοσυνάρτησης einφ (δηλαδή
της 1.3.13 αφότου επιβληθεί μονοτιμία) στον παραπάνω ορισμό του κβαντομηχανικού
ρεύματος καταλήγουμε στο παρακάτω αποτέλεσμα:

Jp(φ) = ~
2πmR2

(
n+ Φ

Φ0

)
από το οποίο και διαπιστώνεται η εξάρτηση του από την μαγνητική ροή Φ. Επίσης,
το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο από τη συντεταγμένη φ, όπως ήταν αναμενόμενο.
Εφόσον χρησιμοποιήσαμε ως συνάρτηση μια ιδιοκατάσταση καθορισμένης ενέργειας,
δηλαδή μια στάσιμη λύση, σημαίνει ότι ∂|Ψ|

2

∂t
= 0, και άρα με βάση την εξίσωση

συνέχειας: 1
R
∂ ~J
∂φ

+ ∂|Ψ|2
∂t

= 0 το ρεύμα είναι ανεξάρτητο του φ (επειδή έχουμε 1-D
σύστημα).
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Ο δείκτης p στο ρεύμα αυτό προέρχεται από την λέξη "probability" και έχει χρησι-
μοποιηθεί για να μας υπενθυμίζει ότι αναφερόμαστε στο κβαντομηχανικό ρεύμα πι-

θανότητας (όχι ηλεκτρικό). Για ένα σύστημα ενός σωματιδίου το ηλεκτρικό ρεύμα
μπορεί να βρεθεί με ένα απλούστατο τρόπο, πολλαπλασιάζοντας το ρεύμα πιθανότη-
τας με το φορτίο του σωματιδίου q:

Jel = qJp (1.3.21)

Επιστρέφουμε στο αποτέλεσμα 1.3.20 και ορίζουμε το "global" ηλεκτρικό ρεύμα:

< Je(φ) >=
q

2πR

∫ 0

2π

Jp(φ)Rdφ =
q

2πR

∫ 2π

0

(Ψ?(φ)
πφ
m

Ψ(φ))Rdφ =
q

mLx
< πφ >

(1.3.22)

Υπενθυμίζουμε το αποτέλεσμα 1.3.19 (εκφρασμένο σε κυλινδρικές συντεταγμένες με
μια απλή αντικατάσταση x = Rφ ):

⇒ −c
〈 dH

dΦAB

〉
=

q

mLx
< πφ > (1.3.23)

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι:

⇒ −c
〈 dH

dΦAB

〉
=< Jel(φ) > (1.3.24)

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο συμβατικό θεώρημα Hellmann-Feynman:〈dH
dλ

〉
=
dE

dλ
(1.3.25)

όπου λ μια παράμετρος του προβλήματος.

Συνεπώς το αποτέλεσμα 1.3.24 γράφεται ως:

⇒ −c dE

dΦAB

=< Jel > (1.3.26)

και με χρήση του ενεργειακού φάσματος του σωματιδίου 1.3.15, προκύπτει:

< Jel >= − e~
2πmR2

(
n+

Φ

Φ0

)
(για ηλεκτρόνιο) (1.3.27)

Το αποτέλεσμα 1.3.26 είναι συμβατό με τη σχέση 1.3.17 στην οποία καταλήξαμε με
χρήση του νόμου του Faraday. Συγκρίνοντας τα δύο αποτελέσματα διαφαίνεται η
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ισοδυναμία του "επίμονου" ρεύματος (persistant current) με το "global" ρεύμα κατά
μήκος του δακτυλιδιού:

Iper =< Jel > (1.3.28)

1.4 ΄Υλη εντός μαγνητικού πεδίου - Κλασσική

αντιμετώπιση

Περνάμε τώρα στη μελέτη συστημάτων που υπόκεινται (άμεσα) σε μαγνητικά πεδία.
Αρχίζουμε με ένα απλό σύστημα, κατάλληλο για την περιγραφή της κλασσικής κίνησης
σωματιδίων σε επίπεδο, εντός κάθετου μαγνητικού πεδίου. Θεωρούμε σωματίδια
φορτίου q και μάζας m αναγκασμένα να κινούνται στο δισδιάστατο επίπεδο x − y,
υπό την επίδραση κάθετου μαγνητικού πεδίου ~B = Bẑ (Σχήμα (1.4.1)).

Σχήμα (1.4.1): Κίνηση ηλεκτρονίου σε δισδιάστατο επίπεδο, υπό την επίδραση κάθετου
μαγνητικού πεδίου. Το e− κινείται σε κυκλική τροχιά με αριστερόστροφη φορά. Σε
αντίθεση, μια οπή θα διέγραφε τον κύκλο με αντίθετη κατεύθυνση (δεξιόστροφα).

Η εξίσωση κίνησης που περιγράφει την κίνηση του σωματιδίου είναι:

~FB = q
~v × ~B

c
= m

d~v

dt
(1.4.1)

Εάν υποθέσουμε ότι το σωματίδιο εισέρχεται στην περιοχή ύπαρξης του μαγνητικού

πεδίου με ταχύτητα ~v, τότε δέχεται την επίδραση της μαγνητικής δύναμης, η φορά της
οποίας καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. Η δύναμη αυτή λειτουργεί ως
κεντρομόλος με αποτέλεσμα το σωματίδιο να εκτελεί κυκλική τροχιά. Για μαγνητικό
πεδίο με φορά πρός το θετικό άξονα z, τα ηλεκτρόνια διαγράφουν τον κύκλο αρι-
στερόστροφα, ενώ οι οπές δεξιόστροφα (και αυτό επειδή η μαγνητική δύναμη πρέπει
να αποτελεί την κεντρομόλο), επομένως προκύπτει:
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FB = qvB
c

= mv2

R
= mvω,

όπου R η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.

Από την παραπάνω ισότητα προκύπτει η κυκλική συχνότητα περιστροφής του σωματιδίου,
η λεγόμενη "συχνότητα κυκλότρου ωc":

ωc =
eB

mc
(1.4.2)

ή σαν διάνυσμα, ~ωc = − q ~B
mc

, όπου q το φορτίο του σωματιδίου.

1.5 Επίπεδα Landau

1.5.1 ΄Υλη εντός μαγνητικού πεδίου - Κβαντική

αντιμετώπιση

Προφανώς, για να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες συστημάτων όπως αυτό του
Ακέραιου Κβαντικού ΦαινομένουHall, θα πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα μικροσκο-
πικά, δηλαδή κβαντομηχανικά.

Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε και πάλι σωματίδια αναγκασμένα να κινούνται στο
επίπεδο x−y, υπό την επίδραση κάθετου μαγνητικού πεδίου, μόνο που αυτή τη φορά
είναι κβαντικά!

Θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά ενός ηλεκτρονίου του οποίου θα αγνοήσουμε το

σπιν, και θα επιλέξουμε ένα κατάλληλο διανυσματικό δυναμικό ~A που να αναπαράγει
το μαγνητικό μας πεδίο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως διανυσματικό δυναμικό
~A μια από τις λεγόμενες βαθμίδες Landau:

~A = xBŷ (1.5.1)

και

~A = −yBx̂, (1.5.2)

κάθε μια από τις οποίες μένει αναλλοίωτη κάτω από μετατόπιση σε μια καρτεσιανή

συντεταγμένη (μετατόπιση στη y και x αντίστοιχα).
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Επιλέγουμε τη βαθμίδα: ~A = −yBx̂, η οποία είναι αναλλοίωτη κάτω από μετατοπίσεις
στη διεύθυνση x, όπως φαίνεται και στο σχήμα (1.5.1).

Σχήμα (1.5.1): Στο σχήμα φαίνονται οι αλλαγές του διανύσματος της βαθμίδας Landau
που είναι συμμετρική ως προς μεταφορές στην καρτεσιανή διεύθυνση x. Συνεπώς, στη
συγκεκριμένη βαθμίδα Landau, είναι εφικτή η επιβολή περιοδικών συνοριακών συνθηκών
στη διεύθυνση x, εφόσον το διανυσματικό δυναμικό ισούται στα δύο άκρα (με άλλα λόγια

το αριστερό και δεξί άκρο είναι ισοδύναμα).

Τότε, η χαμιλτονιανή που περιγράφει το σύστημα μας είναι (σύμφωνα με τα όσα
είδαμε στο υποκεφάλαιο 1.1):

Ĥ =
π̂x

2

2m
+
π̂y

2

2m
=
p̂y

2

2m
+

(p̂x − eBy
c

)
2

2m
(1.5.3)

Εφόσον η συντεταγμένη x δεν εμφανίζεται στην χαμιλτονιανή και όπως γνωρίζουμε

[px, y] = 0 και [px, py] = 0, συνεπάγεται ότι:

[Ĥ, p̂x] = 0 (1.5.4)

΄Οπως έχουμε προαναφέρει αυτό σημαίνει ότι η x συνιστώσα της ορμής αποτελεί

ένα "καλό κβαντικό αριθμό". Το σωματίδιo έχει καλά ορισμένη ορμή px = ~kx και
μπορούμε να ψάξουμε για κοινές ιδιοκαταστάσεις Ψ της H και της px, δηλαδή λύσεις
που να ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ακόλουθες διαφορικές εξισώσεις:

pxΨ(x, y) = ~kxΨ(x, y)

HΨ(x, y) = EΨ(x, y)



Το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall 25

΄Αρα μπορούμε να αναζητήσουμε λύσεις της μορφής:

Ψ(x, y) = eikxxfkx(y) (1.5.5)

Αντικαθιστούμε την κυματοσυνάρτηση 1.5.5 στην εξίσωση Schrödinger και κάνοντας
τις κατάλληλες αλγεβρικές πράξεις καταλήγουμε στη γνωστή μορφή ενός μονοδιά-
στατου αρμονικού ταλαντωτή με μετατοπισμένη θέση ισορροπίας, όπως αποδεικνύουμε
παρακάτω.

Heikxxfkx(y) = Eeikxxfkx(y)

⇒ py2

2m
(eikxxfkx(y)) + 1

2m
(px − eBy

c
)
2
(eikxxfkx(y)) = E(eikxxfkx(y))

⇒ py2

2m
fkx(y) + 1

2m
(~kx − eBy

c
)
2
fkx(y) = Efkx(y)

⇒ py2

2m
fkx(y) + 1

2m
( eB
c

)
2
(y − ~kxc

eB
)
2
fkx(y) = Efkx(y)

⇒ py2

2m
fkx(y) + 1

2m
( eB
c

)
2
(y − ~kxc

eB
)
2
fkx(y) = Efkx(y)

Στο σημείο αυτό εισάγουμε το μαγνητικό μήκος lB =
√

~c
eB

, το οποίο αποτελεί

χαρακτηριστική κλίμακα μήκους σε συστήματα εντός μαγνητικού πεδίου καθώς και

τη συχνότητα κυκλότρου ωc, την οποία έχουμε ορίσει προηγουμένως (1.4.2).

⇒
(py2

2m
+

1

2
mωc

2(y − yeq)2
)
fkx(y) = Efkx(y) (1.5.6)

Παρατηρούμε ότι η διαφορική εξίσωση, που εν τέλει προέκυψε, έχει ακριβώς την
ίδια μορφή μ’αυτή ενός αρμονικού ταλαντωτή, μόνο που η συχνότητα ταλάντωσης
έχει πλέον αντικατασταθεί με τη συχνότητα κυκλότρου και το κέντρο ταλάντωσης

έχει μετατοπιστεί και είναι πλέον το yeq = kxlB
2 . Συνεπώς, το ενεργειακό φάσμα

(γράφημα 1.5.2) δίδεται ως εξής:

En = ~ωc(n+
1

2
) με n = 0, 1, 2, .. (1.5.7)

Οι παραπάνω ενεργειακές στάθμες αποτελούν τις λεγόμενες στάθμες Landau [5]
(σχήμα 1.5.2) και θα επιστρέψουμε σ’ αυτές αργότερα όταν θα προσπαθήσουμε να
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ερμηνεύσουμε με απλό τρόπο την κβάντωση της αγωγιμότητας του Ακέραιου Κβα-
ντικού Φαινομένου Hall. Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι οι στάθμες αυτές δεν
εξαρτώνται από τη θέση ισορροπίας του ταλαντωτή yeq, καθώς ούτε και από το
κυματάνυσμα kx.

Σχήμα (1.5.2): Οι ενεργειακές στάθμες Landau.

Οι αντίστοιχες ιδιοκαταστάσεις είναι της μορφής:

Ψ(x, y)kx,n = ÑeikxxHn(y − yeq)e
−(y−yeq)2

2l2
B (1.5.8)

΄Οπου με Hn συμβολίζονται τα πολυώνυμα Hermite (βαθμού n) και με Ñ η σταθερά
κανονικοποίησης.

Παρατηρούμε ότι οι λύσεις εκτείνονται στη x διεύθυνση (επίπεδα κύματα). Επίσης
εξαρτώνται από δύο παραμέτρους: το kx και το n, σε αντίθεση με τις ενεργειακές
στάθμες που εξαρτώνται μόνο από το n. Η συγκεκριμένη παρατήρηση μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι οι στάθμες αυτές είναι εκφυλισμένες!

Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε των εκφυλισμό των σταθμών Landau θα πρέπει
να περιορίσουμε το σύστημά μας σε μια πεπερασμένη περιοχή στο επίπεδο x − y.
Επιλέγουμε λοιπόν ένα ορθογώνιο δισδιάστατο χωρίο με εμβαδό Lx × Ly, όπου Lx
και Ly τα μήκη στις διευθύνσεις x και y αντίστοιχα. Πόσες άραγε καταστάσεις
χωράνε στο χωρίο αυτό;

Αρχικά, επιβάλλουμε περιοδική συνοριακή συνθήκη στη διεύθυνση x, από την οποία
προκύπτει η κβάντωση του κυματανύσματος kx:

kx = N
2π

Lx
(1.5.9)
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΄Οπου το N είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος. ΄Οσο αφορά τη διεύθυνση y, εφόσον
το κέντρο ταλάντωσης των σωματιδίων πρέπει να βρίσκεται εντός του ορθογώνιου

χωρίου που επιλέξαμε, επιβάλλουμε την ακόλουθη συνοριακή συνθήκη:

0 ≤ yeq ≤ Ly

από την οποία προκύπτει:

0 ≤ kx ≤ Ly/lB
2 (1.5.10)

Ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων που αντιστοιχούν στην ίδια ενέργεια ισού-

ται με τον αριθμό των διαφορετικών τιμών που μπορεί να πάρει το kx. Οι τιμές
που παίρνει το kx εξαρτώνται από τον ακέραιο N που προέκυψε από την κβάντωση.
΄Ετσι, λύνοντας τη σχέση 1.5.9 ως πρός τον ακέραιο N και ολοκληρώνοντας για το
εύρος τιμών του kx, όπως αυτό καθορίζεται από την εξίσωση 1.5.10, βρίσκουμε τον
μέγιστο αριθμό καταστάσεων ανα στάθμη Landau:

g =
Lx

2π

∫ Ly

lB
2

0

dkx =
LxLy

2πlB
2 =

eBLxLy
2π~c

=
Φ

Φo

(1.5.11)

΄Οπου Φ0 είναι το κβάντο μαγνητικής ροής, το οποίο ισούται με:

Φ0 = hc
e

= 4.1× 10−15Tm2

και είναι η μαγνητική ροή που διαπερνά μια μικροκατάσταση του συστήματος.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο ολικός αριθμός διαθέσιμων καταστάσεων ανά στάθμη

Landau είναι απλά ο αριθμός των κβάντων ροής που διαπερνούν το σύστημα.

Πόσο χώρο (δηλαδή επιφάνεια) όμως καταλαμβάνει μια μικροκατάσταση του συστή-
ματος; Παρατηρώντας το αποτέλεσμα 1.5.11 συμπεραίνουμε ότι το πηλίκο της μαγνη-
τικής ροής που διαπερνά τη συνολική επιφάνεια του συστήματος (Φ), ως προς τη ροή
που διαπερνά μια μικροκατάσταση (Φ0), θα μπορούσε ισοδύναμα να εκφραστεί ως
το πηλίκο του εμβαδού της επιφάνειας του συστήματος ως προς το εμβαδό μιας

μικροκατάστασης:

LxLy
E0

= Φ
Φo

Τότε, το εμβαδό που καταλαμβάνει μια μικροκατάσταση δίνεται ως ακολούθως:
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E0 = 2πlB
2

Είναι χρήσιμη η πυκνότητα καταστάσεων (ανά μονάδα επιφάνειας) ανά στάθμη Lan-
dau:

ne− =
g

LxLy
=
eB

hc
(1.5.12)

Είναι εξίσου σημαντικό να ορίσουμε τον παράγοντα κατάληψης (filling factor) v,
ο οποίος δίδει τον συνολικό αριθμό κατειλημμένων σταθμών Landau. ΄Οπως είναι
προφανές, μπορεί να βρεθεί από το πηλίκο του συνολικού αριθμού ηλεκτρονίων στο
σύστημα, Ne− , ως προς το αριθμό καταστάσεων σε κάθε μια στάθμη, g.

ν =
N

g
(1.5.13)

΄Οπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, ο παράγοντας κατάληψης ν κατέχει ρόλο
"κλειδί" στην επεξήγηση του Aκέραιου Κβαντικού Φαινομένου Hall.

1.5.2 Συνεισφορά από μαγνητική ροή τύπου Aharonov-

Bohm

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του "συμβα-
τικού" προβλήματος Landau (με το οποίο ασχοληθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα),
τα αποτελέσματα της οποίας θα μας χρησιμεύσουν σε μετέπειτα στάδιο. Θεωρούμε
και πάλι το δισδιάστατο, ορθογώνιο σύστημα ηλεκτρονίων εντός μαγνητικού πεδίου
(σύστημα Landau) και το τυλίγουμε σε μια από τις δύο καρτεσιανές διευθύνσεις
(σχήμα 2.2.1). ΄Οπως προαναφέραμε, η διεύθυνση του διπλώματος εξαρτάται από τη
βαθμίδα που επιλέγουμε κάθε φορά. Στο σημείο αυτό επιλέγουμε τη βαθμίδα Landau
(1.5.2) :

~A = −yBx̂

που είναι αναλλοίωτη κάτω από μεταφορές στην καρτεσιανή συντεταγμένη x, και αυτό
μας επιτρέπει να θεωρήσουμε περιοδικές συνοριακές συνθήκες και να διπλώσουμε το

σύστημα στη διεύθυνση αυτή. ΄Ενας απλός συλλογισμός ώστε να το κατανοήσουμε
αυτό είναι ο ακόλουθος.

΄Οπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα η λύση της εξίσωσης Schrödinger για
την παραπάνω βαθμίδα είναι της μορφής: Ψ(x, y) = eikxxfkx(y). Στη x διεύθυνση
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προκύπτουν επίπεδα κύματα και άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιοδικές συνο-

ριακές συνθήκες, από τις οποίες προκύπτει η κβάντωση του kx: kx = N 2π
Lx
. Τότε το

σύστημα είναι ισοδύναμο με ένα κύλινδρο και έτσι επιτρέπεται το δίπλωμα του στη

συγκεκριμένη διεύθυνση.

Επιπρόσθετα, εισάγουμε μια στατική μαγνητική ροή Φ μέσα από το κύλινδρο, χωρίς
όμως οι μαγνητικές γραμμές της να χτυπούν την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου

στην οποία βρίσκονται τα ηλεκτρόνια. ΄Οπως είπαμε και κατά τη μελέτη του κβα-
ντικού σωματιδίου σε δακτυλίδι, η απλούστερη μορφή διανυσματικού δυναμικού που
αναπαράγει την εισαγόμενη μαγνητική ροή (ΦB =

∮
∂S
~A · d~l) είναι:

~A = Φ
2πR

φ̂

Σχήμα (2.2.1): Στο σχήμα παρουσιάζεται το δίπλωμα του ορθογώνιου χωρίου με
περιοδικές συνοριακές συνθήκες σε κύλινδρο. Η περιφέρεια του κυλίνδρου έχει μήκος

Lx = 2πR , όπου R η ακτίνα του.

Επιλύουμε και πάλι την εξίσωση Schrödinger, μόνο που τώρα το διανυσματικό δυναμικό
είναι το αλγεβρικό άθροισμα της βαθμίδας Landau και του διανυσματικού δυναμικού
τύπου Aharonov-Bohm:

~A = (−yB + Φ
2πR

)x̂

(όπου ο πρώτος όρος αναπαράγει το κάθετο, σε κάθε σημείο της κυλινδρικής επιφάνειας,
μαγνητικό πεδίο ~B, όπου τώρα λόγω διπλώματος έχει κυλινδρικά-ακτινική διεύθυνση).

Η χαμιλτονιανή του συστήματος είναι:

H =
πx

2

2m
+
πy

2

2m
=
py

2

2m
+

1

2m

(
px +

e

c
(−yB +

Φ

2πR
)
)2

(1.5.14)
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΄Οπως και στο συμβατικό πρόβλημα Landau, εφόσον [H, px] = 0, μπορούμε να
αναζητήσουμε λύσεις της μορφής:

Ψ(x, y) = eikxxfkx(y)

΄Ετσι:

1
2m
Py

2fkx(y) + 1
2m

(~kx − eBy
c

+ eΦ
Lxc

)2fkx(y) = Efkx(y)

⇒ 1
2m
Py

2fkx(y) + 1
2m

(
−eB
c

)2

(y − ~kxc
eB
− Φ

BLx
)2fkx(y) = Efkx(y)

Υπενθιμίζουμε ότι: lB =
√

~c
eB
και ωc = eB

mc
.

⇒ 1

2m
Py

2fkx(y) +
1

2
mωc

2(y − yeq)2fkx(y) = Efkx(y) (1.5.15)

΄Οπου

yeq(Φ) = lB
2kx − Φ

BLx
(1.5.16)

Καταλήξαμε όπως και προηγουμένως στην εξίσωση που περιγράφει την κίνηση ενός

μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή (1.5.15), με συχνότητα ταλάντωσης
τη συχνότητα κυκλότρου, με τη μόνη διαφορά ότι η ταλάντωση είναι εντοπισμένη
γύρω από μια καινούργια θέση ισορροπίας yeq (1.5.16), η οποία εξαρτάται και από την
μαγνητική ροή που εισαγάγαμε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εισαγόμενη μαγνητική
ροή εμφανίζεται στο καινούργιο κέντρο ταλάντωσης yeq(Φ), αλλά δεν εμφανίζεται
στο ενεργειακό φάσμα (το οποίο δίνεται πάλι από την 1.5.7)! Δηλαδή, οι ενεργειακές
στάθμες Landau είναι αναίσθητες στην εισαγωγή μιας στατικής μαγνητικής ροής Φ

διαμέσου του κυλίνδρου. Συνεπώς, οι ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις της χαμιλτονιανής
της εξίσωσης 1.5.15 είναι:

Ψ(x, y)kx,n = ÑeikxxHn(y − yeq(Φ))e
−(y−yeq(Φ))2

2l2
B (1.5.17)

En = ~ωc(n+
1

2
) (1.5.18)
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1.6 Το φαινόμενοHall: Κλασσική αντιμετώπιση

Το κλασσικό φαινόμενο Hall, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Edwin Hall το 1879. Η παρατήρηση του
φαινομένου επιτυγχάνεται μέσω μιας απλής πειραματικής διάταξης, όπως αυτή που
θα περιγράψουμε τώρα. Ακολούθως, θα ασχοληθούμε με το κβαντικό φαινόμενο
Hall, το οποίο θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε με χρήση της φυσικής των σταθμών
Landau, που περιγράφουν δισδιάστατα συστήματα. Θα επιλέξουμε λοιπόν και για
την κλασσική περίπτωση ένα δισδιάστατο σύστημα, ώστε αργότερα να περάσουμε
κατευθείαν στο κβαντικό ανάλογο.

Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι έχουμε αγώγιμο υλικό, με διαστάσεις Lx×Ly, στα άκρα
του οποίου εφαρμόζεται τάση VE στη x διεύθυνση, με αποτέλεσμα να διαρρέεται
από σταθερής έντασης ρεύμα Ix στη διεύθυνση αυτή. Επίσης, θεωρούμε ηλεκτρό-
νια αναγκασμένα να κινούνται στο δισδιάστατο επίπεδο (x, y), τα οποία όπως είναι
γνωστό κινούνται με ταχύτητα αντίθετη προς τη κατεύθυνση του ρεύματος. Υπό
κανονικές συνθήκες δεν αναμένουμε ύπαρξη εγκάρσιας τάσης (τάσης κάθετης στη
διεύθυνση κίνησης των ηλεκτρονίων), παραμόνο τάση στη διεύθυνση του ρεύματος
x και συνεπώς, τη «συνηθισμένη» αντίσταση που ορίζεται με βάση του νόμο του
Ohm ως R = V/I (διαμήκης αντίσταση). Ωστόσο, εάν ταυτόχρονα εφαρμοστεί
ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο B, με φορά προς το θετικό άξονα z , τα ηλεκτρόνια
επιδέχονται τη μαγνητική δύναμη που τα εξαναγκάζει να παρεκκλίνουν της πορείας

τους και να συσσωρευτούν στο κάτω άκρο του υλικού, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήμα (1.6.1).

Σχήμα (1.6.1): Η πειραματική διάταξη για παρατήρηση του φαινομένου Hall. Η
συσσώρευση των θετικών και αρνητικών φορτίων στο πάνω και κάτω άκρο του

δισδιάστατου δείγματος αντίστοιχα.
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Επακόλουθα, λόγω της συσσώρευσης αντίθετων φορτίων στα δύο άκρα, εμφανίζεται
πρόσθετο ηλεκτρικό πεδίο, εγκάρσιο στη ροή του ρεύματος, το λεγόμενο και ως
πεδίο Hall, EH και συγχρόνως εγκάρσια τάση, η τάση Hall VH (Σχήμα 1.6.2(α)).

Σχήμα (1.6.2): (α) Στο δείγμα εμφανίζεται η τάση Hall σε διεύθυνση εγκάρσια σε
αυτή του ρεύματος Ι καθώς και του μαγνητικού πεδίου Β. (β) Λόγω του επαγόμενου
ηλεκτρικού πεδίου, στους φορείς ασκείται η ηλεκτρική δύναμη με φορά αντίθετη από τη

μαγνητική.

΄Οπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου ~B = Bẑ

στα ηλεκτρόνια ασκείται μαγνητική δύναμη που δίδεται από την ακόλουθη σχέση:

~FB = −e
c
(~v × ~B) = −e

c
vxBŷ (1.6.1)

με φορά προς τον αρνητικό άξονα y.

Λόγω του επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου ~EH = Ey(−ŷ), τα ηλεκτρόνια επιδέχονται
ηλεκτρική δύναμη (1.6.2) αντίθετης φοράς από τη μαγνητική, η οποία μεγαλώνει με
την πάροδο του χρόνου, όσο η διαφορά δυναμικού στα δύο άκρα μεγαλώνει.

~Fe = −e ~E = eEyŷ (1.6.2)

Η μονομερής αυτή συσσώρευση ηλεκτρονίων σταματά όταν η ηλεκτρική δύναμη λόγω

του πεδίου Hall γίνει αρκούντως μεγάλη, ώστε να αναιρεί τη μαγνητική (και τότε
έχουμε μία στάσιμη κατάσταση η οποία μας ενδιαφέρει). Τότε οι δύο δυνάμεις εξι-
σορροπούνται, | ~FB| = | ~FE|, και τα ηλεκτρόνια ρέουν μονάχα στη διεύθυνση x. Τότε,
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το επαγόμενο πεδίο έχει ένταση που δίδεται από τη σχέση:

Ey =
vxB

c
(1.6.3)

Η ένταση του ρεύματος Ix μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Ix = JxLy

Επίσης,

~J = −eρe~v ⇒ Jx = e
( Ne

LxLy

)
vx (1.6.4)

Και έτσι:

Ix = e
(Ne

Lx

)
vx (1.6.5)

΄Οπου το Ne− είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων στο σύστημα.

Να επισημάνουμε ότι από τη σχέση 1.6.4 φαίνεται ότι, εφόσον υποθέσαμε ότι το
ρεύμα έχει φορά προς τον θετικό άξονα x, τα ηλεκτρόνια κινούνται προς αντίθετη
κατεύθυνση, δηλαδή προς τον αρνητικό άξονα x.

Αντικαθιστώντας την τιμή του vx που προκύπτει από την 1.6.5, στην εξίσωση 1.6.3
παίρνουμε:

Ey = B
c e Ne

IxLx

Η τάση Hall ορίζεται ως:

Vy(= VH) = −
∫ Ly

0
Eydy = −EyLy

Συνεπώς:

Vy = − Ix
ec ne

B (1.6.6)

όπου το ne συμβολίζει την επιφανειακή πυκνότητα των φορέων.

Επομένως, η αντίσταση Hall (η οποία στην κλασσική προσέγγιση ορίζεται ως το
πηλίκο δύο εγκάρσιων μεταξύ τους ποσοτήτων, της εγκάρσιας τάσης Vy(= VH) ως

προς το διάμηκες ρεύμα Ix) δίνεται ως εξής:

ρH =
Vy
Ix

= − B

ec ne
(1.6.7)
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Εάν θεωρήσουμε ότι οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι οπές τότε το αποτέλεσμα

που θα προκύψει θα έχει ίδιο μέτρο αλλά αντίθετο πρόσημο.

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο μοντέλο του Drude, διότι
είναι ένα απλό κλασσικό μοντέλο με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να εξαχθούν

σύντομα η εγκάρσια αλλά και διαμήκης αντίσταση στο σύστημα Hall. Προτάθηκε το
1900 από τον Paul Drude για να εξηγήσει τις ιδιότητες μεταφοράς των ηλεκτρονίων
σε υλικά και υποθέτει ότι η μικροσκοπική συμπεριφορά των ηλεκτρονίων σε ένα

στερεό μπορεί να αντιμετωπιστεί κλασσικά σύμφωνα με τη εξίσωση:

m
d~u

dt
= −e ~E − e

c
~u× ~B − m~u

τ
(1.6.8)

Ο τελευταίος όρος μπορεί να ιδωθεί σαν μια δύναμη τριβής, όπου το τ εκφράζει το
μέσο χρόνο κίνησης του ηλεκτρονίου ανάμεσα σε δύο διαδοχικές συγκρούσεις του,
είτε με άλλα ηλεκτρόνια είτε με τα θετικά ιόντα είτε με προσμίξεις του υλικού.

Γράφοντας την εξίσωση 1.6.8 σε καρτεσιανές συντεταγμένες, για το δισδιάστατο
σύστημα που μελετάμε, παίρνουμε τις ακόλουθες εξισώσεις:

−mdux
dt

= −eEx + euyB

c
+ mux

τ

−mduy
dt

= −eEy − euxB
c

+ muy
τ

΄Οταν το σύστημα φτάσει σε στάσιμη κατάσταση, όταν δηλαδή η εγκάρσια ταχύτητα
των ηλεκτρονίων μηδενιστεί, τότε: d~u

dt
= 0 και uy = 0, και έτσι:

eEx = +
mux
τ

(1.6.9)

eEy = −euxB
c

(1.6.10)

Σύμφωνα με την 1.6.4: ux = Jx
ene
και ετσι οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να γραφούν

και ώς εξής:

Ex = Jx
m

neτe2
(1.6.11)
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Ey = −Jx
B

neec
(1.6.12)

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η πυκνότητα του ρεύματος συνδέεται με την

ειδική αντίσταση ρ μέσω της ακόλουθης απλής σχέσης:

E = ρJ (1.6.13)

Στην περίπτωση που μελετάμε το ηλεκτρικό πεδίο αποτελείται από δύο συνιστώσες,
~E = Exx̂+ Eyŷ και έτσι η ειδική αντίσταση συμπεριφέρεται ως τανυστής.

(
Ex

Ey

)
=

(
ρxx ρxy

ρyx ρyy

)(
Jx

Jy

)

Για την περίπτωση στην οποία Jy = 0 (στην κατάσταση ισορροπίας) έχουμε:

ρxx =
Ex
Jx
και ρyx =

Ey
Jx

(1.6.14)

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις (1.6.14), οι εξισώσεις 1.6.11 και 1.6.12 δίνουν τις
ειδικές αντιστάσεις ρxx και ρH ως ακολούθως:

ρxx =
m

nee2τ
(1.6.15)

ρyx =
−B
neec

(1.6.16)

Στο σύστημα που μελετάμε η εγκάρσια αντίσταση και ειδική αντίσταση ταυτίζονται.
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη διαμήκη διεύθυνση όπου η αντίσταση ισούται με:

Rxx =
m
(
Lx
Ly

)
nee2τ

(1.6.17)
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Εάν αναπαραστήσουμε γραφικά τη διαμήκη και εγκάρσια αντίσταση ως συνάρτηση

της έντασης του μαγνητικού πεδίου ~B, παίρνουμε τις κλασσικά αναμενόμενες μορφές,
όπως αυτές παρουσιάζονται στο γράφημα (2.3.1)

Γράφημα (2.3.1): Στο γράφημα αυτό αναπαρίστανται η διαμήκης και εγκάρσια
αντίσταση ως συνάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου ~B.

Παρατηρούμε ότι η αντίσταση Hall θα έπρεπε να εξαρτάται από το είδος του φορέα,
καθώς και από την πυκνότητα των φορέων στο δείγμα (όπως διαπιστώνεται από
το αποτέλεσμα), γεγονός που αντιτίθεται στις πειραματικές παρατηρήσεις και την
παγκοσμιότητα του φαινομένου (όπως θα δούμε στη συνέχεια). Ωστόσο, εάν συγκρί-
νουμε τη διαμήκη και εγκάρσια αντίσταση μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα αποτελέ-
σματα και κάπως διαφορετικά. Καταρχάς, η αντίσταση Hall, σε αντίθεση με τη δια-
μήκη, εξαρτάται με γραμμικό τρόπο από την ένταση του μαγνητικού πεδίου B. Αυτό
είναι λογικό εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ώθηση των ηλεκτρονίων στη εγκάρσια

διεύθυνση προέρχεται από τη μαγνητική δύναμη η οποία αυξάνεται όταν η ένταση

του μαγνητικού πεδίου μεγαλώσει, και ταυτόχρονα μεγαλώνει και η εγκάρσια αντί-
σταση. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι ενώ η διαμήκης αντίσταση εξαρτάται από
τις διαστάσεις (Lx, Ly) του υλικού, η αντίσταση Hall δεν εκδηλώνει γνώση της
γεωμετρίας του δείγματος. Ακόμα και εάν επιφέρω μια δραματική αλλαγή όπως το
να ανοίξω τρύπες στο δείγμα, θα επηρεαστεί η διαμήκης αντίσταση, αλλά η εγκάρσια
όχι! Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι ακόμα και η κλασσική θεώρηση δίνει
αποτελέσματα που προδιαθέτουν για την τοπολογική ιδιαιτερότητα της αντίστασης

Hall.

1.7 Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall

Το πρωτοπόρο πείραμα για την ανακάλυψη του Ακέραιου κβαντικού φαινομένου

Hall υλοποιήθηκε το 1980 από τον Klaus von Klitzing ο οποίος εργαζόταν σε
ένα εργαστήριο υψηλών μαγνητικών πεδίων (Max-Planck Institute) στην Greno-
ble της Γαλλίας. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με χρήση Si-MOSFETs κάτω
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από ισχυρά μαγνητικά πεδία (της τάξης των 10 Tesla) και χαμηλές θερμοκρασίες
(κοντά στο απόλυτο 0). Μέσα από τα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε η απρόσμενη
κβάντωση της αγωγιμότητας Hall. Η αντίσταση Hall δηλαδή (για ισχυρά πεδία) δεν
παρουσιάζει γραμμική σχέση με το μαγνητικό πεδίο (όπως προβλέπεται κλασσικά),
αλλά παρουσιάζει "οροπέδια", δηλαδή οριζόντιες ("flat") περιοχές στις οποίες η αν-
τίσταση Hall "ξαπλώνει" χωρίς να αλλάζει! Και όταν λέμε δεν αλλάζει, εννοούμε
ότι δεν αλλάζει ενώ το μαγνητικό πεδίο αλλάζει σε κάποια περιοχή τιμών (και τότε
μιλάμε για πλατώ). Στα πλατώ αυτά η αντίσταση παίρνει τις ακόλουθες τιμές:

ρxy =
h

e2

1

ν
, όπου ν ακέραιος (1.7.1)

και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακρίβεια (εννοώντας με εξαιρετικά μικρό σφάλμα,
της τάξης του 10−9!). Συνεπώς, δεν είναι απλά κβαντωμένη, είναι κβαντωμένη σε
μονάδες του h/e2, που αποτελεί το λόγο δύο θεμελιωδών σταθερών της φυσικής! Και
να μη ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στη κβάντωση μιας μακροσκοπικής ποσότητας, που
δεν αναμενόταν να παρουσιάζει κβάντωση, και δε κβάντωση με "σπάνια" ακρίβεια!
Πώς όμως αιτιολογείται αυτό; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα
αυτό αργότερα όταν θα ασχοληθούμε με την τοπολογική προέλευση του φαινομένου

και την ανεξαρτησία του από προσμίξεις στο υλικό, από το ίδιο το είδος του υλικού,
από τη θερμοκρασία (αρκεί αυτή να είναι αρκετά χαμηλή για να είναι παρατηρήσιμο
το φαινόμενο) καθώς και με άλλες "αναισθησίες" του φαινομένου.

Σχήμα (1.7.1): Η διαμήκης και εγκάρσια αντίσταση Hall ως συνάρτηση της έντασης

του μαγνητικού πεδίου Β, σε δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Για ασθενικά πεδία η μορφή του γραφήματος ακολουθεί την κλασσικά αναμενόμενη, ενώ

ακολούθως εμφανίζει τα λεγόμενα πλατώ (αυξάνεται βαθμιδωτά), στα οποία συμβαίνει η

κβάντωση της αγωγιμότητας Hall σε μονάδες του e2/h. Παρατηρήστε ότι στα πλατώ, η
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διαμήκης αντίσταση σχεδόν μηδενίζεται. Οι διακεκομμένες γραμμές αναπαριστούν την

κλασσικά αναμενόμενη συμπεριφορά.

Ας κάνουμε τώρα μια σύντομη αναφορά στα συνήθη υλικά που μπορεί να διαπιστω-
θεί το φαινόμενο αυτό. Τα υλικά αυτά είναι ουσιαστικά κάποιες δομές που περιλαμ-
βάνουν τα λεγόμενα "δισδιάστατα αέρια ηλεκτρονίων", όπως το Si-MOSFET που
χρησιμοποιήθηκε από τον Klaus von Klitzing. ΄Ενα δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων
μπορεί να εμφανιστεί στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού (π.χ. πυρίτιο, αρσενικό γάλ-
λιο), όταν τα ηλεκτρόνια εντοπιστούν στην επιφάνεια του λόγω εξωτερικού ηλεκ-
τρικού πεδίου. Η επιφάνεια του ημιαγωγού είναι συνήθως σε επαφή με ένα υλικό που
συμπεριφέρεται ως μονωτής (δισδιάστατο αέριο στην επιφάνεια συνεπαφής μονωτή-
ημιαγωγού) ή σε επαφή με ένα δεύτερο ημιαγωγό (δισδιάστατο αέριο στην επιφάνεια
συνεπαφής δύο διαφορετικών ημιαγωγών) (για περαιτέρω λεπτομέρειες δείτε [6]).

1.7.1 Σύμφωνα με τη φυσική των σταθμών Landau

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επανέλθουμε στη φυσική των σταθμών Landau
και στα αποτελέσματα που εξαγάγαμε στις προηγούμενες ενότητες, τα οποία είναι
χρήσιμα για την εξήγηση του φαινομένου. Μέσα από τη φυσική των σταθμών Lan-
dau μελετήσαμε την κβαντική συμπεριφορά δισδιάστατου αερίου ηλεκτρονίων που
υπόκειται σε κάθετο μαγνητικό πεδίο. Το ίδιο συμβαίνει και στο φαινόμενο Hall,
μόνο που λόγω του ηλεκτρικού πεδίου στη διαμήκη διεύθυνση, τα επίπεδα Landau
αποκτούν κλίση (διότι αποκτούν εξάρτηση από το kx) και ο εκφυλισμός αίρεται. (Να
σημειώσουμε ότι στην ημικλασσική εικόνα το επιπλέον ηλεκτρικό πεδίο ~E προκαλεί

μετακίνηση των κέντρων της κυκλικής κίνησης που εκτελούν τα σωματίδια εντός

μαγνητικού πεδίου. Αυτό όμως δεν μπορεί να ειπωθεί και για το κβαντικό πρόβλημα
(ότι δηλαδή η μορφή των επιπέδων Landau διατηρείται, απλά μετακινούνται τα κέντρα
ταλάντωσης), για το λόγο που μόλις εξηγήσαμε). Γι’ αυτό λοιπόν θα θεωρήσουμε
ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολύ μικρό ( ~E → 0), ώστε να μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε "φυσική Landau". Παρά την "παράλειψη" αυτή, η "φυσική Landau"
είναι ικανή να αναπαράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την κβάντωση της αγω-
γιμότητας Hall (το γιατί συμβαίνει αυτό χρειάζεται μια βαθύτερη ερμηνεία, στατιστι-
κής φύσης, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής γραμμικής απόκρισης λίγο έξω
από την ισορροπία (δηλαδή στο διαταραγμένο σύστημα, στην παρουσία ηλεκτρικού
πεδίου) μπορεί να βρεθεί μόνο με ιδιότητες του συστήματος στην ισορροπία (απουσία
~E) (Fluctuation-dissipation theorem)).
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Αρχικά, υπενθυμίζουμε δύο έννοιες, τον παράγοντα κατάληψης ν και τον εκφυλισμό
των σταθμών Landau g, που εξαγάγαμε στην ενότητα (1.5) (για σωματίδια χωρίς
σπιν):

ν = N
g
(1.5.13)

g = Φ
Φ0

(1.5.11)

΄Οπου Φ = BA η μαγνητική ροή που διαπερνά δισδιάστατο χωρίο επιφάνειας A και

Φ0 = hc
e
το κβάντο μαγνητικής ροής.

Συνεπώς, ο παράγοντας κατάληψης μπορεί να γραφεί και με την ακόλουθη μορφή:

ν =
Nhc

eBA
=
nehc

eB
(1.7.2)

΄Οπου ne− η επιφανειακή πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο σύστημα. Λύνοντας ως
προς την ποσότητα αυτή καταλήγουμε στην σχέση 1.7.3 η οποία δίνει την πυκνότητα
ηλεκτρονίων που αντιστοιχεί σε ν κατειλημμένες στάθμες Landau:

ne = ν
(Be
hc

)
(1.7.3)

Εάν αντικαταστήσουμε την 1.7.3 στον ορισμό της αντίσταση Hall, όπως εξάχθηκε
κλασσικά 1.6.16, προκύπτει:

ρyx = − h
e2

1

ν
(1.7.4)

Το παραπάνω αποτέλεσμα μας λέει ουσιαστικά ότι όταν έχουμε ακέραιο αριθμό

πλήρως κατειλημμένων σταθμών Landau ν έχουμε το Κβαντικό Φαινόμενο Hall,
όπως αυτό προβλέπεται πειραματικά και όπως το παρουσιάσαμε στο σχήμα (1.7.1).
Προέκυψε λοιπόν με μια απλή αντικατάσταση μιας ποσότητας που προκύπτει κβαντι-
κά στο κλασσικά αναμενόμενο αποτέλεσμα! Συγκεκριμένα, όταν το ν είναι θετικός
ακέραιος, τότε μιλάμε για το Ακέραιο Κβαντικό φαινόμενο Hall, όπου το ν ισού-
ται με τον αριθμό των πλήρως κατειλημμένων σταθμών Landau. ΄Οταν το ν είναι
κλάσμα, τότε έχουμε το Κλασματικό Κβαντικό Φαινόμενο Hall (αλλά η προέλευση
αυτού σχετίζεται με e-e αλληλεπιδράσεις και είναι εκτός της συζήτησης μας).

Μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό και με ένα απλούστερο συλλογισμό. Γνωρίζουμε
πειραματικά ότι η εγκάρσια αντίσταση στο "ν" πλατώ δίνεται ώς: h

e2
1
ν
. Επίσης, με
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"κλασσική ματιά" έχουμε υπολογίσει την εγκάρσια αντίσταση ως: B
nec

. Εάν συγκρί-
νουμε την πειραματικά αναμενόμενη τιμή με αυτή που προκύπτει από τον κλασσικό

υπολογισμό, παρατηρούμε ότι για να πάρουμε την κατάλληλη αντίσταση για το "ν"
πλατώ πρέπει η πυκνότητα ηλεκτρονίων να δίνεται από

h
e2

1
ν

= B
nec

, άρα από την:

ne = B
Φ0
ν

Σημειώστε ότι από την πάνω προκύπτει ότι η "θέση" (περίπου το μέσο) του κάθε
πλατώ στο γράφημα (1.7.1) δίνεται από: Bν ' neΦ0

ν
.

Επίσης, από την πάνω σχέση προκύπτει ο αριθμός ηλεκτρονίων (στο σύστημα):

Ne = Φ
Φ0
ν

΄Ομως, το πηλίκο Φ
Φ0
είναι ο εκφυλισμός των σταθμών Landau. Είναι δηλαδή ο αριθ-

μός των καταστάσεων σε κάθε γεμάτη στάθμη. Πολλαπλασιασμένο με ν αντιστοιχεί
σε ν πλήρως κατειλημμένες στάθμες.

΄Οπως επισημάναμε και στην αρχή της ενότητας για την παρατήρηση του φαινομέ-

νου απαιτείται η θερμοκρασία να είναι αρκούντως χαμηλή. Αλλά τι εννοούμε με το
"αρκούντως χαμηλή"; Επανερχόμαστε για λίγο στο γράφημα (1.5.2) και υποθέτουμε
ότι έχουμε ν κατειλημμένες στάθμες.

Σχήμα (1.5.2): Οι ενεργειακές στάθμες Landau.

Παρατηρούμε ότι το ενεργειακό χάσμα μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών είναι ~ωc,
όπου το ωc = eB

mc
, η συχνότητα κυκλότρου. Οπότε, για να διεγείρουμε θερμικά

ηλεκτρόνια σε υψηλότερες στάθμες θα πρέπει η θερμική ενέργεια διέγερσης kBT

να είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα. ΄Οταν όμως η θερμοκρασία είναι αρ-
κετά χαμηλή, ή αλλιώς ο συνδυασμός χαμηλής θερμοκρασίας και ισχυρού μαγνητικού
πεδίου εξασφαλίζει ότι kBT << ~ωc, τότε δεν μπορούν τα ηλεκτρόνια να μεταβούν σε
υψηλότερες στάθμες και έτσι έχουμε πάντοτε ακέραιο αριθμό πλήρως κατειλημμένων
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σταθμών (παράγοντας κατάληψης ν). Συνεπώς, όταν η αντίσταση Hall "ξαπλώνει"
στα πλατώ, εαν ανάψουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να κινη-
θούν ώστε να δημιουργήσουν ρεύμα, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες υψηλότερες ενερ-
γειακές καταστάσεις για να καταλάβουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος σκέ-
δασης τ , στον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα, γίνεται θεωρητικά
άπειρος και τότε σύμφωνα με το μοντέλο Drude η διαμήκης αντίσταση μηδενίζεται
(1.6.15). ΄Οταν δηλαδή η αντίσταση Hall οριζοντιοποιείται η διαμήκης αντίσταση
μηδενίζεται.

Στην πραγματικότητα όμως τα πειράματα δείχνουν ότι και η ρxx εξαρτάται ασθενικά

από το μαγνητικό πεδίο, και αυτό οφείλεται σε διορθώσεις πάνω στην απλή ημικλασ-
σική θεώρηση Drude, μελετώμενες από τις λεγόμενες Weak Localization θεωρίες.
Περαιτέρω μελέτη του φαινομένου αυτού είναι εκτός των προσδοκιών της συγκεκρι-
μένης διπλωματικής.

΄Ενα τελευταίο σημαντικό σχόλιο:

Ο τανυστής αγωγιμότητας προκύπτει με αναστροφή πίνακα:

σ−1 =

(
ρxx ρxy

ρyx ρyy

)

Συνεπώς:

σxy = − ρxy
ρxx2+ρxy2

σxx = ρxx
ρxx2+ρxy2

Παρατηρούμε ότι όταν ρxy = 0 τότε παίρνουμε τη συνήθη σχέση: σxx = 1
ρxx

. Για
ρxy 6= 0, όταν η διαμήκης αντίσταση μηδενίζεται: ρxx = 0, τότε και η διαμήκης
αγωγιμότητα επίσης μηδενίζεται: σxx = 0! Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι
τα δύο συγκρούονται, ωστόσο το καθένα με τη σειρά του δηλώνει κάτι διαφορετικό
για το σύστημα. Το γεγονός ότι ρxx = 0 υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν απώλειες

ενέργειας στο σύστημα, όπως συμβαίνει όταν η απόκριση είναι εγκάρσια (δύναμη
κάθετη στη μετατόπιση, έτσι δεν παράγεται έργο), ενώ το σxx = 0 μας λέει ότι δεν

υπάρχει ροή ρεύματος στη διαμήκη διεύθυνση (και αυτό σχετίζεται με το ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμες γειτονικές καταστάσεις για να πάνε τα ηλεκτρόνια κάτω από

σκέδαση, λόγω του ότι όλες οι στάθμες Landau είναι πλήρως γεμάτες μέχρι κάποια
ενέργεια και ακολούθως πλήρως άδειες). Ο μηδενισμός της διαμήκους αντίστασης
φαίνεται και στο σχήμα (1.7.1).
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1.7.2 Σύμφωνα με το επιχείρημα του Laughlin

Λίγο μετά την πειραματική ανακάλυψη του Ακέραιου Κβαντικού Φαινομένου Hall,
ο Laughlin παρουσίασε ένα κομψό επιχείρημα με το οποίο αντιστοίχισε το φαινό-
μενο Hall με ένα "πρόβλημα τοπολογικής άντλησης" (topological pumping prob-
lem) ηλεκτρονίων. Το νοητό αυτό "πείραμα" αποτελεί μια σύνθεση της φυσικής των
σταθμών Landau και του φαινομένου Aharonov-Bohm.

Επανερχόμαστε στο σύστημα που μελετήσαμε στο υποκεφάλαιο (1.3) όπου διπλώ-
σαμε το δισδιάστατο χωρίο μας στη διεύθυνση x σχηματίζοντας ένα κύλινδρο. Εφό-
σον ο σκοπός μας είναι να "προσομοιώσουμε" το φαινόμενο Hall, θέλουμε ρεύμα
στην περιφερειακή διεύθυνση x. Ο ευκολότερος τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι
σύμφωνα με το νόμο του Faraday 1.3.16 να εισάγουμε μια χρονοεξαρτημένη μαγνη-
τική ροή (τύπου Aharonov-Bohm) μέσα από τον κύλινδρο (η οποία να μην χτυπά
την περιφέρεια -επιφάνεια όπου κινούνται τα ηλεκτρόνια). Υπενθυμίζουμε το νόμο
του Faraday:

ε = −1
c
dΦ
dt

΄Οπου ε η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στην περιφερειακή διεύθυνση x

και είναι υπεύθυνη για το επαγόμενο περιφερειακό ρεύμα.

Σχήμα (1.7.1): Το δίπλωμα του δισδιάστατου συστήματος Landau σε κύλινδρο και το
επαγώμενο ηλεκτρικό ρεύμα στην περιφερειακή διεύθυνση λόγω της μεταβαλλόμενης

μαγνητικής ροής που εισάχθηκε στον εσωτερικό χώρο.

΄Οταν η μαγνητική ροή αλλάζει κατά Φ0 πρέπει οι φυσικές ποσότητες, όπως το ενε-
ργειακό φάσμα του προβλήματος, να παραμένουν αναλλοίωτες (Να υπενθυμίσουμε
ότι και στο σύστημα του κβαντικού σωματιδίου σε δακτυλίδι όταν η εισαγόμενη μα-
γνητική ροή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κβάντου μαγνητικής ροή Φ0 το σύστημα
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είναι ισοδύναμο μ’ αυτό χωρίς μαγνητική ροή). Στη συνέχεια θα "απαιτήσουμε" την
ισοδυναμία αυτή.

Επαναφέρουμε και πάλι στο προσκήνιο το συμβατικό πρόβλημα Landau από το
οποίο προέκυψαν το σύνηθες ενεργειακό φάσμα του κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή

(1.5.7) καθώς και οι ιδιοκαταστάσεις Ψn,kx(x, y) (1.5.8). Οι ιδιοκαταστάσεις αυτές
αποτελούνται από επίπεδα κύματα στη διεύθυνση x, με χαρακτηριστικό κυματάνυσμα
kx = N 2π

Lx
, ενώ στη y διεύθυνση ταυτίζονται με τις καταστάσεις του αρμονικού

ταλαντωτή, όπως αυτές παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα (1.7.2).

Σχήμα (1.7.2): Σε κάθε επίπεδο Landau En αναπαρίσταται η μορφή της
κυματοσυνάρτησης fn,kx(y). ΄Ολες δηλαδή οι καταστάσεις που "ξαπλώνουν" σε ένα

ενεργειακό επίπεδο περιγράφονται από την αντίστοιχη μορφή κυματοσυνάρτησης

fn,kx(y), μόνο που κάθε μια είναι επικεντρωμένη σε διαφορετικό ταλαντωτικό κέντρο

ανάλογα με το κυματάνυσμα kx που την περιγράφει.

Τα κέντρα ταλάντωσης δίνονται ως:

yeq = kxlB
2 = N 2π

Lx
lB

2

Ας επιλέξουμε (για λόγους απλότητας) τις θεμελιώδεις καταστάσεις Ψkx,n=0 που

αντιστοιχούν σε ενέργεια E0 = ~ωc
2
και ας περιοριστούμε στο y κομμάτι τους (δηλαδή

στην ταλαντωτική τους συμπεριφορά). Μια αναπαράσταση της μορφής και της θέσης
ισορροπίας των ταλαντωτικών αυτών καταστάσεων παρουσιάζεται στο σχήμα (1.7.3).
Παρατηρούμε ότι τα κέντρα ταλάντωσης διαδοχικών καταστάσεων απέχουν κατά

∆y = lB
2

R
. Οι καταστάσεις αυτές όμως είναι επεκτεταμένες και στην διεύθυνση x

(επίπεδα κύματα) άρα μπορούμε να ορίσουμε το εμβαδό μεταξύ των δύο κέντρων
ταλάντωσης ως εξής:

S = ∆yLx = 2πlB
2, (1.7.5)
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το οποίο είναι το εμβαδό που καταλαμβάνει μια μικροκατάσταση του συστήματος.

Σχήμα (1.7.3): Αναπαράσταση της ταλαντωτικής συμπεριφοράς (όπου αγνοούμε δηλαδή
την επεκτατική ιδιότητα των καταστάσεων αυτών στη διεύθυνση x) των θεμελιωδών

καταστάσεων. Το εμβαδό μεταξύ δύο τέτοιων καταστάσεων αντιστοιχεί στο εμβαδό μιας

μικροκατάστασης του συστήματος.

Περνάμε τώρα στον κύλινδρο του Laughlin, τον οποίο παρουσιάσαμε γραφικά στην
αρχή της υποκεφαλαίου (σχήμα 1.7.2). Ας υποθέσουμε ότι η μαγνητική ροή Φ αλ-

λάζει με το χρόνο αδιαβατικά και από μηδέν που είναι αρχικα (Φ(t = 0) = 0), σε
κάποια χρονική στιγμή t παίρνει την τιμή Φ(t) = Φ0, όπου Φ0 είναι το κβάντο μαγνη-
τικής ροής (Προσοχή: Αυτή η Φ δε σχετίζεται με τη μαγνητική ροή που περνά από

το σύστημα και είναι BLxLy). Για Φ(t = 0) = 0 το σύστημα περιγράφεται από το

συμβατικό πρόβλημα Landau το οποίο σχολιάσαμε παραπάνω. Ενώ για Φ(t) = Φ0 το

σύστημα μπορεί να περιγραφεί (στιγμιαία) από το αντίστοιχο πρόβλημα για στατική
μαγνητική ροή Φ0, που περιγράψαμε στο υποκεφάλαιο (1.5.2) και σύμφωνα με το
οποίο το καινούργιο κέντρο ταλάντωσης μετά την εισαγωγή της μαγνητικής ροής

είναι μετατοπισμένο κατά
Φ

BLx
:

yeq(Φ) = lB
2kx − Φ

BLx
(1.5.16)

Συνεπώς, για Φ(t) = Φ0:

yeq
Φ=Φ0 = yeq

Φ=0 − Φ0

BLx

Και άρα τα κέντρα ταλάντωσης υφίστανται μια μετατόπιση:

∆yeq = − Φ0

BLx
=

−hc
eB(2πR)

=
−lB2

R
(1.7.6)
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Η μετατόπιση αυτή αντιστοιχεί (όπως είδαμε και προηγουμένως) στο εμβαδό μιας
μικροκατάστασης 2πlB

2. Μα αυτό ακριβώς είναι και το εμβαδό μεταξύ δύο κέντρων
ταλάντωσης του συμβατικού προβλήματος Landau! Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η
μεταβολή της μαγνητικής ροής στον κύλινδρο κατά Φ0 αντιστοιχεί στην μετακίνηση

των κέντρων ταλάντωσης των ηλεκτρονίων (και συνεπώς των ιδίων των ηλεκτρονίων)
κατά μια θέση προς τα κάτω. Η διατυπώνοντας αλλιώς, κάθε κατάσταση μετακινεί-
ται τόσο ώστε να καταλάβει τη θέση της προηγούμενης (σχήμα 1.7.3 και 1.7.4).
Τελικά, έχουμε μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου για κάθε γεμάτη στάθμη Landau, από
τη μία άκρη του κυλίνδρου στην άλλη (για ποσοτική αντιμετώπιση βλέπετε 1.7.7 στη
συνέχεια).

Σχήμα (1.7.3): Η μετακίνηση των κέντρων ταλάντωσης των θεμελιωδών καταστάσεων
κατά μια θέση προς τα κάτω, όταν η μαγνητική ροή μεταβληθεί κατά ένα κβάντο

μαγνητικής ροής Φ0. (Στο σχήμα επιλέξαμε να αναπαραστήσουμε τις θεμελιώδεις

καταστάσεις, που έχουν γκαουσιανή μορφή, για λόγους απλότητας.)

΄Οπως επισημάναμε εξαρχής, είναι απαραίτητη η ανεξαρτησία της μορφής του ενερ-
γειακού φάσματος όταν η μαγνητική ροή μεταβάλλεται κατά Φ0. Το ενεργειακό
φάσμα επηρεάζεται από την μετακίνηση των καταστάσεων, όπως φαίνεται στο σχήμα
(1.7.4), στο οποίο υποθέτουμε ν− 1 πλήρως κατειλημμένες στάθμες Landau και μια
στάθμη μερικώς κατειλημμένη. Ο εκφυλισμός της κάθε στάθμης είναι τυχαίος εφοσόν
δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τον τεράστιο αριθμό καταστάσεων που κατανέμο-
νται σε κάθε μια. Στο σχήμα λοιπόν, παρουσιάζεται η εικόνα των σταθμών Landau
πριν και μετά της μεταβολή της μαγνητικής ροής κατά Φ0. Παρατηρούμε οτι μια
πλήρως κατειλημμένη στάθμη παραμένει αναλλοίωτη, ενώ μια μερικώς κατειλημμένη
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στάθμη όχι! Συμπεραίνουμε λοιπόν, και μέσα από το επιχείρημα του Laughlin, ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για την παρατήρηση του Ακέραιου Κβαντικού Φαινομένου

Hall είναι η ύπαρξη ν πλήρως κατειλημμένων σταθμών Landau!

Σχήμα (1.7.4): Η εικόνα των σταθμών Landau πριν και μετά την μεταβολή της
μαγνητικής ροής κατά Φ0.

Στην παραπάνω περιγραφή θεωρήσαμε N ηλεκτρόνια που σύμφωνα με τα όσα είπαμε

κατανέμονται σε ν πλήρως κατειλημμένες στάθμες Landau. Συνεπώς, ο εκφυλισμός
ορίζεται ως g = N

ν
. Η μετακίνηση N ηλεκτρονίων κατά ∆y μπορεί να εκφραστεί και

ως ακολούθως:

N∆y = gν∆y = Φ
Φ0

ν lB
2

R

όπου Φ = AB = LxLyB, Φ0 = hc
e
και lB =

√
~c
eB

.

⇒ N∆y = νLy (1.7.7)

και άρα είναι ισοδύναμη με την μετακίνηση ν ηλεκτρονίων από την μια άκρη του

κυλίνδρου στην άλλη (κατακόρυφη μετακίνηση ν ηλεκτρονίων τα οποία διασχίζουν
απόσταση Ly). Και ας μη ξεχνάμε ότι το ν είναι οπωσδήποτε ακέραιος! ΄Οταν λοιπόν
αλλάζουμε τη μαγνητική ροή κατά ένα κβάντο μαγνητικής ροής και ταυτόχρονα

επάγεται ένα περιφερειακό ηλεκτρικό ρεύμα, ακέραιος αριθμός ηλεκτρονίων ν δι-
ασχίζει κατακόρυφα των κύλινδρο. Η μονομερής αυτή συσσώρευση ηλεκτρονίων
έχει αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας τάσης στην κατακόρυση διεύθυνση y, της τάσης
Hall VH . Αυτό ακριβώς είναι το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall. Το εξ’ επαγωγής
ρεύμα λόγω της μεταβολής της μαγνητικής ροής, σύμφωνα με την 1.3.17, ισούται με:

Ix = −c∆E
∆Φ
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όπου ∆E είναι το έργο που παράγεται κατά την μετακίνηση των ν ηλεκτρονίων.

Για μεταβολή της μαγνητικής ροής κατά Φ0 η τελευταία σχέση δίνει:

Ix = −c∆E

Φ0

(1.7.8)

Η μεταβολή της ενέργειας ισούται με το παραγόμενο από το πεδίο έργο στα ηλεκ-

τρόνια και είναι:

∆E =
∫
~F · d~s = νe

∫ Ly
0
Ey dy = νe Ey Ly

΄Ετσι, αφού αντικαταστήσουμε στον τύπο 1.7.8 προκύπτει:

Ix = −c ∆E
Φ0

= −c e ν
Φ0

EH Ly = −c e2 ν
hc

EH Ly = − e2 ν
h

VH

⇒ ρH = VH
Ix

= − 1
ν
h
e2

Με απλή λοιπόν "φυσική βαθμίδας", καταλήξαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα· την
κβάντωση της αγωγιμότηταςHall, όπως αυτή ερμηνεύτηκε μέσα από το νοητό πείραμα
του Laughlin.

1.7.3 Από την άποψη των καταστάσεων των άκρων

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε πώς το επιχείρημα του Laughlin εξηγεί
την κβάντωση της αγωγιμότητας Hall από την άποψη μιας αντλίας που μετακινεί ηλεκ-
τρόνια διαμέσου του "ψαχνού", από το ένα άκρο στο άλλο. Ωστόσο, περιγράψαμε
όλα τα ηλεκτρόνια με τον ίδιο τρόπο, αγνοώντας το γεγονός ότι αυτά που βρίσκονται
κοντά στα άκρα βιώνουν ένα περιοριστικό δυναμικό από τα τοιχώματα του υλικού.
Είναι όμως σημαντικό να εξηγήσουμε το φαινόμενο και από την άποψη αυτών των

ηλεκτρονικών καταστάσεων που είναι στα άκρα (και αυτό, ιστορικά, έγινε αργότερα
μέσα από τη δουλειά του Halperin [7]). Στις μέρες μας τέτοιες ακριβώς καταστάσεις
άκρων εμφανίζονται και σε άλλα υλικά (π.χ. στους Τοπολογικούς Μονωτές) και δεν
συνοδεύονται από απώλειες ενέργειας. Πέρα από το γεγονός ότι οι καταστάσεις αυτές
είναι ιδιαίτερες, έχουν δηλαδή μια μοναδική συμπεριφορά που αξίζει να ειπωθεί, είναι
επίσης ένας τρόπος να κατανοήσει κανείς γιατί το κβαντικό φαινόμενο Hall, αλλά και
τα άλλα φαινόμενα, είναι ανεξάρτητα από προσμίξεις και ακαθαρσίες που ίσως να περ-
ιέχει το σύστημα. Εξάλλου, είναι εύλογο να αναζητήσει κανείς καταστάσεις άκρων
και δη αγώγιμες, εφόσον το "ψαχνό" χαρακτηρίζεται από μονωτική συμπεριφορά
(με βάση την μορφή των επιπέδων Landau) και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο
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για οποιαδήποτε αγωγιμότητα εμφανίζεται στο υλικό. Πάμε λοιπόν να μελετήσουμε
λεπτομερέστερα τις ιδιαίτερες αυτές καταστάσεις.

Σύμφωνα με την κλασσική περιγραφή της ενότητας (1.4), ηλεκτρόνια εντός κάθετου
μαγνητικού πεδίου διαγράφουν κυκλικές τροχιές (αριστερόστροφα) με συχνότητα τη
συχνότητα κυκλότρου. Εάν τα ηλεκτρόνια αυτά είναι περιορισμένα σε ένα πεπερασμέ-
νο σύστημα, τότε αυτά που βρίσκονται κοντά στα άκρα του συστήματος δεν θα
προλαβαίνουν να ολοκληρώνουν την τροχιά τους διότι αυτή θα διακόπτεται από το

σύνορο. Αφότου ένα ηλεκτρόνιο σκεδαστεί, αναγκάζεται να επιστρέψει και πάλι στο
σύνορο λόγω της μαγνητικής δύναμης και έτσι η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα το ηλεκτρόνιο να κινείται κατά μήκος του συνόρου προς συγ-

κεκριμένη κατεύθυνση (δημιουργώντας τα λεγόμενα skipping orbits), όπως φαίνεται
στο σχήμα (1.7.5), ενώ στο ψαχνό του υλικού έχουμε μηδέν ρεύμα λόγω τοπι-
κών ακυρώσεων (βλέπε). Για την περιγραφή της προσανατολισμένης αυτής κίνησης,
απουσία οπισθοσκεδάσεων, χρησιμοποιείται η έννοια της χειραλικότητας· δεξιά και
αριστερή χειραλικότητα για καταστάσεις προσανατολισμένες δεξιά και αριστερά αντί-
στοιχα (τα λεγόμενα "chiral states").

Σχήμα (1.7.5): Στο εσωτερικό του υλικού ("ψαχνό") τα ηλεκτρόνια ολοκληρώνουν τις
τροχιές και η συνολική συνεισφορά στο ρεύμα είναι ∼ μηδέν (ακυρώσεις αντίθετων
ρευμάτων), ενώ στα άκρα διακόπτονται από το σύνορο με αποτέλεσμα να κινούνται κατά

μήκος του συνόρου, με κατεύθυνση προς τα δεξιά και αριστερά για το πάνω και κάτω

σύνορο αντίστοιχα. Οι καταστάσεις αυτές δεν υφίστανται οπισθοσκέδαση.

Παραπάνω, έχουμε δει ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου στο "ψαχνό"
και ενός περιοριστικού δυναμικού στα άκρα, δημιουργεί τροχιές που εκτείνονται κατά
μήκος των συνόρων, προς αντίθετα κατευθύνσεις για "απέναντι σύνορα". Ωστόσο η
θεώρηση αυτή είναι κλασσική και χρειάζεται να συμπληρωθεί με κβαντικά επιχειρή-

ματα, τα οποία αφότου παρουσιάσουμε θα δείξουμε ότι οδηγούν στην κβάντωση της
αγωγιμότητας Hall, λειτουργώντας έτσι συμπληρωματικά πρός το επιχείρημα του
Laughlin.
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Χρησιμοποιούμε και πάλι γεωμετρία κυλίνδρου, όπου ηλεκτρόνια είναι περιορισμένα
να κινούνται μονάχα στην παράπλευρη επιφάνεια και υπόκεινται σε τοπικά-κάθετο μα-
γνητικό πεδίο ~B. ΄Εχουμε δηλαδή το σύστημα στο οποίο μελετήθηκε το επιχείρημα
του Laughlin, μόνο που αυτή τη φορά θα προσθέσουμε ένα δυναμικό που να λαμ-
βάνει υπόψη τα άκρα. Προσεγγίζουμε λοιπόν το περιοριστικό δυναμικό, ως ένα
δυναμικό που είναι επίπεδο (flat) στο εσωτερικό της επιφάνειας του κυλίνδρου, το
οποίο αυξάνεται απότομα στο πάνω και κάτω άκρο του, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήμα.

Σχήμα (1.7.6): Η γεωμετρία του υπο μελέτη συστήματος και το εφαρμοζόμενο
περιοριστικό δυναμικό V(y).

Ακολούθως, θα παρουσιάσουμε ένα "συλλογισμό" που εξηγεί διαισθητικά την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης των χειραλικών καταστάσεων που περιγράψαμε στην αρχή του

υποκεφαλαίου καθώς και πώς προκύπτει η κβάντωση της αγωγιμότητας Hall.

Το περιοριστικό δυναμικό, όταν βρισκόμαστε στο "ψαχνό", μακριά από τα άκρα,
μπορεί να θεωρηθεί μηδενικό. Τότε τα ηλεκτρόνια μπορούν να περιγραφούν από
την 1.5.6, από την οποία προκύπτουν τα επίπεδα Landau (τα οποία είναι ανεξάρτητα
του κυματανύσματος k). Εαν η ενέργεια Fermi είναι ανάμεσα σε δυο επίπεδα Lan-
dau, δηλαδή είναι άδεια και χωρίζει τις πλήρως κατειλημμένες στάθμες Landau από
τις παραπάνω άδειες, δεν υπάρχουν διαθέσιμες καταστάσεις για να σκεδαστεί ένα
ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα το ψαχνό να συμπεριφέρεται μονωτικά. Αντίθετα όταν
βρισκόμαστε κοντά στα άκρα, το περιοριστικό δυναμικό δεν μπορεί να αγνοηθεί και
προφανώς θα επηρεάσει το ενεργειακό φάσμα των καταστάσεων που βρίσκονται εκεί.
Η εξίσωση που περιγράφει ένα ηλεκτρόνιο κοντά στα άκρα είναι η ακόλουθη:

(py2

2m
+

(px − eBy
c

)
2

2m
+ V (y)

)
Ψ(x, y) = EΨ(x, y) (1.7.9)
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Χρησιμοποιώντας και πάλι τη χωριζόμενη λύση 1.5.5 προκύπτει:

⇒
( 1

2m
Py

2 +
1

2
mωc

2(y − yeq)2 + V (y)
)
fkx(y) = Efkx(y) (1.7.10)

όπου ωc η συχνότητα κυκλότρου και yeq = kxlB
2.

Εάν το περιοριστικό δυναμικό μεταβάλλεται αργά, ώστε ∂V (y)
∂y

<< ~ωc
lB

, τότε το
δυναμικό V (y) στην εξίσωση 1.7.10 μπορεί προσεγγιστικά να αντικατασταθεί με
V (y0) και τότε:( 1

2m
Py

2 +
1

2
mωc

2(y − yeq)2
)
fkx(y) = (E − V (kxlB

2))fkx(y) (1.7.11)

Οι λύσεις της 1.7.11 μας είναι πλέον γνωστές, είναι οι λύσεις του κβαντικού αρ-
μονικού ταλαντωτή με θέση ισορροπίας τη θέση yeq. Tο ενεργειακό φάσμα είναι
μετατοπισμένο κατά μια ποσότητα V (kxlB

2), σε σχέση μ’ αυτό του αρμονικού τα-
λαντωτή. Αυτό σημαίνει ότι το ενεργειακό φάσμα δεν είναι πλέον ανεξάρτητο από
το κυματάνυσμα και άρα η όψη των επιπέδων Landau είναι διαφορετική όταν πλησιά-
ζουμε τα άκρα! Να σημειώσουμε ότι για να βρούμε την ακριβή λύση του ενεργειακού
φάσματος θα πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς το περιοριστικό δυναμικό. Σε γενικές
γραμμές όμως, προσεγγιστικά αναμένουμε μια τέτοια εξάρτηση (E ∼ kx).

Το ενεργειακό φάσμα έχει πλέον αποκτήσει μορφή παρόμοια με αυτή του δυναμικού

V (x), όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα (1.7.7): Στο σχήμα παρουσιάζεται ένα επίπεδο Landau πλήρως κατειλημμένο
μέχρι την ενέργεια Fermi. Για καταστάσεις απομακρυσμένες από τα άκρα συνεχίζει να

ισχύει η ανεξαρτησία της ενέργειας από το κυματάνυσμα και το φάσμα εξακολουθεί να

είναι επίπεδο (flat). ΄Οταν πλησιάσουμε τα άκρα, τα επίπεδα Landau αποκτούν κλίση.

΄Εχουν δηλαδή πλέον τα επίπεδα Landau αποκτήσει κλίση και το dE
dkx
είναι μη μη-

δενικό! Ας θυμηθούμε το αποτέλεσμα 1.3.26:

⇒ −c dE
dΦAB

=< Jel >
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγώγοι ως προς kx ανάγονται σε παραγώγους ως

προς Φ εαν διπλώσουμε το σύστημα και περάσουμε από μέσα μια μαγνητική ροή Φ

(αφού οι δύο ποσότητες kx και Φ συνδέονται όπως π.χ. στην 1.5.16) συμπεραίνουμε
ότι εφόσον

dE
dkx
6= 0, τότε υπάρχει ρεύμα στην περιφερειακή διεύθυνση χ, το οποίο

οφείλεται σε αγώγιμες καταστάσεις άκρων!

Εαν όμως ο αριθμός των αγώγιμων καταστάσεων στο πάνω και κάτω άκρο είναι ίδιος

(όπως στο σχήμα 1.7.5) τότε το συνολικό περιφερειακό ρεύμα:

~Ix,συν. = ~Ix(→) + ~Ix(←) (1.7.12)

είναι μηδενικό, αφού όπως είπαμε οι καταστάσεις του πάνω και κάτω άκρου έχουν
αντίθετες χειραλικότητες (εξάλλου αυτό είναι αναμενόμενο, διότι για V = 0 το

ενεργειακό φάσμα είναι τα επίπεδα Landau (flat), όπου ο εκφυλισμός δεν έχει αρθεί
και

dE
dK

= 0 ή ισοδύναμα dE
dΦAB

= 0). ΄Ομως, μια μικρή τάση ανάμεσα στα δύο
άκρα του κυλίνδρου (σχήμα 1.7.8) συνεπάγεται ανισορροπία στη συγκέντρωση των
διαθέσιμων καταστάσεων στα δύο άκρα και κατ’ επέκταση μη μηδενικό ρεύμα. Πάμε
να μελετήσουμε λεπτομερέστερα την περίπτωση αυτή.

Σχήμα (1.7.8): Η εισαγωγή της τάσης ανάμεσα στο πάνω και κάτω άκρο συνεπάγεται
άνισο αριθμό καταστάσεων δεξιάς και αριστερής χειραλικότητας.

Η εισαγόμενη τάση δε δημιουργεί ρεύμα στο "ψαχνό"; ΄Οχι! ΄Οπως είπαμε, εαν
η ενέργεια Fermi ξαπλώνει ανάμεσα σε στάθμες Landau δεν υπάρχουν διαθέσιμες
ενέργειες για να σκεδαστούν ηλεκτρόνια και να παρέχουν ρεύμα (αποδεικνύεται άλ-
λωστε από το αυστηρό J ότι στο εσωτερικό όλες οι συνεισφορές ακυρώνονται, βλέπε
στη συνέχεια). Επίσης δεν υπάρχει ούτε μαγνητική ροή για να δημιουργηθεί το
λεγόμενο "Lauphlin pumping". Οπότε η διαμήκης (ως προς το V ) αγωγιμότητα είναι
μηδέν: σyy = 0. Αναμένουμε ωστόσο ότι η εγκάρσια αγωγιμότητα δεν είναι μηδενική,
λόγω των καταστάσεων των άκρων. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε την αγωγιμότητα
αυτή για ένα και μόνο πλήρως κατειλημμένο επίπεδο Landau. Οι στάσιμες λύσεις
της χρονοεξαρτημένης εξίσωσης Schrödigner δίδονται ως:



Το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall 52

Ψ = Nei(kxx−ωkt)Ψkx,n(y)

Κοντά στην ενέργεια Fermi μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διασπορά E(k) των

καταστάσεων (των άκρων) ως ευθεία γραμμή. Κατ’ επέκταση, μπορούμε να θεωρή-
σουμε γραμμική σχέση μεταξύ ενέργειας και κυματανύσματος:

E = EF ± ~ u kx = ~ωk (1.7.13)

΄Οπου ωk η κυκλική συχνότητα.

Η ταχύτητα u δίνεται ως η παράγωγος της γωνιακής συχνότητας ωk ως πρός k:

u = ∂ωk
∂k

Το ρεύμα που δημιουργείται σε κάθε άκρο μπορεί να δοθεί ώς:

I = e u δn (1.7.14)

΄Οπου u η ταχύτητα των ηλεκτρονίων κατά μήκος των άκρων και δn η αλλαγή στην
πυκνότητα των εντοπισμένων στα άκρα καταστάσεων λόγω της εισαγόμενης τάσης:
δn = dk

2π
. Συνεπώς:

I =
e

2π
δωk =

e

2π
~ δE (1.7.15)

Η αλλαγή δE δίνεται ώς: δE = eV1 για το ένα άκρο και δE = eV2 για το άλλο.
Συνεπώς, το συνολικό ρεύμα, σύμφωνα με την 1.7.12 είναι:

I =
e2

h
(V1 − V2) =

e2

h
V (1.7.16)

Οπότε η αγωγιμότητα Hall είναι:

σH =
I

V
=
e2

h
(1.7.17)

΄Αρα, για ν πλήρως συμπληρωμένα επίπεδα Landau θα υπάρχουν ν καταστάσεις
άκρων, κάθε μια από τις οποίες θα συμβάλει κατά e2

h
στην αγωγιμότητα:

σH = ν
e2

h
(1.7.18)

Καταλήξαμε λοιπόν στο επιθυμητό αποτέλεσμα· την κβάντωση της αγωγιμότητας
Hall, χρησιμοποιώντας μόνο την αγωγιμότητα που προσφέρουν οι κατάστασεις των
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άκρων! Πάμε τώρα να δούμε πως με χρήση του αυστηρού ορισμού του J αποδεικνύε-
ται ότι όλες οι συνεισφορές στο εσωτερικό του υλικού ακυρώνονται με αποτέλεσμα το

ρεύμα να είναι μηδενικό (στο "bulk"), όπως υποσχεθήκαμε. Παραπάνω, αγνοήσαμε
τις αλλάγες που υφίστανται οι καταστάσεις καθώς και το ενεργειακό φάσμα όταν

εισαγάγαμε την τάση ανάμεσα στα δύο άκρα. ΄Οταν λοιπόν τα ηλεκτρόνια υφίστα-
νται, εκτός από το μαγνητικό πεδίο, και ένα ηλεκτρικό πεδίο τότε "περιγράφονται"
από την εξής εξίσωση (όπου η δυναμική ενέργεια είναι qV = −eyE):

(py2

2m
+

(px − eBy
c

)
2

2m
− eyE

)
Ψ(x, y) = EΨ(x, y) (1.7.19)

όπου έχουμε αγνοήσει το περιοριστικό δυναμικό V (y), αφού αυτό μπορεί να θεωρηθεί
μηδενικό στο "ψαχνό". Με χρήση της χωριζόμενης λύσης 1.5.5 προκύπτει:( 1

2m
Py

2 +
1

2
mωc

2(y − yeq)2 − eyE
)
fkx(y) = Efkx(y) (1.7.20)

η οποία έχει λύσεις της μορφής ενός μοναδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή:

Ψ(x, y)kx,n = eikxxHn(y − yeq(E))e
−(y−yeq(E))2

2l2
B (όπως συμβαίνει και χωρίς το ηλεκ-

τρικό πεδίο) αλλά με καινούργιο κέντρο ταλάντωσης που εξαρτάται από το ηλεκτρικό
πεδίο: yeq(E) = kxlB

2 + eE
mωc2

.

Το αντίστοιχο ενεργειακό φάσμα είναι:

En,k = (n+
1

2
)~ωc + eEkxlB

2 +
1

2
e2 E2

mω2
c

(1.7.21)

Ανοίγουμε μια παρένθεση για να σχολιάσουμε το παραπάνω ενδιαφέρον αποτέλεσμα,
το οποίο γράφεται στην ακόλουθη μορφή:

En,k = (n+ 1
2
)~ωc + eEyeq + 1

2
mud

2

όπου με ud συμβολίζεται η λεγόμενη ταχύτητα ολίσθησης του κέντρου κίνησης:
ud = c

~E× ~B
B2 (η οποία στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι απλά cE

B
). Ο δεύτερος

όρος μπορεί να ερμηνευτεί ως η δυναμική ενέργεια κυματοπακέτου εντοπισμένου στη

θέση ισορροπίας yeq(E) = kxlB
2 + eE

mωc2
. Ενώ ο τρίτος όρος αντιπροσωπεύει την

κινητική ενέργεια του σωματιδίου. Και φυσικά, το ενεργειακό φάσμα εξαρτάται από
το κυματάνυσμα kx, με αποτέλεσμα τα επίπεδα Landau να αποκτούν κλίση. Θα
επιστρέψουμε στην παρατήρηση αυτή λίγο πιο κάτω, για να δούμε τι συνέπειες έχει.

Πάμε τώρα να υπολογίσουμε το τοπικό κβαντομηχανικό ρεύμα στη x διεύθυνση:
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•Jp,x = − i~
2m

(
Ψ?(x, y)

∂Ψ(x, y)

∂x
−Ψ(x, y)

∂Ψ?(x, y)

∂x

)
+

e

mc
Ax|Ψ(x, y)|2 (1.7.22)

⇒ Jp,x = − i~
2m

(
2ikx|N |2|Hn|2e

−(y−yeq(E))2

l2
B

)
− eB

mc
y|N |2|Hn|2 e

−(y−yeq(E))2

lB
2

⇒ Jp,x =
(

~kx
m
− eB

mc
y
)
|N |2|Hn|2 e

−(y−yeq(E))2

lB
2

⇒ Jp,x = −eB
mc

(
y − kxlB2

)
|N |2|Hn(y − yeq(E))|2 e

−(y−yeq(E))2

lB
2 (1.7.23)

όπου lB
2 = ~c

eB
.

Παρατηρούμε ότι το τοπικό κβαντομηχανικό ρεύμα είναι ανάλογο της διαφοράς

y − kxlB2, η οποία μπορεί να γραφεί και συναρτήσει της θέσης ισορροπίας yeq(E):
y − kxlB

2 = y − yeq(E) + eE
mωc2

. Ας φανταστούμε τώρα τις λύσεις ώς λωρίδες
(strips) επεκτεταμένες κατά μήκος της x διεύθυνσης (επίπεδα κύματα), ένω στη y
έχουν την μορφή λύσεων ενός μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή με

θέση ισορροπίας την yeq (σχήμα (1.7.9) (στη σχήμα αναπαριστώνται οι θεμελιώδεις
που είναι γκαουσιανά εντοπισμένες γύρω από το yeq)). Για y > yeq η ποσότητα

y − yeq(E) + eE
mωc2

είναι θετική (>0) και έτσι δεξιά από τη θέση ισορροπίας το
ρεύμα ρέει προς τον αρνητικό άξονα των x (θυμηθείτε ότι στο αποτέλεσμα 1.7.23
υπάρχει αρνητικό πρόσημο). Αντίθετα, εάν y < yeq τότε y − yeq(E) + eE

mωc2
< 0

(υπό την προϋπόθεση ότι το E είναι αρκετά μικρό ώστε |y − yeq| > eE
mc

) και έτσι
αριστερά από τη θέση ισορροπίας το κβαντομηχανικό ρεύμα ρέει προς τον θετικό

άξονα των x. Συνεπώς, τα αντίθετης φοράς ρεύματα (για δύο γειτονικά strips)
ακυρώνονται και μένουν μόνο τα ρεύματα των άκρων (βλέπε σχήμα). Γι’ αυτό και
όλη η αγωγιμότητα οφείλεται στις καταστάσεις άκρων (αφού οι συνεισφορές στο
εσωτερικό του υλικού ακυρώνονται ανά δύο). Εάν λοιπόν, όπως έχουμε αναφέρει
και πιο πάνω, η τάση ανάμεσα στα δύο άκρα είναι μηδενική, αυτά τα ρεύματα θα
είναι ίσα και αντίθετα και το συνολικό ρεύμα θα είναι μηδενικό. Εάν όμως ανάμεσα
στα δύο άκρα (δεξί και αριστερό για το σχήμα (1.7.9)) υπάρχει διαφορά δυναμικού
τότε τα άκρα δίνουν μη-μηδενικό συνολικό ρεύμα το όποιο όπως δείξαμε πιο πάνω
(1.7.17) είναι ικανό να "αναπαράξει" (εάν διαιρεθεί με την εγκάρσια σε αυτό τάση)
το επιθυμητό αποτέλεσμα·την κβάντωση της αγωγιμότητας Hall!
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Σχήμα (1.7.9): Στο σχήμα βλέπουμε ότι για κάθε κατάσταση Ψn,k, μιας συγκεκριμένης

ενεργειακής στάθμης n, "αντιστοιχεί" μια λωρίδα που αποτελείται από ένα ροζ μέρος για

y < yeq και ένα μωβ μέρος y > yeq. Να υπενθυμίσουμε ότι σε κάθε ενεργειακό επίπεδο

ξαπλώνουν οι καταστάσεις διαφορετικού k (ίδιου n). Ο αριθμός των καταστάσεων αυτών

καθορίζεται από την κβάντωση του k η οποία εάν επιβάλλουμε περιοδικές συνθήκες στη x

διεύθυνση προκύπτει να είναι: kx = N 2π
Lx

, όπου Lx το μήκος του δισδιάστατου

συστήματος στην x διεύθυνση και N ακέραιος. Εξού και ο συμβολισμός των θέσεων

ισορροπίας κάθε κατάστασης (yeq(N) η θέση ισορροπίας την κατάστασης με k = N 2π
Lx

κ.λπ.). Τα βέλη συμβολίζουν τα διανύσματα της πυκνότητας του ρεύματος για κάθε

μέρος, τα οποία δείχνουν πρός αντίθετες κατευθύνσεις για τις ροζ και μωβ περιοχές, με

αποτέλεσμα να διαγράφονται ανά δύο και να επιζούν μόνο δύο καταστάσεις στα άκρα (η

δεξιά και η αριστερή), οι οποίες (όπως φαίνεται και στο σχήμα) έχουν αντίθετες φορές.

Επιστρέφουμε στο αποτέλεσμα 1.7.21 όπως υποσχεθήκαμε. Υπάρχει λοιπόν ένας πιο
άμεσως τρόπος να "δει" κανείς ότι η αγωγιμότητα "προέρχεται" από τα άκρα [8]. Η
παράγωγος του ενεργειακού φάσματος ως πρός kx δίνει: dE

dkx
= ~cE

B
, το οποίο είναι

(όπως ορίσαμε προηγούμενως) η ταχύτητας ολίσθησης (επί ένα επιπλέον ~). ΄Ετσι,
η αναμενόμενη τιμή της ταχύτητας μπορεί να δοθεί ως εξής:

< u >=
1

~

〈dE
dk

〉
(1.7.24)

Το μη μηδενικό αποτέλεσμα του
dE
dkx
οφείλεται στν δεύτερο όρο της 1.7.21, ο οποίος

αντιπροσωπεύει τη δυναμική ενέργεια −qV . Κατ’επέκταση προκυπτει ότι:
dE
dkx

= e dV
dkx

.

Το ρεύμα λοιπόν εξαιτίας κάθε κατάστασης συγκεκριμένου ενεργειακού επιπέδου

(δηλαδή για κάθε k) είναι:

Ix(k) = e < u >=
e

~

∫
|Ψk(x, y)|2dE

dk
dxdy =

e

~

∫
|fk(y)|2dE

dk
dy (1.7.25)
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Αθροίζουμε τις συνεισφορές από όλα τα k (του συγκεκριμένου επιπέδου που μελε-
τούμε):

Ix =

∫
dk

2π
Ix(k) =

e

~

∫
dk

2π

∫
|fk(y)|2dE

dk
dy (1.7.26)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι
dE
dkx

= c (σταθερή κλίση, ανεξάρτητη από χωρικές μεταβλη-
τές), και έτσι μπορεί να βγεί από το ολοκλήρωμα, καθώς και το γεγονός ότι η fk(y)

είναι κανονικοποιημένη (και άρα το ολοκλήρωμα
∫
|fk(y)|2dy=1), προκύπτει:

Ix =
e

2π~
(E(πάνω)− E(κάτω)) =

e2∆V

h
(1.7.27)

Συνεπώς,

σH =
Ix

∆V
=
e2

h
(1.7.28)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ρεύμα στην x διεύθυνση (κατά μήκος δηλαδή της διεύθυν-
σης του διπλώματος) οφείλεται εξ’ολοκλήρου στην ενεργειακή διαφορά μεταξύ των
καταστάσεων των άκρων και μόνο!

1.7.4 Ο ρόλος των ατελειών στο σύστημα

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με καθαρά συστήματα· συστήματα δηλαδή χωρίς προσμί-
ξεις και ακαθαρσίες. Ωστόσο, η κβάντωση της αγωγιμότητας Hall με την εξαιρετική
αυτή ακρίβεια, η παρουσία δηλαδή των πλατώ πάνω στις σωστές κβαντωμένες τιμές
οφείλεται και στην "αταξία" του υλικού (αν η αταξία ήταν ακριβώς μηδέν τα πλατώ
δε θα φαίνονταν (θα είχαν μηδενικό πλάτος)). Ακολούθως, θα κάνουμε μια μικρή
αναφορά στο φαινόμενο αυτό.

Για το καθαρό σύστημα το οποίο περιγράφεται από τα επίπεδα Landau, η πυκνότητα
των καταστάσεων (ως συναρτήσει της ενέργειας) έχει μορφή δέλτα συναρτήσεων
(σχήμα 1.7.7(α)). Στην παρουσία προσμίξεων στο σύστημα τα επίπεδα Landau
διευρύνονται, παίρνοντας γκαουσιανή μορφή, και πλέον σε κάθε επίπεδο η πυκνότητα
των καταστάσεων αλλάζει ως συνάρτηση της ενέργειας (σχήμα 1.7.7(β)).

Η διευρυμένη μορφή των επιπέδων μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν αναλογιστούμε ότι

τα ηλεκτρόνια έλκονται από θετικά φορτία και άρα οι τροχιές τους είναι περισσότερο

εντοπισμένες γύρω από προσμίξεις με περίσσεια θετικού φορτίου. Οι καταστάσεις
αυτές είναι σταθερότερες από τις άλλες και έχουν ελαφρώς μικρότερη ενέργεια. Σε
αντίθεση αυτές που βρίσκονται κοντά σε αρνητικά φορτισμένες προσμίξεις έχουν
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ελαφρώς μεγαλύτερη ενέργεια. Για αυτό και τα ενεργειακά επίπεδα αποκτούν «ουρά»
στις δύο πλευρές, λόγω των εντοπισμένων καταστάσεων που κατέχουν ενέργειες
μεγαλύτερες ή μικρότερες σε σχέση με τις μη εντοπισμένες.

Σχήμα (1.7.7): Η ενέργεια ως συνάρτηση της πυκνότητας καταστάσεων α) για καθαρό
σύστημα β) για σύστημα με προσμίξεις.

Οι καταστάσεις στις "ουρές" της κάθε κατανομής (γαλάζιες περιοχές στο σχήμα)
είναι εντοπισμένες στο χώρο, ενώ αυτές στον κέντρο (στον κεντρικό άξονα) του κάθε
επιπέδου (κόκκινες γραμμές στο σχήμα) είναι εκτεταμένες, δηλαδή έχουν την ιδιότητα
να εκτείνονται στο υλικό. Σημείο κλειδί του όλου συλλογισμού αποτελεί το γεγονός
ότι μόνο αυτές οι εκτεταμένες καταστάσεις συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα!

Εαν λοιπόν, η ενέργεια Fermi βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κέντρα των επιπέδων Lan-
dau, μπορούμε να αλλάξουμε τον παράγοντα κατάληψης, χωρίς να αλλάξουμε τον α-
ριθμό των καταστάσεων που συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα. Επίσης, γνωρίζουμε
ότι για να υπάρξει αλλαγή στην ενέργεια του συστήματος θα πρέπει να υπάρξουν

διεγέρσεις ηλεκτρονίων από ήδη κατειλημμένες σε άδειες καταστάσεις ικανές να συμ-

βάλουν στην αγωγιμότητα, το οποίο είναι απαγορευμένο για χαμηλές θερμοκρασίες
(kT << ~ω). Με ανάλογο συλλογισμό, ανάμεσα σε δύο πλατώ, το επίπεδο Fermi
"διασχίσει" τον κεντρικό άξονα ενός επιπέδου Landau και τότε αυξάνεται η αγω-
γιμότητα εφόσον αυξάνεται ο αριθμός των κατηλειμμένων αγώγιμων καταστάσεων.
Επιπρόσθετα, να σημειώσουμε ότι όταν η ενέργεια Fermi είναι πολύ κοντά στο κέ-
ντρο ενός επιπέδου είναι εύκολο να υπάρξει διέγερση καταστάσεων και η διαμήκης
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αγωγιμότητα είναι μη μηδενική:σxx > 0 (είναι οι απότομες αλλαγές που βλέπουμε στη
ρxx όταν η εγκάρσια αντίσταση αλλάζει πλατώ).

Παρόλο που είδαμε το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall με διάφορες και διαφορε-
τικές ερμηνείες (από την άποψη της φυσικής Landau, του επιχειρήματος Laughlin,
των καταστάσεων των άκρων αλλά και των προσμίξεων στο σύστημα), εν τούτοις
μέχρι τώρα αφήσαμε απ’έξω την πιο σημαντική ερμηνεία, αυτή που εξηγεί τη "ro-
bustness" (τη μεγάλη δηλαδή σταθερότητα σε διαταραχές και ακρίβεια) και παγκο-
σμιότητα του φαινομένου, την τοπολογική! Σ’αυτήν θα επιστρέψουμε αφού πρώτα
αλλάξουμε για λίγο πορεία, για να μελετήσουμε τη φάση του Berry καθώς και
συναφείς ποσότητες (οι οποίες φυσικά είναι άμεσα σχετιζόμενες με την τοπολογική
ερμηνεία του φαινομένου).



Κεφάλαιο 2

Berry-ολογία

2.1 Αδιαβατική διεργασία και φάση του Berry

Αρχίζουμε το κεφάλαιο με ένα σύντομο ορισμό μιας έννοιας χρήσιμης για την εξαγω-
γή της λεγόμενης φάσης του Berry, την έννοια της Αδιαβατικής Διεργασίας [9]. (Να
σημειωθεί ότι η αδιαβατική διεργασία ήταν ο πρώτος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε

για εξαγωγή των ποσοτήτων Berry, ωστόσο οι ποσότητες αυτές μπορούν να προκύ-
ψουν και αλλιώς.) Θεωρούμε λοιπόν, μια αρχική χαμιλτονιανή Hi η οποία εξελίσσε-

ται χρονικά (H(t)), με αργό ρυθμό ώστε ∂H
∂t
να είναι πολύ μικρό, και καταλήγει στη

χαμιλτονιανήHf . Σύμφωνα με το αδιαβατικό θεώρημα, εάν το σύστημα βρισκόταν αρ-
χικά (στιγμιαία) στην n ιδιοκατάσταση της Hi, θα μεταφερθεί στην n ιδιοκατάσταση
της τελικής χαμιλτονιανής Hf , χωρίς δηλαδή να υπάρξει μετάπτωση σε οποιαδήποτε
άλλη κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ενεργειακό φάσμα να μην έχει
εκφυλισμούς, ώστε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να μην υπάρχει ασάφεια ως
προς τη σειρά των ενεργειακών καταστάσεων (αβελιανή περίπτωση, η μη αβελιανή
περίπτωση αντιστοιχεί σε εκφυλισμένες ενεργειακές καταστάσεις [10]).

Η εξάρτηση της χαμιλτονιανής από το χρόνο μπορεί να είναι άμεση: Η(t), ή έμμεση
μέσω κάποιας χρονοεξαρτημένης παραμέτρου R(t): Η(R(t)) (ή μπορεί να συμβαίνουν
και τα δύο: H(~R(t), t)). Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη δεύτερη περίπτωση:
Καθώς το σύστημα εξελίσσεται χρονικά (μέσω της χρονικής εξέλιξης της παραμέτρου
R), κάθε στιγμή μπορεί να περιγραφεί από την H(R(t)) με στιγμιαία ιδιοκατάσταση
την

∣∣n,R(t)
〉
. Οι στιγμιαίες καταστάσεις

∣∣n,R(t)
〉
αποτελούν τα λεγόμενα "snap-

shot states". Συνεπώς, για κάθε χρονική στιγμή ισχύει:

H(R(t))
∣∣n,R(t)

〉
= En(R(t))

∣∣n,R(t)
〉

(2.1.1)

59
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Παρόλο που οι ιδιοκαταστάσεις έχουν άμεση εξάρτηση από το χρόνο (και όχι μόνο
μέσω της δυναμικής φάσης), εξακολουθούν να αποτελούν ένα ορθοκανονικό:

〈
n,R(t)

∣∣m,R(t)
〉

= δnm (2.1.2)

και πλήρες σετ λύσεων (για κάθε χρονική στιγμή), ώστε η γενική λύση της χρονoεξαρ-
τημένης εξίσωσης Schrödinger:

H(R(t))
∣∣Ψ(R(t))

〉
= i~

∂

∂t

∣∣Ψ(R(t))
〉

(2.1.3)

να μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των στιγμιαίων ιδιοκαταστάσεων:

∣∣Ψ(R(t))
〉

=
∑
n

Cn(t)
∣∣n,R(t)

〉
eiθn(R(t)) (2.1.4)

΄Οπου:

θn(R(t)) = −1
~

∫ T
0
En(R(t′))dt′

είναι η δυναμική φάση. Η φάση αυτή εξαρτάται από τη διαδρομή καθώς και από το
χρόνο μέσω των στιγμιαίων ιδιοτιμών En(R(t′)) και αλλάζει ανάλογα με τη διάρκεια

της αδιαβατικής διεργασίας (κάτι που δε συμβαίνει με τη γεωμετρική φάση του Berry,
όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω). Η δυναμική αυτή φάση ήταν γνωστή από την
αρχή της Κβαντικής Μηχανικής (από τον Fock), ενώ η γεωμετρική φάση που θα
δούμε στη συνέχεια διέφυγε της προσοχής όλων για περισσότερα από 50 χρόνια!

Αντικαθιστώντας τη γενική λύση 2.1.4 στην εξίσωση 2.1.3, προκύπτει:

∑
n

Cn H |n,R〉 eiθn = i~
∑
n

(∂Cn
∂t
|n,R〉+ Cn

∂ |n,R〉
∂t

+ i Cn |n,R〉
∂θn
∂t

)
eiθn

Με χρήση της 2.1.1 και της χρονικής παραγώγου της δυναμικής φάσης ∂θ
∂t

= −1
~En:∑

nCn En |n,R〉 eiθn =

i~
∑

n

(
∂Cn
∂t
|n,R〉+ Cn

∂|n,R〉
∂t

)
eiθn +

∑
nCn En |n,R〉 eiθn

καταλήγουμε στην ακόλουθη ισότητα:

⇒
∑
n

∂Cn(t)

∂t

∣∣n,R(t)
〉
eiθn(R(t)) = −

∑
n

Cn(t)
∂
∣∣n,R(t)

〉
∂t

eiθn(R(t))
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Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε την ορθοκανονικότητα των
∣∣n,R(t)

〉
(2.1.2), παίρνουμε

το εσωτερικό γινόμενο με την ιδιοκατάσταση
∣∣m,R(t)

〉
:

∑
n

∂Cn(t)

∂t
δmn e

iθn(R) = −
∑
n

Cn(t) 〈m,R| ∂
∂t
|n,R〉 eiθn

⇒ ∂Cm(t)

∂t
= −

∑
n

Cn(t) 〈m,R| ∂
∂t
|n,R〉 ei(θn−θm)

⇒ ∂Cm(t)

∂t
= −

∑
n

Cn(t) 〈m,R| ∂
∂t
|n,R〉 ei(θn−θm)

⇒ ∂Cm(t)

∂t
= −Cm 〈m,R|

∂

∂t
|m,R〉 −

∑
n6=m

Cn(t) 〈m,R| ∂
∂t
|n,R〉 ei(θn−θm) (2.1.5)

Με απώτερο σκοπό να γράψουμε το δεύτερο μέλος της παραπάνω εξίσωσης σε μια

"βολικότερη μορφή", παραγωγίζουμε την 2.1.1 ως προς χρόνο

∂Hn
∂t
|n,R〉+Hn

∂|n,R〉
∂t

= ∂En
∂t
|n,R〉+ En

∂|n,R〉
∂t

και ακολούθως παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο με την m ιδιοκατάσταση |m,R〉:

〈m,R| ∂Hn
∂t
|n,R〉+ 〈m,R|Hn

∂
∂t
|n,R〉 = ∂En

∂t
δmn + En 〈m,R| ∂∂t |n,R〉

Η τελευταία σχέση, εάν η χαμιλτονιανή μας είναι ερμιτιανή (H† = H) και άρα ισχύει
ότι:

(H |m,R〉)† = (Em |m,R〉)† ⇒ 〈m,R|H† = Em 〈m,R| ⇒ 〈m,R|H = Em 〈m,R|

γράφεται ως:

〈m,R| ∂H
∂t
|n,R〉 = (En − Em) 〈m,R| ∂

∂t
|n,R〉 , για m 6= n (2.1.6)

Με χρήση του πάνω αποτελέσματος η σχέση 2.1.5 γίνεται:

⇒ ∂Cm(t)

∂t
= −Cm 〈m,R|

∂

∂t
|m,R〉 −

∑
n6=m

Cn(t)
〈m,R| ∂H

∂t
|n,R〉

(En − Em)
ei(θn−θm)

(2.1.7)



Berry-ολογία 62

Σύμφωνα με τη θεώρηση
∂H
∂t
' 0 για μια αδιαβατική διεργασία, ο δεύτερος όρος του

δεξιού μέλους της παραπάνω ισότητας μπορεί να αγνοηθεί. ΄Ετσι, καταλήγουμε στην
ακόλουθη σχέση:

⇒ ∂Cm(t)

∂t
= −Cm

〈
m,R(t)

∣∣ ∂
∂t

∣∣m,R(t)
〉

(2.1.8)

Λόγω έλλειψης μεταπτώσεων σε άλλες καταστάσεις, η πιθανότητα μετά από χρόνο
t το σύστημα να βρίσκεται στην m κατάσταση είναι μονάδα: |Cm(t)|2 = 1. Αυτό
σημαίνει ότι το Cm(t) πρέπει να είναι παράγοντας φάσης, δηλαδή:

Cm(t) = Cm(0) eiγm (2.1.9)

και αντικαθιστώντας στη 2.1.8 παίρνουμε:

γm(t) = i

∫ t

0

〈
m,R(t′)

∣∣ ∂
∂t′
∣∣m,R(t′)

〉
dt′ (2.1.10)

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε τον κανόνα της αλυσίδας, σύμφωνα με τον οποίο το
παραπάνω ολοκλήρωμα ως προς χρόνο μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως ολοκλήρωμα

ως προς την παράμετρο R, ως ακολούθως:

∂
∂t′

∣∣m,R(t′)
〉

= ∂
∂R

∣∣m,R(t′)
〉
dR
dt′

΄Αρα το γm(R) είναι:

γm(R) = i

∫ Rf

Ri

〈m,R| ∂
∂R
|m,R〉 dR (2.1.11)

και δεν εξαρτάται από το χρόνο!

Εάν η χαμιλτονιανή μας εξαρτάται από περισσότερες παραμέτρους, R1, R2,.., δηλαδή
H(~R) όπου ~R = (R1, R2, R3, ...), τότε η γεωμετρική φάση γm γράφεται στην ακόλουθη
γενικότερη μορφή, για πολυδιάστατο χώρο παραμέτρων.

γm(R) = i

∫ ~Rf

~Ri

〈
m, ~R

∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣m, ~R〉 · d~R (2.1.12)

΄Εστω τώρα ότι το διάνυσμα ~R διανύει ένα κλειστό μονοπάτι C στο χώρο των
παραμέτρων, δηλαδή Ri → Rf = Ri και η διαδικασία αυτή διαρκεί χρόνο Τ (στον
οποίο η χαμιλτονιανή επιστρέφει στον εαυτό της ("κυκλική διαδικασία")). Στην
περίπτωση αυτή η γεωμετρική φάση εκφράζεται ως ένα επικαμπύλιο ολοκλήρωμα
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κατά μήκος της κλειστής διαδρομής στον πολυδιάστατο χώρο παραμέτρων:

γm(C) = i

∮
C

〈
m, ~R

∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣m, ~R〉 · d~R (2.1.13)

Η τελευταία σχέση ορίζει τη λεγόμενη "Φάση του Berry", την οποία κερδίζει ένα
σωματίδιο που βρίσκεται στην κατάσταση m μετά από αδιαβατική μεταφορά της
παραμέτρου ~R (του συστήματος) κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής. Παρατηρούμε
ότι η φάση αυτή δεν εξαρτάται από το χρόνο Τ που διαρκεί η "διαγραφή" του κλειστού
δρόμου, παραμόνο από το μονοπάτι (loop) που ακολουθήθηκε. Είναι μια γεωμετρική
φάση [9], η οποία αναδείχθηκε αρχικά από τον Berry στο διάσιμο σχετικό άρθρο του
το 1984 [11].

2.1.1 Συνοχή και Καμπυλότητα Berry

Η υπό ολοκλήρωση ποσότητα στο παραπάνω επικαμπύλιο ολοκλήρωμα είναι η λεγό-

μενη "Συνοχή Berry" (Berry Connection):

~Am(R) = i
〈
Ψm(R)

∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉

(2.1.14)

και είναι πραγματική ποσότητα. Για του λόγου το αληθές, ας το αποδείξουμε.
Απαιτούμε η κυματοσυνάρτηση να είναι κανονικοποιημένη, σε κάθε ενδιάμεση θέση
~R στο χώρο των παραμέτρων, δηλαδή:

〈
Ψm(R)

∣∣Ψm(R)
〉

= 1

και παραγωγίζουμε ως προς τις παραμέτρους R:

~∇~R

( 〈
Ψm(R)

∣∣Ψm(R)
〉 )

= 0

⇒
(
~∇~R

〈
Ψm(R)

∣∣ ) ∣∣Ψm(R)
〉

+
〈
Ψm(R)

∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉

= 0

⇒
( 〈

Ψm(R)
∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉 )?

+
〈
Ψm(R)

∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉

= 0

⇒ 2Re
( 〈

Ψm(R)
∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉 )

= 0

(Χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι για ένα μιγαδικό αριθμό z ισχύει:

z + z? = 2Re(z).)
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Από το παραπάνω αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι η ποσότητα
〈
Ψm(R)

∣∣ ~∇R

∣∣Ψm(R)
〉

είναι πάντοτε καθαρά-φανταστικό και συνεπώς πολλαπλασιασμένη με i δίνει τη συνοχή
Berry, η οποία είναι πάντοτε πραγματική ποσότητα!

Μια εξίσου σημαντική ποσότητα είναι η καμπυλότητα Berry, η οποία ορίζεται ως ο
στροβιλισμός της συνοχής Berry:

~Ωm(R) = ~∇~R × ~Am(R) (2.1.15)

(για δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο παραμέτρων) και με χρήση γνωστών διανυσ-
ματικών ταυτοτήτων γράφεται ως:

⇒ ~Ωm(R) = i
〈
~∇~RΨm(R)

∣∣∣× ∣∣∣~∇~RΨm(R)
〉

(2.1.16)

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Stokes μπορούμε να ορίσουμε τη φάση του Berry

γm(C) =

∮
C

~Am(R) · d~R (2.1.17)

συναρτήσει της καμπυλότητας Berry:

γm(C) =
s
S
~∇~R × ~Am(R) · d~S

⇒ γm(C) =
x

S

~Ωm(R) · d~S (2.1.18)

Συνεπώς, η φάση του Berry ορίζεται ως ένα επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνοχής
Berry, κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής C, ή ισοδύναμα ως η ροή της καμπυλότη-
τας Berry διαμέσου της επιφάνειας S, που οριοθετείται από την κλειστή διαδρομή C
(και η οποία θα πρέπει να παρακάμπτει τυχόν "μαγνητικά μονόπολα" στο χώρο των
παραμέτρων).

Πάμε τώρα να δούμε πως θα αλλάξουν η συνοχή και η καμπυλότητα Berry εάν η κυ-
ματοσυνάρτηση αποκτήσει ένα επιπλέον (τοπικά μεταβαλλόμενο) παράγοντα φάσης:
Ψ′n(~R) = eiφ(~R)Ψn(~R)

Η συνοχή Berry αλλάζει κατά ένα παράγοντα ~∇φ(~R):

~A′ = ~A− ~∇φ(~R) (2.1.19)

και παίρνει τη μορφή ενός μετασχηματισμού βαθμίδας (με Λ = −φ) (1.2.7).
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Ωστόσο, η καμπυλότητα Berry καθώς και η φάση Berry παραμένουν αναλλοίωτες
(αν το Λ είναι μονότιμο)! Αυτό είναι συνεπές με την αναλλοιώτητα των πεδίων κάτω
από μετασχηματισμούς βαθμίδας στον κλασσικό ηλεκτρομαγνητισμό.

Η συσχέτιση ηλεκτρομαγνητισμού και Berry-ολογίας έχει πλέον διαφανεί και παρου-
σιάζεται πληρέστερα στον πίνακα (2.3.2).

2.1.2 Η κρυμμένη Aharonov-Bohm φάση

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αποδείξουμε ότι η Aharonov-Bohm φάση μπορεί να ιδωθεί
ως ειδική περίπτωση μιας "γενικότερης κατηγορίας φάσεων", αυτή της γεωμετρικής
φάσης του Berry. Η συσχέτιση αυτή αναδεικνύει ουσιαστικά τον τοπολογικό χαρα-
κτήρα της γεωμετρικής φάσης Berry. Ο ίδιος ο Berry στο άρθρο του το 1984 [11]
παρουσίασε ένα απλό παράδειγμα μέσα από το οποίο ανέδειξε την ισοδυναμία των

δύο φάσεων. Η διάταξη που χρησιμοποίησε φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα (2.1.1).

Σχήμα (2.1.1): Η διάταξη περιέχει ένα απείρου μήκους σωληνοειδές που διαρρέεται από
ρεύμα και ως αποτέλεσμα παράγει μαγνητικό πεδίο, το οποίο όμως περιορίζεται μονάχα

εντός του σωληνοειδούς, χωρίς να ξεφεύγει στο χώρο ύπαρξης του σωματιδίου. Επιζεί

μονάχα ένα διανυσματικό δυναμικό ~A το οποίο μπορεί να επεκτείνεται παντού στο χώρο.

Στη θέση ~R υπάρχει ένα κουτί με αδιαπέραστα τοιχώματα, το οποίο μετακινείται

αδιαβατικά κατά μήκος του συνόρου C.

΄Οπως βλέπουμε, στο χώρο υπάρχει εντοπισμένη μαγνητική ροή εντός σωληνοειδούς,
από το κέντρο του οποίου σε απόσταση R (σε θέση ~R) υπάρχει ένα κουτί με αδια-
πέραστα τοιχώματα, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα κβαντικό σωματίδιο. Με απώτερο
σκοπό να μελετήσουμε τη μορφή της φάσης Berry που θα "υιοθετούσε" το σωματίδιο
μετά από μια πλήρη αδιαβατική μεταφορά κατά μήκος του συνόρου C, θεωρούμε ότι
η παράμετρος R είναι χρονοεξαρτημένη. Ως αποτέλεσμα, το κουτί ξε-
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κινώντας από τη θέση ~R0 μετακινείται αδιαβατικά κατά μήκος του συνόρου, μέχρι να
ολοκληρώσει μια πλήρη στροφή και να καταλήξει στην θέση από την οποία ξεκίνησε.
΄Οπως και στο πρόβλημα του κβαντικού σωματιδίου σε δακτυλίδι, είναι βολικό να
μεταφερθούμε από το πρόβλημα χωρίς μαγνητική ροή (και κατ’επέκταση εν απουσία
διανυσματικού δυναμικού) στο πρόβλημα παρουσία της μαγνητικής ροής, μέσω ενός
μετασχηματισμού βαθμίδας.

Για ~A = 0 η χαμιλτονιανή που περιγράφει το σύστημα H(p̂, r̂− ~R) έχει ιδιοκαταστά-

σεις Ψ′n(~r − ~R) και ιδιοτιμές En ανεξάρτητες της παραμέτρου R (όπως προκύπτει
από τη λύση), για κάθε χρονική στιγμή.

Για ~A 6= 0, κάθε χρονική στιγμή το σύστημα περιγράφεται από την στιγμιαία εξίσωση
ιδιοτιμών της H:

H(p̂− q

c
A(r̂), r̂ −R)

∣∣∣n, ~R〉 = En

∣∣∣n, ~R〉 (2.1.20)

οι λύσεις της οποίας (σύμφωνα με την ιδιότητα 1.2.11) είναι:

< r|n,R >= Ψn(~R) = e
iq
~c

∫ ~r
~R
~A(~r′)·d~r′Ψ′n(~r − ~R) (2.1.21)

Αφότου λοιπόν το κουτί συμπληρώσει μια πλήρη μεταφορά κατά μήκος της διαδρομής

C, το σωματίδιο θα κερδίσει σύμφωνα με το αποτέλεσμα 2.1.13 γεωμετρική φάση:

γn(C) = i
∮
C

〈
Ψn(~R)

∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣Ψn(~R)
〉
· d~R

οπου η ποσότητα

〈
Ψn(~R)

∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣Ψn(~R)
〉
υπολογίζεται ως:

〈
Ψn(~R)

∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣Ψn(~R)
〉

=
t

d3~r Ψ′?n (~r− ~R)
(
− iq

~c
~A(~R)Ψ′n(~r− ~R) + ~∇~RΨ′n(~r− ~R)

)
⇒
〈

Ψn(~R)
∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣Ψn(~R)
〉

=(
− iq

~c
~A(~R)

t
d3~r Ψ′?n (~r − ~R)Ψ′n(~r − ~R) +

t
d3~rΨ′?n (~r − ~R)~∇~RΨ′n(~r − ~R)

)
⇒
〈

Ψn(~R)
∣∣∣ ~∇~R

∣∣∣Ψn(~R)
〉

= − iq
~c
~A(~R)

Ο πρώτος όρος προκύπτει λόγω της υποτεθείσας κανονικοποίησης, ο δε μηδενισμός
του δεύτερου όρου είναι αναμενόμενος και έγκειται στο γεγονός ότι αυτός ο όρος

είναι η αναμενόμενη τιμή της ορμής σε μια στάσιμη και εντοπισμένη κατάσταση.
Ωστόσο, το σημείο αυτό χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση γι’ αυτό και θα επιστρέ-
ψουμε σ’ αυτό αργότερα (στο τέλος του υποκεφαλαίου).
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Εισάγοντας το αποτέλεσμα αυτό στον ορισμό της φάσης Berry, προκύπτει:

γm(C) =
q

~c

∮
C

~AΦ(~R) · d~R =
q

~c
Φ (2.1.22)

Να υπενθυμίσουμε ότι το κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του διανυσματικού δυνα-
μικού αναπαράγει τη μαγνητική ροή Φ (1.3.2). (Να διευκρινίσουμε ότι ο δείκτης φ
στο Aφ έχει χρησιμοποιηθεί για να μας υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη ποσότητα

είναι το διανυσματικό δυναμικό εξαιτίας της Φ και όχι η συνοχή Berry.)

Η φάση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί πειραματικά με αλληλεπίδραση μεταξύ σωματιδίων

(εντός του κουτιού) τα οποία μεταφέρθηκαν αδιαβατικά αποκτώντας την επιπλέον
γεωμετρική (ή ισοδύναμα τοπολογική (διότι είναι ανεξάρτητη "αδιαβατικότητας" και
από την ακριβή θέση της ροής Φ) Aharonov-Bohm) φάση με σωματίδια που δεν
υποβλήθηκαν στην αδιαβατική διαδικασία. Ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό το περι-
γράψαμε στην ενότητα 1.3 στην οποία μελετήσαμε την παρατηρήσιμη αλλαγή που
υφίσταται το φάσμα συμβολής δύο κυματοδεσμών όταν στο μεταξύ τους χώρο συμπε-
ριληφθεί μια εντοπισμένη μαγνητική ροή Φ. Το αποτέλεσμα 2.1.22 μπορεί να γραφεί
συναρτήσει του κβάντου μαγνητικής ροής: γm(C) = 2π q

e
Φ
Φ0
και είναι ίσο με την δια-

φορά φάσης μεταξύ των δύο κυματοπακέτων που υπολογίσαμε κατά τη μελέτη του

Aharonov-Bohm φαινομένου (1.3.5).

Το παραπάνω είναι όντως ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που αναδεικνύει με όμορφο

τρόπο την προέλευση της Aharonov-Bohm ροής από τη γεωμετρική φάση του Berry.
Ωστόσο, υπάρχει στη βιβλιογραφία ένα παράδειγμα που συμπληρώνει το αποτέλεσμα
του Berry και αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη γεωμετρική φάση αναδεικνύοντας
τη συσχέτιση της με μια δυναμική, μετρήσιμη ποσότητα, το ηλεκτρικό ρεύμα [12].
Στο παράδειγμα αυτό, το κέντρο ενός βαθμωτού δυναμικού μεταφέρεται αδιαβατικά
γύρω από εντοπισμένη μαγνητική ροή (σχήμα 2.1.2). Σε αντίθεση με το προηγούμενο
παράδειγμα όπου το σωματίδιο είναι περιορισμένο από αδιαπέραστα τοιχώματα, εδώ
έχουμε πλήρη κβαντική συνοχή γύρω από δακτυλίδι, με αποτέλεσμα όπως είπαμε να
προκύπτει ένα γενικότερο (συμπληρωματικό) και πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα για τη
φάση του Berry.
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Σχήμα (2.1.2): Κβαντικό σωματίδιο σε δακτυλίδι υπό την επίδραση ενός διανυσματικού
δυναμικού ~A = Φ

2πR φ̂ και ενός βαθμωτού δυναμικού U(x− x0) με κέντρο το x0

(0 < x0 < L), το οποίο μετακινείται αργά κατά ένα πλήρη κύκλο.

Το σύστημα κβαντικού σωματιδίου σε δακτυλίδι (μάζας m και φορτίου q) το έχουμε
ήδη μελετήσει στο υποκεφάλαιο 1.3.1 όπου έχουμε αναφέρει την ισοδυναμία του με
ένα μονοδιάστατο σύστημα (μήκους L = 2πR) με περιοδικές συνοριακές συνθήκες
στα άκρα. Στο παράδειγμα που μας ενδιαφέρει το κβαντικό σωματίδιο είναι επίσης υπό
την επίδραση ενός βαθμωτού δυναμικού U(x−x0), με x0(t) μια αργά μεταβαλλόμενη

παράμετρος (το χρονοεξαρτημένο κέντρο του δυναμικού).

Υπενθυμίζουμε την έννοια του μέσου (global) ηλεκτρικού ρεύματος:

〈
Je(x)

〉
= q

L

∫ L
0
Jp(x)dx 1.3.22 όπου,

Jp(x) = i~
2m

(
Ψ∂Ψ?

∂x
−Ψ? ∂Ψ

∂x

)
− q

mc
A(x)|Ψ(x)|2 1.3.20

το τοπικό κβαντομηχανικό ρεύμα (τοπικό ρεύμα πιθανότητας).

Εάν ολοκληρώσουμε κατά παράγοντες τον πρώτο όρο του μέσου (ηλεκτρικού) ρεύ-
ματος Jglobal = q

L

∫ L
0
Jp(x)dx, παίρνουμε:

Jglobal = i~q
2mL

(
| Ψ(x) |2

]L
0
− 2

∫
Ψ?(x)∂Ψ

∂x
dx
)
− q2

mcL

∫
A(x)| Ψ(x) |2dx

όπου ο πρώτος όρος μηδενίζεται λόγω των περιοδικών συνοριακών συνθηκών στο

δακτυλίδι (ή ισοδύναμα λόγω της μονοτιμίας της κυματοσυνάρτησης του σωματιδίου:
Ψ(L) = Ψ(0)). ΄Ετσι, το μέσο (global) ηλεκτρικό ρεύμα γράφεται ως:

Jglobal = − i~q
mL

∫
Ψ?(x)∂Ψ

∂x
dx− q2

mcL

∫
A(x)| Ψ(x) |2dx
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Λόγω της μορφής του δυναμικού U(x−x0), όπου η θέση μετράται με σημείο αναφοράς
το κέντρο του δυναμικού x0, αναμένουμε (σ’ αυτό το μονοδιάστατο σύστημα) η
εξάρτηση των ιδιοκαταστάσεων από την παράμετρο αυτή να είναι της μορφής:
Ψ(x − x0). Αυτό συνεπάγεται ότι οι παραγωγίσεις ως προς τη συντεταγμένη x
μπορούν να αναχθούν σε παραγωγίσεις ως προς την παράμετρο x0:

∂Ψ(x− x0)

∂x
= −∂Ψ(x− x0)

∂x0

(2.1.23)

Εξαιτίας της ιδιότητας 2.1.23 το global ρεύμα ανάγεται στην ακόλουθη μορφή:

Jglobal =
i~q
mL

∫
Ψ?(x)

∂Ψ(x)

∂x0

dx− q2

mcL

∫
A(x)| Ψ(x) |2dx (2.1.24)

Η παραπάνω μορφή δίνει το στιγμιαίο μέσο ηλεκτρικό ρεύμα (το οποίο ορίζεται για
κάθε τιμή του x0(t)).

΄Οταν λοιπόν η παράμετρος x0 μεταφερθεί αδιαβατικά κατά μήκος του δακτυλιδιού

(να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χώρος των παραμέτρων ταυτίζεται
με τον πραγματικό χώρο) και συμπληρώσει ένα πλήρη κύκλο, η κυματοσυνάρτηση
του σωματιδίου αποκτά μια επιπλέον φάση (2.1.13), τη φάση του Berry. Για ένα
σωματίδιο στην n ιδιοκατάσταση η φάση του Berry είναι:

γn = i
∮ 〈

Ψn(x)
∣∣ ∂
∂x0

∣∣Ψn(x)
〉
dx0

γn = i

∮
dx0

∫ L

0

Ψ?
n(x)

∂Ψn(x)

∂x0

dx (2.1.25)

Εάν εισαγάγουμε τη φάση αυτή στο αποτέλεσμα του μέσου ηλεκτρικού ρεύματος

παίρνουμε:

γn =
mL

~q

∮
dx0Jglobal +

q

~c

∮
dx0

〈
A(x)

〉
(2.1.26)

Μέχρι στιγμής δε χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένη μορφή για το διανυσματικό δυναμικό

~A, όποτε το αποτέλεσμα μας είναι γενικό. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα ας
πάρουμε αυτό να έχει μέτρο

Φ
2πR
κατά μήκος της περιφερειακής διεύθυνσης φ̂ (βλέπε:

1.3.11). Συνεπώς, μπορεί να βγεί από το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα και ο δεύτερος
όρος της παραπάνω σχέσης να απλοποιηθεί:

q
~c

∮
dx0

〈
A(x)

〉
= q

~c

∮
dx0 A

∫
| Ψ(x) |2dx = q

~c
Φ

2πR

∮
dx0 = 2π q

e
Φ
Φ0
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Για να απλοποιήσουμε τον πρώτο όρο, ελέγχουμε εάν το μέσο ρεύμα εξαρτάται από
την παράμετρο x0 (παραγωγίζουμε την 2.1.24 ως πρός x0 και χρησιμοποιούμε την

ιδιότητα 2.1.23):

∂Jglobal
∂x0

=
i~q
mL

(∫
∂Ψ?

∂x

∂Ψ

∂x
dx+

∫
Ψ?∂

2Ψ

∂x2
dx

)
− q2

mcL

∫
∂

∂x0

(
A(x)|Ψ|2

)
dx

(2.1.27)

΄Οπως και προηγουμένως, εάν ολοκληρώσουμε κατά παράγοντες τον πρώτο όρο της
2.1.27 προκύπτει:

∂Jglobal
∂x0

= i
~q
mL

(∫
Ψ?∂

2Ψ

∂x2
dx−

∫
Ψ
∂2Ψ?

∂x2
dx

)
− q2

mcL

∫
A(x)

∂

∂x0

| Ψ |2dx

(2.1.28)

Επειδή οι τελεστές p̂ και p̂2
είναι αυτοσυζυγείς για τις περιοδικές συνθήκες του

δακτυλιδιού ισχύουν οι ακόλουθες ισότητες:∫
dxΨ(x)

∂Ψ?

∂x
= −

∫
dxΨ?(x)

∂Ψ

∂x
(2.1.29)

∫
dxΨ(x)

∂2Ψ?

∂x2
=

∫
dxΨ?(x)

∂2Ψ

∂x2
(2.1.30)

Εάν συνδυάσουμε τις 2.1.29 και 2.1.23 προκύπτει ότι ∂〈Ψ|Ψ〉
∂x0

= 0. Συνεπώς, ο τελευ-
ταίος όρος της 2.1.28 είναι μηδενικός.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την αυτοσυζυγία του τελεστή p2 (στην 2.1.30) (ή
ισοδύναμα ότι η κινητική ενέργεια είναι μια πραγματική ποσότητα) καταλήγουμε στην
ανεξαρτησία του global ρεύματος από το κέντρο του δυναμικού x0:

∂Jglobal
∂x0

= 0 (2.1.31)

Και έτσι καταλήγουμε στην συνοπτική σχέση:

γn = (2π)2mR
2

q~
Jglobal + 2π

q

e

Φ

Φ0

(2.1.32)

΄Οπως υποσχεθήκαμε, μέσα από το παράδειγμα αυτό αναδεικνύεται με ακριβή ανα-
λυτικό υπολογισμό η φυσική σημασία της φάσης του Berry, και ότι πέρα από τη
συσχέτιση της με την τοπολογική Aharonov- Bohm φάση, αναδεικνύεται και η
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συσχέτιση της με μια δυναμική, μετρήσιμη ποσότητα, το ηλεκτρικό ρεύμα!

Ας συγκρίνουμε το αποτέλεσμα 2.1.32 με αυτό που προκύπτει από το παράδειγμα
με το κουτί που προτάθηκε από τον Berry, στο οποίο υπενθυμίζουμε ότι η συνοχή
Berry βρέθηκε να ισούται με:

~An(~R) = q
~c
~A(~R) + i

t
d3~rΨ′?n (~r − ~R)~∇~RΨ′n(~r − ~R)

΄Ο δεύτερος όρος είναι ουσιαστικά η αναμενόμενη τιμή του τελεστή της ορμής στη

στάσιμη κατάσταση n του συστήματος ( 1
i~

∫
Ψ?p̂Ψd3~r). Συνήθως, στη βιβλιογραφία

μετά από μια τέτοια επισήμανση ακολουθεί το συμπέρασμα μηδενισμού της αναμενό-

μενης τιμής της ορμής. Ωστόσο, αυτή η θεώρηση είναι ελλιπής! Αρχικά, ας δούμε
γιατί εκ πρώτης όψεως μια τέτοια θεώρηση φαντάζει σωστή (πλήρης). Για το σκοπό
αυτό χρειάζεται να αναφερθούμε στο σύνηθες (συμβατικό) θεώρημα Ehrenfest, το
οποίο "δίνει" τη χρονική παράγωγο της αναμενόμενης τιμής ενός τελεστή:

d
〈
Â
〉

dt
=

〈
∂Â

∂t

〉
+
i

~
〈
[Ĥ, Â]

〉
(2.1.33)

H αναμενόμενη τιμή του τελεστή της ορμής είναι ανάλογη της αναμενόμενης τιμής
του μεταθέτη [Ĥ, x̂]:

〈
p
〉

= i
m

~
〈
Ψ
∣∣[Ĥ, x̂]

∣∣Ψ〉 = i
m

~
(〈

Ψ
∣∣Ĥx̂∣∣Ψ〉− 〈Ψ∣∣x̂Ĥ∣∣Ψ〉) (2.1.34)

Ο μηδενισμός λοιπόν του
〈
p
〉
προϋποθέτει ότι 〈Ψ|H = En 〈Ψ|, το οποίο ισχύει μόνο

όταν η χαμιλτονιανή που περιγράφει το σύστημα είναι ερμιτιανή H† = H και κατ’
επέκταση οι ενέργειες πραγματικές [διότι: (H |Ψ〉 = E |Ψ〉)? ⇒ 〈ψ|H† = E? 〈Ψ| ⇒
〈ψ|H = E 〈Ψ|].

Εάν τυχόν η χαμιλτονιανή δεν είναι ερμιτιανή τότε το θεώρημα Ehrenfest (2.1.32)
είναι ελλιπές και χρειάζεται να συμπληρωθεί από ένα επιπλέον, μη ερμιτιανό όρο ο
οποίος είναι συνοριακός. Στην περίπτωση του κουτιού του Berry οι καταστάσεις
είναι εντοπισμένες λόγω των περιοριστικών τοιχωμάτων, και έτσι ένας τέτοιος όρος
δε θα μπορούσε να επιζεί γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση περιμένουμε η
αναμενόμενη τιμή της ορμής να δίνει μηδέν. Αντίθετα, στο δακτυλίδι οι καταστά-
σεις είναι εκτεταμένες με αποτέλεσμα να επιζεί ένας μη-ερμιτιανός όρος [13]. Αυτό
ταυτόχρονα "απαιτεί" η αναμενόμενη τιμή της ορμής να είναι επίσης μη μηδενική
ώστε το άθροισμα των δύο όρων στο δεξί μέλος του θεωρήματος να αναπαράγει το

μηδενισμό του αριστερού:

d
〈
x̂
〉

dt
= i

~

〈
[Ĥ, x̂]

〉
+ΜΕΟ
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Συνεπώς, ο μη ερμιτιανός όρος είναι αντίθετος (της αναμενόμενης τιμής) της συνη-
θισμένης ταχύτητας, η οποία είναι κβαντωμένη λόγω της κβάντωσης του kx (η οποία
προκύπτει από επιβολή μονοτιμίας της κυματοσυνάρτησης για ένα πλήρες καξίδι κατά

μήκος του δακτυλιδιού).

Γιατί όμως μιλάμε για μηδενισμό του αριστερού;

Να διευκρινίσουμε ότι το αριστερό μέλος είναι μηδενικό για οποιαδήποτε στάσιμη

κατάσταση, λόγω το ότι η μόνη χρονική εξάρτηση που έχει (μια στάσιμη κατάσταση)
είναι μέσω της δυναμικής φάσης και άρα δεν επιζεί ο χρόνος όταν κανείς υπολογίσει

την αναμενόμενη τιμή κάποιου τελεστή, λόγω του ότι αυτή η φάση ακυρώνεται (για
στατική Ĥ, e+iEnt~ ∗ e−iEnt~ = 1).

Παρόμοια με το δακτυλίδι, ένας τέτοιος μη ερμιτιανός όρος επιζεί και στον κύλινδρο
του Κβαντικού φαινομένου Hall (δηλαδή το δισδιάστατο σύστημα του κβαντικού
φαινομένου Hall με ηλεκτρικό πεδίο στη διεύθυνση x και μαγνητικό πεδίο κάθετο
στο επίπεδο x − y, τυλιγμένο στη διεύθυνση x). Και στο σύστημα αυτό λοιπόν
επιζεί ένα τέτοιος όρος ο οποίος ακυρώνει την αναμενόμενη τιμή της συνηθισμένης

ταχύτητας που επίσης είναι κβαντωμένη. Μελλοντικά αναμένεται λεπτομερέστερη
μελέτη επί του θέματος (ποιός ακριβώς είναι και τι φυσική σημασία μπορεί να κρύβει
ένας τέτοιος όρος).

2.2 Τοπολογία και το Θεώρημα Gauss-Bonnet

Στη γεωμετρία λέμε ότι μια πολλαπλότητα (manifold) Α μπορεί να παραμορφωθεί
αδιαβατικά σε μια διαφορετική πολλαπλότητα Β εάν οι δύο τους είναι τοπολογικά

ισοδύναμες. Αλλιώς, λέμε ότι οι δύο πολλαπλότητες είναι τοπολογικά διαφορε-
τικές. Για παράδειγμα, οι επιφάνειες μιας σφαίρας και ενός κύβου είναι τοπολογικά
ισοδύναμες, ενώ μιας σφαίρας και ενός ντόνατ (torus) δεν είναι (όπως θα διαπιστώ-
σουμε και παρακάτω). Για ευκολότερο διαχωρισμό (κατηγοριοποίηση) των διαφόρων
γεωμετριών, η "μαθηματική κοινότητα" δημιούργησε μια "θεωρία" σύμφωνα με την
οποία τα αντικείμενα ανάλογα με τον τοπολογικό τους χαρακτήρα χαρακτηρίζονται

από ένα δείχτη (topological "index"). Για τοπολογικά ισοδύναμες γεωμετρίες ο
δείκτης αυτός παίρνει την ίδια τιμή.

Για δισδιάστατες κλειστές γεωμετρίες (όπως για παράδειγμα η επιφάνεια μιας σφαίρας)
ο δείκτης αυτός είναι το λεγόμενο "Xαρακτηριστικό Euler" XM το οποίο δίνεται από
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το ακόλουθο (κλειστό) επιφανειακό ολοκλήρωμα:

{

S

KdS = 2πXM (2.2.1)

΄Οπου με K συμβολίζουμε τη Γκαουσιανή καμπυλότητα.

Για να βρούμε την καμπυλότητα μιας καμπύλης γραμμής C σε ένα σημείο P χρησι-
μοποιούμε ένα κύκλο τον οποίο "εφαρμόζουμε" στο σημείο αυτό με τρόπο ώστε να
ταυτίζεται με την καμπύλη στην περιοχή γύρω από το σημείο (σχήμα 2.2.1). Τότε η
καμπυλότητα ισούται με το αντίστροφο της ακτίνας του κύκλου: k = 1

R

Σχήμα (2.2.1): Σε κάποιο σημείο P της καμπύλης C, σχεδιάζουμε ένα κύκλο με
μέγεθος τέτοιο ώστε η καμπυλότητα της καμπύλης και του κύκλου να ταυτίζονται σε

μια μικρή περιοχή γύρω από το σημείο P.

Σε κάθε σημείο μιας πολλαπλότητας (μεγαλύτερης διαστατικότητας, π.χ. μιάς επιφά-
νειας) μπορούμε να "ζωγραφίσουμε" πολλές τέτοιες καμπύλες γραμμές και να βρούμε
τις αντίστοιχες καμπυλότητες. Από το σύνολο των καμπυλοτήτων που μπορούμε να
ορίσουμε σε κάθε σημείο, η μεγαλύτερη και η μικρότερη καμπυλότητα είναι οι βασικές
καμπυλότητες (οι λεγόμενες "principle curvatures"). Το γινόμενο των βασικών
αυτών καμπυλοτήτων ορίζει τη Γκαουσιανή καμπυλότητα (K = k1k2). Παραδείγμα-
τος χάριν για μια σφαίρα η μικρή και μεγάλη καμπυλότητα σε ένα σημείο ταυτίζονται

και ισούνται με
1
R
, όπου R είναι η ακτίνα της σφαίρας. Συνεπώς, η γκαουσιανή καμ-

πυλότητα είναι
1
R2 και το ολοκλήρωμα της σε όλη την επιφάνεια της σφαίρας δίνει το

"Χαρακτηριστικό Euler" ίσο με 2.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος εύρεσης της καμπυλότητας στα

διάφορα σημεία μιας πολλαπλότητας με χρήση του Εσσιανού πίνακα. Για μια ομαλή
(smooth) (δηλ. μέχρι και διπλά παραγωγίσιμη) κλειστή επιφάνεια (στο καρτεσιανό
σύστημα συντεταγμένων) η γκαουσιανή καμπυλότητα δίνεται από την ορίζουσα του
Εσσιανού πίνακα:

K= det

 ∂2z
∂x2

∂2z
∂x∂y

∂2z
∂y∂x

∂2z
∂y2


όπου z = z(x, y), η εφαπτόμενη στο υπό μελέτη σημείο επιφάνεια [14].
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Tο "Χαρακτηριστικό Euler" XM είναι ένας ακέραιος που συνδέεται άμεσα με το

γένος g:

XM = 2(1− g) (2.2.2)

το οποίο μετρά τον αριθμό των τρυπών μιας πολλαπλότητας.

Οπότε, για μια σφαίρα g = 0 και XM = 2 (όπως βρήκαμε και από το επιφανειακό
ολοκλήρωμα της καμπυλότητας με "αντιπρόσωπο" μια σφαίρα), ενώ για ένα ντόνατ
(torus) g = 1 και έτσι XM = 0.

Προκύπτει ότι η 2.2.1 γράφεται συναρτήσει του γένους:

1

2π

{

S

KdS = XM = 2(1− g) (2.2.3)

Η πάνω σχέση είναι ουσιαστικά το Θεώρημα Gauss - Bonnet, το οποίο μας λέει
ότι: Το ολοκλήρωμα της τοπικής γκαουσιανής καμπυλότητας Κ μιας πολλαπλότητας
(διαιρούμενο δια 2π) μας δίνει το χαρακτηριστικό Euler, το οποίο εκφράζει τον αριθμό
των τρυπών της.

Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι οι διάφορες τοπολογικές τάξεις διακρίνονται με βάση

τον αριθμό των τρυπών που έχουν τα αντικείμενα. Λέμε λοιπόν, ότι ένα φλιτζάνι
είναι τοπολογικά ισοδύναμο με ένα ντόνατ (αφού έχουν ίδιο αριθμό τρυπών) αλλά δεν
είναι ισοδύναμο με ένα μπολ διότι για να παραμορφώσουμε το φλιτζάνι σε μπολ θα

πρέπει να κλείσουμε μια τρύπα (σχήμα 2.2.2). Προσέξτε ότι, κατά τη διάρκεια μιάς
παραμόρφωσης (με συνεχή τρόπο), για να πάμε από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο
της ίδιας "κλάσης ισοδυναμίας" (λέμε στην ίδια "homotopy class", δηλαδή με το
ίδιο g), η ποσότητα XM δε μεταβάλλεται (είναι σταθερή και μάλιστα ακέραιος). Το
XM λοιπόν είναι παράδειγμα ενός τοπολογικού αναλλοίωτου (topological invariant).
Παρόλο που οι λεπτομέρειες (γεωμετρία) αλλάζουν πολύ, αυτό το τοπολογικό αναλ-
λοίωτο μένει σταθερό (robustness) και μάλιστα ακέραιο (με άπειρη ακρίβεια)! Αυτά
όλα θυμίζουν πολύ (ποιοτικά) τη robustness αλλά και την ακρίβεια του Ακέραιου
Κβαντικού Φαινομένου Hall, όπως θα δούμε!
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Σχήμα (2.2.2): Στο σχήμα παρουσιάζεται η ισοδυναμία ενός φλιτζανιού με ένα ντόνατ,
τα οποία χαρακτηρίζονται από g = 1 (αφού έχουν μια τρύπα) και XM = 0.

Για επιφάνειες που δεν είναι ομαλές, όπως για παράδειγμα επιφάνειες με κορυφές ή
ακμές όπου οι παραγώγοι παρουσιάζουν ασυνέχειες (όπως ο κύβος), το θεώρημα
συνεχίζει να ισχύει (αν και η καμπυλότητα δεν είναι παντού καλά ορισμένη), με το
XM να παίρνει τότε τη μορφή:

XM = V − E + F = 2(1− g) (2.2.4)

όπου V ο αριθμός των κορυφών του αντικειμένου, E ο αριθμός των ακμών και F ο
αριθμός των εδρών του [14].

Συνοψίζουμε λοιπόν ορίζοντας την Τοπολογία ως τη μελέτη των ιδιοτήτων συγ-

κεκριμένων αντικειμένων (topological spaces), που είναι αναλλοίωτες κάτω από ομα-
λές παραμορφώσεις (δηλαδή παραμορφώσεις που αλλάζουν το σχήμα των αντικειμένων
με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να μην αλλάζουν τον αριθμό των τρυπών τους).

2.2.1 Ο αριθμός Chern

Αρχίζουμε το υποκεφάλαιο, υπενθυμίζοντας τον ορισμό της φάσης του Berry:

γn(~R) =
∮
∂Σ

~A(~R) · d~R =
s

Σ
~K(~R) · n̂ dΣ

Σύμφωνα με την πάνω μορφή, η φάση του Berry είναι η ροή της καμπυλότητας Berry
διαμέσου της επιφάνειας Σ (όπου Σ είναι το χωρίο που οριοθετείται από το σύνορο

∂Σ).

Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως συμπεριφέρεται το ολοκλήρωμα αυτό για μια κλειστή

επιφάνεια, όπως την επιφάνεια μιας τρισδιάστατης σφαίρας. Εάν κόψουμε την επιφάνεια
της σφαίρας στη μέση (σχήμα 2.2.3), στο επίπεδο z = 0, τότε η συνολική ροή δια-
μέσου της επιφάνειας μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των ροών διαμέσου των

δύο ανοικτών πλέον επιφανειών (δηλαδή του πάνω και κάτω μέρους της σφαίρας).
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Σχήμα (2.2.3): Αριστερά βλέπουμε την επιφάνεια μιας σφαίρας και δεξιά τα δύο
ημισφαίρια που προκύπτουν αν "κόψουμε" τη σφαίρα στο επίπεδο z = 0. Σημειώνεται

επίσης μιά συγκεκριμένη φορά διαγραφής του συνόρου και κάποια μοναδιαία διανύσματα

πάνω στην επιφάνεια Σ (που κατά σύμβαση πρέπει να έχουν πάντα φορά πρός τα έξω

(για κλειστή επιφάνεια όπως αυτή, οι έννοιες του "μέσα" και "έξω" είναι καλά

ορισμένες)). ΄Οπως εξηγούμε στη συνέχεια, το πάνω μοναδιαίο διάνυσμα n̂ "ταιριάζει"

με τη συγκεκριμένη φορά (που φαίνεται στο σχήμα), ενώ το κάτω όχι.

{

Σ

~K(~R) · n̂ dΣ =
x

Σ2

~K(~R) · n̂ dΣ +
x

Σ1

~K(~R) · n̂ dΣ (2.2.5)

Ισοδύναμα, τα πάνω ολοκληρώματα μπορούν να εκφραστούν ως επικαμπύλια ολοκληρώ-
ματα της συνοχής Berry. Για τις επιφάνειες (Σ1 και Σ2) τα μοναδιαία διανύσματα n̂
φαίνονται στο σχήμα (2.2.3) και έχουν φορά "πρός τα έξω". Συνεπώς, όταν μετα-
τρέψουμε τα επιφανειακά ολοκληρώματα σε επικαμπύλια, (εφοσον η φορά διαγραφής
του συνόρου καθορίζεται με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού, όπου ο αντίχειρας
ταυτίζεται με το διάνυσμα d~Σ = dΣn̂) η φορά διαγραφής του συνόρου θα είναι δια-
φορετική για το πάνω και κάτω κομμάτι στης σφάιρας (εξού και το αντίθετο πρόσημο
παρακάτω). ΄Ετσι:

{

Σ

~K(~R) · n̂ dΣ =

∮
∂Σ

~A2(~R) · d~R−
∮
∂Σ

~A1(~R) · d~R (2.2.6)

Τα σύνορα των δύο επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων είναι ίδια! Ωστόσο οι συνο-
χές Berry θα μπορούσαν να διαφέρουν κατά μήκος της ίδιας διαδρομής λόγω των
(άπειρων) "επιτρεπτών μετασχηματισμών βαθμίδας". ΄Οπως είδαμε μπορούμε ατιμωριτή
να αλλάξουμε το Α σύμφωνα με την 2.1.19, χωρίς να επηρεάσουμε τα φυσικά αποτελέ-
σματα (αν φυσικά το Λ είναι μονότιμο). Δηλαδή, με τρόπο που να μην επηρεάζει τη
μονοτιμία μιας κυματοσυνάρτησης που θα αποκτούσε τη φάση του Berry, όταν το
~R μεταφερόταν κατά μήκος αυτού του συνόρου. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο φάσεις
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Berry για το ίδιο μονοπάτι (σύνορο) μπορούν να διαφέρουν μόνο κατά ακέραιο C
πολλαπλάσιο του 2π [14].

Ο ακέραιος αυτός C είναι ο λεγόμενος "αριθμός Chern" ο οποίος ορίζεται ως η ροή
της καμπυλότητας Berry μέσα από μια κλειστή επιφάνεια (διαιρεμένη με 2π):

C =
1

2π

{

Σ

~K(~R) · d~Σ (2.2.7)

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός Chern ορίζεται ακριβώς όπως το "Χαρακτηριστικό Euler"
με τη μόνο διαφορά ότι αντί για την τοπική γκαουσιανή καμπυλότητα έχουμε την

καμπυλότητα Berry. Ας μη ξεχνάμε όμως ότι το "Χαρακτηριστικό Euler" αποτελεί
ένα τοπολογικό αναλλοίωτο! Και έτσι δηλώνεται ξεκάθαρα η τοπολογική φύση και
του αριθμού Chern. Ο αριθμός αυτός πρωτοεμφανίστηκε στο γνωστό ως "ΤΚΝΝ"
άρθρο το 1982, το οποίο εξήγησε τη βαθύτερη τοπολογική προέλευση του Ακέραιου
Κβαντικού Φαινομένου Hall, την οποία θα παρουσιάσουμε στον υποκεφάλαιο 2.2.3.

Αξίζει ωστόσο να ειπωθεί ότι ο Barry Simon ήταν ο πρώτος που "έκανε" άμεση
συσχέτιση της Berry-ολογίας (γεωμετρίας Berry) με την τοπολογία (ουσιαστικά με
το θεώρημα Gauss-Bonnet) στο διάσημο άρθρο του το 1983 (που δημοσιεύτηκε πρίν
το αρχικό paper του Berry) [15].

2.2.2 Η καμπυλότητα Berry των Bloch καταστάσεων και

η Ανώμαλη ταχύτητα

Αρχικά, στο υποκεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε εν συντομία κάποιες βασικές έν-
νοιες της θεωρίας Bloch, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχεια. Για περαιτέρω
λεπτομέρειες κανείς μπορεί να αποταθεί στο παράρτημα Α όπου εξηγούνται αναλυ-

τικότερα.

΄Οπως γνωρίζουμε, σε ένα ιδανικό περιοδικό κρύσταλλο τα ηλεκτρόνια περιγράφονται
από τη Χαμιλτονιανή: H = p2

2m
+ V , όπου V το περιοδικό δυναμικό του κρυστάλλου

(V (~r + ~R) = V (~r) με ~R ένα διάνυσμα του ευθέως πλέγματος). Οι ιδιοκαταστά-
σεις της είναι οι καταστάσεις Bloch: Ψn,~k(~r) = ei

~k·~run,~k(~r) οι οποίες προκύπτουν

εύκολα εάν χρησιμοποιήσει κανείς το γεγονός ότι η χαμιλτονιανή ακολουθεί την πε-

ριοδικότητα του πλέγματος (είναι δηλαδή αναλλοίωτη κάτω από τη δράση όλων των
τελεστών μετατόπισης T̂~R). Οι un,~k(~r) ακολουθούν την περιοδικότητα του κρυστάλ-
λου: un,~k(~r + ~R) = un,~k(~r) και η εξίσωση του Schrödinger για αυτές είναι:
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H̃k(~r) un,~k = En,~k un,~k, όπου

H̃k(~r) = e−i
~k·~rHk(~r)e

i~k·~r =
(p+ ~k)2

2m
+ V (2.2.8)

Μας ενδιαφέρει επίσης η περίπτωση όπου τα ηλεκτρόνια υπόκεινται επιπρόσθετα σε

ένα μαγνητικό πεδίο ~B. Σε μια τέτοια περίπτωση η χαμιλτονιανή H = π2

2m
+ V

δεν είναι αμετάβλητη κάτω από τη δράση του τελεστή κρυσταλλικών μεταφορών

TR (εξαιτίας του διανυσματικού δυναμικού ~A που δεν ακολουθεί την περιοδικότητα
του πλέγματος) και έτσι δεν μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδιοκαταστάσεις της στη
συνηθισμένη μορφή Bloch. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί εαν επιλέξουμε ως
θεμελιώδη μια κυψελίδα διευρυμένη μέσα από την οποία να περνά ακέραιος αριθμός

κβάντων μαγνητικής ροής Φ0. Τότε, οι ιδιοκαταστάσεις της χαμιλτονιανής μπορούν
να γραφούν και πάλι σε μορφή Bloch με το κυματάνυσμα ~k να ορίζεται πλέον στη
"μαγνητική" ζώνη Brillouin, η οποία έχει μορφή torus. ΄Οποτε, οι un,~k, οι οποίες
είναι το περιοδικό κομμάτι των γενικευμένων ("μαγνητικών") καταστάσεων Bloch,
περιγράφονται από την ακόλουθη (χρονοανεξάρτητη) εξίσωση Schrödinger:

H̃k(~r) un,~k =
(π + ~k)2

2m
un,~k + V un,~k = En,~k un,~k (2.2.9)

όπου En,~k οι "μαγνητικές" ενεργειακές ζώνες.

Θέλουμε τώρα να βρούμε την καμπυλότητα Berry των Bloch καταστάσεων. Για το
σκοπό αυτό θεωρούμε ότι το κυματάνυσμα ~k είναι μια αργά μεταβαλλόμενη (αδια-
βατική) παράμετρος (υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τη σύντομη
εξήγηση που παραθέσαμε στο υποκεφάλαιο 1.7.3 (σελ. 51) ή αλλιώς από τη γνωστή
εξίσωση κίνησης του κυματανύσματος ~k παρουσία ηλεκτρικού πεδίου ~E: ~~̇k = −e ~E).
Τότε, σύμφωνα με την 2.1.14 η συνοχή Berry είναι:

~An(~k) = i
〈
un,~k

∣∣∣ ∂
∂~k

∣∣∣un,~k〉 (2.2.10)

ενώ η καμπυλότητα Berry, με βάση τη 2.1.16, είναι:

~Ωn(~k) = ~∇~k × ~An(~k) = i

〈
∂un,~k

∂~k

∣∣∣∣∣×
∣∣∣∣∣∂un,~k∂~k

〉
(2.2.11)

Εάν η καμπυλότητα Berry δεν είναι μηδενική, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά
των ηλεκτρονίων. Για παράδειγμα, κάτω από τη δράση ενός ηλεκτρικού πεδίου ~E, η
ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου στην n κατάσταση Bloch προκύπτει ότι εξαρτάται από
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την καμπυλότητα Berry ώς εξής (η "δύσκολη" απόδειξη θα δοθεί στη συνέχεια):

~vn(~k) =
1

~
∂En,~k

∂~k
+
e

h
~E × ~Ωn(~k) (2.2.12)

όπου ο δεύτερος όρος δίνει τη λεγόμενη "ανώμαλη" ταχύτητα. Παλαιότερα υπήρ-
χε η εντύπωση ότι στο πρόβλημα των ηλεκτρονίων Bloch κάτω από την επίδραση
ενός διαταρακτικού ηλεκτρικού πεδίου, το ηλεκτρικό αυτό πεδίο δεν εμφανίζεται
στον ορισμό της ταχύτητας τους (η οποία μέχρι πρότινος ήταν γραμμένη στα συγ-
γράμματα Στερεάς Κατάστασης ως απλώς η ομαδική ταχύτητα των κυματοπακέτων

που είναι ακριβώς ο πρώτος όρος της 2.2.12). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει
συνειδητοποιηθεί οτι η θεώρηση αυτή είναι ημιτελής, διότι όπως φάνηκε αργότερα,
στη παρουσία ηλεκτρικού πεδίου το ηλεκτρόνιο μπορεί να αποκτήσει τη λεγόμενη

"ανώμαλη" ταχύτητα η όποια είναι ανάλογη της καμπυλότητας Berry. Η ταχύτητα
αυτή είναι πάντοτε κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο και σ’αυτή ουσιαστικά οφείλεται
το φαινόμενο Hall (η εγκάρσια απόκριση στο πεδίο), όπως θα δούμε στο επόμενο
υποκεφάλαιο.

Είναι σημαντικό να ξέρουμε κάτω από ποιές συνθήκες ο όρος που συμπεριλαμβάνει

την καμπυλότητα Berry μπορεί να αγνοηθεί. Εάν το αδιατάραχο σύστημα (χωρίς το
~E) έχει συμμετρία αναστροφής του χρόνου (time reversal symmetry) και του χώρου
(spatial symmetry), τότε η ταχύτητα 2.2.12 πρέπει επίσης να διατηρεί τις συμμετρίες
αυτές. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται ότι:

Εφόσον με αναστροφή χρόνου αλλάζουν πρόσημο τα ~vn και ~k, ενώ το ~E όχι:

~Ωn(−~k) = −~Ωn(~k)

Ενώ με αναστροφή χώρου αλλάζουν πρόσημα τα ~vn, ~k αλλά και ~E. Οπότε:

~Ωn(−~k) = ~Ωn(~k)

Συνεπώς, για κρυστάλλους που διατηρούν (ταυτόχρονα) αυτές τις συμμετρίες, η
καμπυλότητα Berry διαμέσου της ζώνης Brillouin μηδενίζεται και ο δεύτερος όρος
της 2.2.12 μπορεί να αγνοηθεί [16]. Ενώ αντίθετα, στο Κβαντικό Φαινόμενο Hall,
όπου το σύστημα υπόκειται σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να μην υ-
πάρχει συμμετρία ως προς αναστροφή χρόνου (βλέπετε Παράρτημα Β), είναι αναγκαία
η χρήση του πλήρους ορισμού της ταχύτητας 2.2.12.

Πάμε λοιπόν να αποδείξουμε τη σχέση 2.2.12. Θεωρούμε δισδιάστατο σύστημα ηλεκ-
τρονίων σε περιοδικό πλέγμα, υπό την επίδραση μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου.
Το ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να αποδοθεί σε ένα χρονικά εξαρτημένο διανυσματικό

δυναμικό: E = −1
c
∂A
∂t
. Τότε, κάθ’ ένα από τα (μη αλληλεπιδρώντα) ηλεκτρόνια
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περιγράφεται από την ακόλουθη χαμιλτονιανή:

H =
1

2m
(p+

e

c
( ~AB − c ~Et))2 + V (2.2.13)

όπου ~AB και ~A = −c ~Et τα διανυσματικά δυναμικά που σχετίζονται με το μαγνητικό
~B και το ηλεκτρικό πεδίο ~E αντίστοιχα και V το περιοδικό δυναμικό του πλέγματος.

Για την επίλυση του προβλήματος, θα διαχειριστούμε το ηλεκτρικό πεδίο διαταρακ-
τικά.Θεωρούμε ότι οι ιδιοκαταστάσεις και οι ιδιοτιμές της αδιατάραχης (k-εξαρτημένης)
χαμιλτονιανής είναι γνωστές (2.2.9):

H̃
(0)
~k

∣∣∣u(0)

n,~k

〉
= E

(0)

n,~k

∣∣∣u(0)

n,~k

〉
(2.2.14)

Τότε, σύμφωνα με την χρονοεξάρτημένη θεωρία διαταραχών, κρατώντας μόνο όρους
πρώτης τάξης, η ιδιοκατάσταση n της διαταραγμένης χαμιλτονιανής

~̃H
( ~E)
~k

=
(~π + ~~k0 − e ~Et)2

2m
+ V (~r) =

(~π + ~~k(t))2

2m
+ V (~r) = ~̃H~k(t) (2.2.15)

είναι:

∣∣∣un,~k(t)

〉
=
∣∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
− i~

∑
n′ 6=n

〈
u

(0)

n′,~k(t)

∣∣ ∂
∂t

∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
E

(0)

n,~k(t)
− E(0)

n′,~k(t)

∣∣∣u(0)

n′,~k(t)

〉
(2.2.16)

όπου k(t) = k0 − eEt
~ .

Η ταχύτητα ενός σωματιδίου που βρίσκεται στην n ζώνη είναι:

vn(~k) =
〈

Ψn,~k

∣∣∣ ~πm ∣∣∣Ψn,~k

〉
⇒ vn(~k) =

〈
un,~k

∣∣∣ ~π+~~k0

m

∣∣∣un,~k〉

⇒ vn(~k) =
1

~

〈
un,~k(t)

∣∣∣ ∂H̃(0)
~k

∂~k

∣∣∣un,~k(t)

〉
(2.2.17)
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Πολλαπλασιάζοντας τη σχέση 2.2.16 από αριστερά με 1
~

〈
un,~k(t)

∣∣∣ ∂H
∂~k

, και χρησι-
μοποιώντας τη 2.2.17, προκύπτει:

vn(~k) =
1

~

〈
un,~k(t)

∣∣∣ ∂H̃(0)
k(t)

∂~k

∣∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
− i

∑
n′ 6=n

〈
u

(0)

n′,~k(t)

∣∣ ∂
∂t

∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
E

(0)

n,~k(t)
− E(0)

n′,~k(t)

〈
un,~k(t)

∣∣∣ ∂H̃(0)
k(t)

∂~k

∣∣∣u(0)

n′,~k(t)

〉
(2.2.18)

Εάν πάρουμε το μιγαδικό συζυγές της σχέσης 2.2.16 και αντικαθιστούμε στην παρα-
πάνω σχέση, καταλήγουμε στο ακόλουθο:

vn(~k) =
1

~

〈
u

(0)

n,~k(t)

∣∣∣ ∂H
∂~k

∣∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
− i
(∑
n′ 6=n

〈
u

(0)

n′,~k(t)

∣∣ ∂
∂t

∣∣u(0)

n,~k(t)

〉
E

(0)

n,~k(t)
− E(0)

n′,~k(t)

〈
u

(0)

n,~k(t)

∣∣∣ ∂H
∂~k

∣∣∣u(0)

n′,~k(t)

〉
− c.c

)
(2.2.19)

Παραπάνω, ο πρώτος όρος δίνει
∂E

(0)

n,~k

~∂~k
που είναι η ταχύτητα ομάδας εν απουσία του

ηλεκτρικού πεδίου.

΄Οσον αφορά το μη-διαγώνιο όρο, μπορεί να δείξει κανείς (ουσιαστικά με Hellmann-
Feynman θεώρημα για το ∂

∂~k
, εάν δεν υπάρχει κρυμμένος μη-ερμιτιανός όρος) ότι:

〈
u

(0)

n,~k

∣∣∣ ∂H̃
∂~k

∣∣∣u(0)

n′,~k

〉
= (E

(0)

n,~k
− E(0)

n′,~k
)
〈∂u(0)

n,~k

∂~k

∣∣u(0)

n′,~k

〉
(2.2.20)

Συνεπώς, η 2.2.19 απλοποιείται:

vn(~k) =
∂E

(0)

n,~k

~∂~k
− i

(〈
∂un,~k

∂~k

∣∣∣∣∣∂un,~k∂t

〉
−

〈
∂un,~k
∂t

∣∣∣∣∣∂un,~k∂~k

〉)
(2.2.21)

Στο σημείο αυτό oρίζουμε την καμπυλότητα Berry στο αντίστροφο πλέγμα (στο
χώρο δηλαδή του κυματανύσματος k):

Ωn,a = iεabc

〈
∂u

(0)
n

∂kb

∣∣∣∣∣∂u(0)
n

∂kc

〉
(2.2.22)
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και παρατηρούμε ότι ο δεύτερος όρος της 2.2.21 είναι ουσιαστικά ~Ωn(~k) × ~̇k, με
αποτέλεσμα η ταχύτητα vn(k) να μπορεί να γραφεί ως:

~vn(~k) =
1

~

∂E
(0)

n,~k

∂~k
+ ~Ωn × ~̇k (2.2.23)

Εφόσον k(t) = k0 − eEt
~ ⇒ ~̇k = − e

~
~E:

~vn(~k) =
1

~

∂E
(0)

n,~k

∂~k
+
e

~
~E × ~Ωn (2.2.24)

Επαληθεύσαμε λοιπόν τη σχέση 2.2.12. Εδώ, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η 2.2.12
διευρυμένη κατά έναν επιπλέον όρο, τη λεγόμενη "μικτή" καμπυλότητα Berry ~Ω~k,t,
έχει αποδειχθεί με πολύ λιγότερο κόπο στην αναφορά [17]. Παρουσιάζουμε τον
τρόπο αυτό εν συντομία παρακάτω.

Θεωρούμε μια χαμιλτονιανή η οποία εξαρτάται από το χρόνο, ρητά αλλά και μέσω
μιας χρονοεξαρτημένης ("μη αδιαβατικής") παραμέτρου ~k(t): H(t,~k(t)). Η χρονική
εξέλιξη μιας στιγμιαίας ιδιοκατάστασης

∣∣∣Ψ(t,~k)
〉
καθορίζεται από την χρονοεξαρτη-

μένη εξίσωση:

i~ d
dt

∣∣∣Ψ(t,~k)
〉

= Ĥ(t,~k)
∣∣∣Ψ(t,~k)

〉
(1)

όπου η παράγωγος ως προς χρόνο μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως:

d
dt

= ∂
∂t

+ d~k
dt
· ~∇~k (2)

Ο πρώτος όρος αφορά παραγωγίσεις λόγω της άμεσης ("explicit") εξάρτησης από
το χρόνο, και ο δεύτερος λόγω της έμμεσης ("implicit") εξάρτησης από το χρόνο
μέσω του ~k(t).

Η αναμενόμενη τιμή της H κάποια αυθαίρετη χρονική στιγμή t δίνει τη στιγμιαία
"ενέργεια" του σωματιδίου:〈

Ψ(t,~k)
∣∣∣ Ĥ(t,~k)

∣∣∣Ψ(t,~k)
〉

= E(t,~k)

Παραγωγίζουμε ως προς ~k και τις δύο πλευρές:

〈
~∇~kΨ|Ĥ|Ψ

〉
+ 〈Ψ| ~∇~kĤ |Ψ〉+

〈
Ψ|Ĥ|~∇~kΨ

〉
= ~∇~kE

Με χρήση της εξίσωσης (1) προκύπτει (υπό την προϋπόθεση ότι ηH είναι ερμιτιανή):
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i~
〈
~∇~kΨ|

dΨ
dt

〉
+ 〈Ψ| ~∇~kĤ |Ψ〉 − i~

〈
dΨ
dt
|~∇~kΨ

〉
= ~∇~kE

⇒ 〈Ψ| ~∇~kĤ |Ψ〉 = ~∇~kE − i~
(〈
~∇~kΨ|

dΨ
dt

〉
−
〈
dΨ
dt
|~∇~kΨ

〉)
Αντικαθιστώντας την (2) στο παραπάνω αποτέλεσμα, μετά από κάποιες αλγεβρικές
πράξεις, η τελευταία σχέση μπορεί να γραφεί ως εξής:

〈Ψ| ~∇~kĤ |Ψ〉 = ~∇~kE − i~
d~k(t)
dt
×
〈
~∇~kΨ| × |~∇~kΨ

〉
− i~

(〈
~∇~kΨ|

dΨ
dt

〉
−
〈
dΨ
dt
|~∇~kΨ

〉)
(3)

Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε τις ακόλουθες καμπυλότητες Berry:

Ωk,k(t,~k) = i
〈
~∇~kΨ| × |~∇~kΨ

〉
και

Ωk,t(t,~k) = i
(〈
~∇~kΨ|

dΨ
dt

〉
−
〈
dΨ
dt
|~∇~kΨ

〉)
Η τελευταία είναι η μικτή καμπυλότητα Berry (η οποία σχετίζεται με τη λεγόμενη
"μοντέρνα θεωρία της πόλωσης") και μηδενίζεται όταν δεν υπάρχει ρητή εξάρτηση
από το χρόνο. Στην δική μας λοιπόν περίπτωση (την οποία μελετήσαμε παραπάνω)
ο τρίτος όρος της (3) μηδενίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με την 2.2.17, καταλήγουμε στο
αποτέλεσμα 2.2.24, με ένα πολύ πιο γρήγορο και άμεσο τρόπο που δεν απαιτεί θεωρία
διαταραχών ή οποιαδήποτε προσέγγιση:

~v(~k) = 1
~
~∇~kE(~k)− d~k(t)

dt
× Ωk,k(~k)

2.2.3 Τοπολογική Ερμηνεία του Ακέραιου Κβαντικού

Φαινομένου Hall

Στην ενότητα αυτή θα εξαγάγουμε την κβάντωση της αγωγιμότητας Hall με καθαρά
τοπολογικά επιχειρήματα [10]. Πρωτοπόροι στην τοπολογική αυτή ερμηνεία του
φαινομένου υπήρξαν οι Thouless, Kohmoto, Nightingale και den Nijs οι οποίοι το
1982 δημοσιεύσαν ένα άρθρο, γνωστό ως το "TKNN" άρθρο (από τα αρχικά των
ονομάτων τους), στο οποίο παρουσίασαν για πρώτη φορά ότι η αγωγιμότητα Hall
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη καμπυλότητα Berry (στο χώρο των "~k" όπως θα
δούμε, και μάλιστα πριν καν ανακαλυφθεί από τον ίδιο τον Berry) και τον αριθμό
Chern [2].
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Η χαμιλτονιανή 2.2.13 ισχύει για Bloch ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια εντός του περιοδικού
δυναμικού του πλέγματος) τα οποίο υπόκεινται σε μαγνητικό αλλά και ηλεκτρικό
πεδίο. Προφανώς, μια τέτοια διάταξη είναι κατάλληλη για να περιγράψει κανείς το
φαινόμενο Hall.

Για δισδιάστατο σύστημα ηλεκτρονίων, όπου το κυματάνυσμα ~k = kxî + ky ĵ, επιζεί
μόνο η z συνιστώσα της καμπυλότητας (2.2.22): ~Ωn(~k) = i

〈
∂u

(0)
n

∂kx

∣∣∂u(0)
n

∂ky

〉
k̂. Συνεπώς,

ο όρος ~E × ~Ω ισούται με: ~E × ~Ω = EyΩz î− ExΩz ĵ

Η ταχύτητα του κάθε ηλεκτρονίου στη n στάθμη μπορεί να περιγραφεί από την

2.2.24. Επιλέγουμε να εξετάσουμε την περίπτωση όπου η ταχύτητα αυτή είναι στην
διεύθυνση x:

vnx =
1

~

∂E
(0)

n,~k

∂kx
+
e

~
EyΩnz(~k) (2.2.25)

Τότε η πυκνότητα του ρεύματος σ’ αυτή τη διεύθυνση, εάν αθροίσουμε για όλους
τους φορείς που συμβάλλουν στην αγωγιμότητα (εάν η ενέργεια Fermi ξαπλώνει σε
ένα ενεργειακό χάσμα τότε όλες οι καταστάσεις κάτω από αυτήν είναι κατειλημμέ-
νες και συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα, ενώ οι υπόλοιπες καταστάσεις (πάνω από
αυτήν) είναι άδειες) παίρνουμε:

jx =
−e
LxLy

∑
n,~k

(
1

~
∂E

(0)

n,~k

∂kx
+
e

~
EyΩnz(~k)

)
(2.2.26)

Εάν η αδιατάραχτη χαμιλτονιανήH0
διατηρεί τη συμμετρία χωρικής αναστροφής (spa-

tial inversion symmetry): H0 = IH0I−1, όπου Ι ο τελεστής χωρικής αναστροφής,
τότε για την "k-εξαρτημένη" χαμιλτονιανή H0

~k
ισχύει: h−k = IhkI

−1. Δρώντας με
την h−k στην I

∣∣u~k〉:
h−kI

∣∣u~k〉 = Ihk
∣∣u~k〉 = EkI

∣∣u~k〉
συμπεραίνουμε ότι η I

∣∣u~k〉 είναι ιδιοκατάσταση της h−k με ιδιοτιμή Ek. Και εφόσον
H−k

∣∣∣u−~k〉 = E−k

∣∣∣u−~k〉, τότε I ∣∣u~k〉 =
∣∣∣u−~k〉 και Ek = E−k (υπό την προυπόθεση

ότι δεν ανήκουν περισσότερες από μια ορθογώνιες καταστάσεις σε κάθε σημείο).
Τότε το ενεργειακό φάσμα είναι συμμετρικό ως προς τον κεντρικό άξονα k = 0.

Οπότε, για κάθε θετικό kx στο οποίο υπολογίζουμε την παράγωγο
∂E

(0)

n,~k

∂kx
(την κλίση

δηλαδή του ενεργειακού φάσματος) υπάρχει το αντίθετο −kx(< 0) με αντίθετου
προσήμου παράγωγο (αντίθετη κλίση του ενεργειακού φάσματος), με αποτέλεσμα



Berry-ολογία 85

όταν αθροίσουμε για όλα τα ~k οι όροι να διαγράφονται ανά δύο και να παίρνουμε μηδέν

(να σημειώσουμε ότι εφόσον οι καταστάσεις είναι κατειλημμένες μέχρι την ενέργεια
Fermi οι καταστάσεις θετικής ορμής είναι αριθμητικά ίσες με τις καταστάσεις αρνη-
τικής ορμής). Συνεπώς, ο πρώτος όρος της 2.2.26 είναι μηδενικός. ΄Ετσι:

⇒ jx = − e2

~LxLy

∑
n,~k

EyΩnz(~k) (2.2.27)

Είναι πλέον φανερό ότι εάν διαιρέσουμε το διαμήκες ρεύμα jx με το εγκάρσιο ηλεκ-

τρικό πεδίο Ey, προκύπτει η αγωγιμότητα Hall :

σH = −e
2

~
1

LxLy

∑
n,~k

Ωnz(~k) = −e
2

h

∑
n

1

2π

∫
BZ

d2k Ωnz(~k) (2.2.28)

Το πάνω ολοκλήρωμα είναι ουσιαστικά τo επιφανειακό ολοκλήρωμα της καμπυλότη-
τας Berry. ΄Οπως έχουμε πει στην αρχή του υποκεφαλαίου αυτού (και όπως μπορεί
κανείς να "δει" στο παράρτημα A) το κυματάνυσμα ορίζεται στη μαγνητική ζώνη
Brillouin η οποία έχει μορφή torus. Δηλαδή, το ολοκλήρωμα αυτό είναι η ροή της
καμπυλότητας Berry μέσα από μια κλειστή επιφάνεια. Οπότε, σύμφωνα με την 2.2.7
το περιεχόμενο του αθροίσματος είναι ο αριθμός Chern, o οποίος υπενθυμίζουμε ότι
είναι ακέραιος! ΄Ετσι, η αγωγιμότητα μιας πλήρως κατειλημμένης στάθμης είναι πάντα
ακέραιο πολλαπλάσιο του

e2

h
.

Μια άλλη οπτική για να αντιληφθεί κανείς το παραπάνω αποτέλεσμα είναι να σκεφτεί

ότι ο αριθμός Chern είναι τοπολογικός από την έννοια ότι είναι αναλλοίωτος κάτω
από μικρές παραμορφώσεις της χαμιλτονιανής. Μικρές αλλαγές στη χαμιλτονιανή
προκαλούν μικρές αλλαγές στη καμπυλότητα Berry και επακόλουθα στον αριθμό
Chern. Αλλά εφόσον ο αριθμός Chern λαμβάνει μόνο ακέραιες τιμές, δεν μπορεί
να αλλάξει λίγο (δηλαδή με συνεχή τρόπο), εκτός και αν θα αλλάξει τόσο ώστε να
μεταβεί "απότομα" στον επόμενο ακέραιο. Συνεπώς, από αυτή την οπτική γωνία ένα
γράφημα του αριθμού Chern είναι λογικό να παρουσιάζει πλατώ, περιοχές δηλαδή
που ενώ μια παράμετρος του συστήματος μεταβάλλεται ο αριθμός Chern όχι [18].
Eξηγείται λοιπόν γιατί η αγωγιμότητα Hall ξαπλώνει στα πλατώ με τόσο μεγάλη
ακρίβεια. Ακριβώς επειδή σε κάθε πλατώ αντιστοιχεί ένας αριθμός Chern.
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2.3 Το Μαγνητικό Μονόπολο Φάντασμα

Οι κλασσικές θεωρίες του ηλεκτρομαγνητισμού, οι οποίες "αντιπροσωπεύονται" από
τις εξισώσεις του Maxwell, απαγορεύουν την ύπαρξη μαγνητικών μονοπόλων (αφού
η ύπαρξη τους παραβιάζει την εξίσωση ~∇· ~B = 0). Ενώ ο κλασσικός ηλεκτρομαγνη-
τισμός τα απαγορεύει, η κβαντική μηχανική ούτε τα απαιτεί ούτε τα προβλέπει.

Παρόλ’ αυτά μαγνητικά μονόπολα έχουν παρατηρηθεί πειραματικά, όχι στον αληθινό
χώρο, αλλά στο χώρο των κυματανυσμάτων ~k. Να τονίσουμε το γεγονός ότι τα μα-
γνητικά μονόπολα δεν διαμένουν σε συνηθισμένο τρισδιάστατο χώρο, αλλά σ’ ένα πιο
αφηρημένο χώρο, το χώρο των παραμέτρων (ως παράδειγμα μπορεί να δει κανείς το
επόμενο υποκεφάλαιο). ΄Οπως αναφέραμε και στο υποκεφάλαιο 1.2, στον κλασσικό
ηλεκτρομαγνητισμό υποθέτουμε ότι το διανυσματικό δυναμικό είναι παντού αναλυ-

τική συνάρτηση και μπορεί να οριστεί μονοσήμαντα σε κάθε σημείο του χώρου. Ενώ
για την εμφάνιση των μαγνητικών μονοπόλων απαιτείται η ύπαρξη ανώμαλων σημείων

(singularities) στα οποία το διανυσματικό δυναμικό να μην ορίζεται καλά, όπως θα
δούμε ακολούθως. Στην πραγματικότητα τα μαγνητικά μονόπολα που εμφανίζο-
νται στα διάφορα συστήματα της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης, δεν αναφέρονται σε
πραγματικά σωματίδια τα οποία παράγουν μαγνητικό πεδίο με τρόπο που να επηρεά-

ζουν την εξίσωση ~∇ · ~B = 0. Είναι πηγές ενός διαφορετικού μαγνητικού πεδίου, το
οποίο στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως "effective" μαγνητικό πεδίο. Οπότε, δεν
μπορεί κανείς να μιλήσει για παραβίαση του κλασσικού ηλεκτρομαγνητισμού και των

εξισώσεων του Maxwell.

2.3.1 Η συνθήκη κβάντωσης του Dirac

Η πρώτη αναφορά σε μαγνητικά φορτία έγινε από τον Paul Dirac το 1931 [19].
Στο άρθρο αυτό απέδειξε με θεωρητικά επιχειρήματα ότι εάν υπάρχει έστω και ένα

μαγνητικό μονόπολο στην φύση, τότε όλα τα ηλεκτρικά φορτία στο σύμπαν πρέπει
να είναι κβαντωμένα. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι όντως κβαντωμένο, κάτι που είναι
συνεπές με την ύπαρξη μαγνητικών μονοπόλων, αλλά φυσικά, δεν αποδεικνύει την
ύπαρξή τους. Επίσης, έδειξε ότι εάν υπάρχει μαγνητικό μονόπολο, τότε πρέπει να
είναι κβαντωμένο, με το κβάντο μαγνητικού φορτίου να έχει τιμή: qm = ~c

2|e| (2.3.11).
Στη συνέχεια, θα υποθέσουμε (όπως ο Dirac) την ύπαρξη ενός τέτοιου μονοπόλου
ώστε να δούμε τι συνέπειες θα είχε μια τέτοια υπόθεση.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μαγνητικό μονόπολο φορτίου qm στην αρχή

των αξόνων (σχήμα 2.3.1), το οποίο (κατά αναλογία με το ηλεκτρικό πεδίο ενός
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ηλεκτρικού φορτίου) παράγει μαγνητικό πεδίο (δοσμένο σε γκαουσιανές μονάδες):

~B =
qm
r2
r̂ (2.3.1)

όπου r η απόσταση του σημείου στο οποίο μετράμε το μαγνητικό πεδίο από την αρχή
των αξόνων. Εάν στην περιοχή ύπαρξης του μαγνητικού αυτού πεδίου υπάρχει ένα
ηλεκτρικό φορτίο, τότε αυτό θα περιγράφεται από την ακόλουθη χαμιλτονιανή:

~H =
(~p− q

c
~A)

2

2m
(2.3.2)

Το διανυσματικό δυναμικό ~A είναι τέτοιο ώστε ο στροβιλισμός του να αναπαράγει

το μαγνητικό πεδίο 2.3.1. Συνεπώς, εάν υποθέσουμε σφαιρικές συντεταγμένες και
αποδώσουμε μόνο αζιμουθιακή συνιστώσα στο ~A (για χάριν ευκολίας) καταλήγουμε
στην ακόλουθη σχέση (με το θ0 μιά πολική γωνιά αναφοράς):

Aφ = −qm
r

(cos θ − cos θ0)

(sin θ − sin θ0)
(2.3.3)

Για θ0 = 0:

~A = qm
(1− cos θ)

r sin θ
φ̂ (2.3.4)

΄Οπως έχουμε ήδη πει αρκετές φορές, το διανυσματικό δυναμικό δεν ορίζεται μονοσή-
μαντα και έτσι μπορούμε με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας ( ~A′ = ~A+ ~∇Λ) να επιλέ-
ξουμε ένα άλλο διανυσματικό δυναμικό που να αναπαράγει το επιθυμητό μαγνητικό

πεδίο. Προκύπτει ότι εάν κανείς επιλέξει:

Λ(φ) = −2qmφ (2.3.5)

το διανυσματικό δυναμικό που προκύπτει (αν ξεκινήσουμε από το ~A της 2.3.4) είναι:

~A′ = −qm
(1 + cos θ)

r sin θ
φ̂ (2.3.6)

και αντιστοιχεί στην 2.3.3 με θ0 = π.

Καταρχήν, παρατηρούμε ότι το διανυσματικό δυναμικό ~A (2.3.4) δεν είναι αναλυτική
συνάρτηση παντού στο χώρο, διότι για θ = π απειρίζεται. Παρόμοια, για το διανυσμα-
τικό δυναμικό ~A′ τα σημεία ανωμαλίας βρίσκονται στη ευθεία για θ = 0. Οι ευθείες
που ορίζουν τα ανώμαλα σημεία ονομάστηκαν "Dirac strings" και απεικονίζονται
στο ακόλουθο σχήμα (2.3.1) (Παρατηρήστε ότι ενώνουν τη θέση του μαγνητικού



Berry-ολογία 88

μονοπόλου με το άπειρο).

Σχήμα (2.3.1): Στο σχήμα με ζικ-ζακ γραμμές αναπαρίστανται τα "Dirac strings" (για

θ = 0 και θ = π). Στο κέντρο της σφαίρας υπάρχει ένα μαγνητικό μονόπολο.

Συνοψίζοντας, έχουμε δύο διανυσματικά δυναμικά ~A και ~A′, τα οποία συνδέονται
μεταξύ τους σύμφωνα με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας, όπου το κατάλληλο Λ είναι:
Λ = −2qmφ. Κάθε ένα απο αυτά παρουσιάζει σημεία ανωμαλίας· το ~A στον νότιο

πόλο ενώ στο ~A′ στο βόρειο. ΄Εστω ότι επιλέγουμε το πρώτο ( ~A) και αφαιρούμε μια
σφήνα (στο νότιο πόλο) που να περιέχει το Dirac string με αποτέλεσμα να θερα-
πεύεται η "ανωμαλία" του. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς ισοδύναμα κάνοντας ένα
μετασχηματισμό βαθμίδας να χρησιμοποιήσει το ~A′, το οποίο κανονικά θα έπρεπε
να αντιστοιχεί στα ίδια φυσικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο όμως δε γίνεται, εφόσον
το ~A′ δεν είναι παντού στην επιλεγόμενη περιοχή αναλυτική συνάρτηση και για να

χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να αφαιρεθεί μια σφήνα στο βόρειο πόλο. ΄Ετσι, η καταλλη-
λότερη επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή αλληλοεπικάλυψης των

δύο (αφαιρώντας μια σφήνα στο βόρειο και μια στο νότιο πόλο). Στην περιοχή
αλληλοεπικάλυψης ορίζονται δύο συναρτήσεις, η Ψ και η Ψ′, όπου (με χρήση της
1.2.11):

Ψ′ = e
iq
~cΛΨ = e−

iq
~c2qmφΨ (2.3.7)

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Λάμβδα 2.3.5 είναι πλειότιμο! Επειδή εξαρτάται
άμεσα από το φ (και όχι για παράδειγμα μέσω κάποιου συνημιτόνου), για ένα πλήρες
ταξίδι κατά 2π (φ→ φ+ 2π) δεν επιστρέφει στον εαυτό του. Αυτό έχει ως συνέπεια
οι Ψ′ να μην είναι μονότιμες (η καθεμιά χωριστά) όταν το σωματίδιο ταξιδέψει κατά
γωνία 2π. Ο Dirac για να "διορθώσει" την έλλειψη μονοτιμίας του λάμβδα, την έκανε
μη παρατηρήσιμη επιβάλλοντας (όπως πρέπει) την μονοτιμία της αρχικής Ψ αλλά και

της μετασχηματισμένης Ψ′ (χωριστά):

Ψ(φ) = Ψ(φ+ 2π) και Ψ′(φ) = Ψ′(φ+ 2π) (2.3.8)
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το οποίο έχει ως αποτέλεσμα:

⇒ e
iq
~cΛ(2π) = 1⇒ − q

~c4πqm = 2nπ

⇒ qeqm = −nhc
4π

(2.3.9)

Η σχέση 2.3.9 αποτελεί τη συνθήκη κβάντωσης του Dirac, από την οποία μπορεί να
προκύψει και ο τύπος που δίνει το κβάντο μαγνητικής ροής. Η μαγνητική ροή μέσω
από μια κλειστή επιφάνεια· έστω σφαίρα (Φ = BA, όπου η επιφάνεια A της σφαίρας),
είναι (με χρήση της 2.3.1):

Φ = B(4πR2) = 4πqm = n(
hc

e
) (πήραμε qe = −e) (2.3.10)

Προκύπτει λοιπόν ότι η συνολική μαγνητική ροή είναι κβαντωμένη: Φ = nΦ0 και το

κβάντο μαγνητικής ροής είναι το περιεχόμενο της παρένθεσης: Φ0 = hc
e
(όπως ήδη

γνωρίζουμε από άλλες θεωρήσεις π.χ από το Aharonov-Bohm φαινόμενο).

Εάν κανείς χρησιμοποιήσει την κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου qe = ne στη σχέση

κβάντωσης του Dirac καταλήγει στην κβάντωση του μαγνητικού φορτίου, με κβάντο

qm =
~c
2|e|

(2.3.11)

Και φυσικά, με ανάποδο σκεπτικό, εάν θεωρήσουμε το παραπάνω κβάντο μαγνητικού
φορτίου, προκύπτει η κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου: qe = ne.

2.3.2 Το μαγνητικό μονόπολο στο χώρο των παραμέτρων

και η "προέλευση" του αριθμού Chern από μια άλλη

οπτική

Από που πηγάζει η "μαγνητική ροή Berry"; Στο υποκεφάλαιο αυτό θα δούμε πως το
μαγνητικό μονόπολο "αναδύεται" στο χώρο των παραμέτρων ως η πηγή της μαγνη-
τικής ροής Berry [10].

Για το σκοπό αυτό θα ασχοληθούμε, σαν παράδειγμα, με το σύστημα ενός ηλεκ-
τρονίου (με σπιν S = 1

2
) εντός μαγνητικού πεδίου:

~B = Bn̂
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όπου n̂ = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ), το οποίο αλλάζει αργά (αδιαβατικά) στον
παραμετρικό "χώρο των Β" (σχήμα 2.3.1). Η χαμιλτονιανή που περιγράφει το ηλεκ-
τρόνιο είναι:

H = −~µ · ~B =
~e

2mc
~σ · ~B (2.3.12)

η οποία έχει ιδιοτιμές E± = ±µBB και ιδιοκαταστάσεις:

|Ψ+〉 =

(
cos θ

2

eiφ sin θ
2

)
και |Ψ−〉 =

(
−e−iφ sin θ

2

cos θ
2

)

αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι καταστάσεις για θ = 0 και θ = π (στούς πόλους)
δεν ορίζονται μονοσήμαντα λόγω της ασάφειας (μη-μοναδικότητας) του φ.

Σχήμα (2.3.1): Το μαγνητικό πεδίο μετακινείται αδιαβατικά κατά μήκος μιας κλειστής
διαδρομής (loop) στον παραμετρικό χώρο.

Το μαγνητικό πεδίο κατέχει το ρόλο της αργά μεταβαλλόμενης παραμέτρου και όπως

γνωρίζουμε, εάν μεταφερθεί κατά μήκος κλειστής διαδρομής C (και επιστρέψει στην
αρχική του θέση), οι καταστάσεις αποκτούν τη φάση Berry η οποία δίνεται από την
2.1.13. Η συνοχή Berry είναι, με χρήση της 2.1.14:

~A+( ~B) = i 〈Ψ+|
∂

∂ ~B
|Ψ+〉 , (2.3.13)

όπου: ∂

∂ ~B
= ∂

∂B
r̂ + 1

B
∂
∂θ
θ̂ + 1

B sin θ
∂
∂φ
φ̂. Και έτσι:

⇒ ~A+( ~B) = − 1

2B

1− cos θ

sin θ
φ̂ (2.3.14)

(Συγκρίνετε με το 2.3.4 του μαγνητικού μονοπόλου!) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζε-
ται και η συνοχή Berry για τις καταστάσεις αρνητικής ενέργειας Ψ−: ~A−( ~B) =
1

2B
1−cos θ

sin θ
φ̂
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Ωστόσο η συνοχή Berry δεν ορίζεται μονοσήμαντα, αλλά σύμφωνα με την 2.1.19,
μπορούμε με ένα "μετασχηματισμό βαθμίδας" (για Λ = φ) να ορίσουμε τις A′ (οι
οποίες να υπενθυμίσουμε αναπαράγουν την ίδια καμπυλότητα Berry):

~A′±( ~B) = ~A′±( ~B)± 1

B sin θ
φ̂ (2.3.15)

⇒ ~A′±( ~B) = ± 1

2B

1 + cos θ

sin θ
φ̂ (2.3.16)

οι οποίες ισχύουν για τις μετασχηματισμένες
∣∣Ψ′±〉 = e∓

ie
~cφ |Ψ±〉 Παρατηρούμε ότι

οι συνοχές Berry ~A±( ~B) παρουσιάζουν απειρισμό στο θ = π, ενώ οι ~A′±( ~B) στο

θ = 0.

Και όπως ήδη επισημάναμε, τα αποτελέσματα αυτά μας θυμίζουν τα δυναμικά (2.3.4
και 2.3.6) που υπολογίσαμε για το μαγνητικό μονόπολο στο προηγούμενο υποκε-
φάλαιο! H μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τώρα έχουμε μαγνητικό μονόπολο
φορτίου |qm| = 1

2
στον παραμετρικό χώρο των B (μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει

κανείς εάν συγκρίνει τα αποτελέσματα). Πάμε να επιβεβαιώσουμε το συμπέρασμα
αυτό υπολογίζοντας τις αντίστοιχες καμπυλότητες Berry:

~F±( ~B) = ~∇ ~B × ~A±( ~B) = ∓1

2

B̂

B2
(2.3.17)

΄Οντως, η σχέση 2.3.17 είναι ταυτόσημη με το μαγνητικό πεδίο που θα παρήγαγε ένα
μαγνητικό μονόπολο με φορτίο ∓1

2
(για τις ~F+ και

~F− αντίστοιχα) που θα βρισκόταν
στην αρχή των αξόνων του παραμετρικού χώρου των ~B.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το μαγνητικό μονόπολο βρίσκεται στο ~B = 0, όπου
είναι ουσιαστικά το "σημείο εκφυλισμού", εκεί δηλαδή που συναντιούνται τα δύο
ενεργειακά επίπεδα (που από την 2.3.12 είναι E± = ±~

2
eB
mc

):
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Σχήμα (2.3.2): Για Β=0 η ενέργεια είναι εκφυλισμένη (οι καταστάσεις θετικού και

αρνητικού σπιν αποκτούν την ίδια ενέργεια). Στο σημείο εκφυλισμού "αντιστοιχεί" ένα

μαγνητικό μονόπολο.

Και τέλος, ας υπολογίσουμε τη φάση του Berry που μαζεύεται από την κάθε μιά
από τις δύο ιδιοκαταστάσεις (spin up και spin down) για το κλειστό loop C του
σχήματος (2.3.1) (όπου θ0 παρακάτω, στο σχήμα συμβολίζεται με θ):

γ±(C) =

∮
C

~A±( ~B) · d~l =

∫ 2π

0

Aφ±B sin θdφ = ∓π(1− cos θ0) (2.3.18)

(που μπορεί να ιδωθεί και συναρτήσει της στερεάς γωνίας που έχει κορυφή το κέντρο
και "σύνορο" το loop C: γ±(C) = ∓1

2
Ω(C)).

Για θ0 = π
2
(το loop είναι πλέον κατά μήκος του ισημερινού) η φάση του Berry είναι:

γ±( ~B) = ∓π. Εάν υπολογίσει κανείς τη μαγνητική ροή εξαιτίας ενός μαγνητικού
μονοπόλου με φορτίο |1

2
| διαμέσου του πάνω ημισφαιρίου ισούται ακριβώς με τη φάση

αυτή! Ενώ, για θ0 → π (το μήκος του loop τείνει στο μηδέν) η φάση του Berry
είναι: γ±( ~B) = ∓2π και ισούται με τη ροή του μαγνητικού μονοπόλου διαμέσου

ολόκληρης της σφαίρας (Φ = BA = qm
R2 (4πR2) = ∓2π, όπου qm = ∓1

2
). Αυτό όμως

σημαίνει ότι η συνοχή Berry πρέπει να απειρίζεται! Για να αντιληφθούμε καλύτερα
γιατί η συνοχή Berry πρέπει οπωσδήποτε να έχει "singularity" θα φανταστούμε την
ακόλουθη σφαίρα:

Σχήμα (2.3.3): Στο σχήμα βλέπουμε την κλειστή επιφάνεια μιας σφαίρας, πάνω στην
οποία φαίνονται 3 διαφορετικά "loops". Το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνοχής Berry

κατά μήκος του κάθε "loop" δίνει την ροή (Berry) που περνά διαμέσου της πάνω

επιφάνειας, που έχει για σύνορο της το loop αυτό.

Πάνω σ’ αυτή την κλειστή επιφάνεια υπολογίζουμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα∮
~A · d~l κατά μήκος του loop 3 το οποίο μας δίνει τη ροή που περνά από όλη την
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πιο πάνω επιφάνεια, της οποίας το σύνορο είναι το loop αυτό (υποθέτουμε ότι η
επιφάνεια δεν περικλείει καμμία ανωμαλία (singularity), ότι δηλαδή η συνοχή Berry
ορίζεται αναλυτικά). Εάν αρχίσουμε σιγά σιγά να μικραίνουμε αυτό το loop μέχρι
να καταλήξει στο loop 4, το οποίο συρρικνώνουμε στο 0, θα πρέπει να μας δίνει τη
συνολική ροή από την πάνω επιφάνεια:

s
~B ·d ~A = 4πqm = 2π =

∮
4
~A ·d~l. ΄Ομως για

να μας δίνει κάτι πεπερασμένο το ολοκλήρωμα αυτό, εφόσον το μήκος του loop πάει
στο μηδέν, πρέπει το Α να απειρίζεται. Συνεπώς, τα σημεία ανωμαλίας που έχουμε
στην παραπάνω επιλογή "δυναμικών" δεν μπορούν να αποφευκτούν με την επιλογή
μιας άλλης βαθμίδας (το μόνο που θα επιτύχουμε είναι να εμφανιστεί Dirac string
σε κάποια άλλη γωνία της σφαίρας).

Πάμε τώρα να δούμε πως ο αριθμός Chern αναδύεται στο σύστημα αυτό. H ροή της
καμπυλότητας Berry (η κατ’ αντιστοιχία με τον ηλεκτρομαγνητισμό η "μαγνητική
ροή") μέσα από μια κλειστή επιφάνεια που εμπεριέχει το σημείο αναφοράς είναι:

1

2π

{

S

~F±( ~B) · d~S = ±1 (2.3.19)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι όντως η ροή αυτή διαιρεμένη κατά 2π δίνει ένα ακέραιο, ο
οποίος είναι αναλλοίωτος (ανεξάρτητα από τη μορφή της επιφάνειας) και δίνει τον
αριθμό των περικλειόμενων από αυτήν στοιχειωδών μονοπόλων. Ταυτόχρονα, το
αριστερό μέλος του παραπάνω αποτελέσματος είναι ουσιαστικά ο αριθμός Chern
(βλέπε αποτέλεσμα 2.2.7). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμός Chern μας δίνει
των αριθμό των στοιχειωδών μαγνητικών μονοπόλων Dirac (τουλάχιστον στο συγ-
κεκριμένο σύστημα για σπιν σωματιδίου

1
2
). Αυτή είναι μια διαφορετική οπτική για

να αντιληφθεί κανείς την κβάντωση του αριθμού Chern (ή γενικότερα την "κβά-
ντωση Gauss-Bonnet"). Γενικότερα, ο αριθμός Chern είναι ο ακέραιος στη συνθήκη
κβάντωσης του Dirac (γενικά για οποιοδήποτε μαγνητικό φορτίο).

Συνοψίζουμε τα παραπάνω αποτελέσματα συσχετίζοντας τα μεγέθη του κλασσικού

ηλεκτρομαγνητισμού (αριστερά) με τα "μεγέθη Berry" στον πίνακα 2.3.2:

Ηλεκτρομαγνητισμός Berry-ολογία

Διανυσματικό δυναμικό → Συνοχή Berry
Μαγνητικό πεδίο → Καμπυλότητα Berry
Μαγνητική Ροή → Φάση Berry

Μαγνητικό μονόπολο → Σημείο εκφυλισμού
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2.4 Ο μονωτής Chern και το Ακέραιο Κβαντικό

ΦαινόμενοHall χώρις εξωτερικό μαγνητικό

πεδίο

Στα συστήματα που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα για να περιγράψουμε το Κβαντικό

Φαινόμενο Hall, πρωταγωνιστικό ρόλο κατείχε το μαγνητικό πεδίο. Λίγο πριν το
τέλος της εργασίας αυτής, στο υποκεφάλαιο αυτό, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πώς
η κβάντωση της αγωγιμότητας Hall και οι αγώγιμες καταστάσεις άκρων αναδύονται
σε ένα σύστημα χωρίς εξωτερικό μαγνητικό πεδίο!

Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιάσουμε ένα "μοντέλο" για τους λεγόμενους μονωτές
Chern, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι μονωτές διότι χαρακτηρίζονται από μη-
τετριμμένη τοπολογία· μη μηδενικό τοπολογικό αριθμό (Chern) [20]. Eίναι δισ-
διάστατα μονωτικά συστήματα τα οποία παραβιάζουν την συμμετρία αναστροφής του

χρόνου (TRS), χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Σ’αυτά
λαμβάνει χώρα το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall, όπως θα διαπιστώσουμε στη
συνέχεια. ΄Ενα απλό μοντέλο περιγραφής αυτών των μονωτών, που περιλαμβάνει τη
σύζευξη σπιν και τροχιακής στροφορμής, αποτελεί η δισδιάστατη χαμιλτονιανή για
Dirac φερμιόνια (μάζας m):

Ĥ(k) =
3∑
i=1

di(k)σi (2.4.1)

όπου di = (νkx, νky,m). (Να σημειώσουμε ότι για να είναι διαστατικά σωστή η
2.4.1 χρειάζονται οι αντικαταστάσεις: kx → ~kx, ky → ~ky και m → mc2.) Με
ν συμβολίζουμε την ταχύτητα των σωματιδίων και με σi συμπολίζονται οι πίνακες

Pauli:

σx =

(
0 1

1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0

0 −1

)

Η παραβίαση της συμμετρίας αναστροφής του χρόνου (TRS) που προαναφέραμε
οφείλεται στον τρίτο όρο της χαμιλτονιανής, τον "όρο της μάζας". Εξαιτίας του όρου
αυτού η χαμιλτονιανή δεν διατηρεί τη συμμετρία αναστροφής του χρόνου: [Ĥ, T̂ ] 6= 0

(βλέπετε παράρτημα Β).
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Οι ιδιοκατάστασεις Ψk και αντίστοιχες ιδιοτιμές Ek της χαμιλτονιανής 2.4.1, μπορούν
να βρεθούν από την ακόλουθη εξίσωση:

(~σ · ~d)Ψk = EkΨk (2.4.2)

Εάν ορίσουμε το μοναδιαίο διάνυσμα υ̂ =
~d
|d| , όπου: |~d| =

√
(~ν~k)2 +m2.

⇒ υ̂ = ~νkx√
(~ν~k)2+m2

x̂+ ~νky√
(~ν~k)2+m2

ŷ + m√
(~ν~k)2+m2

ẑ

Μπορούμε να γράψουμε το υ̂ σε πολικές συντεταγμένες:

υ̂ = (υxy cos(φ), υxy sin(φ), υz)

όπου: υxy =
√

1− υz2 και υz = m√
(~ν~k)2+m2

.

Συνεπώς, η εξίσωση 2.4.2 ανάγεται στην ακόλουθη μορφή:√
(~ν~k)2 +m2(~σ · ~υ)Ψk = EkΨk (2.4.3)

Μπορούμε να επιλέξουμε για λύσεις τις ιδιοκαταστάσεις του πίνακα ελικότητας ~σ ·~υ,
που είναι ουσιαστικά η προβολή του σπιν στη διεύθυνση του μοναδιαίου διανύσματος

υ̂:

(~σ · ~υ)Ψ~k,λ = λΨ~k,λ (2.4.4)

Οι λύσεις της 2.4.4 είναι οι ακόλουθες:

Ψ~k,λ =
1√
2

( √
1 + λυz

λeiφ
√

1− λυz

)
(2.4.5)

με πραγματικές ιδιοτιμές λ = ±1 .

Οπότε, οι αντίστοιχες ιδιοτιμές της 2.4.3 είναι:

E~k,λ = λ

√
(~ν~k)2 +m2 (2.4.6)

Οι θετικές τιμές ενέργειας (λ = 1), των καταστάσεων Ψ+, αντιστοιχούν στη ζώνη
αγωγιμότητας, ενώ οι αρνητικές (λ = −1), των καταστάσεων Ψ−, αντιστοιχούν
στη ζώνη σθένους. ΄Οπως παρατηρούμε το ενεργειακό φάσμα χαρακτηρίζεται από
ενεργειακό χάσμα στο ~k = 0, το οποίο "οφείλεται" στον "όρο της μάζας". Συνεπώς,
στο εσωτερικό του υλικού ("bulk") το σύστημα συμπεριφέρεται μονωτικά (όπως ένα
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δισδιάστατος μονωτής). Ωστόσο, όπως θα δούμε αμέσως δεν είναι ένα συνηθισμένος
μονωτής διότι στα άκρα εμφανίζει αγώγιμες καταστάσεις!

Για να εξαγάγουμε τις καταστάσεις άκρων, πρέπει να μετασχηματίσουμε την χαμιλτο-
νιανή στον πραγματικό χώρο και να επιβάλουμε τις κατάλληλες συνοριακές συνθήκες

στα άκρα. Επιλέγουμε ανοικτά άκρα, μόνο που περιορίζουμε το σύστημα στα αρνη-
τικά y, y ≤ 0, ενώ ∞ < x < −∞. Οπότε, οι ιδιοκαταστάσεις της χαμιλτονιανής
Ψx,y πρέπει να ικανοποιούν μια συνοριακή συνθήκη που να εξασφαλίζει το μηδενισμό

της πυκνότητας του ρεύματος (της y διεύθυνσης) jy, στο άκρο y = 0.

[−i~ν(σx∂x + σy∂y) +mσz]Ψ(~r) = EΨ(~r) (2.4.7)

Η χαμιλτονιανή αναπαρίσταται από ένα πίνακα με διαστατικότητα 2× 2, και συνεπώς
οι ιδιοκαταστάσεις της είναι σπίνορες (διαστατικότητας 2× 1):

Ψ(~r) =

(
Ψ+

Ψ−

)

Αρχικά, γράφουμε την εξίσωση 2.4.7 υπό μορφή πινάκων:

(
m −i~ν(∂x − i∂y)

−i~ν(∂x + i∂y) −m

)(
Ψ+

Ψ−

)
= E

(
Ψ+

Ψ−

)
και προκύπτουν οι εξισώσεις 2.4.8 και 2.4.9:

mΨ+ − i~ν(∂x − i∂y)Ψ− = EΨ+ (2.4.8)

−mΨ− − i~ν(∂x + i∂y)Ψ+ = EΨ− (2.4.9)

Λύνουμε την εξίσωση 2.4.9 ως προς το Ψ−, αντικαθιστούμε στην εξίσωση 2.4.8 και
με χωρισμό μεταβλητών (Ψ(x, y) = Y (y)X(x)) καταλήγουμε στην εξής διαφορική
εξίσωση:

∂2X(x)

∂x2

1

X(x)
+
∂2Y (y)

∂y2

1

Y (y)
= K2, όπου K2 = −E

2 −m2

~2ν2
(2.4.10)

΄Οριζουμε τον πρώτο όρο του αριστερού μέλους ίσο με −k2
και το δεύτερο όρο ίσο με
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b2, με αποτέλεσμα να προκύπτει λύση με ημιτονοειδή συμπεριφορά στη x διεύθυνση,
ενω φθίνει εκθετικά στην y διεύθυνση (θυμηθείτε ότι το y λαμβάνει μόνο αρνητικές
τιμές). Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε τη λύση στην ακόλουθη μορφή:

Ψ(x, y) = Φeikx+by (2.4.11)

όπου Φ χωροανεξάρτητος σπίνορας. Μπορούμε να εκφράσουμε το b συναρτήσει
κάποιου "μήκους εξασθένησης" (decay length) l της κατάστασης στο εσωτερικό:
b = 1

l
.

Ο περιορισμός του συστήματος σε y < 0 επιβάλλει οι Ψ(x, y) να ικανοποιούν

κατάλληλη συνοριακή συνθήκη, τέτοια ώστε η πυκνότητα του ρεύματος να μηδενίζε-
ται στο άκρο y = 0: jy(x, y = 0) = 0. Ορίζουμε λοιπόν την πυκνότητα ρεύματος
(συναρτήσει της ταχύτητας ~u):

~j(~r) = Ψ̃(~r) ~u Ψ(~r), ~u =
i

~
[ĥ, ~r] (2.4.12)

Με Ψ̃ συμβολίζουμε το συζυγή σπίνορα: Ψ̃ = (Ψ?
+(~r) Ψ?

−(~r)).

Η y συνιστώσα της πυκνότητας ρεύματος (με χρήση του ορισμού 2.4.12) προκύπτει
να ισούται με:

jy(~r) = νΨ̃(~r) σy Ψ(~r) = iν(Ψ?
−(~r)Ψ+(~r)−Ψ?

+(~r)Ψ−(~r)) (2.4.13)

Η βολικότερη συνθήκη για μηδενισμό της πυκνότητας του ρεύματος στο άκρο y = 0

(jy(x, y = 0) = 0) είναι:

Ψ+(x, y = 0) = Ψ−(x, y = 0)

Με χρήση της τελευταίας ισότητας προκύπτει ("αυτόματα"):

σxΨ(x, y = 0) = Ψ(x, y = 0) (2.4.14)

το οποίο δίνει:

Φ = σxΦ (2.4.15)

Επιστρέφουμε στην 2.4.7, στην οποία αντικαθιστούμε τη λύση 2.4.11. Με χρήση της
2.4.15 και της ιδιότητας: σyΦ = −iσzΦ, προκύπτει η ακόλουθη σχέση:

~νkΦ + (m− ~νb)σzΦ = EΦ (2.4.16)
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Εαν ορίσουμε την ποσότητα που βρίσκεται στην παρένθεση ίση με μηδέν, προκύπτει
ότι το "μήκος εξασθένησης" (decay length) δίνεται ώς: l = ~ν

m
(για να είναι το

l διαστατικά σωστό χρειάζεται ν → ~ν και m → mc2), και το ενεργειακό φάσμα
παίρνει την ακόλουθη μορφή:

Ek = ~νk (2.4.17)

η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα (2.4.1). Είναι συνεχές (και καλύπτει την απογορευ-
μένη για τις "εσωτερικές καταστάσεις" περιοχή) και άρα περιγράφει μια αγώγιμη
κατάσταση εντοπισμένη στα άκρα.

Σχήμα (2.4.1): Το ενεργειακό φάσμα ενός Chern μονωτή.

΄Οπως βλέπουμε, ο μονωτής αυτός δεν είναι ένα συνηθισμένος μονωτής με τετριμμένη
τοπολογία και αυτό φαίνεται από τις αγώγιμες καταστάσεις άκρων που εμφανίζει. Και
φυσικά, αυτό μπορεί να "φανεί" ακόμα καλύτερα εάν κανείς χρησιμοποιήσει Berry-
ολογία. Και για του λόγου του αληθές ας υπολογίσουμε την καμπυλότητα Berry
των καταστάσεων 2.4.5.

Καταρχήν, χρειάζεται να υπολογίσουμε τη συνοχή Berry, της οποίας επιζεί μονάχα
η αζιμουθιακή συνιστώσα, η οποία με χρήση της 2.4.5, προκύπτει να είναι:

A
(φ)
~k,λ

= −i
〈

Ψ~k,λ

∣∣∣ 1

k

∂

∂φ

∣∣∣Ψ~k,λ

〉
=

1− λυz
2k

(2.4.18)

Κατ’ επέκταση η αντίστοιχη καμπυλότητα Berry ~Ω~k,λ = ~∇~k × ~A~k,λ έχει μονό z

συνιστώσα:

Ω
(z)
k,λ = − λ

2k

∂υz
∂k

= (~ν)2λ

2

~d · ẑ
d3

(2.4.19)

(Φυσικά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι το αποτέλεσμα 2.4.19 θυμίζει το
μαγνητικό πεδίο ενός μονοπόλου τοποθετημένο στο ~k = 0 με φορτίο λ

2
(σε μονάδες

του (~ν)2).)
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Εφόσον Ω
(z)
k,λ 6= 0, σύμφωνα με την 2.2.28, η αγωγιμότητα Hall μπορεί να βρεθεί από

το ακόλουθο ολοκλήρωμα:

σH = −e
2

h

1

2π
(2)

∫ ∞
0

2πkdk
1

2k

∂υz
∂k

=
e2

h
υz(k = 0) =

e2

h
(2.4.20)

(Προσέξτε ότι εάν η μάζα ήταν μηδέν το σH θα έδινε 0, γεγονός που μας λέει ότι το
φαινόμενο Hall "οφείλει την ύπαρξη του" στο σπάσιμο της συμμετρίας αναστροφής
του χρόνου!)

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο παράγοντας 2 που πολλαπλασιάζει το ολοκλήρωμα
της 2.4.20 δεν προκύπτει από τις πράξεις αλλά προστίθεται επιτηδευμένα. Ο λόγος
που γίνεται αυτό είναι διότι το μοντέλο Dirac που χρησιμοποιήσαμε δεν επαρκεί για
να αντιπροσωπεύσει (πλήρως) ένα κρυσταλλικό υλικό, διότι σύμφωνα με ένα θεώρημα
(των Nielsen και Ninomiya) τα Dirac φερμιόνια τοποθετημένα σε ένα κρυσταλλικό
πλέγμα υπάρχουν πάντα σε ζεύγη. Με άλλα λόγια για να λάβουμε υπόψη όλες
τις καταστάσεις στη ζώνη Brillouin θα πρέπει να διπλασιάσουμε των αριθμό των
φερμιονίων (εξού και ο παράγοντας 2). Ωστόσο, δε μας ενδιαφέρει το θεώρημα αυτό,
απλά το αναφέρουμε σε περίπτωση που κάποιος αναρωτηθεί για τη συμπλήρωση αυτή.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα 2.4.20, το οποίο αποδεικνύει αυτό
που υποσχεθήκαμε· ότι σε ένα σύστημα χωρίς εξωτερικό μαγνητικό πεδίο μπορεί
να παρατηρηθεί το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall! Η τοπολογική σταθερά που
χαρακτηρίζει ένα τέτοιο σύστημα είναι ο γνωστός μας αριθμός "Chern" και ισούται
με τον αριθμό των καταστάσεων των άκρων του συστήματος αυτού (C = 1). Θα
μπορούσαμε να διατυπώσουμε την πρόταση αυτή και ως εξής: Εφόσον το σύστημα
αυτό παρουσιάζει καταστάσεις άκρων συνακόλουθα, είναι τοπολογικά μη τετριμ-
μένο. Παρατηρήστε επίσης (στη 2.4.20) ότι η συνεισφορά που εν τέλει δίνει την
αγωγιμότητα προέρχεται από το ~k = 0, όπου η μόνη κατάσταση που υπάρχει εκεί εί-
ναι η κατάσταση των άκρων! Η παρατήρηση λοιπόν αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά
προς το υποκεφάλαιο (1.7.3), επιβεβαιώνοντας ότι η αγωγιμότητα προέρχεται από τα
άκρα!

2.5 Πέρα από το Κβαντικό Φαινόμενο Hall

Λίγο πριν το τέλος λοιπόν της εργασίας αυτής, είδαμε πως σε ένα σύστημα που δεν
βρίσκεται υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, αλλά συνεχίζει να παρα-
βιάζει τη συμμετρία αναστροφής του χρόνου, μπορούν να "αναδυθούν" το Κβα-
ντικό Φαινόμενο Hall και οι τοπολογικές του ιδιότητες. Θα μπορούσαμε άραγε
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να παρατηρήσουμε ανάλογα φαινόμενα χωρίς να παραβιάσουμε την συμμετρία αυτή;
Ναι! Μέσα από την πάροδο του χρόνου, έχουν παρατηρηθεί συγκεκριμένα υλικά που
χαρακτηρίζονται από ισχυρή σύζευξη σπιν - τροχιακής στροφορμής (χωρίς την επι-
βολή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου), στα οποία λαμβάνουν χώρα τέτοια τοπολογικά
φαινόμενα (ακόμα πιο “εντυπωσιακά”!). Τρανταχτό παράδειγμα το Κβαντικό Φαινό-
μενο Hall για το σπιν που λαμβάνει χώρα στους λεγόμενους τοπολογικούς μονωτές.
Οι Τοπολογικοί μονωτές είναι μια νέα κατηγορία υλικών που αναδύεται στη φυσική

στερεάς κατάστασης για να φανερώσει μη τετριμμένες τοπολογικές ιδιότητες και να

επισημάνει ταυτόχρονα τη σημαντικότητα των συμμετριών στη φυσική (Την πρώτη
πειραματική επαλήθευση τους αποτελεί η παρατήρηση του Κβαντικού Φαινομένου

Hall για το σπιν σε Hg(Cd)Te quantum wells, το 2007.) Τα υλικά αυτά λειτουρ-
γούν ως συνηθισμένοι μονωτές στο εσωτερικό, ενώ φέρουν αγώγιμες επιφανειακές
καταστάσεις ή καταστάσεις άκρων (εάν αναφερόμαστε σε τρισδιάστατους ή δισδιάσ-
τατους τοπολογικούς μονωτές αντίστοιχα). Οι καταστάσεις των άκρων σε αντί-
θεση με αυτές του Κβαντικού Φαινομένου Hall, δεν δημιουργούν ρεύμα φορτίου,
αλλά ρεύμα σπιν (ελικοειδείς καταστάσεις άκρων)! Κατά μήκος των άκρων ενός
τοπολογικού μονωτή παρατηρείται ρεύμα σπιν σε ζεύγη Kramer (βλέπετε Παράρτημα
C), δηλαδή, ηλεκτρόνια με σπιν πάνω κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από ηλεκ-
τρόνια με σπιν κάτω (σχήμα (2.4.2)). Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μαγεία των
υλικών αυτών δεν έγκειται στο γεγονός ότι φέρουν τις προαναφερόμενες αγώγιμες

καταστάσεις, αλλά στο ότι οι καταστάσεις αυτές είναι "αναίσθητες" σε ακαθαρσίες
(μη μαγνητικές) ή και παραμορφώσεις του υλικού (τις παρακάμπτουν). Χαρακτηρί-
ζονται δηλαδή από ιδιαίτερη ευστάθεια, καθώς η οπισθοσκέδαση είναι απαγορευμένη!

Σχήμα (2.4.2): Οι ελικοειδείς (helical) καταστάσεις άκρων σε ένα δισδιάστατο
τοπολογικό μονωτή.

Κάναμε μια σύντομη αναφορά στα ενδιαφέροντα συστήματα των Τοπολογικών Μονο-
τών, ενημερώνοντας τον αναγνώστη ότι πέρα από το Κβαντικό Φαινόμενο Hall
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στο οποίο επικεντρώθηκε η συγκεκριμένη διπλωματική, υπάρχει επίσης το Κβαντικό
Φαινόμενο Hall για το σπιν! Πληροφοριακά, να αναφέρουμε επίσης ότι πλέον υπάρχει
μια ακόμα πιο "hot" κατηγορία υλικών, τα ημιμέταλλαWeyl, τα οποία αποτελούν μια
από τις πιο επίκαιρες συνεχώς εξελισσόμενες περιοχές της Φυσικής Στερεάς Κατά-
στασης σήμερα. ΄Ολα αυτά τα συστήματα λοιπόν είναι πολλά υποσχόμενα και μπορεί
κανείς, έχοντας και κάποιο βασικό υπόβαθρο από την εργασία αυτή, να συνεχίσει ο
ίδιος τη μελέτη εάν το επιθυμεί.



Παράρτημα A

Θεωρία Bloch

Στο υποκεφάλαιο (2.2.2) κατά την εξαγωγή της σχέσης 2.2.12 που συμπεριλαμ-

βάνει την λεγόμενη ανώμαλη ταχύτητα, χρειάστηκε να αναφερθούμε στις καταστά-
σεις Bloch και στο γεγονός ότι η μορφή Bloch συνεχίζει να ισχύει ακόμα και
στην περιπτωση περιοδικού πλέγματος όταν αυτό διαπερνάται από μαγνητική ροή,
στη παρουσία δηλαδή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Στο παράρτημα λοιπόν αυτό
θα παρουσιάσουμε τo βασικό (συμβατικό) θεώρημα Bloch και θα εξαγώγουμε τις
καταστάσεις Bloch (με τον συνήθη τρόπο) [10]. Επίσης, θα εξηγήσουμε περιληπτι-
κά (χωρίς να συμπεριλάβουμε όλη την άλγεβρα) το γενικευμένο θεώρημα Bloch,
κάνοντας αναφορές σε ήδη υπάρχουσες δουλειές στο θέμα αυτό.

Για ένα ιδανικό κρύσταλλο με μεταφορική συμμετρία, η χαμιλτονιανή που το περι-
γράφει:

H =
p2

2m
+ V (~r), V (~r + ~R) = V (~r) (A.0.1)

διατήρει τη συμμετρία αυτή και συνεπώς μένει αμετάβλητη κάτω από μετατόπιση κατά

ένα τυχαίο διάνυσμα ~R: H(~r + ~R) = H(~r).

Με ~R συμβολίζουμε το διάνυσμα της πλεγματικής μετατόπισης, το οποίο για πλέγμα
Bravais είναι: ~R = n~α + m~β, όπου m και n ακέραιοι (για δισδιάστατο πλέγμα).
Για κάθε διάνυσμα ~R ορίζεται ένας τελεστής T̂~R ο οποίος δρώντας σε οποιαδήποτε

ομαλή συνάρτηση προκαλεί μετατόπιση στο ορισμά της κατά ~R: T̂~Rf(~r) = f(~r+ ~R).
Συνεπώς, η χαμιλτονιακή μετατίθεται με τον τελεστή αυτό:

[Ĥ, T̂~R] = 0 (A.0.2)

Ας το αποδείξουμε:

102
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T~R

(
H(~r)Ψ(~r)

)
= H(~r + ~R)Ψ(~r + ~R) = H(~r)T~RΨ(~r)⇒ [H,TR] = 0

Συνεπώς, μπορεί κανείς να αναζητήσει κοινές λύσεις:

HΨ = EΨ (A.0.3)

T~RΨ = c~RΨ (A.0.4)

Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθες ισότητες:

T~RT ~R′Ψ(~r) = T ~R′T~RΨ(~r) = T~R+ ~R′Ψ(~r) = Ψ(~r + ~R + ~R′) (A.0.5)

Αυτό σημαίνει ότι: [T~R, T ~R′ ] = 0, το οποίο μας λέει ότι το αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής δύο διαφορετικών μετατοπίσεων στο σύστημα δεν εξαρτάται από τη σειρά

εφαρμογής των μετατοπίσεων αυτών και έτσι οτι μπορούμε να αναζητήσουμε για

κοινές ιδιοκαταστάσεις της H με όλους τους τελεστές T~R! Με χρήση της A.0.4,
προκύπτει:

C~RC ~R′ = C ~R′C~R = C~R+ ~R′ (A.0.6)

Οι παραπάνω ισότητες ικανοποιούνται εάν C~R = ei
~k·~R. Επομένως:

HΨε~k = εΨε~k (A.0.7)

T~RΨε~k = ei
~k·~RΨε~k (A.0.8)

Η σχέση A.0.8: Ψε~k(~r+ ~R) = ei
~k·~RΨε~k(~r) μας επιτρέπει να γράψουμε τη λύση ως ένα

επίπεδο κύμα επί μια συνάρτηση uε(~r) που διατηρεί την περιοδικότητα του πλέγματος:

Ψε~k(~r) = ei
~k·~ruε~k(~r) (A.0.9)

όπου uε~k(~r + ~R) = uε~k(~r). Το περιοδικό μέρος της λύσης είναι ιδιοκατάσταση της
"k-εξαρτημένης" χαμιλτονιανής H̃~k(~r), η οποία προκύπτει ως εξής:

H̃~k(~r) = e−i
~k·~rH(~r)ei

~k·~r = 1
2m

(~p+ ~~k)
2

+ V (~r)

Λόγω της περιοδικότητας της uε~k αναμένουμε το ενεργειακό φάσμα να είναι διακριτό,
και για κάθε ~k, η uε~k να αντιστοιχεί σε μια διακριτή ιδιοτιμή εn (όπου n θετικός
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ακέραιος) και έτσι μπορούμε να γράψουμε:

H̃~k(~r) un~k = εn~k un~k (A.0.10)

όπου ο ακέραιος n "συμβολίζει" τη νιοστή ζώνη (band index). Σύμφωνα λοιπόν
με το θεώρημα Bloch η λύση της εξίσωσης του Schrödinger για ένα σωματίδιο σε
περιοδικό πλέγμα είναι της μορφής:

Ψn~k(~r) = ei
~k·~run~k(~r) (A.0.11)

δηλαδή είναι το γινόμενο ενός επίπεδου κύματος πολλαπλασιασμένο με μια χωρική

συνάρτηση που διατηρεί την περιοδικότητα του πλέγματος: un~k(~r) = un~k(~r + ~R).

Πάμε τώρα να δούμε πώς διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα αυτά υπό την παρουσία

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στο σύστημα.

Η εξίσωση Schrödinger για ηλεκτρόνιο που υπόκειται στο περιοδικό δυναμικό του
πλέγματος V και ταυτόχρονα σε εξωτερικό (ομογενές) μαγνητικό πεδίο ~B, με χρήση
της 1.1.3 είναι :

ĤΨ =

[
(~p− q

c
~A)

2

2m
+ V̂

]
Ψ = EΨ (A.0.12)

Εάν δράσουμε με τον τελεστή T̂~R, το βαθμωτό δυναμικό παραμένει αναλλοίωτο
λόγω της περιοδικότητας του, ενώ το διανυσματικό δυναμικό ~A μετασχηματίζεται σε
~A(r + ~R) το οποίο γενικά δεν είναι ίσο με ~A(~r). Αυτό σημαίνει ότι η χαμιλτονιανή
δεν είναι αμετάβλητη κάτω από μεταφορές κατά ~R (οπου ~R το άνυσμα μετατοπίσεων
για ένα πλέγμα Bravais) και έτσι δε μπορούμε να βρούμε κοινές ιδιοκαταστάσεις του
μεταφορικού τελεστή και της χαμιλτονιανής. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς αλλάζει η
φάση που εμφανίζεται στην κυματοσυνάρτηση όταν κοιτάζουμε δύο αυθαίρετα σημεία

του πλέγματος που να απέχουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο της πλεγματικής στα-

θεράς, στις διάφορες διευθύνσεις (το αντίστοιχο δηλαδή της A.0.8). Συγκεκριμένα,
για δισδιάστατο πλέγμα αναζητούμε πως συνδέονται τα: Ψ(x, y), Ψ(x + nα, y) και

Ψ(x, y +mβ) μεταξύ τους.

Ο τελεστής T̂R χρειάζεται να τροποποιηθεί λόγω της ύπαρξης μαγνητικού πεδίου ως

ακολούθως:

~T ′R = e
i
~
~K·~R (A.0.13)
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όπου με ~K συμβολίζεται η ψευδοορμή:

~K = ~p− q

c
~A(~r)− q

c
~r × ~B (A.0.14)

Για τη συμμετρική βαθμίδα (η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον Kohmoto) ο τελεστής
T̂ ′ ~R γίνεται: T̂ ′ ~R = e

i
~ (~p− q

2c
~r× ~B)·~R (όπου με χρήση της ιδιότητας:

eA+B = eAeBe−
[A,B]

2 (A και B τελεστές) μπορεί κανείς να δείξει ότι ο T̂ ′ ~R γράφεται
συναρτήσει του T̂~R: T̂ ′ ~R = T̂~Re

i
e(~B×~R)·~r

2~c ). Στη μορφή αυτή ο τελεστής μετατίθεται
με την χαμιλτονιανή και έτσι μπορούμε να αναζητήσουμε κοινές λύσεις.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους T̂~R, οι τελεστές T̂ ′ ~R δε μετατίθενται, αλλά ικανοποιούν
την ακόλουθη σχέση:

T̂ ′αT̂ ′β = e
2πi Φ

Φ0 T̂ ′βT̂ ′α (A.0.15)

όπου Φ η μαγνητική ροή που διαπερνά μια στοιχειώδη κυψελίδα εμβαδού αβ και

Φ0 το κβάντο μαγνητικής ροής. Απαραίτητη προυπόθεση ώστε οι τελεστές αυτοί
να μετατίθενται, είναι: κάθε φορά που η μαγνητική ροή Φ είναι ρητό πολλαπλάσιο

(p
q
) του κβάντου μαγνητικής ροής, να πάρουμε για θεμελιώδη μια κυψελίδα q φορές
μεγαλύτερη από τη στοιχειώδη (να περνούν δηλαδή διαμέσου της p κβάντα ροής)(τότε
εξασφαλίζουμε ότι πάντα ο επιπλέον παράγοντας φάσης είναι μονάδα)!

Τότε, προκύπτει:

T̂ ′βΨ = ei(kyβ)Ψ, T̂ ′qαΨ = ei(kxqα)Ψ (A.0.16)

και έτσι, οι ιδιοκαταστάσεις μπορούν να γραφούν και πάλι στην μορφή Bloch:

Ψkx,ky(x, y) = ei(kxx+kyy)ukx,ky(x, y) (A.0.17)

με τις κρυσταλλικές ορμές να ορίζονται στη μαγνητική ζώνη Brillouin:

0 ≤ kx ≤ 2π
qα
, 0 ≤ ky ≤ 2π

β

η οποία έχει μορφή torus. Για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορεί να αποταθεί κανείς στη
διπλωματική εργασία [21], όπου παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για
τη βαθμίδα Landau ~A(~r) = −Byx̂.



Παράρτημα B

Συμμετρία αναστροφής του

χρόνου

Συμμετρία ως προς αναστροφή του χρόνου ορίζουμε την αναλλοιώτητα των φυσικών

ιδιοτήτων κάποιου συστήματος κάτω από αναστροφή του βέλους του χρόνου (t →
−t). Πρακτικά, λέμε ότι ένα σύστημα διατηρεί τη συμμετρία αυτή, εάν η χαμιλτονιανή
που το περιγράφει παραμένει αναλλοίωτη κάτω από τον αντίστοιχο μετασχηματισμό,
ή αλλιώς, μετατίθεται με το τελεστή αναστροφής χώρου Τ.

Ο τελεστής αναστροφής του χρόνου είναι ένας αντι-μοναδιακός τελεστής που έχει
την εξής μορφή:

T̂ = i σy Ĉ όπου σy =

(
0 −i
i 0

)

(όπου σy ο πίνακας Pauli και Ĉ τελεστής που "παίρνει" το συζυγές της ποσότητας
που βρίσκεται στα δεξιά του) και έχει την ιδιότητα:

T 2 = −1⇐⇒ T−1 = −T (B.0.1)

Η ύπαρξη συμμετρίας ως προς αναστροφή του χρόνου προϋποθέτει "μη μαγνητικά
συστήματα", εννοώντας συστήματα χωρίς μαγνητικές ακαθαρσίες και εν απουσία
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Μπορούμε διαισθητικά να αντιληφθούμε το γιατί εάν
αναλογιστούμε ότι το μαγνητικό πεδίο παράγεται από ρεύμα σωματιδίων. Εφόσον η
αναστροφή του χρόνου επιφέρει αλλαγή πρόσημου της ορμής και επακόλουθα αλλαγή

της κατεύθυνσης του ρεύματος (που τώρα είναι αντίθετη από πριν), το μαγνητικό
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πεδίο αλλάζει πρόσημο. Επίσης, εάν σκεφτούμε ένα φορτίο q υπό την επίδραση
μαγνητικής δύναμης: ~F = q~u × ~B, κάτω από αναστροφή χρόνου (t → −t) αλλάζει
πρόσημο η ταχύτητα ~u, ενώ η δύναμη όχι! Αυτό σημαίνει ότι το μαγνητικό πεδίο
πρέπει να αλλάξει πρόσημο ( ~B → − ~B)! Πρακτικά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει
εάν ένα σύστημα διατηρεί τη συμμετρία αυτή, ελέγχοντας εάν η χαμιλτονιανή που το
περιγράφει παραμένει αναλλοίωτη κάτω από τη δράση του τελεστή αναστροφής του

χρόνου: T̂+HT̂ = H. Στην περίπτωση της χαμιλτονιανής Bloch h(k) η αντίστοιχη

σχέση είναι: T †H(~k)T = H(−~k) [22].



Παράρτημα C

Θεώρημα Kramer

΄Ολα τα συστήματα με ημιακέραιο spin που χαρακτηρίζονται από συμμετρία ώς πρός
αναστροφή του χρόνου, παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα λόγω του θεωρήματοςKramer,
συμφωνα με το οποίο: Κάθε ενεργειακό επίπεδο ενός συστήματος, που διατηρεί τη
συμμετρία αναστροφής του χρόνου, είναι τουλάχιστον διπλά εκφυλισμένο. Και για
το λόγου το αληθές, ας θεωρήσουμε σύστημα που περιγράφεται από χαμιλτονιανή H
που διατηρεί τη συμμετρία αυτή (και άρα ισχύει [Ĥ, T̂ ] = 0). Ορίζουμε δύο γραμμικά
ανεξάρτητες (ορθογώνιες) ιδιοκαταστάσεις της, |α〉 και |β〉 (δηλαδή 〈α|β〉 = 0), οι
οποίες να συνδέονται μέσω του τελεστή αναστροφής του χρόνου Τ ως εξής:

|β〉 = T |α〉

όπου το |β〉 καλείται ο "time-reversal partner" του |α〉.

Θεωρούμε ιδιοτιμή Eα για την ιδιοκατάσταση |α〉, και Eβ για την |β〉.Δηλαδή:

Ĥ |β〉 = Eβ |β〉 και

Ĥ |α〉 = Eα |α〉

Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι [Ĥ, T̂ ] = 0:

⇒ ĤT̂ |α〉 = T̂ Ĥ |α〉 = EαT̂ |α〉 = Eα |β〉

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι Eα = Eβ, και άρα όντως κάθε ενεργειακή στάθμη
είναι τουλάχισον διπλά εκφυλισμένη.

Εξάλλου, εαν θεωρήσουμε ότι T̂ |ψ〉 = λ |ψ〉 όπου |ψ〉 μια μη εκφυλισμένη κατάστα-
ση, και άρα T̂ 2 |ψ〉 = λ2 |ψ〉, με βάση την ιδιότητα B.0.1 προκύπτει ότι λ2 = −1. Αυτό
ωστόσο δεν είναι επιτρεπτό γιατί το λ είναι μια πραγματική ποσότητα. Αυτός λοιπόν
είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να αντιληφθεί κανείς ότι οι καταστάσεις πρέπει να

είναι εκφυλισμένες, και όπως δείξαμε τουλάχιστον διπλά εκφυλισμένες.
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