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“When one dares to try, rewards are not guaranteed but at
least it is an adventure”

— Andre K. Geim
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1 Εισαγωγή

1.1 Πρόλογος - Κίνητρο Εργασίας

Η τοπολογία παρόλο που ίσως αποτελούσε - μέχρι πρότινος - μια από τις λιγότερο διαφημι-

ζόμενες περιοχές των μαθηματικών, ιδιαίτερα ως προς τις εφαρμογές της στη φυσική, είναι

πλέον αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό κομμάτι τους όπως θα διαφανεί στη συνέχεια.

Μπορεί κανείς εύκολα να εκτιμήσει τον ρόλο που διαδραματίζει η τοπολογία σε ολόκληρη

την φυσική αν αναλογιστεί μονάχα μερικά από τα βραβεία Νόμπελ που δόθηκαν τις τελευταίες

δεκαετίες, σε ανακαλύψεις σχετικές με τοπολογία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το

βραβείο Νόμπελ το οποίο δόθηκε το 2016 στους David J. Thouless, F. Duncan M. Hal-
dane και J. Michael Kosterlitz για τις θεωρητικές τους ανακαλύψεις σχετικά με τοπολογικές

μεταβάσεις φάσης και τοπολογικές φάσεις της ύλης: η κβάντωση της αγωγιμότητας Hall
σε δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων μέσα σε ένα στερεό βρέθηκε να έχει προέλευση τοπολο-

γική (πολύ νωρίς από τον Thouless), ενώ προβλέφθηκε και η συμπεριφορά μονοδιάστατων

συστημάτων αλληλεπιδρώντων σωματιδίων με ακέραιο και ημιακέραιο σπιν η οποία αργότερα

επαληθεύτηκε πειραματικά (κάτι το οποίο όμως δεν θα είναι μέρος αυτής της εργασίας). ΄Ηδη

από το 1985 και το 1998 το βραβείο Νόμπελ έχει δοθεί στην ερμηνεία φαινομένων τοπολογι-

κού χαρακτήρα: Το 1985 το βραβείο απενεμήθη στον Klaus von Klitzing για την πειραματική

ανακάλυψη του ακέραιου κβαντικού φαινομένου Hall (Integer Quantum Hall Effect) και το

1998 στους Robert B. Laughlin, Horst L. Stormer και Daniel C. Tsui για την πειραματι-

κή ανακάλυψη αλλά και ερμηνεία του κλασματικού κβαντικού φαινομένου Hall (Fractional
Quantum Hall Effect), καθώς και για την ανακάλυψη ότι ηλεκτρόνια τα οποία αλληλεπιδρούν

και βρίσκονται υπό την επίδραση ισχυρού μαγνητικού πεδίου μπορούν να σχηματίσουν νέα είδη

“σωματιδίων” με κλασματικό φορτίο (δηλαδή κλάσμα του φορτίου του ηλεκτρονίου).

Σχήμα 1.1: Εδώ φαίνεται η κβάντωση της αντίστασης Hall ρxy και ο σχηματισμός των πλατώ,

όταν αυτή ειδωθεί ως συνάρτηση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β. Οι τιμές στα πλατώ

δίνονται από τη σχέση ρxy = h
ie2

όπου i οι ακέραιοι αριθμοί που αναγράφονται πάνω από κάθε

πλατώ. Φαίνεται επίσης και ο μηδενισμός της διαμήκους αντίστασης ρxx όποτε η αντίσταση

Hall είναι σε πλατώ.

΄Οπως έχουμε ήδη αναφέρει λοιπόν ένα τρανό παράδειγμα τοπολογικού φαινομένου αποτελεί

το κβαντικό φαινόμενο Hall (QHE), η κβάντωση δηλαδή της αντίστασης Hall και ο σχη-

ματισμός πλατώ όπως αυτά που φαίνονται στο Σχήμα 1.1. Πριν την ανακάλυψη της γραφίνης

(ενός μόνο στρώματος ατόμων άνθρακα όπως αυτά που υπάρχουν μέσα στον γραφίτη (αλλά σε
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διαφορετική (2-D) διάταξη)), η επιστημονική κοινότητα πίστευε ότι για την παρατήρηση του

QHE απαραίτητη προϋπόθεση ήταν: το δείγμα να είναι πολύ καθαρό (σχεδόν χωρίς καθόλου

προσμίξεις), να εφαρμόζεται στο δείγμα μαγνητικό πεδίο πολύ μεγάλης έντασης και τέλος η

θερμοκρασία του δείγματος να είναι εξαιρετικά χαμηλή (μερικές δεκάδες Κέλβιν), έτσι ώστε οι

θερμικές διεγέρσεις να μην διαταράσσουν το φαινόμενο. Στην περίπτωση όμως της γραφίνης

το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό αφού το QHE όχι μόνο παρατηρείται σε θερμοκρασία

δωματίου (περί αυτού δείτε εδάφιο 4.9), αλλά επιπρόσθετα τα πλατώ της αγωγιμότητας Hall
τα οποία σχηματίζονται δεν χαλάνε όταν το σύστημα είναι “ακάθαρτο”. Οι προσμίξεις, όχι

μόνο δεν βλάπτουν αλλά αντιθέτως διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην παρατηρησιμότητα του

φαινομένου, αρκεί βέβαια να είναι αρκετά μικρές σε πυκνότητα. Το QHE στην γραφίνη χα-

ρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευστάθεια σε σχέση με άλλα συμβατικά συστήματα εξαιτίας του

γραμμικού ενεργειακού της φάσματος (“Dirac spectrum”).

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση του κβαντικού φαινομένου Hall για το σπιν

- Quantum Spin Hall Effect (QSHE) το οποίο λαμβάνει χώρα κυρίως στους λεγόμενους

τοπολογικούς μονωτές. (Ο αναγνώστης ας προσέξει ότι αυτό το κβαντικό “φαινόμενο Hall”
συμβαίνει και χωρίς την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου!) Σε ένα συμβατικό μονωτή

αν εφαρμόσουμε ασθενικό ηλεκτρικό πεδίο σε κάποια διεύθυνσή του δεν θα παρατηρήσουμε

τίποτα, αφού τα υλικά αυτά δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Αντιθέτως, αν πράξουμε το ίδιο

σε ένα τοπολογικό μονωτή παρατηρείται ρεύμα σπιν (όχι ρεύμα φορτίου) στα άκρα (σύνορα)

του συστήματος, δηλαδή στο περίγραμμα του υλικού αν πρόκειται για δισδιάστατο σύστημα

ή τις εξωτερικές επιφάνειες αν πρόκειται για τρισδιάστατο σύστημα. Οι καταστάσεις αυτές

είναι επίσης εξαιρετικά ευσταθείς αφού έχουν τοπολογική προέλευση και “προστατεύονται”
από το σπάσιμο κάποιων συμμετριών (συμμετρία αναστροφής χρόνου, συμμετρία αναστροφής

χώρου, ή και των δύο ταυτόχρονα), έννοιες τις οποίες θα δούμε συνοπτικά στο κυρίως μέρος

της εργασίας. (Πιο στοχευμένη εφαρμογή τους, στους τοπολογικούς μονωτές γίνεται στο

πρόσφατο βιβλίο του Tkachov [22].)

Σχήμα 1.2: Εδώ φαίνεται το QSHE σε ένα δισδιάστατο τοπολογικό μονωτή. Στα άκρα του

δείγματος παρατηρείται μεταφορά του σπιν (υπό την μορφή ρεύματος σπιν και όχι φορτίου).

Επιπρόσθετα, ας μην ξεχνάμε ότι και η ίδια η γραφίνη αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό

αντικείμενο μελέτης. Το υλικό αυτό, το πρώτο αληθινά δισδιάστατο υλικό όπως θα δούμε και

στο κυρίως μέρος της εργασίας, απομονώθηκε στο εργαστήριο για πρώτη φορά το 2004, από

τους Andre Geim και Konstantin Novoselov και τους χάρισε το βραβείο Νόμπελ έξι χρόνια

αργότερα. Το γεγονός ότι η γραφίνη είναι το πρώτο δισδιάστατο υλικό που κατασκευάστηκε,

σε συνδυασμό με τις εξωτικές της ιδιότητες της και τη δυνατότητα που μας προσφέρει να
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μελετήσουμε με την βοήθειά της σχετικιστικά και τοπολογικά φαινόμενα (όπως το QHE, το

QSHE, το παράδοξο Klein tunneling και το φαινόμενο Ziitterbewegung (το οποίο όμως

δεν αποτελεί μέρος της παρούσας εργασίας) της έχει χαρίσει δικαίως μεγάλη δημοσιότητα τα

τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό παράδειγμα του ενδιαφέροντος που δείχνει σήμερα η επιστη-

μονική κοινότητα για το πολλά υποσχόμενο αυτό υλικό είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής

΄Ενωσης Graphene Flagship, με προϋπολογισμό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο τρέχει

αυτή τη στιγμή και έχει ως σκοπό την περαιτέρω μελέτη της γραφίνης και την χρήση της σε

μελλοντικές εφαρμογές στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και σε άλλες, με πολύ πιο

εξειδικευμένο χαρακτήρα. (Ο αναγνώστης παραπέμπεται σε σχετικά βίντεο: [7–11])

Η γραφίνη ανήκει στην κατηγορία των ημιμέταλλων Dirac (Dirac Semimetals - DSM) α-

φού τα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό της συμπεριφέρονται ως άμαζα φερμιόνια και υπακούουν

στην εξίσωση Dirac. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ενεργειακό φάσμα τους να είναι γραμμικό.

Παίρνουμε δηλαδή σχετικιστικά φάσματα χωρίς να έχουμε σχετικιστικές ταχύτητες (συγκε-

κριμένα για την γραφίνη ισχύει περίπου Vfermi = c/300 = 106m/s). Αυτό έχει ως συνέπεια

να παρατηρείται στην γραφίνη συμμετρία ηλεκτρονίου και οπής. ΄Οταν για παράδειγμα ένα η-

λεκτρόνιο διεγερθεί και ανέβει στην ζώνη αγωγιμότητας αφήνει πίσω του στην ζώνη σθένους

στην αντίστοιχη κενή θέση, μία οπή. Τα δύο αυτά σωματίδια αν και βρίσκονται σε διαφορετικές

ζώνες μπορούν να μελετηθούν με την χρήση του ίδιου φορμαλισμού. Με άλλα λόγια μπορούν

να μελετηθούν ως σωματίδιο και αντισωματίδιο μαζί, όπως γίνεται και με την εξίσωση Dirac
για ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο. Ακόμη, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσου-

με διάφορα πειράματα στο εργαστήριο με σκοπό την μελέτη ύλης - αντιύλης. Σχετικιστικά

φαινόμενα όπως το Klein tunneling ή το Zitterbewegung είναι πολύ πιο εύκολο να παρα-

τηρηθούν σε ένα δείγμα γραφίνης παρά στο κενό, στο οποίο οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι

τεράστιες. (Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι για την παρατήρηση του φαινομένου Klein
tunneling στο κενό απαιτείται ηλεκτρικό πεδίο της τάξεως 1016V/m.)

Σχήμα 1.3: Στην εικόνα αυτή γίνεται μια σύγκριση των ενεργειακών φασμάτων της γραφίνης

με αυτά των μετάλλων και των μονωτών. Στα μέταλλα η ενεργεια Fermi βρίσκεται στην

ζώνη αγωγιμότητας και όπως βλέπουμε κάποιες καταστάσεις στην ζώνη αυτή είναι ήδη κατει-

λημμένες. Στους μονωτές υπάρχει ενεργειακό χάσμα ανάμεσα στην ζώνη αγωγιμότητας και

στην ζώνη σθένους. Η ενέργεια Fermi βρίσκεται μέσα στο χάσμα. Στη γραφίνη οι ζώνες

αγωγιμότητας και σθένους ακουμπάνε. Η ενέργεια Fermi βρίσκεται ακριβώς στο σημείο

αυτό, το λεγόμενο “σημείο ουδετερότητας”. Τέλος παρατηρούμε ότι το φάσμα της γραφίνης

πλησίον των σημείων ουδετερότητας, είναι γραμμικό και ότι σχηματίζονται οι λεγόμενοι κώνοι

Dirac.

8



Τέλος, υπάρχει μια άλλη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία υλικών, με εξωτικές ιδιότητες οι

οποίες έχουν τοπολογική προέλευση, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο στην εργασία αυτή,

τα τοπολογικά ημιμέταλλα ή αλλιώς ημιμέταλλα Weyl (Weyl semi-metals - WSM), τα οποία

έχουν κάνει πάταγο τα τελευταία χρόνια. Τα υλικά αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως ένα τρισ-

διάστατο ανάλογο της δισδιάστατης γραφίνης αφού παρουσιάζουν και αυτά γραμμικό φάσμα

και χαρακτηρίζονται και πάλι από τον σχηματισμών κώνων, αλλά τώρα κώνων Weyl (με συ-

γκεκριμένη χειραλικότητα), στον πάτο των οποίων βρίσκονται οι λεγόμενοι κόμβοι Weyl -
“Weyl nodes”. Οι κόμβοι Weyl, όμως είναι πολύ πιο ευσταθείς από τις κορυφές των κώνων

Dirac (δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να ανοίξει χάσμα) και χαρακτηρίζονται από αποσυμπλεγ-

μένες (de-coupled) χειραλικότητες, όπως θα εξηγήσουμε στο κυρίως κείμενο, και βρίσκονται

σε διαφορετικές περιοχές του χώρου-k (σε αντίθεση με τους αντίστοιχους κώνους Dirac, όπου
έχουμε τις δύο χειραλικότητες να συμβαίνουν στις ίδιες περιοχές του χώρου-k).

Σκοπός μου λοιπόν μέσω της μελέτης τόσο της γραφίνης όσο και των τοπολογικών μο-

νωτών και των WSM είναι να μυήσω τον αναγνώστη στον κόσμο της τοπολογίας όπως αυτή

εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στη φυσική στερεάς κατάστασης, αναδεικνύοντας έτσι τον

εξωτικό της χαρακτήρα αλλά και την χρησιμότητά της. Ακόμη, στην εργασία αυτή γίνεται

εκτεταμένη αναφορά σε φαινόμενα όπως το QHE, QSHE, και το Klein tunneling τα οποία

αφενός δίνουν πολλές υποσχέσεις για μελλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές αλλά ταυτόχρονα

ανοίγουν τις πύλες για περαιτέρω εμβάθυνση στη φυσική (δηλαδή σε νέα φυσικά φαινόμενα).

Μία κοινή (ενοποιητική) έννοια που δεν αναφέραμε -που μάλιστα εμφανίζεται στον τίτλο αυ-

τής της εργασίας- είναι η έννοια της φάσης Berry και διαφόρων άλλων ποσοτήτων γύρω από

αυτή (συνοχή Berry, καμπυλότητα Berry) που είναι παρούσα στο βάθος όλων των φάσεων

και φαινομένων που θα συζητήσουμε. Πώς; Αυτές οι βαθύτερες μαθηματικές έννοιες (που

μάλιστα συνδέουν πολύ διαφορετικές γνωστικές περιοχές και εδώ αλλά και πέρα από τη φυσική

στερεάς κατάστασης) είναι έννοιες γεωμετρικές - που με συνεχή τους “παραμόρφωση” αυτές

μεταβάλλονται - αλλά με ολοκλήρωση τους σε κλειστές επιφάνειες σε κάποιο χώρο (π.χ. στο

χώρο των κρυσταλλικών ορμών) δίνουν τοπολογικά αποτελέσματα (π.χ. Gauss-Bonnet topo-
logical invariant) τα οποία είναι αναίσθητα στις γεωμετρικές λεπτομέρειες των ποσοτήτων

Berry, και τα οποία με τη σειρά τους δίνουν τα κβαντωμένα και πολύ ευσταθή μακροσκοπι-

κά φαινόμενα που παρατηρούμε στο πείραμα (όπως τα προαναφερθέντα), πολλές φορές χωρίς

απώλειες ενέργειας (!) και κάποιες φορές και σε θερμοκρασία δωματίου (!) Η βαθύτερη κατα-

νόηση της τοπολογικής προέλευσης αυτών των φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη

κατανόηση της φυσικής γενικότερα. Εύχομαι, η προσπάθειά μου αυτή να ευχαριστήσει τον

αναγνώστη και να του δώσει την ευκαιρία να αγαπήσει αλλά και να εκτιμήσει την ομορφιά που

επιδεικνύουν οι νομοτέλειες της γνωστικής αυτής περιοχής, όπως και εγώ. Καλή μελέτη!
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1.2 Συνοπτική Προεπισκόπηση Εργασίας

Η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως: Αρχικά θα γίνει μια εισαγωγή σε βασικές έν-

νοιες που αφορούν τη “γεωμετρία” της Κβαντικής Μηχανικής και οι οποίες περιστρέφονται

γύρω από την έννοια της “φάσης Berry”. (Μια τέτοια συζήτηση συνηθίζεται να καλείται

Berry-ολογία). Επιπρόσθετα θα παρουσιαστεί κάποιο μαθηματικό υπόβαθρο το οποίο θα

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον αναγνώστη στη συνέχεια. Θα γίνει αναφορά στο αδιαβατικό

θεώρημα, το οποίο μελετήθηκε παλιά με λαθεμένο τρόπο από τους Born και Fock και θα ορι-

στούν οι έννοιες: γεωμετρική φάση Berry, καμπυλότητα Berry, συνοχή Berry και Chern
number. Ακολούθως θα παρουσιαστεί συνοπτικά το θεώρημα Gauss - Bonnet και αυτή θα

είναι η πρώτη φορά που η τοπολογία θα μπει στο παιχνίδι. Ακόμη θα συζητηθεί το μαγνητικό

φαινόμενο Aharonov-Bohm, το οποίο είναι επίσης τοπολογικής προέλευσης και θα γίνει μια

μικρή αναφορά στο μαγνητικό μονόπολο του Dirac λόγω της μεγάλης χρησιμότητάς του σε

ότι ακολουθεί. Θα δούμε, για παράδειγμα, το πολύ γενικό συμπέρασμα ότι η κβάντωση που

προέρχεται από θεώρηση Gauss - Bonnet είναι ακριβώς ίδια με την κβάντωση του μαγνητικού

φορτίου (μονοπόλου) που προέρχεται από τη συνθήκη κβάντωσης του Dirac (1931) - και αυ-

τός ο συσχετισμός φαίνεται πάντα μέσω των ποσοτήτων Berry που εμφανίζονται (ανεξάρτητα)

στα δύο προβλήματα.

Το επόμενο κεφάλαιο θα είναι εξ΄ ολοκλήρου αφιερωμένο στη γραφίνη. Αφού παρουσια-

στεί η κρυσταλλική της δομή θα περιγραφεί ο τρόπος εύρεσης του ενεργειακού της φάσματος

με την χρήση του μοντέλου Tight-binding. Στο παράρτημα θα προσπαθήσουμε, σε μια

πρωτότυπη προσπάθεια να αναπαραγάγουμε τα αποτελέσματα αυτά με την χρήση ενός άλλου

μοντέλου: του μοντέλου δικτύου (πολλών μονοδιάστατων κλάδων που δημιουργούν τη δομή

της γραφίνης). Αφού θέσουμε λύση τρέχοντος κύματος σε κάθε κλάδο και επιβάλουμε τις

κατάλληλες συνοριακές συνθήκες θα εξαγάγουμε μια σχέση για την ενέργεια στην γειτονιά

των κώνων Dirac αλλά και γενικότερα σε όλα τα σημεία της ζώνης Brillouin. Ακολούθως

θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας αυτά με αυτά που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και προ-

κύπτουν μέσω της μεθόδου Tight-binding. Στο τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε για

λίγο με το φαινόμενο έλλειψης οπισθοσκέδασης στα άκρα (δηλαδή το σύνορο) ενός δείγματος

γραφίνης και το παράδοξο Klein tunneling.

Ακολούθως στο τέταρτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για ακόμη ένα πολύ σημαντικό κβαντικό

φαινόμενο στην σύγχρονη φυσική: το κβαντικό φαινόμενο Hall. Αφού παρουσιάσουμε τα

επίπεδα Landau και το επιχείρημα του Laughlin, θα εξηγήσουμε πώς προκύπτει η κβάντωση

της αγωγιμότητας Hall και η εμφάνιση των αντίστοιχων πλατώ. Εδώ θα διαφανεί με εναλλα-

κτικά επιχειρήματα και η δύναμη της, Berry-ολογίας αφού ο Thouless και οι συνεργάτες του,

το 1982, απέδειξαν ότι η κβάντωση Hall είναι άμεση συνέπεια του θεωρήματος Gauss - Bon-
net, ενός θεωρήματος τοπολογίας που ήδη αναφέραμε εφαρμοσμένο στην καμπυλότητα Berry,
και μάλιστα πριν την ανακάλυψη της φάσης Berry, η οποία έγινε 2 χρόνια αργότερα (μάλιστα

η γενικότερη σχέση μεταξύ Berry-ολογίας και θεωρήματος Gauss - Bonnet (τοπολογίας) επι-

σημάνθηκε “αμέσως” από τον Barry Simon [42]). Κλείνοντας το κεφάλαιο θα περιγράψουμε

το ανώμαλο κβαντικό φαινόμενο Hall το οποίο συναντάται στην γραφίνη. Στην περίπτωση

αυτή, εξαιτίας της εξίσωσης Dirac στην οποία υπακούουν τα ηλεκτρόνια της γραφίνης, τα

πλατώ της αγωγιμότητας Hall δεν είναι ανάλογα του ακέραιου αριθμού n αλλά του
√
n,

και λόγω αυτού προκύπτει ότι παρατηρούνται και σε θερμοκρασία δωματίου! Ακόμη θα γίνει

μνεία και στις καταστάσεις των ηλεκτρονίων οι οποίες βρίσκονται στα άκρα του δείγματος και

οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ότι σε μια

διάταξη Hall, στα άκρα του δείγματος δημιουργείται ρεύμα φορτίου λόγω των ανολοκλήρω-

των ημικυκλικών τροχιών του ηλεκτρονίου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης

επίδρασης στο δείγμα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου κάθετων μεταξύ τους.
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Αμέσως μετά στο πέμπτο κεφάλαιο θα εξηγήσουμε ποιά υλικά ονομάζονται τοπολογικοί μο-

νωτές και τι τα διαφοροποιεί από τους συμβατικούς μονωτές. Ακόμη θα περιγράψουμε το

κβαντικό φαινόμενο Hall για το σπιν τόσο σε συστήματα τοπολογικών μονωτών, όσο και την

θεωρητική του πρόβλεψη στην γραφίνη και θα εξηγήσουμε την τοπολογική του προέλευση.

Εν κατακλείδι, στο επόμενο κεφάλαιο θα κάνουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή των ημιμε-

τάλλων Weyl, της πιο επίκαιρης και ταυτόχρονα μάλλον πιο “καυτής” περιοχής στην στερεά

κατάσταση την τελευταία περίοδο, και θα εξηγήσουμε τις βασικές ομοιότητες και διαφορές

τους με τα ημιμέταλλα Dirac, όπως η γραφίνη.

Η εργασία θα κλείσει με ένα παράρτημα όπου έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για μια πρω-

τότυπη προσπάθεια (με χρήση δικτύου γραφίνης) στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί. Τέλος, η

επερχόμενη προφορική παρουσίαση ελπίζω να μας θυμίσει όλα τα ωραία που μάθαμε κατά την

διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας.

Σημείωση που προστίθεται λίγο πριν το τυπογραφείο : Σε πολύ πρόσφατο πειραματικό preprint
από την Ιαπωνία [84] υπάρχει ο ισχυρισμός ότι -χωρίς αμφιβολία- εμφανίζεται υπεραγωγιμότητα

(σε συστήματα γραφίνης και αλκανίων) σε θερμοκρασία δωματίου (και αρκετά πιο ψηλά)! (ένα

από τα κεντρικά όνειρα/στόχους της Φυσικής). Αν αυτό αναπαραχθεί και σε άλλα εργαστήρια,

ίσως σημαίνει ότι η φυσική τύπου Berry και η τοπολογία μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο να

παίξουν και σε επίπεδο φυσικής πολλών σωμάτων - κάτι που μας αφήνει πολλές δυνατότητες

για μελέτη στο μέλλον.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πρόσφατα αρχίσει να διαμορφώνεται μία “απρόσμενη”
υποπεριοχή με κλασσικά συστήματα όπου εμφανίζονται τοπολογικές ιδιότητες και συμπεριφο-

ρές εντελώς ανάλογες αυτών των Τοπολογικών Μονωτών - ο αναγνώστης παραπέμπεται στις

αναφορές: [34, 35,38].
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2 Berry-ολογία - Εισαγωγή σε Βασικές ΄Εννοιες

2.1 Μετασχηματισμοί Βαθμίδας στην Κβαντική Μηχανική.

Μία από τις εξισώσεις Maxwell στον ηλεκτρομαγνητισμό μας λέει ότι η απόκλιση του μαγνη-

τικού πεδίου πρέπει να είναι ίση με μηδέν:

−→
∇ ·
−→
B = 0 (2.1.1)

(πράγμα που είναι ισοδύναμο με το ότι δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα στον πραγματικό

χώρο).

Αυτό επιτρέπει τον ορισμό του διανυσματικού δυναμικού
−→
A έτσι ώστε σε κάθε σημείο του

χώρου το μαγνητικό πεδίο να δίνεται από:

−→
B =

−→
∇ ×

−→
A (2.1.2)

Η σχέση αυτή δεν ορίζει μονοσήμαντα το διανυσματικό δυναμικό αλλά μας επιτρέπεται να

το μεταβάλλουμε, με την προϋπόθεση πάντα ότι η αλλαγή που θα κάνουμε θα είναι τέτοια,

έτσι ώστε στο τέλος το μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι η μετρούμενη φυσική ποσότητα να

παραμένει αναλλοίωτο. Δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε ένα νέο διανυσματικό δυναμικό
−→
A′ το

οποίο συνδέεται με το αρχικό μας
−→
A μέσω του μετασχηματισμού:

−→
A′ =

−→
A +

−→
∇f (2.1.3)

όπου f είναι μια οποιαδήποτε βαθμωτή, μη παθολογική (συνεχής και παραγωγίσιμη) συνάρ-

τηση. Πράγματι είναι πολύ εύκολο να δειχθεί ότι μετά από ένα τέτοιο μετασχηματισμό το

μαγνητικό πεδίο παραμένει αναλλοίωτο:

−→
B′ =

−→
∇ ×

−→
A′ =

−→
∇ × (

−→
A +

−→
∇f) =

−→
∇ ×

−→
A +

−→
∇ ×

−→
∇f =

−→
∇ ×

−→
A =

−→
B (2.1.4)

Επιπρόσθετα για σκοπούς πληρότητας, θα αναφέρουμε ότι ο μετασχηματισμός βαθμίδας για

το βαθμωτό δυναμικό V , σε γκαουσιανές μονάδες είναι:

V ′ = V − 1

c

∂f

∂t
(2.1.5)

κάτω από τον οποίο το ηλεκτρικό πεδίο
−→
E παραμένει επίσης αναλλοίωτο.

−→
E′ = −

−→
∇V ′ − 1

c

∂
−→
A′

∂t
= −
−→
∇V − 1

c

∂
−→
A

∂t
=
−→
E (2.1.6)

(όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήθηκε εναλλαγή των χωρικών με την χρονική παράγω-

γο.) Στο σημείο αυτό αξίζει να ειπωθεί ότι ένας τέτοιος μετασχηματισμός στα δυναμικά,

μπορεί να μην επηρεάσει τις τιμές των πεδίων
−→
B και

−→
E αλλά επιφέρει αλλαγές στην εξίσω-

ση Schrödinger με ενδεχόμενα άμεσες συνέπειες και σε μετρήσιμα μεγέθη του κβαντικού

συστήματος. (Αυτό θα το δούμε αργότερα όταν θα μελετήσουμε το πρόβλημα κβαντικού

σωματιδίου σε δακτυλίδι). Θυμίζουμε ότι η Χαμιλτονιανή ενός φορτισμένου κβαντικού σωμα-

τιδίου χωρίς σπιν είναι γενικά:

H =
(−→p − q

c

−→
A )2

2m
+ U(−→r , t) (2.1.7)
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με τη δυναμική ενέργεια U = qV για ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Δηλαδή ο τελεστής κανο-

νικής ορμής
−→p αντικαθίσταται από τον τελεστή της “κινηματικής ορμής”:

−→
Π = (−→p − q

c

−→
A )

Ας δούμε λοιπόν πώς ο μετασχηματισμός αυτός βαθμίδας επηρεάζει την κυματοσυνάρτηση

του συστήματος με απλό τρόπο: προκύπτει ότι απλά την πολλαπλασιάζει με ένα παράγοντα

φάσης.

Ψ
−→
A′,V ′(−→r , t) = Ψ

−→
A,V (−→r , t) e

iq
h̄c
f(−→r ,t)

(2.1.8)

Πάμε να το δείξουμε! Η Χαμιλτονιανή για κβαντικό σωματίδιο μάζας m, φορτίου q, χωρίς

σπιν στην παρουσία του διανυσματικού δυναμικού
−→
A′ και βαθμωτού δυναμικού V ′ γράφεται:

H =
1

2m

−→
Π′2 + qV ′(−→r , t) =

1

2m
(−→p − q

c

−→
A ′(−→r , t))2 + qV ′(−→r , t) (2.1.9)

Η χρονοεξαρτημένη εξίσωση Schrödinger τότε γράφεται[ 1

2m

(−→p − q

c

−→
A′(−→r , t)

)2
+ qV ′(−→r , t)

]
Ψ′(−→r , t) = ih̄

∂

∂t
Ψ′(−→r , t) (2.1.10)

και αν στην θέση της Ψ′ αντικαταστήσουμε την (2.1.8), τότε έχουμε[ 1

2m

(−→p − q

c

−→
A (−→r , t)− q

c

−→
∇f
)2

+ q(V (−→r , t)− 1

c

∂f

∂t
)
]
Ψ(−→r , t)ei

q
h̄c
f(−→r ,t) = ih̄

∂

∂t
Ψ(−→r , t)
(2.1.11)

Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι:(
− ih̄
−→
∇ − q

c

−→
A − q

c

−→
∇f
)

Ψe
iq
h̄c
f(−→r ,t) = e

iq
h̄c
f(−→r ,t)

(
− ih̄
−→
∇ − q

c

−→
A
)

Ψ

και επίσης (
− ih̄
−→
∇ − q

c

−→
A − q

c

−→
∇f
)2

Ψe
iq
h̄c
f(−→r ,t) = e

iq
h̄c
f(−→r ,t)

(
− ih̄
−→
∇ − q

c

−→
A
)2

Ψ

Επιπρόσθετα

ih̄
∂Ψ′

∂t
= ih̄

∂Ψ

∂t
e
iq
h̄c
f(−→r ,t) − h̄q

c
Ψ
∂f

∂t
e
iq
h̄c
f(−→r ,t)

Αντικαθιστώντας τα πιο πάνω στην (2.1.10) καταλήγουμε στο ακόλουθο:

e
iq
h̄c
f(r,t)

[ 1

2m

(
− ih̄∇− q

c

−→
A
)2

+ qV (−→r , t
)]

Ψ(−→r , t) = ih̄e
iq
h̄c
f(−→r ,t) ∂

∂t
Ψ(−→r , t) (2.1.12)

και ο παράγοντας φάσης e
iq
h̄c
f
(ο οποίος ποτέ δεν μηδενίζεται γιατί έχει πάντα μέτρο μονάδα),

μπορεί να απλοποιηθεί και από τα δύο μέλη της πιο πάνω ισότητας.

Ξεκινώντας λοιπόν από τα μετασχηματισμένα δυναμικά, παρατηρούμε ότι καταλήγουμε και πάλι

στην αρχική μορφή της εξίσωσης Schrödinger με τα αρχικά δυναμικά αφού ο κοινός παράγο-

ντας φάσης μπορεί να απλοποιηθεί καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μορφή της εξίσωσης

13



Schrödinger παραμένει αμετάβλητη κάτω από μετασχηματισμούς βαθμίδας. Η αλλαγή όμως

που κάναμε στα δυναμικά (από
−→
A, V σε

−→
A′, V ′) έχει επίπτωση πάνω στην κυματοσυνάρτηση

την οποία μεταβάλλει με τον εξής τρόπο:

Ψ
−→
A′,V ′(−→r , t) = Ψ

−→
A,V (−→r , t) e

iq
h̄c
f(−→r ,t)

(2.1.13)

Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη αφού η κυματοσυνάρτηση Ψ δεν είναι

είναι μετρήσιμη ποσότητα και για αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητο να είναι αναλλίωτη κάτω

από μετασχηματισμούς βαθμίδας. Αντιθέτως το τετράγωνο του μέτρου της κυματοσυνάρτη-

σης είναι μετρήσιμη ποσότητα και όπως μπορεί κάποιος να ελέγξει εύκολα, είναι πράγματι

αναλλοίωτη κάτω από τέτοιους μετασχηματισμούς.

Στην περίπτωση όπου το αρχικό διανυσματικό δυναμικό είναι ίσο με μηδεν (
−→
A = 0) τότε

το τελικό
−→
A′ (υποτιθέμενο στατικό) δίνεται από την

−→
A =

−→
∇f(−→r )

Ολοκληρώνοντας καταλήγουμε:

f(−→r ) =

∫ −→r
−→ro

−→
A (−→r ′) · d−→r ′ (2.1.14)

όπου έχουμε την ελευθερία να πάρουμε f(−→ro) = 0, όταν
−→ro ένα αυθαίρετο σημείο αναφο-

ράς (παρατηρούμε ότι και το
−→r και το

−→ro πρέπει να είναι εκτός μαγνητικού πεδίου, αφού

π.χ.
−→
∇ ×

−→
A =

−→
∇ ×

−→
∇f = 0). ΄Ετσι λοιπόν καταλήγουμε

Ψ
−→
A′(−→r , t) = Ψ

−→
A=0(−→r , t)e

iq
h̄c

∫ r
ro

−→
A (−→r ′)·d−→r ′

(2.1.15)

που είναι ο συνηθισμένος τρόπος που δύο προβλήματα αντιστοιχίζονται μεταξύ τους (βλέπετε

στη συνέχεια) [56].

Επίσης πρέπει να προσεχθεί ότι, το μονοπάτι κατά μήκος του οποίου πρέπει να γίνει το επικα-

μπύλιο ολοκλήρωμα του
−→
A που είναι στην έξτρα φάση του αποτελέσματος (2.1.15), μπορεί να

έχει οποιανδήποτε μορφή, αρκεί να μην περνάει μέσα από περιοχές που περιέχουν μαγνητικό

πεδίο (έτσι ώστε για όλα τα ενδιάμεσα σημεία
−→
r′ (βουβή μεταβλητή ολοκλήρωσης) να ισχύει

και πάλι ότι
−→
A (
−→
r′ ) =

−→
∇′f(

−→
r′ )). Η περίπτωση αυτό να μην ικανοποιείται οδηγεί σε φάσεις πιο

διευρυμένες από αυτές της (2.1.15) οι οποίες περιέχουν μη-τοπικές συνεισφορές από μακρυνά

μαγνητικά πεδία, και οι οποίες έχουν βρεθεί από την ομάδα μας [60] [25].

2.2 Μαγνητικό Φαινόμενο Aharonov-Bohm - Κβαντικό Σωματίδιο

σε Δακτυλίδι

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα πίστευε ότι το διανυσματικό

δυναμικό A(−→r , t) έχει καθαρά και μόνο μαθηματική σημασία χωρίς κάποια άμεση επίδραση

σε κάποια μετρούμενη φυσική ποσότητα αφού μπορούσε πάντα να απαλειφθεί με κάποιο κα-

τάλληλο μετασχηματισμό βαθμίδας. ΄Ομως το 1959 οι Aharonov και Bohm σε σχετική

τους δημοσίευση [37] έδειξαν το αντίθετο (ότι δηλαδή δεν μπορεί να απαλειφθεί) προσδίδοντας
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βαθύτερη φυσική σημασία στα δυναμικά. Μάλιστα το έκαναν και για το βαθμωτό δυναμικό V
(το λεγόμενο “ηλεκτρικό φαινόμενο Aharonov-Bohm” το οποίο όμως δεν θα χρειαστούμε

σε αυτή την εργασία). Το φαινόμενο αυτό όπου φορτισμένα κβαντικά σωματίδια τα οποία

ζουν σε κάποιο χώρο όπου ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο είναι μηδενικά αλλά παρόλαυτα η

συμπεριφορά τους επηρεάζεται από τα αντίστοιχα ηλεκτρομαγνητικά δυναμικά ονομάζεται φαι-

νόμενο Aharonov-Bohm και, μετά από πολυετή αμφισβήτηση κυρίως από διάσημα ονόματα

της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, έχει επαληθευτεί πειραματικά.

Παρόλο που συνήθως το φαινόμενο αυτό συζητιέται σε συνθήκες σκέδασης (πείραμα διπλής

σχισμής με έξτρα μαγνητική ροή) εμείς θα παρουσιάσουμε το ανάλογο σε συνθήκες περιο-

ρισμού (confinement): θα συζητήσουμε το απλό παράδειγμα ενός σωματιδίου το οποίο είναι

αναγκασμένο να κινείται μόνο πάνω σε ένα μονοδιάστατο δακτυλίδι και στο εσωτερικό του

δακτυλιδιού (όχι κατ΄ ανάγκη στο κέντρο) υπάρχει κάποια μαγνητική ροή Φ. Εδώ χρειάζεται να

τονιστεί ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται η μαγνητική ροή είναι αυστηρά απαγορευμένη για

το σωματίδιο. Θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις: όταν η εν λόγω μαγνητική ροή είναι μηδενική,

και όταν έχει κάποια τιμή Φ. (Για να θυμηθείτε τον ορισμό της μαγνητικής ροής Φ μπορείτε

να δείτε την (2.2.9) παρακάτω)

Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη περίπτωση, όπου δεν υπάρχει μαγνητική ροή και το κβαντικό

μας σωματίδιο μπορεί να κινηθεί κατά μήκος του δακτυλιδιού ακτίνας R το οποίο φαίνεται στο

σχήμα (2.1)

Σχήμα 2.1: Σωματίδιο σε δακτυλίδι ακτίνας R στην απουσία μαγνητικής ροής.

Η χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger για σωματίδιο μάζας m και φορτίου −e το οποίο

ζει σε δακτυλίδι ακτίνας R δίνεται πιο κάτω

− h̄2

2m
∇2Ψ(a) = EΨ(φ)

− h̄2

2mR2

∂2

∂φ2
Ψ(φ) = EΨ(φ) (2.2.1)

(αφού εδώ ∇ = ∂
∂x και x = Rφ). Η θέση του σωματιδίου περιγράφεται από την γωνία φ. Η

(2.2.1) παίρνει τελικά τη μορφή ( ∂2

∂φ2
+ n2

)
Ψ(φ) = 0 (2.2.2)
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όπου

n =

√
2mR2E

h̄
(2.2.3)

Η κανονικοποιημένη λύση της εξίσωσης μπορεί να γραφτεί στη μορφή μιγαδικού εκθετικού:

Ψn(φ) =
einφ√

2π
(2.2.4)

όπου το n μπορεί να πάρει και θετικές και αρνητικές τιμές. (ουσιαστικά το h̄n είναι οι ιδιοτιμές

της στροφορμής Lz).
Το αντίστοιχο ενεργειακό φάσμα προκύπτει να είναι:

En =
h̄2n2

2mR2
(2.2.5)

Η ενέργεια είναι διπλά εκφυλισμένη ως προς n, (εκτός από την περίπτωση n 6= 0), αφού για

αντίθετες τιμές του n, η ενέργεια προκύπτει να είναι η ίδια.

Στη συνέχεια επιβάλλουμε μονοτιμία στην κυματοσυνάρτηση όταν η γωνιά αλλάζει κατά 2π,

έτσι ώστε να έχουμε μοναδική λύση σε κάθε σημείο του δακτυλιδιού, δηλαδή

Ψ(φ) = Ψ(φ+ 2π) (2.2.6)

Από την συνθήκη αυτή προκύπτει:

ei2πn = 1 (2.2.7)

πράγμα που σημαίνει ότι :

n ∈ Z (2.2.8)

και το πρόβλημα έχει λυθεί πλήρως από τις (2.2.4) και (2.2.5) με n = 0,±1,±2, ..

Τώρα πάμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα με μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά από τον κενό

χώρο στο εσωτερικό του δακτυλιδιου (όχι απαραίτητα στο κέντρο) περνά μαγνητική ροή όπως

φαίνεται στο σχήμα (2.2) Η μαγνητική ροή δεν ακουμπάει το δακτυλίδι, δηλαδή στην περι-

φέρεια όπου ζει το σωματίδιο ισχύει B = 0.

Το διανυσματικό δυναμικό όμως εκεί δεν μπορεί να είναι μηδέν αφού το επικαμπύλιο ολο-

κλήρωμά του οφείλει να παράγει την περικλειόμενη μαγνητική ροή, μιά και από το νόμο του

Stokes έχουμε

Φ =

∫ ∫
S

−→
B · d−→s =

∫ ∫
S

(
−→
∇ ×

−→
A ) · d−→s =

∮
C

−→
A · d

−→
l (2.2.9)

όπου C η κλειστή γραμμή (loop) που είναι το σύνορο της ανοικτής επιφάνειας S.
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Σχήμα 2.2: Σωματίδιο σε δακτυλίδι ακτίνας R στην παρουσία μαγνητικής ροής που περνά

μέσα από το δακτυλίδι (περιοχή απαγορευμένη για το σωματίδιο).

΄Ετσι προκύπτει ότι η πιο απλή επιλογή βαθμίδας με αζιμουθιακή συμμετρία είναι η ακόλουθη:

−→
A =

Φ

2πR
φ̂ (2.2.10)

Η νέα εξίσωση Schrödinger για ηλεκτρόνιο (άρα q = −e) παίρνει τότε τη μορφή:

1

2m

(−ih̄
R

∂

∂φ
+
e|
−→
A |
c

)2
Ψ(φ) = EΨ(φ) (2.2.11)

Η λύση της πιο πάνω, σύμφωνα με την ιδιότητα (2.1.15) προκύπτει να είναι:

ΨA 6=0(φ) = ΨA=0(φ)e−
ie
h̄c

∫ x
xo=0

−→
A ·
−→
dl

με το μονοπάτι του επικαμπύλιου ολοκληρώματος να μπορεί να ληφθεί το κομμάτι της περι-

φέρειας (από 0 ως το σημείο x), μονοπάτι “ασφαλές” διότι είναι εκτός μαγνητικού πεδίου, και

με χρήση της (2.2.10) στο επικαμπύλιο ολοκλήρωμα παίρνουμε τελικά:

Ψ(A 6=0)(φ) =
1√
2π
exp
[
i
(√2mR2E

h̄2 φ− e

h̄c

Φ

2πR
Rφ
)]

(2.2.12)

=
1√
2π
exp
[
i
(√2mR2E

h̄2 − Φ

Φo

)
φ
]

(2.2.13)

όπου χρησιμοποιήθηκε το 2πh̄ = h και Φo είναι το κβάντο μαγνητικής ροής, (Φo = hc
e ).

Αν απαιτήσουμε και πάλι μονοτιμία στην κυματοσυνάρτηση καθώς το φ αλλάζει κατά 2π,

θα προκύψει και πάλι ότι το περιεχόμενο της παρένθεσης του εκθέτη πρέπει να είναι ακέραιος:√
2mR2E

h̄2 − Φ

Φo
= n, n ∈ Z (2.2.14)

και από αυτό, λύνοντας το ως προς Ε, το ενεργειακό φάσμα τελικά προκύπτει να είναι:

En =
h̄2

2mR2

(
n+

Φ

Φo

)2
(2.2.15)
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Η πιο σημαντική παρατήρηση που μπορεί να γίνει για το φαινόμενο αυτό είναι ότι μετρήσιμες πο-

σότητες όπως η ενέργεια του ηλεκτρονίου (παρόμοια συμβαίνει και για το ρεύμα πιθανότητας)

έχουν επηρεαστεί από την παρουσία μαγνητικής ροής Φ παρόλο που οι μαγνητικές δυναμικές

γραμμές είναι σε κάποια απόσταση από τον δρόμο πάνω στον οποίο κινείται το κβαντικό μας

σωματίδιο. Παρόλο που η μαγνητική ροή λοιπόν βρίσκεται σε μια “απαγορευμένη” για το

σωματίδιο περιοχή, το επηρεάζει δραματικά και όχι σαν μια μικρή διαταραχή!

Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι η η εισαγωγή μαγνητικής ροής στο πρόβλημα έχει ως απο-

τέλεσμα να αίρεται ο εκφυλισμός για θετικές και αρνητικές τιμές του ακέραιου n, ο οποίος

υπήρχε στην απουσία μαγνητικής ροής (τουλάχιστον όσο αφορά τις περιπτώσεις όπου η μα-

γνητική ροή Φ δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κβάντου ροής Φo (για |q| = e) όπως θα

δούμε αμέσως παρακάτω).

Μια ακόμη δραματική συνέπεια του μαγνητικού Aharonov-Bohm φαινομένου είναι η εμ-

φάνιση “επίμονων ρευμάτων” για τιμές της μαγνητικής ροής Φ 6= nΦo. ΄Οπως γνωρίζουμε

από τον ηλεκτρομαγνητισμό η αναμενόμενη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται ως ακολο-

ύθως (η σχετική απόδειξη δίνεται στην ενότητα (4.9) )

< j >el = −c∂En
∂Φ

(2.2.16)

το οποίο στην δική μας περίπτωση δίνει

< j >el =
c2h̄

mR2

(
n+

Φ

Φo

)
(2.2.17)

Στο δακτυλίδι λοιπόν παρατηρείται η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία δεν σβήνουν ποτέ

(δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας). Τα ρεύματα αυτά ονομάζονται επίμονα ρεύματα - persis-
tent currents και έχουν παρατηρηθεί και πειραματικά [14].

Ως καταληκτικό σχόλιο ας κάνουμε μια μικρή σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών στην πα-

ρουσία και στην απουσία μαγνητικής ροής θέλοντας να αναδείξουμε καλύτερα τον τρόπο που

επιδρά το φαινόμενο Aharonov-Bohm στο σύστημα. Το εν λόγω φαινόμενο έχει την προ-

έλευση του στις κυματοσυναρτήσεις και στον επιπλέον παράγοντα φάσης της ιδιότητας (2.1.15)

ενώ επηρεάζει μη διαταρακτικά τις ενέργειες και προκαλεί άρση του εκφυλισμού που υπήρχε

στην απουσία του μαγνητικής ροής. Στην περίπτωση όμως όπου η περικλειόμενη μαγνητική

ροή είναι κάποιο ακέραιο πολλαπλάσιο του κβάντου μαγνητικής ροής Φo τότε ο εκφυλισμός

επιστρέφει. Το συνολικό ενεργειακό φάσμα προκύπτει να είναι της ίδιας ακριβώς μορφής με

την περίπτωση απουσίας μαγνητικής ροής με μόνη διαφορά ότι τώρα ο ακέραιος από τον οποίο

εξαρτάται γίνεται N = n+ Φ
Φo

. Επιπρόσθετα, οποιανδήποτε τιμή και αν έχει η μαγνητική ροή

Φ, αν την αυξήσουμε κατά Φo τότε παρατηρούμε το ενεργειακό φάσμα παραμένει ως σύνολο

το ίδιο. Με άλλα λόγια υπάρχει περιοδικότητα στην φυσική του συστήματος σε μεταβολές

της μαγνητικής ροής κατά Φo. Τέλος η παρουσία μαγνητικής ροής προκαλεί την εμφάνιση

επίμονου ηλεκτρικού ρεύματος στο δακτυλίδι το οποίο δεν σβήνει ποτέ.

2.3 Μαγνητικό Μονόπολο

Η ύπαρξη μαγνητικού μονοπόλου αποτελεί μια από τις πιο αξιοσημείωτες προβλέψεις σε ο-

λόκληρη τη φυσική που όμως μέχρι και σήμερα στερείται πειραματικής επαλήθευσης, όσο

αφορά τουλάχιστον τον πραγματικό χώρο. Μαγνητικά μονόπολα έχουν πρόσφατα παρατηρη-

θεί πειραματικά μόνο στο χώρο των
−→
k . Η ίδια η κβαντική μηχανική ούτε το προβλέπει ούτε
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απαιτεί την ύπαρξή του. Επιπρόσθετα όπως όλοι γνωρίζουμε, λείπει από τις εξισώσεις του

Maxwell.

Παρ΄ όλ΄ αυτά όμως, το 1931, ο Dirac κατάφερε με μια σειρά θεωρητικών επιχειρημάτων [72] να

αποδείξει ότι αν ποτέ παρατηρηθεί μαγνητικό μονόπολο, τότε αυτό πρέπει να είναι οπωσδήποτε

κβαντωμένο, με το κβάντο μαγνητικού φορτίου να είναι το ακόλουθο:

qm =
h̄c

2|e|
(2.3.1)

Και βέβαια, με ένα ανάποδο επιχείρημα (υποθέτοντας ότι ένα τουλάχιστον μαγνητικό μονόπο-

λο υπάρχει) εξηγείται άμεσα η γνωστή μας κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου: qe = ne.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το αξιοθαύμαστο αυτό αποτέλεσμα

του Dirac, ως απόρροια επιχειρημάτων βασισμένων σε μετασχηματισμούς βαθμίδας. Ξεκινο-

ύμε λοιπόν υποθέτοντας ότι υπάρχει ένα ακίνητο μαγνητικό μονόπολο στην αρχή των αξόνων.

Τότε αυτό θα παράγει το ακόλουθο μαγνητικό πεδίο (σε γκαουσιανές μονάδες):

−→
B =

qm
r2
r̂ (2.3.2)

όπου qm το μαγνητικό φορτίο του μονοπόλου και r η απόσταση από την αρχή των αξόνων.

Επιπρόσθετα υποθέτουμε ότι κάπου στο χώρο υπάρχει ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο qe. Η

Χαμιλτονίανη της τροχιακής κίνησης του ηλεκτρικού αυτού φορτίου δίνεται τότε από την

H =

(−→p − q
c

−→
A (−→r )

)2

2m
(2.3.3)

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνουμε μια κατάλληλη επιλογή διανυσματικού δυναμικού
−→
A

του οποίου ο στροβιλισμός οφείλει να αναπαράγει το μαγνητικό πεδίο της εξίσωσης (2.3.2).

Υπενθυμίζουμε ότι ο στροβιλισμός του
−→
A σε σφαιρικές συντεταγμένες δίνεται από

−→
∇ ×

−→
A =

1

rsinθ

(∂(Aφsinθ)

∂θ
− ∂Aθ

∂φ

)
r̂+

1

r

( 1

sinθ

∂Ar
∂φ
−
∂(rAφ)

∂r

)
θ̂+

1

r

(∂(rAθ)

∂r
− ∂Ar

∂θ

)
φ̂

(2.3.4)

Αν επιλέξουμε χάριν ευκολίας, το διανυσματικό δυναμικό να έχει μόνο αζιμουθιακή συνι-

στώσα, τότε προκύπτει:

−→
∇ ×

−→
A =

1

rsinθ

(∂(Aφsinθ)

∂θ

)
=
qm
r2

(2.3.5)

Ολοκληρώνοντας τότε κατά μέλη:∫ θ

θo

d(Aφsinθ) =
qm
r

∫ θ

θo

sinθdθ (2.3.6)

και τελικά προκύπτει:

Aφsinθ −Aφsinθo =
−qm
r

(cosθ − cosθo) (2.3.7)

Στη συνέχεια, παίρνουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις θo = 0 και θo = π οι οποίες μας δίνουν
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δύο διανυσματικά δυναμικά, στα οποία μπορώ να πάω (από το ένα στο άλλο) μέσω κάποιου

μετασχηματισμού βαθμίδας, όπως θα δείξουμε σε λίγο.

θo = 0⇒ Aφ =
qm(1− cosθ)

rsinθ
(2.3.8)

θo = π ⇒ Aφ =
−qm(1 + cosθ)

rsinθ
(2.3.9)

Εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτά τα διανυσματικά παρουσιάζουν σημεία ανωμα-

λίας. Συγκεκριμένα το
−→
A της σχέσης (2.3.8) απειρίζεται όταν θ = π και το

−→
A της (2.3.9)

απειρίζεται όταν θ = 0. Τα σημεία αυτά (που είναι στ΄ αλήθεια προσανατολισμός στον 3-D
χώρο) τα οποία παρουσιαζουν ανωμαλία ονομάστηκαν “Dirac strings” και απείκονίζονται

στο σχήμα (2.3)

Σχήμα 2.3: Εδώ φαίνονται τα σημεία ανωμαλίας για την κάθε ένα από τα δύο διανυσματικά

δυναμικά τα οποία προκύπτουν από τους υπολογισμούς μας. Αριστερά το λεγόμενο Dirac
string βρίσκεται σε πολική γωνία θ=0 και δεξιά θ=π

Αν αφαιρέσουμε μια μικρή σφήνα η οποία να περιέχει το Dirac string από το πεδίο ορισμού κα-

θενός από τα δύο διανυσματικά δυναμικά τότε “θεραπεύουμε” την ανωμαλία. Με το τέχνασμα

αυτό τα δύο διανυσματικά δυναμικά είναι καλές συναρτήσεις στον χώρο αλληλεπικάλυψης τους.

Στη συνέχεια πάμε να υπολογίσουμε τη βαθμωτή συνάρτηση Λ το οποίο μπορεί να μας μετα-

φέρει από το το ένα διανυσματικό δυναμικό στο άλλο.

AII = AI +
−→
∇Λ

AII −AI =
−→
∇Λ =

1

rsinθ

∂Λ

∂φ
(2.3.10)

΄Ομως

AII −AI = − 2qm
rsinθ

(2.3.11)
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Συνδυάζοντας τα πιο πάνω:

1

rsinθ

∂Λ

∂φ
=
−2qm
rsinθ

(2.3.12)

Οπότε τελικά προκύπτει το ακόλουθο βαθμωτό δυναμικό

Λ = −2qmφ (2.3.13)

Είναι προφανές ότι το Λ το οποίο προέκυψε από τους υπολογισμούς μας δεν είναι μονότιμο

(π.χ. μεταβάλλοντας τη γωνία φ κατά 2π το Λ δεν επιστρέφει στον εαυτό του). Για να αντι-

μετωπίσει αυτό το πρόβλημα ο Dirac επέβαλε η έλλειψη μονοτιμίας του Λ(φ) να μην είναι

παρατηρήσιμη. Με άλλα λόγια έπρεπε κάνοντας ένα ταξίδι 2π οι δύο κυματοσυναρτήσεις να

είναι μονότιμες (η μία πριν και η άλλη μετά το μετασχηματισμό βαθμίδας). Θυμίζουμε ότι

(όπως μας λέει και η (2.1.13) ):

ΨII = ΨIei
qΛ(φ)
h̄c (2.3.14)

Απαίτησε λοιπόν:

ei
qΛ(2π)
h̄c = 1 (2.3.15)

Αυτό συνεπάγεται:

iq

h̄c
(−2qm2π) = in2π

ή τη συνθήκη κβάντωσης

qqm = −nhc
4π

(2.3.16)

Το πιο πάνω αποτελεί την συνθήκη κβάντωσης του Dirac για τα μαγνητικά μονόπολα. Με

άλλα λόγια παρόλο που δεν έχουν βρεθεί ακόμη μαγνητικά μονόπολα στον ευθύ χώρο ο Dirac
προέβλεψε ότι αν υπάρχουν θα έχουν τις συγκεκριμένες κβαντωμένες τιμές. Επιπρόσθετα με

ανάποδο συλλογισμό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν υπάρχει έστω και ένα μαγνητικό μο-

νόπολο, το φορτίο του ηλεκτρονίου πρέπει οπωσδήποτε να είναι κβαντωμένο.

Από το αποτέλεσμα αυτό μπορεί εύκολα να προκύψει και το κβάντο ροής Φo. Αν θεωρήσουμε

μια π.χ. σφαίρα που να περιβάλει το μονόπολο και βρίσκουμε τη συνολική μαγνητική ροή που

περνάει από αυτό, έχει

Φσφαιραs = B · 4πr2 =
qm
r2

4πr2

= 4πqm = −nhc
q

(2.3.17)

Φ = nΦo (2.3.18)
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(Το αρνητικό πρόσημο έχει απορροφηθεί μέσα στο n), μια χαρακτηριστική ιδιότητα που, του-

λάχιστον βοηθά να θυμάται κανείς τη συνθήκη κβάντωσης του Dirac (2.3.16). [56]

2.4 Αδιαβατική Διαδικασία - Φάση του Berry

Μετά λοιπόν από αυτές τις πολύ βασικές έννοιες, ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε την Berry-
ολογία μας.

Ας ξεκινήσουμε θυμίζοντας στον αναγνώστη τι εννοούμε με τον όρο αδιαβατική διαδικα-

σία. Μια μεταβολή στην Χαμιλτονιανή ενός συστήματος από μια αρχική Hi σε μια τελική Hf

ονομάζεται αδιαβατική όταν είναι αρκετά αργή ώστε η παράγωγος
∂H
∂t να είναι πολύ μικρή.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν η χρονική εξάρτηση της Η οφείλεται έμμεσα σε εξάρτηση της

Η από μια π.χ. παράμετρο Ρ, η οποία μεταβάλλεται πολύ αργά με το χρόνο (δηλ. ο ρυθμός

μεταβολής της
dR
dt είναι πολύ μικρός. Το αδιαβατικό θεώρημα λέει ότι αν αλλάξουμε αδιαβατι-

κά τη Χαμιλτονιανή ενός συστήματος το οποίο βρίσκεται στιγμιαία στην κατάσταση Ψn (μια

στιγμιαία ιδιοκατάσταση της αρχικής Χαμιλτονιανής Hi) από την Hi στην Hf , τότε το σύστη-

μα θα μεταφερθεί μέσω της χρονοεξαρτημένης εξίσωσης Schrödinger στην ιδιοκατάσταση

Ψn της καινούργιας Χαμιλτονιανής Hf χωρίς οποιανδήποτε μετάπτωση σε κάποια άλλη ιδιο-

κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει αυτό είναι το φάσμα της ενέργειας (της

κάθε ενδιάμεσης στιγμιαίας Χαμιλτονιανής) να είναι διακριτό και χωρίς εκφυλισμούς [19].

2.5 Περιγραφή Αδιαβατικού Θεωρήματος - Γεωμετρική Φάση

΄Εστω ότι έχουμε την χρονοεξαρτημένη εξίσωση Schrödinger

ih̄
∂H

∂t
Ψn(t) = H(t)Ψn(t) (2.5.1)

Αν η Χαμιλτονιανή του συστήματος εξαρτάτααι από τον χρόνο μέσω μίας παραμέτρου R(t) η

οποία αλλάζει αργά με τον χρόνο, τότε εξαιτίας της αδιαβατικότητας για την οποία μιλήσαμε

πιο πάνω, μπορούμε να πάρουμε σαν δεδομένο ότι σε κάθε χρονική στιγμή ότι η Ψn(t) θα

είναι μια στιγμιαία ιδιοσυνάρτηση της H(R(t)), δηλαδή:

H(R(t))Ψn(R(t)) = En(R(t))Ψn(R(t)) (2.5.2)

Οι καταστάσεις Ψn (για όλα τα n) είναι λοιπόν ιδιοσυναρτήσεις της Χαμιλτονιανής και απαρ-

τίζουν ένα πλήρες ορθογώνιο σετ για κάθε χρονική στιγμή t. Αυτό συνεπάγεται ότι

< Ψn(R(t))|Ψm(R(t)) >= δnm (2.5.3)

και ότι (λόγω της υπόθεσης διακριτού φάσματος) η γενική λύση της (2.5.1) μπορεί να γραφτεί

ως γραμμικός συνδυασμός των πιο πάνω κυματοσυναρτήσεων (λόγω της πληρότητας της),

δηλαδή

Ψ(t) =
N∑
n=1

Cn(t)Ψn(R(t))eiθn(t)
(2.5.4)

όπου γενικά οι συντελεστές Cn(t) είναι χρονοεξαρτημένοι και ο παράγοντας φάσης ορίζεται ως
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θn(t) = −1

h̄

∫ t

0
En(t′)dt′ (2.5.5)

Αυτή είναι η λεγόμενη “δυναμική φάση”, την οποία είδαν από παλιά οι Born και Fock [69].

Βάζοντας την γενική λύση μέσα στην χρονοεξαρτημένη εξίσωση Schrodinger (2.5.1) προ-

κύπτει

ih̄
N∑
n=1

(∂Cn
∂t
|Ψn > +Cn

∂|Ψn >

∂t
+ iCn|Ψn >

∂θn
∂t

)
eiθn =

N∑
n=1

Cn(H|Ψn >)eiθn (2.5.6)

ih̄

N∑
n=1

(∂Cn
∂t
|Ψn > +Cn

∂|Ψn >

∂t
+ iCn|Ψn >

∂θn
∂t

)
eiθn =

N∑
n=1

Cn(En|Ψn >)eiθn (2.5.7)

Ο όρος όμως θ̇n δίνει απλώς −En(t)
h̄ . ΄Ετσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο τελευταίος όρος από

το αριστερό σκέλος της εξίσωσης ισούται με το δεξιά σκέλος και η εξίσωση απλοποιείται στο

ακόλουθο:

N∑
n=1

Ċn|Ψn > eiθn = −
N∑
n=1

Cn|Ψ̇n > eiθn (2.5.8)

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με < Ψm| και χρησιμοποιώντας την σχέση ορθογωνι-

ότητας (2.5.3) παίρνουμε

N∑
n=1

Ċnδnme
iθn = −

N∑
n=1

Cn < Ψm|Ψ̇n > eiθn (2.5.9)

Ċm(t) = −
N∑
n=1

Cn < Ψm|Ψ̇n > ei(θn−θm)
(2.5.10)

Τώρα παραγωγίζουμε τη σχέση (2.5.2) ως προς το χρόνο και παίρνουμε το εσωτερικό γινόμε-

νο με το Ψm

< Ψm|Ḣ|Ψn > + < Ψm|H|Ψ̇n >= Ėnδnm + En < Ψm|Ψ̇n > (2.5.11)

Αφού η Χαμιλτονιανή μας είναι ένας Ερμιτιανός τελεστής, τότε ισχύει:

< Ψm|H|Ψ̇n >= Em < Ψm|Ψ̇n > ΄Ετσι λοιπόν

< Ψm|Ḣ|Ψn >= (En − Em) < Ψm|Ψ̇n > (2.5.12)

για n 6= m. Αντικαθιστώντας το πιο πάνω στη σχέση (2.5.10) προκύπτει ότι

Ċm(t) = −Cm < Ψm|Ψ̇n > −
N∑
n=1
n6=m

Cn
< Ψm|Ḣ|Ψn >

En − Em
ei(θn−θm)

(2.5.13)

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε κάνει καμία προσέγγιση. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι η
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Χαμιλτονιανή μεταβάλλεται αδιαβατικά και δεν υπάρχουν μεταπτώσεις σε άλλες στάθμες όπως

προείπαμε (το σύστημα δηλαδή είναι παγωμένο στην κατάστασηm), τότε ο τελευταίος όρος (ο

όρος “των μετατοπίσεων” από τηνm στις άλλες) είναι ίσος με μηδέν και τελικά μας μένει μόνο:

Ċm(t) = −Cm < Ψm|Ψ̇m > (2.5.14)

Ακόμη, επειδή το μέτρο του συντελεστή Cm(t) στο τετράγωνο (|Cm(t)|2) δίνει την πιθανότη-

τα να είμαστε στην m−οστή κατάσταση και αυτή είναι 1 (δηλαδή βεβαιότητα για κάθε χρονική

στιγμή), προκύπτει ότι ο συντελεστής Cm(t) πρέπει να είναι της μορφής:

Cm(t) = eiγm(t)
(2.5.15)

Τότε η (2.5.14) γίνεται

γ̇m = i < Ψm|Ψ̇m > (2.5.16)

το οποίο ολοκληρώνοντας οδηγεί στο ακόλουθο

γm(t) = i

∫ t

0
< Ψm(t′)|∂Ψm(t′)

∂t′
> dt′ (2.5.17)

Τελικά λοιπόν προκύπτει

Ψ(t) = eiθn(t)eiγn(t)Ψn(t) (2.5.18)

Η ποσότητα γn ονομάζεται γεωμετρική φάση (και θα δούμε παρακάτω το γιατί) ενώ η θn
είναι η γνωστή δυναμική φάση. Οι δύο αυτές ποσότητες, όπως θα δούμε αργότερα μπορούν

με κάποια διαδικασία (η οποία θα είναι κλειστή) να γίνουν πειραματικά μετρήσιμες, και όπως

προσέξαμε ενώ η δυναμική φάση ήταν γνωστή από τα πρώτα βήματα της κβαντομηχανικής,

η γεωμετρική φάση αγνοήθηκε από την επιστημονική κοινότητα για εξήντα χρόνια. (π.χ. ο

Fock πίστευε ότι η φάση αυτή μπορεί να φύγει με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας και άρα δεν

είναι παρατηρήσιμη ποσότητα).

Συνοψίζοντας λοιπόν, αν αρχικά το σύστημα ήταν στην κατάσταση Ψn (δηλαδή Cn = 1
και Cm = 0 για n 6= m) τότε, κάτω από μια αδιαβατική μεταβολή, η λύση της εξίσωσης

(2.5.1) με τις λύσεις της εξίσωσης (2.5.2) έχουν διαφορά δύο παραγόντων φάσης eiθn(t)
και

eiγn(t)
με τον δεύτερο να είναι γεωμετρικής προέλευσης όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω [19].

2.6 Γεωμετρική Φάση και Φάση Berry

Ας κοιτάξουμε τώρα την περίπτωση όπου η Χαμιλτονιανή δεν εξαρτάται απευθείας από το

χρόνο αλλά έμμεσα μέσω μιας χρονοεξαρτημένης παραμέτρου R(t), δηλαδή H = H(R(t)).
Τότε η φάση γn στην (2.5.17) γράφεται με εναλλακτικό τρόπο (ουσιαστικά με αλλαγή μετα-

βλητής από t σε R)

γn(t) = i

∫ Rf

Ri

< Ψn(R)|∂Ψn(R)

∂R
> dR (2.6.1)
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Με μια πρώτη ματιά κάποιος θα ισχυριζόταν ότι αφού υπάρχει εξάρτηση μόνο από μια παράμε-

τρο, τότε στην περίπτωση όπου η παράμετρος R επιστρέφει στον εαυτό της δηλαδή Ri = Rf η

γεωμετρική φάση θα μηδενίζεται. Ο Zak όμως παρατήρησε το 1989 [59] ότι κάτι τέτοιο δεν

ισχύει πάντα. Συγκεκριμένα στην φυσική στερεάς κατάστασης όταν η κατάσταση του σωμα-

τιδίου (το οποίο μπορεί να είναι κάποιο ηλεκτρόνιο ή κάποια οπή) ταξιδεύει από την μία άκρη

της ζώνης Brillouin στην άλλη, τότε λόγω της γνωστής φυσικής ισοδυναμίας των δύο άκρων

της ζώνης, η ζώνη Brillouin αποκτά τοπολογία δακτυλιδιού και το πιο πάνω ολοκλήρωμα, εν

γένει δεν μηδενίζεται. (Η φάση αυτή που αποκτά μια κατάσταση μετά από ένα ταξίδι σε κάποιο

κλειστό μονοδιάστατο μονοπάτι ονομάστηκε φάση Zak.)

Ας γενικεύσουμε τώρα τη γεωμετρική φάση και στην περίπτωση όπου η Χαμιλτονιανή μας

δεν εξαρτάται μόνο από μια παράμετρο αλλά από περισσότερες, R = (R1, R2, ..., Rn) τότε η

παράγωγος της κατάστασης Ψn ως προς το χρόνο γίνεται:
∂Ψn
∂t =

−→
∇RΨn · ∂

−→
R
∂t . Η γεωμετρική

φάση στην γενική περίπτωση (δηλαδή σε πολυδιάστατο χώρο παραμέτρων) γράφεται επομένως

γn(t) = i

∫ Rf

Ri

< Ψn|
−→
∇RΨn > · d

−→
R (2.6.2)

Και εδώ συμβαίνει κάτι το αξιοσημείωτο. Αν η Χαμιλτονιανή μετά από χρόνο Τ επιστρέφει

στον εαυτό της (και αυτό θα συμβεί όταν η διανυσματική παράμετρος
−→
R (t) επιστρέψει στον

εαυτό της, αφού βέβαια η “μύτη” της διαγράψει ένα κλειστό μονοπάτι C (loop) στο χώρο των

παραμέτρων), τότε το προηγούμενο ολοκλήρωμα (2.6.2) γίνεται κλειστό επικαμπύλιο, δηλαδή

γn(T )− γn(0) = i

∮
< Ψn|

−→
∇RΨn > · d

−→
R (2.6.3)

και αυτό το κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα μπορεί να είναι μη-μηδενικό και δεν έχει καμία

αναφορά στο χρόνο t! Η ποσότητα αυτή ονομάζεται φάση Berry και εξαρτάται μόνο από το

μονοπάτι και όχι από την ταχύτητα διαγραφής του μονοπατιού (σε αντίθεση με τη δυναμική

φάση θn(t) η οποία εξαρτάται από το Τ!), με την προϋπόθεση βέβαια οι μεταβολές να είναι α-

διαβατικές [19]. Η φάση Berry γn λοιπόν είναι γεωμετρική (και καλύτερα να γράφεται γn(C))
και είχε κάνει την εμφάνισή της σε διάφορους τομείς της φυσικής και της χημείας αρκετά

χρόνια πριν ο ίδιος ο Berry γράψει το διάσημο σχετικό άρθρο του το 1984 [68], το οποίο ήταν

όμως το πρώτο που είχε ενοποιητικό χαρακτήρα και αναδείκνυε τη γενικότητα της ποσότη-

τας αυτής (σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές). Συγκεκριμένα, πρώτη αναφορά στην

ύπαρξη μιας τέτοιας γεωμετρικής φάσης έγινε το 1956 στην οπτική από τον Pancharatnam
του οποίου η δουλειά επικεντρωνόταν σε μετατοπίσεις φάσης του πολωμένου φωτός. Εφτά

χρόνια αργότερα, το 1963, οι Herzberg και Longuet-Higgins δημοσίευσαν δουλειά για την

μελέτη πολυατομικών μορίων στην οποία εμφανιζόταν και πάλι μια τέτοια φάση στα πλαίσια

της προσέγγισης Born-Oppenheimer [17].

Για αρκετές δεκαετίες, ο κόσμος πίστευε ότι η γεωμετρική φάση δεν παίζει κάποιο ιδιαίτε-

ρο ρόλο, αφού η μετρήσιμη ποσότητα δεν είναι η ίδια η κυματοσυνάρτηση Ψ αλλά άλλες

ποσότητες όπως η πιθανότητα (η οποία δίνεται από χωρικό ολοκλήρωμα της ποσότητας |Ψ|2,
όπου -τουλάχιστον για την περίπτωση single eigenket- η φάση διαγράφεται). Το ακόλουθο

όμως απλό πείραμα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα περίπτωσης κατά την οποία η γεωμετρική

φάση είναι μετρήσιμη.

Φανταστείτε μια δέσμη σωματιδίων η οποία χωρίζεται στο δύο, εκ των οποίων η μια μόνο

περνά από περιοχή όπου υπάρχει δυναμικό το οποίο αλλάζει αδιαβατικά. ΄Οταν οι δύο δέσμες
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ξανασυναντηθούν η κυματοσυνάρτηση που θα τις περιγράφει θα είναι η ακόλουθη [19]:

Ψ =
1

2
Ψ0 +

1

2
Ψ0e

iγ
(2.6.4)

΄Εχουμε δηλαδή συμβολή μεταξύ δύο καταστάσεων, η μία χωρίς και η άλλη με γεωμετρική

φάση. Ας υπολογίσουμε τώρα και την αντίστοιχη πυκνότητα πιθανότητας:

|Ψ|2 =
1

4
|Ψ0|2(1 + eiγ)(1 + e−iγ) =

1

2
|Ψ0|2(1 + cos(γ)) = |Ψ0|2cos2

(γ
2

)
(2.6.5)

΄Ετσι λοιπόν η γεωμετρική φάση γίνεται παρατηρήσιμη και είναι μετρήσιμη πειραματικά.

2.7 Δυναμική Φάση

Η δυναμική φάση, όπως προκύπτει από τα πιο πάνω δίνεται ως ακολούθως:

θn(T ) = −1

h̄

∫ T

0
En(t′)dt′ (2.7.1)

Η δυναμική εξαρτάται από την διαδρομή αλλά και από το χρόνο μέσω των “στιγμιαίων ιδιοτιμών”

En

(−→
R (t)

)
(και όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της κυκλικής αδιαβατικής διαδικασίας, τόσο

πιο μεγάλη αναμένεται να είναι η θn, τουλάχιστον για θετικές στιγμιαίες ιδιοτιμές En) [19].

2.8 Καμπυλότητα Berry και Συνοχή Berry

Το περιεχόμενο του ολοκληρώματος της σχέσης (2.6.3) μας δίνει μια καινούργια έννοια, την

συνοχή Berry (Berry Connection), η οποία είναι

−→
An(R) = i < Ψn|

−→
∇R|Ψn > (2.8.1)

Η ποσότητα αυτή είναι οπωσδήποτε πραγματική και αυτό αποδεικνύεται από την απαίτηση μας

η κυματοσυνάρτηση Ψn να είναι κανονικοποιημένη σε κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή

< Ψn(R)|Ψn(R) >= 1

Παραγωγίζοντας την άνωθεν σχέση προκύπτει:

−→
∇−→
R

(< Ψn(R)|Ψn(R) >) = 0

<
−→
∇−→
R

Ψn(R)|Ψn(R) > + < Ψn(R)|
−→
∇−→
R

Ψn(R) >= 0

(< Ψn(R)|
−→
∇−→
R

Ψn(R) >)∗+ < Ψn(R)|
−→
∇−→
R

Ψn(R) >= 0

Από την μιγαδική ανάλυση όμως γνωρίζουμε ότι το άθροισμα οποιουδήποτε μιγαδικού αριθμού
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z με τον μιγαδικό συζυγή του μας δίνει μας δίνει δύο φορές το πραγματικό μέρος του αριθμού

αυτού (z + z∗ = 2Real(z)).
΄Ετσι λοιπόν έχουμε

2Real(< Ψn(R)|
−→
∇−→
R

Ψn(R) >) = 0 (2.8.2)

΄Ετσι λοιπόν φαίνεται ότι το γινόμενο < Ψn|
−→
∇−→
R
|Ψn > είναι πάντα καθαρά φανταστική πο-

σότητα και κατ΄ επέκταση η συνοχή Berry, που ορίζεται από την (2.8.1) είναι όντως καθαρά

πραγματική και ίση με
−→
An(R) = −Im < Ψn|

−→
∇−→
R
|Ψn > (2.8.3)

Η καμπυλότητα Berry ορίζεται ως ο στροβιλισμός της συνοχής Berry:

−→
Ωn(R) =

−→
∇−→
R
×
−→
An(R) (2.8.4)

το οποίο σε συνδυασμό με γνωστές διανυσματικές ταυτότητες τελικά δίνει τη συμμετρική

μορφή
−→
Ωn(R) = i <

−→
∇−→
R

Ψn| × |
−→
∇−→
R

Ψn > (2.8.5)

Αυτό λοιπόν μας δίνει το δικαίωμα να γράψουμε την φάση Berry ως ένα επιφανειακό ολο-

κλήρωμα, ή ως μια ροή της καμπυλότητας Berry, δηλαδή [20]

γn =

∫
S
d
−→
S ·
−→
Ωn(R) (2.8.6)

ή από το νόμο του Stokes (εφαρμοσμένο στο χώρο των παραμέτρων R) παίρνουμε τελικά

γn =

∮
C

−→
An(
−→
R ) · d

−→
R (2.8.7)

που είναι ένα επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του συνόρου C (όπου C είναι το κλειστό

μονοπάτι της κλειστής αδιαβατικής διαδικασίας).

Προκύπτει ότι η καμπυλότητα Berry είναι αναλλοίωτη κάτω από μετασχημτισμούς βαθμίδας

(αυτοί προκύπτουν να είναι ισοδύναμοι με μετασχηματισμούς φάσης, δηλαδή:

|n(
−→
R ) >⇒ eiΦ(

−→
R )|n(

−→
R ) >). Επίσης όπως είδαμε πιο πάνω και η φάση Berry, η οποία είναι

μετρήσιμη ποσότητα είναι αναλλοίωτη κάτω από μετασχηματισμούς βαθμίδας, εκτός από ένα

ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Αυτό κρατά τελικά, τον παράγοντα φάσης eiγn αναλλοίωτο

(ei2π = 1).

2.9 Chern Number

Ο αριθμός Chern (Chern number) ορίζεται ως η ροή της καμπυλότητας Berry μέσα από μια

κλειστή επιφάνεια (π.χ. μια σφαίρα) διαιρεμένη με τον παράγοντα 2π. Σε μαθηματική γλώσσα:

C =
1

2π

∫
S2

Ω(
−→
R ) · d−→σ (2.9.1)

όπου C ονομάζεται Chern number και είναι οπωσδήποτε ακέραιος, (το λεγόμενο θεώρημα
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Gauss-Bonmet το οποίο θα δούμε και αργότερα στην ενότητα 2.11). Πάμε λοιπόν να αποδε-

ίξουμε ότι ο Chern number είναι πάντοτε ακέραιος.

Κατ΄ αρχάς χρειάζεται να υποθέσουμε την ύπαρξη κάποιου μαγνητικού μονοπόλου (για το

οποίο μιλήσαμε στην ενότητα 2.3) στην αρχή των αξόνων, και επιπρόσθετα να σχεδιάσου-

με γύρω του μια οποιανδήποτε κλειστή επιφάνεια, (υποθετικά μια σφαίρα όπως φαίνεται στο

σχήμα (2.4), αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο).Στη συνέχεια κόβουμε την επιφάνεια αυτή

σε δύο περιοχές (π.χ. ημισφαίρια) όπως επίσης φαίνεται στο σχήμα (2.4) και υπολογίζουμε

ξεχωριστά τη ροή της καμπυλότητας Berry σε κάθε μία από τις δύο ανοιχτές επιφάνειες οι

οποίες προκύπτουν. ΄Ετσι λοιπόν έχουμε το ακόλουθο:∫
S2

Ω(
−→
R ) · d−→σ =

∫
S+

Ω(
−→
R ) · d−→σ +

∫
S−

Ω(
−→
R ) · d−→σ (2.9.2)

Σχήμα 2.4: Αριστερά φαίνεται η κλειστή επιφάνεια μιας σφαίρας. Δεξιά φαίνονται οι δύο

ανοιχτές επιφάνειες που αντιστοιχούν στα δύο ημισφαίρια της σφαίρας αυτής.

Παρατηρούμε ότι στα δύο ολοκληρώματα στο δεξί μέλος το διάνυσμα dσ δείχνει προς αντίθε-

τες κατευθύνσεις. Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό με το θεώρημα Stokes (και ενθυμούμενοι

ότι η φορά διαγραφής στο σύνορο C κάθε επιφάνεια μαζί με το διάνυσμα dσ πρέπει να ικανο-

ποιούν τον κανόνα του δεξιού χεριού, με το dσ να δείχνει όπως και ο αντίχειρας) μπορούμε

να γράψουμε το ακόλουθο: ∫
S±

Ω(
−→
R ) · d−→σ = ±

∮
C
A±(
−→
R ) · d

−→
R (2.9.3)

Επομένως παίρνουμε για την συνολική ροή:∫
S2

Ω(
−→
R ) · d−→σ =

∮
C
A+(
−→
R ) · d

−→
R −

∮
C
A−(
−→
R ) · d

−→
R (2.9.4)

όπου A±(
−→
R ) είναι η Berry Connection.

Οι δύο αυτές Berry Connection A±(
−→
R ) μπορούν να διαφέρουν μεταξύ τους μόνο κατά ένα

μετασχηματισμό βαθμίδας, έτσι ώστε διαφορά μεταξύ των δύο αντίστοιχων φάσεων Berry
στο ίδιο μονοπάτι να είναι ακέραίο πολλαπλάσιο του 2π (αφού μια φάση ορίζεται πάντα έτσι

ώστε η τιμή της να μην αλλάζει αν προσθέσουμε σε αυτή 2π). Για αυτόν ακριβως τον λόγο ο

28



Chern number προκύπτει να είναι ακέραιος αριθμός [33].

Κλείνοντας αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Chern number είναι μια ποσότητα “τοπολογικά
αναλλοίωτη” και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξήγηση πολλών παρατηρήσιμων φαινομένων

όπως θα δούμε στη συνέχεια.

2.10 Από την Γεωμετρική Φάση Berry στην Τοπολογική Φάση
Aharonov Bohm

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε έναν τοπολογικό χαρακτήρα της γεωμετρικής φάσης,

παρουσιάζοντας το παράδειγμα του κουτιού που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Berry το 1984 στο

σχετικό άρθρο του [68].

Υποθέτουμε, για απλότητα, ότι έχουμε ένα απείρου μήκους σωληνοειδές το οποίο διαρρέε-

ται από ρεύμα σταθερής έντασης I. Αυτό συνεπάγεται ότι εντός του σωληνοειδούς παράγεται

ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B, (ανάλογο του I). Η διάταξη αυτή εγγυάται ότι τα

κλασσικά πεδία στο εξωτερικό του σωληνοειδούς εξαφανίζονται. Επιζεί όμως ένα διανυσμα-

τικό δυναμικό
−→
A (−→r ) παντού στο χώρο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι σε απόσταση R από το

κέντρο του σωληνοειδούς τοποθετούμε ένα κουτί με αδιαπέραστα τοιχώματα, μέσα στο οποίο

βρίσκεται ένα φορτισμένο κβαντικό σωματίδιο. Η πιθανότητα το σωματίδιο αυτό να βρεθεί

έξω από το κουτί είναι μηδενική. Σχετική αναπαράσταση φαίνεται στο σχήμα (2.5).

Σχήμα 2.5: Στο κέντρο της διάταξης μας υπάρχει μία απομονωμένη μαγνητική ροή. Στη θέση
−→
R υπάρχει ένα κουτί (το

−→
R παρακολουθεί μια συγκεκριμένη κορυφή του) με αδιαπέραστα

τοιχώματα μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα φορτισμένο κβαντικό σωματίδιο.

Αρχικά το κουτί βρίσκεται στη θέση
−→
R o και την χρονική στιγμή t = 0 ξεκινούμε μια αρ-

γή, αδιαβατική μεταφορά του κουτιού γύρω από το πηνίο με αποτέλεσμα να επιστρέφει και

πάλι στην ίδια θέση μετά από χρονικό διάστημα Τ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτής

το διάνυσμα θέσης του κουτιού αποκτά χρονική εξάρτηση
(−→
R (t)

)
και κατ΄ επέκταση και οι

αντίστοιχες κυματοσυναρτήσεις θα μεταβάλλονται και αυτές αντίστοιχα
(
Ψn(
−→
R )
)
. Σε μια

αυθαίρετη χρονική στιγμή (t < T ) η στιγμιαία εξίσωση ιδιοτιμών της Χαμιλτονιανής δίνεται

από

1

2m

(
− ih̄
−→
∇−→r −

q

c

−→
A (−→r )

)2
Ψn(−→r , t) = En(t)Ψn(−→r , t) (2.10.1)
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με λύσεις της μορφής:

Ψn

(−→r , t) = ei
q
h̄c

∫ r
R A(−→r ′)·d−→r ′Ψ

′
n

(−→r −−→R) (2.10.2)

όπου Ψ′n
(−→r −−→R) λύσεις της

1

2m

(
− ih̄
−→
∇−→r

)2
Ψ′n(−→r , t) = En(t)Ψ′n(−→r .t) (2.10.3)

(όπως μας λέει και η ιδιότητα (2.1.15) ) Τώρα, λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε την γεωμε-

τρική φάση, η οποία υπενθυμίζουμε ότι δίνεται από το επικαπμύλιο ολοκλήρωμα (2.8.5), δηλαδή

γc = i

∮
< Ψn(

−→
R )|
−→
∇−→
R

Ψn(
−→
R ) > · d

−→
R (2.10.4)

(Ο αναγνώστης ας σημειώσει ότι σε αυτό το σύστημα, ο χώρος των παραμέτρων
−→
R ταυτίζεται

με τον αληθινό ευκλείδιο χώρο). Ας υπολογίσουμε αρχικά την υπό ολοκλήρωση ποσότητα

< Ψn(
−→
R )|
−→
∇−→
R

Ψn(
−→
R ) > =

∫
Ψ∗n(
−→
R )
−→
∇−→
R

Ψn(
−→
R )d3−→r

=

∫ R

r
(e−i

q
h̄c

∫ −→
A (−→r ′)d−→r ′)Ψ′n(−→r −

−→
R ))∗

−→
∇−→
R

(e−i
q
h̄c

∫ −→
A (−→r ′)d−→r ′Ψ′n(−→r −

−→
R ))d3−→r

∫
Ψ′∗n (−→r −

−→
R )(−i q

h̄c

−→
A (
−→
R )Ψ′n(−→r −

−→
R ) +

−→
∇RΨ′n(−→r −

−→
R ))d3−→r

−i q
h̄c

−→
A (
−→
R )

∫
Ψ′∗n (−→r −

−→
R )Ψ′n(−→r −

−→
R )d3−→r +

∫
Ψ′∗n (−→r −

−→
R )
−→
∇−→
R

Ψ′n(−→r −
−→
R )d3−→r

−i q
h̄c

−→
A (
−→
R )−

∫
Ψ′∗n (−→r −

−→
R )
−→
∇−→
R

Ψ′n(−→r −
−→
R )d3−→r (2.10.5)

Ο δεύτερος όρος δηλώνει την αναμενόμενη τιμή της ορμής σε στάσιμη κατάσταση η οποία

είναι εντοπισμένη, οπότε ισούται με μηδέν. Ισοδύναμα αυτός ο όρος αναμένεται να είναι α-

νάλογος με το συνολικό (μέσο) ρεύμα < J >el (από ισότητα
∫
dxV =

∫
dxΠ

m =< J > και

< J >el= q < J >) το οποίο εδώ είναι μηδέν λόγω αδιαπέραστων τοιχωμάτων. Ο αναγνώστης

όμως ας σημειώσει ότι υπάρχει στην βιβλιογραφία ένα κβαντικό σύστημα (δακτυλιδιού) για

το οποίο υπολογίζεται αναλυτικά και σε κλειστή μορφή μία φάση Berry (με το κέντρο ενός

βαθμωτού δυναμικού να μεταφέρεται αδιαβατικά γύρω από μια ροή Φmagnetic - άρα αντί για

οποιανδήποτε αδιαπέραστα τοιχώματα, έχουμε τουναντίον πλήρη κβαντική συνοχή γύρω στο

δακτυλίδι), και αυτή δίνει τον πάνω δεύτερο όρο να είναι μη-μηδενικός και όντως ανάλογος

του < J >el [26]. Το πλήρες αποτέλεσμα του [26] είναι

γo =
q

h̄c
Φmagnetic +

πh

∆e
Jel

με ∆ = h̄2

mR2 , και μπορεί να ειδωθεί ως το μοναδικό παράδειγμα που γενικεύει / συμπληρώνει
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το αποτέλεσμα (2.10.6) του Berry για μεταφορά συστήματος με αδιαπέραστα τοιχώματα. Το

ενδιαφέρον αυτής της γενίκευσης έγκειται στο γεγονός ότι η (καθαρά γεωμετρική) φάση Berry
φαίνεται να κρύβει μέσα της μια δυναμική ποσότητα, το ηλεκτρικό ρεύμα, που μάλιστα είναι

πολύ εύκολα μετρήσιμη (με ένα αμπερόμετρο).

΄Ενα επιπρόσθετο σημείο, στο οποίο γίνεται συνήθως λάθος στην βιβλιογραφία (σε άρθρα,

αλλά και σε πιο γνωστά επιστημονικού περιεχομένου συγγράματα (textbooks)) είναι ότι, σε

συνηθισμένα συστήματα του Berry με τα αδιαπέραστα τοιχώματα, ο παραπάνω μηδενισμός

του όρου της (2.10.5) αποδίδεται και στο ότι είναι η αναμενόμενη τιμή της ορμής σε μια

στάσιμη κατάσταση (χωρίς να λέγεται ότι αυτή είναι εντοπισμένη, βλ. π.χ. το [19]). Σε

αυτό το κλασσικό άρθρο του Berry το 1984, ο μηδενισμός αποδίδεται στην κανονικοποίηση

του Ψn, που παρόλο που γενικότερα δεν ισχύει, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αλήθεια

λόγω της πραγματικότητας του Ψn (πράγματι από το < Ψn(R)|Ψn(R) >= 1 προκύπτει ότι
−→
∇R < Ψn(R)|Ψn(R) >= 0 και από αυτό ότι < Ψn(R)|

−→
∇RΨn(R) > είναι γενικά καθαρά

φανταστικό, και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου τα Ψn είναι πραγματικά, το παραπάνω

συμπέρασμα είναι συμβατό μόνο αν είναι το ίδιο μηδενικό). ΄Ολα αυτά όμως γίνονται γενικότε-

ρα στην περίπτωση του [26] οπότε και αυτός ο όρος δεν μηδενίζεται, αλλά δίνει ουσιαστικά

το ηλεκτρικό ρεύμα (το οποίο στο δακτυλίδι είναι μη-μηδενικό). Πρέπει να ειπωθεί ότι το

παραπάνω λάθος είναι αναμενόμενο από την “στάνταρ” θεωρία της Κβαντικής Μηχανικής!

Διότι όντως η αναμενόμενη τιμή της ορμής ως προς μια οποιανδήποτε στάσιμη κατάσταση

(δηλαδή eigenstate της Χαμιλτονιανής H) φαίνεται να δίνει όντως μηδέν, αν γίνει ως εξής (για

απλότητα χωρίς διανυσματικό δυναμικό Α και σε μια διάσταση):

P̂ = m
i

h̄
[Ĥ, X̂]

αρα < Ψn|P̂ |Ψn >=
im

h̄
< Ψn|(ĤX̂ − X̂Ĥ)|Ψn >

(και το πάνω μπορεί να γενικευθεί άμεσα και για πολυδιάστατο σύστημα). Στη συνέχεια,

εκμεταλλευόμενοι την ερμιτιανότητα της H (καθώς επίσης και το γεγονός ότι η |Ψn > είναι

στάσιμη κατάσταση, άρα Ĥ|Ψn >= En|Ψn > και ότι < Ψn|Ĥ = En < Ψn|) και έτσι η πάνω

αναμενόμενη τιμή είναι όντως μηδέν, για κάθε ιδιοκατάσταση |Ψn >! ΄Ομως αν υπολογίζαμε

την αναμενόμενη τιμή της ταχύτητας (ουσιαστικά το κβαντομηχανικό ρεύμα) για ένα ελεύθερο

σωματίδιο (π.χ. από την γνωστή έκφραση J = −ih̄
2m (Ψ∗n

dΨn
dx − Ψn

dΨ∗n
dx ) με Ψn = Ceikx θα

βρούμε J = |c|2 h̄km το οποίο είναι μη-μηδενικό). Αυτό το “παράδοξο” έχει επισημανθεί στη

βιβλιογραφία στα πλαίσια του θεωρήματος Ehrenfest (ο πάνω μηδενισμός όντως είναι αληθινός

όταν η ιδιοσυνάρτηση Ψn είναι εντοπισμένη στο χώρο - όπως το κουτί του Berry - αλλά στην

περίπτωση επεκτεταμένης Ψn δεν είναι - όπως στο δακτυλίδι), και είχε ερμηνευθεί με την συ-

νειδητοποίηση ότι εμφανίζεται ενίοτε (για επεκτεταμένες καταστάσεις) κάποιος μη-Ερμιτιανός

συνοριακός όρος σαν κινητική ενέργεια, ο οποίος είναι υπόλογος για το μη-μηδενικό αποτέλε-

σμα. Το γιατί η “προκύπτουσα” αυτή μη-Ερμιτιανότητα της H (σε ένα κλειστό σύστημα) είναι

τόσο σημαντικό να ληφθεί υπόψη, είναι ακόμα θέμα ερευνητικής αναζήτητσης [53] παρόλο που

το θέμα φαίνεται να έχει και ενδιαφέρουσες εφαρμογές [21].

Εν τέλει λοιπόν η γεωμετρική φάση σε αυτή την περίπτωση του κουτιού του Berry προ-

κύπτει:

γc =
q

h̄c

∮
c
A(r) · dr =

q

h̄c

∫ ∫
(∇R ×A(R)) · ds =

q

h̄c

∫ ∫
B(R) · ds
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γc =
q

h̄c
Φmagnetic = 2π

q

e

Φmagnetic

Φo
(2.10.6)

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενδιαφέρον, αφού η γεωμετρική φάση προκύπτει να ισούται με την

τοπολογική φάση Aharonov-Bohm. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι στην περίπτω-

ση σωματιδίου μέσα σε κουτί με αδιαπέραστα τοιχώματα το οποίο μεταφέρεται αδιαβατικά

γύρω από ένα σωληνοειδές απείρου μήκους, τότε η κυματοσυνάρτηση του εν λόγω ηλεκτρο-

νίου αποκτά μια γεωμετρική φάση μόνο από τη ροή η οποία όπως είπαμε βρίσκεται σε περιοχή

απαγορευμένη για το σωματίδιο, (που δεν εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της διαδρομής), η

οποία φάση προκύπτει να είναι ίση με την τοπολογική φάση Aharonov-Bohm [37] συνέπειες

της οποίας είδαμε νωρίτερα στο δακτυλίδι (δείτε π.χ. (2.2.15)) και η οποία όμως εμφανίζεται

σε οποιονδήποτε πρόβλημα όπου η διαδρομή που ακολουθεί το σωματίδιο περικλείει κάποια

μαγνητική ροή, ανεξάρτητα της μορφής της διαδρομής.

2.11 Ο Κλάδος της Τοπολογίας και το Θεώρημα Gauss - Bonnet

Πριν μπούμε σε εφαρμογές ή χρήση όλων των προηγούμενων σε αληθινά τοπολογικής φύσης

υλικά, ας κάνουμε μια μικρή αναφορά στην τοπολογία ως περιοχή των μαθηματικών. Ο κλάδος

της τοπολογίας μελετά τις ιδιότητες αντικειμένων τα οποία είναι αναλλοίωτα κάτω από ομα-

λές παραμορφώσεις. Με τον όρο “ομαλές” εννοούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε όπως εμείς

επιθυμούμε το σχήμα του αντικειμένου με βασική προϋπόθεση όμως ότι δεν θα μεταβάλουμε

τον αριθμό των τρυπών που αυτό έχει. Για παράδειγμα φανταστείτε ότι έχουμε μια σφαίρα.

΄Εχουμε το δικαίωμα να τη μετατρέψουμε σε διάφορους σχηματισμούς όπως ένα δίσκο, ή ένα

μπολ, ή ακόμη και ένα κύβο (με “απότομες” άκρες και κορυφές), αλλά δεν μπορούμε να της

δώσουμε σχήμα ντόνατ, λόγω του ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει το άνοιγμα μιας τρύπας στο

εσωτερικό της. Λέμε λοιπόν ότι η σφαίρα και ο δίσκος είναι τοπολογικά ισοδύναμα και α-

νήκουν στην ίδια τοπολογική τάξη αλλά αντιθέτως η σφαίρα και το ντόνατ όχι. Οι διάφορες

τοπολογικές τάξεις διακριτοποιούνται με βάση ένα ακέραιο αριθμό, ο οποίος ονομάζεται γένος

(genus) και δίνει τον αριθμό των τρυπών που υπάρχουν στο υπό εξέταση αντικείμενο.

Το θεώρημα Gauss - Bonnet μας λέει το ακόλουθο: Το ολοκλήρωμα της τοπικής γκα-

ουσιανής καμπυλότητας K μιας πολλαπλότητας Μ (με αυτό τον όρο εννοούμε ουσιαστικά την

επιφάνεια του αντικειμένου),διαιρούμενο με 2π, μας δίνει το “χαρακτηριστικό Euler” [1] το

οποίο είναι ακέραιος και δίνεται από

1

2π

∫
M
KdA = χ(M) = 2− 2g (2.11.1)

με g το γένος (αριθμός τρυπών της επιφάνειας).

Μάλιστα, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή η επιφάνεια δεν είναι ομαλή (έχει π.χ. α-

συνέχειες σε παραγώγους, όπως π.χ. ένας κύβος έχει άκρες και κορυφές κτλ. (η λεγόμενη

“triangulation” της πολλαπλότητας) και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η καμπυλότητα Κ

δεν είναι παντού καλά ορισμένη, το θεώρημα Gauss - Bonnet συνεχίζει να ισχύει αλλά τώρα

στη μορφή

χ(M) = V − E + F = 2− 2g (2.11.2)

όπου V οι κορυφές του αντικειμένου (Vertices),E οι ακμές (Edges),F οι έδρες (Faces) [47,67].
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Γιατί αυτά τα καθαρά μαθηματικά αποτελέσματα να έχουν οποιανδήποτε σχέση με τα υλικά που

θα δούμε στη συνέχεια; Διότι, όπως θα δούμε, προκύπτει ότι στον χώρο της κρυσταλλικής

ορμής της Στερεάς Κατάστασης (εκεί όπου ορίζεται η λεγόμενη ζώνη Brillouin), εμφανίζονται
παρόμοιες νομοτέλειες (π.χ.το θεώρημα Gauss - Bonnet - Chern) ανάλογες του πάνω, και ο

ακέραιος ο ανάλογος του χ(M) έχει καθοριστική σημασία στα πειράματα.

Σχήμα 2.6: Η σφαίρα, ο κύβος και η αγελάδα ανήκουν στην ίδια τοπολογική τάξη αφού

χαρακτηρίζονται από τον ίδιο αριθμό τρυπών. Αντίθετα η σφαίρα και το ντόνατ ανήκουν σε

διαφορετική τοπολογική τάξη.
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3 Γραφίνη - Το Υλικό “Θαύμα”.

Στις μέρες μας η γραφίνη κατέχει δίκαια μια θέση ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα και πολλά

υποσχόμενα υλικά. Αυτό το οφείλει στις μοναδικές, “εξωτικές” όπως έχουν χαρακτηριστεί

ιδιότητες του.

Κατ΄ αρχάς η γραφίνη είναι το πρώτο υλικό που έχει επιτευχθεί να υπάρξει σε δισδιάστα-

του πλέγμα. Παλαιότερα, κάτι τέτοιο θεωρείτο αδύνατο, αφού, σύμφωνα με τη θεωρία, δισ-

διάστατα υλικά είναι θερμοδυναμικά ασταθή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θεώρημα

Mermin-Wanger, σε δισδιάστατο κρυσταλλικό χώρο, δεν μπορεί να υπάρχει, σε πεπερασμένη

θερμοκρασία, μεγάλη ομοιομορφία στην διάταξη των ατόμων στο χώρο. (“long-range order”).
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δισδιάστατα πλέγματα δεν είναι ευσταθή.

Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις όπου η ενέργεια συνοχής είναι εκθετικά μεγαλύτερη από την

ενέργεια δημιουργίας πυκνότητας ανωμαλιών στην κρυσταλλική δομή (“density of disloca-
tion”) και ταυτόχρονα οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων του πλέγματος είναι αρκετά ισχυροί τότε

η πυκνότητα των ανωμαλιών θεωρείται αμελητέα και υπάρχει ομοιομορφία σε μεγάλη κλίμακα.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και η γραφίνη. Επιπρόσθετα στο στρώμα της γραφίνης υπάρχει

μια μικρή κυμάτωση, της τάξεως των 10nm η οποία καταστέλλει τις θερμοδυναμικές δονήσεις

και ενισχύει την σταθερότητα του δισδιάστατου πλέγματός της [16,65]. Μάλιστα, λόγω ακρι-

βώς του θεωρήματος Mermin-Wagner, η γραφίνη έχει μία τάση, όταν αφήσουμε τα άκρα της

ελεύθερα, να μην είναι επίπεδη, αλλά να έχει επαναλαμβανόμενα ripples, ή και να τυλίγεται

αυθόρμητα (φτιάχνοντας αυτό που από παλαιότερα είναι γνωστό ως Νανοσωλήνας ΄Ανθρακα

(Carbon Nanotube)). Για συζήτηση και ταξινόμηση φάσεων της (μή-επίπεδης) γραφίνης στην

παρουσία των ripples υπο μορφή κυμάνσεων, ή και όταν παρουσιάζεται τύλιγμα σε Νανοσω-

λήνες, ο αναγνώστης μπορεί να κοιτάξει τα δύο πολύ πρόσφατα preprints [28, 29].

Εκτός από όλα τα προαναφερθέντα, η γραφίνη έχει και άλλες σημαντικές ιδιότητες που την

καθιστούν μοναδική. Εξαιτίας του ότι τα ηλεκτρόνιά της συμπεριφέρονται σαν άμαζα φερμι-

όνια με ταχύτητα 300 φορές μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός και σκεδάζονται πολύ

λιγότερο από ότι σε άλλα υλικά όπως το πυρίτιο, η γραφίνη παρουσιάζει πολύ μεγάλη ηλε-

κτρική και θερμική αγωγιμότητα. Το γεγονός αυτό ανοίγει το δρόμο για πολύ πιο γρήγορα

τρανζίστορ και καλύτερες μελλοντικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Επιπρόσθετα η γραφίνη είναι

υλικό 200 φορές πιο δυνατό από το ατσάλι, σκληρότερο ακόμη και από το διαμάντι (με ελπίδα

για εφαρμογές στα αεροπλάνα και στα αυτοκίνητα). Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ευλύγιστη

(το οποίο δίνει ελπίδες για ακόμη περισσότερες εφαρμογές στην καθημερινότητα μας: ρολόγια,

laptop, ενδύματα - υποδήματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον κτλ) και εξαιρετικά δια-

φανής (πράγμα που δίνει την προοπτική για computers μέσα σε φακούς επαφής!) [13].

3.1 Η Πορεία προς την Δισδιάστατη Γραφίνη

Με την γραφίνη πρωτοασχολήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο, το 1946 ο Καναδος φυσικός Philip
Russel Wallace [74]. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι ήταν εφικτή η δημιουργία του υλικού αυτού,

απλώς το χρησιμοποιούσε ως το δισδιάστατο ανάλογο του τρισδιάστατου γραφίτη, ευελπι-

στώντας ότι έτσι θα καταφέρει να μελετήσει θεωρητικά με μεγαλύτερη ευκολία τις ιδιότητες

του δεύτερου.

Σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, το 2004 η γραφίνη έγινε πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας, νέα ως

τότε άγνωστα μονοπάτια στην φυσική στερεάς κατάστασης. Οι Andre Geim και Konstantin
Novoselov κατάφεραν να απομονώσουν ένα μόνο στρώμα ατόμων άνθρακα από τον γραφίτη,
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Σχήμα 3.1: Η γραφίνη είναι υλικό 200 φορές πιο δυνατό από το ατσάλι, σκληρότερο ακόμη

και από το διαμάντι. Ερευνητές στο πανεπιστήμιο της Columbia εκτιμούν ότι χρειάζεται το

βάρος ενός ελέφαντα που εφαρμόζεται σε ένα σημείο το μέγεθος μίας μύτης ενός μολυβιού

για να τρυπήσει ένα φύλλο γραφίνης πάχους μόλις 10 μικρομέτρων [5].

με την επαναλαμβανόμενη χρήση κολλητικής ταινίας. Εφάρμοσαν την κολλητική ταινία πάνω

στον γραφίτη και στην συνέχεια την αφαίρεσαν με αποτέλεσμα να έχουν προσκολληθεί πάνω

αρκετές δεκάδες στρώσεις από άτομα. Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία αρκετές φορές κα-

τάφεραν να απομονώσουν ένα μόνο στρώμα ατόμων, κατασκευάζοντας έτσι για πρώτη φορά

δισδιάστατη γραφίνη. Η σχετική διαδικασία απεικονίζεται συνοπτικά στην εικόνα (3.2) Το

επίτευγμά τους αυτό, τους χάρισε το βραβείο Νόμπελ το 2010 [3, 81].

Σχήμα 3.2: Στο σχήμα φαίνεται σε συντομία η διαδικασία απομόνωσης ενός μόνο επιπέδου

γραφίνης. Αρχικά ο γραφίτης (πολλά επίπεδα γραφίνης) τοποθετείται σε κάποια επιφάνεια.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται πάνω του κολλητική ταινία, με την αφαίρεση της οποίας αφαιρούνται

ταυτόχρονα και μερικά επίπεδα άνθρακα. Η πολλαπλή επανάληψη της διαδικασίας αυτής έχει

ως αποτέλεσμα στο τέλος να απομένει πάνω στην επιφάνεια ένα μόνο επίπεδο ατόμων άνθρακα.

Η δυσκολία κατασκευής γραφίνης μεγάλου εμβαδού την έχει καταστήσει ως ένα από τα

πιο ακριβοπληρωμένα υλικά ανά το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα ένα δείγμα γραφίνης το οποίο

χωράει να τοποθετηθεί στην διατομή μιας ανθρώπινης τρίχας κόστιζε 1,000 δολάρια τον Απρίλη

του 2008. [15] Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για εύρεση αποτελεσματικών

και οικονομικών μεθόδων κατασκευής γραφίνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός

ότι πρόσφατα ερευνητές κατάφεραν να φτιάξουν γραφίνη από σογιέλαιο [4].
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3.2 Η Κρυσταλλική Δομή της Γραφίνης

Η γραφίνη αποτελείται αποκλειστικά από άτομα άνθρακα. Το δισδιάσταατο πλέγμα της σχη-

ματίζεται από εξαγωνικές μοναδιαίες κυψελίδες με ένα άτομα άνθρακα σε κάθε κορυφή (εικόνα

3.3). ΄Ενα τέλειο δείγμα γραφίνης οφείλει να αποτελείται μόνο από εξαγωνικές κυψελίδες, για-

τί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μέγιστη σταθερότητα στο υλικό. Αντίθετα η παρουσία

πενταγωνικών ή επταγωνικών κυψελίδων προκαλεί ανωμαλίες. Χαρακτηριστικά αξίζει να ανα-

φέρουμε ότι αν υπάρχει έστω και μια απομονωμένη πενταγωνική κυψελίδα στο πλέγμα, τότε

όλο το επίπεδο του υλικού θα τυλιχθεί γύρω από αυτήν σχηματίζοντας ένα κώνο. Αντίστοιχα

η απομονωμένη παρουσία μιας επταγωνικής κυψελίδας θα αναγκάσει το επίπεδο του υλικού να

πάρει σχήμα σαμαριού. Τέλος με ελεγχόμενη προσθήκη μερικών πεντάγωνων ή επτάγωνων

κυψελίδων μπορούν να προκύψουν τα αλλότροπα της γραφίνης όπως: Φουλερένιο και Νανο-

σωλήνας άνθρακα [32] [44].

Σχήμα 3.3: Αναπαράσταση του εξαγωνικού πλέγματος της γραφίνης. Κάθε μαύρη μπαλίτσα

αντιπροσωπεύει ένα άτομο άνθρακα.

Το πλέγμα της γραφίνης δεν είναι πλέγμα Bravais αφού δύο γειτονικά άτομα άνθρακα δεν

είναι ισοδύναμα - το κάθε ένα από αυτά ¨βλέπει’ διαφορετικό γεωμετρικό περιβάλλον. Τα μη

ισοδύναμα αυτά γειτονικά άτομα θα τα ονομάσουμε υποπλέγμα Α και υποπλέγμα Β και απει-

κονίζονται στην εικόνα (3.3) με διαφορετικό χρώμα.

Σχήμα 3.4: Εδώ φαίνεται το εξαγωνικό πλέγμα της γραφίνης. Οι άσπρες μπαλίστες αντι-

προσωπεύουν το υποπλέγμα Α και οι μαύρες το υποπλέγμα Β. Παρόλο πλέγμα της γραφίνης

δεν είναι πλέγμα Bravais, μπορούμε όμως να ορίσουμε κάποιο πλέγμα Bravais με βάση δύο

ατόμων (τον συνδυασμό ενός υποπλέγματος Α και ενός υποπλέγματος Β) σχηματίζοντας έτσι

την κυψελίδα σχήματος παραλληλόγραμμου η οποία είναι σκιαγραφιμένη πιο πάνω. Η εικόνα

πάρθηκε από [51].
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Στη φυσική στερεάς κατάστασης όταν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο πλέγμα Bravais στο

υλικό, μπορούμε να ορίσουμε κάποιο πλέγμα Bravais με βάση περισσότερων από ένα άτομα.

Στην περίπτωση της γραφίνης κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται αν ορίσουμε ως βάση τον συνδυασμό

ενός υποπλέγματος Α και ενός υποπλέγματος Β. Εν τέλη λοιπόν το πλέγμα Bravais με βάση

δύο σημείων μπορεί να είναι η κυψελίδα σε σχήμα παραλληλόγραμμου η οποία περικλείει τα

υποπλέγματα Α και Β και απεικονίζεται στην εικόνα (3.4).

Το θεμελιώδη διανύσματα για το Bravais πλέγμα, με βάση δύο ατόμων, της γραφίνης στον

ευθύ χώρο είναι τα εξής

a1 =
(α

2
,

√
3a

2

)
a2 =

(a
2
,
−
√

3a

2

)
(3.2.1)

όπου α η κρυσταλλική σταθερά (a = 2.46Å). Το μήκος του κάθε δεσμού άνθρακα-άνθρακα

έχει μετρηθεί ac = a√
3

= 1.42Å. Το κέντρο οποιασδήποτε θεμελιώδους κυψελιδας Bravais

πλέγματος μπορεί να οριστεί από το διάνυσμα R = n1a1 + n2a2 όπου n1, n2 είναι ακέραιοι.

Χρησιμοποιώντας την γνωστή σχέση από την φυσική στερεάς κατάστασης

aibj = 2πδij (3.2.2)

όπου ai (i=1,2) διάνυσμα στον ευθύ χώρο και bj(j = 1, 2) διάνυσμα του αντίστροφου

χώρου [18], μπορούμε πολύ εύκολα να προσδιορίσουμε τα αντίστοιχα διανύσματα του αντίστρο-

φου χώρου τα οποία είναι τα εξής

b1 =
(2π

a
,
−2π√

3a

)
b2 =

(2π

a
,

2π√
3a

)
(3.2.3)

Η πρώτη ζώνη Brillouin είναι εξαγωνική όπως και στον ευθύ χώροο αλλά με διαφορετικό

προσανατολισμό όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5. Ο προσανατολισμός των διανύσμάτων b1 και

a1 είναι τέτοιος ώστε το b1 να είναι κάθετο στο a2 και το b2 να είναι κάθετο στο a1, πράγμα

που εξασφαλίζει ότι θα ικανοποιείται η συνθήκη (3.2.2). Τα δύο άκρα της ζώνης Brillouin
στην διεύθυνση kx (τα σημεία K+ και K−) ονομάζονται “ειδικά σημεία” (“valleys”) [51]. Στα

σημεία αυτά η ζώνη σθένους και η ζώνη αγωγιμότητας της γραφίνης ακουμπάνε, γεγονός για

το οποίο θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εργασίας.

3.3 Ηλεκτρονιακή Δομή

Ο άνθρακας, είναι ένα αμέταλλο στοιχείο με ατομικό αριθμό 6, και βρίσκεται στην τέταρτη

κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα. Τα δύο του ηλεκτρόνια βρίσκονται στην εσωτερική του

στιβάδα Κ και υποστοιβάδα 1 s και τα υπόλοιπα 4 στην εξωτερική του στιβάδα L . ΄Ενα από

αυτά τα τέσσερα βρισκεται στην χαμηλότερη ενεργειακά υποστοιβάδα 2s και τα άλλα τρία κα-

ταλαμβάνουν δύο από τις τρεις ισοενεργειακές καταστάσεις 2Px, 2Py, 2Pz. Η ηλεκτρονική

δομή του άνθρακα μπορεί να γραφτεί στην συμπτυγμένη μορφή 1s22s22p2

Τα τρία από τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους του άνθρακα στην γραφίνη σχηματίζουν σ-

δεσμούς με τα τρία γειτονικά άτομα άνθρακα. Οι δεσμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ισχυροί και

σε αυτούς οφείλεται η σκληρότητα και η ευλυγισία της γραφίνης. Το επιπλέον ηλεκτρόνιο

σθένους που ¨περισσεύει’ βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της γραφίνης και συμπεριφέρεται σαν

ελεύθερο, με μηδενική ενεργό μάζα (άμαζο φερμιόνιο). Το ηλεκτρόνιο αυτό ονομάζεται π

ηλεκτρόνιο (σχήμα 3.6) και παρόλο που είναι το μόνο το οποίο συμμετέχει στην αγωγιμότητα,

λόγω του ότι, όπως είπαμε είναι ελεύθερο να κινείται στο πλέγμα η αγωγιμότητα της γραφίνης

είναι τεράστια.
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Σχήμα 3.5: Αναπαράσταση πρώτης ζώνης Brillouin του πλέγματος της γραφίνης. Η εικόνα

πάρθηκε από [51]

Σχήμα 3.6: Εδώ φαίνονται τα p τροχιακά ατόμων άνθρακα στη γραφίνη. Τα ηλεκτρόνια αυτών

των τροχιακών βρίσκονται πάνω και κάτω από το επίπεδο του δισδιάστατου πλέγματος της

γραφίνης

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση όπου έχουμε περισσότερα από ένα στρώμα-

τα γραφίνης οι δυνάμεις van der Waals οι οποίες συγκρατούν τα στρώματα της γραφίνης

ενωμένα είναι πολύ λιγότερο ισχυρές από τις δυνάμεις μεταξύ των ατόμων στο ίδιο στρώμα

γραφίνης. Για αυτό άλλωστε κατέστη εφικτή και η απομόνωση ενός στρώματος γραφίνης με

την χρήση απλής κολλητικής ταινίας [88].

3.4 Μοντέλα στη Γραφίνη - Tight-binding Model και Μοντέλο Δι-
κτύου

΄Οπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως στην αγωγιμότητα της γραφίνης παίζουν ρόλο μόνο

το ένα από τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους κάθε ατόμου άνθρακα, το οποίο δημιουργεί π-

δεσμούς με τα γειτονικά του. ΄Ετσι λοιπόν στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε

μόνο με αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα βρούμε τις ιδιοκαταστάσεις και τις ιδιοτιμές της Χαμιλ-

τονιανής στην εξίσωση Schrödinger και θα εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Σε πρώτη

προσέγγιση θα ασχοληθούμε μόνο με αλληλεπιδράσεις πρώτων πλησιέστερων γειτόνων, μια

προσέγγιση η οποία δεν είναι καθόλου κακή αφού μας δίνει μια ρεαλιστική εικόνα του συ-
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στήματος και το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που χρειαζόμαστε.

Το πιο διαδεδομένο μοντέλο μέσα από το οποίο μπορεί να εξαχθεί το φάσμα των ενεργειών

στην γραφίνη και οι αντίστοιχες ιδιοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων είναι το μοντέλο Tight-
binding και είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Στο παράρτημα

θα ασχοληθούμε με το μοντέλο δικτύου.

3.5 Το Μοντέλο Tight-binding στη Γραφίνη

Η γενική ιδέα του μοντέλου tight-binding είναι ότι κάθε ηλεκτρόνιο (ένα ηλεκτρόνιο ανά

άτομο) είναι εντοπισμένο γύρω από συγκεκριμένη θέση η οποία περιγράφεται από το διάνυσμα

Ri όπου Ri = na1 + ma2 (n,m είναι ακέραιοι) και a1, a2 τα θεμελιώδη διανύσματα στο ευ-

θύ πλέγμα τα οποία ορίστηκαν προηγουμένως. Το διάνυσμα Ri λέγεται άνυσμα του ευθέως

πλέγματος. ΄Ετσι λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε το τραχιακό μέρος της κυματοσυνάρτησης

κάθε απομονωμένου ατόμου.

Ψ(r −Ri) (3.5.1)

όπου Ri ορίστηκε πιο πάνω.

Η μέθοδος Tight-binding βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε ηλεκτρόνιο είναι δεσμευμένο

στο αντίστοιχο ιόν του στη θέση Ri και μας επιτρέπει να πούμε ότι περιγράφεται με μεγάλη

ακρίβεια από την εξής Χαμιλτονιανή:

Hj = − h̄2

2m
∇+ V (rj −Ri) (3.5.2)

Η συνολική Χαμιλτονιανή είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους όρων.

Htot =

N∑
j=1

Hj (3.5.3)

3.6 Θεώρημα Bloch

Σύμφωνα με το θεώρημα Bloch η λύση της εξίσωσης Schrödinger η οποία περιγράφει σωμα-

τίδιο το οποίο κινείται υπό την επίδραση εξωτερικού περιοδικού δυναμικού είναι της μορφής

Φk(r) = u(r −Rj)eik·Rj (3.6.1)

δηλαδή είναι το γινόμενο ενός επίπεδου οδεύοντας κύματος πολλαπλασιασμένο με μια χωρική

συνάρτηση u(r). Η συνάρτηση αυτή u(r) φέρει την ίδια συμμετρία με το πλέγμα (είναι δηλαδή

περιοδική στον αληθινό χώρο), και με άλλα λόγια παραμένει αναλλοίωτη ως προς οποιανδήποτε

μετατόπιση κατά ένα διάνυσμα στο ευθύ πλέγμα Ri [18]. ΄Ετσι λοιπόν και η κυματοσυνάρτηση

στην περίπτωση της γραφίνης πρέπει να γραφτεί σε αυτή τη μορφή. ΄Ετσι προκύπτει:

Ψj(k, r) =
n∑
l=1

Cj,l(k)Φl(k, r) (3.6.2)
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Το θεώρημα Bloch προκύπτει ουσιαστικά με χρήση των γνωστών μας από την κβαντομηχα-

νική τελεστή μετατόπισης TRi που ορίζονται ως ακολούθως:

TRi = ei
−→
k .
−→
R i (3.6.3)

Η μορφή μιγαδικού εκθετικού του τελεστή αυτού προκύπτει πολύ απλά από την απαίτηση

μας η σειρά με την οποία δρουν δύο διαφορετικοί τελεστές μετατόπισης πάνω σε μια κυματο-

συνάρτηση να μην παίζει ρόλο, καθώς επίσης και το ότι η δράση δύο διαδοχικών τελεστών

μετατόπισης κατά
−→
R 1 και

−→
R 2 να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με την δράση ενός τελεστή μετα-

τόπισης κατά (
−→
R 1 +

−→
R 2). Με άλλα λόγια να ισχύει το ακόλουθο:

TR2TR1Ψ = TR1TR2Ψ = TR1+R2Ψ (3.6.4)

Ο τελεστής αυτός μας μετακινεί στον χώρο του ορθού πλέγματος κατά ένα διάνυσμα Ri και
μετατίθεται με την Χαμιλτονιανή. Ας το αποδείξουμε!

΄Οπως γνωρίζουμε η Χαμιλτονιανή του συστήματος είναι περιοδική: H(r +Ri) = H(r)
Τότε

TRiHΨ = H(r +Ri)Ψ(r +Ri) = H(r)Ψ(r +Ri) = HTRiΨ

TRiHΨ−HTRiΨ = 0

[TRi , H] = 0 (3.6.5)

Ως απόρροια του γεγονότος ότι οι δύο τελεστές μετατίθενται προκύπτει και το ότι μπορούν

να έχουν κοινές ιδιοσυναρτήσεις. Ας το αποδείξουμε για την περίπτωση όπου δεν υπάρχει

εκφυλισμός. ΄Εστω λοιπόν ότι οι τελεστές Α και Β μετατίθενται και επιπρόσθετα η κυματο-

συνάρτηση Ψ είναι ιδιοκατάσταση του τελεστή Α με ιδιοτιμή a. Δηλαδή ισχύει

AΨ = aΨ

Αν πολλαπλασιάσουμε τώρα από αριστερά το πρώτο μέλος της εξίσωσης μας με τον τελεστή

Β θα προκύψει:

BAΨ = ABΨ = BaΨ = aBΨ

ABΨ = aBΨ

Αν υποθέσουμε ότι BΨ είναι μη μηδενική παρατηρούμε ότι η συνάρτηση αυτή είναι επίσης ι-

διοσυνάρτηση του τελεστή Α με ιδιοτιμή και πάλι α. ΄Ομως, όπως έχουμε υποθέσει αρχικά δεν

υπάρχει εκφυλισμός. Με άλλα λόγια υπάρχει μία και μόνο κατάσταση Ψ η οποία δίνει ιδιοτιμή

α, αν δράσει πάνω της ο τελεστής Α. ΄Ετσι λοιπόν προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η

40



συνάρτηση BΨ δεν είναι τίποτε άλλο από την κατάσταση Ψ πολλαπλασιασμένη με μια σταθερά.

BΨ = bΨ

Η κατάσταση λοιπόν Ψ είναι ιδιοκατάσταση τόσο του τελεστή Α όσο και του Β.

Τέλος παρατηρούμε ότι οι ιδιοσυναρτήσεις (3.6.1) είναι αναλλοίωτες κάτω από μετατοπίσεις

στον αντίστροφο χώρο ίσες με κάποιο διάνυσμα αντιστρόφου πλέγματος G όπου G = nb1 +

mb2, (n,m είναι ακέραιοι) (Θυμίζουμε ότι ei
−→
G ·
−→
R = 1 - Γενίκευση του μονοδιάστατου

ei2πn = 1) [23].

3.7 Επίλυση της Χρονοανεξάρτητης Εξίσωσης Schrödinger - Εύρεση
Ιδιοκαταστάσεων και Ιδιοτιμών

΄Ηρθε η στιγμή λοιπόν να λύσουμε αναλυτικά την χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger .

HΨ = EΨ (3.7.1)

όπου η Χαμιλτονιανή δίνεται από (3.5.2)

Η γενική λύση δίνεται ως ένας γραμμικός συνδυασμός των κυματοσυναρτήσεων Bloch

Ψj(k, r) =
n∑
l=1

Cj,lΦl(k, r) (3.7.2)

όπου Φ(k, r) δίντεται από την εξίσωση (3.4.4). Οι αντίστοιχες ιδιοτιμές είναι

Ej(k) =
< Ψj |H|Ψj >

< Ψj |Ψj >
(3.7.3)

Ορίζουμε Hil =< Φi|H|Φl > και Sil =< Φi|Φl >
Απαιτώντας η ακόλουθη παράγωγος

dEj(k)

dCjm
= 0 (3.7.4)

να είναι ίση με μηδεν προκύπτει

n∑
l=1

HmlCjl

n∑
i,l

SilCji ∗ Cjl

=

n∑
i,l

HilCji ∗ Cjl
n∑
l=1

SmlCjl

( n∑
i,l

SilCji ∗ Cjl
)2

(3.7.5)

m∑
l=1

HlmCjl(i, j) = Ej
∑
l=1

SlmCjl (3.7.6)

το οποίο απλοποιείται πολύ εύκολα με την χρήση των πιο πάνω εξισώσεων σε∑
l=1

HlmCjl(i, j) = Ej
∑
l=1

SlmCjl (3.7.7)
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Αυτό μπορεί να γραφεί υπό την μορφή πίνακα.(
HA,A HA,B

HB,A HB,B

)(
Cj,A
Cj,B

)
= Ej

(
SA,A SA,B
SB,A SB,B

)(
Cj,A
Cj,B

)
(3.7.8)

όπου τα Α και Β αναφέρονται στα αντίστοιχα υποπλέγματα.

Τώρα θα υπολογίσουμε προσεκτικά όλα τα πινακοστοιχεία των πινάκων H και S

HA,A =
1

N

∑
i=1

∑
j=1

exp{ik(RA,j −RA,i)} < ΦA(r −RA,i)|H|Φ(r −RA,j) > (3.7.9)

Στη συνέχεια κάνουμε την προσέγγιση ότι στο συνολικό άθροισμα συνεισφέρουν μόνο οι όροι

όπου i = j, περίπτωση κατά την οποία το αντίστοιχο εκθετικό δίνει μονάδα.

HAA '
1

N

∑
i=1

< Φ(r −Ri)|H|Φ(r −Ri) >'< Φ(r −Ri)|H|Φ(r −Ri) > (3.7.10)

Για τον πινακα S ισχύει.

SAA =
1

N

N∑
i=1

N∑
j=1

exp{ik · (RA,j −RA,i) < ΦA(r −RA,i)|ΦA(r −RA,j >} (3.7.11)

Κάνοντας την ίδια προσέγγιση με προηγουμένως

' 1

N

N∑
i=1

< φA(r −RA,i)|φA(r −RA,i) > (3.7.12)

=
1

N

N∑
i=1

1 = 1 (3.7.13)

Τα ίδια πράγματα ισχύουν και για το υποπλέγμα Β.

HBB = HAA ' ε2p (3.7.14)

SBB = SAA (3.7.15)

Η ενέργεια ε2p είναι η ενέργεια του τροχιακού 2pz.
Τώρα θα υπολογίσουμε και τα μη διαγώνια στοιχεία του πίνακα της Χαμιλτονιανής.

HA,B =
1

N

N∑
i=1

N∑
i=1

exp{ik(RBj −RA,i)} < ΦA(r −RA,i)|H|ΦB(r −RB,j > (3.7.16)

Στην προσέγγιση των πλησιέστερων γειτόνων

HA,B =
1

N

N∑
i=1

3∑
i=1

exp{ik(RBj −RA,i)} < ΦA(r −RA,i)|H|ΦB(r −RB,j > (3.7.17)

Ορίζουμε τα ακόλουθα

δl = Rl −Ri (3.7.18)
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όπου δl = RB,l −RA,i, (l = 1, 2, 3) και είναι τα διανύσματα

δ1 =
(

0,
a√
3

)
, δ2 =

(a
2
,− a

2
√

3

)
, δ3 =

(
− a

2
,− a

2
√

3

)
(3.7.19)

f(k) =
3∑
l=1

exp{ikδl} (3.7.20)

γo = − < Φ(r −Ri|H|Φ(r −Rl > (3.7.21)

Προκύπτει λοιπόν

HAB '
1

N
−

N∑
i=1

3∑
l=1

exp{ik · (RB,l −RA,i}γo (3.7.22)

= −γof(k) (3.7.23)

΄Οπως γνωρίζουμε από την γραμμική άλγεβρα οι τιμές της ενέργειας προκύπτουν θέτοντας

την εξής ορίζουσα ίση με μηδέν.

det[H − ES] = 0 (3.7.24)

΄Ετσι έχουμε

det

(
ε2p − E −(γo + ESo)f(k)

−(γo + ESo)f ∗ (k) ε2p − E

)
= 0 (3.7.25)

όπου

so =< ΦA(r −RA,i|ΦB(r −RB,l > (3.7.26)

Λύνοντας την (3.6.26) η ενέργεα προκύπτει:

E± =
ε± γo|f(k)|
1∓ So|f(k)|

(3.7.27)

Οι πειραματικές τιμές των σταθερών της εξίσωσης (3.7.27) είναι γo = 3.033eV , So = 0.129
και επιλέγουμε ως σημείο αναφοράς το ε2p = 0
Η θετική λύση της ενέργειας αντιπροσωπεύει την ζώνη αγωγιμότητας και η αρνητική τη

ζώνη σθένους. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο ενεργειακό φάσμα της γραφίνης είναι ότι δεν

υπάρχει καθόλου χάσμα ανάμεσα στη ζώνη σθένους και τη ζώνη αγωγιμότητας. Οι δυο ζώνες

ακουμπάνε η μια την άλλη στα σημεία K− και K+, στα άκρα δηλαδή της ζώνης Brillouin.

Τα σημεία λοιπόν K+ και K− βρίσκονται στο σημείο όπου ορίσαμε Ε=0 και συμπίπτουν με

την ενέργεια Fermi (διότι εκεί τελειώνουν τα ηλεκτρόνια (με σπιν −1
2) όταν κατακλίζουν τις

καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή του Pauli). ΄Οπως αντιλαμβάνεται κανείς μελετώντας το

σχήμα (3.8) δεν έχει πλέον νόημα να μιλούμε για επίπεδο Fermi. Στην γραφίνη υπάρχουν

απλώς σημεία Fermi. Γύρω από τα σημεία αυτά σχηματίζονται κώνοι όπως φαίνονται στο

σχήμα (3.8). Οι κώνοι αυτοί ονομάζονται κώνοι Dirac. Τα σημεία K− και K+ της πρώτης

ζώνης Brillouin βρίσκονται στα σημεία

K± = ±
(4π

3a
, 0
)

(3.7.28)
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Σχήμα 3.7: Εδώ φαίνεται το ενεργειακό φάσμα E(k) για την πρώτη ζώνη Brillouin. Παρα-

τηρούμε ότι δεν υπάρχει ενεργειακό χάσμα ανάμεσα στην ζώνη αγωγιμότητας και την ζώνη

σθένους. Οι δύο ζώνες ακουμπάνε στα σημεία K− και K+ όπου έχουμε διαλέξει την ενέργεια

να είναι Ε=0.

του αντίστροφου χώρου, όπου a η πλεγματική σταθερά [23,51]

Στην περιοχή κοντά και γύρω από τα σημεία K− και K+ τα ηλεκτρόνια παρόλο που έχουν μη

σχετικιστική ταχύτητα, η οποία δίνεται από την ταχύτητα Fermi (uf = c/300) , ικανοποιούν

την εξίσωση Dirac, όπως βγαίνει από ανάπτυγμα του ενεργειακού φάσματος (3.7.27) στη

γειτονιά των ειδικών αυτών σημείων. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί

να κοιτάξει την Διατριβή Μάστερ της Αναστασίας Σολέα [89]). Επίλυση της αντίστοιχης

εξίσωσης Dirac ακολουθεί σε επόμενο υποκεφάλαιο.

3.8 Ψευδοσπίν και Χειραλικότητα

Πριν προχωρήσουμε είναι χρήσιμο να ορίσουμε δύο βασικές έννοιες: Ψευδοσπίν και χειραλι-

κότητα.

Στο πλέγμα της γραφίνης υπάρχουν δύο ειδών ατόμων άνθρακα, μη ισοδύναμα τα οποία ονο-

μάσαμε υποπλέγμα Α και Β. Το ψευδοσπίν είναι ένα διάνυσμα στήλης δύο στοιχείων, το οποίο

μας προσδιορίζει την πυκνότητα πιθανότητας το π-ηλεκτρόνιο να βρίσκεται στο υποπλέγμα Α

ή υποπλέγμα Β. Για παράδειγμα, αν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται αποκλειστικά πάνω από άτομο

τύπου Α, τότε λέμε ότι έχουμε ψευδοσπίν “πάνω”, το οποίο γράφεται s=(1,0). Αντίστοιχα

αν βρίσκεται αποκλειστικά πάνω από άτομο τύπου Β λέμε ότι ότι έχουμε ψευδοσπίν “κάτω”,
το οποίο γράφεται s=(0,1). Σε περιπτώσεις, όπως αυτή της γραφίνης, όπου η πυκνότητα

πιθανότητας μοιράζεται μεταξύ των δύο υποπλεγμάτων, τότε το ψευδοσπίν δεν είναι τίποτα

άλλο από ένα γραμμικό συνδυασμό των πιο πάνω. Το ψευδοσπίν είναι μία ποσότητα η οποία

διατηρείται [24].

Ο τελεστής ελικότητας (helicity) λαμβάνει διάφορους παρόμοιους ορισμούς στην βιβλιογραφία

ανάλογα με το πεδίο στο οποίο χρησιμοποιείται. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θα

τον ορίσουμε ως η προβολή του τελεστή της ορμής q πάνω στην κατεύθυνση του ψευδοσπίν,

οπως φαινεται πιο κάτω [45] :
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Σχήμα 3.8: Εδώ φαίνεται το ενεργειακό φάσμα E(k) για την πρώτη ζώνη Brillouin .

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ενεργειακό χάσμα ανάμεσα στην ζώνη αγωγιμότητας και την

ζώνη σθένους. Οι δύο ζώνες συναντιούνται στα σημεία K− και K+ όπου Ε=0.

ĥ = σ.p̂ = σ.
−→p
|p|

(3.8.1)

Αν γράψουμε το μοναδιαίο άνυσμα p̂ σε σφαιρικές συντεταγμένες

p̂ =

sin(θ)cos(φ)
sin(θ)sin(φ)

cos(θ)

 (3.8.2)

όπου θ ∈ [0, π] και φ ∈ [0, 2π), τότε ο τελεστής ελικότητας (ή και χειραλικότητας) προκύπτει

να είναι

ĥ

(
cos(θ) sin(θ)e−iφ

sin(θ)eiφ −cos(θ)

)
(3.8.3)

Οι ιδιοκαταστάσεις αυτού του τελεστή είναι η |ΦR > η οποία αντιπροσωπεύει δεξιόστροφη

(Θετική) ελικότητα και η |ΦL > η οποία αντιπροσοπεύει αριστερόστροφη (αρνητική) ελικότη-

τα. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ιδιοτιμές ελικότητας +1 και -1 αντίστοιχα.

Σχήμα 3.9: ΄Οπως φαίνεται συνοπτικά στο σχήμα όταν το σπιν είναι παράλληλο με την ορμή

του τότε η helicity είναι δεξιόστροφη. Σε αντίθετη περίπτωση είναι αριστερόστροφη.

Συχνά προκαλείται σύγχυση μεταξύ δύο εννοιών, της χειραλικότητας (chirality) και της ελι-

κότητας. Για αυτό θα προσπαθήσουμε αμέσως τώρα να διασαφηνίσουμε όσο πιο απλά γίνεται

τις διαφορές τους. Ελικότητα όπως αναφέραμε πιο πάνω μας δηλώνει κατά πόσο το σπιν ενός
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σωματιδίου είναι παράλληλο ή αντι-παράλληλο με την ορμή του. Από την άλλη χειραλικότητα

δηλώνει αν ένα σωματίδιο μεταφέρει δεξιόχειρη η αριστερόχειρη αναπαράσταση της ομάδας

Poincaré. Σε περιπτώσεις σωματιδίων με μη-μηδενική μάζα οι δύο αυτές έννοιες προκύπτουν

να είναι διαφορετικές αφού η τιμή της ελικότητας εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. Αντίθε-

τα στην περίπτωση άμαζων σωματιδίων όπως αυτών της γραφίνης, οι δύο έννοιες συμπίπτουν.

(΄Οταν m = 0 η κίνηση του σωματιδίου, και κατ΄ επέκταση η ελικότητα δεν εξαρτάται από τον

παρατηρητή). [6]

3.9 Εξίσωση Dirac

Η γενική μορφή της εξίσωσης Dirac είναι η ακόλουθη [40]

H = −→a c−→p + bmc2
(3.9.1)

όπου m η μάζα και pi (i = x, y, z) η ορμή σε κάθε κατεύθυνση. Γενικά σε ένα δισδιάστα-

το σύστημα : a1 = σx, a2 = σy και β = σz όπου σi, (i = x, y, z) οι αντίστοιχοι πίνακες Pauli.

Στην περίπτωση της γραφίνης όπου τα ηλεκτρόνια γύρω από τα ειδικά σημεία K± συμπε-

ριφέρονται ως άμαζα φερμιόνια (μηδενική ενεργός μάζα) ο δεύτερος όρος εξαφανίζεται και

έτσι η Χαμιλτονιανή προκύπτει να έχει τη μορφή [51]:

Hm,n = uf

(
0 Px − iPy

Px + iPy 0

)
(3.9.2)

όπου

uf =

√
3aγ0

2h̄
(3.9.3)

Οι δύο ιδιοτιμές της ενέργειας υπολογίζονται εύκολα θέτοντας

det[H − E1] = 0 (3.9.4)

Οπότε έχουμε

E± = ±uf |P | (3.9.5)

Βάζοντας πίσω τις λύσεις αυτές στην εξίσωση ΗΨ=ΕΨ βρίσκουμε και τα αντίστοιχα ιδιοδια-

νύσματα, όπως φαίνεται πιο κάτω

uf

(
0 Px − iPy

Px + iPy 0

)(
a
b

)
= ±uf |P |

(
a
b

)
(3.9.6)

Οπότε προκύπτουν οι εξισώσεις:

b(Px − iPy) = ±|P |a (3.9.7)

a(Px + iPy) = ±|P |b (3.9.8)
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΄Ετσι λοιπόν έχουμε

a =
±(Px − iPy)b

|P |
= ±e−iφb (3.9.9)

όπου

φ = arctan
(ImP
ReP

)
= arctan

(Py
Px

)
(3.9.10)

όπου φ = Arctan
(ImP
ReP

)
= Arctan

(Py
Px

)
Χρησιμοποιώντας και την σχέση κανονικοποίησης

|a|2 + |b|2 = 1 (3.9.11)

προκύπτουν οι ιδιοκαταστάσεις της χειραλικότητας (με ιδιοτιμές ±1)

Ψ =
1√
2

(
±e−iφ

1

)
(3.9.12)

΄Η εναλλακτικά

Ψ =
1√
2

(
±e−i

φ
2

ei
φ
2

)
(3.9.13)

Εδώ είναι ενδιαφέρον να ειπωθεί ότι αν η ορμή
−→p ιδωθεί ως αδιαβατική παράμετρος, τότε η

φάση Berry που μαζεύεται κατά μία πλήρη περιστροφή της με χρήση των (3.9.12) ως στιγμιαία

eigenkets και των τύπων (2.5.17) της φάσης Berry, είναι π. Πάμε να το δείξουμε!

Η φάση Berry μπορεί να οριστεί ως:

θ = −i
∮
C
< Ψ(p(t))| ∂

∂t
|Ψ(p(t)) > (3.9.14)

Αντικαθιστώντας τις (3.9.12) προκύπτει

θ = −i
∮
C
dt

1

2

[(
1, e−iφ

)( 0

i∂φ∂t e
iφ

)]
(3.9.15)

θ =

∮
C
dt

1

2

∂φ

∂t
= π (3.9.16)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τύποι ισχύουν γιατί οι (3.9.12) είναι μονότιμες στο χώρο (όταν το

φ → φ + 2π επανέρχονται στον εαυτό τους). Αντίθετα οι (3.8.13) δεν είναι μονότιμες και

κάποιος δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τους απλούς τύπους της Berry-ολογίας (παρόλο που

στο παρελθόν, αυτό το λάθος έχει γίνει στη γραφίνη, με χρήση των (3.9.13), και μάλιστα από

διάσημους συγγραφείς!) [57].

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός που προείπαμε, ότι το φάσμα της ενέργειας

E(P ) γύρω από τα σημεία Dirac είναι γραμμικό. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η κρυσταλλική
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ορμή δίνεται από τον τύπο P = (h̄)k μπορούμε να γράψουμε την ενέργεια ως συνάρτηση του

κυματοδιανύσματος k και να παρατηρήσουμε ότι είναι επίσης γραμμική, πράγμα που δικαιολο-

γεί τον σχηματισμό των λεγόμενων κώνων Dirac οι οποίοι φαίνονται στο σχήμα (3.10)

Σχήμα 3.10: Αριστερά απεικονίζεται το ενεργειακό φάσμα της γραφίνης συναρτήσει των κυμα-

τανυσμάτων kx και ky. Παρατηρούμε ότι στα σημεία όπου η στάθμη αγωγιμότητας και σθένους

συναντιούνται η σχέση μεταξύ ενέργειας και κυματανυσμάτων είναι γραμμική. Σχηματίζονται

οι λεγόμενοι κώνοι Dirac. Δεξιά βλέπουμε πιο ξεκάθαρα τους κώνους που σχηματίζονται σε

καθεμιά από τις γωνιές του εξαγωνικού πλέγματος στον αντίστροφο χώρο

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι υπάρχουν δύο άτομα άνθρακα ανά στοιχειώδη

κύψελίδα, εκ των οποίων το καθένα συνεισφέρει από ένα ηλεκτρόνιο, σε κάθε σημείο Dirac
υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια εξού και δύο ιδιοτιμές της ενέργειας, μια θετική και μία αρνητική.

Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο στην ζώνη αγωγιμότητας - πάνω από την ενέργεια

Fermi και ένα στη ζώνη σθένους - κάτω από την ενέργεια Fermi. Αυτή η μισογεμάτη ζώνη

σθένους που δημιουργείται, συμβάλει καταλυτικά στην αύξηση της κινητικότητας των φορέων

και κα΄επέκταση στην τεράστια ηλεκτρική αγωγιμότητα της γραφίνης.
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3.10 Κβαντικά και Σχετικιστικά Φαινόμενα, Ηλεκτρικές Ιδιότητες

και Εφαρμογές

΄Οπως έχουμε ήδη πει, ένας από τους λόγους που η γραφίνη έχει τραβήξει τα βλέμματα της

επιστημονικής κοινότητας είναι το γεγονός ότι σε αυτήν λαμβάνουν χώρα και γίνονται παρατη-

ρήσιμα πειραματικά μερικά πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα όπως το κβαντικό φαινόμενο Hall (για
το οποίο θα μιλήσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο) και το παράδοξο Klein tunneling (με το οποίο

θα ασχοληθούμε σε αυτή την ενότητα). Επιπρόσθετα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός

ότι για την παρατήρηση των εν λόγω φαινομένων σε άλλα συστήματα, συνήθως απαιτούνται

ειδικές συνθήκες, πράγμα όμως που στην γρφίνη δεν είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα

το κβαντικό φαινόμενο Hall στη γραφίνη μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε θερμοκρασία

δωματίου (σε αντίθεση με την περίπτωση ημιαγωγών όπου απαιτούνται εξαιρετικά χαμηλές

θερμοκρασίες - μερικές δεκάδες Κέλβιν) και το παράδοξο Klein tunneling όπου οι απαιτήσεις

σε ενέργεια για την παρατήρηση του όπως θα δούμε, είναι πολύ πιο μικρές στην γραφίνη παρά

στο κενό.

Στην ενότητα αυτή λοιπόν, αφού εξηγήσουμε γιατί η οπισθοσκέδαση είναι μια απαγορευμένη

διαδικασία στην γραφίνη, θα μελετήσουμε το παράδοξο Klein tunneling και τέλος θα μιλήσου-

με για την προοπτική που έχει η γραφίνη σε μελλοντικές εφαρμογές εξαιτίας του φαινομένου

αυτού.

3.10.1 ΄Ελλειψη Οπισθοσκέδασης στη Γραφίνη

Προσέγγιση Born

Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα άμαζο ηλεκτρόνιο μέσα σε υλικό, το οποίο υπακούει στην

εξίσωση Dirac (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της γραφίνης), το οποίο προσπίπτει πάνω σε

κάποια πρόσμιξη η οποία μπορεί να περιγραφεί με μια ομαλή συνάρτηση δυναμικού U(−→r ) τότε

η πιθανότητα σκέδασής του μπορεί να περιγραφεί από την προσέγγιση Born. Σύμφωνα με

την προσέγγιση αυτή, η πιθανότητα σκέδασης από μια κατάσταση |k > σε μία άλλη |k′ >
εξαρτάται άμεσα από την γωνία θ, την γωνιά δηλαδή μεταξύ των κυματανυσμάτων k και k′,
όπως δηλώνει η ακόλουθη αναλογία:

P (θ) ∝ |U(−→q )|2cos2(
θ

2
) = |U(−→q )|2 1 + cos(θ)

2
(3.10.1)

όπου U(−→q ) ο μετασχηματισμός Fourier του δυναμικού U(−→r ).

΄Οπως παρατηρούμε αν η γωνιά θ είναι ίση με π, όπως συμβαίνει στην περίπτωση οπισθο-

σκέδασης, η τιμή του αντίστοιχου συνημιτόνου γίνεται -1 και κατ΄ επέκταση η πιθανότητα μιας

τέτοιας σκέδασης μηδενίζεται. Η οπισθοσκέδαση είναι μια διαδικασία αυστηρά απαγορευμένη

στην γραφίνη [73].

Φάση Berry

Πέρα όμως από το πιο πάνω επιχείρημα, υπάρχει ένας άλλος, βαθύτερος λόγος για τον οποίο

η οπισθοσκέδαση στην γραφίνη είναι απαγορευμένη και αυτός δεν είναι άλλος από τη φάση

Berry. Η σκέδαση ενός ηλεκτρονίου προς τα πίσω ουσιαστικά σημαίνει την μεταβολή του

κυματανύσματος του: k → −k. Η διαδικασία αυτή (της οπισθοσκέδασης) μπορεί να εκφραστεί

ως ένα κυκλικό αδιαβατικό ταξίδι στο χώρο των παραμέτρων
−→
k , γύρω από ένα σημείο Dirac,

που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μίας φάσης Berry. ΄Ομως, όπως εξηγήσαμε στην
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ενότητα (3.9) η φάση Berry στην γραφίνη ισούται με π. ΄Ετσι λοιπόν, αυτό που προκύπτει

στην υποθετική περίπτωση που ένα ηλεκτρόνιο σκεδάζεται προς τα πίσω είναι η συμβολή

δύο κυμάτων με διαφορά φάσης π, συμβολή η οποία όπως γνωρίζουμε από την οπτική είναι

καταστρεπτική [57].

3.10.2 Φαινόμενο Σήραγγας Klein - Klein Tunneling

Στην κλασσική μηχανική, για να καταφέρει ένα σώμα να περάσει από ένα φράγμα δυναμικού,

αναγκαία προϋπόθεση είναι η κινητική του ενέργεια να είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό αυτό.

Στην κβαντική μηχανική όμως κάτι τέτοιο όπως ξέρουμε δεν είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με

το φαινόμενο σήραγγας, αν το φράγμα δυναμικού είναι πεπερασμένο, τότε υπάρχει κάποια πε-

περασμένη πιθανότητα διέλευσης (η οποία φθίνει εκθετικά ανάλογα με το ύψος και το πλάτος

του εμποδίου), ακόμα και αν η κινητική ενέργεια του σωματιδίου είναι μικρότερη από αυτή που

απαιτείται κλασσικά [19].

Στη γραφίνη το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον: Η πιθανότητα διέλευσης από ένα

πεπερασμένο δυναμικό, για ένα σωματίδιο το οποίο προσπίπτει κάθετα σε αυτό είναι εκατόν

τοις εκατόν! Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο: Αρχικά το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην

αριστερή πλευρά του εμποδίου (πεπερασμένο δυναμικό) και κατευθύνεται προς αυτό. Καθώς

περνά μέσα από αυτό μετατρέπεται προσωρινά σε οπή, και ξαναγίνεται ηλεκτρόνιο όταν πλέον

διασχίσει όλο το εμπόδιο και έχει βγει στα δεξιά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φάσμα της

πιθανότητας διέλευσης να είναι συνεχές εντός και εκτός του εν λόγο δυναμικού. Το φαινόμενο

αυτό ονομάζεται “Klein tunneling” . Το φαινόμενο αυτό δεν εξαρτάται από το πόσο μεγάλη ή

μικρή είναι η ενέργεια του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου σε σχέση με το ύψος του δυναμικού, και

την γωνία πρόσπτωσης [31]. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό της πλήρους διέλευ-

σης παρατηρείται μόνο σε πηγάδια δυναμικού ορθογώνιου σχήματος. Διαφορετικά σχήματα

δυναμικού επηρεάζουν έντονα την συμπεριφορά των ηλεκτρονίων σε μια τέτοια περίπτωση και

αλλάζουν δραματικά τον συντελεστή διέλευσης [75].

Το παράδοξο Klein είναι ένα σχετικιστικό φαινόμενο που αν και έχει ερμηνευτεί θεωρητικά

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρατηρηθεί πειραματικά σε συμβατικά συστήματα υψηλών ενεργει-

ών. Για την παρατήρηση του φαινομένου απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες όπως: το

ύψος του εμποδίου πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μάζας ηρεμίας του η-

λεκτρονίου (E = mc2), πράγμα που αντιστοιχεί σε ηλεκτρικό πεδίο της τάξεως του 1016V/m.

Επιπρόσθετα το φαινόμενο γίνεται σχετικιστικό μόνο με την παραγωγή ποζιτρονίων γύρω

από πολύ βαρετούς πυρήνες (Z > 170). Στην γραφίνη όμως, λόγω του ότι τα ηλεκτρόνια

ακολουθούν την εξίσωση Dirac όλα αυτά μπορούν και έχουν παρατηρηθεί πειραματικά χώρις

την ύπαρξη τέτοιων ειδικών συνθηκών [31].

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απο την αρχή υπολογίζοντας τον συντελεστη διέλευσης ε-

νός σωματιδίου από κάποιο ορθογώνιο δυναμικό στο οποίο προσπίπτει υπό γωνία φ.

΄Εστω λοιπόν ότι έχουμε το ακόλουθο φράγμα δυναμικού:

V (x) = V0, 0 < x < D

= 0, x < 0, x > D (3.10.2)

Αν λύσουμε την εξίσωση Dirac, για την περίπτωση της γραφίνης, δηλαδή άμαζων φερμιονίων,

με επιπρόσθετο εξωτερικό δυναμικό το πιο πάνω, δηλαδη H = H0 + V (x) όπου H0 εξίσωση

(3.9.2) θα προκύψουν οι εξής δύο λύσεις:
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Ψ1(x, y) =


(eikxx + re−ikxx)eikyy, x < 0

(aeiqxxbe−iqxx)eikyy, 0 < x < D

teikxx+ikyy x > D

Ψ2(x, y) =


s(eikxx+iφ − re−ikxx−iφ)eikyy, x < 0

s′(aeiqxx − be−iqxx+iθ)eikyy, 0 < x < D

steikxx+ikyy+iφ x > D

όπου kF = 2π
λ είναι το κυματάνυσμα Fermi. Επίσης kx = kF cosφ και ky = kF sinφ

είναι τα κυματανύσματα εκτός του δυναμικού. Αντίστοιχα qx =
√

(E − V0)2/h̄2u2
F − k2

y είναι

το κυματάνυσμα εντός του δυναμικού, όπου θ = tan−1(
ky
qx

) η γωνία διάθλασης. Τέλος τα s

και s′ αντιπροσοπεύουν το πρόσημο της ενέργειας E και (E − V0) αντίστοιχα.

Στη συνέχεια απαιτώντας συνέχεια των λύσεων στα σημεία x = 0 και x = D και απαλείφοντας

τους άγνωστους συντελεστές (συνδυάζοντας τις σχέσεις που προκύπτουν), καταλήγουμε:

r = 2ieiφsin(qxD)
sinφ− ss′sinθ

ss′[e−iqxDcos(φ+ θ) + eiqxDcos(φ− θ)]− 2isin(qxD)
(3.10.3)

Ο συντελεστής διέλευσης δίνεται από

T = |t|2 = 1− |r|2 (3.10.4)

΄Ετσι τελικά ο συντελεστής διέλευσης προκύπτει:

T =
cos2θcos2φ

cos2(Dqx)cos2φcos2θ + sin2(Dqx)(1 + sinφsinθ)2
(3.10.5)

Στο όριο E << V η έκφραση απλοποιείται:

T =
cos2φ

1− cos2(qxD)sin2φ
(3.10.6)

Πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε (από την σχέση 3.10.6) ότι αν η γωνία φ είναι μηδέν, δηλα-

δή το σωματίδιο προσπίπτει κάθετα στο δυναμκό, τότε ο συντελεστής Τ γίνεται ίσος με την

μονάδα και έχουμε πλήρη διέλευση. Επιπρόσθετα παρατηρούμε (από την σχέση 3.10.5) ότι

αν Dqx = nπ τότε και πάλι ο συντελεστής διέλευσης ισούται με μονάδα, και το ηλεκτρόνιο

περνά πλήρως ανεξαρτήτως της γωνίας πρόσπτωσης. Στο σχήμα (3.11) μπορούμε να δούμε

διαγραμματικά πως αλλάζει ο συντελεστής διέλευσης ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης.

΄Ενας εναλλακτικός τρόπος για κατανόηση του φαινομένου είναι να ανατρέξουμε σε μια ποσότη-

τα που ορίσαμε προηγουμενως, την χειραλικότητα και το ψευδοσπίν. ΄Οπως προαναφέραμε,

το ψευδοσπίν διατηρείται, με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες ασκείται στο μικρής εμβέλειας

δυναμικό το οποίο δρα διαφορετικά στο υποπλέγμα Α και Β (με αποτέλεσμα να προκαλεί μετα-

βολή του ψευδοσπίν). ΄Ετσι, λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο το οποίο κινείται προς

τα δεξιά, μπορεί να σκεδαστεί μόνο προς τα δεξιά σε κατάσταση ηλεκτρονίου, είτε προς τα
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Σχήμα 3.11: Στο γράφημα αυτό απεικονίζεται ο συντελεστης διέλευσης ως συνάρτηση της

γωνίας πρόσπτωσης σε ένα φράγμα δυναμικού πάχους 100nm σε δείγμα γραφίνης. Η συ-

γκέντρωση ηλεκτρονίων είναι n = 0.5 × 1012cm−2
. Εντός του δυναμικού η συγκέντρωση

οπών είναι p = 1 × 1012cm−2
για την κόκκινη καμπύλη και p = 3 × 1012cm−2

για την μπλε

καμπύλη. Η ενέργεια Fermi προκύπτει να είναι Ef = 80meV και το ύψος του φράγματος

V = 200meV . Παρατηρούμε ότι και στα δύο δείγματα ο συντελεστής διέλευσης για κάθετη

πρόσπτωση είναι μονάδα όπως ήταν αναμενόμενο από την (3.10.6). Το γράφημα πάρθηκε

από [31].

αριστερά σε κατάσταση οπής (μόνο έτσι μπορεί η χειραλικότητα να διατηρηθεί). Το δεύτε-

ρο όμως απαιτεί αναστροφή του ψευδοσπίν. Η οπισθοσκέδαση λοιπόν του ηλεκτρονίιου είναι

απαγορεύμενη αφού απαιτεί αναστροφή του ψευδοσπίν, διαδικασία επίσης απαγορευμένη! Ανα-

κεφαλαιώνοντας λοιπόν, όταν ένα ηλεκτρόνιο (το οποίο βρίσκεται στην ζώνη αγωγιμότητας)

προσπίπτει κάθετα σε ένα φράγμα δυναμικού, μετατρέπεται σε οπή (και μεταφέρεται στην ζώνη

σθένους) μέχρι να περάσει μέσα από το εμπόδιο και να φτάσει στην άλλη άκρη του εμποδίου

όπου ξαναμετατρέπεται σε ηλεκτρόνιο. Σχηματική αναπαράσταση αυτού φαίνεται πιο κάτω

στην εικόνα (3.12) [30].

Η εμφάνιση του φαινομένου αυτού στην γραφίνη έχει άμεσα επιπτώσεις στην αγωγιμότητά της,

συγκριτικά με άλλους συμβατικούς ημιαγωγούς. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ακόμα

και στην περίπτωση όπου στο σύστημα της γραφίνης υπάρχει αταξία και οι τυπικές διακυμάν-

σεις του δυναμικού V (x, y) είναι μεγαλύτερες από την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων,

τότε αυτά παγιδεύονται σε “λακκούβες” δυναμικού και γίνονται εντοπισμένα (“Anderson
localization”), με την πιθανότητα να ξεφύγουν από τα εν λόγω δυναμικά να φθίνει με την

αύξηση του μεγέθους του δυναμικού. Στην γραφίνη όμως το σκηνικό είναι τελείως διαφορετι-

κό. ΄Οπως είδαμε προηγουμένως, τα ηλεκτρόνιά της μπορούν να διαπεράσουν χωρίς καθόλου

οπισθοσκέδαση τα δυναμικά αυτά και να κινούνται ανενόχλητα [31].

3.10.3 Παράδοξο Klein και Εφαρμογές

Η γραφίνη λογω της εμφάνισης του παραδόξου αυτού προβλέπεται να εμφανίζει κάποιες ιδιαιτε-

ρότητες σε περίπτωση μελλοντικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η πιθανότητα

διέλευσης του ηλεκτρονιού είναι 100% ανεξαρτήτως του ύψους και του πάχους του δυναμικού
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Σχήμα 3.12: Εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση ενός ηλεκτρονίου ενέργειας Ε, το οποίο προ-

σπαθεί να περάσει μέσα από ένα φράγμα δυναμικού ύψους Vo. Η διακεκομμένη γραμμή α-

ναπαριστά την ενέργεια Fermi και οι περιοχές που είναι σκιαγραφιμένες με γαλάζιο χρώμα

αντιστοιχούν στις κατειλημμένες καταστάσεις. ΄Οταν λοιπόν το ηλεκτρόνιο αυτό (το οποίο

βρίσκεται στην ζώνη αγωγιμότητας) προσπίπτει κάθετα σε ένα φράγμα δυναμικού, μετατρέπε-

ται σε οπή (και μεταφέρεται στην ζώνη σθένους) μέχρι να περάσει μέσα από το εμπόδιο και

να φτάσει στην άλλη άκρη του εμποδίου όπου ξαναμετατρέπεται σε ηλεκτρόνιο. Η διαδικασία

αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείναι 100% διέλευση. Η εικόνα πάρθηκε από [31].

(θεωρώντας πάντα ότι αυτά είναι πεπερασμένα), καθιστά αδύνατη την χρήση της σε διόδους και

κατ΄ επέκταση σε τρανζίστο. Για να γίνει η γραφίνη κατάλληλη για τέτοιου είδους εφαρμογές,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοιχτεί κάποιο χάσμα στο ενεργειακό της φάσμα. Από την

άλλη όμως, αν το χάσμα ανοιχτεί και καταστεί εφυκτό η γραφίνη να χρησιμοποιηθεί σε τραν-

ζίστορ θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Εξαιτίας του παραδόξου Klein η αναπόφευκτη

ανομοιγένεια στην πυκνότητα ηλεκτρονίων στο σύστημα δεν οδηγεί στην δημιουργία εντοπι-

σμένων καταστάσεων πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιρεάζεται αρνητικά η κινητικάτητα των

ηλεκτρονίων [30].

53



4 Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall (Integer Quantum
Hall Effect - IQHE)

Το κβαντικό φαινόμενο Hall πρωτοέκανε την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετία του ΄80,

αφήνοντας έκπληκτη την επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου 1980,

κατά τη διάρκεια πειραμάτων από τον τότε σπουδαστή Klaus von Klitzing σε δείγματα ε-

τεροδομών πυριτίου στο εργαστήριο υψηλών μαγνητικών πεδίων στη Γρενόβλη της Γαλλίας,

παρατηρήθηκε ότι σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (μερικές δεκάδες βαθμούς Κέλβιν), και

πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία (μερικά Τέσλα) παρατηρείται κβάντώση της αγωγιμότητας Hall
και ο σχηματισμός “πλατώ” τα οποία φαίνονται ενδεικτικά στο σχήμα (4.1) [62]. Το 1985 του

απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για αυτή του την ανακάλυψη. Παρόλα αυτά, η ανθρωπότητα

δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει την τεράστια σημασία του νέου φαινομένου (ότι δηλαδή είχε

τοπολογική προέλευση), και αυτό συνέβη 25 χρόνια αργότερα με την ανακάλυψη των τοπολο-

γικών μονωτών (βλ. κεφάλαιο 5).

Πράγματι δύο δεκαετίες αργότερα, το 2007, άλλη μια ανακάλυψη ήρθε να ταράξει τα νερά:

η παρατήρηση του ανώμαλου κβαντικού φαινομένου Hall στην γραφίνη σε θερμοκρασία δω-

ματίου. Μερικά χρόνια αργότερα ακολούθησε η ανακάλυψη των τοπολογικών μονωτών όπως

θα δούμε στην συνέχεια της εργασίας.

Στην ενότητα αυτή λοιπόν, καταρχάς θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή του κλασσικού φαι-

νομένου Hall. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε εκτεταμένα με το Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο

Hall και το επιχείρημα του Laughlin (το οποίο δικαιολογεί και όλο το αρχικό υπόβαθρο αυτής

της εργασίας). Ακόμη θα μιλήσουμε για την τοπολογική προέλευση του φαινομένου και τέλος

θα αναφερθούμε στην ιδιαίτερη περίπτωση της γραφίνης.

Σχήμα 4.1: Το γράφημα παρουσιάζει την αντίσταση Hall ως συνάρτηση του μαγνητικού

πεδίου. Για μικρές τιμές του μαγνητικού πεδίου το σύστημα ακολουθεί την κλασσικά αναμε-

νόμενη συμπεριφορά, ενώ όταν η τιμή του μαγνητικού πεδίου γίνει αρκετά μεγάλη παρατηρείται

ο σχηματισμός “πλατώ”.

54



4.1 Κλασσικό Φαινόμενο Hall

Το κλασσικό φαινόμενο Hall παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Edwin Hall το 1879 [49].

Η διάταξη που απαιτείται για την παρατήρηση του φαινομένου είναι απλή και δίνεται στο σχήμα

(4.2). Φανταστείτε ότι έχουμε μια πλάκα υλικού πού κείται στο επίπεδο xy και διαρρέεται από

ρεύμα I στη διεύθυνση x και ταυτόχρονα ασκείται μαγνητικό πεδίο κάθετο στο δείγμα δηλαδή

στη διεύθυνση z. Τότε παρατηρείται διαφορά δυναμικού στις δύο άκρες του δείγματος στην

διεύθυνση y. Η τάση αυτή ονομάζεται τάση Hall.

Σχήμα 4.2: Εδώ φαίνεται μια απλή πειραματική διάταξη με την οποία μπορεί να παρατηρηθεί

το κλασσικό φαινόμενο Hall και να μετρηθεί η αντίστοιχη αντίσταση Hall. Το μαγνητικό

πεδίο έχει ανάψει στην διεύθυνση z, κάθετα στο δείγμα. Επιπρόσθετα το δείγμα διαρρέεται

από ηλεκτρικό ρεύμα στην διεύθυνση y. Η τάση Hall μετριέται στα άκρα του δείγματος κατά

μήκος της διεύθυνσης x.

Γενικά, κίνηση ενός ηλεκτρονίου στην ταυτόχρονη παρουσία ηλεκτρικού και μαγνητικού

πεδίου περιγράφεται από το νόμο του Νεύτωνα με τη δύναμη Lorentz: m d
dt (v) = −eE−evc×B

Επίσης το ρεύμα Iy το οποίο διαρρέει ένα αγωγό μπορεί να γραφτεί ως

Iy = Jyab = nq(vx)ab (4.1.1)

όπου a, b οι διαστάσεις της διατομής του δείγματος μέσα από την οποία διαρρέεται το ρεύμα

(a στην διεύθυνση x και b στην διεύθυνση y).
Επιπρόσθετα γνωρίζουμε ότι

Jy = σEy (4.1.2)

όπου σ η αγωγιμότητα του υλικού.

Ας επικεντρωθούμε τώρα στο φαινόμενο Hall και στην διάταξη του σχήματος (4.2). Καθώς τα

ηλεκτρόνια του αγωγού κινούνται στην διεύθυνση (−y) (εξαιτίας του δυναμικού VE), ασκείται
πάνω τους η δύναμη Lorentz (η οποία θυμίζουμε ότι δίνεται : F = evc ×B) και τα αναγκάζει

να εκτραπούν προς την διεύθυνση x. Η συσσόρευση λοιπόν, ηλεκρτικού φορτίου στην μια

πλευρά του δείγματος έχει ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ηλεκτρίκου πεδίου στην διεύθυνση

x, του οποίου η ένταση δίνεται ως ακολούθως:

Ex =
(vy
c

)
Bz (4.1.3)

Η συσσόρευση φορτίου σταματά όταν η δύναμη Lorentz γίνει ίση με την ηλεκτρική δύναμη

που ασκείται πάνω στο κάθε ηλεκτρόνιο εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου Ex. Ολοκληρώνοντας
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λοιπόν τη σχέση (4.1.3) προκύπτει και η αντίστοιχη τάση Hall

V = −
a∫

0

Exdx = −Exa (4.1.4)

Συνδυάζοντας τις πιο πάνω εξισώσεις προκύπτει η τάση Hall

V = −
( 1

nq

)IyBz
b

= −RH
IyBz
b

(4.1.5)

Η αντίσταση Hall ρH δίνεται ως ακολούθως [48] :

ρH =
VH
Iy

=
Bz
nqb

(4.1.6)

Παρατηρούμε ότι αν σχεδιάσουμε την αντίσταση Hall συναρτήση του μαγνητικού πεδίου προ-

κύπτει μια ευθεία (σχήμα 4.3). Επιπρόσθετα αξίζει να σημειώσουμε ότι η αντίσταση Hall
εξαρτάται τόσο από την επιφανειακή πυκνότητα φορέων όσο και από τον τύπο των φορέων

(ηλεκτρόνια ή οπές), πράγμα που όπως θα δούμε στην συνέχεια δεν ισχύει για το κβαντικό

φαινόμενο Hall (όπου η αντίσταση Hall εξαρτάται μόνο από κάποιες σταθερές της φυσικής

(h, e) - Παγκοσμιότητα κβαντικού φαινομένου Hall).

Σχήμα 4.3: Ενδεικτικό γράφημα της αντίστασης Hall ως συνάρτηση του μαγνητικού πεδίου.

Το γράφημα είναι ευθεία και κλίση δίνεται από την ποσότητα:
1
nqb

4.2 Ηλεκτρόνιο σε Μαγνητικό Πεδίο - Κλασσική Προσέγγιση

΄Οπως έχουμε ήδη πει όταν ένα φορτίο κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο τότε ασκείται σε αυτό

δύναμη η οποία δίνεται από

F =
q

c
u×B (4.2.1)

Στην περίπτωση του ηλεκτρονίου

F = −e
c
u×B (4.2.2)
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Σχήμα 4.4: Εδώ βλέπουμε ένα ηλεκτρόνιο το οποίο εξαιτίας του γεγονότος ότι κινείται υπό

την επίδραση μαγνητικού πεδίου (το οποίο δεν είναι κάθετο στην ταχύτητα του) αναγκάζεται

να κινείται σε σπειροειδή τροχιά.

Αν η ταχύτητα και το μαγνητικό πεδίο δεν είναι κάθετα μεταξύ τους τότε το ηλεκτρόνιο

ακολουθεί σπειροειδή τροχιά όπως φαίνεται στο σχήμα (4.4) Η κεντρομόλος δύναμη η οποία

προκαλεί την σπειροειδή τροχεία (αν
−→u ⊥

−→
B τότε θα ήταν κυκλική τροχιά) δεν είναι άλλη

από την προαναφερθείσα δύναμη Lorentz . ΄Εχουμε λοιπόν ότι

mv2

r
=
ev|B|
c

(4.2.3)

Λύνοντας ως προς r προκύπτει η σχέση που δίνει την ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου

r =
mcv

|eB|
(4.2.4)

και η αντίστοιχη γωνιακή ταχύτητα ω

w =
v

r
=
|eB|
m(c)

(4.2.5)

Αυτή είναι η πασίγνωστη “συχνότητα κυκλότρου”.
Η ενέργεια μπορεί να υπολογιστεί πολύ εύκολα

E =
mv2

2
=
mr2w2

2
(4.2.6)

Αυτά είναι τα ευρέως γνωστά αποτελέσματα κλασσικού ηλεκτρομαγνητισμού για την κίνηση

ενός κλασσικού φορτίου σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο [50].

4.3 Επίπεδα Landau

4.3.1 Ηλεκτρόνιο σε Μαγνητικό Πεδίο - Κβαντική Προσέγγιση

΄Εστω τώρα ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα ενός κβαντικού ηλεκτρονίου το οποίο κινε-

ίται πάνω σε ένα επίπεδο το οποίο συμπίπτει με το επίπεδο xy και έχει διαστάσεις Lx και Ly
στις αντίστοιχες διευθύνσεις. Επιπρόσθετα στο σύστημα αυτό εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο

στην διεύθυνση z (
−→
B = Bẑ).
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Επιλέγουμε ως βαθμίδα μία από τις λεγόμενες βαθμίδες Landau (οι οποίες μένουν αναλ-

λοίωτες κάτω από μετατόπιση σε μια καρτεσιανή διεύθυνση), π.χ. A = −yBx̂ και αυτή είναι

αναλλοίωτη στην διεύθυνση x. Περιμένουμε ότι οι γεννήτορες των μετατοπίσεων στην διε-

ύθυνση x (που είναι η ψευδοορμή
−→
K όπως θα δούμε), δηλαδή ο K̂x να ταυτίζεται με τον

γνωστό γεννήτορα (για B = 0) των μετατοπίσεων P̂x το οποίο όντως είναι αλήθεια σε αυτή

τη βαθμίδα δηλαδή K̂x = P̂x, και γι΄ αυτό αναμένεται η P̂x να διατηρείται. Πράγματι η Χαμιλ-

τονιανή του συστήματος γράφεται ως ακολούθως:

H = [Π̂2
x + Π̂2

y]
1

2m
(4.3.1)

όπου Π̂x και Π̂y η κινηματική ορμή στις αντίστοιχες διευθύνσεις x και y, με Πi = Pi − q
(c)Ai.

Η κινηματική ορμή στο συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να γραφτεί ως ακολούθως:

Π̂x = P̂x − q
c (−yB) και Π̂y = P̂y. (P̂x και P̂y είναι οι τελεστές κανονικής ορμής στις

αντίστοιχες διευθύνσεις). Επιπρόσθετα γνωρίζουμε ότι: Pi = −ih̄ ∂
∂i (i = x, y). ΄Ετσι τελικά

η Χαμιλτονιανή προκύπτει να είναι

Ĥ = [(P̂x −
e

c
yB)2 + P̂ 2

y ]
1

2m
(4.3.2)

Ακολουθώντας αυτό που έκανε ο Landau [63] μπορούμε να δείξουμε ότι ο τελεστής της κα-

νονικής ορμής P̂x μετατίθεται με την Χαμιλτονιανή (όπως το περιμέναμε), αφού

[Ĥ, P̂x] = ĤP̂x− P̂xĤ = ((P̂x−
e

c
yB)2 + P̂ 2

y )
1

2m
P̂x)− P̂x((P̂x−

e

c
yB)2 + P̂ 2

y )
1

2m
) (4.3.3)

Αφού [P̂y, P̂x] = 0 και το διανυσματικό δυναμικό είναι ανεξάρτητο της συντεταγμένης x τελικά

προκύπτει ο μεταθέτης ίσος με μηδέν:

[Ĥ, P̂x] = 0 (4.3.4)

Επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο πιο πάνω μεταθέτης ισούται με μηδέν μας επιτρέπει να πούμε με

βεβαιότητα ότι μπορούμε να βρούμε κοινές ιδιοσυναρτήσεις για τους δύο τελεστές. Αν αυτές

τις ονομάσουμε Ψ έχουμε τα ακόλουθα:

P̂xΨ(x, y) = h̄kΨ(x, y) (4.3.5)

ĤΨ(x, y) = EΨ(x, y) (4.3.6)

Από τα πιο πάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κυματοσυνάρτησή μας είναι ένα επίπεδο

κύμα στην διεύθυνση x πολλαπλασιασμένο με μία χωρική συνάρτηση Φ(y). Είναι δηλαδή της

μορφής:

Ψ(x, y) = eikxΦ(y) (4.3.7)

Αντικαθιστώντας στην καινούργια Χαμιλτονιανή και κάνοντας τις απαραίτητες μετατροπές

ώστε να δημιουργηθεί τέλειο τετράγωνο, έχουμε

HΨ(x, y) = eikxx
[
(h̄kx − eyB)2 + P 2

y

]Φ(y)

2m
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= eikxx
[e2B2

2m
(y − h̄kx

eB
)2 +

P 2
y

2m

]

= eikxx
(mw2

c

2
(y − yo) +

P 2
y

2m

)
Φ(y)

= eikxx
(mω2

c

2
(y − yo) +

−h̄2

2m

∂2

∂y2

)
Φ(y) (4.3.8)

όπου

ωc =
eB

m(c)
, yo =

h̄kx(c)

eB
(4.3.9)

Παρατηρούμε ότι η Χαμιλτονιανή που προκύπτει στην διεύθυνση y εν τέλει, έχει την ίδια α-

κριβώς μορφή με αυτή ενός μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή, με μόνη διαφορά

ότι το κέντρο της “ταλάντωσης” στη δική μας περίπτωση είναι το μήκος yo, το οποίο μπορεί

να γραφτεί και ως yo = kxl
2
B με lB =

√
h̄c

eB
, το λεγόμενο μαγνητικό μήκος.

Οι ιδιοτιμές της ενέργειας λοιπόν είναι όλες οι ίδιες, ανεξάρτητες του yo (άρα και του kx),
δηλαδή

En = (n+
1

2
)h̄|ωc| (4.3.10)

όπου ωc ορίζεται στην (4.3.9). Αυτές οι ενεργειακές στάθμες είναι οι διάσημες πλέον “στάθμες
Landau” (ή επίπεδα Landau). Οι ιδιοκαταστάσεις στην διεύθυνση y είναι τα πολυώνυμα

Hermite επί μία γκαουσιανή τα οποία προκύπτουν από το πρόβλημα του κβαντικού αρμονικού

ταλαντωτή με μετατοπισμένο το κέντρο του στο yo

Ψ(x, y) = eikxH(y − yo) e
− (y−yo)2

2l2
B (4.3.11)

Υπενθυμίζουμε ότι τα πολυώνυμα Hermite δίνονται από:

H(ξ) = (−1)neξ
2 dn

dξn
(e−ξ

2
) (4.3.12)

και (4.3.11) θα δίνουν όλες τις διεγερμένες καταστάσεις (ενώ για n = 0 το γνωστό γκαου-

σιανό κομμάτι θα δίνει τις (πολλές!) θεμελιώδεις καταστάσεις).

Παρατηρούμε ότι οι ενέργειες εξαρτώνται μόνο από τον κβαντικό αριθμό n, ενώ οι κυματο-

συνααρτήσεις εξαρτώνται ταυτόχρονα και από το n και από το κυματάνυσμα kx. Το γεγονός

αυτό μας δηλώνει την ύπαρξη ενός τεράστιου εκφυλισμού των επίπεδων Landau (γι΄ αυτό και

πάνω μιλήσαμε για πολλές θεμελιώδεις καταστάσεις). Πάμε να τον προσδιορίσουμε!

΄Εστω ότι κάθε επίπεδο αποτελείται από g καταστάσεις. Γνωρίζουμε ότι το κέντρο ταλάντω-

σης κάθε μικροκατάστασης yo δεν μπορεί να είναι σε θέση μεγαλύτερη από το ολικό μήκος

του επιπέδου στην διεύθυνση y (yo < Ly). Ακόμη χρειάζεται να λάβουμε υπόψην το γεγονός

ότι το κυματάνυσμα kx είναι κβαντωμένο εξαιτίας των περιοδικών συνθηκών στην διεύθυνση
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x. (kx = 2πnx
Lx

). Αντικαθιστώντας όλα αυτά στον ορισμό του yo που δώσαμε προηγουμένως

καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση

yo = kxl
2
B < Ly (4.3.13)

2πnx
Lx

l2B < Ly (4.3.14)

nx <
LxLy
2πl2B

(4.3.15)

΄Ετσι λοιπόν ο μέγιστος αριθμός καταστάσεων ανά επίπεδο Landau είναι

g = nx,max =
LxLy
2πl2B

=
BS

2πh̄ ce
(4.3.16)

όπου S το εμβαδόν του επιπέδου μας, άρα τελικά (αφού BS = η μαγνητική ροή που περνά

από όλο το σύστημα)

N =
Φ
hc
e

=
Φ

Φo
(4.3.17)

Η ποσότητα Φo (την οποία έχουμε ξαναδεί στο φαινόμενο Aharonov - Bohm) ονομάζεται

κβάντο ροής και η πειραματική της τιμή είναι Φo = 4, 1 ∗ 10−15Wb. Η ποσότητα αυτή είναι

ίση με τη μαγνητική ροή που περνά μέσα από μια επιφάνεια εμβαδού 2πl2B (η οποία επιφάνεια

αντιστοιχεί σε κάθε μικροκατάσταση) [49].

Σχήμα 4.5: Εδώ απεικονίζεται το ενεργειακό φάσμα φορτισμένου κβαντικού σωματιδίου σε

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (δηλαδή τα επίπεδα Landau ). Παρατηρούμε ότι η ενέργεια

εξαρτάται μόνο από τον κβαντικό αριθμό n και όχι από το k. Τα επίπεδα Landau έχουν

μεταξύ τους διαφορά ενέργειας h̄wc, και το καθένα έχει βαθμό εκφυλισμού g = Φ
Φo

(για

ηλεκτρόνια χωρίς σπιν).

4.3.2 Επίπεδα Landau με Φορμαλισμό Τελεστών Αναβίβασης και Κατα-
βίβασης

Στην ενότητα αυτή θα υπολογίσουμε τα επίπεδα Landau ακολουθώντας ένα διαφορετικό μο-

νοπάτι. Αυτή τη φορά θα κάνουμε χρήση του κβαντομηχανικού φορμαλισμού των kets και

την άλγεβρα κατάλληλων τελεστών αναβίβασης και καταβίβασης (ανάλογων με τους γνωστο-

ύς ενός αρμονικού ταλαντωτή). Πριν το κάνουμε αυτό θα μας φανεί χρήσιμο ένα γρήγορο

φρεσκάρισμα του προβλήματος μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή.
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4.3.3 Κβαντικός Αρμονικός Ταλαντωτής

Η εξίσωση Schrödinger για το πρόβλημα του μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή

γράφεται: (
− h̄2

2m

∂2

∂x2
+

1

2
mω2

c (x− xo)2
)

Ψ = Eψ (4.3.18)

1

2m

[( h̄
i

∂

∂x

)2
+m2ω2

c (x− xo)2
]
Ψ = Eψ (4.3.19)

Η Χαμιλτονιανή αυτή μπορεί να δειχτεί ότι παίρνει τη μορφή:

H = h̄ωc(â+â− +
1

2
) (4.3.20)

όπου â+ ο τελεστής αναβίβασης και â− ο αντίστοιχος τελεστής καταβίβασης. Οι τελεστές

αυτοί δίνονται:

â+ =
1√
2m

( h̄
i

∂

∂x
+ imωc(x− xo)

)
(4.3.21)

â− =
1√
2m

( h̄
i

∂

∂x
− imωc(x− xo)

)
(4.3.22)

Οι τελεστές αναβίβασης/καταβίβασης, όπως δηλώνει η ονομασία τους ανεβάζουν/κατεβάζουν

την ενέργεια της κατάστασης κατά h̄ωc. Πάμε να το αποδείξουμε.

Για τον τελεστή αναβίβασης

Ĥ(â+Ψ) = h̄ωc

(
â+â− +

1

2

)
(â+Ψ) = h̄ωc

(
â+â−â+ +

1

2
â+

)
Ψ

= h̄ωc â+

(
â−â+ +

1

2

)
Ψ = h̄ωc â+

[(
â−â+ −

1

2

)
Ψ + Ψ

]

= â+(EΨ + h̄ωcΨ) = (E + h̄ωc)(â+Ψ)

Για τον τελεστή καταβίβασης

Ĥ(â−Ψ) = (â−â+ −
1

2
h̄ωc)(â−Ψ) = â−(â+â− −

1

2
h̄ωc)Ψ

= â−[(â+â− +
1

2
h̄ωc)Ψ− h̄ωcΨ] = â−(EΨ− h̄ωcΨ) = (E − h̄ωc)(â−Ψ)
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4.3.4 Επίπεδα Landau

Το πρόβλημα μας (ηλεκτρόνιο κινούμενο στο επίπεδο xy υπό την επίδραση κάθετου μαγνη-

τικού πεδίου στην κατεύθυνση z, B = (0, 0, B) μπορεί να αναχθεί αλγεβρικά σε πρόβλημα

μονοδιάστατων ταλαντωτών, και μάλιστα, ανεξάρτητη της επιλογής της βαθμίδας Α! Πράγματι

η Χαμιλτονιανή του συστήματος μπορεί, πολύ γενικά, να γραφτεί ως ακολούθως:

H =
Π̂2
x

2m
+

Π̂2
y

2m
(4.3.23)

Στη συνέχεια ορίζουμε τους αδιάστατους τελεστές x̂ και p̂ ως ακολούθως:

p̂ =
Π̂xlB
h̄

(4.3.24)

x̂ =
Π̂ylB
h̄

(4.3.25)

και έτσι η Χαμιλτονιανή μπορεί τώρα να γραφτεί σαν

H =
h̄2

2ml2B
(x̂2 + p̂2) =

h̄2eB

2m
(x̂2 + p̂2) (4.3.26)

H =
h̄|ωc|

2
(x̂2 + p̂2) (4.3.27)

Η γωνιακή ταχύτητα ωc χρειάζεται να μπει σε απόλυτη τιμή (Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση

οπών προκύπτει αρνητική).

Στη συνέχεια ορίζουμε τον τελεστή â και τον μιγαδικό συζηγή του â+

â =
mlB

h̄
√

2
(V̂x − iV̂y) (4.3.28)

â+ =
mlB

h̄
√

2
(V̂x + iV̂y) (4.3.29)

Εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε τον μεταξύ τους μεταθέτη :

[â, â+] = [
lB

h̄
√

2
(Π̂x − iΠ̂y),

lB

h̄
√

2
(Π̂x + iΠ̂y)]

=
l2B
2h̄2 ([Π̂x, Π̂x] + i[Π̂x, Π̂y]− i[Π̂y, Π̂x])

=
l2B
2h̄2 (0 + 2i[Π̂x, Π̂y] + 0)
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=
l2B
2h̄2 (2

h̄2

l2B
) = 1

΄Ετσι τελικά έχουμε:

[â, â+] = 1 (4.3.30)

Λύνοντας τις εξισώσεις (4.3.28) και (4.3.29) ως προς την κινηματική ορμή στην διεύθυνση x
και y,/ (Πi = mVi), μπορούμε να εκφράσουμε τις συνιστώσες αυτές της κινηματικής ορμής

συναρτήση των τελεστών αναβίβασης και καταβίβασης, δηλαδή

Π̂x =
h̄

lB
√

2
(â+ + â) (4.3.31)

Π̂y =
h̄

lB
√

2
(â+ − â) (4.3.32)

Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω μπορούμε τότε να γράψουμε την Χαμιλτονιανή ως ακολούθως:

H =
h̄ωc
2

(
p̂2 + x̂2

)
=
h̄ωc
2

l2B
h̄2

( ŷ2h̄2

l2B
+
x̂2h̄2

l2B

)

=
h̄ωc
2

(m2l2B
h̄2

)( Π̂2
x

m2
+

Π̂2
y

m2

)
=
h̄ωc
2

(m2l2B
2h̄2

)(
2V̂ 2

x + 2V̂ 2
y

)

=
h̄ωc
2

(m2l2B
2h̄2

)(
2V̂ 2

x + 2V̂ 2
y + i[V̂x, V̂y]− i[V̂x, V̂y]

)

=
h̄ωc
2

(m2l2B
2h̄2

)(
(V̂x − iV̂y)(V̂x + iV̂y) + (V̂x + iV̂y)(V̂x − iV̂y)

)

=
h̄ωc
2

(
ââ+ + â+â

)
= h̄ωc

(1

2
ââ+ +

1

2
â+â

)

= h̄ωc

(
â+â+

1

2
ââ+ − 1

2
â+â

)
= h̄ωc

(
â+â+

1

2

)
Τελικά προκύπτει:

H =
h̄|ωc|

2

(
p̂2 + x̂2

)
= h̄|ωc|

(
â+â+

1

2

)
(4.3.33)

Οι τελεστές αναβίβασης/καταβίβασης, (â+/â) όπως δηλώνει η ονομασία τους ανεβάζουν/κατεβάζουν

την ενέργεια της κατάστασης κατά h̄ωc, (όπως έχουμε δείξει προηγουμένως στην ενότητα

4.3.3):
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Στη συνέχεια ορίζουμε και τον τελεστή αριθμού:

N̂ = â+â (4.3.34)

ο οποίος είναι ερμιτιανός:

N̂+ = (â+â)+ = N̂ (4.3.35)

και έχει ως ιδιοτιμή τον αντίστοιχο “βαθμό διέγερσης” της κατάστασης:

N̂ |ν >= ν|ν > (4.3.36)

Επιπρόσθετα μπορούμε να υπολογίσουμε τους μεταθέτες [N̂ , â+] και [N̂ , â] :

[N̂ , â] = [â+â, â] = â+[â, â] + [â+, â]â = 0− â = −â

αρα [N̂ , â] = −â , και (4.3.37)

[N̂ , â+] = [â+â, â+] = â+[â, â+] + [â+, â+]â+ = 0 + â+ = â+

αρα [N̂ , â+] = â+
(4.3.38)

Τώρα, έφτασε η στιγμή να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης των τελεστών ανα-

βίβασης και καταβίβασης πάνω σε μια τυχαία κατάσταση.

Τελεστής καταβίβασης a
â|n >= Cn|n− 1 >

< n|â+ = (â|n >)+ =< n− 1|Cn∗

< n|â+â|n >= |Cn|2 < n− 1|1|n− 1 >

Αλλά ταυτόχρονα

< n|â+â|n >=< n− 1|N |n− 1 >= n

΄Ετσι λοιπόν:

|Cn| =
√
n (4.3.39)
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â|n >=
√
n|n− 1 > (4.3.40)

Παρομοίως ο τελεστης καταβίβασης

â+|n >= Cn|n+ 1 >

< n|â = (â+|n >)+ =< n+ 1|Cn∗

< n|ââ+|n >= |Cn|2 < n+ 1| − 1|n+ 1 >

Αλλά ταυτόχρονα

< n|ââ+|n >=< n+ 1|N + 1|n+ 1 >= n+ 1

΄Ετσι λοιπόν:

|Cn| =
√
n+ 1 (4.3.41)

â|n >=
√
n|n− 1 > (4.3.42)

΄Ολα τα πιο πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι (πολλές) εκφυλισμένες καταστάσεις

ενός τυχαίου επιπέδου Landau μπορούν να γραφτούν ως παράγωγο της πολλαπλής δράσης

του τελεστή αναβίβασης πάνω στις θεμελιώδεις κατάστασεις |0, l >

|n, l >=
(â+)n√
n!
|0, l > (4.3.43)

Δεν είναι όμως αυτή η πλήρης ιστορία! ΄Οπως ήδη γνωρίζουμε, κάθε επίπεδο Landau αποτε-

λείται από πολλές εκφυλισμένες καταστάσεις, η περιγραφή των οποίων απαιτεί τον ορισμό ενός

νέου σετ τελεστών (intra Landau-Level operators), b̂ και b̂+ (σε αντιδιαστολή με τους προη-

γούμενους â και â+
που θα μπορούσαν να ονοματιστούν inter - Landau - level operators).

Αυτοί φτιάχνονται με την βοήθεια των γνωστών guiding center operator Ro = (Xo, Yo) οι

οποίοι ουσιαστικά περιγράφουν τη θέση του κλασσικού κύκλου κίνησης. Ας πάρουμε όμως

τα πράγματα από την αρχή γράφοντας τις εξισώσεις κίνησης κλασσικού ηλεκτρονίου υπό την

επίδρασή κάθετου στο επίπεδο κίνησης μαγνητικού πεδίου. Η Χαμιλτονιανή, όπως γνωρίζουμε

έχει τη μορφή:

H =
1

2m
(
−→
Π 2) =

1

2m
(−→p − e

c

−→
A )2

(4.3.44)

Στη συνέχεια λοιπόν μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις κίνησης:

−̇→x =
∂H

∂−→p
=

1

m
(−→p − e

c

−→
A ) (4.3.45)
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−̇→p = −∂H
∂−→x

=
e

mc
(−→p − e

c

−→
Ai)
−→
∇i (4.3.46)

Παραγωγίζοντας λοιπόν προκύπτει:

−̈→x =
1

m
(−̇→p − e

c
ẋi∇i

−→
A )

−̈→x =
1

m
(
e

mc
(pi −

e

c
Ai)
−→
∇Ai −

e

mc
(pi −

e

c
Ai)∇i

−→
A )

−̈→x =
e

mc
(ui
−→
∇Ai − ui∇i

−→
A )

−̈→x =
e

mc
(−→u ×

−→
B ) (4.3.47)

Η εξίσωση κίνησης (4.5.30) που μόλις προέκυψε δεν είναι τίποτα άλλο από αυτήν που περιέχει

την γνωστή μας από τον ηλεκτρομαγνητισμό δύναμη Lorentz

F = m−̈→x =
e

c
(−→u ×

−→
B ) (4.3.48)

Γράφοντας λοιπόν την επιτάχυνση ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση:

ẍ =
eB

mc
uy = ωcuy (4.3.49)

ÿ = −eB
mc

ux = ωcux (4.3.50)

Η γενική λύση των κλασσικών εξισώσεων κίνησης είναι:

x = Xo + rcos(ωct) (4.3.51)

y = Yo − rsin(ωct) (4.3.52)

όπου (Xo, Yo) το κέντρο της κυκλικής κίνησης και r η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς. Οι συ-

ντεταγμένες λοιπόν του κέντρου γράφεται:

Xo = x+
1

ωc
uy (4.3.53)

Yo = y − 1

ωc
ux (4.3.54)
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και παρατηρείστε... είναι σταθερές της κίνησης! Αυτό θα φανεί ότι είναι αλήθεια και για το

αντίστοιχο κβαντικό πρόβλημα στη συνέχεια, όταν οι guiding center operators Q̂o και Ŷo που

θα οριστούν με τον ίδιο τρόπο (4.5.36) και (4.5.37), συναρτήσει τώρα των τελεστών θέσης

και τελεστών ταχύτητας, θα μετατίθενται με την H, άρα - για το κβαντικό πρόβλημα - θα είναι

σταθερές της κίνησης!

Ο μεταθέτης αυτών των τελεστών δίνει:

[Ŷo, X̂o] =
[
y − 1

ωc
ûx, x+

1

ωc
ûy

]
=
[ l2BΠ̂x

h̄
,
l2BΠ̂y

h̄

]

( l2B
h̄

)2
[Π̂x, Π̂y] =

( l2B
h̄

)2( ih̄(−e)B
c

)
=
( c

eB

)2( ih̄(−e)B
c

)
΄Ετσι τελικά

⇒ [Ŷo, X̂o] = −il2B (4.3.55)

΄Αρα, παρόλο που ο καθένας τους είναι σταθερά της κίνησης, δεν είναι συμβατά μεγέθη (δεν

μπορούν οι δύο συνιστώσες Xo και Yo να μετρηθούν ταυτόχρονα - και υπάρχει μία σχέση

Αβεβαιότητας η οποία συνδέει τις απροσδιοριστίες τους δηλαδή: ∆Xo ·∆Yo ≥
l2B
2 ). Από την

άλλη μεριά οι συνειστώσες της ακτίνας του κυκλου δίνονται από

X̂c = x− X̂o (4.3.56)

Ŷc = y − Ŷo (4.3.57)

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τελεστές μπορούμε να ξαναγράψουμε την Χαμιλτονιανή. Προ-

κύπτει εύκολα από τις (4.5.36) και (4.5.37) ότι

X̂2
c + Ŷ 2

c =
c2

e2B2
(Π̂2

x + Π̂2
y) (4.3.58)

η Χαμιλτονιανή παίρνει την ακόλουθη μορφή:

H =
1

2
mω2

c R̂
2
c (4.3.59)

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ΄Οπως βλέπουμε, η Χαμιλτονιανή εξαρτάται

μόνο από τον τελεστή ακτίνας Rc και όχι από τον τελεστή κέντρου Ro, και αυτό αποτελεί

αποτελεί ένδειξη του εκφυλισμού ως προς τη θέση του κέντρου. Τώρα λοιπόν έφτασε η στιγμή

όπου μπορούμε να ορίσουμε τους προαναφερθέντες τελεστές b̂ και b̂+, με χρήση των guiding
center operators, ως εξής

b̂ =
1

lB
√

2
(X̂o + iŶo) =

√
eB

2h̄c
(X̂o + iŶo) (4.3.60)
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b̂+ =
1

lB
√

2
(X̂o − iŶo) =

√
eB

2h̄c
(X̂o − iŶo) (4.3.61)

Μπορούμε τότε εύκολα να υπολογίσουμε τον μεταξύ τους μεταθέτη.

[b̂, b̂+] =
1

2l2B
[(X̂o + iŶo)(X̂o − iŶo)− (X̂o − iŶo)(X̂o + iŶo)]

=
1

2l2B
[X̂2

o − iX̂oŶo + iŶoX̂o + Ŷ 2
o − (X̂2

o + iX̂oŶo − iŶoX̂o + Ŷ 2
o )]

=
1

2l2B
[2i(ŶoX̂o − X̂oŶo)]

=
i

l2B
[Ŷo, X̂o] =

l2B
h̄

eB

c
= 1

΄Ετσι τελικά:

[b̂, b̂+] = 1 (4.3.62)

Επιπρόσθετα μπορούμε να βρούμε τις σχέσεις μετάθεσης των τελεστών b̂, b̂+ και â, â+
. Για

το σκοπό αυτό θα υπολογίσυμε πρώτα τους μεταθέτες [X̂o, Π̂i] και [Ŷo, Π̂i]

[Ŷo, Π̂x] = [x− cΠ̂y

eB
, Π̂x] = [x, Π̂x]− c

eB
[Π̂y, Π̂x] = ih̄− c

eB

ih̄eB

c
= 0 (4.3.63)

[X̂o, Π̂y] = [x− cΠ̂y

eB
, Π̂y] = 0 (4.3.64)

[Ŷo, Π̂x] = 0 (4.3.65)

[Ŷo, Π̂y] = [y +
cΠ̂x

eB
, Π̂y] = [y, Π̂y] +

c

eB
[Π̂x, Π̂y] = ih̄− c

eB

ih̄eB

c
= 0 (4.3.66)

Και είναι αυτό που είχαμε νωρίτερα διαφημίσει, ότι δηλαδή οι X̂o και Ŷo είναι σταθερές της

κίνησης (ανεξαρτήτως βαθμίδας!)

Συνδυάζοντας τις πιο πάνω εξισώσεις προκύπτει το αποτέλεσμα

[b̂, â] = [b̂, â+] = [b̂+, â] = [b̂+, â+] = 0 (4.3.67)

68



Επίσης παρατηρούμε ότι οι τελεστές b̂ και b̂+ μετατίθενται και με την Χαμιλτονιανή:

[b̂, Ĥ] = [b̂+, Ĥ] = 0 (4.3.68)

Εν τέλη λοιπόν προκύπτει ότι οι τελεστές αυτοί είναι κάτι ανάλογο με τους τελεστές αναβίβα-

σης και καταβίβασης με τη διαφορά ότι οι b̂, b̂+ δεν μας αλλάζουν ενεργειακή στάθμη όπως

οι â, â+
αλλά μας μεταφέρουν από το ένα κέντρο στο άλλο μέσα στον ίδιο υποχωρό ενός

εκφυλισμού (δηλαδή μας κρατούν στην ίδια στάθμη Landau).

Ακολουθώντας παρόμοιο σκεπτικό με προηγουμένως ορίζουμε ένα νέο τελεστή αριθμού: N̂ ′ :

N̂ ′ = b̂+b̂ (4.3.69)

ο οποίος είναι επίσης ερμιτιανός:

(N̂
′
)+ = (b̂+b̂)+ = N̂ ′ (4.3.70)

και έχει ως ιδιοτιμή τον αντίστοιχο αριθμό του κέντρου της κατάστασης μέσα στον ίδιο υπο-

χώρο του εκφυλισμού:

N̂ |ν, l >= l|ν, l > (4.3.71)

Επιπρόσθετα μπορούμε να υπολογίσουμε τους μεταθέτες [N̂ , b̂+] και [N̂ , b̂]:

[N̂ , b̂] = [b̂+b̂, b̂] = b̂+[b̂, b̂] + [b̂+, b̂]b̂ = 0− b̂ = −b̂

[N̂ , b̂] = −b̂ (4.3.72)

[N̂ , b̂+] = [b̂+b̂, b̂+] = b̂+[b̂, b̂+] + [b̂+, b̂+]b̂+ = 0 + b̂+ = b̂+

[N̂ , b̂+] = b̂+ (4.3.73)

΄Ετσι στη συνέχεια μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε ότι ισχύουν και τα ακόλουθα:

b̂|l >= Cl|l − 1 >

< l|b̂+ = (b̂|l >)+ =< l − 1|C ′∗l

< l|b̂+b̂|l >= |Cl|2 < l − 1|1|l − 1 >
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Αλλά ταυτόχρονα

< l|b̂+b̂|l >=< l − 1|N ′|l − 1 >= l

΄Ετσι λοιπόν:

|Cl| =
√
l (4.3.74)

b̂|l >=
√
l|l − 1 > (4.3.75)

Επιπρόσθετα:

b̂+|l >= Cl|l + 1 >

< l|b̂ = (b̂+|l >)+ =< l + 1|C∗l

< l|b̂b̂+|l >= |Cl|2 < l + 1| − 1|l + 1 >

Αλλά ταυτόχρονα

< l|b̂b̂+|l >=< l + 1|N ′ + 1|l + 1 >= l + 1

΄Ετσι λοιπόν:

|Cl| =
√
l + 1 (4.3.76)

b̂|l >=
√
l|l − 1 > (4.3.77)

΄Ολα τα πιο πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια τυχαία κατάσταση |n, l > μπορεί να

γραφτεί ως ακολούθως

|n, l >=
(b̂+)l√
l!
|n, 0 > (4.3.78)

Συνδιάζοντας τις σχέσεις (4.3.43) και (4.3.78) καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι κάθε

τυχαία κατάσταση |n, l > μπορεί να γραφτεί με τον εξής τρόπο:

|n, l >=
(â+)n√
n!

(b̂+)l√
l!
|0, 0 > (4.3.79)

Η προηγούμενη αλγεβρική λύση είναι πολύ γενική (ανεξάρτητα της μορφής της βαθμίδας
−→
A ) και αν κάποιος πάρει την αναπαράσταση θέσης των γενικών kets (4.3.79), δηλαδή να
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υπολογίσει τα < x, y|n, l >, τότε παίρνει, τις πλήρεις κυματοσυναρτήσεις Ψn,l(x, y) (που

περιγράφουν καταστάσεις καλά ορισμένης ενέργειας). Στην ειδική περίπτωση της Landau

gauge
−→
A = −yBx̂, αυτές δίνουν αμέσως τις (4.3.11) που είχαμε βρει στην ενότητα (4.3). Ενώ

στην συμμετρική βαθμίδα
−→
A = 1

2

−→
B × −→r προκύπτει ότι ο ακέραιος l (εντελώς ασυσχέτιστος

με τον Landau-level δείκτη n), ο οποίος γενικά μετράει τις εκφυλισμένες καταστάσεις (σε

κάθε δεδομένη στάθμη Landau), δίνει ότι ο συνδυασμός n− l = m, όπου m είναι ο γνωστός

κβαντικός αριθμός της στροφορμής Lz (δηλαδή ο Lz έχει ιδιοτιμές h̄(n − l) = h̄m, με τον

ακέραιο m να έχει και τα δύο πρόσημα, εξαρτημένο από το κατά πόσο n > l ή n < l).

4.3.5 Ηλεκτρόνιο υπό την Ταυτόχρονη Επίδραση Ηλεκτρικού και Μα-

γνητικού Πεδίου - Επίπεδα Landau

Αν τώρα, εκτός από το μαγνητικό πεδίο ανάψουμε και ηλεκτρικό στην διεύθυνση y, η Χα-

μιλτονιανή θα αποκτήσει έναν επιπρόσθετο όρο δυναμικής ενέργειας −e
−→
E · −→r = −eEy, και

έτσι, δρώντας την Χαμιλτονιάνη πάνω στην κυματοσυνάρτηση Ψ(x, y) προκύπτει:

HΨ(x, y) = eikx
[(mω2

c

2
(y−yo)+−h̄

2

2m

∂2

∂y2

)
−eV

]
Φ(y) = eikx

[(mω2
c

2
(y−yo)+−h̄

2

2m

∂2

∂y2

)
−eEy

]
Φ(y)

(4.3.80)

Για να βρούμε τις ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις αυτής της καινούργιας Χαμιλτονιανής θα χρεια-

στεί να την φέρουμε στην μορφή της Χαμιλτονιανής του κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή, του

οποίου η λύση είναι γνωστη. ΄Ετσι λοιπόν:(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c (y − yo)2

2
− eEy

)
eikxΦ(y) = Ene

ikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c (y − yo)2

2
− eE(y − y0)− eEy0

)
eikxΦ(y) = Ene

ikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c (y − yo)2

2
− eE(y − yo)

)
eikxΦ(y) = (En + eEyo) e

ikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+ (y − yo)

(mω2
c (y − yo)

2
− eE

))
eikxΦ(y) = (En + eEyo) e

ikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c

2
(y − yo)

(
(y − yo)− eE

2

mω2
c

))
eikxΦ(y) = (En + eEyo) e

ikxΦ(y)

Στη συνέχεια ορίζουμε μια καινούργια μεταβλητη y′ = (y − yo) − eE
mw2

c
. Αντικαθιστώντας

προκύπτει:[
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c

2

(
y′ +

eE

mω2
c

)(
y′ − eE

mω2
c

)]
eikxΦ(y) = (En + eEyo)e

ikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+
mω2

c

2

(
y′2 −

[
eE

mω2
c

]2)
eikxΦ(y) = (En + eEyo)e

ikxΦ(y)
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(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+ (y′2)

)
eikxΦ(y) =

(
En + eEyo +

[
e2E2

2mω2
c

])
eikxΦ(y)

(
− h̄2

2m

∂2

∂y2
+ (y′ − yo(new))

2
)
eikxΦ(y) =

(
En + eEyo +

[
e2E2

2mω2
c

])
eikxΦ(y)

όπου yo(new) = yo + eE
mωc

= kxl
2
B + eE

mωc

΄Εχουμε λοιπόν καταλήξει σε μια εξίσωση η οποία έχει την ίδια μορφή με αυτήν του κβα-

ντικού αρμονικού ταλαντωτή. Οι ιδιοσυναρτήσεις της Χαμιλτονιανής μας είναι και πάλι τα

πολυώνυμα Hermite (4.3.11) με όρισμα
y′

lB
= 1

lB
((y − yo)− eE

mw2
c
), πολλαπλασιασμένα με το

γνωστό γκαουσιανό κομμάτι και με ένα επίπεδο κύμα, δηλαδή

Ψ(x, y) = eikxH
( y′
lB

)
e

(y−yo)2

2l2
B (4.3.81)

Οι αντίστοιχες ιδιοτιμές της ενέργειας είναι

En,k = (n+
1

2
)h̄ωc + eEyo +

1

2
e2 E2

mω2
c

(4.3.82)

ή ισοδύναμα

En,k = (n+
1

2
)h̄ωc + eEkxl

2
B +

1

2
e2 E2

mω2
c

(4.3.83)

Παρατηρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια κβάντωση στην ενέργεια με το προηγούμενο

πρόβλημα (όπου δεν υπήρχε ηλεκτρικό πεδίο). Αυτή την φορά όμως τα πλατώ της ενέργειας

είναι όλα μετατοπισμένα κατά ένα παράγοντα (∆E = eEyo + 1
2
e2E2

mw2
c
).

Η (4.3.83) μπορεί να ιδωθεί ως

En,yo(new)
= h̄ωc(n+

1

2
) +

1

2
mu2

drift − Eqyo(new) (4.3.84)

Τα επίπεδα Landau έχουν πλέον αποκτήσει κλίση. Οι δύο έξτρα όροι έχουν την εξής φυσική

σημασία: Το ρεύμα οφείλεται λεγόμενη drift - motion, του κέντρου της κίνησης με
−→u d =

c
−→
E×
−→
B

B2 . Επίσης, έχει τώρα αρθεί ο προηγούμενος εκφυλισμός Landau, και η παράγωγος
∂E
∂kx

,

που τώρα είναι μη μηδενική είναι ανάλογη του επίμονου ρεύματος Jx (λόγω Aharonov - Bohm
φαινομένου που είδαμε στο κεφάλαιο 1), μιας και το

∂
∂kx

ανάγεται στο
∂

∂ΦAB
(αν διπλώσουμε

το ορθογώνιο σε κύλινδρο, περάσουμε, από τον κενό χώρο μία Aharonov - Bohm μαγνητική

ροή και χρησιμοποιήσουμε την (2.2.16)).

4.3.6 Σχετικιστικά Επίπεδα Landau στην Γραφίνη

Στις προηγούμενες ενότητες είχαμε βρει τα επίπεδα Landau των ιδιοτιμών και τις αντιστοιχες

ιδιοσυναρτήσεις της ενέργειας ηλεκτρονίου υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου (ή και ηλε-

κτρικού) χρησιμοποιώντας την χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrodinger. Στην ενότητα αυτή

μας ενδιαφέρει η περίπτωση της γραφίνης, όπου τώρα ισχύει η εξίσωση Dirac [51, 87].
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Σχήμα 4.6: Εδώ απεικονίζεται το ενεργειακό φάσμα και τα επίπεδα Landau. Παρατηρούμε

τα νέα επίπεδα Landau έχουν αποκτήσει μια κλίση ίση με eEl2B. Στην ταυτόχρονη παρου-

σία ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, οι ενέργειες των σωματιδίων εξαρτώνται και από τον

κβαντικό αριθμό n και από τον k, αίρεται δηλαδή ο εκφυλισμός που υπήρχε στην περίπτωση

όπου είχαμε μόνο μαγνητικό και όχι ηλεκτρικό πεδίο. Επίσης παρόλο ότι τα επίπεδα Landau
έχουν μεταξύ τους διαφορά ενέργειας h̄wc, εν τούτοις είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν η

κλίση eEl2B και αρκετά μεγάλη (κάτι που ισχύει για αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο) τότε οι

στάθμες Landau επικαλύπτονται! (και αυτό έχει ενδιαφέρουσες συνέπειες όπως έχει προκύψει

από πρόσφατη δουλειά, προερχόμενη από την ομάδα μας [54]).

Πριν προχωρήσουμε θα υπολογίσουμε τον μεταθέτη [Πx,Πy] στη γενική περίπτωση μιας αυ-

θαίρετης βαθμίδας A = (Ax, Ay), γιατί θα μας φανεί χρήσιμο αργότερα. Υπενθυμίζουμε ότι

Πi = pi − q
cAi. ΄Ετσι λοιπόν

[Πx,Πy] =
[
Px− q

c
Ax, Py −

q

c
Ay

]
(4.3.85)

= [Px, Py]−
[
Px −

q

c
Ay

]
−
[q
c
Ax, Py

]
+
(q
c

)2[
Ax, Ay

]
(4.3.86)

Ο πρώτος και ο τελευταίος όρος προφανώς είναι μηδενικοί (από τα βασικά αξιώματα της κβα-

ντικής θεωρίας), οπόταν

[Πx,Πy] = −q
c

(
[Px, Ay] + [Ax, Py]

)
(4.3.87)

=
iqh̄

c

(∂Ay
∂x
− ∂Ax

∂y

)
=
iqh̄

c

(−→
∇ ×

−→
A
)
z

= Bẑ (4.3.88)

Τελικά

[Πx,Πy] =
iqh̄

(c)
Bẑ (4.3.89)

Το ενδιαφέρον με το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι ο μεταθέτης αυτός εξαρτάται

μόνο από τρεις σταθερές, (την σταθερά του Planck, το φορτίο του ηλεκτρονίου, την ταχύτητα
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του φωτός) και το κάθετο στο επίπεδο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Με άλλα λόγια, ο μετα-

θέτης είναι τελείως ανεξάρτητος από την βαθμίδα που θα διαλέξουμε ή από τη γεωμετρία του

εκάστοτε προβλήματος.

΄Οπως έχουμε όμως προαναφέρει στην γραφίνη υπάρχουν δύο μη ισοδύναμα σημεία K+ και

K−, τα οποία είναι οι κορυφές των “κώνων Dirac”. Για αυτό το λόγο θα γράψουμε ξεχωριστά

την εξίσωση Dirac για κάθε ένα από αυτά τα σημεία.

H = ±uf
(

0 Πx− iΠy
Πx+ iΠy 0

)
(4.3.90)

Το θετικό πρόσημο αντιστοιχεί στα σημεία K+, και το αρνητικό K−. Επιλέγουμε να χρησι-

μοποιήσουμε και πάλι μία βαθμίδα Landau A = −Byx̂. Προκύπτουν λοιπόν οι ακόλουθες

εξισώσεις τις οποίες πρέπει να λύσουμε:

Για το σημείο K+

uf

(
0 Πx− iΠy

Πx+ iΠy 0

)(
ΨB,K+

ΨA,K+

)
= +E

(
ΨB,K+

ΨA,K+

)
(4.3.91)

Για το σημείο K−

uf

(
0 Πx− iΠy

Πx+ iΠy 0

)(
ΨA,K−

ΨB,K−

)
= −E

(
ΨA,K−

ΨB,K−

)
(4.3.92)

Αρχικά θα ασχοληθουμε με το σημείο K+.΄Εχουμε λοιπόν το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων

uf (Πx− iΠy)ΨA,K+ = EΨB,K+ (4.3.93)

uf (Πx+ iΠy)ΨB,K+ = EΨA,K+ (4.3.94)

Βάζοντας την δεύτερη εξίσωση μέσα στην πρώτη, έτσι ώστε να απαλείψουμε τον όρο ΨA,K+

προκύπτει

E2ΨA,K+ = u2
f (Πx− iΠy)(Πx+ iΠy)ΨA,K+ (4.3.95)

E2ΨA,K+ = u2
f

(
Πx2 + Πy2 + i[Πx,Πy]

)
ΨA,K+ (4.3.96)

E2ΨA,K+ = u2
f

(
Πx2 + Πy2 − h̄eB

c

)
ΨA,K+ (4.3.97)

1

2m

(
E2 + u2

f h̄B
e

c

)
ΨA,K+ =

1

2m
u2
f

(
Πx2 + Πy2

)
ΨA,K+ (4.3.98)

Στο δεξί μέλος προκύπτει μια έκφραση που θυμίζει την χαμιλτονιανή του κβαντικού αρμονικού
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ταλαντωτή. ΄Ετσι λοιπόν:

1

2m

(E2

u2
f

+
h̄eB

c

)
= h̄ωc

(
n+

1

2

)
(4.3.99)

(E2

u2
f

+
h̄eB

c

)
= 2mh̄ωc

(
n+

1

2

)
(4.3.100)

E2 = u2
f

(
− h̄eB

c
+ 2mh̄ωc

(
n+

1

2

))
(4.3.101)

E2 = u2
f

(
−mh̄ωc + 2mh̄ωc

(
n+

1

2

))
(4.3.102)

E2 = u2
f (2nmh̄ωc) (4.3.103)

E = ±
uf h̄

lB

√
2n ∝

√
|nB| µε n = 0, 1, 2, ... (4.3.104)

Υπενθυμίζουμε ότι για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις ωc = eB
mc και lB =

√
h̄c
eB

Αυτό λοιπόν είναι το φάσμα των ενεργειών στην γραφίνη για την συνιστώσα ΨA,K (όπου Α

το υποπλέγμα και K+ το “valley”). Το θετικό πρόσημο αντιστοιχεί στην ζώνη αγωγιμότητας

και το αρνητικό στην ζώνη σθένους. Παρατηρούμε ότι πλέον οι ενέργειες εξαρτώνται από το

n
1
2 σε αντίθεση με τα μη σχετικιστικά επίπεδα Landau όπου οι ενέργειες είναι ανάλογες του

n. Παρατηρούμε ότι για n = 0, η ενέργεια προκύπτει μηδενική. Στη συνέχεια λοιπόν πάμε να

βρούμε τις λύσεις ως προς ΨB,K+ . ΄Εχουμε λοιπόν τα ακόλουθα:

E2ΨB,K+ = uf (Πx − iΠy)EΨA,K+

E2ΨA,K+ = u2
f (Πx − iΠy)(Πx + iΠy)ΨB,K+

E2ΨB,K+ = u2
f (Π2

x + i[Πx,Πy] + Π2
y)ΨB,K+

E2

u2
f

ΨB,K+ = (Π2
x +

h̄eB

c
+ Π2

y)ΨB,K+

1

2m∗
(
E2

u2
f

− h̄eB

c
)ΨB,K+ =

1

2m∗
(Π2

x + Π2
y)ΨB,K+

E2

u2
f

− h̄eB

c
= mh̄wc(2n+ 1)
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E2

u2
f

=
h̄eB

c
(2n+ 1 + 1)

E2

u2
f

=
h̄eB

c
2(n+ 1)

E2

u2
f

= h̄2 eB

ch̄
2(n+ 1) =

2(n+ 1)h̄2

l2B

E = ±
h̄uf
lB

√
2(n+ 1), n = 0, 1, 2, 3... (4.3.105)

Αυτές λοιπόν είναι οι ενέργειες που αντιστοιχούν στην συνιστώσα ΨB,K (όπου Β το υποπλέγ-

μα και K+ το “valley”). Η μόνη διαφορά μεταξύ των ενεργειών αυτών με αυτές που βρήκαμε

προηγουμένως για την συνιστώσα ΨA,K+ είναι ότι τώρα η μηδενική ενέργεια δεν είναι επι-

τρεπόμενη. Αυτό σημαίνει ότι για E 6= 0, η κυματοσυνάρτηση έχει μη μηδενικές συνιστώσες

τόσο στο υποπλέγμα Α όσο και στο Β, ενώ αντίθετα για E = 0, η μια εκ των δύο συνιστώσων

είναι μηδενική.

Τέλος θα υπολογισουμε τις αντίστοιχες ιδιοσυναρτήσεις. [86, 87]Από την μορφή της Χαμιλ-

τονιανής που προέκυψε πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι οι ιδιοσυναρτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές

του απλού αρμονικού ταλαντωτή, δηλαδή

Ψ(x, y) = CeikxxHn

(y − yo
lB

)
e
− (y−yo)2

2l2
B , yo = kxl

2
B (4.3.106)

όπου H(x) είναι τα γνωστά πολυώνυμα Hermite. Αυτόματα λοιπόν

ΨA,K = CeikxxHn

(y − yo
lB

)
e
− (y−yo)2

2l2
B , yo = kxl

2
B (4.3.107)

Βάζουμε αυτή τη λύση στην εξίσωση (4.7.9), οπόταν προκύπτει:

ΨB,K+ =
uf
E

(
− ih̄ d

dx
− e

c
By − h̄ d

dy

)(
CeikxxHn

(y − yo
lB

)
e
− (y−yo)2

2l2
B

)
(4.3.108)

Στη συνέχεια θα κάνουμε χρήση της εξής ιδιότητας των πολυωνύμων Hermite. [76]

H ′n(x) = 2nHn−1(x) (4.3.109)

΄Ετσι παίρνουμε

ΨB,K+ = C
uf
E

(
− ih̄ikxHn

(y − yo
lB

)
− eB

c
yHn

(y − yo
lB

)
− 2n

h̄

lB
Hn−1

(y − yo
lB

)
+
y − yo
l2B

Hn

(y − yo
lB

))
eikxxe

− (y−yo)2

2l2
B (4.3.110)
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ΨB,K+ = C
uf
E

(
h̄kxHn

(y − yo
lB

)
−eB

c
h̄Hn

(y − yo
lB

)
−2n

h̄

lB
Hn−1

(y − yo
lB

)
+h̄
(y − kxl2B

l2B

)
Hn

(y − yo
lB

)
(4.3.111)

Στη συνέχεια

ΨB,K+ = −C
uf
E

2n
h̄

lB
Hn−1

(y − yo
lB

)
eikxe

− (y−yo)2

2l2
B (4.3.112)

Τώρα αντικαθιστούμε και την τιμή της ενέργειας που υπολογίσαμε προηγουμένως

ΨB,K = ∓C
√

2nHn−1(
y − yo
lB

)eikxe
− (y−yo)2

2l2
B (4.3.113)

Για τα σημεία K− ισχύει ο ίδιος συλλογισμός. Εν τέλει λοιπόν έχουμε:

Ιδιοδιανύσματα K+ για n = 0 που συνεπαγεται E = 0

(
ΨA,K+

ΨB,K+

)
=

C0H0

(
y−yo
lB

)
eikxxe

− (y−yo)2

2l2
B

0

 (4.3.114)

Ιδιοδιανύσματα K+ για n 6= 0 και E 6= 0

(
ΨA,K+

ΨB,K+

)
=

 CeikxxHn

(
y−yo
lB

)
e
− (y−yo)2

2l2
B

∓C
√

2nHn−1(y−yolB
)eikxe

− (y−yo)2

2l2
B

 (4.3.115)

Ιδιοδιανύσματα K− για n = 0 και E = 0

(
ΨA,K−

ΨB,K−

)
=

 0

C0H0

(
y−yo
lB

)
eikxxe

− (y−yo)2

2l2
B

 (4.3.116)

Ιδιοδιανύσματα K− για n 6= 0 και E 6= 0

(
ΨA,K−

ΨB,K−

)
=

±C
√

2nHn−1

(
y−yo
lB

)
eikxe

− (y−yo)2

2l2
B

CeikxxHn

(
y−yo
lB

)
e
− (y−yo)2

2l2
B

 (4.3.117)

Τα αποτελέσματα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε αυτή την εργασία.

4.4 Επιχείρημα του Laughlin

Ας επιστρέψουμε για λίγο στο συμβατικό (μη-σχετικιστικό) πρόβλημα Landau. Ας υποθέσου-

με ότι έχουμε ένα ορθογώνιο επίπεδο με διαστάσεις Lx και Ly στις αντίστοιχες διευθύνσεις

x και y. Στο επίπεδο αυτό εφαρμόζεται κάθετο μαγνητικό πεδίο. Οι περιοδικές συνοριακές

συνθήκες μας επιτρέπουν να τυλίξουμε το επίπεδο μας σχηματίζοντας ένα κούφιο κύλινδρο
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χωρίς
′′
ταβάνι” και “πάτωμα” όπως φαίνεται στο σχήμα (4.7). Το τύλιγμα αυτό μπορεί να

γίνει είτε προς την διεύθυνση x είτε ως προς την y. Επιλέγουμε να κάνουμε το πρώτο.

Σχήμα 4.7: Εδώ αναπαρίστανται οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τυλίξουμε το

επιπέδου μας για να συζητήσουμε το επιχείρημα του Laughlin. Πάνω το τύλιγμα γίνεται ως

προς την διευθυνση x και κάτω ως προς την διεύθυνση y.

Για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε όμως το φαινόμενο Hall χρειαζόμαστε την ταυ-

τόχρονη παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. ΄Ετσι προσθέτουμε στο σύστημα μας ηλεκτρικό ρε-

ύμα κατά μήκος της περιφέρειας του κυλίνδρου. Αυτό το πετυχαίνουμε εύκολα αν προσθέσουμε

από το κέντρο του κυλίνδρου και μια χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή ΦAB(t). ΄Οπως

γνωρίζουμε από τον ηλεκτρομαγνητισμό η ηλκτρεγερτική δύναμη επαγωγής ισούται με τον

ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής [50]:

ε = − 1

(c)

dΦAB

dt
(4.4.1)

(Αυτή η μαγνητική ροή ΦAB είναι ροή τύπου Aharonov-Bohm που δεν περνάει μέσα από το

σύστημα το οποίο βρίσκεται μόνο στην παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου. Το σύμβολο Φ
θα το κρατήσουμε για την μαγνητική ροή Φ = BS που περνάει από το σύστημα). Αρχικά όμως

θα μελετησουμε το προβλημα με σταθερή μαγνητική ροή. Ας γράψουμε πρώτα μια κατάλληλη

έκφραση για το διανυσματικό δυναμικό:

A =
(
−By +

ΦAB

Lx

)
x̂ (4.4.2)

Η στροφή αυτού διανυσματικού δυναμικού θα μας δώσει το κάθετο στην επιφάνεια του κυ-

λίνδρου τοπικό μαγνητικό πεδίο (εξαιτίας του πρώτου όρου) και το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

την πρόσθετη μαγνητική ροή Φ (εξαιτίας του δεύτερου όρου).

∇×A =
(∂Ay
∂x
− ∂Ax

∂y

)
ẑ = Bẑ (4.4.3)

∮
Adl =

ΦAB

Lx
Lx = ΦAB (4.4.4)

Αν γράψουμε το διανυσματικό δυναμικό υπό την ακόλουθη μορφή:
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A =
(
−B(y − Φ

BLx
)
)
x̂ (4.4.5)

μπορούμε εύκολα να λύσουμε και πάλι το πρόβλημα Landau στο καινούριο μας σύστημα, α-

κολουθώντας τα ίδια ακριβώς βήματα με προηγουμένως (στην ενότητα (4.4) ). Αυτή τη φορά

θα προκύψουν και πάλι η Χαμιλτονιανή του κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή με μετατοπισμένα

κέντρα ταλάντωσης (λόγω της έξτρα παρουσίασης της ΦAB). Το νέο κέντρο ταλάντωσης yo
δίνεται από

y0 = kxl
2
B −

ΦAB

BLx
(4.4.6)

Ακόμη αν προσδώσουμε χρονική εξάρτηση στην μαγνητική ροή ΦAB, (θεωρώντας ότι η οποια-

δήποτε μεταβολή γίνεται αργά - αδιαβατικά) τότε τα κέντρα των ταλαντώσεων (yo) θα αρχίσουν

να κινούνται με ρυθμό ανάλογο στον ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής (∂yo∂t = −1
BLx

∂Φ
∂t ).

Για μια μεταβολή ∆Φ στην μαγνητική ροή προκύπτει:

∆y = − ∆Φ

BLx
(4.4.7)

Αν η μεταβολή αυτή ισούται με ένα κβάντο μαγνητικής ροής ∆Φ = Φ0 = hc
e , τότε η μετακίνη-

ση των κέντρων ταλάντωσης προκύπτει να είναι:

∆y = − hc

eBLx
= − 2πh̄c

eBLx
= −

2πl2B
Lx

=
2πl2B
2πR

=
l2B
R

(4.4.8)

Γνωρίζοντας (από την ενότητα (4.4) ) ότι το κέντρο ταλάντωσης κάθε ηλεκτρονίου είναι

y0 = kxl
2
B όπου το kx κβαντώνεται ως: kx = 2π

Lx
nx, παρατηρούμε ότι η μεταβολή ∆y ισούται

με την απόσταση δύο διαδοχικών κέντρων ταλάντωσης, ∆yo = yo(n + 1) − yo(n). Με άλλα

λόγια παρατηρούμε ότι ο αριθμητής της μεταβολής ∆y στην (4.4.8) δεν είναι άλλος από το

εμβαδόν μιας μικροκατάστασης ενός ηλεκτρονίου όπως έχουμε δει στην ενότητα (4.4), όπου

στο τέλος της είχε παρατηρηθεί ότι το 2πl2B ήταν η επιφάνεια ανά μικροκατάσταση. ΄Εχοντας

αυτά κατά νου μπορούμε πολύ εύκολα να υπολογίσουμε το εμβαδόν της επιφάνειας που δια-

γράφουν οι καταστάσεις εξαιτίας μίας τέτοιας μεταβολής ∆y

S = |∆y|Lx = 2πl2B (4.4.9)

η οποία συμπίπτει με το προαναφερθέν εμβαδόν μιας μικροκατάστασης.

Συνοψίζοντας λοιπόν, μια μεταβολή στην μαγνητική ροή Aharonov - Bohm κατά μια πο-

σότητα ίση με το κβάντο μαγνητικής ροής Φ0 προκαλεί μετατόπιση των καταστάσεων κατά

μια “Θέση” παρακάτω και ταυτόχρονα κατά μία κατάσταση προς τα κάτω. Αν υποθέσουμε ότι

όλες οι καταστάσεις είναι κατειλημμένες από ένα ηλεκτρόνιο (χωρίς σπιν) η κάθε μία, τότε ισο-

δύναμα μπορούμε να πούμε ότι όλα τα ηλεκτρόνια κινούνται κατά μια θέση παρακάτω. ΄Ομως

αυτή η κίνηση όλων των ηλεκτρονίων που ας υποθέσουμε ότι είναι τόσα (Ν) ώστε να έχουμε ν

πλήρως κατειλημμένες στάθμες Landau τότε ο ακέραιος ν λέγεται “παράγοντας κατάληψης”
(filing factor) ισοδυναμεί με κίνηση ν ηλεκτρονίων από την μια άκρη του κυλίνδρου στην άλ-

λη, (άρα ενός ηλεκτρονίου ανά πλήρως κατειλημμένη στάθμη Landau). Πράγματι αυτό ισχύει

διότι: N∆yo = νLy. Ας το αποδείξουμε!

Γνωρίζουμε ότι: N = ν Φ
Φo

και ∆yo =
l2B
R . ΄Ετσι λοιπόν προκύπτει
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N∆yo =
(
ν

Φ

Φo

)( l2B
R

)
= ν

BS

hc/e

h̄c

eB

1

R
=

νS

2πR
= νLy

όπου S το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας (S = LxLy = 2πRLy)

⇒ N∆yo = νLy (4.4.10)

Η σχέση (4.4.10) θα χρησιμοποιηθεί με κρίσιμο τρόπο στην συνέχεια.

Πριν προχωρήσουμε, αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ένα λεπτό σημείο σχετικά με το ε-

πιχείρημα του Laughlin το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό. ΄Οπως γνωρίζουμε, η

“φυσική” ενός οποιουδήποτε προβλήματος οφείλει να είναι αμετάβλητη κάτω από μετασχημα-

τισμούς βαθμίδας. ΄Ετσι λοιπόν και στο δικό μας πρόβλημα πρέπει τα αποτελέσματα να είναι

ανεξάρτητα της μεταβολής μαγνητικής ροής ΦAB κατά Φo. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο

παράγοντας κατάλυψης σταθμών Landau, ν να είναι ακέραιος. Αυτό θα μας εξασφαλίσει ότι

θα έχουμε ν πλήρως κατειλημμένες στάθμες, και οι αμέσως επόμενες θα είναι άδειες. ΄Ετσι η

εικόνα των σταθμών landau είναι ισοδύναμη πριν και μετά την μεταβολή της μαγνητικής ροής

κατά Φo. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να ισχύει το επιχείρημα του Laughlin και να

παρατηρηθεί το κβαντικό φαινόμενο Hall (που ακολουθεί) είναι το ν να είναι ακέραιος.

4.5 Κβαντικό Φαινόμενο Hall

΄Εχοντας κάνει όλη αυτή την “μαθηματική προετοιμασία”, είμαστε πλέον έτοιμοι να μιλήσουμε

για το κβαντικό φαινόμενο Hall. Η μετακίνηση των κέντρων των κυκλικών τροχιών που α-

ναφεραμε στην προηγούμενη ενότητα και κατ΄ επέκταση των ηλεκτρονίων δημιουργεί διαφορά

τάσης (τάση Hall VH) ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω άκρο του κυλίνδρου όπως φαίνεται

στο σχήμα (4.7) Για την μεταβολή της μαγνητικής ροής και την μετακίνηση Ν ηλεκτρονίων

Σχήμα 4.8: Εξαιτίας της μεταβολής της μαγνητικής ροής τύπου Aharonov - Bohm και της

μετακίνησης των κεντρών των κυκλικών τροχιών παρατηρείται διαφορά τάσης Hall στα δύο

άκρα του κυλίνδρου.

παράγεται το ακόλουθο έργο:

W = ∆E = Ne(−EH)∆y = NeEH
Φ0

BLx
(4.5.1)
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όπου N ο αριθμός των ηλεκτρονίων και Ey το ηλεκτρικό πεδίο Hall το οποίο αντιστοιχεί

στην τάση Hall VH . Ο αριθμός των ηλεκτρονίων δίνεται από: N = νg όπου n ο αριθμός

των πλήρως κατειλημμένων σταθμών Landau και g ο βαθμός εκφυλισμού ο οποίος είναι:

g = Φ
Φ0

=
BLxLy

Φ0
. Τελικά πρκύπτει ο αριθμός ηλεκτρονίων:

N = νg = ν
BLxLy

Φ0
(4.5.2)

και το έργο:

∆E = (ν)eEHLy = (ν)eVH (4.5.3)

Εδώ φαίνεται ότι η συλλογική μετακίνηση των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του κυλίνδρου είναι

ισοδύναμη με την μεταφορά ενός μόνο ηλεκτρονίου ανά στάθμη Landau από την μια άκρη του

κυλίνδρου στην άλλη. Αυτό άλλωστε δηλώνει και η ισότητα

N∆y = νLy (4.5.4)

η οποία μπορεί να επαληθευτεί εύκολα με απλή αντικατάσταση.

΄Οπως γνωρίζουμε από τον ηλεκτρομαγνητισμό η μεταβολή της μαγνητικής ροής δημιουργεί

ρεύμα εξ επαγωγής. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday είναι:

Ix = −1

c

∂ΦAB

∂t
≈ −1

c

∆ΦAB

∆t
(4.5.5)

Επίσης γνωρίζουμε ότι η ισχύς η οποία δίνεται από τον τύπο: P = IV ισούται με τον ρυθμό

μεταβολής της ενέργειας (και επειδή το ρόλο της τάσης Vx παίζει εδώ η ηλεκτρεγερτική δύναμη

εξ΄ επαγωγής (4.4.1) ), έχουμε:

P = IxV = Ix(−1

c

∆Φ

∆t
) =

∆E

∆t
(4.5.6)

Λύνοντας ως προς Ix και αντικαθιστώντας στην (4.5.6) προκύπτει τελικά:

Ix = −c∆E

∆Φ
= −cνeVH

Φ0
(4.5.7)

Τέλος αντικαθιστώντας και το κβάντο μαγνητικής ροής καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση

Ix = −cνeVH
hc
e

= −νe
2

h
VH (4.5.8)

΄Ετσι λοιπόν προκύπτει η γνωστή από τα πειράματα κβάντωση της αγωγιμότητας Hall (σxy =
Ix
VH

)

σxy = −νe
2

h
(4.5.9)

όπου ν θετικός ακέραιος αριθμός, αυτό που μέτρησε ουσιαστικά και ο Von Klitzing.

΄Ενας εναλλακτικός τρόπος για να υπολογίσουμε την τάση Hall είναι ως αποτέλεσμα ενός

φαινομένου επαγωγής στην στην x-διεύθυνση (δηλαδή η τάση Hall παρατηρείται κατα την
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διεύθυνση x και το ρεύμα στην διεύθυνση y). Τότε η τάση εξ΄ επαγωγής (λόγω μεταβολής

της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό του κυλίνδρου), είναι σύμφωνα με το νόμο του Faraday

VH = −1

c

∆Φ

∆t
(4.5.10)

και το ρεύμα λόγω μετακίνησης των ηλεκτρονίων (ένα ανά κάθε πλήρως κατειλημμένη στάθμη

Landau) είναι:

Iy =
νe

∆t
(4.5.11)

(όπου ν: ο ακέραιος filling factor, άρα ο αριθμός πλήρως κατειλημμένων σταθμών Landau).
Η αγωγιμότητα Hall είναι πλέον πολύ εύκολο να υπολογιστεί με διαίρεση κάθετων μεταξύ

τους ποσοτήτων, δηλαδή

σxy =
Iy
VH

=
νe
∆t

−1
c

∆Φ
∆t

= −νec
Φo

= −νec
hc
e

= −νe
2

h
(4.5.12)

Παρατηρούμε ότι, ενώ έχουμε εναλλάξει τους ρόλους των διαμήκων και εγκάρσιων ποσοτήτων,

παίρνουμε και πάλι το ίδιο αποτέλεσμα για την αγωγιμότητα Hall. Αξίζει επίσης να ειπωθεί

ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να προκύψεί αν “τυλίγαμε” ταυτόχρονα και στις

δύο διευθύνσεις, δημιουργούσαμε δηλαδή ένα torus (παρόλο που η διάταξη αυτή συνδυάζεται

καλύτερα με ένα υπολογισμό Berry ποσοτήτων που είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο [77]). Η ε-

λευθερία αυτή που έχουμε για εναλλαγή των ρόλων δεν είναι τυχαία αφού συσχετίζεται άμεσα

με το γεγονός ότι το κβαντικό φαινόμενο Hall είναι ένα τοπολογικό φαινόμενο.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί επίσης η παγκοσμιότητα του φαινομένου. Το κβα-

ντικό φαινόμενο Hall είναι ανεξάρτητο από τις παραμέτρους του υλικού, την καθαρότητα του

συστήματος, τη θερμοκρασία (αρκεί αυτή να είναι αρκετά χαμηλή) κτλ. ΄Οπως μπορούμε εύκο-

λα να παρατηρήσουμε από την (4.5.9) η αγωγιμότητα Hall είναι συνάρτηση μόνο θεμελειακών

σταθερών της φυσικής (φορτίο ηλεκτρονίου και σταθερά του Planck)

Ακολούθως δίνονται οι σχέσεις που συνδέουν τις αγωγιμότητες Hall με την αντίσταση Hall
(ρxy) και τη διαμήκη αντίσταση ρxx [49].

σxy = − ρxy
ρ2
xx + ρ2

xy

, σxx =
ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

(4.5.13)

(οι οποίες προκύπτουν από αναστροφές πινάκων).

Στην περίπτωση όπου ρxy = 0 τότε προκύπτει η πιο οικεία προς εμάς σχέση: σxx = 1
ρxx

.

Αν όμως υποθέσουμε ότι ρxy 6= 0 και επιπρόσθετα ότι έχουμε ένα σύστημα με πολύ μεγάλη

αγωγιμότητα (όπως τα μέταλλα ή όπως η γραφίνη) τότε η διαμήκης αντίσταση ρxx εξαφανίζε-

ται και αυτό προκαλεί τον άμεσο μηδενισμό και της διαμήκους αγωγιμότητας σxx (με βάση την

4.5.13), πράγμα εκ πρώτης όψεως παράξενο. Αν είμαστε όμως λίγο πιο προσεκτικοί με τους

ορισμούς αυτό μας λέει ότι, αν E · J = 0 (μοντέλο Drude) τότε υπάρχει μια στατική ροή η

οποία δεν παράγει έργο, ούτε υπόκειται σε οποιεσδήποτε απώλειες ενέργειας (λόγω σκεδάσε-

ων). Με άλλα λόγια ο μηδενισμός της διαμήκους αγωγιμότητας δηλώνει απλώς την έλλειψη

ρεύματος σε αυτή την διεύθυνση (μονωτική συμπεριφορά), παρόλο ότι ταυτόχρονα η διαμήκης

αντίσταση είναι μηδενική (ρxx = 0). Τέλος, ο μηδενισμός της διαμήκους αγωγιμότητας μπορεί

να ειδωθεί ως αναμενόμενος: από το γεγονός ότι οι στάθμες Landau (που χωρίζονται μεταξύ
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τους από μεγάλο ενεργειακό χάσμα (για ισχυρό μαγνητικό πεδίο)) είναι ή πλήρως γεμάτες

ή πλήρως άδειες και άρα δεν υπάρχει «φασικός χώρος» τα Bloch ηλεκτρόνια να σκεδαστούν

(αφού δεν διαθέτουν κοντινές ενεργειακά καταστάσεις μέσα στην ίδια στάθμη Landau ώστε

να καταλήξουν σε αυτές μετά την οποιαδήποτε σκέδαση) [49].

΄Ετσι λοιπόν αν προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε την αντίσταση Hall , (ρxy = 1
σxy

για

μηδενική διαμήκες αντίσταση) ως συνάρτηση του μαγνητικού πεδίου θα δούμε τον ξεκάθαρο

σχηματισμό πλατώ, σχήμα (4.8). Επιπρόσθετα η πυκνότητα καταστάσεων (για ιδανικό σύστη-

μα) των επιπέδων Landau έχει τη μορφή δέλτα συναρτήσεων όπως φαίνεται στο σχήμα (4.9).

Σχήμα 4.9: Στο σχήμα απεικονίζεται η αντίσταση Hall και η διαμήκης αντίσταση ως συνάρ-

τηση του μαγνητικού πεδίου. Παρατηρούμε ότι για μικρά μαγνητικά πεδία η συμπεριφορά της

αντίστασης Hall είναι κλασσική (αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου

-θυμίζουμε το αποτέλεσμα (4.1.5)-). ΄Οταν η ένταση του μαγνητικού πεδίου γίνει αρκετά

μεγάλη (συγκεκριμένα πρέπει να ικανοποιείται ωcτ >> 2π [58]) τότε παρατηρείται ο σχημα-

τισμός πλατώ κατά τα οποία η αντίσταση Hall παραμένει σταθερή και ταυτόχρονα η διαμήκης

αντίσταση μηδενίζεται.

4.6 Η Ξεχωριστή Συμπεριφορά των Καταστάσεων στα ΄Ακρα του

Δείγματος

΄Οσα έχουμε συζητήσει πιο πάνω σχετικά με το κβαντικό φαινόμενο Hall αφορούν το εσωτε-

ρικό μέρος (το λεγόμενο “ψαχνό” (bulk)) του συστήματος. Στις άκρες του υλικού όμως η

κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Αρχικά ας φανταστούμε κάποια φορτισμένα σωματίδια τα οποία κινούνται μέσα σε σταθερό

μαγνητικό πεδίο. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε μελετήσει στο υποκεφάλαιο (4.6) τα ηλεκτρόνια

αυτά θα σχηματίζουν κυκλικές τροχιές. Αν τα σωματίδια αυτά είναι όλα ηλεκτρόνια, η περίπτω-

ση δηλαδή που μας ενδιαφέρει, τότε θα έχουν όλα την ίδια φορά με την οποία θα διαγράφουν

κυκλική τροχιά. Κοντά στις άκρες του δείγματος οι κυκλικές αυτές τροχιές κόβονται απότομα

εξαιτίας του συνόρου και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν (σχήμα 4.11) (έχουμε τότε τις λε-

γόμενες skipping orbits).
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Σχήμα 4.10: Στο σχήμα παρουσιάζονται οι τροχιές των ηλεκτρονίων σε κάποιο υλικό υπό

την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Στο ¨ψαχνό” του υλικού τα ηλεκτρόνια μπορούν να ολοκλη-

ρώνουν τις κυκλικές τροχιές. Αντίθετα, στα ακρα λόγω του ότι οι τροχιές παρεμποδίζονται

από το σύνορο κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και έτσι έχουμε chiral states.

Σε μια τέτοια περίπτωση η μόνη επιλογή που μένει στο ηλεκτρόνιο είναι να σκεδαστεί. ΄Ετσι

λοιπόν το ηλεκτρόνιο συνεχίζει να κινείται προς μια μόνο ευθύγραμμη κατεύθυνση κατά μήκος

του συνόρου. (διατηρεί σταθερή χειραλικότητα). Στο απέναντι άκρο του δείγματος συμβαίνει

το ίδιο ακριβώς πράγμα μόνο που αυτή τη φορά τα ηλεκτρόνια κινούνται προς αντίθετη κατε-

ύθυνση. Με άλλα λόγια οι δύο ομάδες ηλεκτρονίων στις δύο πλευρές του δείγματος έχουν

αντίθετες χειραλικότητες. Αυτό μας εξασφαλίζει ότι το συνολικό ρεύμα είναι μηδέν, πράγμα

αναμενόμενο στην απουσία ηλεκτρικού πεδίου.

Μετά από αυτή την ημικλασσική προσέγγιση πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο σύστημα α-

πό την σκοπιά της κβαντομηχανικής. Το δυναμικό του συστήματος μπορεί να μοντελοποιηθεί

ως μια συνάρτηση η οποία έχει σταθερή τιμή στο “ψαχνό” του υλικού και αυξάνεται απότομα

στα άκρα. Επιπρόσθετα αν στο υλικό ανάψουμε και καποιο ηλεκτρικό πεδίο στην διευθυνση

x τότε το δυναμικό μοίαζει με αυτό που φαίνεται στο σχήμα (4.11).

Στη συνέχεια γράφουμε την αντίστοιχη Χαμιλτονιανή χρησιμοποιώντας την βαθμίδα Landau
−→
A = −xBŷ.

H =
1

2m
(P 2

x + (Py + eBx)2) + V (x) (4.6.1)

Οι ιδιοτιμές αυτής της Χαμιλτονιανής έχουν υπολογιστεί προηγουμένως. Πάμε λοιπόν τώρα

να υπολογίσουμε την ταχύτητα ολίσθησης στον άξονα y.

Uy =
1

h̄

∂En,ky
∂ky

=
1

h̄
l2B

(
− ∂V (x)

∂x

)
=
−1

eB

∂V (x)

∂x
(4.6.2)

΄Οπως φαίνεται από την πιο πάνω σχέση, η ταχύτητα ολίσθησης Uy έχει αντίθετο πρόσημο με

την παράγωγο του δυναμικού
∂V (x)
∂x . Αυτό δηλώνει ότι όταν η παράγωγος του δυναμικού είναι

θετική/αρνητική, (δηλαδή στο αριστερό/δεξί άκρο του συστήματος) η ταχύτητα ολίσθησης

είναι αρνητική/θετική και τα ηλεκτρόνια κινούνται προς τα κάτω/πάνω. Το αποτέλεσμα αυτό
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Σχήμα 4.11: Στο μοντέλο αυτό θεωρουμε ότι το δυναμικό σε ένα υλικό είναι σταθερό στο

εσωτερικό και αυξάνει απότομα στα άκρα. Λόγω της διαφοράς δυναμικού που υπάρχει στα

άκρα του δείγματος η ενέργεια Fermi είναι διαφορετική.

έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το αποτέλεσμα της ημικλασσικής προσέγγισης.

Ακόμη, το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί απλή “σύμπτωση” αφού σύμφωνα με το θεώρημα

Nielsen-Ninomiya είναι αδύνατο να υπάρξουν φορτισμένα chiral σωματίδια τα οποία κινούνται

σε ένα σύρμα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ταυτόχρονα άλλα σωματίδια τα οποία να κινο-

ύνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην δική μας περίπτωση τα κινούμενα προς αντίθετες

κατευθύνσεις σωματίδια βρίσκονται στα απέναντι άκρα του δισδιάστατου υλικού μας. Το φαι-

νόμενο αυτό ονομάζεται chiral anomaly και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε υλικά όπως

οι τοπολογικοί μονωτές.

΄Ενας επιπλέον λόγος για τον οποίον οι καταστάσεις chiral διαδραματίζουν τόσο σημαντικό

ρόλο στα υλικά αυτά είναι το ότι είναι ιδιαίτερα σταθερές. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι

το σύστημά μας είναι ακάθαρτο (περιέχει προσμίξεις). ΄Οπως είναι αναμενόμενο το ηλεκτρόνια

που βρίσκονται στο ψαχνό υπόκεινται σε σκεδάσεις προς τυχαιές κατευθύνσεις. Στα άκρα του

δείγματος όμως το σκηνικό διαφέρει αισθητά. Για μια κατασταση chiral αυτό είναι σχεδόν

αδύνατο, αφού για να σκεδαστεί μια κατάσταση άκρου η οποία βρίσκεται, ας υποθέσουμε στο

αριστερό άκρο του δείγματος και κινείται προς τα πάνω σε μια κατάσταση η οποία θα κινείται

προς τα κάτω πρέπει να διασχίσει ολόκληρο το δείγμα και να βρεθεί στην άλλη άκρη του όπου

όλες οι καταστάσεις κινούνται προς τα κάτω.

Τέλος αφού έχουμε υπολογίσει την ταχύτητα ολίσθησης των καταστάσεων των άκρων θα

προσπαθήσουμε με μερικά πολύ απλά βήματα να υπολογίσουμε την αγωγιμότητα Hall στην

απλή περίπτωση όπου υπάρχει μόνο ένα επίπεδο Landau κατελημμένο. ΄Εστω λοιπόν ότι όλες

οι καταστάσεις του συστήματος είναι κατειλημμένες μέχρι την ενέργεια Fermi. Για να υπο-

λογίσουμε το συνολικό ρεύμα, χρειάζεται να ολοκληρώσουμε ως προς όλες τις κατειλημμένες

καταστάσεις. ΄Ετσι προκύπτει:

Iy = −e
∫
dk

2π
Uy(k) =

e

2πl2B

∫
dx

1

eB

∂V

∂x
=
e

h
∆µ (4.6.3)

όπου Δμ η διαφορά των δύο ενεργειών Fermi και επίσης eVH = ∆µ. ΄Ετσι τελικά η αγωγι-

μότητα Hall για ένα επίπεδο Landau προκύπτει [49]:
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σxy =
Iy
VH

=
e2

h
(4.6.4)

4.7 Ο ρολος των Ατελειών στο Σύστημα

΄Ενα πραγματικό σύστημα όμως δεν είναι ποτέ τελείως καθαρό. Η παρουσία τότε ατελειών

και προσμίξεων οδηγεί στην μείωση του βαθμού εκφυλισμού και κάνει τις δέλτα συναρτήσεις

(4.12.α) να διευρύνονται και παίρνουν την μορφή της εικόνας (4.12.β). Για να αντιληφθούμε

καλύτερα το γιατί συμβαίνει αυτό χρειάζεται να θυμηθούμε το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια

έλκονται από θετικά φορτία και απωθούνται από αρνητικά. Αυτό συνεπάγεται ότι, αυτά είναι πιο

“πρόθυμα” να βρίσκονται κοντά σε κάποια πρόσμιξη με περίσσεια θετικού φορτίου. Για αυτό

το λόγο οι καταστάσεις αυτές είναι πιο σταθερές από τις άλλες και έχουν ελαφρώς μικρότερη

ενέργεια από αυτές. Αντίστοιχα ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται κοντά σε προσμίξεις με

περίσσεια αρνητικού φορτίου έχουν ελαφρώς ψηλότερη ενέργεια. Τέλος αξίζει να σημειωθεί

ότι οι ενέργειες οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο κάποιου επιπέδου Landau μπορούν πολύ

πιο εύκολα να εξαπλωθούν και να κινηθούν σε μια μεγάλη περιοχή του δείγματος (“extended
states”). Αντίθετα οι καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται πλησίον προσμίξεων, εγκλωβίζονται

στα σημεία αυτά και δεν είναι ελεύθερες να κινηθούν σε ολόκληρο το χώρο του δείγματος και

δεν μπορούν να γίνουν φορείς ρεύματος (“localized states”) [49].

Σχήμα 4.12: Στα γραφήματα παρουσιάζεται η πυκνότητα καταστάσεων a) στην απουσία και

b) στην παρουσία προσμίξεων συναρτήσει της ενέργειας. Παρατηρούμε ότι με τις προσμίξεις

οι δέλτα-συναρτήσεων αποκτούν μή-μηδενικό εύρος, και μόνο στο κέντρο τους έχουμε επε-

κτεταμένες καταστάσεις.
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4.8 Η Τοπολογική Προέλευση του Ακέραιου Κβαντικού Φαινομένου

Hall

΄Οπως έχουμε ήδη διαφημίσει από την αρχή του κεφαλαίου αυτού το κβαντικό φαινόμενο Hall
είναι ένα φαινόμενο με βαθιά τοπολογική πρροέλευση. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που το

φαινόμενο είναι τόσο ευσταθές και η κβάντωση της αγωγιμότητας Hall δεν χαλά από ατέλειες

που πάντα υπάρχουν στο σύστημα ή θερμικές διεγέρσεις στη μη-μηδενική θερμοκρασία (αρ-

κεί βέβαια αυτή είναι να είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο).

Στην ενότητα αυτή θα εξαγάγουμε την σχέση που μας δίνει την αγωγιμότητα Hall με καθαρά

τοπολογικά επιχειρήματα [70].

Ας φανταστούμε ότι έχουμε μία διάταξη Hall (σε ένα δείγμα εφαρμόζεται ταυτόχρονα ηλε-

κτρικό και μαγνητικό πεδίο κάθετα μεταξύ τους). Για να υπολογίσουμε την αγωγιμότητα Hall
θα χρησιμοποιήσουμε την θεωρία διαταραχών (θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο
−→ε σαν μία διαταραχή). Από την θεωρία των μετασχηματισμών βαθμίδας που παρουσιάσαμε

στο πρώτο κεφάλαιο γνωρίζουμε ότι έχουμε την επιλογή να γράψουμε το διανυσματικό δυνα-

μικό
−→
A ως ακολούθως:

−→ε = −1

c

∂
−→
A

∂t
⇒

−→
A = −εct (4.8.1)

΄Ετσι λοιπόν η Χαμιλτονιανή καθενός από τα (υποτιθέμενα μη-αλληλεπιδρώντα) ηλεκτρόνια

του συστήματος δίνεται από

H =
(
−→
Π − e ε c t)2

2m
+ VL (4.8.2)

όπου ο όρος VL αντιπροσωπεύει το περιοδικό δυναμικό του πλέγματος.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την συνάρτηση un,k του Bloch (το οποίο θυμίζουμε στην ε-

νότητα 3.6) η οποία ακολουθεί την περιοδικότητα του πλέγματος στον αληθινό χώρο και είναι

ιδιοκατάσταση τηςH(k) = (p+h̄k)2

2m +VL (δηλαδήH(k)|un,k >= En,k|un,k >). Επίσης ορίζου-

με και τις συναρτήσεις u
(0)
n,k, οι οποίες είναι ιδιοκαταστάσεις της αδιατάραχτης Χαμιλτονιανής

(όταν δηλαδή
−→ε = 0). ΄Εχουμε λοιπόν: H0|u(0)

n,k >= E
(0)
n,k|u

(0)
n,k >. Εφαρμόζοντας την χρονικά

εξαρτημένη θεωρία διαταραχών και κρατώντας όρους μόνο πρώτης τάξης προκύπτει:

|un,k(t) >= |n > −ih̄
∑
n′ 6=n

|n′ >< n′| ∂∂t |n >
En − En′

(4.8.3)

όπου k(t) = k0 − e ε t
h̄ , και |n > και En είναι συντομογραφία των |u(0)

n,k(t) > και E
(0)
n,k(t) α-

ντίστοιχα.

Η ταχύτητα όμως του σωματιδίου που βρίσκεται στην n-ιοστή ζώνη δίνεται από:

vn(k) =< un,k|
1

h̄

∂H

∂k
|un,k > (4.8.4)

(από το θεώρημα Hellmann - Feynman).
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (4.8.3) και (4.8.4) παίρνουμε

vn(k) =
1

h̄

∂En
∂k
− i

∑
n′ 6=n

(< n|∂H∂k |n
′ >< n′|∂n∂t

En − En′
− c.c.

)
(4.8.5)
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Ο πρώτος όρος είναι η γνωστή μας ταχύτητα ομάδος. Επίσης με παρόμοιο συλλογισμό με τον

πιο πάνω μπορεί να δειχθεί η off-diagonal πτυχή του προηγούμενου, που είναι

< n|∂H
∂k
|n′ >= (En − En′) <

∂n

∂k
|n′ > (4.8.6)

Η (4.8.5) λοιπόν γίνεται

vn(k) =
1

h̄

∂En
∂k
− i
(〈∂n

∂k
|∂n
∂t

〉
−
〈∂n
∂t
|∂n
∂k

〉)
(4.8.7)

(Σημειωτέον ότι μια τέτοια σχέση (και με ένα επιπρόσθετο όρο που περιέχει μια μικτή Ωkt)

έχει βρεθεί από ένα μέλος της ομάδας μας με εκτεταμένη χρήση Berry-ολογίας [27])

Με αλλαγή μεταβλητών ο δεύτερος όρος μπορεί να γραφτεί:

−→
Ωn ×

−̇→
k = − e

h̄

−→
Ωn ×−→ε (4.8.8)

όπου όταν έχει χρησιμοποιηθεί το k(t) και όπου
−→
Ω είναι η καμπυλότητα Berry στο χώρο των

ορμών:

Ωna = i εaβγ

〈 ∂n
∂kβ
| ∂n
∂kγ

〉
(4.8.9)

και για δισδιάστατο σύστημα αυτή είναι

Ωn(
−→
k ) = Ωn(

−→
k )ẑ (4.8.10)

ενώ μπορεί κομψά να γραφτεί σαν
−→
Ωn(
−→
k ) = i <

−→
∇−→

k
k| × |

−→
∇−→

k
k >.

Το δεξιό μέλος της (4.8.8) έχει ονομασθεί “ανώμαλη ταχύτητα” στη λεγόμενη ημικλασσική

θεωρία της Στερεάς κατάστασης [42] και περιέχεται στις διορθωμένες ημικλασσικές εξισώσεις

κίνησης κυματοπακέτων στα πιο μοντέρνα textbooks Στερεάς κατάστασης.

Τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα δίνεται από

j =
1

V

∑
nk

−evn(k) =
e2

h̄

∑
n

∫
d2k

(2π)2

−→
Ωn(k)×−→ε (4.8.11)

΄Οπως βλέπουμε, ο πρώτος όρος της (4.11.7) δεν συνεισφέρει στο ρεύμα αφού μέχρι την

ενέργεια Fermi όλες οι στάθμες είναι πλήρως κατειλημμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντι-

συμμετρία (έχουν αντίθετες κλίσεις) ως προς τα θετικά και αρνητικά k (ακυρώνονται ανά δύο)

και έτσι το συνολικό άθροισμα των παραγώγων της ενέργειας ως προς k προκύπτει μηδενικό.

Επιζεί λοιπόν μόνο η συνεισφορά της νέας -ανώμαλης- ταχύτητας, που παρατηρήσαμε ότι είναι

εγκάρσια στο πεδίο
−→ε , και αυτή μπορεί να γραφτεί με ένα τρόπο που δίνει την αγωγιμότητα

Hall, δηλαδή

σyx =
e2

h̄

∑
n

1

2π

∫
d2k
−→
Ωn(k) (4.8.12)

Παρατηρούμε ότι η ποσότητα που βρίσκεται μέσα στο άθροισμα δεν είναι τίποτα άλλο από

τον ήδη γνωστό μας Chern number (τοπολογική ιδιότητα ενός υλικού) ή ισοδύναμα είναι η
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κβαντωμένη ποσότητα που εμφανίζεται στο θεώρημα Gauss-Bonnet-Chern, ο οποίος όπως

έχουμε αποδείξει στην ενότητα (2.9) είναι πάντοτε ακέραιος. Καταφέραμε λοιπόν να κατα-

λήξουμε στην ίδια κβάντωση της αγωγιμότητας Hall, η οποία είχε προκύψει και από το gauge
επιχείρημα του Laughlin, ενώ εδώ αναδεικνύεται άμεσα η τοπολογική προέλευση της (η οποία,

γι΄ αυτό φαίνεται να συνοδεύεται επίσης με έλλειψη απωλειών ενέργειας!) [70]

4.9 Ανώμαλο Κβαντικό Φαινόμενο Hall στη Γραφίνη

Η παρατήρηση του κβαντικού φαινομένου Hall στην γραφίνη σε θερμοκρασία δωματίου, α-

ποτέλεσε μια τεράστια έκπληξη για όλους, αφού μέχρι τότε η επιστημονική κοινότητα ήταν

πεπεισμένη ότι για το εν λόγω φαινόμενο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολύ χαμηλή θερ-

μοκρασία του δείγματος, (μερικές δεκάδες Κέλβιν) και το άναμμα ενός εξαιρετικά ισχυρού

κάθετου μαγνητικού πεδίου. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της γραφίνης, το φαινόμενο παρατη-

ρείται ακόμη και σε θερμοκρασία δωματιου και χωρίς να απαιτείται καποίο εξαιρετικά μεγάλο

μαγνητικό πεδίο. Ακόμη η ακρίβεια με την οποία έχει μετρηθεί το κβαντικό φαινόμενο Hall
στην γραφίνη είναι εκπληκτική και φτάνει μέχρι και 8.6 · 10−11. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,

το 2011, τον επαναπροσδιορισμό των μονάδων μάζας και ρεύματος στο SI συναρτήσει των

θεμελιωδών σταθερών της φυσικής h και e αντίστοιχα [36].

Επιπρόσθετα το ανώμαλο κβαντικό φαινόμενο Hall έχει κάποιες σημαντικές διαφορές από

το συνηθισμένο κβαντικό φαινόμενο Hall το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως. Κατ΄ αρχάς,

με μια πρώτη ματιά μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι τα ενεργειακά επίπεδα της γραφίνης τα

οποία έχουμε εξαγάγει στο τρίτο κεφάλαιο μέσω της εξίσωσης Dirac είναι ανάλογα του n
1
2 και

όχι του n. Στο σχήμα (4.9) φαίνονται χαρακτηριστικά η πυκνότητα καταστάσεων στη γρα-

φίνη. ΄Οπως μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να παρατηρήσει, όσο η απόλυτη τιμή της ενέργειας

αυξάνεται τα επίπεδα Landau γίνονται ολοένα και πιο πυκνά, σε αντίθεση με ένα συμβατικό η-

μιαγωγό όπου το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των επιπέδων Landau είναι σταθερό (∆E = h̄wc).

Η πιο σημαντική όμως διαφορά μεταξύ του φαινομένου Hall στην γραφίνη και σε ένα συμ-

βατικό ημιαγωγό είναι στον εκφυλισμό που παρουσιάζεται σε κάθε επίπεδο Landau. Στην

περίπτωση λοιπόν της γραφίνης πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό ηλεκτρονίων ανά ε-

νεργειακό επίπεδο (που προκύπτει σε ένα συμβατικό ημιαγωγό) με το αριθμό τέσσερα, (δύο

εξαιτίας των δύο διαφορετικών καταστάσεων σπιν και δύο λόγω των δύο διαφορετικών valley
στα σημείαK− καιK+). Με αυτά τα νέα δεδομένα, η αντίσταση Hall τελικά προκύπτει να είναι:

σxy = gsgvN
e2

h
(4.9.1)

όπου gs ο εκφυλισμός λόγω του σπιν και gv ο εκφυλισμός λόγω διαφορετικών valley. Επι-

πρόσθετα, το γεγονός ότι το επίπεδο Landau μηδενικής ενέργειας είναι ισοκατανεμημένο σε

ηλεκτρόνια και οπές, αν εμείς θέλουμε να μετρήσουμε τον αριθμό ηλεκτρονίων στο σύστημα

(ή αντίστοιχα των οπών), πρέπει να θεωρήσουμε ότι η στάθμη αυτή είναι μισογεμάτη. Το

φαινόμενο αυτό ονομάζεται half filling στη γραφίνη. ΄Ετσι λοιπόν ξαναγράφουμε διορθωμένη

την σχέση (4.9.1) [30]:

σxy = gsgv(N +
1

2
)
e2

h
= 4(N +

1

2
)
e2

h
= 2(2N + 1)

e2

h
(4.9.2)

Αυτή η έκφραση δίνει και τις σωστές τιμές της αγωγιμότητας Hall όπως αυτή μετριέται στο

πείραμα, με τις τιμές αυτές να είναι:
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σxy = 2
e2

h
, 6
e2

h
, 10

e2

h
, ... (4.9.3)

Στα προηγούμενα, μπορεί να δώσαμε μια διαφορά του QHE στην γραφίνη σε σχέση με συμ-

βατικούς ημιαγωγούς, αλλά πρέπει να πούμε επιφανειακά ότι και στην γραφίνη κρύβεται και

πάλι φυσική τύπου Berry στο χώρο-k που είναι υπόλογη και για το πάνω ανώμαλο QHE.

Σχήμα 4.13: Τα πιο πάνω γραφήματα απεικονίζουν την πυκνότητα καταστασεων συναρτήσει

της ενέργειας. Το πάνω γράφημα αναφέρεται στο ανώμαλο κβαντικό φαινόμενο Hall στην

γραφίνη και κάτω στο κανονικό κβαντικό φαινόμενο Hall σε συμβατικούς ημιαγωγούς.

Μια τελευταία επισήμανση που ήδη έχει αναφερθεί στην Εισαγωγή είναι ότι το Ανώμαλο

Κβαντικό Φαινόμενο Hall στην γραφίνη (με τις τιμές τις αγωγιμότητας Hall να δίνονται στο

πείραμα από την (4.9.2)) παρατηρείται και σε θερμοκρασία δωματίου! [61] και αναπαράγεται

πολύ πιστά από απλό υπολογισμό χρησιμοποιώντας τις σχετικιστικές στάθμες Landau της

γραφίνης.
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5 Κβαντικό Φαινόμενο Hall για το Σπιν (Quantum Spin
Hall Effect - QSHE) σε Συστήματα Τοπολογικών Μο-
νωτών και στην Γραφίνη

5.1 Τοπολογικοί Μονωτές (Topological Insulators - TIs)

Παραδοσιακοί μονωτές, όπως είναι ευρέως γνωστό, ονομάζονται τα υλικά τα οποία δεν άγουν

καθόλου το ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίθετα οι τοπολογικοί μονωτές, είναι επίσης μονωτικά υλικά

(στο ψαχνό τους) που όμως έχουν την ιδιαιτερότητα να άγουν ηλεκτρικό ρεύμα μόνο σε συγκε-

κριμένες διευθύνσεις και σε συγκεκριμένες αγώγιμες επιφάνειες (επιφάνειες αν αναφερόμαστε

σε τρισδιάστατους μονωτές, άκρα δείγματος να αναφερόμαστε σε δισδιάστατους μονωτές).

Η αλλόκοτη αυτή συμπεριφορά τους είναι ουσιαστικά απόρροια φυσικής τύπου Berry και θα

εξηγηθεί στην συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για το κβαντικό φαινόμενο Hall για το σπιν [22].

5.2 Σύζευξη Σπιν και Τροχιακής Στροφορμής (Spin Orbit Coupling
- SOC)

Το κβαντικό φαινόμενο Hall για το σπιν (QSHE) είναι ένα τοπολογικό φαινόμενο το οποίο

οφείλεται στο σπιν του ηλεκτρονίου και στην αλληλεπίδρασή του με την τροχιακή στροφορμή.

Η επίδραση ηλεκτρικού πεδίου σε ένα υλικό το οποίο τηρεί τις προϋποθέσεις για εμφάνιση του

φαινομένου, αναγκάζει ηλεκτρόνια με διαφορετικό σπιν να κινηθούν προς αντίθετες κατευθύν-

σεις. Πριν προχωρήσουμε όμως σε περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου χρειάζεται πρώτα να

κατανοήσουμε δύο βασικές έννοιες: σπιν και σύζευξη σπιν και τροχιακής στροφορμής (spin
orbit coupling - SOC)

Το σπιν ή αλλιώς ιδιοστροφορμή του ηλεκτρονίου αποτελεί μέχρι και σήμερα μια από τις

πιο δυσνόητες έννοιες στην φυσική. ΄Οταν αναφερόμαστε σε ιδιοστροφορμή του ηλεκτρονίου,

συνήθως φανταζόμαστε το ηλεκτρόνιο να στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Η κλασσική

αυτή εικόνα, αν και ουσιαστικά λαθεμένη είναι η καλύτερη προσέγγιση (εποπτική εικόνα) που

έχουμε για την ερμηνεία αυτού του κβαντικού αριθμού. Η περιστροφή αυτή (σπιν), λοιπόν, του

φορτισμένου σωματιδίου χαρακτηρίζεται από κάποια μαγνητική ροπή µs. Επιπρόσθετα αν το

ηλεκτρόνιο ταυτόχρονα έχει και κάποια τροχιακή στροφορμή (κινούμενο φορτίο) τότε αυτόμα-

τα, όπως γνωρίζουμε από τον ηλεκτρομαγνητισμό, θα δημιουργηθεί και από ένα μαγνητικό

πεδίο Β, (θυμίζουμε ότι στο σύστημα αναφοράς του ηλεκτρονίου, το ηλεκτρόνιο “βλέπει” τον

πυρήνα να κινείται). ΄Οπως είναι αναμενόμενο λοιπόν, η μαγνητική ροπή του σπίν θα αλληλε-

πιδρά με αυτό το μαγνητικό πεδίο. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι το φαινόμενο σύζευξης σπίν

και τροχιακής στροφορμής (SOC). [12]

5.3 QSHE στους Τοπολογικούς Μονωτές

Για την εμφάνιση του QSHE δεν απαιτείται καθόλου μαγνητικό πεδίο αλλά μόνο ηλεκτρικό

πεδίο το οποίο θα εφαρμόζεται παράλληλα με κάποια από τις διευθύνσεις του δισδιάστατου

μονωτή. Αφού, όμως το υλικό είναι μονωτής στο εσωτερικό του - στο “ψαχνό” του δεν πα-

ραατηρείται κάποια αγωγιμότητα - μεταφορά φορτίου. Στις καταστάσεις των άκρων όμως το

σκηνικό είναι πολύ διαφορετικό: Στις άκρες του δείγματος παρατηρείται ρεύμα σπίν σε ζεύγη

Κραμερ, δηλαδή ηλεκτρόνια με σπιν πάνω κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με ηλεκτρόνια

με σπιν κάτω όπως φαίνεται στο σχήμα (5.2.β)

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αν εφαρμόσουμε ηλεκτρικό πεδίο (υποθε-

τικά στην διεύθυνση −y) σε ένα μονωτή ο οποίος χαρακτηρίζεται από ισχυρή σύζευξη σπίν
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και τροχιακής στροφορμής τότε τα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν σπιν πάνω τείνουν να κινηθούν

προς την μια ακρή του δείγματος και τα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν σπιν κάτω προς την άλλη,

κάτι ανάλογο με το τι συμβαίνει και στο κανονικό φαινόμενο Hall όπου στην μία άκρη του

δείγματος γίνεται συσσώρευση θετικού φορτίου και στην άλλη αρνητικού. Στην περίπτωση

όμως την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα δεν γίνεται διαχωρισμός στις δύο άκρες με βάση

το φορτίο αλλά με βάση το σπίν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως εξηγήσαμε προηγου-

μένως, το σπίν εμφανίζει μαγνητική ροπή και επηρεάζει την κίνηση του φορτίου, όπως φαίνεται

στο σχήμα (5.1)

Σχήμα 5.1: Σε ένα υλικό με ισχυρό SO, όταν εφαρμόζεται σε αυτό ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρόνια

με αντίθετο σπιν κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Στη συνέχεια για να διερευνήσουμε το τι συμβαίνει στις καταστάσεις των άκρων του συ-

στήματος μπορούμε να “σπάσουμε” το πρόβλημα μας σε δύο επιμέρους και να τα συσχετίσουμε

με το ήδη γνωστό μας κβαντικό φαινόμενο Hall . Υπενθυμίζουμε ότι στο δείγμα μας ασκείται

μαγνητικό πεδίο στην διεύθυνση −y. Τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω τα οποία βρίσκονται υπό

την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου μπορούν να παρομοιαστούν με ηλεκτρόνια χωρίς σπιν τα ο-

ποία υπόκεινται στην ταυτόχρονη επίδραση ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητικού πεδίου κάθετου

στο δείγμα με διεύθυνση προς τα πάνω. Αντίστοιχα τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω τα οποία

βρίσκονται υπο την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου μπορούν να παρομοιαστούν με ηλεκτρόνια

χωρίς σπιν τα οποία υπόκεινται στην ταυτόχρονη επιδραση ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητικού

κάθετου στο δείγμα με διεύθυνση προς τα κάτω, (όπως δηλαδή συμβαίνει στο κανονικό κβα-

ντικό φαινόμενο Hall). ΄Ετσι λοιπόν το τελικό μας σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η

υπέρθεση αυτών των δύο συστημάτων. (σχήμα 5.2)

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι ιδιαίτερες καταστάσεις των άκρων λόγω των

ανολοκλήρωτων κυκλικών τροχιών οι οποίοες εμφανίζονταν και στο κβαντικό φαινόμενο Hall.
Οι καταστάσεις αυτές οφείλονται για την εμφάνιση συνεχούς ρεύματος στα άκρα του δισδι-

άστατου μας δείγματος. Σε αυτό το σημείο όμως χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Οι καταστάσείς με σπιν πάνω κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση με τις καταστάσεις με σπιν

κάτω. Αυτό συνεπάγεται ότι το συνολικό ρεύμα φορτίου στα ακρα είναι μηδέν! Στο QSHE
αυτό που παρατηρείται είναι ρεύμα σπίν και όχι ρεύμα φορτίου [55,66].
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Σχήμα 5.2: Ο συνδυασμός δύο κβαντικών φαινομένων Hall με διαφορετικούς προσανα-

τολισμούς μαγνητικού πεδίου οδήγούν στο QSHE . Οι κόκκινες γραμμές αντιστοιχούν σε

ηλεκτρόνια με σπιν κάτω και οι μπλε γραμμές σε ηλεκτρόνια με σπιν πάνω.

5.4 Η Συμμετρία Αναστροφής του Χρόνου και η Ευστάθεια του

QSHE

Οι καταστάσεις των άκρων του QSHE τις οποίες περιγράψαμε πιο πάνω χαρακτηρίζονται από

ιδιαίτερη ευστάθεια, καθώς η οπισθοσκέδαση είναι απαγορευμένη. Ακόμη κι αν υπάρχουν α-

τέλειες στο σύστημα των άκρων αυτές δεν εμποδίζουν τα ηλεκτρόνια να συνεχίσουν την πορεία

τους (παρακάμπτοντας τους). Για να το κατανοήσουμε όμως αυτό καλύτερα χρειάζεται να ο-

ρίσουμε την συμμετρία αναστροφής χρόνου (TRS) και να επικαλεστούμε το θεώρημα Kramer.

Η ύπαρξη της συμμετρίας αναστροφής του χρόνου μας δηλώνει ότι οι φυσικές ιδιότητες του

συστήματος και η Χαμιλτονιανή μένουν αναλλοίωτες κάτω από την αναστροφή του χρόνου,

δηλαδή όταν:

t− > −t (5.4.1)

΄Ενα καλό παράδειγμα σπασίματος της TRS είναι το σωματίδιο μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Φα-

νταστείτε ένα ηλεκτρόνιο το οποίο κινείται και για αυτό παράγει μαγνητικό πεδίο το οποίο

είναι κάθετο στην κατεύθυνση κίνησης του. Αν αντιστρέψουμε λοιπόν την κίνηση του αυτή

ως προς το χρόνο, λες και “γυρίζουμε την κασέτα μας πίσω” θα δούμε το σωματίδιο να έχει

αντίθετη ταχύτητα και αναγκαστικά το μαγνητικό πεδίο πρέπει αλλάξει επίσης πρόσημο.. Αυ-

τό λοιπόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία αυτή δεν υπακούει στην TRS.

Το θεώρημα Kramer δηλώνει ότι σε ένα σύστημα που υπακούει στην συμμετρία αναστρο-

φής χρόνου, κάθε ενεργειακό της επίπεδο είναι τουλάχιστο διπλά εκφυλισμένο [22].

Καθώς, λοιπόν δεν υπάρχει εξωτερικό μαγνητικό πεδίο στο δικό μας εν λόγω σύστημα διατη-

ρείται η συμμετρία αναστροφής του χρόνου. ΄Ετσι λοιπόν αυτόματα επιβάλλεται να ισχύει το

θεώρημα Kramer και τα ηλεκτρόνια να κινούνται σε ζεύγη Kramer. Για να σκεδαστεί, για πα-

ράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο με σπιν πάνω, προς τα πίσω τότε ταυτόχρονα πρέπει ένα ηλεκτρονιο

με σπιν κάτω να σκεδαστεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από την σκοπιά της τοπολογίας
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η ρωμαλαιότητα αυτή των καταστάσεων των άκρων μπορεί να ερμηνευτεί με το εξής απλό

επιχείρημα: Ο Chern number στο εσωτερικό ενός τοπολογικού μονωτή είναι οπωσδήποτε μη

μηδενικό. Επίσης το κένο έχει μηδενίκο Chern number. ΄Ετσι οι καταστάσεις των άκρων

αποτελώντας το σύνορο του τοπολογικού υλικού με το κενό, οφείλουν να μπορούν να φιλοξε-

νούν την απότομη αλλαγή. ΄Ετσι το χάσμα κλείνει (μόνο για καταστάσεις στην επιφάνεια)ωκαι

τα ηλεκτρόνια κινούνται ανεμπόδιστα στο σύνορο του υλικού [22]. Το φάσμα ενέργειας το

οποίο προκύπτει φαίνεται το σχήμα (5.3).

Σχήμα 5.3: Στο γράφημα αναπαρίσταται το ενεργειακό φάσμα στον χώρο k ενός τοπολογικού

μονωτή όταν το QSHE λαμβάνει χώρα. Στο εσωτερικό το υλικό συμπεριφέρεται ως μονωτής.

Στα άκρα όμως του δείγματος υπάρχει ρεύμα σπιν. Τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω έχουν αντίθετη

ομαδική ταχύτητα από τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι βασική προυπόθεση για να ισχύουν όλα αυτά είναι το

δείγμα να είναι μεγαλύτερο από ένα “κρισιμο μεγεθος” (200 − 250nm) έτσι ώστε οι κυμα-

τοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων να μην αλληλοεπικαλύπτονται. (Σε μια τέτοια περίπτωση η

οπισθοσκέδαση δεν είναι πλέον απαγορευμένη) [55]

5.5 Πειραματική Μέτρηση της Αγωγιμότητας για το QSHE.

Το κβαντικό φαινόμενο Hall για το σπιν μπορεί να βρεί μια πληθώρα εφαρμογών σε συστήματα

με σπιντρονικς και κβαντικούς υπολογιστές. Πως μπορούμε όμως να μετρήσουμε και κατε-

πέκταση να αξιοποιήσουμε πειραματικά το ρεύμα σπιν αφού όπως έχουμε εξηγήσει, στο QSHE
δεν υπάρχει ρεύμα φορτίου (το οποίο θα μπορούσε εύκολα να μετρηθεί πειραματικά). Για να

γίνει λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ηλεκτρονίων με σπιν πάνω και των ηλε-

κτρονιών με σπιν κάτω, τα οποία όπως αναφέραμε αποτελούν ζεύγος Kramer . Για να γίνει

κατι τέτοιο χρειαζόμαστε την βοήθεια σιδηρομαγνητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την

ιδιότητα να εμφανίζουν μεγαλύτερη αγωγιμότητα για το ρεύμα ηλεκτρονίων με προσανατολι-

σμό σπιν ίδιο με αυτό που βρίσκεται σε πλειονότητα στα ηλεκτρόνια του ίδιου του υλικού, και

μικρότερη αγωγιμότητα για τα ηλεκτρόνια με αντίθετο σπιν από αυτό [82].
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5.6 Το Κβαντικό Φαινόμενο Hall για το Σπιν στην Γραφίνη

Τα σχετικιστικά φαινόμενα και η σύζευξη σπιν και στροφορμής παρατηρούνται κατά κύριο

λόγο σε βαριά άτομα. Η γραφίνη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και γι΄ αυτό εμφανίζει

πολύ ασθενή σύζευξη σπιν και τροχιακής στροφορμής. Αν όμως, σε ένα δείγμα γραφίνης

προσθέσουμε προσμίξεις ή “adatoms” (χημικός όρος ο οποίος δηλώνει άτομα τα οποία ενα-

ποτίθενται πάνω σε μια κρυσταλλική επιφάνεια [64]), τότε το σκηνικό αλλάζει δραματικά με

αποτέλεσμα το φαινόμενο της σύζευξης σπιν και στροφορμής να γίνεται ισχυρό και το κβα-

ντικό φαινόμενο Hall για το σπιν παρατηρήσιμο.Ιστορικά να αναφέρουμε ότι το QSHE στη

γραφίνη προβλέφτηκε θεωρητικά για πρώτη φορά το 2005 από τους C.L.Kane και E.J.Mele,
αλλά δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί πειραματικά. [46] Είναι όμως από τους Kane και Mele που

προήλθε η θεωρητική δυνατότητα να έχουμε κάποιου είδους Κβαντικό Φαινόμενο Hall χωρίς

μαγνητικό πεδίο και με φυσική τύπου Berry να είναι υπόλογη για το φαινόμενο (το οποίο λόγω

τεχνικής δυσκολίας θα παραλείψουμε).

΄Οταν λοιπόν η σύζευξη αυτή αρχίζει να γίνεται αισθητή, μπορεί να εκφραστεί στην Χαμιλτο-

νιανη με την προσθήκη του ακόλουθου όρου:

HSO = ∆SOΨ+σzτzszΨ (5.6.1)

όπου σz, τz, sz ο αντίστοιχος πινακας z του Pauli . ( σz = ±1 περιγράφει καταστάσεις στο

υποπλέγμα Α(Β), τz = ±1 περιγράφει καταστάσεις στα σημεία της ζώνης Brillouin Κ (Κ΄)

και τέλος , sz αναπαριστά το σπιν το ηλεκτρονίου).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει χάσμα στις καταστάσεις στο ψαχνό της επιφάνειας της

γραφίνης. Επιπρόσθετα οι καταστάσεις άκρων έχουν και πάλι αντίθετες ταχύτητες ανάλογα

με το σπιν τους όπως φαίνεται πιο κάτω στο σχήμα (3.5).

Σχήμα 5.4: Στο γράφημα αυτό βλέπουμε το ενεργειακό φάσμα ως συνάρτηση του κυματα-

νύσματος kx σε δείγμα γραφίνης. Παρατηρούμε ότι λόγω του SO ανοίγει χάσμα και οι ζώνες

σθένους και αγωγιμότητας δεν εφάπτονται πλέον. Επιπρόσθετα οι καταστάσεις άκρων έχουν

αντίθετες ομαδικές ταχύτητες για αντίθετους προσανατολισμούς σπιν, και εφάπτονται. Το

σχήμα πάρθηκε από [46].
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5.7 Κβαντικό Φαινόμενο Hall για το Σπιν σε Θερμοκρασία Δωμα-
τίου

Πολύ πρόσφατα (μόλις στις 12 Δεκεμβρίου 2017) η ομάδα του N. Marzari δημοσίευσε την

δουλειά της, στην οποία προβλέπουν ουσιαστικά την εμφάνιση QSHE σε ένα σχετικά καινούριο

δισδιάστατο “μονωτή κβαντικού φαινομένου Hall για το σπιν” (Quantum Spin Hall Insula-
tor) ένα υλικό που ονομάζεται Jacutingaite (με χημικό τύπο Pt2HgSe3), σε θερμοκρασσία

δωματίου! [39] Το υλικό αυτό ανακαλύφθηκε το 2008 στην Βραζιλία και έχει ενεργειακό χάσμα

γύρω στο 0.5eV . Εξαιτίας του μεγάλου αυτού χάσματος του, αλλά και της έλλειψης μηχανι-

σμού αναστροφής των ζωνών του, προβλέπεται να εμφανίζει μια ιδιαίτερη ευστάθεια QSHE,

ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου. Η παρατήρηση τέτοιου είδους κβαντικών φαινομένων, σε

τόσο ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού ανοίγουν τις πύλες για μια πληθώρα

μελλοντικών τεχνολογικών εφαρμογών, αλλά και για καινούργιες φυσικές συμπεριφορές σε

πολύ θεμελιακό επίπεδο.
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6 Από την Δισδιάστατη Γραφίνη στα Τρισδιάστατα Η-

μιμέταλλα Weyl (Weyl Semimetals - WSM)

Τα ημιμέταλλα Weyl - Weyl Semimetals (WSM) έχουν κάνει πάταγο τα τελευταία χρόνια

λόγω των εκπληκτικών τους ιδιοτήτων και της τεράστιας προοπτικής τους για ένα πλήθος

μελλοντικών τεχνολογικών εφαρμογών, αλλά και για την θεμελιώδη φυσική που κρύβουν.

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξηγήσουμε συνοπτικά μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους

και θα μελετήσουμε το ενεργειακό τους φάσμα. Ακολούθως θα εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά

τα οποία διαφοροποιούν τα ημιμέταλλα Dirac και την γραφίνη, από τα ημιμέταλλα Weyl.

Σχήμα 6.1: Αριστερά απεικονίζεται ένας κώνος Dirac ο οποίος συναντάται στο ενεργειακό

φάσμα ενός ημιμέταλλου Dirac Δεξιά βλέπουμε δύο κώνους Weyl οι οποίοι συναντώνται

στο φάσμα κάποιου ημιμέταλλου Weyl. Οι κώνοι των ημιμέταλλων Weyl συναντώνται πάντα

σε ζεύγη αντίθετης ελικότητας ενώ στα ημιμέταλλα Dirac οι ελικότητες είναι εκφυλισμένες

(ενεργειακά η μία πάνω στην άλλη). Και στις δύο περιπτώσεις η ενέργεια Fermi βρίσκεται στο

σημείο όπου ενώνονται οι ζώνες αγωγιμότητας (κόκκινο χρώμα) και σθένους (μπλε χρώμα).

Η εικόνα πάρθηκε από [79].

6.1 Ημιμέταλλα Dirac

Τα τρισδιάστατα ημιμέταλλα Dirac - Dirac Semimetals (DS) αποτελούν γενίκευση των δισ-

διάστατης γραφίνης. Τα υλικά αυτά δεν έχουν ενεργειακό χάσμα, και εμφανίζουν στο φάσμα

τους, όπως ακριβώς και η γραφίνη τους λεγόμενους κώνους Dirac. Πλησίο των κώνων αυ-

τών στο χώρο των ορμών, τα ηλεκτρόνια περιγράφονται μεσω της εξίσωσης Dirac και το

φάσμα τους είναι γραμμικό. Επιπρόσθετα η ενέργεια Fermi βρίσκεται ακριβώς στο σημείο

όπου συναντιούνται η ζώνη σθένους και η ζώνη αγωγιμότητας. (Εξού και ο όρος ημιμέταλ-

λα.) Επιπρόσθετα το φάσμα τους αυτό είναι διπλά εκφυλισμένο. Για κάθε τιμή της ενέργειας

υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο με σπιν πάνω και ένα με σπιν κάτω. Με άλλα λόγια κάθε διπλά εκφύλι-

σμένος κώνος ο οποίος συναντάται στα φάσμα των τρισδιάστατων DS μπορεί να θεωρηθεί ως

μια επαλληλία δύο άλλων κώνων, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς σημείο στο χώρο των

ορμών και έχουν αντίθετες ελικότητες (ή χειραλικότητες). Οι κώνοι αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα

ευσαθείς και έτσι με κάποια διαταραχή στο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να ανοιχτεί κάποιο

χάσμα. Η ύπαρξη του προαναφερθέντος εκφυλισμού στους κώνους Dirac προκύπτει από την

ύπαρξη κάποιων συμμετριών στο κρύσταλλο.(συμμετρία αναστροφής χώρου - time reversal
symmetry και συμμετρια αναστροφής χώρου - parity). Αν κάποια από αυτές τις συμμετρίες
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σπάσει (όπως για παραδειγμα συμβαίνει με την συμμετρία αναστροφής χρόνου στην ύπαρξη

μαγνητικού πεδίου) τότε το χάσμα ανοίγει. Τέλος στα υλικά αυτά μπορεί να παρατηρηθεί και

το φαινόμενο της “chiral anomaly”: ΄Οταν σε ένα δείγμα DS ασκηθεί αρκετά ισχυρό μαγνη-

τικό πεδίο, τότε οι δύο κώνοι με αντίθετες ελικότητες οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο

του χώρου k, θα διαχωριστούν σε διαφορετικά σημεία μέσα στην πρώτη ζώνη Brillouin. Οι

κώνοι αυτοί αποκαλούνται κώνοι Weyl [71].

6.2 Ημιμέταλλα Weyl

[41, 43,78,80]

Τα υλικά αυτά μοιάζουν με τα προαναφερθέντα DS αλλά ταυτόχρονα έχουν και κάποιες βασικές

διαφορές. Κατ΄ αρχάς να πούμε ότι περιγράφονται από την εξίσωση Weyl και όχι Dirac. Η

Χαμιλτονιανή τους δηλαδή είναι η ακόλουθη:

H(k̂) = [2tx(coskx− cosko) +m(2− cosky − coskz)]σx + 2tysinkyσy + 2tzsinkzσz (6.2.1)

όπου σi, (i = x, y, z) οι πίνακες Pauli και ti, (i = x, y, z) σταθερές και m η μάζα. Τέλος ko
είναι η τιμή του κυματανύσματος στον άξονα x η οποία δίνει τα Weyl nodes. Οι αντίστοιχες

ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής αυτής είναι οι ακόλουθες:

E =
√

(2tx(cos[kx]− cos[ko]) +m ∗ (2− cos[ky]− cos[kz]))2 + (2tysin[ky])2 + (2tzsin[kz])2

(6.2.2)

Εύκολα μπορούμε να δούμε ότι αν kx = ko, τότε για συγκεκριμένες τιμές των κυματανυσμάτων

ky και kz το χάσμα κλείνει, οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητας ακουμπάνε και σχηματίζονται

οι λεγόμενοι κώνοι Weyl. Σχετική αναπαράσταση ενός τέτοιου κώνου Weyl στην πρώτη ζώνη

Brillouin φαίνεται στο σχήμα (6.2)

Σχήμα 6.2: Στο πιο πάνω γράφημα (E = f(kx, ky, kz)), φαίνεται ενδεικτικά ο σχηματισμός

ενός κώνου Weyl σε κάποιο σημείο του ενεργειακού φάσματος ενός WSM. Ο άξονας z
(κατακόρυφος άξονας) αναπαριστά την ενέργεια και οι άξονες x και y αναπαριστούν τα κυμα-

τανύσματα ky και kz αντίστοιχα. Επίσης ορίσαμε kx = ko έτσι ώστε να μπορεί να σχηματιστεί

ο κώνος Weyl.

Το ενεργειακό φάσμα των υλικών αυτών θυμίζει το φάσμα των DS, αλλά ταυτόχρονα

εμφανίζει κάποιες βασικές διαφορές τις οποίες αξίζει να σημειώσουμε. Οι κώνοι στα WSM
εμφανίζονται πάντα σε ζεύγη αντίθετων ελικοτήτων (ισχύει το θεώρημα Nielsen–Ninomiya)
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και δεν είναι εκφυλισμένοι. Η έλλειψη αυτή του διπλού εκφυλισμού απαιτείται εξαιτίας της

παρουσίας έστω και μιας εκ των ακόλουθων δύο συμμετριών, TRS και Parity, και το σπάσιμο

της άλλης. Για το λόγο αυτό τα WSM χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Type I (όπου παρατη-

ρείται σπάσιμό του TRS) και Type II (όπου παρατηρείται σπάσιμο του Parity).

Επιπρόσθετα οι κώνοι Weyl χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευστάθεια. Αν κοιταξουμε

προσεκτικά την Χαμιλτονιανή μας, εξίσωση (6.2.1), παρατηρούμε ότι έχουν ήδη χρησιμοποιη-

θεί και οι τρεις πίνακες Pauli . Αυτό συνεπάγεται ότι δεν απομένει “χώρος” στην Χαμιλτο-

νιανή για κάποιον επιπρόσθετο όρο (για παράδειγμα κάποια διαταραχή στο σύστημα), ο οποίος

να μπορεί να ανοίξει χάσμα. Στην γραφίνη κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αφού για να γράψουμε

την Χαμιλτονιανή της χρησιμοποιήσαμε μόνο δύο από τους τρεις πίνακες Pauli, (τους σx και

σy όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3), και έτσι υπάρχει η δύνατότητα ανοίγματος χάσματος με τη

χρήση του τρίτου πίνακα Pauli. Οι κώνοι στην γραφίνη δεν είναι ευσταθείς σε αντίθεση με

τα WSM όπου όπως μόλις εξηγήσαμε το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Στα υλικά αυτά

(WSM) ο μόνος τρόπος για να ανοιχτεί κάποιο χάσμα είναι δύο κώνοι αντίθετης ελικότητας

να μετακινηθούν στο χώρο των ορμών, να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο και να αλληλοεξου-

δετερωθούν.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ερμηνευτεί και από τοπολογική σκοπιά με την χρήση του

Chern number Γύρω από κάθε Weyl node ο Chern number ορίζεται ως:

C =
1

2π

∫
S

Ω(k)ds (6.2.3)

όπου S η κλειστή επιφάνεια γύρω από κάθε Weyl node στην ζώνη Brillouin. Επιπρόσθετα

στην γειτονία των Weyl nodes η καμπυλότητα Berry παίρνει τη γενική μορφή:

Ω(k) = ±
−→
k

2k3
(6.2.4)

(που έχει την μορφή της Berry curvuture, για ένα σύστημα με σπιν−1
2 μέσα σε κινούμενο

μαγνητικό πεδίο)

Αυτό οδηγεί στο αποτέλεσμα ότι ο Chern number προκύπτει C = +1 γύρω από τους κώνους

με θετική ελικότητα και C = −1 για τους κώνους με αρνητική ελικότητα. Ο συνολικός

Chern number, (net Chern number) προκύπτει να είναι μηδέν. Για να διατηρείται λοιπόν ο

net Chern number, είναι προφανές ότι οι κώνοι πρέπει να εμφανίζονται σε ζευγάρια αντίθετης

ελικότητας. Αυτό, μπορεί να καταγραφεί και ως άλλη μια βασική διαφορά μεταξύ WSM και

DS αφού στα δεύτερα ο Chern number είναι μηδενικός παντού.
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7 Επίλογος

Η εργασία αυτή αποτελεί για τον αναγνώστη ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο της τοπολογίας,

μέσω των εφαρμογών της σε μοντέρνα συστήματα στερεάς κατάστασης. Με χρήση τοπολογι-

κών επιχειρημάτων και φυσικής τύπου Berry έχουμε δει πως ερμηνεύονται κβαντικά φαινόμενα

όπως το QHE, το QSHE, η έλλειψη οπισθοσκέδασης στη γραφίνη κ.α. και επιπρόσθετα έχου-

με συνοπτικά αναφερθεί σε συστήματα με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον όπως η γραφίνη,

οι τοπολογικοί μονωτές και τα ημιμέταλλα Weyl.

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή, μεταξύ άλλων, έχουμε δει πως με χρήση μετασχηματι-

σμών βαθμίδας στην κβαντική μηχανική προκύπτει το μαγνητικό φαινόμενο Aharonov-Bohm
(το οποίο όπως έχουμε δείξει έχει τοπολογική προέλευση) καθώς επίσης και η κβάντωση του

μαγνητικού μονοπόλου του Dirac (μια από τις πιο αξιοσημείωτες προβλέψεις σε ολόκληρη την

φυσική). Επίσης, έχουμε ασχοληθεί εκτεταμένα με την περίπτωση της γραφίνης, ενός υλικού

το οποίο όχι μόνο είναι πολλά υποσχόμενο για μελλοντικές εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα σε

αυτό λαμβάνουν χώρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα κβαντικά φαινόμενα: το παράδοξο Klein tun-
neling, η έλλειψη οπισθοσκέδασης των ηλεκτρονίων στο πλέγμα της (φαινόμενο για το οποίο

έχουμε δει ότι είναι υπόλογη η μη τετριμμένη φάση Berry η οποία προκύπτει στην γραφίνη)

και το ανώμαλο κβαντικό φαινόμενο Hall (το οποίο παρατηρείται ακόμη και σε θερμοκρασία

δωματίου!). Πέρα από όλα αυτά, στο παράρτημα έχει γίνει μια πρωτότυπη προσπάθεια για

την αναπαραγωγή του ενεργειακού φάσματος της γραφίνης μέσω ενός μοντέλου δικτύου. Η

διαδικασία αυτή δεν μας έχει δώσει κάτι καινούργιο αφού τα αποτελέσματά της μας θυμίζουν

έντονα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο Tight-binding που είναι ήδη γνω-

στή στην βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά η μέθοδος έχει προοπτικές για μελλοντικές εφαρμογές

σε τρισδιάστατα συστήματα ή σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο στο σύστημα.

Ακόμη, έχουμε αφιερώσει (δικαίως) ένα μεγάλο κομμάτι της εργασίας στο QHE το οποίο

αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα τοπολογικού φαινομένου που παρατηρείται στο εργαστήριο.

΄Εχουμε δει πως προκύπτει αναλυτικά με χρήση κβαντικής μηχανικής, η κβάντωση της αγω-

γιμότητας Hall αλλά ταυτόχρονα έχουμε αναδείξει και την τοπολογική προέλευση του φαινο-

μένου. Η Berry-ολογία είδαμε πως διαδραματίζει και πάλι πολύ σημαντικό ρόλο!

Τέλος έχουμε μιλήσει συνοπτικά για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συστήματα τοπολογικών μο-

νωτών (στους οποίους βλέπουμε να λαμβάνει χώρα το QSHE) και των ημιμέταλλων Weyl. Τα

ημιμέταλλα Weyl αποτελούν μία από τις πιο επίκαιρες και ταυτόχρονα πιο “καυτές” περιοχές

στην φυσική στερεάς κατάστασης, με τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή να διαδέχονται η μια την

άλλη και καινούργια γνώση να παράγεται συνεχώς. Και για του λόγου το αληθές, μπορεί κανε-

ίς να κοιτάξει τα δύο πολύ πρόσφατα preprints (ακόμη αδημοσίευτα): “Colossal Photovoltaic
Effect Driven by the Singular Berry Curvature in a Weyl Semimetal” [52] και “Divergent
bulk photovoltaic effect in Weyl semimetals” [83], τα οποία μιλούν για ποσότητες οι οποίες

παρατηρούνται να “απειρίζονται” στο πείραμα, εξαιτίας του ανώμαλου σημείου σε k = 0 που

παρουσιάζει η καμπυλότητα Berry στα ημιμέταλλα Weyl (θυμίζουμε ότι η καμπυλότητα Berry
σε αυτά τα υλικά προκύπτει σε μια εικόνα μαγνητικού μονοπόλου στο χώρο-k να είναι ανάλογη

του
1
k2 ). ΄Εχουμε δε επισημάνει και την πιο πρόσφατη αναφορά σε πείραμα (στην Ιαπωνία)

που ισχυρίζεται Υπεραγωγιμότητα σε θερμοκρασία δωματίου στη γραφίνη (συνδυασμένη με

αλκάνια) – το κατ’ εξοχήν όνειρο της Φυσικής Συμπυκνωμένης ΄Υλης και γενικότερα της

Εφαρμοσμένης Φυσικής! Η εργασία αυτή λοιπόν, δίνει στον αναγνώστη μονάχα μια μικρή

γεύση από τον πλούτο από πλεύρας φυσικής που κρύβουν τα υλικά αυτά με μη-τετριμμένη

τοπολογία στο χώρο-k, και ταυτόχρονα ένα μικρό γνωστικό υπόβαθρο για να συνεχίσει ο

ίδιος την μελέτη αν το επιθυμεί.
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Εν κατακλείδι η μελέτη των πιο πάνω συστημάτων αλλά και των προαναφερθέντων κβαντικών

φαινομένων από την σκοπιά της τοπολογίας και με χρήση ποσοτήτων που σχετίζονται με τη

φάση Berry, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια άγνωστη για πολλούς περιοχή της

φυσικής και να θαυμάσουμε την ομορφιά και τον εξωτικό της χαρακτήρα της. Η τοπολογία

όπως έχουμε δει στο κυρίως μέρος της εργασίας (αλλά και όπως μπορεί να αντιληφθεί κα-

νείς αν επεκταθεί πέρα από τα στενά όρια της εργασίας αυτής) δεν είναι απλώς “λίγα ακόμη

μαθηματικά” αλλά ένα εργαλείο που αφενός μας βοηθά να απαντήσουμε θεμελιώδη ερωτήματα

φυσικής και αφετέρου έχει προοπτική για πληθώρα μελλοντικών τεχνολογικών εφαρμογών.
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8 Παράρτημα

Μοντέλο Δικτύου στην Γραφίνη

Στο παράρτημα της εργασίας θα προσπαθήσουμε να αναπαραγάγουμε το ενεργειακό φάσμα

της γραφίνης χρησιμοποιώντας όμως μια διαφορετική μέθοδο από την Tight-binding, την

μέθοδο δικτύου. Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με αυτά που υπάρχουν

ήδη στην βιβλιογραφία και προκύπτουν από την μέθοδο Tight-binding.

Η μέθοδος δικτύου, αντιμετωπίζει το πλέγμα της γραφίνης ως ένα δίκτυο πολλών μονοδιάστα-

των δρόμων και δίνει στο ηλεκτρόνιο την ελευθερία να κινείται μόνο πάνω σε συγκεκριμένες

ευθείες τροχιές οι οποίες δεν είναι άλλες από τις υποθετικές γραμμές που ενώνουν τα άτο-

μα άνθρακα της γραφίνης και σχηματίζουν το εξαγωνικό πλέγμα. Για να λύσουμε λοιπόν ένα

τέτοιο πρόβλημα, θέτουμε ως λύση της εξίσωσης Schrödinger τα τρέχοντα κύματα και στη συ-

νέχεια επιβάλλουμε κατάλληλες συνοριακές συνθήκες στους κόμβους (τα σημεία δηλαδή όπου

συναντιούνται οι τρείς κλάδοι): συνέχεια της κυματοσυνάρτησης και συνέχεια του ρεύματος

πιθανότητας. Ακόμη, με την επιπρόσθετη βοήθεια του θεωρήματος Bloch καταφέρνουμε να

κατασκευάσουμε ένα σύστημα δέκα εξισώσεων και δέκα αγνώστων. ΄Ενα τέτοιο σύστημα,

για να έχει μη τετριμμένες λύσεις πρέπει η ορίζουσα του σχετικού πίνακα που προκύπτει να

ισούται με μηδέν. Από την απαίτηση αυτή, προκύπτει και η επιθυμητή σχέση ενέργειας Ε και

κυματανύσματος k (που δίνει δηλαδή το ενεργειακό φάσμα Ε ως συνάρτηση της κρυσταλλικής

ορμής h̄k).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πλέγμα της γραφίνης φαίνεται στο σχήμα

(8.1). Η διακεκομμένη γραμμή ορίζει το “θεμέλιο λίθο” του δικτύου, είναι δηλαδή αυτό ακρι-

βώς το κομμάτι που χρειαζόμαστε για την επίλυση του δικού μας προβλήματος.

Στη συνέχεια γράφουμε την γενική μορφή της κυματοσυνάρτησης σε κάθε κλάδο.

Σχήμα 8.1: Στο σχήμα απεικονίζεται το πλέγμα της γραφίνης στο ευθύ χώρο. Οι διακεκομ-

μένεςγραμμές περικλείουν τον θεμέλιο λίθο που χρειαζόμαστε για το μοντέλο του δικτύου.

Ψ(s) = C+eiqs + C−e−iqs (8.0.1)

όπου C+
και C− μιγαδικές σταθερές, s η απόσταση από τον κόμβο τον οποίο θεωρούμε για

κάθε κλάδο ξεχωριστά ως αρχή των αξόνων και q το κυματάνυσμα των εισερχόμενων και

εξερχόμενων κυμάτων το οποίο δίνει την ενέργεια συμφωνα με την ακόλουθη σχέση (η οποία
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φυσικά προέκυψε από τη λύση της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schrödinger, η οποία για κάθε

κλάδο ήταν πάντα υπέρθεση κυμάτων):

E =
h̄2q2

2m
(8.0.2)

Το κυματάνυσμα λοιπόν q μπορεί να γραφτεί ως ακολούθως: q =
√

2mE
h̄2 . Σε κάθε κλάδο,

όπως έχουμε πει, οι λύσεις είναι της μορφής (8.0.1) με διαφορετικούς συντελεστές κάθε φορά.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι για να ορίσουμε την απόσταση s χρησιμοποιούμε

διαφορετικό σημείο αναφοράς για κάθε κλάδο. Η χρήση σχετικού και όχι καθολικού σημείου

αναφοράς είναι απαραίτητη γιατί δεν μπορεί να γραφτεί γενική μορφή για την κυματοσυνάρτηση

που να επιτρέπει σε ένα ηλεκτρόνιο, ενώ βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, να μεταβα-

ίνει σε άλλο, κινούμενο όμως κατά μήκος μόνο της επιτρεπόμενης περιοχής όπως έχουμε

περιγράψει προηγουμένως. ΄Ετσι λοιπόν επιλέγουμε για κάθε κλάδο να ορίζουμε ως σημε-

ίο αναφοράς το άτομο που βρίσκεται πιο αριστερά και κάτω. Για περισσότερη κατανόηση ο

αναγνώστης μπορεί να κοιτάξει το σχήμα (8.2)

Σχήμα 8.2: Στο σχήμα παρουσιάζεται ο θεμελιώδης λίθος του πλέγματος της γραφίνης που θα

χρησιμοποιήσουμε στο μοντέλο του δικτύου. Σε κάθε κλάδο αναγράφεται η κυματοσυνάρτηση

η οποία αντιστοιχεί σε αυτόν. Επιπρόσθετα τα γαλάζια βέλη ξεκινούν από το τοπικό σημείο

αναφοράς, το οποίο είναι διαφορετικό για την κάθε κυματοσυνάρτηση.

Τώρα, έφτασε η ώρα να υπολογίσουμε την απόσταση s για κάθε κλάδο (η οποία θα εμπλα-

κεί στις συνθήκες συνέχειας). Η απόσταση s μπορεί να συσχετιστεί με το σημείο παρατήρησης

με τον ακόλουθο τρόπο (σχήμα 8.3):

Από τον ορισμό της κλίσης μίας ευθείας

κλιση =
x− xo
y − yo

=
x1 − xo
y1 − yo

=> x− xo =
x1 − xo
y1 − yo

(y − yo)

Επιπρόσθετα η απόσταση s δίνεται με χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος:

√
(x− xo)2 + (y − yo)2 =

√
(
x1 − xo
y1 − yo

)2(y − yo)2 + (y − yo)2

=
y − yo
y1 − yo

√
(x1 − xo)2 + (y1 − yo)2
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s = a
y − yo
y1 − yo

(8.0.3)

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας για κάθε κλάδο το σημείο αναφοράς που περιγράψαμε πιο

Σχήμα 8.3: Πιο πάνω απεικονίζεται ένας τυχαίος κλάδος και η απόσταση s μετρούμενη από

το σχετικό σημείο αναφοράς (Xo, Yo).

πάνω και που φαίνεται στο σχήμα (8.2) γράφουμε την απόσταση s για κάθε κλάδο:

sA = a
y − 0
a
2 − 0

= 2y

sB = a
y − 0
−a
2 − 0

= −2y

sC = a
y − 0

a− 0
= y

sD = a
y − 0
−a
2 − 0

= −2y

sE = a
y − 0
a
2 − 0

= 2y

Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να γράψουμε τις κυματοσυναρτήσεις για κάθε κλάδο.

ΨA = A+ei2qy +A−e−i2qy

ΨB = B+e−i2qy +B−ei2qy

ΨC = C+eiqy + C−e−iqy
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ΨD = D+e−i2qy +D−ei2qy

ΨE = E+ei2qy + E−e−i2qy

Πάμε λοιπόν τώρα να επιβάλουμε τις κατάλληλες συνθήκες συναρμογής στις κυματοσυναρ-

τήσεις. Ξεκινούμε από την συνέχεια της κυματοσυνάρτησης και στους δύο κόμβους.

ΨA(0) = ΨB(
−a
2

) = ΨC(a)

A+ +A− = B+eiqa +B−e−iqa = C+eiqa + C−e−iqa

A+ +A− −B+eiqa −B−e−iqa = 0 (8.0.4)

A+ +A− − C+eiqa − C−e−iqa = 0 (8.0.5)

ΨC(0) = ΨE(
a

2
) = ΨD(a)

C+ + C− = E+eiqa + E−e−iqa = D+ +D−

C+ + C− − E+eiqa − E−e−iqa = 0 (8.0.6)

C+ + C− −D+ −D− = 0 (8.0.7)

Στη συνέχεια επιβάλουμε συνέχεια του ρεύματος πιθανότητας σε κάθε κόμβο. Στη γένική

περίπτωση η συνθήκη αυτή δίνεται ως ακολούθως∑
i

∂Ψi

∂si
=

2mλ

h̄2

∑
i

Ψi(0)

όπου
∑

i είναι αλγεβρικό άθροισμα (με το πρόσημό τους).

Στην περίπτωση όπου δεν έχουμε κάποια συνάρτηση δέλτα πάνω στον κόμβο μπορούμε να

θεωρήσουμε λ=0. Επίσης οι παραγώγοι που εισέρχονται στον κόμβο έχουν θετικό πρόσημο

και οι άλλες αρνητικό. ΄Ετσι λοιπόν έχουμε και λέμε:
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Πάνω κόμβος

−∂ΨA

∂SA
+
∂ΨB

∂SB
+
∂ΨC

∂SC
= 0

−iq(A+ −A−) + iq(B+eiqa −B−e−iqa) + iq(C+eiqa − C−e−iqa) = 0

−A+ +A− +B+eiqa −B−e−iqa + C+eiqa − C−e−iqa = 0 (8.0.8)

Κάτω κόμβος

−∂ΨC

∂SC
− ∂ΨD

∂SD
+
∂ΨE

∂SE
= 0

−iq(C+ − C−)− iq(D+ −D−) + iq(E+eiqa − E−e−iqa) = 0

−C+ + C− −D+ +D− + E+eiqa − E−e−iqa = 0 (8.0.9)

Για να εξαγάγουμε τις υπόλοιπες σχέσεις τις οποίες χρειαζόμαστε για να λύσουμε το σύστη-

μα θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα Bloch. Τα διανύσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο

θεώρημα Bloch αναπαριστώνται στο σχήμα (8.4).

Σχήμα 8.4: Τα διανύσματα α2 και α3 τα οποία χρησιμοποιούμε στο θεώρημα Bloch.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα για μετάβαση από τον κλάδο Α στον κλάδο Ε παίρνουμε:

ΨA(0) = ΨE(0)eik·a2

A+ +A− = (E+ + E−)eik·a2
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A+ +A− − E+ eik·a2 − E− eik·a2 = 0 (8.0.10)

Παραγωγίζοντας την σχέση αυτή προκύπτει άλλη μια συνθήκη:

∂ΨA

∂SA
(0) =

∂ΨE

∂SE
(0)eik·a2

iq(A+ −A−) = iq(E+ − E−)eik·a2

A+ −A− − E+ eik·a2 + E− eik·a2 = 0 (8.0.11)

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας το θεώρημα Bloch για μετάβαση από τον κλάδο D στον κλάδο Β

προκύπτει:

ΨD(0)eik·a3 = ΨB(0)

(D+ +D−)eik·a3 = B+ +B−

−B+ −B− +D+ eik·a3 +D− eik·a3 = 0

Παραγωγίζοντας και πάλι προκύπτει η ακόλουθη σχέση:

∂ΨD

∂SD
(0)eik·a3 =

∂ΨE

∂SE
(0)

iq(D+ −D−)eik·a3 = iq(B+ −B−)

D+ eik·a2 −D− eik·a2 −B+ +B− = 0 (8.0.12)

Με όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε καταφέρει λοιπόν να συλλέξουμε 10 εξισώσεις (όσοι και

οι άγνωστοι συντελεστές) και τις γράφουμε υπο μορφή πίνακα.

1 1 −eiqa −e−iqa 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 −eiqa −e−iqa 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 −eiqa −e−iqa
0 0 0 0 1 1 −1 −1 0 0
−1 1 eiqa −e−iqa eiqa −e−iqa 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 1 −1 1 eiqa −e−iqa
1 1 0 0 0 0 0 0 −eik·a2 −eik·a2

1 −1 0 0 0 0 0 0 −eik·a2 eik·a2

0 0 −1 −1 0 0 eik·a3 eik·a3 0 0
0 0 −1 1 0 0 eik·a3 −eik·a3 0 0





A+

A−

B+

B−

C+

C−

D+

D−

E+

E−


= 0
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Για να έχει αυτό το σύστημα μη τετριμμένη λύση πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι μηδε-

νική. Υπολογίζουμε λοιπόν την ορίζουσα και την θέτουμε ίση με μηδέν.

Determinant = 4e−i3qa
(
ei2qa − 1

)
·(

9eik·(a2+a3) − 4ei2k·a2ei2qa − 4ei2k·a3ei2qa − 4eik·a2ei2qa − 4eik·a3ei2qa

+6eik·(a2+a3)ei2qa − 4eik·(2a2+a3)ei2qa + 9eik·(a2+a3)ei4qa − 4eik·(a2+2a3ei2qa
)

= 0

Βγάζοντας τότε κοινό παράαγοντα το ei2qaeik·(a2+a3)
και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ταυ-

τότητες

cosx =
eix + e−ix

2

sinx =
eix − e−ix

2i

προκύπτει

4eik·(a2+a3)(2isin(qa))
[
9(2cos(2qa))−4(2cos(k·(a3−a2)))−4(2cos(k·a2))−4(2cos(k·a3))+6

]
= 0

και αφού a1 = a3 − a2 οδηγούμαστε στην εξής εξίσωση:

9cos(2qa)− 4cos(k · a1)− 4cos(k · a2)− 4cos(k · a3) + 3 = 0

4
3∑
i=1

cos(k · ai)− 3 = 9cos2qa

2(2

3∑
i=1

cos(k · ai) + 3) = 9cos2qa+ 9

2(2

3∑
i=1

cos(k · ai) + 3) = 18cos2qa

2

3∑
i=1

cos(k · ai) + 3 = 9cos2qa

±

√√√√2
3∑
i=1

cos(k · ai) + 3 = 3cosqa

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε την ακόλουθη προσέγγιση: Υποθέτουμε ότι “κοιτάζουμε”
το πλέγμα από πολύ μακρυά, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η σταθερά του πλέγματος a
είναι πολύ μικρή. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι κάνουμε μια τέτοια
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προσέγγιση, η λύση που προκύπτει κρατά στην μνήμη της τη δομή του πλέγματος. ΄Εχουμε

λοιπόν:

±

√√√√2
3∑
i=1

cos(k · ai) + 3 = 3− 3q2a2

2
= 3− 3a2

2

2mE

h̄2

3ma2E

h̄2 = 3±

√√√√2
3∑
i=1

cos(k · ai) + 3

E =
h̄2

ma2
± h̄2

3ma2

√√√√2

3∑
i=1

cos(k · ai) + 3 (8.0.13)

Θυμίζουμε ότι με τη μέθοδο Tight - binding είχε προκύψει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

E± =
ε± γo|f(k)|
1∓ So|f(k)|

(8.0.14)

Αν είμαστε λίγο προσεκτικοί μπορούμε να δείξουμε ότι το |f(k)| ισούται με την ρίζα που

προέκυψε και στη “διάσημη” μέθοδο δικτύου:

|f(k)|2 = f∗(k)f(k) = (e−ik·δ1 + e−ik·δ2 + e−ik·δ3)(eik·δ1 + eik·δ2 + eik·δ3)

= e−ik·δ1(1 + e−ik·(δ2−δ1) + e−ik·(δ3−δ1))eik·δ1(1 + eik·(δ2−δ1) + eik·(δ3−δ1))

= (1 + e−ik·(δ2−δ1) + e−ik·(δ3−δ1))(1 + eik·(δ2−δ1) + eik·(δ3−δ1))

= (1 + eik·a1 + eik·a2)(1 + e−ik·a1 + e−ik·a2)

= 1 + e−ik·a1 + e−ik·a2 + eik·a1 + 1 + eik·(a1−a2) + eik·a2 + e−ik·(a2−a1) + 1

= 3 + 2cos(k · a1) + 2cos(k · a2) + 22cos(k · (a1 − a2))

= 3 + 2cos(k · a1) + 2cos(k · a2) + 22cos(k · a3)

=> |f(k)|2 = 3 + 2

3∑
i=1

cos(k · ai)
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|f(k)| =

√√√√3 + 2
3∑
i=1

cos(k · ai)

Πράγματι αν θεωρήσουμε ότι το ο παρονομαστής της (8.0.14) είναι σχεδόν ίσος με 1 (κα-

λή προσέγγιση που γίνεται και στη βιβλιογραφία της Tight - Binding πολύ συχνά) και αν

αμελήσουμε τον πρώτο όρο της (8.0.13) (είναι σαν να αλλάζουμε το επίπεδο αναφοράς της

ενέργειας) τότε παρατηρούμε ότι οι δύο σχέσεις έχουν την ίδια μορφή:

E ∼ |f(k)| (8.0.15)

Η μέθοδος αυτή έχει προοπτικές (π.χ. για εφαρμογή της στο μέλλον και με την επιπρόσθετη

παρουσία μαγνητικού πεδίου - ή σε τρισδιάστατες δομές - γενίκευση της γραφίνης όπως είναι

η δομή Hyperhoneycomb [2], καθώς επίσης και σε πολύ πρόσφατα προτεινόμενες φάσεις από

τον Vanderbilt και τους συνεργάτες του, όπως αυτές των δικτύων nexus [85]).
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