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Quasideeltjes s 
voor r 

Fractionelee Quantum 
Hallsystemen n 

InIn dit proefschrift, wordt een quasideeltjes beschrijving van fractionele quantum 
Hallsystemenn geïntroduceerd. De gedachte achter deze aanpak is dat een juiste 
keuzee van quasideeltjes tot een sterke vereenvoudiging kan leiden bij de berekening 
vann fysische grootheden. Bovendien is het vaak zo dat een goede keuze van de 
quasideeltjess leidt tot een beter begrip van de door deze deeltjes beschreven na-
tuurkunde.. Deze samenvatting zal enkele ideeën en resultaten die in dit proefschrift 
eenn belangrijke rol spelen introduceren bij de lezer. 

N.. 1 Betekenis van de Titel 

Voorr de meeste mensen zijn de woorden in de titel van dit proefschrift nieuw. 
Daaromm introduceren we in dit deel van deze samenvatting deze begrippen, ril. 
quasideeltjesquasideeltjes en fractionele quantum Hallsystemen. Hierna is het hoop ik zo dat de 
discussiee over de eigenschappen van de quasideeltjes te begrijpen is. 

N.. 1.1 Deeltjes en Quasideeltjes 

Watt is een quasideeltje? Een quasideeltje is te zien als een patroon in materie 
datt een lange levensduur bezit vergeleken met de processen die bestudeerd worden. 
Bovendienn moet dit patroon zich gedragen als was het een deeltje. Hoewel veel 
natuurkundigenn bij het woord quasideeltje niet aan een suikerkorrel denken zal ik 
hierr suikerkorrels als voorbeeld gebruiken, omdat het aan de hand van suikerkorrels 
eenvoudigg is om de definitie die ik net gegeven heb te illustreren. 
Alss we willen beschrijven hoe suiker van een theelepel valt dan is het handiger 
omm dit beschrijven met behulp van de 0 suikerkorrels dan met behulp van 
dee 0 moleculen waaruit, deze suikerkorrels zijn opge-
bouwd.. Als we echter willen beschrijven hoe suiker tijdens het roeren oplost in een 
kopp koffie dan is het duidelijk dat de suikerkorrels niet handig zijn voor de beschrij-
ving.. De suikerkorrels verdwijnen tijdens het roeren en om te begrijpen waarom 
dezee suikerkorrels oplossen is het beter om te gaan kijken naar de eigenschappen 
vann de moleculen waaruit suiker is opgebouwd. Van deze analogie leren we dat als 
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jee een poging doet gedrag van materie te beschrijven het verstandig is de juiste 
quasideeltjess te kiezen voor de beschrijving. 
Eenn ander voorbeeld van quasideeltjes zijn golven op zee. Dit voorbeeld ligt al 
veell  dichter bij het natuurkundige beeld van een quasideeltje. In een golf bewegen 
dee watermoleculen die de echte deeltjes vormen op en neer. De golf zelf beweegt 
echterr niet op en neer maar beweegt zich over het wateroppervlak. Dit noemt een 
natuurkundigee collectief gedrag, want het collectief van deeltjes toont nieuw gedrag 
datt elk van de deeltjes afzonderlijk niet, konden laten zien. Een ander voorbeeld is 
tee zien in voetbalstadions waar de supporters de 'wave1 doen. Supporters stellen nu 
dee deeltjes voor. De golf die zij maken trekt het stadion rond maar de supporters 
blijvenn op hun plek en bewegen alleen maar op en neer. 
Eenn andere belangrijke eigenschap van (quasi)deeljes is hun statistiek. De statistiek 
iss een regel voor het samenvoegen van (quasi)deeltjes. Op de theelepel met suiker 
lagenn veel suikerkorrels. Nu zouden we in principe van al deze suikerkorrels de 
positiee en de oriëntatie kunnen weergeven, waarbij we voor het gemak aannemen 
datt alle suikerkorrels dezelfde vorm hebben. Wat we dan zouden zien is dat er 
nooitt twee suikerkorrels op dezelfde plaats zitten. Dit gedrag heet fermionisch en 
correspondeertt met het uitsluitingsprincipe van Pauli: elke positie kan door ten 
hoogstee één korrel worden ingenomen. Voor golven op zee geldt een andere regel 
enn de statistiek die zij bezitten wordt bosonisch genoemd. Verschillende golven 
kunnenn zich te gelijkertijd op dezelfde plaats bevinden, ze kunnen door elkaar heen 
bewegenn en ze kunnen met elkaar samengaan in een grotere golf. 

N.. 1.2 Fractionele Quantum Hallsystemen 

Watt is een fractioneel quantum Hallsysteem? Om deze vraag te beantwoorden 
moetenn we eerst de halfgeleider structuren (hetero-structuren) presenteren die bij 
zeerr lage temperaturen (20mK — 4K) in fractionele quantum Hallsystemen te ver-
anderenn zijn door ze in een hoog magneetveld te plaatsen. 
Eenn heterostructuur is een dubbele boterham waarbij de sneetjes brood vervangen 
zijnn door twee verschillende halfgeleiders. Halfgeleiders vormen in de maatschappij 
vann vandaag een belangrijke klasse van materialen, o.a. omdat ze gebruikt wor-
denn voor het bouwen van computers. De reden dat computers van halfgeleiders 
gemaaktt worden is dat de eigenschappen van halfgeleiders goed en controleerbaar 
tee veranderen zijn. Een zuivere halfgeleider zal bijvoorbeeld slecht stroom geleiden 
maarr door nu de juiste onzuiverheden, electron donoren of electron acceptoren, in 
dee halfgeleider in te brengen wordt de halfgeleider geleidend. 
InIn een heterostructuur worden de onzuiverheden, electron donoren, dichtbij het 
grensvlakk tussen de twee halfgeleiders geplaatst. De onzuiverheden doneren elec-
tronenn aan de halfgeleider. In een normale halfgeleider structuur zouden deze elec-
tronenn door de hele structuur gaan bewegen, maar in een hetero-structuur gaan 
dezee electronen naar het grensvlak tussen de twee halfgeleiders. Door nu de hete-
rostructuurr steeds verder af te koelen zullen de electronen in hun beweging steeds 
meerr gehinderd worden en hun beweging beperken tot een steeds dunnere laag bij 
hett grensvlak. Als de temperatuur voldoende laag is zitten de electronen vastge-
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vrorenn aan het grensvlak. Hoewel ze nog steeds in het grensvlak kunnen bewegen 
zullenn ze het niet meer verlaten. De wereld van deze electronen is tweedimensionaal 
geworden. . 

Wordtt de heterostructuur ook nog in een sterk magneetveld gebracht dan kunnen 
dee electronen een nieuw soort gedrag gaan vertonen. Dit gedrag is het eerst waar-
genomenn in 1982 door Tsui, Störmer en Gossard en al snel daarna kwam Laughlin 
mett een interpretatie van deze waarnemingen. In afbeelding N. 1.1 zien we de 
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Figuurr N. 1.1: Halfgeleider structuur met vier meetpunten , een electronen bron 
(S)) en electronen afvoer (D). Niet getekend is het magnetische veld dat loodrecht 
opp het grensvlak staat. De afbeelding is ontleend aan [5]. 

heterostructuurr van boven. Aan de heterostructuur zijn vier meetpunten vastge-
maaktt waarvan drie een naam hebben gekregen, nl. A.B.C. Dan zijn er nog twee 
anderee contacten: de bron (S van het engelse Source) en de afvoer (D van Drain). 
Vanuitt de bron stromen electronen het systeem in waarna ze het via de afvoer weer 
verlaten.. De stroom loopt in de tegengestelde richting omdat de electronen een ne-
gatievee lading hebben en de stroom richting betrekking heeft op de stroomrichting 
vann positieve lading. De meetpunten (A.B.C) worden gebruikt om spanningsver-
schillenn te meten. Het spanningsverschil tussen A en C heet de Hallspanning (Vu) 
enn het spanningsverschil tussen A en B heet de longitudinale spanning (\'L)-

Alss er geen magneetveld aanwezig is dan is de Hallspanning nul. Is er wel een 
magneetveldd loodrecht op het grensvlak aanwezig dan zal er een Hallspanning over 
dee heterostructuur staan. Deze Hallspanning is het. gevolg van de Lorentzkracht die 
opp een bewegende lading in magneetveld werkt. Vanuit de klassieke beschrijving 
vann de Lorentzkracht verwachten we dat de Hallspanning op de volgende manier 

11 mm 
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vann de stroom (/) en het magneetveld (B) afhangt 

VVHH =CUiinIB (N. 1) 

waarbijj  Cnaii een constante is die bekend is als de Hallcoemcient. Uit deze verge-
lijkin gg kunnen we afleiden dat de Hallweerstand 

eenn lineaire afhankelijkheid van het magneetveld zal hebben. In werkelijkheid is 

Figuurr N. 1.2: De Hallweerstand pu weergegeven als functie van de magnetische 
veldsterktee B. afbeelding ontleend aan Willett et al.[83] 

hett gedrag echter verre van lineair zoals u zelf kunt zien in afbeelding N. 1.2 waarin 
dee resultaten van een meting van de Hallweerstand zijn getekend. In plaats van een 
rechtee lij n zien we daar een structuur met vele plateaus. Deze plateaus bevinden 
zichh waar de geleiding au = j - een eenvoudige oneven fractie, zoals | of | , van 

2 2 

hett fundamentele geleidings quantum ^- is. Het verschijnen van deze structuur 
heett het fractionele quantum Halleffect waarbij de naam van het effect, aangeeft 
datt we quantum mechanica in plaats van klassieke mechanica nodig hebben om 
hett te begrijpen. 
NuNu zijn we klaar voor een definitie van een fractioneel quantum Hallsysteem: De 
electronenelectronen in het grensvlak tussen twee halfgeleiders in een heterostructuur vormen 
eeneen fractioneel quantum Hallsysteem wanneer we ons in een meting van de Hall-
weerstandweerstand op het centrum van een fractioneel quantum Halleffect plateau bevinden, 
waarbijwaarbij de Hallgeleiding gelijk is aan een fractie van ^ 
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Het,, ontstaan van het fractionele quantum Halleffect, d.w.z., de formatie van pla-
teauss en het verloop van de overgangen tussen de plateaus, wordt verklaard door 
elegantee theorieën waarin de verschijnselen behorend bij wisselwerking op grote af-
standenn en die behorend bij wanorde gezamelijk beschreven worden. In dit proef-
schriftt bespreken we deze theorieën niet, maar concentreren we ons op de materie 
toestandenn zoals die voorkomen in fractionele quantum Hallsystemen. 

N.. 2 Eigenschappen van Quasideeltjes in QHS 

Dee quasideeltjes in fractionele quantum Hall systemen bezitten twee met elkaar ver-
wevenn bijzondere eigenschappen: fractionele lading en fractionele statistiek. Zoals 
wee zullen zien is er een mooie analogie voorhanden in het bekende speelgoed Lego 
waarmeee we deze twee begrippen kunnen illustreren. 
Fractionelee quantum Hall systemen bestaan uit sterk gecorreleerde electronen. Dit 
iss onder andere zichtbaar in de manier waarop electronen uit een quantum Hall 
systeemm naar een metalen naald in hun omgeving lekken. De Greenfunctie is de 
spill  van de beschrijving van deze lekstroom. We zullen laten zien hoe met behulp 
vann fractionele statistiek en nog een extra ingrediënt de Greenfunctie voor een 
fractioneell  quantum Hallsysteem gevonden kan worden. 

N.. 2.1 Fractionele Lading en Statistiek 

Hoewell  we denken dat de kleinste vrije ladingen in het heelal de negatieve electron-
ladingg —e en de positieve positronlading +e zijn is het toch zo dat de quasideeltjes 
inn fractionele quantum Hallsystemen een fractie van deze ladingen dragen. Een 
eenvoudigg voorbeeld laat zien dat het mogelijk is om in een systeem, waarvan de 
bouwstenenn een vaste grootte hebben, een patroon te maken waarvan de grootte 
eenn fractie is van die van de bouwstenen. 
Alss voorbeeld nemen we Lego-stenen met een lengte van drie noppen een breedte 
vann één nop en een vaste hoogte. Deze stenen zetten we één laag dik op een 
basisplaatt van één nop breed en N >̂ 1 noppen lang. In deze rij kunnen gaten 
gemaaktt worden die een omvang hebben van één derde van die van de Lego-stenen 
diee we gebruiken als bouwstenen, namelijk gaten van één nop groot. Als er nu 
weinigg gaten zijn en veel Lego-stenen dan is het handiger om te vertellen waar de 
gatenn zitten dan te vertellen waar alle stenen staan. In een dergelijke situatie is 
eenn beschrijving in termen van quasideeltjes (de gaten) korter en efficiënter. De 
gatenn in deze nieuwe beschrijving zijn nu "fractionele anti-stenen' en alleen als er 
opp drie naburige plaatsen een anti-steen aanwezig is, is er voldoende ruimte om 
zee door een steen te vervangen. Als onze Lego-stenen een lading van —e zouden 
bezittenn dan zou het natuurlijk zijn om met elke positie op de basisplaat, een lading 
+e/33 te associëren waardoor een basisplaat die volledig met stenen bedekt is geen 
ladingg zou bezitten. Met deze keuze zou een anti-steen een lading van e/3 bezitten. 
Ditt is de niet gecompenseerde achtergrong lading op een positie waar geen steen 
aanwezigg is. 
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Dee rij Lego-stenen geeft ons ook een eerste indruk van fractionele statistiek of, pre-
ciezerr van spectrum verschuivings statistiek. Deze statistiek is het hoofdonderwerp 
vann de hoofdstukken 'Spectral Shift Statistics' en 'Quasi-Particle Thermodyna-
mics\\ De statistiek van de stenen is direct gerelateerd aan het aantal manieren 
waaropp je M Lego-stenen in een rij op een basisplaat van N noppen lang kan 
plaatsen.. De Fermionische statistiek die we eerder besproken hebben zou in dit 
beeldd overeen komen met Lego-stenen van één nop lang en de gaten en de blokken 
zoudenn dan dezelfde omvang hebben. Bosonische statistiek zou niet in dit beeld 
passenn omdat we dan het opstapelen van meerdere Lego-stenen van één nop lang 
zoudenn moeten toestaan. Heeltallige spectrum verschuivings statistiek zou samen-
vallenn met Fermionische statistiek behalve dat de stenen meerdere noppen g lang 
zoudenn zijn. Fractionele spectrum verschuivings statistiek wordt verkregen door 
vann een beschrijving in termen van Lego-stenen naar een beschrijving in termen 
vann gaten over te stappen en dan het tellen van het aantal toestanden te beschrijven 
uitgaandee van het. aantal gaten. 

InIn de hoofdstukken waarnaar we eerder verwezen wordt grote aandacht besteed 
aann dualiteit. Deze dualiteit is eigenlijk niet veel meer dan zeggen dat het systeem 
vann Lego-stenen beschreven kan worden door het geven van alle posities van de 
Lego-stenenn of door het geven van de posities van alle gaten. Met weglating van 
enigee belangrijke subtiliteiten kunnnen we de dualiteitsrelatie die uit deze dualiteit 
volgtt uit onze analogie halen. Het is duidelijk dat er een relatie bestaat tussen 
dee gatendichtheid en de Lego-stenendichtheid. Nemen we een basisplaat van N 
noppenn lang dan zal deze lengte gelijk zijn aan het aantal gaten #(holes) plus g 
maall  het aantal Lego-stenen #(blocks), 

TVV - #(holes) + g #(blocks). (N. 3) 

Alss we nu alle termen door N delen en we noemen g #(holes)/Ar de gaten dichtheid 
nn (holes) en #(blocks)/Ar de Lego-stenen dichtheid n(blocks), dan krijgen we de 
volgendee relatie, 

<7-1n(holes)) = 1 — </rc(blocks). (N. 4) 

Dezee relatie vertoont sterke gelijkenis met relatie 3.26 in dit proefschrift. De 
(normalisatie)) constante die in de definitie van n(holes) opduikt kan niet worden 
verklaardd met deze analogie. In een fractioneel quantum Hall systeem kan deze 
constantee gerelateerd worden aan het minimale energieverschil tussen twee naburige 
gaten.. Dit energie verschil is niet l/g maar l/g2 maal het minimale energieverschil 
tussenn twee naburige electronen. 
InIn de bulk van het quantum Hall systeem wordt de rol van lengte van de basisplaat 
gespeeldd door het aantal magnetische fluxquanta. Een electron bezet bijvoorbeeld 
eenn oppervlakte corresponderend met drie fluxquanta. Wordt het hele tweedimen-
sionalee grensvlak van de heterostructuur op deze wijze gevuld met electronen dan 
iss het mogelijk om drie gaten te maken door een electron te verwijderen. Het 
iss ook mogelijk om een gat te maken door een extra fluxquantum aan het sys-
teemm toe te voegen. In onze analogie zou dit overeenkomen met het verlengen van 
dee basisplaat met één nop zonder het aantal Lego-stenen te vergroten. Voor de 
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randd van het quantum Hallsysteem is er geen natuurlijke Ar maar het blijkt dat 
dee fractionele statistiek kan worden gedefinieerd in kleine energieintervallen die op 
natuurlijkee wijze tot een definitie van Ar leiden. 

N.. 2.2 Verwijderen van Quasideeltjes 

Dee wisselwerking tussen een fractioneel quantum Hallsysteem en de buitenwereld 
kann vaak worden gezien als een combinatie van processen waarbij electronen het 
systeemm binnenkomen en/of verlaten. Een voorbeeld van een dergelijke wisselwer-
kingg is het lekken van electronen vanuit het systeem naar een metalen naald in 
dee omgeving. Voor het berekenen van deze lekstroom gebruiken we Greenfunc-
ties.. Deze functies geven tot op een constante na het aantal electronen g(e)Ae die 
inn het energieinterval [e, e + Ac) beschikbaar zijn voor deze lekprocessen. Verder 
hebbenn we voor deze berekening de waarschijnlijkheid W(t) nodig waarmee een 
beschikbaarr electron weglekt. 
Wanneerr het systeem waaruit de electronen weg zouden lekken zelf een metaal zou 
zijn,, dan zou de Greensfunctie g{t) eenvoudig gegeven worden door het produkt van 
dee bezettingsgraad n(e) van een toestand bij energie c maal de thermodynamische 
toestandsdichtheidd £>(c), 

g(e)g(e) = D(e)n(t). (N. 5) 

Dee bijdrage van de electronen in dit interval aan de lekstroom wordt gegeven door 

/ieakaSe(MM + Ac)) a W(c)D(e)ii{e)Ae. (N. 6) 

Dee lekstroom hangt ook af van de Greenfunctie van de naald, maar deze afhankelijkheid 
hebbenn we in onze notatie onderdrukt om onze argumenten eenvoudig te houden. 
Inn afbeelding N. 2.3 zien we de echte Greenfuncties en de naïeve benadering N. 
55 ervan voor een specifiek fractioneel quantum Hallsysteem. Deze afbeelding laat 
duidelijkk zien dat de naïeve benadering niet voldoet. De wisselwerkingen tussen 
dee electronen zijn zo sterk dat de vrije deeltjes beschrijving die de achtergrond 
vormtt voor de naïeve benadering volledig faalt. De electronen gedragen zich alsof 
zee aan elkaar geregen zijn. Trek je aan een electron dan komt de hele ketting van 
electronenn mee. In werkelijkheid trekken de electronen elkaar niet aan maar stoten 
zee elkaar af maar het effect is hetzelfde. 
Hett hoofddoel van de laatste hoofdstukken van dit proefschrift is om de Green-
functiess g(c) uit te drukken in grootheden zoals D(e) en n(e). In plaats van D(e) 
gebruikenn wij een verzameling matrixelementen D(e, {ei}, {èj}) die processen be-
schrijvenn waarin een electron beschikbaar komt voor weglekken na herschikking 
vann alle quasideeltjes die zich bij energien {ei} , {èj}  in het fractionele quantum 
Halll  systeem bevinden. In het eenvoudigste (fermionische) geval is alleen het qua-
sideeltjee dat het systeem binnenkomt of verlaat van belang en is het enige matrix 
elementt betrokken bij deze herschikking D(t). In dit geval kunnen we g(e) ont-
bindenn in D(c)n(e). In het algemeen is dit niet mogelijk en wordt g(e) verkregen 
uitt de matrix elementen door ze te vermenigvuldigen met de distributie functies 
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Figuurr N. 2.3: De naïeve benadering D(e)n(e) (onderste kromme) van de Green-
functiee g(e) (bovenste kromme)als een functie van de energie in eenheden [JCBT] 

voorr een specifiek fractioneel quantum Hall systeem. 

nnee-(ei)-(ei) en üh(ëj) en te sommeren over e, en ëj, 

g(e)=g(e)= J2 D(€,{ei},{ëj})ne-(€1)...ne-(eM)nh(€1)...nh(ëN). (N. 7) 

InIn principe zijn er oneindig veel matrixelementen, die bijdragen aan deze sommatie. 
Gelukkigg is het zo dat we verwachten dat met een klein aantal matrixelementen, die 
herschikkingsprocessenn van kleine aantallen quasideeltjes beschrijven, al een goede 
benaderingg van g(e) kan worden verkregen. 
Voorr de eenvoudigste fractionele quantum Hall systemen hebben we sterke aanwij-
zingenn gevonden dat deze verwachting klopt. In afbeelding N. 2.4 hebben we onze 
resultatenn weergegeven. We zien dat met de naïeve benadering in afbeelding N. 2.3 
dee exacte functie g(e) nu veel beter benaderd wordt. 
Hett formalisme dat is ontwikkeld in de laatste twee hoofdstukken kan worden ge-
bruiktt voor een uitbreiding van de quasi-deeltjes aanpak naar complexere fractio-
nelee quantum Hallsystemen en andere effectief ééndimensionale modellen. 
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Figuurr N. 2.4: Greenfunctie g(c): de gesloten kromme is het exacte antwoord de 
lossee punten zijn het resultaat van onze benadering, waarin matrixelementen beho-
rendd bij maximaal twee deeltjes herschikkingsprocessen in rekening zijn gebracht. 

N.. 3 Nieuwe Wijsheden 

Inn dit proefschrift hebben we aangetoond dat de fractioneel geladen quasideeltjes 
diee op de rand van een fractioneel quantum Hallsysteem leven spectrum verschui-
vingss statistiek bezitten. Bovendien hebben we, uitgaande van verdelingsfuncties 
voorr quasideeltjes en de matrixelementen van de juiste fysische operatoren, laten 
zienn dat het mogelijk is om goede benaderingen te vinden voor experimenteel re-
levantee grootheden in eenvoudige fractionele quantum Hall systemen. Hoewel een 
volledigg begrip van deze benadering nog ontbreekt, denken wij dat we haar validi-
teitt hebben aangetoond. Voor uitbreiding van de in dit proefschrift gepresenteerde 
aanpakk naar complexere fractionele quantum Hallsystemen of andere laagdimensi-
onalee sterk wisselwerkende systemen zijn verdere ontwikkelingen op het gebied van 
Jack-polynomenn en meer algemeen symmetrische polynomen nodig. Als vooruit-
gangg wordt geboekt op deze gebieden dan kan de quasideeltjes beschrijving in dit 
proefschriftt verder worden gestroomlijnd en daarmee een belangrijk stuk gereed-
schapp worden voor de analyse van sterk gecorreleerde electron systemen. 
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