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Samenvatting 

Verantwoording aan de Nederlandse belast ingbetaler. 

De titel van dit proefschrift luidt in het Nederlands "^-invariantie en de toepassing ervan 
op het quantum Hall effect". Wat is nu dit quantum Hall effect, waarom zijn zoveel 
mensen erin geïnteresseerd en wat is de strekking van al die formules in dit boekje? Ik 
zal proberen enige uitleg te geven in voor leken begrijpelijke taal. 

Het is mogelijk om electronen op te sluiten in twee dimensies door speciaal gefabri
ceerde isolator/halfgeleider samples af te koelen tot onder 1 Keivin. Bij een dergelijk 
lage temperatuur worden er electronen ingevangen in het grensvlak tussen de isolator en 
de halfgeleider. Men spreekt van een 'tweedimensionaal electrongas'. In 1980 deed Von 
Klitzing een verrassende ontdekking toen hij de geleidingseigenschappen van zulke twee
dimensionale electrongassen in een magnetisch veld bestudeerde. De Hall weerstand (de 
verhouding tussen het voltage loodrecht op de stroom en de stroom zelf) bleek plateaux 
te vertonen als functie van de sterkte van het magneetveld loodrecht op het electrongas 
(zie figuur 1.1 op blz. 9). Bij het optreden van een plateau werd de gewone weerstand 
nul. De waarde van de Hall geleiding op een plateau bleek gequantiseerd te zijn in gehele 
veelvouden van e2 /h, waar e staat voor de lading van het electron en h voor de constante 
van Planck. Het optreden van zulke plateaux wordt het integer quantum Hall effect (iqHe) 
genoemd. In 1982 deden Tsui, Stornier en Gossard de verbluffende ontdekking dat er in 
zeer schone samples ook plateaux kunnen optreden bij fractionele veelvouden van e2/h, 
waarvan de meest prominente 1/3, 1/5, 2/3 en 2/5. Dit wordt het fractionele quantum 
Hall effect (fqHe) genoemd. 

Voor beide ontdekkingen zijn Nobelprijzen uitgereikt; voor het iqHe omdat het op 
opvallende wijze aantoonde dat de toenmalige theorieën over geleiding onvolledig waren; 
voor het fqHe omdat het liet zien dat zelfs de theorieën die het iqHe konden verklaren 
niet afdoende waren en omdat het bovendien leidt tot merkwaardige verschijnselen zoals 
deeltjes met fractionele lading en statistiek. Het woord statistiek slaat hier op het effect 
van een omwisseling van twee identieke deeltjes op de golffunctie. Bekend zijn twee soorten 
deeltjes, de bosonen, waarbij de golffunctie onveranderd blijft bij een omwisseling, en de 
fermionen, waarbij een omwisseling aanleiding geeft tot een minteken voor de golffunctie. 
'Fractionele' deeltjes zijn een generalisatie hiervan, die in twee dimensies kan bestaan. In 
plaats van een factor ± 1 krijgt de golffunctie een fasefactor e'e. 

Binnen de natuurkunde van de vaste stof neemt het qHe een bijzondere plaats in om
dat het een topologisch fenomeen is. Topologisch wil zeggen dat het slechts afhangt van 
een globale geometrische eigenschap. Dit is terug te voeren op het feit dat de meetop
stelling equivalent is aan een torus: de meting van de Hall spanning vormt de ene lus, 
de stroomkring de andere. Een continue vervorming van het sample of een herverdeling 
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van de verontreinigingen erin kunnen deze geometrie niet veranderen. Het bestaan van 
'fractionele' deeltjes is in zekere zin een gevolg hiervan. 

Het fqHe is een van de weinige verschijnselen waar het electron als gevolg van een 
collectief veeldeeltjeseffect uiteen lijkt te vallen, en het enige fysische systeem waar de 
fractionele lading min of meer direct is waargenomen. Het qHe is tevens bijzonder omdat 
het lijkt alsof het electrongas en zijn rand een gescheiden leven leiden. Deze unieke status 
heeft ertoe geleid dat het fqHe door theoretici wordt gebruikt als een soort testvlakte voor 
het uitproberen van nieuwe ideeën over fractionele deeltjes en 1 + 1 dimensionale fysica. 
Enige voorzichtigheid hierbij is geboden (maar wordt niet altijd betracht). Het is namelijk 
niet à priori duidelijk hoe de rand van het electrongas en de fractionele deeltjes worden 
beïnvloed door de verontreinigingen in het sample en de 'wanorde-potentiaal' waar de 
electronen zich daardoor in bevinden. 

De reden voor deze onduidelijkheid is dat het heel moeilijk is om een enkele beschrijving 
voor het qHe te vinden die onder alle omstandigheden werkt, d.w.z. zowel op de Hall 
plateaux als ertussen, zowel middenin het sample (de 'bulk') als op de rand en zowel voor 
het iqHe als voor het fqHe. Voor een volledige beschrijving van het qHe is het noodzakelijk 
om een goed begrip te hebben van geladen deeltjes die door een grillig potentiaallandschap 
bewegen. Dit is geen eenvoudige zaak, want de onderlinge afstoting tussen de deeltjes 
zorgt ervoor dat de vaak gebruikte opsplitsing in ééndeeltjes-subbeschrijvingen niet werkt, 
terwijl de verontreinigingen de translatiesymmetrie breken die goed van pas had kunnen 
komen om het probleem te kraken. De aanwezigheid van een sterk magneetveld maakt 
het allemaal nog ingewikkelder. 

Het belang van symmetrieën in de natuurkunde (ook wel invarianties genoemd) is niet 
te overschatten. Fundamentele natuurwetten zoals behoud van energie, impuls en lading 
zijn direct gerelateerd aan symmetrieën. Het feit dat de eigenschappen van de ruimte 
om ons heen (de lichtsnelheid, constante van Planck, w etc.) vandaag dezelfde zijn als 
gisteren leidt tot de wet van behoud van energie; het feit dat deze eigenschappen bij de 
bakker om de hoek precies eender zijn als hier heeft het behouden zijn van impuls tot 
gevolg. Behoud van lading is iets subtieler. Hier gaat het om een zgn. ijksymmetrie, een 
speciaal geval van een symmetrie in een andere ruimte dan de 3+1 dimensionale waar we 
ons door bewegen. De eenvoudigste illustratie van deze ijksymmetrie gaat als volgt. Een 
electrische spanning rekenen we uit als het verschil tussen twee potentialen. Als we nu 
overal in de ruimte de electrische potentiaal met een constante hoeveelheid verschuiven, 
dan zal de spanning onveranderd blijven. Meer in het algemeen wordt een ijksymmetrie 
gedefinieerd als een transformatie (zoals het verschuiven van de potentiaal) die geen enkele 
observabele grootheid verandert. 

Behalve dat ze iets vertellen over behoudswetten, helpen symmetrieën ons op een 
tweede manier: ze brengen vaak zoveel structuur aan dat berekeningen ongelooflijk vereen
voudigd kunnen worden. Als men bijvoorbeeld een probleem gepresenteerd krijgt waar 
rotatiesymmetrie in zit, dan weet men vantevoren dat de oplossing gezocht moet worden 
in termen van rotatie-invariante formules. Sommige problemen in de natuurkunde zijn zo 
moeilijk dat ze zonder het gebruik van symmetrieën praktisch onoplosbaar zijn. 

De jF-invariantie die centraal staat in dit proefschrift is een ijksymmetrie gerelateerd 
aan het behoud van lading. Het zou te ver voeren om de exacte definitie ervan hier 
te geven. Laat het volstaan om te zeggen dat deze invariantie aanwezig is in de zgn. 
Finkelstein-theorie die geladen deeltjes in een wanorde-potentiaal beschrijft. Deze the
orie is in 1983 opgesteld door Finkelstein, maar het heeft tot 1995 geduurd voordat de 
^-invariantie werd opgemerkt door Pruisken en Baranov. Het merkwaardige is dat de 
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langedrachts Coulomb-interacties noodzakelijk zijn voor het bestaan van deze ijkinvari-
antie. In plaats van een complicerende factor te zijn maken de interacties de theorie 
hanteerbaar door er een symmetriestructuur in aan te brengen. 

Mijn promotieonderzoek, dat in 1995 begon, heeft voor een deel bestaan uit het maxi
maal uitbuiten van de pas ontdekte structuur. Ten eerste werd duidelijk dat deze'gebruikt 
kan worden om verschillende aspecten van het qHe onder één noemer te brengen. 'Uni
ficatie' is een geliefd woord onder fysici. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is 
luiheid, mits strategisch toegepast, een positieve eigenschap in wetenschappers. Hoe min
der denkwijzen, ingrediënten, formules en postulaten een theoretische beschrijving immers 
nodig heeft hoe beter. Met behulp van J^-invariantie lukte het om een gecombineerde the
orie op te zetten van de rand en de bulk. Op de rand werken topologie en ijksymmetrie 
op wonderbaarlijk schone wijze samen. Hiernaast bleek het ook mogelijk om binnen het 
kader van de Finkelstein-theorie het fqHe en het iqHe op gelijke voet te behandelen. Dit 
is zeer bevredigend, want experimenteel zien de twee effecten er precies hetzelfde uit. Om 
tot een gelijke beschrijving te komen wordt standaard gebruik gemaakt van een mathe
matische truc die bekend staat onder de naam 'Chern-Simons flux afbeelding'. Hierbij 
wordt het fqHe beschouwd als het optreden van het iqHe, maar dan in termen van andere 
deeltjes, samengestelde fermionen, die bestaan uit een electron met daaraan vastgeplakt 
twee magnetische fluxquanta. Voor het toepassen van deze truc is het noodzakelijk dat 
de theoretische beschrijving van het iqHe voorziet in een koppeling van de electronen aan 
het electromagnetische veld. Het is precies de ^"-invariante structuur van de Finkelstein-
theorie die de koppeling mogelijk maakt. Als opvallend resultaat kwam naar voren dat de 
Chern-Simons afbeelding slechts mogelijk is in aanwezigheid van langedrachts interacties 
in het sample, m.a.w. wanneer er jF-invariantie is. 

Behalve voor bovenstaande unificatie hebben we de ^"-invariantie gebruikt om een 
zgn. 'twee lus renormalisatie' berekening te doen. Renormalisatie is een veelgebruikte 
methode in de hoge-energiefysica en vaste-stoffysica, waarmee bepaald kan worden hoe 
de eigenschappen van een systeem veranderen als het systeem groter wordt gemaakt. Dit 
is een zeer nuttige procedure, omdat eenvoudige berekeningen in de vaste stof vaak alleen 
kunnen worden gedaan op lengteschalen veel kleiner dan de afmetingen van een sample. 
Renormalisatie vormt de schakel tussen die berekeningen en daadwerkelijke experimenten. 
De handelingen die moeten worden verricht in de renormalisatieprocedure worden grafisch 
weergegeven met behulp van zgn. Feynmandiagrammen. In deze diagrammen komen 
lussen voor (zie figuur 3.3 op blz. 52) die tot aanzienlijke mathematische complicaties 
kunnen leiden. De nauwkeurigheid van de renormalisatie wordt echter groter naarmate 
er meer lussen in de procedure worden betrokken. Middels ^"-invariantie is het gelukt om 
in de Finkelstein-theorie alle diagrammen met twee lussen uit te rekenen, iets wat eerder 
niet mogelijk was. 

Een ander deel van mijn onderzoek bestond uit het onder de loep nemen van de 
randen van quantum Hall systemen, o.a. wat daar gebeurt wanneer de Chern-Simons 
afbeelding wordt toegepast. Enkele van de door ons gevonden resultaten zijn van di
rect belang voor het begrijpen van recente experimenten. Het mooiste voorbeeld is een 
tunneling-expeiiment waarbij een stroompje wordt gemeten dat loopt tussen een 'naald' 
van gewoon metaal en de rand van een fqH sample. Volgens de klassieke natuurkunde 
kan er geen stroom lopen door het isolerende materiaal ertussenin, maar vanwege het 
quantummechanische karakter van het systeem kunnen er toch wat electronen doorheen 
lekken. De sterkte van deze tunnelingstroom is niet zoals bij een gebruikelijke stroom 
rechtevenredig met de aangelegde spanning, omdat de rand van een quantum Hall sam-
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pie zich niet als een gewoon metaal gedraagt. Het verband tussen stroom en spanning 
wordt gegeven door / ~ Va. Het getal a heet tunneling exponent. Experimenten hebben 
aangetoond dat de tunneling exponent, tegen alle verwachtingen in, lineair van het mag
neetveld afhangt en geen plateaux vertoont zoals de Hall geleiding. Uit onze berekeningen 
is de volgende verklaring naar voren gekomen. De rand en de bulk zijn niet ontkoppeld. 
Coulomb interacties tussen electronen op de rand en in de bulk zorgen ervoor dat een 
tunneling experiment niet alleen de rand aftast, maar ook een deel van de bulk. Het 
aantal electronen in de bulk dat 'gevoeld' wordt hangt af van het magneetveld, hetgeen 
precies leidt tot het waargenomen lineaire gedrag van a. 

Bij het toepassen van de Chern-Simons flux truc gebeuren er interessante dingen aan 
de rand. Doorgaans wordt het fqHe aan de rand bestudeerd door eerst in een buiktheorie 
de Chern-Simons afbeelding toe te passen en vervolgens een randtheorie af te leiden uit 
de buiktheorie. Hierbij heeft men echter de vrijheid om een groot aantal constanten in te 
voeren (met de betekenis van snelheden van deeltjes op de rand) waar men naar believen 
waarden aan kan toekennen. Door deze vrijheid worden, zo hebben we aangetoond, 
belangrijke subtiliteiten over het hoofd gezien. We zijn uitgegaan van een beschrijving 
van het iqHe op de rand en hebben de Chern-Simons truc direct hierop toegepast om 
zonder omwegen een randtheorie voor het fqHe te verkrijgen. Op deze wijze bestaat er 
geen enkele keuzevrijheid. Dit werpt met name nieuw licht op het fqHe bij de fractie 
2/3, waar deeltjes op de rand in tegengestelde richtingen bewegen. Wat bijvoorbeeld 
nooit eerder iemand was opgevallen is een stabiliteitsprobleem dat zich uit in de vorm van 
ongerijmdheden zoals een negatieve energie. Dit probleem kan slechts worden opgeheven 
door de Coulomb-interacties, hetgeen wederom aantoont dat de Chern-Simons afbeelding 
alleen toegepast kan worden op een jF-invariante theorie. 

Ondanks het feit dat ik in deze samenvatting veel details heb weggelaten en enkele 
onderzoeksrichtingen niet heb vermeld, hoop ik een duidelijk beeld te hebben geschetst 
van de bijdrage die dit onderzoek heeft geleverd aan de vaste-stoffysica. Vele vragen zijn 
uiteraard nog onbeantwoord. Noch de qHe bulk noch de rand zijn nu volledig begrepen. 
Er valt ook nog veel te verbeteren aan ons begrip van spin-effecten en van de overgangen 
tussen de Hall plateaux, belangrijke aspecten waar ik het in deze samenvatting niet eens 
over gehad heb. Het qHe blijft voor theoretici een lastig fenomeen, maar .^-invariantie 
zal ook in de toekomst zeker een steentje bijdragen aan de vereenvoudiging ervan. 


