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SAMENVATTING 

Systemen die bestaan uit vele deeltjes kunnen zich soms verrassend gedragen. In 
het bijzonder in lage dimensies, waar quantum effecten een grotere invloed heb
ben. Binnen de gecondenseerde materie is met name de situatie waar deze effecten 
overheersen erg interessant. 

In één dimensie, waarbij deeltjes langs een lijn kunnen bewegen, zijn quantum 
effecten het sterkst. Uit de studie van talloze modellen is inmiddels ook duidelijk 
geworden dat deze systemen bij lage temperatuur in het algemeen bijzondere eigen
schappen hebben. In een één-dimensionaal gas van electronen treedt bijvoorbeeld 
spin-ladings scheiding op. De toestanden die toegankelijk zijn bij lage temperaturen 
laten zich beschrijven in termen van deeltjes met enkel spin, spinonen, ofwel lading. 
holonen. Dat dit gebeurt is in speciale gevallen zelfs exact te bewijzen. 

In twéé (of meer) dimensies is dit soort fractionalisatic moeilijker te realise
ren en moeten bijzondere omstandigheden worden opgezocht. Twee verschillende 
systemen, electronen in een magneetveld en snel-draaiende atomen, vertonen in ex
treme limieten dit soort gedrag. De fractionalisatie die optreedt is niet eenvoudig 
te verklaren in termen van de onderliggende deeltjes. Zoals in dit proefschrift wordt 
beschreven, heeft zelfs de statistiek van deze 'elementaire' deeltjes maar een beperk
te invloed. De twee zeer verschillende systemen blijken een sterke overeenkomst te 
hebben. 

FRACTIONEEL QUANTUM HALL-EFFECT 

In dit proefschrift worden systemen bestaande uit vele identieke deeltjes bekeken. 
De deeltjes hebben een interne vrijheid, spin, die een cruciale rol speelt in de analyse. 

In het klassieke Hall-effect wordt een geleider in een magneetveld geplaatst en 
wordt er een stroom doorheen geleid. Dit resulteert in een spanningsverschil lood
recht op de stroom. De electronen worden verstrooid door onzuiverheden, imper
fecties in het kristal, wat leidt tot weerstand. De Hall-weerstand is onafhankelijk 
van deze onzuiverheden en hangt alleen van de vulfractic v = n/B af, waarbij 
n de (twee-dimensionale) dichtheid van ladingsdragers is en B de sterkte van het 
magnetisch veld (uitgedrukt in dichtheid van flux-quanta). 
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Figuur 6.1: De Hall-weerstand RH- gemeten in een zeer zuivere sample. Figuur 
overgenomen uit [23]. De stippellijn geeft het klassieke gedrag, de plateaus liggen 
bij waardes RH = 1/vh/e2. De putten in de parallel-weerstand geven aan waar 
niet-samendrukbare toestanden liggen. 

Wanneer een stuk metaal in een magneetveld wordt geplaatst, is de klassie
ke benadering een uiterst betrouwbare. Dit verandert als de verhouding v (zeer 
groot in het voorgaande voorbeeld) kleiner wordt. Het meest toegankelijke systeem 
wordt gevormd door halfgeleiders. Op het grensvlak tussen twee soorten halfge
leider kunnen electronen (of gaten) worden gevangen. Aangezien de dichtheid van 
ladingsdragers in halfgeleiders zeer laag is, en bovendien experimenteel te regelen is, 
kunnen situaties worden bereikt waarbij v van orde 1 wordt. In deze situatie wordt 
het quanturn Hall-effect waargenomen. De Hall-weerstand ontwikkelt plateaus op 
veelvouden van h/e2. Bovendien valt de parallel-weerstand weg, wat duidt op een 
mobiliteits-kloof: alle electronen zijn gebonden aan onzuiver heden. De veelvouden 
{y = q. met q geheel) worden zeer precies aangenomen, met een nauwkeurigheid 
van 1 op 108 vormen deze metingen tegenwoordig de weerstand-standaard. 

In het geval van zeer zuivere kristallen worden meer eigenschappen waargeno
men. Het fractioncle quantum. Hall-effect bestaat uit het hierboven beschreven 
effect, maar dan bij v — p/q fractioneel. De verklaring ligt in het bestaan van sterk 
gecorreleerde toestanden. Het toeval wil dat de eerst waargenomen fractie, v = g, 
ook zijn oorsprong vindt in de meest eenvoudige toestand, de Lau^/i/m-vloeistof. 
Hoewel deze toestand wordt gevormd door electronen met lading 1 (in geschikte 
eenheden), hebben excitaties (^wasi-deeltjes) boven deze quantum toestand lading 
| . Quantum Hall-toestanden, zoals de Laughlin-vloeistof, hebben bijzondere eigen
schappen. Zo volgt de dichtheid van electronen de sterkte van het magneetveld; 
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iedere verstoring kost meer dan de kloof-energie. Er zijn dan ook geen uitgestrekte 
golven mogelijk, slechts gelokaliseerde deeltjes. 

Het voorstel van Laughlin, de quantum-vloeistof met de exotische eigenschap
pen, heeft inmiddels aanzienlijke generalisaties ondergaan. Zo vormen bijvoorbeeld 
de hiërarchie-toestanden, in het bijzonder de serie die wordt gevormd door samen
gestelde fermionen, een succesvolle verklaring voor de serie toestanden die later 
zijn gezien in experimenten (zie figuur 6.1). In deze benadering wordt een nieuw 
soort fermionen gevormd door de samenstelling van een electron en een even aantal 
flux-buizen. Deze nieuwe fermionen zien hierdoor een gereduceerd magnetisch veld. 
Vrijwel alle waargenomen fracties kunnen nu worden verklaard door aan te nemen 
dat de samengestelde fermionen opnieuw het integer quantum Hall-effect vertonen, 
v' = q met q geheel. 

Een notoire uitzondering wordt gevormd door het plateau dat gezien is bij v = | . 
In het beeld van de samengestelde fermionen correspondeert deze vulfractie met een 
effectief afwezig magnetisch veld. De aanwezigheid van een plateau verraadt echter 
dat een niet-samendrukbare toestand is gevormd. De verklaring hiervoor moet 
worden gezocht in de Fermi-vloeistof die bij hogere temperaturen bestaat, wanneer 
het plateau verdwenen is. De deeltjes vormen paren, welke condenseren, zodat een 
supergeleider ontstaat. 

Op grond van een theoretische connectie met conforme velden theorie, werd deze 
toestand voorspeld door Moore en Read[55], nog voordat het plateau experimenteel 
werd gezien. Deze geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen in het geval van draaiende 
atomen. 

B O S E - E l N S T E I N C O N D E N S A T E N 

IJle boson-gassen met zwakke interacties zijn de afgelopen jaren intensief onder
zocht. Een belangrijke impuls hierbij was de creatie van het eerste Bosc-Einstein 
condensaat (BEC) door Cornell en Wieman [4]. Hoewel eerder condensaten zijn 
gemaakt, zoals Helium en verscheidene soorten supergeleiders, bieden ijle gassen 
veel mogelijkheden tot manipulatie. Een BEC bevestigt op spectaculaire wijze het 
quantum-mechanische gedrag van atomen. Duizenden (of zelfs miljoenen) atomen 
bezetten dezelfde quantumtoestand. Gek genoeg zorgt dit er voor dat het systeem 
zich laat beschrijven in geheel klassieke termen. Precies zoals grote aantallen fotonen 
met dezelfde golflengte zich laten beschrijven als klassieke lichtgolven. 

Enkele jaren geleden is een nieuwe richting ingeslagen in dit onderzoek. Met 
verscheidene technieken probeert men de condensaten steeds harder te laten draai
en. Bij de 'verdampings afkoeling' (vergelijkbaar met het afkoelen van koffie door 
te blazen) van bijvoorbeeld een draaiende wolk atomen zal uiteindelijk een conden
saat ontstaan dat meerdere gequantiseerde wervels (vortices) bevat. Het driehoekig 
rooster van vortices in een type-II supergeleider werd voorspeld door Abrikosov. 
Een BEC lijkt (wiskundig) sterk op deze situatie en hetzelfde rooster is dan ook 
gezien in experimenten [1]. 
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We kunnen ons nu voorstellen dat de rotatie-snelheid wordt opgevoerd. Het gas 
dijt hierbij steeds verder uit. tot het moment dat de rotatie-frequentie gelijk is aan 
de opsluit-frequentie. Een regime waar quantum-fiuctuaties van vortices belangrijk 
worden, wordt bereikt zodra er nog slechts een paar atomen per vortex zijn. Het 
vortex-rooster smelt in een vloeistof en het boson-condcnsaat is vernietigd. 

ATOMEN MET SPIN 

In de "conventionele" Bose-Einstein vallen wordt gewerkt met magnetische velden. 
Het Zeeman-effect zorgt ervoor dat enkele van de spin-toestanden een potentiaal 
voelen met een minimum in het centrum van de val. Het lijkt dus onvermijdelijk 
dat de alkali-atomen die in experimenten worden gebruikt gepolariseerd zijn. Echter, 
het is ook mogelijk om atomen te vangen met optische methoden. Zo is zelfs al een 
BEC van atomen met verschillende spin-componenten gecreëerd[ll]. 

We kunnen ons voorstellen dat zo n BEC van spin-1 atomen ook wordt gedraaid. 
Vorticiteit kan in dit geval worden opgeslagen door de spin continue te laten variëren 
in de (twee-dimensionale) ruimte. Zodoende kan de singulariteit, in het centrum van 
de vortex, worden vermeden. Opnieuw worden rooster gevormd bij het opvoeren 
van de rotatie, echter met veel meer structuur dan in het scalaire geval. 

Voor een ijl gas van spin-1 atomen heeft de interactie een extra parameter, de 
relatieve sterkte van de twee botsings-kanalen. Afhankelijk van deze parameter is 
het niet-roterende condensaat ferromagnetisch dan wel anti-ferromagnetisch. Op de 
overgang is er sprake van extra symmetrie. Deze symmetrie stelt ons in staat om 
de opbouw, bij steeds toenemende rotatie, van een 'skyrmion' exact te volgen. Bij 
hogere rotatie veroorzaakt de extra parameter een rijk spectrum aan roosters. 

QUANTUM HALL (SPIN) VLOEISTOFFEN 

Met de vernietiging van het BEC wordt het regime van de quantum-vloeistoffen 
betreden. De quantum-fiuctuaties zijn zo heftig dat het geen zin heeft naar indivi
duele deeltjes te kijken. In plaats hiervan moeten we de collectieve 'dans'-patronen, 
veel-deeltjes yolffuncties. vinden. De analogie met het quantum Hall-effect stelt ons 
een rijke machinerie ter beschikking. Zo is bijvoorbeeld een lichte variatie op de 
golffunctie die Laughlin oorspronkelijk voorstelde een exacte oplossing bij scalaire 
bosonen. 

Een andere toestand die wordt gedeeld in beide situaties is de Moore-Read toe
stand. Een bijzonder aspect van de Moore-Read toestand is het feit dat zij niet-abels 
is. De paar-vorming zorgt ervoor dat, zoals in een conventionele supergeleider, het 
flux-quantum wordt gehalveerd. De speciale paring (p-golf) maakt dat in de kern 
van een vortex een 'half' nul-baantje ontstaat. Zijn er 2n vortices, dan zijn 2 n _ 1 

toestanden ontaard. Dit in tegenstelling tot (abelse) Laughlin of samengesteld-
fermion geval, waarbij altijd slechts één toestand bestaat. Worden de quasi-deeltjes 
van een niet-abelse toestand rond elkaar gedraaid (gevlochten), dan induceert dit 
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een 'rotatie' in deze ruimte van toestanden. De topologische bescherming van de 
ontaarding maakt dit soort toestanden interessant voor de constructie van een quan
tum computer, waarbij operaties als verwisseling en verplaatsing de noodzakelijke 
transformaties genereren. 

Op grond van de connectie van quantum Hall-toestanden met conforme vel
dentheorie leidden Read en Rezayi[67] een serie (niet-abelse) toestanden af, die de 
Moore-Read toestand generaliseren. De paring wordt clustering, waarbij k deeltjes 
met 2 flux-buizen samenklonteren tot een samengesteld boson. Bij condensatie van 
dit boson fractionaliseert de vorticiteit tot een fc-de deel van de Laughlin situatie. 
Alle toestanden met k > 1 zijn niet-abels. 

Om te testen of deze gepostuleerde toestanden ook daadwerkelijk de werke
lijkheid benaderen, moeten we onze toevlucht nemen tot numerieke methodes. Met 
behulp van exacte diagonalisatie kan het probleem voor enkele deeltjes opgelost wor
den. In exacte diagonalisatie van scalaire bosonen met contact interacties is een serie 
niet-samendrukbare toestanden gevonden. Deze serie bleek tot zeer goede benade
ring gegeven te worden door de Read-Rezayi serie van niet-abelse toestanden[20]. 

Geïnspireerd door dit succes hebben we een aantal series van quantum Hall
toestanden voorgesteld voor spin-1 atomen. Helaas zijn onze numerieke studies te 
beperkt om definitieve uitspraken te kunnen doen over hun relevantie voor grote 
aantallen atomen. Echter, het is op voorhand niet duidelijk of deze limiet experi
menteel toegankelijk is. Het lijkt eenvoudiger om bij atomen in een optische val een 
hoge rotatie te bereiken bij kleine aantallen atomen. 

In huidige experimenten wordt, met scalaire bosonen in een magnetische val, de 
quantum-smelt limiet al nagestrceft. De vulfractie v is meerdere ordes van grootte 
kleiner geworden in de laatste paar jaar {y > 500 in november 2003, [79]). Hoewel 
met de lage temperaturen en de eis van een zeer symmetrische val de experimen
tele uitdagingen groot zijn, is er goede hoop dat deze fascinerende toestanden van 
materie in het laboratorium zullen worden gerealiseerd. 
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