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FOM-programma 46

Collective and cooperative statistical physical phenomena

FIGUUR G. GERVAIS, MCGILL UNIVERSITY

Vreemde deeltjes in gecondenseerde materie

Wanneer elektronen onder specifieke omstandigheden worden afgekoeld tot extreem lage temperaturen kunnen ze een
toestand vormen die zich het best laat beschrijven als een quantumvloeistof: een
toestand waarin de elektronen geen vaste
plek hebben maar een niet-samendrukbare vloeistof vormen, een beetje zoals de
moleculen in water. Voorbeelden zijn de
zogenaamde fractionele quantum Hallvloeistoffen, gevormd door elektronen die
zijn ingevangen in een grenslaag tussen
twee halfgeleiders. Kleine trillingen van de
elektronen in een dergelijke quantumvloeistof gedragen zich als deeltjes met
een welbepaalde energie. De studie van
deze ‘collectieve’ deeltjes is deels vergelijkbaar met die van ‘elementaire’ deeltjes in
de hoge-energiefysica. Tegelijkertijd zijn er
grote verschillen: de energieschaal van collectieve deeltjes (ongeveer 10-6 elektronvolt) is extreem veel lager dan die voor elementaire
deeltjes,
waarvoor
de
experimentele frontier bij 1 TeV = 1012 elektronvolt ligt. Bovendien kunnen collectieve
deeltjes eigenschappen vertonen die voor
elementaire deeltjes ondenkbaar zijn.
De voorspelling dat collectieve deeltjes in
een fractionele quantum Hallvloeistof een

Het verwisselen van twee ‘niet-Abelse anyonen’ leidt tot een wezenlijke
verandering van de quantumtoestand. De eindtoestand hangt af van de
volgorde waarin deeltjes worden verwisseld.

lading kunnen dragen die een fractie (bv.
1/3, 2/5, ..) is van de lading van het elektron, is in de jaren ‘90 experimenteel bevestigd. Een andere voorspelling betreft de
zogenaamde quantumstatistiek van de
collectieve deeltjes. Hierbij gaat het om het
effect op een quantumtoestand als twee
deeltjes van plaats verwisselen. In het geval van bosonen is er geen effect; hebben
we te maken met fermionen dan krijgt de
golffunctie een extra minteken. De theorie
voorspelt dat het verwisselen van twee
collectieve deeltjes in de quantum Hallvloeistof met Hallweerstand 5/2 e^2/h leidt
tot een wezenlijke verandering van de
quantumtoestand. Omdat de volgorde
waarin deeltjes worden verwisseld van belang is, wordt gesproken over niet-commutatieve ofwel niet-Abelse statistiek; de
deeltjes heten ‘niet-Abelse anyonen’.

In de groep FOM-A-25 is onderzocht welke
soorten niet-Abelse anyonen kunnen voorkomen in quantum Hallsystemen. Bovendien zijn de eigenschappen bestudeerd
van een grenslijn tussen quantum Hallvloeistoffen met niet-Abelse anyonen van
verschillend type.
Niet-Abelse anyonen bieden unieke mogelijkheden voor het ontwerp van een zogenaamde topologische quantumcomputer,
die intrinsiek beschermd is tegen storende
invloeden vanuit de omgeving. In actueel
onderzoek binnen FOM-A-25 worden ideeen in deze richting verder uitgewerkt.

Het doel van het FOM-programma ‘Collective and cooperative statistical physical
phenomena’ is het coördineren en versterken van het fundamenteel experimenteel en
theoretisch onderzoek naar de genoemde verschijnselen, door onderzoekers uit uiteenlopende
disciplines bijeen te brengen aan het front van dat onderzoek waar coöperatieve effecten
voor nieuwe verschijnselen zorgen.
De looptijd van het programma is 2001-2010 en het budget voor die periode bedraagt
5,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M. van Hecke (LEI).
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