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Premi Nobel de Física 2016

4 d'octubre de 2016
The Royal Swedish Academy of Sciences
ha decidit atorgar el Premi Nobel de Física 2016:
½ a David J. Thouless
½ a J. Michael Kosterlitz i F. Duncan M. Haldane
Pels descobriments teòrics de les fases topològiques i les transicions de
fases topològiques de la matèria.

D. J. Thouless

F. D. M. Haldane

J. M. Kosterlitz

Washington U.

Princeton U.

Brown U.

El 1972, J. Michael Kosterlitz i David J. Thouless(1) van posar de manifest el paper dels
defectes topològics en sistemes bidimensionals, identifiquen una classe completament
nova de fases i transicions de fase en les que els defectes topològics juguen un paper
fonamental.
David J. Thouless and F. Duncan M. Haldane desenvolupen els mètodes teòrics per
descriure fases de la matèria que no poden ser identificades pel trencament d'ordre:
●

El 1982 David Thouless i col·laboradors, fent servir conceptes topològics, expliquen la
quantització de la conductivitat Hall en el gas d'electrons bidimensional(2,3)

●

El 1983 Duncan Aldane incorpora els efectes topològics i desenvolupa una teoria per a
cadenes d'espíns, predint que les cadenes amb espín enter i semienter han de ser
qualitativament diferents de forma substàncial(4,5) . Confirmat més tard de forma
experimental.

(1)

Journal of Physics C: Solid State Physics, 5(11), L124 (1972); 6(7), 1181 (1973).

D. J. Thouless, Mahito Kohmoto, MP Nightingale, and M Den Nijs. Physical Review Letters, 49(6),
405 (1982).
(3)
Q. Niu, D. J. Thouless, Y-S Wu, Physical Review B 31(6), 3372 (1985).
(2)

(4)
(5)

F. D. M. Haldane. Physics Letters A, 93(9), 464–468 (1983).
F. D. M. Haldane. Physical Review Letters, 50(15), 1153 (1983).

IMPORTÀNCIA:
Els seus treballs van comportar una nova visió de transicions de fase
basades en la presència de defectes topològics.

Topològics?!
La Topologia és la part de la matemàtica que estudia les propietats dels
sistemes que no són alterades per transformacions contínues sense
destruir-los.

Són l'origen de conceptes fonamentals en la recerca actual en camps molt
diversos:
●

●

Les transicions de fase en :
●

Films de sistemes magnètics

●

Superconductors

●

Heli superfluid.

La teoria quàntica de sistemes unidimensionals a temperatures molt
baixes.

●

La transició de fase d'àtoms amb caràcter fermiònic ultrafreds confinats
en una geometria plana (Berezinskii-Kosterlitz-Thouless ).

●

Fotònica.

Propòsit:
●

Efectes Hall Quàntics.
●

Efecte Hall en sistemes bidimensionals.

●

Antecedents. Nivells de Landau.

●

El MOSFET i les mesures de Klaus von Klitzing.

●

Efecte Hall Quàntic Enter.

●

Efecte Hall Quàntic Fraccionari.

No es tracten aquí:
●

Transicions de fase.

●

La transició de fase de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless. Model d'espín XY
bidimensional. Vegis conferència de Carme Miguel del 22 de març de 2017.

●

Hamiltonians d'espín. Bescanvi i el Hamiltonià de Heisenberg.

●

Solitons i defectes topològics d'espín en sistemes antiferromagnètics de baixa
dimensionalitat.

Quan un pensa en camps magnètics ···
Una càrrega q que es mou amb velocitat v en un camp magnètic B està
sotmesa a una força:
B
FL = q v ∧ B

v

La força de Lorentz

FL

v⟂

B

En el buit, un electró en un camp magnètic
segueix una tragectòria en forma d'espiral d'eix
la direcció del camp magnètic.

2v /
║ qB

B

-

En un sistema bidimensional perpendicular al
camp magnètic, l'electró es mou en un cercle.

Efecte Hall clàssic (1879 Edwin H. Hall):
En un conductor en un camp magnètic, els electrons en moviment són impulsats
cap a un costat del conductor.

T ~ 300 K

+ + + + B+ + + + + + + + + + +
Ea
v
FL = -e v ∧ B

Làmina d'or

B<1T
VH

La densitat d'electrons és diferent a banda i banda, creant-se una diferència de
potencial: El Potencial Hall VH.
Resistència Hall:
Resistència Longitudinal:

rH ≡ V H / Ix
rxx = Vx / Ix

Cristalls – Bandes d'energia

En semiconductors:
●

La massa no necessàriament
coincideix amb la de l'electró en el buit.

●

Els portadors de càrrega poden ser
p(ositius) o n(egatius).

+ + + + B+ + + + + + +
Ea
v
FL = -e v ∧ B

Portadors n

VH


B
Ea
v
+
VH
FL = +e v ∧ B
+++++++++++++
Portadors p

Equacions del Transport de Boltzmann.
Espai de les fases. Funció de distribució dels electrons.

Sense col·lisions

Amb col·lisions
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Teoria del transport de Boltzmann en presència de camp magnètic.
T ambient: les col·lisions són importants i els portadors de càrrega tendeixen a
moure's en trajectòries complicades.
Aproximació temps de relaxació, : Vegis, per exemple, O. Madelung, Introduction to
Solid-State Theory, Springer, secció 4.2-4.4

Portadors p:
Portadors n:

Camp Hall

Coeficient Hall: RH≡ EH/jxB

EH = ωc Ea ŷ

RHp = (p e)-1

ωc ≡

eB

/m*

EH = -ωc Ea ŷ

jx = 0 Ea

RHn = -(n e)-1

VH

VH és proporcional a B
B

A T ambient, degut a les col·lisions els portadors de càrrega tendeixen a moure's
en trajectòries complicades, però ···.
Per contra
A T molt baixa les col·lisions són negligibles
En sistemes 2D i baixa temperatura ···
●

A l'incrementar el camp magnètic, el potencial Hall augmenta a salts
discrets.

●

Els valors són múltiples enters d'una quantitat fonamental, que no depèn
del material considerat!!!

VH

B

En l'efecte Hall Quàntic, Enter o Fraccionari:

●

T < 1o-2o K de forma que les fluctuacions tèrmiques són negligibles.

●

El medi és una superfície bidimensional.

●

B ~ 15-30 T perpendicular a la superfície.

●

La teoria clàssica no és aplicable:
Cal tractament quàntic!

Nivells d'energia de Landau

Eq. de Schrödinger: 1926!!!!

1930: Lev Landau (Premi Nobel de Física 1962): L'energia dels
electrons en un conductor 2D sotmès a un camp magnètic B ⊥ està
quantitzada.

H = 1/2m* (- i ℏ  + e A)2 – e 

z

Només B ⊥
No potencial periòdic
No interacció e-e

B≡Bẑ

E  = 1/2m* (- i ℏ  + e A)2 

y
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Eq. oscil·lador harmònic
L. Landau (Nobel prizewinner in 1962)

●

Energia:

E=

ℏ2kz2

/2m* + ℏ 

c

(  + ½) [ ½ g B* B],

c ≡

/m*

eB

/ ,

B* ≡ B m m*

 = 0, 1, 2, 3, ···

Freqüència de ciclotró
B ≡

/2m

eℏ
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B moderat

=2

EF
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B molt gran

kz

●

FES. Per condicions de contorn de Born-von-Karman:
kz

2
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Per a cada nivell de Landau hi ha
kz

Nky valors permesos de ky :

( / )

Nky = eB 2ℏ LxLy

ky

Amb l'espín, degeneració d'un nivell de Landau:
 = BLxLy
 = h/(2e) ≈ 2.067833831(13)×10−15 Wb
Unitat de flux magnètic

ND =

(2e/2ℏ) BL L

x y

 = ND 

1975: Ando, Matsumoto i Uemura(1) teòricament prediuen que la conductivitat en
un sistema d'electrons bidimensional pren valors múltiples enters de e 2/h
Com comprobar-ho experimentalment?
Cal disposar de sistemes bidimensionals d'elecrons
1957: J.R. Schrieffer (Premi Nobel de Física 1972) va demostrar que es pot
aconseguir que els electrons només es puguin moure en la superfície de
separació entre un metall i un semiconductor.
1959: La invenció del MOSFET (transistor d'efecte camp metall-òxidsemiconductor ) va permetre l'estudi del comportament dels electrons en un
sistema ~2D, on una 'tensió de porta' controla el nombre d'electrons a la
superfície.
Per estudiar els efectes quàntics cal MOSFETs de gran puresa i temperatures de
l'heli líquid.
Yukio Matsumoto, Yasutada Uemura, Tsuneya Ando, Theory of Hall Effect in a Two-Dimensional
Electron System, Journal of the Physical Society of Japan J. Phys. Soc. Jpn. 39, 279 (1975).
«Theory of Hall Effect in a Two-Dimensional Electron System»
J.R. Schrieffer (Nobel prizewinner in 1972).
(1)

1980: Klaus von Klitzing (Premi Nobel de Física 1985)

Dispositius MOSFET, T = 1'5 K, B = 18 T
S'observa que quan la tensió de porta augmenta,
augmentant el nombre d'electrons a la superficie,
el voltatge Hall dismninueix de forma suau excepte
en tres llocs on es manté constant, apareixent salts
discrets en la corba de voltatge.
MOSFET : https://ca.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Klaus von Klitzing:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Klaus_von_Klitzing

A camps B molt grans, cada nivell de Landau pot encabir prou electrons
perquè tots càpiguen en molts pocs nivells de Landau. És aleshores que
s'observa l'efecte Hall quàntic.

ky

g() =

(2/) (dk/d) = (2m/ ℏ )
2 2

1/2

()1/2

T ~ 1'5 K: les col·lisions són negligibles:
(Sense l'espín)

jx ~ 0

No hi ha portadors

EF ~ entre dos nivell de Landau:
xy = - ne

/B

e

n e =  nL
Densitat d'estats d'un nivell de Landau ple:
e2

/2ℏ ,

xy = - 

xy ≈

/e

h

2



,

/

nL = eB 2ℏ

 = 1, 2, 3, ···

 = 1, 2, 3, ···

Title:
QuantumHallEffectExplanationWithLandauLevels.ogv
Author: Grj23 Glenton Jelbert, using Python, Numpy,
Matplotlib, Mencoder and a template by Josh Lifton 2004
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File
%3AQuantumHallEffectExplanationWithLandauLevels.ogv

Date: 3 September 2009
ky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/QuantumHallEffectExplanationWithLandauLevels.ogv
two graphs. Left hand graph shows fermi energy vs density of states (DOS) while right hand one shows hall
resistance and resistance as a function of magnetic field (B). During the video B is slowly increased. The Landau
Levels form on the left hand graph, while two markers show the position on the resistance curves on the right.
Graphs are illustrative, not actual data.

Conegut:
xy = - 

e2

/2ℏ,

 = 1, 2, 3, ···

Perquè?
●

Klitzing/Landau. Gas d'electrons sense interacció: Si el nivell de
Fermi cau en un '(quasi~)gap' entre dos nivells de Landau.

●

Laughlin (1981)(1), Halperin (1982)(2) i d'altres. Gas d'electrons en un
potencial sinusoidal dèbil: Si el potencial trenca els nivells de Landau
i el nivell de Fermi cau en un 'gap' entre dues subbandes qualsevols.

Certes
Paradoxes!!!
(1)
(2)

1981PRB23_5632
1982PRB25_2185

1982: Thouless, Kohmoto, Nightingale i Nijs expliquen la quantitzation de la
conductivitat Hall en el gas d'electrons bidimensional sotmès a un camp
magnètic uniforme i un potencial periòdic.

1982. Thoules et al.

z
B≡Bẑ
A=Bxŷ

●

Sistema d'electrons 2D.

●

Camp B uniforme i perpendicular a la sperfície.

●

Gauge A = (0, e B x).

y

x
Novetats:
●

Potencial periòdic U(x, y) amb constants de xarxa (a, b).

●

Imposa condicions de Bloch generalitzades (Grup de
translacions magnètiques).

●

Utilitza la fórmula de Kubo per calcular H.

Electrons cristal·lins o de Bloch
H=

Electrons en un Camp magnètic uniforme
H = 1/2m* (- i ℏ  + e A)2 + V(r)

( /2m) + V(r)
p2

[H, TR] ≠ 0, R  xarxa

[H, TR] = 0, R  xarxa
Teorema de Bloch

Sota un camp magnètic,

H n(r, k) = nk n(r, k)

es trenca la simetria

TR n(r, k) = ei k · R n(r, k)

translacional d'un cristall.

(k, r+R)  u(k, r + R) ei k · ( r + R)
 u(k, r) ei k · (r + R)
 u(k, r) ei k · r ei k · R
 (k,r) ei k · R

kin =

( 2/Niai ) n

Condicions de contorn
de Born-von Karman
Li = Ni ai

???! ! !

R4

R2

R5

R6
R7

R3

Grup ∞ deTranslacions Magnètiques
J. Zak, 1964PR134_A1602 i A1606

R8
R1
Rn

Rn;R1,R2,--,Rj ≡ e(i/ℏ) Rn · [p+eA] e(ie/2ℏ)[R1∧R2+R1∧ R3+···+Rj-1∧ Rj] · B
= e(i/ℏ) Rn · [p + e A] e(ie/ℏ)(R1,R2,--,Rj, Rn)
[H, R0n;R01,R12,--,Rn-1 n] = 0,

Condicions de contorn
de Born-von Karman
Li = N a i

Rij  xarxa

Grup Finit deTranslacions Magnètiques

Grup Finit deTranslacions Magnètiques
ATENCIÓ: Condicions de contorn de Born-von Karman:
●

N ai; R1, R2,--, Rn són factors constants.

●

Transformen un grup infinit en un grup finit

●

Converteixen un sistema pla en una superficie toroïdal!!!
Rn;R1,R2, ··· ,Rj = e(i/ℏ) Rn · [p + e A] e(ie/2ℏ)[R1∧ R2 + R1∧R3 + ··· + Rj-1∧Rj ] · B
Ri ∧ Rj = (ni a1 + mi a2) ∧ (nj a1 + mj a2) = (ni mj – mi nj) a1∧ a2
R1∧R2 + R1∧R3 + ··· + Rn-1 ∧Rn= m a1∧ a2

/pℏ

e

B = n/N a3,

p = 2 per N parell || p = 4 per N senar
e2  i m (n/N),

N senar

e i m (n/N),

N parell

Rn;R1,R2,--,Rj-1 j = e(i/ℏ) Rn· [p + e A]  

Assimilable a les fases de Berry

Thouless 1982:
●

Pren /0 ≡ p/q

●

Per translacions magnètiques, imposa les condicions periòdiques
generalitzades :

u(k, r + R) ≠ u(k, r) u(k1, k2; x+qa, y) e-2  i py/b = u(k1, k2; x, y+ b) = u(k1, k2; x, y)
●

Imposa que siguin pròpies d'un Hamiltonià que inclou els efectes d'un
potencial amb la periodicitat de la xarxa, per als casos de fortament lligats i
feblement lligats.

●

L'efecte del potencial periòdic fa que els nivells de Landau es trenquin en
diferents subbandes.
h

/e

●

Sempre que el nivell de Fermi sigui en un gap s'obté: xy ≈

●

Utilitza la formula de Kubo per calcular H. Vegis, per exemple, O. Madelung,
Introduction to Solid-State Theory, Springer, secció 8.3.4

2



L'efecte Hall quàntic fraccionari: 1982 Horst L. Störmer and Daniel C. Tsui

xy ≈

/e

h

2



,

 enters i fraccionaris

Per tractar-lo cal afegir-hi interacció e-e.
És un problema de molts cossos.
Es poden construir les funcions d'ona
com a superposició de les solucions
d'ordre zero degenerades.

No és fins Avron-Seiler-Simon 1983 i Niu-Thouless-Wu 1985 que es fa explícita
la connexió amb les eines de la topologia.
És fent ús de la topologia que donen també explicació al FQHE.

Sempre que el nivell de fermi caigui en un gap, la conductivitat Hall pot
expressar-se com un invariant topològic mostrant explicitament la quantització.
Aquesta nova formulació generalitza el resultat de Thouless 1982 per al cas on
també hi ha les interaccions de molts cossos (interacció e-e) o desordre.
Quan ho apliquen al cas del FQHE arriben a la conclusió de que hi ha d'haver un
trencament de la simetria en l'estat fonamental de molts cossos.

Niu-Thouless-Wu 1985:

Les translacions magnètiques que compleixen les condicions de Born-von
Karman generen una xarxa tal que hi ha una unitat de flux a través de cada
cel·la unitat.
Com en una xarxa d'un cristall ordinari, es poden etiquetar les funcions
pròpies d'una banda amb un vector de l'espai recíproc.
Consideren que totes les funcions d'ona que descriuen els electrons en un
material 2D poden ser representades per una superfície corba.
La forma d'aquesta superfície pot classificar-se per un número invariant
topològic: el nombre Chern.
Aquest invariant topològic només pot variar en salts discrets enters.
Demostren que aquest invariant topològic està relacionat amb els enters que
defineixen els salts en la conductivitat.

Els models, com els miralls o les caricatures, són molt útils, però no són una imatge
fidedigna del que reflecteixen. Només en són una imatge parcial i moltes vegades
distorsionada.
No podem confondre el model i el problema físic si volem trobar nous fets rellevants que el
model ha deixat de banda o ha distorsionat.
Quan s'aplica un model cal ser ben conscients de quins són els seus objectius i límits.
Cap model és la veritat o del tot mentida. Tot depèn del mirall o la caricatura amb el que es mira.

Barcelona, 23 de març de 2017

