Forskingshøjdepunkt
Forskning ved Niels Bohr professoratet for Many-Body Quantum Optics and Quantum
Matter ved Aarhus Universitet beskriver vekselvirkninger mellem gigantiske
kvantetilstande af elektroner i halvledere.
Teorien om elektromagnetisme fra midten af det 19. århundrede forklarer lys’ opførsel
i vacuum og næsten lige så godt dets opførsel i luft. Det er relativt simpelt, fordi det
ikke afhænger af hvor meget lys, der er. Med andre ord, fotoner, som udgør de
elementære kvanter af lys, propagerer uafhængigt af hinanden.
En ny situation kan opstå, når lys skinner på
en halvleder. Et sådant materiale indeholder
typisk elektroner, der ikke bidrager til dets
elektriske ledningsevne. Dog kan lyset
excitere disse elektroner til mobile tilstande af
højere energi — en proces som er afgørende
for en stor del af moderne halvlederteknologi.
Hvert af disse exciterede elektroner efterlader
et positivt ladet hul, hvilket det tiltrækkes af.
Som resultat kan disse elektron-hul par
danne bundne tilstand — excitoner. Disse kan
anses som analoge til brintatomer, blot i et Gigantiske Rydberg-excitoner i en
fast stof. Ligesom sine atomare modstykker a t o m t y k h a l v l e d e r k a n g e n e r e r e
har disse excitoner indbyrdes vekselvirk- effektive vekselvirkninger mellem
ninger. Dette gør det muligt at påvirke fotoner (i grøn) i et plant optisk hulrum.
opførslen af fotoner. Når en foton bevæger sig
gennem en halvleder, kan den blive absorberet og danne en exciton, som
genudsender lyset, når den henfalder. Den udsendte foton kan så danne endnu en
exciton, og processen gentages. Forestil dig nu, at to fotoner i en halvleder begge
bliver omdannet til excitoner. Disse ændrer sig, når de vekselvirker og omdannes
endelig tilbage til fotoner. Den resulterende ændring i den kvantemekaniske tofotontilstand kan anses som en effektiv foton-foton vekselvirkning. I de fleste tilfælde
er denne effekt dog ganske svag og kun effektiv over korte afstande, da excitoner er
ekstremt små og man skal bruge mange af dem til at gøre disse vekselvirkninger
markante.
For nogle år siden viste spektroskopiske målinger af en speciel type af halvledere
eksistensen af en anden type excitoner med gigantiske dimensioner. I disse såkaldte
Rydberg-excitoner omløber elektronen og hullet hinanden med en imponerende stor
afstand, omkring en milliard gange større end for atomerne i materialet. Med sådan
en enorm udbredelse er de realiserede excitoner meget påvirkelige over for
perturbationer, hvilket tillader stærke vekselvirkninger i afstande endnu større end
deres faktiske udbredelse.
Tilstedeværelsen af sådanne gigantiske excitoner ændrer dramatisk den måde lys
udbreder sig på i halvlederen. De teoretiske resultater fra Aarhus-gruppen viser, at
Rydberg-excitoner ganske rigtigt kan bruges til at generere effektive fotonvekselvirkninger, som er meget større end dem i konventionelle halvledere. Denne
overdrevne optiske respons giver lovende muligheder for ikke-lineær optik og
forventes at få lyset til at opføre sig som en væske eller en melasse. Udover at være
en lovende platform for sådanne eksotiske fænomener, indikerer styrken og den store
rækkevidde af de optiske nonlineariteter, at dette kan anvendes til brugbar optisk
switching ved lave energier, og endda at man kan manipulere med lys kvant for kvant.
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