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Sisältö
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1 Tiivistelmä

Vuonna 1984 Michael Berry [1] havaitsi kvanttimekaanisten geometristen vai-
heiden merkityksen kvanttimekaniikassa. Siksi niitä kutsutaan yleisesti Ber-
ryn vaiheiksi. Geometrinen vaihe syntyy, kun systeemin Hamiltonin operaat-
torin parametrit kehittyvät adiabaattisesti parametriavaruudessa. Vaihetta
sanotaan geometriseksi, koska se riippuu parametriavaruuden geometriasta.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä Berryn vaihe on, mistä
se saa syntynsä, ja miten se ilmenee tietyissä suhteellisen yksinkertaisissa
kvanttisysteemeissä. Sitä ennen tehdään kuitenkin selväksi, mitä geometrisel-
la vaiheella tarkoitetaan. Se ei suinkaan ole pelkästään kvanttimekaaninen il-
miö, vaan se ilmenee myös klassisessa fysiikassa. Lisäksi esitellään geometris-
ten vaiheiden synnyn kannalta keskeiset adiabaattisuuden ja epäholonomian1

käsitteet. Tarkoituksena on ollut koota tietoa eri lähteistä omaksi kokonai-
suudekseen, josta lukija saa käsityksen Berryn vaiheesta ja siihen liittyvistä
keskeisistä käsitteistä.

1Termi ”epäholonomia” on suomennettu tutkielmaan englanninkielisestä termistä
”nonholonomy”.
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2 Johdanto

2.1 Klassinen yhdensuuntaiskuljetus

Tarkastellaan systeemiä, jonka tilan määräävät jotkin ulkoiset parametrit.
Tällainen systeemi on esimerkiksi heiluri, jota kuljetetaan yhdensuuntaises-
ti pallon pinnalla. Yhdensuuntaiskuljetuksessa heilurin kuljettaja ei koskaan
käännä rintamasuuntaansa. Heilahdustason suunta lähtötasoon nähden (tila)
riippuu siitä, missä paikkakoordinaateissa (ulkoiset parametrit) heiluri sijait-
see. Ulkoisten parametrien muuttuessa systeemin tila muuttuu. Jos systee-
mi ei palaa alkuperäiseen tilaansa sen jälkeen, kun ulkoiset parametrit ovat
muuttuneet ja palanneet takaisin lähtöarvoikseen, niin systeemin sanotaan
olevan epäholonominen. Epäholonomia voi ilmetä monella eri tavalla. Hei-
lurille se ilmenee kulmana, joka muodostuu heilahdustasojen välille heilurin
palatessa lähtöpisteeseensä.

Heilurin kuljetus on esimerkki pallon pinnalla tapahtuvasta klassisesta
yhdensuuntaiskuljetuksesta. Siinä vektori kuljetetaan yhdensuuntaisesti pit-
kin pintaa siten, että sen kulkema reitti muodostaa suljetun silmukan. Reitin
kuljettuaan vektori ei enää osoita samaan suuntaan kuin lähtiessään, koska
yhdensuuntaiskuljetus on epäholonominen prosessi. Epäholonomian ilmentää
alku-ja loppuvektorien välinen kulma.

Mitä hyötyä klassisen yhdensuuntaiskuljetuksen läpikäymisestä on? Kap-
paleessa 4.1 todetaan, että Berryn vaihe edustaa kvanttimekaanisen systee-
min epäholonomiaa. Erona on, että siinä missä klassisesti yhdensuuntaiskul-
jetetaan vektori pallon pinnalla, kvanttimekaniikassa kuljetetaan tilavektori
Hilbertin avaruudessa. Ensimmäisessä tapauksessa epäholonomia on vekto-
rien välinen kulma ja toisessa tilavektoriin kertyvä vaihe – Berryn vaihe. Mo-
lemmissa tilanteissa epäholonomia liittyy systeemin geometriaan, eli siihen
millaista reittiä ulkoiset parametrit ovat kehittyneet.

Vektorin yhdensuuntaiskuljetuksessa muodostuvaa kulmaa voidaan pitää
klassisena geometrisena vaiheena. Se on vähemmän abstrakti kuin kvantti-
mekaaninen geometrinen vaihe ja antaa helposti ymmärrettävän kuvan siitä,
mitä geometrisella vaiheella ja epäholonomialla tarkoitetaan. Tämän vuoksi
on hyödyllistä käydä se läpi yleisesti.
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2.2 Yhdensuuntaiskuljetus pallon pinnalla

Tässä esitetty seuraa Berryn [2] omaa lähestymistä ongelmaan. Oletetaan,
että origokeskisen pallon pinnan pisteeseen on kiinnitetty pinnan normaalia
vastaan kohtisuora yksikkövektori e. Tarkoituksena on kuljettaa vektori e
yhdensuuntaisesti pitkin suljettua polkua C, jonka piste piirtää kulkiessaan
pallon pinnalla. Kun e palaa takaisin lähtöpisteeseen, huomataan, että se on
kiertynyt kulman α, jonka suuruus riippuu kuljetusta polusta C [kuva 1].
Kulma osoittaa yhdensuuntaiskuljetuksen olevan epäholonominen prosessi.
Tavoitteena on selvittää täsmällisesti, miten α riippu polusta C.

Kuva 1: Vektorin e yhdensuuntaiskuljetus pallon pinnalla suljettua polkua C pitkin. Kun
vektori saapuu takaisin lähtöpisteeseen, alku- ja loppuvektorien välille syntyy polusta C
riippuva kulma α (C). Kuvaa katsoessa pitää muistaa huomioida, että kuljetus tapahtuu
kolmessa ulottuvuudessa.

Määritellään pallon pinnan pisteeseen ortonormaali koordinaatisto, jonka
kanta koostuu tangenttitasolla sijaitsevista kohtisuorista vektoreista e1 ja e2
sekä tangenttitasosta kohtisuorasti poispäin osoittavasta yksikkövektorista r.
Tällöin e sijaitsee määritellyssä koordinaatistosssa ja on vektoreiden e1 ja e2
jokin lineaarikombinaatio [kuva 2]. Vektorin e kuljetus tarkoittaa koordinaa-
tiston kuljetusta. Koordinaatiston liikkuessa pitkin pallon pintaa, vektori e
pyörii pinnalla sijaitsevan pisteen ympäri kulmanopeudella

ω = e× ė. (1)

Tässä on merkitty ė = de
dt

. Toisaalta kulmanopeus on lineaarikombinaatio

ω = a r + b ṙ + c r× ṙ, (2)

sillä vektorit r, ṙ ja r× ṙ ovat kohtisuorassa keskenään, ja siten mikä tahan-
sa vektori voidaan esittää niiden lineaarikombinaationa. Yhdensuuntaiskul-
jetuksessa kulmanopeudella ei saa olla vektorin r suuntaista komponenttia.
Jos sellainen olisi, koordinaatisto pyörisi vektorin r ympäri, jolloin kuljetus
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Kuva 2: Pallon pinnan pisteeseen asetettu ortonormaali koordinaatisto, jonka kanta koos-
tuu vektoreista e1, e2 ja r. Kuljetettava vektori e on kuvassa harmaalla. Se sijaitsee vekto-
reiden e1 ja e2 määräämässä tasossa ja on kohtisuorassa vektorin r kanssa. Koordinaatiston
liikkuessa vektori e pyörii pisteen P ympäri.

ei enää olisi yhdensuuntainen. Voidaan siis asettaa a = 0. Muistutetaan, että
vektorin e täytyy olla koko ajan kohtisuorassa vektorin r kanssa:

e · r = 0. (3)

Koska a = 0 yhtälössä (2), voidaan kirjoittaa

ė = ω × e = b ṙ× e+ c (r× ṙ)× e = b ṙ× e− c (e · ṙ) r, (4)

missä on käytetty vektoreiden kolmitulon ominaisuutta

(r× ṙ)× e = (e · r) ṙ− (e · ṙ) r (5)

ja yhtälöä (3). Kun huomioidaan, että vektoreiden ṙ ja e ristitulo on vektorin
r suuntainen2, yhtälö (4) saa muodon

ė = λ r, (6)

missä λ ≡ b ‖ṙ× e‖− c (e · ṙ). Kerroin λ on yhdensuuntaiskuljetuksessa syn-
tyvä verrannollisuuskerroin kuljetettavan vektorin e aikaderivaatan ja pin-
nasta kohtisuorasti poispäin osoittavan vektorin r välillä. Se ei näytä yk-
sinkertaiselta, mutta jatkon kannalta on ainoastaan oleellista, että se ei ole

2Koska ṙ·r = 0 ja e·r = 0, niin ṙ ja e sijaitsevat tasossa, joka on kohtisuorassa vektorin
r kanssa. Näin ollen ṙ× e ‖ r.
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identtisesti nolla (kulma α ei tule riippumaan kertoimesta λ). Jokainen pallon
pinnalla yhdensuuntaisesti kuljetettava vektori toteuttaa yhtälön (6) mukai-
sen ehdon. Toisin sanottuna, kun vektori kulkee yhdensuuntaisesti, sen aika-
derivaatta on aina kohtisuorassa sen hetkistä tangenttitasoa vastaan.

Esitetään vielä perustelu yhtälössä (4) käytetylle relaatiolle ė = ω × e.
Olkoot ω, e ja ė lausuttuna kantavektoreiden î, ĵ ja k̂ lineaarikombinaationa
kuten

ω = a1 î + a2 ĵ + a3 k̂,

e = b1 î + b2 ĵ + b3 k̂,

ė = c1 î + c2 ĵ + c3 k̂.

(7)

Vektorin ė = ω× e komponentti vektorin î suuntaan on a2 b3− a3 b2. On siis
osoitettava, että

c1 = a2 b3 − a3 b2. (8)

Yhtälön (1) perusteella

a2 = b3 c1 − b1 c3,

a3 = b1 c2 − b2 c1.
(9)

Näin ollen

a2 b3 − a3 b2 = c1 (b2
3 + b2

2)− b1 (c3 b3 + c2 b2). (10)

Lisäämällä yhtälön (10) oikealle puolelle nolla muodossa 0 = c1 b
2
1 − c1 b

2
1,

saadaan

a2 b3 − a3 b2 = c1 ‖e‖2 − b1 (ė · e), (11)

missä ‖e‖ ≡ 1 ja3 ė · e = 0. Täten yhtälö (8) pätee. Samankaltaisesti osoite-
taan komponenttien oikeellisuus kantavektoreiden ĵ ja k̂ suuntaan. Relaation
ė = ω× e käyttö on tämän nojalla perusteltu.

Jotta kulma α saadaan laskettua, määritellään kompleksinen yksikkövek-
tori

ψ ≡ e1 + i e2√
2

. (12)

Hyödyntämällä yhtälöä (6) pystytään osoittamaan, että

ψ∗ · ψ̇ = 0. (13)

3Yhtälö ė · e = 0 saadaan, kun derivoidaan puolittain ajan suhteen yhtälöä 1 = ‖e‖ =
b21 + b22 + b23.
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Todistetaan yhtälö (13). Vektorin e yhdensuuntaiskuljetuksessa myös vekto-
rit e1 ja e2 kuljetetaan yhdensuuntaisesti. Näin ollen

ėi = λi r,

ei · r = 0,
(14)

missä i = 1, 2 ja kerroin λi on vektorin ėi verrannolisuuskerroin. Lasketaan

ψ∗ · ψ̇ =
e1 · ė1 + e2 · ė2

2
+
i (e1 · ė2 − e2 · ė1)

2
. (15)

Yhtälön (14) takia

ei · ėj = λj ei · r = 0, i, j = 1, 2. (16)

(17)

Siten yhtälö (13) on osoitettu.
Määritellään sitten jokaiseen pallon pisteeseen lokaalissa tangenttitasossa

sijaitseva ortonormaali kanta

{u(r),v(r)}. (18)

Jatkossa oletetaan, että v(r) on pituuspiirin ja u(r) leveyspiirin suuntainen
jokaisessa pallon pisteessä. Kuva 3 selventää tilannetta. Lokaalissa kannassa
vektoria ψ vastaa yksikkövektori

n ≡ u + iv√
2

. (19)

Kun vektori e on kuljetettu johonkin pallon pisteeseen, kuljetetut kantavek-
torit e1 ja e2 eroavat lokaaleista kantavektoreista u ja v siten, että kuljetetta-
vat vektorit ovat kiertyneet kulman α(t) lokaaleihin kantavektoreihin nähden
[kuva 4]. Geometrian perusteella kantavektoreiden välillä on yhteys[

e1

e2

]
=

[
cosα sinα
− sinα cosα

] [
u
v

]
, (20)

missä 2 × 2 matriisi on rotaatiomatriisi. Täten

ψ =
cosαu + sinαv − i sinαu + i cosαv√

2

=
(cosα− i sinα)u + (sinα + i cosα)v√

2

= e−iα n.

(21)
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Kuva 3: Pallon orientaatio yhdensuuntaiskuljetuksessa. Kuvassa näkyy myös erään pallon
pisteen ortonormaali kanta, jonka kantavektorit ovat leveys- ja pituuspiirien suuntaiset.

Nyt ollaan valmiina laskemaan α̇, ja sitä kautta saadaan lopulta α:

0 = ψ∗ · ψ̇ = eiαn∗ · d

dt
(e−iαn)

= eiαn∗ · (−i α̇ e−iα n+ ṅ e−iα)

= −in∗ · n α̇ + n∗ · ṅ,

(22)

missä ensimmäisessä yhtäsuurudessa on käytetty yhtälöä (13) ja toisessa
yhtälöä (21). Tässä n∗ · n = 1, joten

α̇ = −in∗ · ṅ. (23)

Kun e palaa lähtöpisteeseensä ajan T jälkeen kuljettuaan pallon pinnalla
polun C, niin integroimalla yhtälöä (23) puolittain ajan suhteen, tulee

α = −i

∫ T

0

n∗ · ṅ dt = −i

∮

C

n∗ · dn, (24)
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Kuva 4: Kuljetettavien kantavektoreiden ero lokaaliin kantaan. Kun ortonormaalit vektorit
e1 ja e2 saapuvat johonkin polun pisteeseen ajan hetkellä t, ne ovat kiertyneet kulman
α(t) lokaaliin kantaan nähden. Kuvassa vektori r osoittaa kuvasta poispäin.

missä on tarkalleen ottaen merkitty ∆α ≡ α. Tässä4

n∗ · dn =
i(u · dv − v · du)

2
, (25)

ja koska u · v = 0, seuraa u · dv = −v · du. Näin ollen yhtälö (24) voidaan
kirjoittaa muotoon

α = −
∮

C

v · du. (26)

Kompleksisuutta ei enää esiinny – sitä on käytetty tässä pelkästään helpot-
tamaan ongelman ratkaisua. Vielä ei kuitenkaan olla valmiita. Jotta kulman
α laskeminen yhtälön (26) avulla olisi järkevää, on näytettävä, että α on
invariantti lokaalin kannan (18) valinnan suhteen: Jos valitaan uusi lokaali
kanta {u′

(r),v
′
(r)}, niin vanha kanta saadaan uudesta kiertämällä sitä kul-

malla, jota merkitään −µ(r). Tällöin kompleksisten yksikkövektorien välillä
on yhteys

n
′
= ei µ n, (27)

mikä saadaan samankaltaisesti kuin yhtälö (21). Siten yhtälön (24) integrandi
uudessa kannassa on

n∗′ · ṅ′
= e−i µ n∗ (i eiµµ̇n+ eiµṅ)

= i µ̇+ n∗ · ṅ,
(28)

joten uudessa kannassa kulma α
′
on

α
′
=

∮

C

dµ− i

∮

C

n∗ · dn = 0− i

∮

C

n∗ · dn = α, (29)

4Termillä n∗ · dn on myös reaaliosa
u · du+ v · dv

2
, mutta sen voi perustella olevan

nolla seuraavasti: Kantavektoreiden aikaderivaatat ovat kohtisuorassa kantavektoreiden
kanssa. Tällöin esimerkiksi u · u̇ = 0, joten u · du = 0.
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eli se on sama kuin vanhassa kannassa. Näin ollen α on riippumaton lokaalin
kannan valinnasta. Valitaan

v(r) =
∂r

∂θ
/

∥∥∥∥∂r∂θ
∥∥∥∥ = cos θ cosφ î + cos θ sinφ ĵ− sin θ k̂,

u(r) =
∂r

∂φ
/

∥∥∥∥ ∂r∂φ
∥∥∥∥ = − sinφ î + cosφ ĵ,

(30)

missä r = sin θ cosφ î + sin θ sinφ ĵ + cos θ k̂ ja θ on polaarikulma sekä φ on
atsimuuttikulma. Tällä valinnalla jokaisessa pallon pisteessä lokaalin kannan
v osoittaa pituuspiirin ja u leveyspiirin suuntaan. Tässä

v · du = − cos θ dφ, (31)

ja lopulta saadaan

α =

∮
C

cos θ dφ. (32)

Pidemmälle ei voida edetä, ellei spesifioida millainen reitti C on5. Noste-
taan kuitenkin esille erityistapauksena polaarikulmaan θ asetettu Foucaul-
tin heiluri. Siinä maapallo suorittaa heilurin yhdenuuntaiskuljetuksen ja pa-
latessaan vuorokauden kuluttua takaisin lähtöpisteeseen, heilahdustaso on
muodostanut polaarikulmasta riippuvan kulman lähtötasoon. Yhtälön (32)
perusteella tämä kulma on 2 π cos θ radiaania, mikä on toisin sanottuna hei-
lahdustason päivittäisen prekession suuruus.

Kun vektori palaa lähtöpisteeseen yhdensuuntaiskuljetuksen jälkeen, voi-
daan sanoa, että lähtövektori ja loppuvektori eivät enää ole samassa vai-
heessa. ”Vaihe-ero”α on geometrista vaihetta, koska se riippuu pelkästään
systeemin geometriasta, eli siitä millaista reittiä pitkin vektori on kuljetettu.

5Tarkalleen ottaen yhtälöstä (26) voidaan edetä vielä yleisempään muotoon kuin mihin
tässä on päädytty. Esimerkiksi Berryn [3] vaihtoehtoisessa käsittelyssä näytetään, että α
on avaruuskulma, jolla r:n kulkema reitti nähdään origosta. Tämä kuitenkin edellyttää
differentiaaligeometrian työkalujen käyttöä, johon tässä ei haluta mennä.
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3 Adiabaattisuus kvanttimekaniikassa

3.1 Adiabaattinen approksimaatio

Heilurin yhdensuuntaiskuljetuksessa kuljetuksen on tapahduttava tarpeeksi
hitaasti. Muuten heilurin värähtelystä tulee kaoottista ja ei voida enää puhua
yhdensuuntaiskuljetuksesta. Tarkemmin sanottuna vaaditaan, että kuljetuk-
sen on tapahduttava adiabaattisesti.

Prosessia kutsutaan adiabaattiseksi, jos sen ulkoiset parametrit kehit-
tyvät paljon hitaammin kuin sisäiset parametrit. Se, mitä parametreilla tar-
koitetaan, riippuu tilanteesta. Esimerkiksi Foucaultin heilurin kuljetus tapah-
tuu adiabaattisesti, jos sen paikkakoordinaatit (ulkoiset parametrit) kehit-
tyvät paljon hitaammin verrattuna heilurin jaksonaikaan, joka kuvaa heilurin
paikallisten paikkakoordinaattien (sisäisten parametrien) muutosnopeutta.

Jos tarkasteltava prosessi on adiabaatinen, sen analysointiin voidaan käyt-
tää niin sanottua adiabaattista approksimaatiota. Periaatteessa tällöin on-
gelman analysointi tapahtuu siten, että hitaasti muuttuvat ulkoiset paramet-
rit pidetään vakiona, ratkaistaan ongelma, ja annetaan sen jälkeen ulkoisten
parametrien muuttua ajassa. Kvanttimekaniikassa adiabaattinen approksi-
maatio esitetään muodossa, jota sanotaan adiabaattiseksi teoreemaksi. Se
sanoo, että jos systeemin Hamiltonin operaattori muuttuu tarpeeksi hitaasti
eli adiabaattisesti, ja systeemi aloittaa Hamiltonin operaattorin eli energian
ominaistilassa |n〉, niin systeemi löydetään myös myöhemmin energian omi-
naistilasta |n〉. Ominaistilan |n〉 fysikaalinen merkitys on, että jos systeemistä
mitataan energia, saadaan mittauksessa ominaisarvoksi tilaa vastaava omi-
naisarvo. Adiabaattiselle teoreemalle on olemassa useita todistuksia, mutta
ne eivät ole yksinkertaisia6, eikä niitä tulla käymään läpi tarkemmin. Adia-
baattinen teoreema on kuitenkin tärkeä, koska Berryn vaihe syntyy juuri sil-
loin, kun kvanttisysteemin Hamiltonin operaattori kehittyy adiabaattisesti
ja systeemi säilyy sen kertaluvun tilasta, mistä se aloittaa.

Selvitetään seuraavaksi milloin adiabaattista approksimaatiota on oikeu-
tettua käyttää kvanttimekaniikassa. Toisin sanottuna oletetaan adiabaattisen
teoreeman pätevän ja tutkitaan millaisen ehdon systeemi tällöin toteuttaa.
Samalla esitetään peruskäsitteitä, joita tullaan käyttämään määritettäessä
Berryn vaihetta.

6Eräs todistus löytyy esimerkiksi Messiahin [4] oppikirjasta.
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3.2 Peruskäsitteitä ja adiabaattisuusehto

Tutkitaan kvanttisysteemiä, jonka Hamiltonin operaattori Ĥ riippuu para-
metrivektorista R = (R1, ..., Rn)ᵀ, jossa parametrivektorin komponentit Ri

riippuvat ajasta. Jokainen parametrivektori vastaa pistettä niin kutsutus-
sa parametriavaruudessa. Hamiltonin operaattorin ominaistilojen oletetaan
muodostavan diskreetin joukon

{|1〉 , |2〉 , ..., |n〉 , ...}, (33)

missä jokainen ominaistila toteuttaa ominaisarvoyhtälön

Ĥ(R) |n〉 = En(R) |n〉 (34)

ja on ortonormaali muiden ominaistilojen kanssa: 〈i|j〉 = δij. Tässä omi-

naisarvo En on systeemin energia tilassa |n〉. Esitetään jatkoa ajatellen Ĥ
spektrihajotelmana (spectral decomposition) eli muodossa

Ĥ =
∑
m

Em |m〉 〈m| . (35)

Ominaisarvoyhtälö (34) määrittelee ominaistilat ainoastaan vaihetermiin as-
ti. Tällöin siis ei α(R) |n〉 on selvästi yhtä pätevä ominaistila kuin |n〉. Tässä
α on reaalinen funktio, joka on hyvin määritelty koko parametriavaruudessa.
Systeemin tilavektori voidaan esittää lineaarikombinaationa

|ψ〉 =
∑
m

cm |m〉 , (36)

koska Ĥ on hermiittinen, ja siten sen ominaistilat ovat täydellisiä. Kertoimet
cm ovat ajasta riippuvia kompleksilukuja. Oletetaan sitten, että systeemi on
hetkellä t = 0 Hamiltonin operaattorin ominaistilassa |n〉. Ominaistilojen
vaihetermin valinnasta riippumaton alkuehto tilavektorille |ψ〉 on silloin

|ψ(0)〉 〈ψ(0)| = |n,R(0)〉 〈n,R(0)| . (37)

Yksinkertaisin, mutta hyödyllinen tapaus on tilanne, jossa R ei riipu ajasta.
Sijoittamalla yhtälö (36) Schrödingerin yhtälöön

i~
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 , (38)

saadaan

i~
∑
m

ċm |m〉+ cm |ṁ〉 =
∑
m′

E
′

m |m
′〉 〈m′ |

∑
m

cm |m〉 . (39)



13

Hyödyntämällä tilojen ortonormaalisuutta ja sitä, että ominaistilat eivät
tässä tapauksessa riipu ajasta, voidaan yhtälö (39) kirjoittaa muotoon∑

m

(i~ ˙cm − Emcm) |m〉 = 0, (40)

missä jokaisen ominaistilan |m〉 kertoimen on oltava nolla. Näin saadaan
jokaiselle kertoimelle yksinkertainen separoituva differentiaaliyhtälö, jonka
ratkaisu on

cm = Am e
−iEmt/~, (41)

missä Am on alkutilan määräämä vakio. Näin ollen ajasta rippumattomassa
tapauksessa, kun otetaan huomioon alkuehto (37), tilavektori on

|ψ〉 = e−iEnt/~ |n〉 . (42)

Toisin sanoen systeemin aloittaessa tilassa |n〉, se säilyy siellä. Aikariippu-
vuus sisältyy ainoastaan vaihetermiin e−iEnt/~, joka ei muuta tilan kertalukua.
Tilaa (42) sanotaankin stationaariseksi tilaksi.

Mielenkiintoisempi tapaus saadaan, kun R muuttuu ajassa. Yleisesti sys-
teemi hyppii tällöin monimutkaisilla tavoilla eri ominaistilojen välillä. Se voi
aloittaa tilassa |n〉, mutta myöhemmin löytyä jostain toisen kertaluvun omi-
naistilasta. Adiabaattinen teoreema sanoo, että jos Ĥ kehittyy tarpeeksi hi-
taasti, ts. adiabaattisesti, systeemi säilyy sen kertaluvun tilassa, mistä se
aloittaa. Voidaan kuitenkin osoittaa, että systeemi säilyy tilassa |n〉 kuten

|ψ〉 = cn |n〉 , ∀ t, (43)

missä yhtäsuuruutta täytyy kohdella approksimaationa, ja tämä kvanttime-
kaaninen adiabaattinen approksimaatio on pätevä täsmälleen silloin, kun on
voimassa adiabaattisuusehto

〈m| dĤ
dt
|n〉

En − Em
≈ 0, ∀m 6= n. (44)

Jotta voidaan päätellä onko yhtälön (44) vasen puoli riittävän pieni, tutkitta-
valla systeemillä on oltava määriteltynä sisäinen taajuuden skaalauskerroin7.
Perustelu yhtälöille (43) ja (44) löytyy esimerkiksi Bohmin oppikirjasta [5].

Stationaarisille tiloille adiabaattisuusehto pätee triviaalisti, koska niille
dĤ
dt

= 0. Niiden avulla nähdään kuitenkin mitä sisäisellä taajuuden skaalaus-
kertoimella tarkoitetaan. Yhtälöstä (42) havaitaan tilan sisäisen taajuuden

7Adiabaattisuusehdon vasemmalla puolella on taajuuden yksikkö (osoittajassa J
s ja

nimittäjässä J).
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olevan verrannollinen termiin En

~ , joka on taajuuden skaalauskerroin kysei-
selle stationaariselle tilalle. Muille systeemeille saadaan luonnollisesti toisen-
laisia skaalauskertoimia.

Tähän asti adiabaattisuusehto on ollut, että ”Hamiltonin operaattorin on
kehityttävä tarpeeksi hitaasti”. Yhtälö (44) antaa tämän hyvin epämääräisen
ehdon täsmällisemmässä muodossa: energian ominaistilojen muutosnopeus
täytyy olla paljon pienempi kuin ominaistilojen energioiden erotus. Kun
kvanttisysteemin sanotaan kehittyvän adiabaattisesti, tiedetään Hamiltonin
operaattorin muutosnopeuden olevan sellainen, että yhtälö (44) toteutuu.
Nyt ollaan valmiina johtamaan Berryn vaiheen eksplisiittinen muoto ja tut-
kimaan miten se ilmenee eri kvanttisysteemeissä.
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4 Berryn vaihe

4.1 Berryn vaiheen synty

Tarkastellaan kvanttisysteemiä, jonka alkutila on Hamiltonin operaattorin
(35) ominaistilassa |n〉 ja toteuttaa adiabaattisuusehdon (44). Tällöin sen
tilavektori säilyy ajan kuluessa tilassa |n〉 ja saadaan siis yhtälöstä (43).
Sijoittamalla tilavektori Schrödingerin yhtälöön, ottamalla puolittain sisätulo
ominaistilan |n〉 kanssa, hyödyntämällä ominaistilojen ortonormaaliutta sekä
ominaisarvoyhtälöä (34), saadaan suoraviivaisesti yhtälö

dcn
cn

=
−iEn
~

dt− 〈n| d

dt
|n〉 dt. (45)

Integroimalla vasenta puolta cn:n ja oikeaa t:n suhteen,

cn(t) = exp

(
−i
~

∫ t

0

En(t
′
) dt

′
)

exp

(
i

∫ t

0

i 〈n| d

dt′
|n〉 dt

′
)
. (46)

Toisin kuin stationaaristen tilojen tapauksessa, Hamiltonin operaattori, ja
näin ollen myös ominaistila |n〉 ja vastaava ominaisenergia En ovat ajasta
riippuvia. Ajasta riippumattomassa tapauksessa yhtälö (46) redusoituu sta-
tionaaristen tilojen mukaiseen muotoon (41). Määrittelemällä

θn ≡ −
1

~

∫ t

0

En(t
′
) dt

′
, γn ≡

∫ t

0

i 〈n| d

dt′
|n〉 dt

′
, (47)

voidaan tilavektori kirjoittaa kompaktissa muodossa

|ψ〉 = ei θnei γn |n〉 . (48)

Muistutetaan, että yhtälön (48) yhtäsuuruus ei tarkalleen ottaen ole yhtäsuu-
ruus, vaan approksimaatio. Sitä voidaan kuitenkin pitää yhtäsuuruutena niin
kauan kuin adiabaattisuusehto (44) pätee ja näin tullaan jatkossa oletta-
maan.

Vaihetta θn sanotaan dynaamiseksi vaiheeksi. Se yleistää stationaaristen
tilojen vaiheen ajasta riippuvaan tilanteeseen. Toista vaihetta γn sanotaan
geometriseksi vaiheeksi. Toisin kuin dynaaminen vaihe, geometrinen vaihe
riippuu vain parametrivektorin R kulkemasta reitistä. Jotta tämä nähdään,
on poistettava eksplisiittinen aikariippuvuus integraalista (47): Koska |n〉
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riippuu parametreista R1(t), ..., RN(t), pätee8

d

dt
|n〉 =

∂ |n〉
∂R1

dR1

dt
+ ...+

∂ |n〉
∂RN

dRN

dt
= ∇R |n〉 ·

dR

dt
, (49)

missä ∇R on parametriavaruuden differentiaalioperaattori. Geometrinen vai-
he on tällöin

γn ≡
∫ t

0

i 〈n| d

dt′
|n〉 dt

′
=

∫ t

0

i 〈n|∇R n〉 ·
dR

dt′
dt
′

=

∫ Rf

Ri

i 〈n|∇R n〉 · dR,

(50)

missä Ri ≡ R(0) ja Rf ≡ R(t). Yhtälön (50) integrandia sanotaan Berryn
vektoripotentiaaliksi. Merkitään sitä tässä kuten

An ≡ i 〈n|∇R n〉 . (51)

Geometrinen vaihe voidaan siten esittää tiiviissä muodossa

γn =

∫ Rf

Ri

An · dR. (52)

Geometrista vaihetta pidettiin pitkään merkityksettömänä. Kappaleen
3.2 perusteella voidaan aivan hyvin käyttää ominaistilan |n〉 sijasta tilaa
eiα |n〉. Jos tehdään tilan vaihtamista vastaava mittamuunnos (gauge trans-
formation)

|n〉 → eiα(R) |n〉 , (53)

niin Berryn vektoripotentiaali muuntuu kuten

An → i e−iα 〈n| ∇R e
iα |n〉

= i e−i α (ei α 〈n|∇R n〉+∇R e
i α)

= An −∇R α.

(54)

Tästä seuraa, että myös geometrinen vaihe muuntuu mittamuunnoksen (53)
seurauksena:

γn →
∫
An · dR−

∫
∇R α · dR = γn − [α(R(t))− α(R(0))]. (55)

8Yhtälön (49) toinen yhtäsuuruus ei ole heti selvä: Esimerkiksi Boasin oppikirjan

[6] perusteella, käyräviivaisissa ortogonaaleissa koordinaateissa ∇R |n〉 =
∑

i
1
hi

∂|n〉
∂Ri

êi

ja dR
dt =

∑
i hi

dRi

dt êi, missä parametrit hi riippuvat koordinaatistosta ja vektorit êi
ovat koordinaatiston ortonormaalit kantavektorit. Kun lasketaan ∇R |n〉 · dR

dt , seuraa kes-
kimmäinen lauseke yhtälössä (49) ja yhtälö on näin ollen perusteltu.
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Tämän tiedon perusteella osoitettin jo vuonna 1928 [5], että voidaan aina
valita funktio α, joka eliminoi kertyvän geometrisen vaiheen. Toisin sanottuna

γn − [α(R(t))− α(R(0))] = 0. (56)

Geometrinen vaihe sivuutettiin ongelmista yli 50 vuoden ajan, kunnes Berry
[1] tutki Hamiltonin operaattorin syklistä muutosta. Tällöin parametrivektori
R palaa ajan T jälkeen lähtöpisteeseen, jolloin pätee Ĥ(R(0)) = Ĥ(R(T )).
Syklisessä muutoksessa α ei enää ole mielivaltainen, sillä

exp(i α(R(0))) = exp(i α(R(T ))), (57)

josta seuraa
α(R(0))− α(R(T )) = 2πN, N ∈ Z. (58)

Tästä päädytään merkittävään tulokseen: Jos Hamiltonin operaattori ke-
hittyy syklisesti, niin geometrinen vaihe muuntuu mittamuunnoksessa (53)
yhtälön (55) perusteella kuten

γn → γn + 2πN, N ∈ Z. (59)

Näin ollen geometrista vaihetta ei voida hävittää, kun Hamiltonin operaat-
tori kehittyy syklisesti; se muuttuu jollain 2π:n monikerralla. Syklisessä ti-
lanteessa yhtälö (52) tulee muotoon

γn =

∮
C

An · dR, (60)

missä C on parametriavaruuden polku. Tätä tulosta kutsutaan Berryn vai-
heeksi. Se ilmentää kvanttimekaanisen systeemin epäholonomiaa samankal-
taisesti kuin klassisessa yhdensuuntaiskuljetuksessa syntyvä kulma (32): Kun
parametrivektori kulkee parametriavaruudessa, se ”kuljettaa” tilavektoria (48)
Hilbertin avaruudessa. Palatessaan lähtöpisteeseen tilavektorin ulkoiset para-
metrit (Hamiltonin operaattorin argumentit) ovat samat kuin alussa, mutta
se eroaa alkuperäisestä vaiheella, joka riippuu puhtaasti systeemin geomet-
riasta – eli parametrivektorin kulkemasta reitistä.

4.2 Berryn vaiheen ominaisuuksia

Berryn vaiheella on ominaisuuksia, jotka on hyvä nostaa tässä vaiheessa esille.
Koska Hamiltonin operaattorin (35) ominaistilat ovat ortonormaaleja, niin

∇R 〈n|n〉 = 0. (61)
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Mutta toisaalta
∇R 〈n|n〉 = 〈n|∇R n〉∗ + 〈n|∇R n〉 , (62)

joten 〈n|∇R n〉 on aidosti imaginaarinen, ja siten An = i 〈n|∇R n〉 on reaali-
nen. Toisin sanoen, Berryn vaihe on reaalinen.

Toiseksi, Berryn vaihe häviää, jos An on triviaali tai Hamiltonin ope-
raattorin ominaistila on triviaalisti imaginaarinen. Ensimmäisellä väitteellä
tarkoitetaan vektoripotentiaalin olevan muotoa

An = ∇R α(R). (63)

Tällöin Berryn vaihe on valmiiksi jokin 2π:n monikerta, jonka mittamuun-
noksen (53) tekeminen hävittää yhtälön (54) perusteella.

Toinen väite tarkoittaa, että ominaistila on muotoa

|n〉 = e−iα(R) |n′〉 , (64)

missä |n′〉 on reaalinen vektori. Tällaisella ominaistilalla Berryn vektoripo-
tentiaali on

An = eiαi 〈n′ | ∇R e
−iα |n′〉

= eiαi (e−iα 〈n′ |∇R n
′〉+ 〈n′ |n′〉 ∇R e

−iα)

= i 〈n′ |∇R n
′〉+∇R α.

(65)

Edellä osoitetun valossa [yhtälöt (61) ja (62)] 〈n′ |∇R n
′〉 on aidosti imagi-

naarinen, mutta toisaalta reaalinen, joten se on nolla. Siten Berryn vaihe
on

γn =

∮
C

∇R α · dR =

∮
C

dα = 0. (66)

Viimeiseksi, Berryn vaiheen laskeminen viivaintegraalin (60) avulla voi
olla vaikeaa, koska se edellyttää termin ∇R |n〉 arviointia. Kolmessa ulot-
tuvuudessa tähän ongelmaan saadaan ratkaisu muuttamalla viivaintegraali
pintaintegraaliksi ja poistamalla riippuvuus vaikeasta termistä ∇R |n〉:

γn =

∮
C

An · dR =

∫∫
S

∇R ×An · dS = i

∫∫
S

∇R × 〈n|∇R n〉 · dS

= i

∫∫
S

〈∇R n|× |∇R n〉 · dS

= i

∫∫
S

∑
m 6=n

〈∇R n|m〉× 〈m|∇R n〉 · dS.

(67)

Näin on saatu aikaan pintaintegraali. Siinä S on parametriavaruuden pin-
ta, jonka polku C rajoittaa. Toinen yhtäsuuruus seuraa Stokesin lauseesta
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ja neljäs voidaan varmistaa suoraviivaisesti laskemalla, kunhan käytetään
aksiomaattista oletusta, että kaikissa käyräviivaisissa ortogonaalisissa koor-
dinaatistoissa pätee

∇R ×∇R |n〉 = 0. (68)

Viimeinen yhtäsuuruus ei ole niin selvä, joten perustellaan se tarkemmin.
Koska Hamiltonin operaattorin ominaistilat ovat täydellisiä, ∇R |n〉 voidaan
esittää lineaarikombinaationa

∇R |n〉 =
∑
m

am |m〉 . (69)

Ottamalla puolittain sisätulo tilan |n′〉 kanssa, saadaan välittömästi

an′ = 〈n′ |∇R n〉 . (70)

Näin ollen

∇R |n〉 =
∑
m

〈m|∇R n〉 |m〉 , (71)

jolloin

〈∇R n|× |∇R n〉 =
∑
m

∑
m′

〈m| 〈∇R n|m〉× 〈m
′ |∇R n〉 |m

′〉

=
∑
m 6=n

〈∇R n|m〉× 〈m|∇R n〉+ 〈∇R n|n〉× 〈n|∇R n〉 ,
(72)

missä on käytetty tilojen ortonormaalisuutta 〈m|m′〉 = δmm′ . Näytetään,
että m = n termi häviää: Edellä on osoitettu vektorin 〈n|∇R n〉 olevan
aidosti imaginaarinen, joten se eroaa kompleksikonjugaatistaan ainoastaan
etumerkin osalta. Tällöin siis

〈n|∇R n〉 = −〈n|∇R n〉∗ = −〈∇R n|n〉 . (73)

Siten yhtälön (72) m = n termi on kahden vastakkaissuuntaisen vektorin ris-
titulo, eli se häviää. Vielä pitää poistaa riippuvuus termistä ∇R |n〉. Operoi-
malla puolittain ominaisarvoyhtälö (34) operaattorilla ∇R ja ottamalla sen
jälkeen puolittain sisätulo tilan |m〉 kanssa, missä m 6= n, saadaan että

〈m| ∇R Ĥ |n〉+ 〈m| Ĥ |∇R n〉 = ∇REn 〈m|n〉+ En 〈m|∇R n〉 . (74)

Vasemman puolen toiseen termiin voidaan hyödyntää operaattorin Ĥ her-
miittisyyttä ja oikean puolen ensimmäinen termi on nolla. Näin ollen

〈m|∇R n〉 =
〈m| ∇R Ĥ |n〉
En − Em

, (75)
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ja lopulta

γn = i

∫∫
S

Vn · dS, (76)

missä

Vn ≡
∑
m 6=n

〈n| ∇RĤ |m〉× 〈m| ∇RĤ |n〉
(En − Em)2

(77)

on Berryn vektoripotentiaalin roottori. Kuten nähdään, riippuvuutta ter-
mistä ∇R |n〉 ei ole enää mukana.

4.3 Elektroni magneettikentässä

Tähän asti kaikki on pidetty hyvin yleisellä tasolla. Jotta Berryn vaiheesta
saataisiin konkreettisempi kuva, käydään läpi miten se ilmenee yksinkertai-
sessa todellisessa kvanttisysteemissä – elektronissa, joka on asetettu ulkoiseen
magneettikenttään.

Oletetaan, että elektroni on levossa origossa ja että siihen vaikuttaa ajassa
muuttuva magneettikenttä

B(t) = B0 (sin θ cosφ î + sin θ sinφ ĵ + cos θ k̂). (78)

Tässä θ = θ(t) on polaari- ja φ = φ(t) atsimuuttikulma ja B0 = B0(t) on pa-
rametri, joka kertoo magneettikentän voimakkuuden. Hamiltonin operaattori
magneettikenttään asetetulle levossa olevalle elektronille on

Ĥ = −γ~
2

B · (σ̂x î + σ̂y ĵ + σ̂z k̂), (79)

missä gyromagneettinen vakio γ = −e
m

ja operaattorit σ̂i, i = x, y, z ovat
Paulin spinmatriiseja

σ̂x ≡
[
0 1
1 0

]
, σ̂y ≡

[
0 −i
i 0

]
, σ̂z ≡

[
1 0
0 −1

]
. (80)

Kerroin e ~
2m

ei ole oleellinen Berryn vaiheen kannalta, joten asetetaan se yk-
sinkertaisuuden takia ykköseksi. Tällöin elektronin Hamiltonin operaattoriksi
saadaan

Ĥ = B0 (sin θ cosφ σ̂x + sin θ sinφ σ̂y + cos θ σ̂z), (81)

= B0

[
cos θ e−iφ sin θ
eiφ sin θ − cos θ

]
, (82)

jonka ominaisarvot ovat
E± = ±B0. (83)
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Hamiltonin operaattorin ominaistiloja ei saada niin suoraan. Ne löytyvät
esimerkiksi Griffithsin oppikirjasta [7] ja voidaan kirjoittaa muotoon

|+〉 =

(
cos θ

2

eiφ sin θ
2

)
, |−〉 =

(
sin θ

2

−eiφ cos θ
2

)
. (84)

Tilassa |+〉 elektronin spin osoittaa magneettikentän suuntaan ja tilassa |−〉
spin on asettunut magneettikentän vastaisesti. Jos systeemi kehittyy adia-
baattisesti ja elektroni aloittaa tilassa |+〉, niin se myös säilyy siinä. Mag-
neettikentän B suunnan muuttuessa elektronin Hamiltonin operaattorin pa-
rametrit muuttuvat, jolloin tilavektori alkaa kerätä geometrista vaihetta. Kun
B sitten jossain vaiheessa palaa takaisin alkuarvoonsa, se on kulkenut para-
metriavaruudessa suljetun silmukan, joka rajaa pinnan S. Parametriavaruu-
della tarkoitetaan tässä komiulotteista avaruutta, jonka koordinaatit ovat
pisteet (B0, θ, φ). Jokaista pistettä vastaa parametriavaruuden vektori B.
Berryn vaihe voidaan laskea yhtälöstä (76).

Pitää siis määritellä Berryn vektoripotentiaalin roottori V+ (yhtälö (77)).
Kuten on nähty, elektronin Hamiltonin operaattorilla on tässä tapaukses-
sa ainoastaan kaksi ominaistilaa, joten roottoria V+ varten tarvitsee laskea
ainoastaan yksi termi 〈−|∇RĤ |+〉. Toinen tarvittava termi, 〈+| ∇RĤ |−〉,
saadaan helposti ensimmäisen kompleksikonjugaattina9 .

Tässä tapauksessa parametriavaruuden operaattorin ∇R vaikutus Hamil-
tonin operaattoriin on10

∇RĤ =
∂Ĥ

∂B0

r̂ +
1

B0

∂Ĥ

∂θ
θ̂ +

1

B0 sin θ

∂Ĥ

∂φ
φ̂, (85)

jossa olevat Hamiltonin operaattorin osittaisderivaatat voidaan laskea mut-
kattomasti yhtälöstä (81). Tulokset ovat

∂Ĥ

∂θ
= B0 (cos θ cosφ σ̂x + cos θ sinφ σ̂y − sin θ σ̂z),

∂Ĥ

∂φ
= B0 (− sin θ sinφ σ̂x + sin θ cosφ σ̂y),

∂Ĥ

∂B0

= sin θ cosφ σ̂x + sin θ sinφ σ̂y + cos θ σ̂z.

(86)

9Tämä johtuu siitä, että ∇RĤ on hermiitinen: 〈+| ∇RĤ |−〉 = 〈∇RĤ −|+〉∗ =
〈−|∇RĤ |+〉∗.

10Yhtälössä (85) esiintyvät vektorit ovat pallokoordinaatiston yksikkövektorit. Ekspli-
siittisesti: r̂ = sin θ cosφ î+ sin θ sinφ ĵ+ cos θ k̂, θ̂ = cos θ cosφ î+ cos θ sinφ ĵ− sin θ k̂ ja
φ̂ = − sinφ î + cosφ ĵ.
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Spinmatriisit vaikuttavat ominaistilaan |+〉 kuten

σ̂x |+〉 =

(
eiφ sin θ

2

cos θ
2

)
, σ̂y |+〉 = i

(
−eiφ sin θ

2

cos θ
2

)
, σ̂z |+〉 =

(
cos θ

2

−eiφ sin θ
2

)
. (87)

Kaikki oleellinen on selvitetty, jotta V+ saadaan laskettua. Jäljellä on enää
suoraviivainen, mutta pitkähkö lasku, jossa 〈−|∇RĤ |+〉 kirjoitetaan auki ja
sievennetään. Lopputulokseksi tulee

〈−|∇RĤ |+〉 = −θ̂ − i φ̂, (88)

ja siten
〈+| ∇RĤ |−〉 = −θ̂ + i φ̂. (89)

Näin ollen

V+ =
〈+| ∇RĤ |−〉× 〈−|∇RĤ |+〉

(E+ − E−)2
=

i

2B2
0

r̂. (90)

Siten elektronin tilavektorin Berryn vaihe voidaan kirjoittaa muotoon

γ+ = i

∫∫
S

V+ · dS = i

∫∫
S

i

2B2
0

r̂ · dS = −1

2

∫
Ω

dΩ = −1

2
Ω, (91)

missä Ω on avaruuskulma, jossa magneettikentän B piirtämän polun märäämä
pinta S näkyy origosta. Jos elektroni aloittaa tilasta |−〉, selvästi ristitulon
ominaisuuksien takia V− = −V+, joten silloin Berryn vaihe on

γ− =
1

2
Ω. (92)

4.4 Degeneraatio Berryn vaiheessa

Voi olla, että jossain parametriavaruuden pisteessä jotkin Hamiltonin ope-
raattorin ominaistilat ovat degeneroituneita. Tällöin, jos integraalissa (76)
pinta S sisältää degeneraatiopisteen, integrandin (77) degeneraatiotiloja vas-
taavat termit dominoivat integraalissa.11 Oletetaan yksinkertaisuuden takia,
että Hamiltonin operaattorin ominaistilan |+〉 kanssa on vain yksi degene-
roitunut tila |−〉 (ominaistilat kuuluvat tässä yleiselle systeemille, ei edellä
esitellylle elektronille). Olkoon lisäksi degeneraatiopiste R = 0 ja degeneraa-
tioenergia

E+(R = 0) = E−(R = 0) = 0. (93)

11Yhtälössä (77) olevat degeneraatiotiloja vastaavien termien nimittäjät lähestyvät nol-
laa, kun R lähestyy degeneraatiopistettä.
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Kun pinta S on lähellä degeneraatiopistettä ja systeemi on alussa tilassa |+〉,
Berryn vaihe on

γ+ = i

∫∫
S

〈+| ∇RĤ |−〉× 〈−|∇RĤ |+〉
(E+ − E−)2

· dS, (94)

missä yhtälön (77) mukaista summausta muiden tilojen suhteen ei ole, kos-
ka, kuten mainittu, degeneraatiotiloja vastaava termi dominoi. Hamiltonin
operaattori, joka noudattaa yhtälöä (93) on muotoa

Ĥ(R) =

[
z x− i y

x+ i y −z

]
, (95)

sillä sen ominaisarvo on E = ±‖R‖ ≡ ±R, missä R = x î + y ĵ + z k̂.
Mutta tässä Hamiltonin operaattori (95) on samaa muotoa kuin Hamiltonin
operaattori (82):[

z x− i y
x+ i y −z

]
= R

[
cos θ e−iφ sin θ
eiφ sin θ − cos θ

]
. (96)

Erona on ainoastaan, että tässä käytetään yleistä parametria R paramet-
rin B0 sijaan. R kuitenkin kuvaa parametrivektorin R pituuden täsmälleen
samalla tavalla kuin B0 kuvaa parametrivektorin (78) pituuden. Näin ollen
kahdesti degeneroituneen systeemin Berryn vaihe, joka aloittaa degeneroitu-
neessa tilassa ja jonka degeneraatioenergia on E = 0 pisteessä R = 0, on
täysin sama kuin magneettikenttään asetetun elektronin Berryn vaihe (91)
ja (92). Toisin sanottuna

γ± = ∓1

2
Ω, (97)

missä Ω on avaruuskulma, jossa parametrivektorin kulkeman polun virittämä
pinta näkyy degeneraatiopisteestä.

Nostetaan vielä esille erikoistapaus, jossa kahdesti degeneroituneen sys-
teemin Hamiltonin operaattori (95) on reaalinen. Tällöin siis yhtälössä (95)
y = 0 ja

Ĥ(R) =

[
z x
x −z

]
, (98)

eli parametrivektori on rajoitettu liikkumaan xz - tasossa. Berryn vaihe saa-
daan yhä yhtälöstä (97), mutta avaruuskulmalla Ω on vain kaksi mahdollista
arvoa:

Ω =

{
±2π, jos polku C ympäröi degeneraatiopisteen,

0, muulloin.
(99)
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Perustelu tälle on, että polku C virittää kaksi pallopuolikkaaseen verrattavaa
pintaa, jotka degeneraatiopiste näkee avaruuskulmassa 2π tai −2π riippuen
siitä kumpaa pintaa tarkastellaan. Jos degeneraatiopiste on polun C ulko-
puolella, se ei myöskään näe virittyneitä pallopuolikkaita missään avaruus-
kulmassa. Berryn vaihe on

γ± = ∓π, (100)

josta seuraa, että kertynyt Berryn vaihe aiheuttaa merkin vaihtumisen ti-
lavektorissa: Jos tilavektori on alussa |ψ〉 = |±〉 ja jätetään huomioimatta
dynaaminen vaihe (47), niin Berryn vaihe vaikutta tilaan kuten

ei γ± |±〉 = ei∓π |±〉 = − |±〉 . (101)

Ilmiö, jossa tilavektori (tai aaltofunktio) vaihtaa merkkiään, kun Hamiltonin
operaattorin parametrivektorin kulkema reitti ympäröi degeneraatiopisteen,
havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1963 [8]. Sitä ei kuitenkaan silloin
perusteltu Berryn vaiheen avulla niin kuin tässä on tehty.

4.5 Aharanovin-Bohmin vaikutus

Sähkömagnetismin teoriassa esiintyvillä skalaari- ja vektoripotentiaaleilla on
kvanttimekaniikan kannalta katsottuna syvällisempi merkitys kuin mitä klas-
sinen teoria antaa ymmärtää. Klassisesti potentiaalit ovat vain työkaluja, joi-
den avulla todellisiin kenttiin – eli sähkö- ja magneettikenttiin – liittyvää
fysiikkaa voidaan käsitellä helpommin. Klassiset perusyhtälöt (Maxwellin
yhtälöt) eivät sisällä tietoa potentiaaleista.

Kvanttimekaniikassa tilanne on toinen, sillä sähkömagneettiseen kenttään
asetetun hiukkasen Hamiltonin operaattori saa muodon

Ĥ =
1

2m
(
~
i
∇− qA)2 + qϕ, (102)

missä q on hiukkasen varaus, A vektoripotentiaali ja ϕ skalaaripotentiaali.
Hamiltonin operaattori siis riippuu ainoastaan vektori- ja skalaaripotentiaa-
lista – ei todelllisista kentistä E ja B.

Vuonna 1959 Aharanov ja Bohm [9] osoittivat, että potentiaalit voivat vai-
kuttaa hiukkasen fyysisiin ominaisuuksiin sellaisissa alueissa, joissa sähkömag-
neettista kenttää ei ole. Tätä kutsutaan Aharanovin-Bohmin vaikutukseksi12.
Erityisesti, jos kaksi varattua hiukkasta kulkee kohtisuorasti pitkän solenoi-
din ohi eri puolilta, hiukkasten aaltofunkiot saavat vaihe-eron

S =
qΦ

~
, (103)

12Termi ”Aharanovin–Bohmin vaikutus” on suomennettu tukielmaan englanninkieli-
sestä termistä ”Aharanov–Bohm effect.”
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joka johtuu pelkästään vektoripotentiaalin vaikutuksesta. Tässä Φ on mag-
neettikentän B vuo solenoidin läpi ja solenoidilla tarkoitetaan käämiä, joka
on kierretty pitkäksi kierteeksi [kuva 5]. Vaihe-ero aiheuttaa muutoksen inter-

Kuva 5: Solenoidi, joka koostuu kierteisestä käämistä. Solenoidin ollessa pitkä, virran
aiheuttama magneettikenttä on olemassa ainoastaan solenoidin sisällä.

ferenssikuviossa, joka on havaittu useasti kokeellisesti (esimerkiksi Tonomura
et al. [10]).

Aharanovin-Bohmin vaikutuksessa syntyvää vaihetta voidaan pitää esi-
merkkinä Berryn vaiheesta. Tämän varmistamiseksi on saatava aikaan Aha-
ranovin-Bohmin vaikutuksessa syntyvä vaihe (103), kun Berryn vaiheen kaa-
vaa (60) sovelletaan tilanteeseen, jossa hiukkanen kuljetetaan laatikon sisällä
solenoidin ympäri. Arvioinnin kohteena on Berryn vektoripotentiaali

An = i 〈n|∇R n〉 . (104)

Esitetään aluksi 〈n|∇R n〉 paikkaoperaattorin ominaiskannassa (integraali-
na):

〈n|∇R n〉 =

∫
〈n|r〉 〈r|∇R n〉 d3r, (105)

missä integrointi tapahtuu koko avaruuden yli. Tässä 〈n|r〉 ≡ ψ∗n(r −R) ja
〈r|∇R n〉 ≡ ∇R ψn(r −R). Aaltofunktio ψn(r −R) toteuttaa Schrödingerin
yhtälön

1

2m
(
~
i
∇− qA(r))2ψn + V (r−R)ψn = En ψn, (106)

missä V on yleinen potentiaalioperaattori ja r−R kuvaa hiukkasen etäisyyttä
laatikon keskipisteestä (keskipiste sijaitsee paikassa R ja hiukkanen laatikon
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sisällä paikassa r). Voidaan osoittaa (esimerkiksi Griffithsin oppikirja [7]),
että ratkaisu on muotoa

ψn(r−R) = exp

(
i q

~

∫ r

R

A(r
′
) dr

′
)
ψ
′

n(r−R), (107)

jossa ψ
′
n toteuttaa yhtälön (106) ilman vektoripotentiaalia A. Tämän perus-

teella voidaan laskea 〈n|∇R n〉. Tulos on

〈n|∇R n〉 = − i q
~

A(R). (108)

Kun laatikko kuljetetaan solenoidin ympäri (eli R piirtää suljetun polun,
joka sulkee solenoidin sisälleen), syntyvä Berryn vaihe on

γn =

∮
C

i 〈n|∇R n〉 · dR =
q

~

∮
C

A(R) · dR

=
q

~

∫∫
S

∇R ×A(R) · dS =
q

~

∫∫
S

B(R) · dS

=
qΦ

~
,

(109)

missä on käytetty Stokesin lausetta ja magneettikentän lähteettömyydestä
seuraavaa relaatiota B = ∇ × A.Vertaamalla yllä saatua tulosta yhtälöön
(103) saadaan, että Berryn vaihetta ja Aharanovin-Bohmin vaikutuksen vai-
hetta voidaan pitää samoina.
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5 Pohdinta

Berryn vaihe on tähän mennessä esitetty melko muodollisella tasolla kerto-
malla miten se syntyy ja ilmenee eri systeemeissä. Esitetään vielä lyhyt huo-
mio Berryn vaiheen merkityksestä. Kuten kappaleessa 2.1 ensimmäisen ker-
ran mainittiin, Berryn vaihe ilmentää kvanttimekaanisen systeemin epäholo-
nomian. Vaiheen suuruus riippuu vain siitä millaista reittiä kvanttisysteemin
Hamiltonin operaattorin parametrit ovat liikkuneet parametriavaruudessa.
Niin kuin Berry mainitsee alkuperäisessä julkaisussaan, Berryn vaihetta voi-
daan tämän perusteella pitää systeemin muistona siitä, missä se on käynyt
ennen palaamistaan lähtöpisteeseen. Identtiset systeemit, joiden Hamiltonin
operaattoreiden parametrivektorit liikkuvat eri reittejä parametriavaruudes-
sa, saavat erillaiset Berryn vaiheet.

Mahdollinen käytännön sovellus geometrisille vaiheille löytyy esimerkiksi
kvanttilaskennasta. Kubitti |ψ〉 on kvanttisysteemi, joka on kahden tilan |0〉
ja |1〉 lineaarikombinaatio, |ψ〉 = a |0〉 + b |1〉. Kvanttitietokoneen toiminta
perustuu kubittien manipulointiin. Manipulointi suoritetaan niin sanotuilla
kvanttiporteilla, joista esimerkkejä ovat edellä esitetyt Paulin spinmatriisit
(80). Geometrisia vaiheita voidaan ehkä tulevaisuudessa hyödyntää vakaiden
kvanttiporttien valmistamisessa [11].

Voidaanko Berryn vaihe mitata kokeellisesti? Lyhyt vastaus on kyllä, esi-
merkiksi Bitter ja Dubbers [12] osoittivat sen fermioneille, mutta kokeen mo-
nimutkaisuuden takia sitä ei ole lähdetty esittelemään tarkemmin.
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