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A munka előzményei

A spin-pálya kölcsönhatás jól ismert következménye az atomhéj energiaspektrumának fi-

nomszerkezete. Az atommag által keltett spin-pálya kölcsönhatás azonban nem csak kötött,

de szabad elektronokra is hat. Ismert, hogy ha szabad elektronok atomi spin-pálya po-

tenciálon szóródnak – ez az ún. Mott-szórás –, akkor a szórást léıró mennyiségek függnek a

beeső elektron spinpolarizáció-vektorától. Az egyik ilyen spinfüggő mennyiség a differenciális

szórási hatáskeresztmetszet: a Mott-szórás jellemzője, hogy egy kiszemelt szórási śıkban a

differenciális hatáskeresztmetszet általában nem szimmetrikus az előreszórás irányára nézve,

és az aszimmetria a beeső elektronnyaláb polarizációvektorának a śıkra merőleges kompo-

nensével arányos. Ez az ún. ,,ferde szórás” effektus annak ellenére létrejön, hogy az atom-

mag által keltett potenciál gömbszimmetrikus. A spinfüggő szórási folyamatokkal kapcso-

latos másik lényeges mennyiség a szórt nyaláb polarizációvektora a szórócentrumtól távol,

vagy más néven az aszimptotikus polarizáció. Ismert, hogy a Mott-féle szórási folyamat-

ban egy teljesen polarizálatlan beeső elektronnyaláb esetén a szórt nyaláb általában már

nem polarizálatlan, és a szórt nyaláb aszimptotikus polarizációja mindig merőleges a szórási

śıkra. Elméleti szempontból lényeges eredmény, hogy a fenti két effektus, a ferde szórás és

szórócentrum polarizáló tulajdonsága az első Born-közeĺıtésben nem jelenik meg.

A szilárdtestek szabályos kristályrácsában ülő töltött szennyezők által keltett spin-pálya-

kölcsönhatás a vákuumbeli esethez teljesen hasonló egyenletekkel modellezhető. Az egyet-

len lényeges különbség, hogy a spin-pálya kölcsönhatás erősségét jellemző paraméter bizo-

nyos félvezetőkben nagyságrendekkel nagyobb, mint vákuumban. Mivel napjainkban számos

szilárdtestfizikai mérést hajtanak végre speciális félvezető heterostruktúrákban létrehozott

kétdimenziós elektronrendszereken, ezért adódik a kérdés: milyen tulajdonságok jellemzik a

spinfüggő szórási folyamatokat, ha az elektronok mozgása egy kétdimenziós tartományra

korlátozódik, azaz az elektron a szennyező háromdimenziós potenciálterének csupán egy

kétdimenziós metszetét érzi? A kérdés kiterjeszthető, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a

kétdimenziós elektronrendszert magukban foglaló réteges struktúrák általában nem szimmet-

rikusak az elektrongáz śıkjára, ami miatt az elektronokra egy homogén módon jelen lévő, a

szennyezőktől független spin-pálya-kölcsönhatás (az ún. Rasba-féle spin-pálya-kölcsönhatás)

is hat. Elsődleges célom az volt, hogy levezessem a Mott-szórás kétdimenziós változatának

a fenti rendszerekben érvényes szimmetriatulajdonságait, hiszen a szórásprobléma szim-

metriaanaĺızise alapul szolgálhat a szennyezőkkel kapcsolatos szilárdtestfizikai effektusok –

mint például a Friedel-oszcilláció, a Landauer-féle töltés-dipól, vagy a spinfüggő elektron-
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transzport – elméleti vizsgálatának. Munkámat a spintronikai alkalmazások lehetősége is

inspirálta. Egyszerűen fogalmazva, a spintronika az elektronika azon ága, ahol az információt

nem az elektron töltése, hanem annak spinje tárolja és közvet́ıti. A terület egyik alap-

vető kérdése, hogy hogyan lehet félvezetőben mágneses terek használata nélkül spinpola-

rizált elektroneloszlást létrehozni. A kétdimenziós spinfüggő szórásprobléma tanulmányozása

módot adott ennek a kérdésnek a vizsgálatára is.

Az egyetlen grafitrétegből álló grafén elektronjainak energiaspektrumában a spinnek mi-

nimális szerepe van. Mégis, a grafén elektronrendszerének kvázirészecskéi rendelkeznek egy

spinhez hasonló belső szabadsági fokkal. Továbbá az elektronrendszer a megfelelő feltételek

teljesülése esetén jól modellezhető egy olyan effekt́ıv Hamilton-operátorral, amely bizonyos

értelemben egy osztályba tartozik a Rasba-modell Hamilton-operátorával: mindkét esetben

kulcsszerepe van egy izotrop, a részecskék impulzusát és belső szabadsági fokát összecsa-

toló tagnak. Ennek köszönhető, hogy a kétdimenziós szóráselméletnek a Rasba-modellre

való kiterjesztése kis módośıtással grafénbeli szórásproblémák vizsgálatára is alkalmas. A

grafén olyan félvezető, melynek vezetési és valenciasávja összeér, ezért egy grafénbeli, meg-

felelően keskeny n-p átmenetben az egyik oldalról érkező elektronok nagy valósźınűséggel

át tudnak alagutazni a másik oldalra. Belátható, hogy ilyenkor a kvázirészecskék haladási

iránya az átmenet két oldalán egy olyan Snellius-Descartes-törvénynek tesz eleget, amelyben

a törésmutató negat́ıv mennyiség. Ennek következménye, hogy egy ilyen n-p átmenet egy

pontforrásból érkező elektronnyalábot képes tökéletesen fókuszálni. A szórásprobléma for-

malizmusa lehetőséget adott arra, hogy a lehető legegyszerűbb olyan geometriát vizsgáljam,

amely alkalmas párhuzamos elektronnyaláb fókuszálására. Ez pedig a hengerszimmetrikus

n-p átmenet, ahol a p tartomány egy adott sugarú körön belül, az n tartomány pedig azon

ḱıvül helyezkedik el. Feladatom volt az elektronok kvantumos és klasszikus dinamikájának

elméleti vizsgálata ebben a rendszerben. Tanulmányoztam továbbá azt a kérdést, hogy ez az

elektron-optikai eszköz működőképes lenne-e a realisztikus paramétertartományban.

Alkalmazott módszerek

A disszertációban különböző szórási problémákat vizsgáltam kétdimenziós nemkölcsönható

kvantummechanikai modellekben. A problémák megoldását minden esetben az S-mátrix

formalizmus adott modellre való általánośıtásával kezdtem. A spinpolarizációs effektusok

vizsgálatához szükség volt arra, hogy a számı́tásokat ne csak tiszta spinállapotú részecskék

esetére végezzem el, hanem kevert állapotokra is kiterjesszem azokat a sűrűségmátrix-
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formalizmus seǵıtségével. Gyakran használtam szimmetriamegfontolásokat: a vizsgált mo-

dellek Hamilton-operátorának szimmetriáiból bizonyos fizikai mennyiségekre vonatkozó szim-

metriarelációkat vezettem le. A grafén kvázirészecskéinek viselkedését és a kausztikák kiala-

kulását a geometriai optika fogalmait használva interpretáltam. Tevékenységem legfontosabb

eredményeit a következő öt tézispontban foglalom össze.

Tézisek és következtetések

1. Kiszámoltam, hogy a kétdimenziós elektrongáz környezetében található töltött

szennyező által keltett spin-pálya-potenciál milyen alakban jelenik meg az elektrongáz

dinamikáját meghatározó kétdimenziós effekt́ıv Hamilton-operátorban. Megmutattam,

hogy az eredményként kapott Hamilton-operátor három lényeges szimmetriával rendel-

kezik: invariáns az időtükrözésre, az elektrongáz śıkjában történő forgatásokra és egy

megfelelően választott kombinált tértükrözés-spinforgatás transzformációra. Levezet-

tem, hogy az elektronok ilyen szimmetriatulajdonságokkal rendelkező potenciálokon

történű rugalmas szórását, azaz a Mott-szórás kétdimenziós változatát léıró fizikai

mennyiségek, a differenciális hatáskeresztmetszet és a szórt nyaláb aszimptotikus po-

larizációvektora milyen szimmetriarelációknak tesznek eleget. A szimmetriamegfon-

tolásokból kiderül, hogy a háromdimenziós Mott-szórást és annak kétdimenziós meg-

felelőjét különböző szimmetriatörvények jellemzik: az utóbbira vonatkozó szimmetria-

relációk megengedőbbek, mint az előbbire vonatkozók. Ennek következménye, hogy a

ferde szórás és a szórócentrum polarizáló tulajdonsága megvalósulhat a kétdimenziós

Mott-szórás során is. Megmutattam továbbá, hogy a kétdimenziós esetben ez a

két effektus már az első Born-közeĺıtésben megjelenik, ami újabb lényeges eltérés a

háromdimenziós Mott-szóráshoz képest.

2. Az 1. tézispont álĺıtásait a vizsgált szimmetriaosztály egy reprezentánsán, a lokális

Rasba-kölcsönhatás modelljén demonstráltam. Numerikus számı́tások seǵıtségével

megmutattam, hogy a modell paramétereinek megfelelő megválasztása esetén a szórási

folyamat bizonyos szórási irányokban magas polarizációjú (∼ 1) és intenzitású szórt

nyalábot eredményez teljesen polarizálatlan beeső nyaláb esetén is.

3. Az S-mátrix formalizmust általánośıtottam olyan, aszimmetrikus félvezető heterost-

ruktúrákban létrehozott kétdimenziós elektronrendszerekre, amelyekben az aszim-

metria miatt létrejövő Rasba-féle spin-pálya kölcsönhatás lényeges szerepet játszik.
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Az ilyen rendszerek modellezésére használt Rasba-féle Hamilton-operátor esetére is

levezettem, hogy az az 1. tézispontban emĺıtett három szimmetriatulajdonsággal

rendelkező szórócentrum esetén milyen szimmetriarelációk jellemzik a differenciális

hatáskeresztmetszetet és az aszimptotikus polarizációt. Az ı́gy kapott szimmetria-

relációkat felhasználva beláttam, hogy a Rasba-modellben spinfüggetlen centrális

szórópotenciálok esetén is megvalósulhat a ferde szórás jelensége és a szórócentrum po-

larizáló tulajdonsága. Igazoltam, hogy ezek az effektusok már az első Born-közeĺıtésben

megjelennek.

4. A 3. tézispont elméleti eredményeinek alkalmazásaképpen megvizsgáltam, hogy a

kétdimenziós elektrongázon átfolyó gyenge egyenáram milyen spin-eloszlást indukál

egy izolált szennyező környezetében. Kiszámoltam a zérus-hőmérsékleti nemegyensúlyi

Fermi-tenger elektronjai kollekt́ıv spinsűrűségének az elektrongáz śıkjára merőleges

komponensét. A kapott formula egy korábbi, spinfüggetlen centrális szórópotenciálok

esetén érvényes, valamint a potenciálban és a Rasba-kölcsönhatás erősségében ve-

zető rendű eredmény általánośıtása: számolásom kizárólag szimmetriamegfontolásokon

alapul, tehát az eredmény a potenciálban tetszőleges rendig pontos, és nem csak

spinfüggetlen centrális potenciálokra, hanem minden olyan szórópotenciálra érvényes,

amely rendelkezik az 1. tézispontban emĺıtett három szimmetriatulajdonsággal.

5. Grafénben kialakuló kétdimenziós elektrongáz állapotait vizsgáltam kör alakú n-p

átmenetekben. Ha az elektronok de Broglie hullámhossza jóval kisebb a kör alakú

tartomány átmérőjénél (,,kváziklasszikus limesz”), akkor a hullámfüggvények fő jel-

lemzője az átmenet belsejében kialakuló, jól elkülönülő, magas részecskesűrűségű

sávok kialakulása. Megmutattam, hogy a sávok kialakulása a kvázirészecskék klasszi-

kus dinamikájának következménye: az elektronpályák egy olyan Snellius-Descartes

törvénynek engedelmeskednek az n és p tartományokat elválasztó határon, amelyben

a törésmutató negat́ıv. Kiszámoltam az n-p átmenet belsejében a klasszikus pályák

burkolójaként előálló kausztika egyenletét. A kváziklasszikus limeszben a kvantumme-

chanikai hullámfüggvény magas részecskesűrűségű sávjai és a kiszámolt görbe illeszke-

dik egymásra. Eredményeim azt mutatják, hogy a vizsgált elektron-optikai rendszer a

realisztikus paramétertartományban is működőképes.
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