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1. BevezetésAz elmúlt évtizedek gyors ütem¶ tehnológiai fejl®désével napjainkra elérhet®vévált nanométeres skálájú szerkezetek mind kísérleti mind pedig elméleti vizsgálata. Ajelenkori �zikai alapkutatások közkedvelt élpontjai az olyan nanoméret¶ rendszerekvizsgálata, amelyben az alasony dimenziós �zika jelenségei kerülnek el®térbe. Ezenrendszerek vizsgálata nem sak elméleti szempontból lényeges, ugyanis a vékony rétegekvagy éppen a kisméret¶ nanostruktúrák jelenthetik a modern mágneses adatrögzítésitehnológiák alapjait. A mágneses nanoszerkezeteknek a nem mágneses anyagok fe-lületén való viselkedése különösen érdekes, ugyanis a spin-pálya kölsönhatás jelent®smértékben befolyásolhatja a rendszer elektron- valamint mágneses szerkezetét.Átmeneti fémek valamint félvezet®k felületein létrejöv® állapotokat felületi állapo-toknak nevezzük. Ezek az állapotok közel két dimenziós elektrongázként viselkednek.A felületi állapot f®ként a félvezet® heterostruktúrák esetében kapott nagyobb jelen-t®séget, de ma már számos kísérleti valamint számolási eredményt is lehet találni amegfelel® orientáiójú fémek felületén kialakuló felületi állapotokról, amelyeknek tér-beli kiterjedése néhány atomi réteg vastagságú részre konentrálódik. Fémek különböz®orientáiójú felületén található felületi állapotok egy érdekes hatása a felületre helyezettszennyez®k kölsönhatásában jelentkezik.Két mágneses szennyez® közötti kiserél®dési kölsönhatás tömbi anyagban a jólismert RKKY-kölsönhatás, amely az atomok távolságától függ®en hol ferromágneses,hol antiferromágneses. Ez a közvetett kiserél®dés a tömbi anyag vezetési elektronja-inak közvetítésével lejátszódó folyamat, amely 1/R3-nel seng le, miközben oszillál,ahol R jelöli a két mágneses szennyez® közti távolságot. Az oszilláió frekveniáját atömbi anyag Fermi felülete szabja meg. Hasonló oszilláló satolás jön létre két mág-neses réteg között is, mágneses multirétegek esetében. A multirétegek speiális struk-túrája folytán két mágneses réteg, amely egy nem mágneses réteggel van elválasztva, anem mágneses réteg vastagságának függvényében oszilláló kölsönhatás alakul ki. Azegyes mágneses rétegek momentumának egymáshoz viszonyított iránya ebben az eset-ben sem lesz tetsz®leges, hanem szintén hol ferromágneses illetve antiferromágneses.Ennek a satolásnak a lesengését a nem mágneses réteg vastagsága határozza megmégpedig, 1/D2 formában, ahol D a nem mágneses réteg vastagsága. Az oszillálókölsönhatás frekveniája pedig a nem mágneses réteg elektronszerkezetéb®l adódik.Ezek után a fennmaradó kérdés, hogy mi történik két mágneses szennyez® közötti köl-sönhatással, ha azokat felületre valamint az egyes rétegekbe helyezzük. Ennek meg-2



válaszolására analitikus vizsgálatok hiányában nem létezik egy egységes elmélet, ezérta jelen dolgozat erre ad választ egy szisztematikus, numerikus számítássorozattal.2. Alkalmazott módszerekA numerikus számolásokhoz s¶r¶ségfunkionál-elméleten alapuló módszert, azonbelül minden esetben Green-függvényes (KKR) tehnikát alkalmaztam. A felületi ál-lapotok diszperziós reláiójának feltérképezését a Bloh-spektrál függvénynek a tel-jes Brillouin-zónában történ® meghatározása jelentette. Ötvözetek esetében a Bloh-spektrál függvény alakja módosul a Green-függvény átlagolása folytán, de ezt a KKRprogramba beépítve �gyelembe vettük. A mágneses szennyez®k a felületre illetve amegfelel® rétegekbe szubsztitúiósan lettek helyezve, elkerülve ezzel a más módszerekkapsán alkalmazott szuperella közelítést. A relativisztikus e�ektusokat a számolássorán egzaktul kezeltük, a Dira-egyenlet megoldásával. A kapott numerikus eredmé-nyeket az alábbi tézispontokban foglalom össze.3. Tézisek és következtetések1. Numerikus számolások eredményeképpen igazoltam az anizotróp Rashba-e�ektuslétezését Au(110) felületen. Az irodalomban a Rashba-paramétert eddig több-nyire sak egy skalárral jellemezték, úgy, mint a spin-pálya kölsönhatás er®sségét.Azonban a kapott numerikus eredményb®l azt a következtetést lehetett levonni,hogy az izotróp Rashba-Hamilton-operátor nem ad minden esetben megfelel® le-írást.2. Implementáltam ötvözetek esetére vonatkozó Bloh-spektrál függvény kifejezését,amely lehet®vé tette ötvözetek felületén létrejöv® felületi állapotok diszperziósreláiójának vizsgálatát. Az irodalomban els®ként végeztem számolásokat kétféle(Cu
x
Au1−x

és Cu
x
Pd1−x

) ötvözet felületi állapotaira vonatkozólag és igazoltam,hogy a CPA-elmélet keretein belül is a felületi állapot értelmezhet®.3. Részletes numerikus számolásokat végeztem két szennyez® között kialakuló köl-sönhatására vonatkozólag, amelynek során arra az eredményre jutottam, hogyazokon a felületeken ahol betöltött felületi állapot van, ott ez a felületi állapot,mint egy közvetít® közeg jelenik meg a szennyez®k kölsönhatásában. A felületi3



állapot eredményeképpen oszilláló kölsönhatás alakul ki, melynek lesengése,
1/R2 , ahol R a mágneses szennyez®k távolsága, frekveniája pedig a felületi ál-lapot Fermi-vektorával egyezik meg. Arany (111) felülete esetén az oszilláiófrekveniájában a Rashba-felhasadásból ered® két Fermi-vektor jól elkülöníthe-t®nek adódott.4. Cu(100) valamint Au(100) felületen, ahol nins betöltött felületi állapot, a nu-merikus eredmények azt mutatták, hogy nem alakul ki a két szennyez® közötthosszú távú oszilláló kölsönhatás, hanem az exponeniálisan leseng, amely aközvetít® közeg hiányára utal.5. Megvizsgáltam két mágneses szennyez® közötti kölsönhatást kétféle típusú ötvö-zet felületén is. Mindkét esetben a rendezetlenség folytán egy exponeniális tagotlehetett illeszteni a kölsönhatásra. Cu

x
Au1−x

(111) esetén a felületi állapot köz-vetíti a kölsönhatást a két szennyez® között és a komponensek eltér® spin-pályakölsönhatása folytán az aranyban gazdag oldal fele haladva két frekvenia jelentmeg a kölsönhatásban. Cu
x
Pd1−x

(111) felületen a Fermi-nyak összezáródásávala felületi állapotból ered® oszilláló kölsönhatás megsz¶nt, azonban a palládium-ban gazdag oldal fele haladva egy másfajta típusú oszilláió volt tapasztalható.6. Pt(111) felületen a tömbi platinában kapott RKKY-kölsönhatás jelent meg anumerikus eredmények alapján. Ennek oka a platinában indukált momentumokáltal keltett közvetít® hatás. Ezt egy egyszer¶ modellel numerikusan igazoltam,valamint az indukált momentumok nagyságát meghatároztam és összevetettema rézben indukált momentumokkal.4. Publikáiók jegyzékeA tézispontok alapjául szolgáló közlemények:
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