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1. fejezet
Bevezetés és motiváció
Az

er®sen korrelált

rendszerek zikája rendkívül fontos területe a kondenzált

anyagok zikájának. Ezen rendszerek nemegyensúlyi transzporttulajdonságainak vizsgálata a Kondo-eektus kvantum pöttyökön való demonstrálása óta
[1] vált különösen aktív kutatási területté. Kvantum pöttyök számos módon
el®állíthatók, például félvezet® struktúrákban [2, 3], illetve atomok, molekulák vagy nanocsövek [4] segítségével (lásd 2.1. fejezet). Legtöbbször olyan
kvantum pötty rendszereket vizsgálnak, amelyekben a kvantum pötty két, az
elektronokat bevezet®, illetve elvezet® kontaktusként funkcionáló elektróda
között helyezkedik el. Egy harmadik, kapacitívan csatlakoztatott ún. kapuelektróda segítségével egy három csatlakozással rendelkez® tranzisztorszer¶
eszközt kapunk, ennek megfelel®en hívják ezeket a rendszereket egyelektrontranzisztoroknak.
A nanotechnológia módszereinek fejl®désével, az ilyen szubmikron méret¶
eszközök el®állítása egyre kinomultabbá válik, egyre kisebb méretek érhet®k
el, amellett, hogy a rendszerek kialakítása is precízebbé válik. A kísérletekben már valódi atomok és molekulák kontrollált kontaktálására képesek és
rendkívül alacsony h®mérsékleteket (akár

∼ 10mK )

tudnak el®állítani. A

kvantum pöttyök jellemzésére irányuló kutatás legf®bb hajtóereje a Mooretörvénynek [5] megfelel® tranzisztorminiatürizálási trend, amely azt írja le,
hogy az egységnyi felületen elhelyezhet® tranzisztorok száma milyen ütemben növekszik az egyre kisebb el®állítható méreteknek megfelel®en. Mivel a
klasszikus tranzisztorok méretei kezdik elérni azt az alkalmazhatósági határt,
ahol a kvantumeektusok még nem játszanak lényeges szerepet, a még kisebb
méretek eléréséhez a kvantum pöttyök segítségével megvalósított egy-elektron
tranzisztorok jó alternatívát nyújthatnak. A kvantum pötty rendszerek emellett, mivel paramétereik jól kontrollálhatóan állíthatók, rendkívül alkalmasak
elméleti modellek tesztelésére, reprodukálására.
Az er®sen korrelált kvantum pötty rendszereket legtöbbször az egy- vagy
többszintes Anderson szennyez® [6] modellel írják le, amelyet számos elméleti
módszerrel vizsgáltak már egyensúlyi esetben: létezik egzakt Bethe-Ansatz
megoldása [7], amely a termodinamikai tulajdonságok számítását teszi lehet®vé, a dinamikus tulajdonságokat pedig nagy pontossággal meg lehet határozni numerikus renormálási csoport (NRG) módszerrel [8, 9]. Számos egzakt eredmény megkapható a Fermi-folyadék elmélet [10] segítségével is, és
kvalitatív képet nyerhetünk renormálási csoport transzformáció alkalmazá-

3

FEJEZET 1.

BEVEZETÉS ÉS MOTIVÁCIÓ

4

sával [11]. Kvantum Monte Carlo módszerrel is hatékonyan le lehet írni az
Anderson-modellt [12].
A kísérletekben azonban az elektródákra kapcsolt feszültséggel el®állított nemegyensúlyi körülmények között vizsgálják legtöbbször az egyelektron
tranzisztorokat. Bár számos elmélet készült már a nemegyensúlyi állapot leírására, ezidáig egyik sem bizonyult teljesen kielégít®nek, illetve megörökölték
az egyensúlyban alkalmazott módszer gyengeségeit: a Monte Carlo módszerek még nem tudják elérni a kívánt pontosságot [13, 14], a Bethe Ansatz
eljárások [15, 16, 17] csak néhány modell leírására használhatóak, az eljárás
kifejlesztése még kísérleti stádiumban van, a perturbatív renormálási csoport
eljárások [18, 19, 20, 21, 22] pedig csak a paramétertér bizonyos részeit tudják
elérni. A rendelkezésre álló módszerek közül talán a numerikus renormálási
csoport alkalmazható legmegbízhatóbb módon az ilyen nemegyensúlyi rendszerek tanulmányozására [23, 24], de nagyon rosszul skálázódik a gyelembe
vett állapotok számával, és a transzport leírása már két szint esetén túl nagy
numerikus igényekkel jár kölcsönhatás jelenlétében. Nemrégiben terjesztették ki nemegyensúlyi rendszerekre a dinamikus átlagtér elméletet [25], illetve
a valósidej¶ pályaintegrálok iteratív felösszegzésével is megkísérelték er®sen
korrelált rendszerek leírását [26].
Tekintettel

a

fentebb

vázolt

helyzetre,

kitüntetett

szerepe

van

az

Anderson-modellre alkalmazható, kölcsönhatási paraméterben végrehajtott
perturbációszámításon alapuló technikáknak [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33], tekintve, hogy azok természetes módon terjeszthet®k ki nemegyensúlyi esetre
a Keldysh-formalizmus segítségével [34]. Emellett fontos kiemelni, hogy sok
leírandó rendszer

valóban a perturbatív tartományban van, lévén a kölcsönha-

tási paraméter értéke viszonylagosan kicsiny. Ennek megfelel®en használják
molekuláris elektronikával foglalkozó csoportok az ún. GW módszer standard

ab initio

módszerekkel való kombinációját transzportfolyamatok leírására

[35]. A másodrend¶ pertubációszámítás kiterjesztése, az ún. iterált perturbációszámítás (IPT) is alkalmas transzport vizsgálatára [36, 37], viszonylag
magas korrelációs paraméterértékekre is stabil módszer.
Disszertációm célja annak vizsgálata, hogy a kölcsönhatási paraméterben
végzett, nemegyensúlyi perturbációszámításon alapuló technikák milyen paramétertartományokon alkalmazhatóak megbízhatóan az Anderson-modellre,
illetve hogy a kapott eredményeket összevessem kísérleti eredményekkel.
Els®ként a 2. fejezetben bemutatom a kísérletekben használatos kvantum
pöttyök fajtáit, bevezetem a leírásukra alkalmazott több szintre általánosított Anderson-modellt, illetve tárgyalom a transzportot befolyásoló eektusokat. Az ezt követ® fejezetekben prezentálom saját eredményeimet. Az
átlagtér-elmélet nemegyensúlyi kiterjesztésének vizsgálatánál, a 3.2. alfejezetben megállapítom ezen egyszer¶ leírás korlátait a legegyszer¶bb, egyszintes
modell esetében, kiemelten foglalkozva az átlagtér-elmélet alapvet® hibájával, miszerint ez az elmélet véges mágneses momentum képz®dését jósolja
bizonyos paramétertartományokban [38]. Ezután a 4. fejezetben az iterált
perturbációszámítást [36, 37, 39] alkalmazom a kétszintes Anderson-modellre,
szisztematikus perturbációszámítást alkalmazva a Coulomb-kölcsönhatás és a
Hund-csatolás szerint. Kiküszöbölve a mágneses momentummal kapcsolatos
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instabilitásokat, megadom a módszer alkalmazhatósági tartományát, amelyen stabil konvergenciát kapunk, és megvizsgálom a módszer segítségével a
kétszintes Anderson-modell spektrális- és transzport tulajdonságait.
A transzporttulajdonságok számításánál elengedhetetlenül szükséges annak biztosítása, hogy az áramértékekre, amelyekb®l kiindulunk, teljesüljön az
árammegmaradás. Mivel az Anderson-modellt a speciális részecske-lyuk szimmetrikus esetnek megfelel® paraméterek mellett vizsgáltuk, illetve ett®l csak
kismértékben tértünk el, nem, vagy csak elhanyagolható mértékben sérült
az árammegmaradás a fenti perturbatív számítások esetén. Ezt a problémát
teljes mértékben megkerülhetjük, ha ún. meg®rz® közelítést alkalmazunk
[40, 41]. Disszertációmban ennek megfelel®en alkalmaztam a 5. fejezetben
a meg®rz® uktuáció-kicserél®dés (FLEX) közelítést [42, 43, 44], amely a
diagramok bizonyos csoportjait végtelen rendig felösszegzi a kölcsönhatási
paraméterekben. A dolgozatban az ún. részecske-lyuk diagramokat összegzem fel, ugyanis ezek adják a lényeges járulékot az Anderson-modellel leírt
folyamatokhoz. Ezzel a módszerrel is megvizsgáltam a modell spektrális- és
transzport tulajdonságait.

2. fejezet
Transzport kvantum pöttyökön
Ebben a fejezetben sorra vesszük a kvantum pöttyök fajtáit, majd az ezeket
leíró általánosított nemegyensúlyi Anderson szennyez® modellt tekintjük át.
Ezután a kvantum pöttyök zikájában jelent®s szerepet játszó eektusokat
ismertetjük, kitérve az egy- illetve többszintes modell esetére is.

2.1. A kvantum pöttyök fajtái
2.1.1.

Laterális kvantum pötty

Az ún. laterális kvantum pöttyöket legtöbbször GaAs/GaAlAs félvezet® heterostruktúrákban alakítják ki [2], ahol a két réteg, a tiszta és az alumíniummal
szennyezett GaAs határrétegén kvázi kétdimenziós elektrongáz jön létre. A
heterostruktúrát molekulasugaras epitaxiával növesztik. A heterostruktúrára
kapuelektródákat litografálnak (a 2.1. ábrán

1 − 4-ig

számozva), ezekkel sza-

bályozzák elektrosztatikusan, hogy a heterostruktúra felszíne alatt húzódó
kétdimenziós elektrongáz elektronjai hol tartózkodhatnak. A negatívan el®feszített kapuelektródák segítségével létrehoznak egy általuk közrefogott tartományt, a kvantum pöttyöt (a 2.1. ábrán kis kör alakú fehér tartomány),
illetve a kapuelektródák határozzák meg a kvantum pötty és a kétdimenziós
elektrongáz többi része közötti csatolódás er®sségét is. A 2.1. ábrán

2-vel

je-

lölt kapuelektródára kapcsolt feszültség változtatásával tolható el a kvantum
pötty spektruma, ezáltal szabályozható a betöltés. Ily módon alakítanak ki

source, a 2.1. ábrán az S -el jelölt fels® fehér tartomány)
kivezet® (ún. drain, a 2.1. ábrán a D -vel jelölt alsó fehér tarto-

egy bevezet® (ún.
illetve egy

mány) elektródát, amelyeknek csatlakozási pontjain keresztül a kétdimenziós
elektrongáz vezetési elektronjai bekerülhetnek a pöttyre, illetve elhagyhatják
azt. Ezekre az elektródaként alkalmazott elektrontartályokra állandó feszültséget kapcsolva áram folyik keresztül a kvantum pöttyön, és létrejön egy
stacionárius nemegyensúlyi állapot.
Laterális pöttyök transzport folyamatai esetén legtöbbször úgy szabályozzák a kapuelektródákkal a kvantum pötty vezetési elektronokhoz való csatolódását, hogy magas potenciálfal alakuljon ki, amelyen a vezetési elektronok
csak az alagúteektus segítségével juthatnak át a kvantum pöttyre.
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2.1. ábra. Laterális kvantum pötty az [1] referenciából. A kép közepén látható fehér kör alakú tartomány jelöli a kvantum pöttyöt, a fölötte és alatta

S -sel és D-vel jelölt tartományok jelölik az elektródákat, a kapupedig 1 − 4-ig vannak számozva. Az S és D elektródákra feszült-

elhelyezked®
elektródák

séget kapcsolva áramot folyathatunk keresztül a kvantum pöttyön, ezáltal
létrejöhet a nemegyensúlyi állapot.

2.1.2.

Vertikális kvantum pötty

A vertikális kvantum pöttyöket [3] oszlopszer¶ struktúrában alakítják ki a
2.2. ábrán látható módon. Az oszlopszer¶ kitüremkedésben helyezkedik el a
kvantum pötty, a kitüremkedés fels® része az egyik vezetési elektron elektróda szerepét játssza, a másik elektróda maga a struktúra talapzata. A 2.2.
ábrán példaként bemutatott struktúra esetében láthatjuk, hogy a vertikális kvantum pötty kialakításában is félvezet® heterostruktúrát használnak,
azonban itt a kvantum pöttyöt egy InGaAs rétegben alakítják ki. A 2.2.
ábrán látható az is, hogy a transzporttulajdonságok méréséhez hogyan kell
a feszültséget kapcsolni, valamint, hogy a pötty oldalsó részén kialakítható
a laterális pöttynél tárgyalt, betöltést szabályozó kapuelektróda is. A kvantum pötty alagútösszeköttetéssel, amelyek nagy potenciálfalat képeznek  lévén szigetel® kialakításúak, gyengén kapcsolódik az elektródákhoz, azonban
a nagyobb kapcsolódási felületnek megfelel®en, ebben az esetben általában
több vezetési módus is kialakulhat elektródánként. Az elektronok száma a
pöttyön jól deniált és általában néhány darabtól néhány százig terjed. A
pötty eektív mérete általában megegyezik a laterális pöttyével.

2.1.3.

Molekuláris kvantum pötty

Kvantum pöttyöt létrehozhatunk egy molekula vagy egy atom elektródák
közé helyezésével is [45], ahogy a 2.3a ábrán látható, ebben az esetben a

FEJEZET 2.

TRANSZPORT KVANTUM PÖTTYÖKÖN

8

2.2. ábra. Vertikális kvantum pötty ábrája a [3] referenciából. Az ábrán látható, hogy a kvantum pötty az oszlopszer¶ struktúra alján helyezkedik el
(

dot ),

fölötte és alatta pedig a vezetési elektron tartályok (

source

és

drain )

helyezkednek el. A kapuelektróda az oszlopszer¶ struktúra oldalán kapott helyet (

side gate ). Az ábrán jelölt módon kapcsolhatunk feszültséget a pöttyre

a nemegyensúlyi állapot el®állítása végett.

potenciálfalakkal körülvett kisméret¶ tartományt maga az atom vagy molekula adja. A két közrefogó elektródán kívül kialakítható a kapuelektróda is,
a 2.3b ábrán látható módon. A molekuláris kvantum pötty nagy el®nye a
fentebb említett két fajtához képest, hogy a kvantum pöttyöt alkotó tartomány azoknál jóval kisebb, így az elektronkorrelációk szerepe is jelent®sebb
és még inkább beleilleszkedik a miniatürizálási trendbe, illetve, hogy mivel a
molekulák széles skálája illeszthet® be, akár a molekulák kicserélésével is változtathatóak a pötty fontos tulajdonságai. Ráadásul ezzel a módszerrel akár
egyetlen szeparált molekula tulajdonságait is vizsgálhatjuk, alacsony h®mérsékletet alkalmazva (20 mK - 4 K), mivel csak ilyen körülmények között stabil
a rendszer. A molekulák és elektródák közötti kontaktus nem kontrollált, de

2.3. ábra. Molekuláris kvantum pötty ábrája a [45] referenciából. a) egy molekula befogása két elektróda közé, a molekula alkotja a kvantum pöttyöt.
b) sematikus ábra arról, hogy a kapuelektróda hogy helyezkedik ebben a
kvantum pötty kongurációban
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legtöbbször a többi kvantum pöttyhöz hasonlóan tekinthet® alagútátmenetnek.
Az elektróda-molekula-elektróda rendszert többféleképpen létrehozhatjuk
[4]. Például pásztázó alagútmikroszkóppal (STM) olyan rendszert állíthatunk
el®, amelyben az STM hegye és a pásztázandó sík közé kerül egy molekula
[46, 47], ebben az elrendezésben azonban nincs lehet®ség kapuelektróda kialakítására. Egymolekulás eszközök létrehozhatók az ún. break-junction technikával [48, 49, 50] is, amely esetben egy nanohuzalt alkalmaznak, amelyet
kontrollált módon törnek el, mechanikai eljárás vagy elektronmigráció [51]
segítségével. Ideális esetben az így létrejöv® résbe beágyazódik egy molekula
és a kettétört nanohuzal részei alkotják az elektródákat, a molekula pedig
kapacitívan kapcsolódik az alatta fekv® vezet® szubsztráthoz, amely ily módon kapuelektródaként viselkedik. Az ezzel a technikával kapott eredmények
általában statisztikus jelleg¶ek a kialakítás módja miatt.
Szintén fontos kérdés a megfelel® molekula kiválasztása. A gyakorlatban
alkalmaznak

C60

molekulát [52], molekuláris mágneseket [53], és egyéb mole-

kulákat is [4, 54, 55]. Ebbe a csoportba sorolható az is, amikor egy nanocsövet
kontaktálnak [56] a két elektródához.

2.2. Az Anderson szennyez® modell
A kvantum pöttyök leírására a tetsz®leges számú energiaszintre általánosított Anderson szennyez® modellt alkalmazzák legtöbbször. Az elektródáktól
izolált kvantum pöttyöt leíró Hamilton-operátor

Hdot = H0,dot + Hint ,
ahol

H0,dot =

∑

εi d†iσ diσ ,

(2.1)

(2.2)

iσ
illetve a kölcsönhatást gyakran a következ® alakban közelítik,

Hint

U
=
2

(
∑

)2

niσ − Ng

~2 .
− JS

(2.3)

i,σ

A (2.2) egyenlet írja le a nemkölcsönható kvantum pötty energiaszintjeit,
εi értékei adják az egyes szintek energiáit, és a d†iσ operátor egy elektront
kelt a kvantum pötty i energiaszintjén σ spinnel. A kölcsönhatási Hamilton-

J > 0
paraméter pedig a ferromágneses Hund-csatolást. A betöltési szám niσ =
~ = 1 ∑ d† ~σσσ0 diσ0 , ahol ~σ =
d†iσ diσ , a kvantum pötty teljes spinje pedig, S
iσ
2
operátor (2.3) egyenletében

(σx , σy , σz )

U

írja le a Coulomb-kölcsönhatást, a

iσσ 0
jelöli a Pauli-mátrixok vektorát. Az Ng paraméter tulajdonképpen

egy dimenziótlan kapufeszültség érték, amely a pöttyön található elektronok
számát szabályozza.
Az

εi

értékek átlagolásából megkaphatunk egy átlagos energiaszint távol-

ságot, amelyet

δE -vel jelölünk. A kísérletileg létrehozott kvantum pöttyöknél

a legtöbb esetben az energiaértékek nagysága az alábbiak szerint alakul,

J . δE << U ,

(2.4)
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vagyis a Coulomb-kölcsönhatás energiájához, más néven töltési energiához
tartozik a legnagyobb energia. Ha az energiaszintek mind egyenl® távolságban lennének egymástól, akkor páros elektronszám esetén az izolált kvantum
pötty alapállapoti spinje
tén viszont

S = 1/2.

J < δE -re S = 0

lenne, páratlan elektronszám ese-

Mivel azonban egy általános

n

számú energiaszinttel

rendelkez® kvantum pötty esetében az energiaszintek véletlenszer¶en helyezkednek el, kialakulhat olyan eset, amikor a legfels® betöltött és a legalsó üres
energiaszint

δε

távolsága anomálisan kicsi. Ilyenkor teljesül a

J > δε

feltétel

és ez magasabb spin¶ állapot kialakulásához vezet. Ezzel az eshet®séggel és
az ezzel összefügg® jelenségekkel a kés®bbiekben, a páros betöltés¶ kvantum
pötty esetén még részletesen foglalkozunk a 2.4. alfejezetben.
Kontaktált kvantum pötty esetén gyelembe kell vennünk az elektródákat. Amennyiben a kvantum pötty és az elektródák közti átmenetek vezet®képessége kicsi, leírhatjuk ®ket alagút Hamilton-operátorral. A laterális és
a vertikális kvantum pöttyöt különböz® számú módus köti a vezetési elektronokhoz, emiatt az alagutazást leíró operátor más alakot ölt ebben a két
esetben. A laterális kvantum pöttyökhöz a legrealisztikusabb esetben [60]
egy-egy módus kapcsolódik elektródánként, a vezetési elektronokat és az alagútátmenetet leíró Hamilton-operátor az alábbiak szerint alakul,

lat
Hcond
=

∑

ξα c†ξασ cξασ ,

ξα = ξ + µα

(2.5)

ξ,α,σ
lat
Hhyb

=

∑

tαi (c†ξασ diσ + h.c.) .

(2.6)

α,i,ξ,σ

c†ξασ egy σ spin¶ elektront kelt a bal vagy jobb oldali elektródában (α ∈
(L, R)), ξα energiával, ahol µα = eVα az α elektródára kapcsolt feszültség
következtében létrejött kémiai potenciál eltolódás. A kifejezésben tαi jelöli az
α elektródáról az i-edik nívóra való alagutazás amplitúdóját.
Itt

A vertikális kvantum pöttyre vonatkozó Hamilton-operátor ett®l kis mértékben eltér, mivel ebben az esetben nagy felületen csatlakozik a kvantum
pötty a vezetési elektródákhoz. Emiatt jellemz®en több módus is kialakul, és
minden szinthez egy-egy módus csatolódik elektródánként. Ennek értelmében a vezetési elektronokat csoportosíthatjuk aszerint, hogy melyik energiaszinthez vannak csatolva. A vertikális kvantum pöttyhöz tartozó Hamiltonoperátor a fentiek értelmében,

vert
Hcond
=

∑

ξα c†ξiασ cξiασ ,

(2.7)

tαi (c†ξiασ diσ + h.c.) ,

(2.8)

ξ,i,α,σ
vert
Hhyb

=

∑

α,i,ξ,σ
†
ahol feltételezzük, hogy a cξ,i ασ operátorok függetlenek egymástól, vagyis
{c†ξ,i,α,σ , cξ,j,α,σ } = δij , ahol i, j azt indexeli, hogy az adott vezetési elektron
melyik kvantum pötty energiaszinthez csatolódik.
Az alagutazás az átmeneteken keresztül a kvantum pötty diszkrét energiaszintjeinek kiszélesedéséhez vezet. Ezt egy ún. hibridizációs paraméter be-
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Γij ≡ 2π

∑

11

ρα (0)tαi t∗αj ,

(2.9)

α
ahol

ρα (0)

a vezetési elektronok állapots¶r¶sége a Fermi-szinten az

α

elekt-

ródában. Ennek a mátrixnak a diagonális elemei adják az egyes szintek kiszélesedését.
A fentiekben tárgyalt Hamilton-operátor tetsz®leges számú energiaszinttel rendelkez® kvantum pöttyöt és annak elektródákkal való kapcsolatát
írja le. A kés®bbiek során az egy- illetve kétszintes Anderson-modellel foglalkozunk. Egyetlen energiaszint esetén az
egy lesz csupán véges, ezt

ε0 -val

εi

energiaszint értékek közül

jelöljük. Ilyenkor a (2.3) egyenletben a

Hund-csatoláshoz tartozó operátor skaláreltolást okoz csak az energiában,
a Coulomb-energiához tartozó tag pedig egy konstans energiaeltolástól eltekintve átírható a

2.2.1.

Hint = U n↑ n↓

alakra.

Coulomb-blokád

A kvantum pöttyök esetén az átlagos szinttávolság tipikusan sokkal kisebb
a Coulomb-kölcsönhatás paraméterénél (δE

<< U ),

de nagyon kis mére-

tek esetén lehetnek egy nagyságrendben. Ebben a fejezetben feltesszük azt,
hogy a Coulomb-kölcsönhatás energiája minden más energiaskála felett dominál. Ennek megfelel®en els® közelítésként a többi energiaskálát elhanyagoljuk, és a kvantum pötty energiaszintjeit ennek megfelel®en a (2.3) kölcsönhatási Hamilton-operátor határozza meg. A (2.3) egyenlet Coulombkölcsönhatáshoz tartozó részében az

Ng

paraméter a kvantum pöttyre kap-

csolt kapufeszültséggel (Vg ) arányos. Ahogy a 2.4. ábra baloldali hasábjában
látható,

N∑
g változtatásával az energiaminimum szempontjából ideális betöli,σ niσ ) állítható be. Amennyiben Ng értéke félegész, a szomszé-

tésszám (

dos betöltésszámokhoz tartozó Coulomb-energia megegyezik. Ez azt jelenti,
hogy bár alacsony h®mérséklet esetén (T

<< U ) a töltésuktuációk általános

esetben el vannak nyomva, ilyen kapufeszültség értékeknél energiabefektetés
nélkül létrejöhet töltésuktuáció a kvantum pöttyön (rezonáns vezetés). A kapufeszültséget változtatva, ezekben a speciális pontokban a rezonáns vezetés
miatt nagy egyensúlyi vezet®képességet kapunk (Coulomb-csúcs), míg a többi
kapufeszültség értéknél vezet® rendben, vagyis a mester-egyenlet szintjén az
egyensúlyi vezet®képesség alacsony h®mérsékleten (Γij

 T  U)

expo-

nenciálisan kicsi (Coulomb-blokád völgy). Ezt a jelenséget hívjuk Coulombblokádnak [57]. A rezonáns csúcsok alacsony véges h®mérsékleten kismértékben kiszélesednek, amint az meggyelhet® a 2.4. ábra jobboldali hasábján.
A kapufeszültség változtatása mellett a két elektródára kapcsolt ún. biasfeszültség (Vds ) változtatásával szoktak vizsgálódni. Ha fokozatosan növelve

Vg

értékét, minden egyes értékhez felvesszük a dierenciális vezet®képességet

a bias-feszültség függvényében, egy stabilitási diagramot kapunk a

Vg − Vds

paramétertérben alacsony h®mérsékleten. Egy kísérletileg meghatározott stabilitási diagram látható a 2.5. ábrán. A kapott, rombuszokból álló struktúra
(más néven Coulomb gyémánt struktúra) olyan régióknak felel meg, ahol a
vezetés el van nyomva, tehát a töltési állapot stabil. A véges feszültségnél
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2.4. ábra. A baloldali ábrán a kvantum pötty betöltését ábrázoljuk az

Ng

dimenziótlan paraméter függvényében. A szaggatott vonal tartozik az izolált
kvantum pötty esetéhez, míg az egybefügg® vonal a kvantum uktuációk hatását mutatja. A jobboldali ábrán a kvantum pötty lineáris vezet®képességét
ábrázoljuk ugyancsak az

Ng

paraméter függvényében. Az ábrák forrása az

[57] referencia.

tapasztalható rombusz alakú struktúráknak már összetett bels® szerkezete
van, amely a pötty bels® gerjesztéseivel hozható kapcsolatba. Ezek a bels®
gerjesztések arra utalnak, hogy a kvantum pöttyök pusztán elektrosztatikus
Coulomb-energiával való leírása nem kielégít®.

2.2.2.

Inelasztikus és elasztikus co-tunneling

A fentebb vázolt képben feltettük, hogy a kvantum pötty energiaszintjeinek kiszélesedését jellemz®, ún. hibridizációs paraméterre teljesül, hogy

Γii  T  U

minden

εi -re.

Nagyobb hibridizáció, illetve alacsonyabb h®-

mérsékletek esetén azonban túl kell menni az egyszer¶ mester-egyenlet leíráson, más vezetési mechanizmusokat is gyelembe kell vennünk. Alacsony
h®mérsékleten a mester-egyenlet szintjén,

T << U

esetén a kvantum pöttyön

keresztüli vezetés exponenciálisan el van nyomva a Coulomb-blokád völgyekben. Ennek az az oka, hogy a mester-egyenlet

igazi átmeneteket

ír csak le,

amelyek megváltoztatják a kvantum pötty töltését. Az alagutazásban magasabb rend¶,

virtuális

folyamatokat is gyelembe véve azonban olyan újabb

járulékokat is kapunk a vezet®képességben, amelyek nem járnak a kvantum
pötty töltésének megváltoztatásával. A vezet® járulékokat ehhez az aktiváció
nélküli transzporthoz az inelasztikus és elasztikus

co-tunneling

folyamatai

adják [57]. A szekvenciális vezetést®l eltér®en, ahol az elektron alagutazását
a kvantum pöttyre és az onnan való kikerülését két külön folyamatként tekintjük, a

co-tunneling

esetében ez egyetlen kvantumfolyamattal írható le,

amelynek lejátszódásával a kvantum pötty töltése változatlan marad.
Az inelasztikus

co-tunneling

során egy elektron kerül az alagútátmeneten

keresztül az egyik elektródából a pötty egyik üres energiaszintjére, eközben
egy másik energiaszinten elhelyezked® elektron elhagyja a kvantum pöttyöt,
amint azt a 2.6a ábrán vázoltuk. A folyamat eredményeképpen a két elektróda
közötti elektrontöltésnyi transzfer egy elektron-lyuk pár képz®désével jár a
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síkon ábrázolva [3]. A fehér

rombusz alakú struktúrák a Coulomb gyémántok, ahol a vezet®képesség közel
nulla.

co-tunneling lehetséges változatai. (a) inelasztikus co-tunneling ;
(b) elasztikus co-tunneling és (c) elasztikus co-tunneling spinbillentéssel. Ec
2.6. ábra. A

a szövegben

U -val

jelölt töltési energiát jelöli.
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T >> δE
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tartományban

h®mérsékletfügg® járulékot ad a vezet®képességhez,

GL GR
Gin ∼ 2
e /h
ahol

e

Gα

az

( )2
T
,
U

(2.10)

α elektróda és a kvantum pötty közötti átmenet vezet®képessége,
h a Planck-állandó és T a h®mérséklet.

az elektrontöltés,

A 2.6b ábrán látható elasztikus

co-tunneling

folyamata nem jár elektron-

lyuk pár képz®désével a kvantum pöttyön, mivel a beérkez® elektron hagyja
el a kvantum pöttyöt a virtuális folyamat során. Ez a folyamat h®mérsékletfüggetlen járulékot ad a vezet®képességhez, amely az átlagos energiaszinttávolsággal arányos,

Gel ∼

GL GR δE
.
e2 /h U

(2.11)

A kifejezésb®l egyértelm¶, hogy egy bizonyos h®mérséklet alatt az elasztikus

co-tunneling

a domináns folyamat, mivel konstans vezet®képesség járuléka

ekkor már nagyobb az inelasztikus

co-tunneling folyamatok h®mérsékletfügg®

vezet®képességénél, a szekvenciális vezetés pedig el van nyomva a Coulombblokád völgyekben. Ennek eredményeképpen a nulla h®mérséklethez tartozó
egyensúlyi vezet®képesség véges marad a Coulomb-gyémántokban is.

2.3. Transzport a Kondo-tartományban
Az elasztikus

co-tunneling folyamatok tárgyalásánál tettünk egy feltételezést,

amely szerint a virtuális folyamatok lejátszódása el®tti kiinduló állapotban
minden energiaszint kétszeresen betöltött vagy üres. Ez nem teljesül páratlan
betöltés esetén, ebben az esetben a kvantum pötty alapállapota véges spinnel
rendelkezik. Ekkor lehet®vé válik a 2.6c ábrán látható folyamat, amely során
az elasztikus

co-tunneling folyamatnak megfelel®, kvantum pöttyön keresztüli

töltéstranszfer esetén az átmen® elektron spinjének átbillenésével a kvantum
pötty spinje is megváltozik. A magasabb rend¶ spin-ip folyamatokat is gyelembe véve ennek a folyamatnak az amplitúdója logaritmikusan növekszik,
amennyiben a bejöv® elektron energiája közelít a Fermi-energiához. Mivel a
bejöv® elektron energiája a h®mérséklettel arányos, a folyamat transzmissziós
amplitúdójának logaritmikus szingularitása a vezet®képesség nagyfokú növekedéséhez vezet alacsony h®mérsékleten, és a vezet®képesség T = 0 határ2
esetben az ideális 2e /h értéket is eléri. Ezt a viselkedést Kondo-eektusként
ismerjük.
Többek közt akkor léphet fel alacsony h®mérsékleten a Kondo-eektus,
ha a szennyez® véges spinnel rendelkezik. A teljes rendszer (szennyez®

+

zetési elektronok) alapállapota spin-szingulett lesz, mivel a az elasztikus

tunneling

ve-

co-

folyamatai egy eektív antiferromágneses kicserél®dési kölcsönha-

tást generálnak [10, 57]. A vezetési elektronok felh®je egy globális szingulettállapot létrehozásával leárnyékolja a szennyez® lokalizált spinjét és megnöveli
a közel Fermi-energiával rendelkez® elektronok szóródását. A kvantum pötty
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2.7. ábra. Az egyensúlyi vezet®képesség Coulomb-blokád völgyekben tapasztalható viselkedése a h®mérséklet függvényében, páratlan (folytonos vonal)
és páros (szaggatott vonal) elektronszám esetén. A karakterisztikus energiák
a

TK

Kondo-h®mérséklet és az

U

Coulomb kölcsönhatási energia. Az ábra az

[57] referenciából származik.

esetében a megnövekedett szóródás a vezet®képességet növeli meg megfelel®en alacsony h®mérsékleten. A Kondo-eektus más olyan esetekben is felléphet, ahol a szennyez® alapállapota degenerált, tehát a feles spin Kramersdegenerációjától eltér® esetekben is. Ilyen esetekre láthatunk példát a következ® fejezetben is.
Azt a h®mérsékletet, ahol a rendszerre kiterjed® szingulettet létrehozó
elasztikus

co-tunneling

nevezzük és

TK -val

folyamat dominánssá válik, Kondo-h®mérsékletnek

jelöljük. A Kondo-h®mérséklet, amely egyben felfogható

a teljes rendszerre vonatkozó szingulett állapot kötési energiájaként, egyszintes esetben kifejezhet® a fentebb bevezetett Anderson szennyez® modell
paramétereivel a Haldane-reláció segítségével [58]

TK ∼
Itt

−U < ε0 < 0

√

az energiaszint,

ΓU eπε0 (ε0 +U )/ΓU .

Γ

(2.12)

pedig ennek az energiaszintnek a kiszéle-

sedése az alagutazás következtében.
Ennek értelmében a fentebb tárgyalt virtuális folyamatok miatt az itt deniált

TK

Kondo-h®mérséklet alatt a páratlan betöltéshez tartozó Coulomb-

blokád völgyekben megn® a vezet®képesség és a

T = 0 határesetben az ideális

értéket is eléri, amint ezt a 2.7. ábrán vázoltuk. A szaggatott vonal a páros
betöltés¶ Coulomb-blokád völgyekbeli viselkedést mutatja
ahol

J

2J < δE

esetén,

a 2.2. alfejezetben bevezetett Hund-csatolás értékét jelöli. A páros

betöltés¶ völgyek esetén is van lehet®ség a vezet®képesség megnövekedésére

2J > δE

esetben. A páros betöltés esetén kialakuló Kondo-eektust a követ-

kez®, 2.4 alfejezetben tárgyaljuk.
A Fermi-energián történ® megnövekedett szóródás az elektródák közé csa1
esettolt kvantum pötty spektrális tulajdonságaira is hatással van. Az S =
2
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h®mérsékleten az egyszintes (εd )

Anderson-modell esetében.

ben a

T =0

h®mérséklethez tartozó spektrálfüggvényben a Kondo-eektus

eredményeképpen egy éles csúcs alakul ki a Fermi-energián az ehhez az energiához tartozó megnövekedett szóródás miatt. A 2.8. ábrán egy tipikus Kondospektrálfüggvényt ábrázolunk. A Kondo-spektrálfüggvény központi csúcsának a szélessége adja meg a Kondo-eektus karakterisztikus energiáját, a

TK

Kondo-h®mérsékletet. A két oldalsó csúcs, az ún. Hubbard-csúcsok a töl-

tésgerjesztéseknek felelnek meg, vagyis ekkora energiával már gerjeszthet®
a következ® töltésállapot. A töltésgerjesztésekhez tartozó csúcsok szimmetrikusan helyezkednek el a Kondo-csúcs körül, mivel az egyetlen energiaszint
értekét

ε0 = −U/2-nek választottuk, amikor is az egyszintes Anderson-modell

elektron-lyuk szimmetriával rendelkezik, és a két töltésgerjesztés közti energiakülönbség a töltési energia,

U.

A Kondo-eektus következtében a dierenciális vezet®képességben az ún.
nulla feszültség¶ anomáliát gyelhetjük meg, vagyis egy csúcsot el®feszítés
nélküli esetben, összhangban az egyensúlyi vezet®képesség megnövekedésével. A 2.9. ábra Kouwenhoven kísérleti eredményeit mutatja a dierenciális
vezet®képességre vonatkozóan különböz® h®mérsékleteknél. Látható, hogy a
meggyelt legalacsonyabb h®mérsékletnél a VSD = 0-hoz tartozó vezet®ké2
pesség majdnem eléri a 2e /h értéket. A h®mérséklet növelésével a központi
csúcs lassan elt¶nik, a legmagasabb mért h®mérsékletnél a központi struktúra
már teljesen elt¶nik. Egy er®sen aszimmetrikusan csatolt kvantum pötty esetében a dierenciális vezet®képesség éppen az egyensúlyi spektrálfüggvényt
méri.
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2.9. ábra. Dierenciális vezet®képesség a bias-feszültség függvényében különböz® h®mérsékleteknél az [59] referenciából. A fekete szín jelöli a legalacsonyabb h®mérsékletet (15mK ), fokozatosan emelve a h®mérsékletet, a legmagasabbhoz (900 mK) a piros vonal tartozik.

2.4. A kétlépcs®s és a szingulett-triplett
Kondo-eektus
A 2.3. fejezetben azt az esetet vizsgáltuk meg, amikor a kvantum pötty betöltése páratlan, a legfels® energiaszinten párosítatlan elektron helyezkedik el,
amelyhez

1/2 spin¶ alapállapot tartozik. Ekkor az elasztikus co-tunneling

fo-

lyamatok megnövekedett el®reszóráshoz vezetnek a Kondo-h®mérséklet alatt,
és a szennyez® spinek egy globális szingulett állapot létrehozásával leárnyékolják a kvantum pötty párosítatlan spinjét. Páros betöltés esetén azonban ez
a helyzet alapvet®en megváltozik. Bizonyos mérték¶ Hund-csatolás (J ) megjelenése esetén az alapállapot spinjét az határozza meg, hogy a Hund-csatolás
mértéke hogyan viszonyul a legfels® betöltött és a legalsó betöltetlen energiaszint távolságához (∆). Amennyiben

∆ > 2J ,

a szeparált kvantum pötty

alapállapota spin szingulett, és ez nem változik abban az esetben sem, ha a
kvantum pöttyöt elektródákhoz csatoljuk, ugyanis a szingulett állapot nem
degenerált, így nem alkalmas Kondo-eektus kialakulására.

∆ < 2J , akkor alacsony h®mérsékleten a szeparált
alapállapota S = 1 triplett lesz, mivel a Hund-csatolás meg-

Amennyiben azonban
kvantum pötty

felel®en nagy értéke miatt a triplett beálláshoz tartozik kedvez®bb energia
(két elektron párhuzamos spinnel helyezkedik el a

∆

távolságú két szinten).

A többi szint betöltése ebben az esetben általában irreleváns az alacsony
h®mérséklet¶ viselkedés szempontjából, így  ahogy a disszertációm további
részében is el fogok járni  elegend® ezt a két

∆

távolságú szintet tekintetbe

venni. A triplett alapállapot degenerált, ezért a kvantumuktuációk jelent®s
szerepet játszanak elektródákhoz csatolódó kvantum pötty esetén, és

S=1

alapállapot esetén is kialakulhat Kondo-eektus.
Az alapállapothoz tartozó

S=1

spint részben vagy egészben leárnyékol-
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ják a vezetési elektronok, attól függ®en, hogy egy vagy több vezetési csatorna
csatolódik a kvantum pöttyhöz. Amennyiben egy vezetési csatorna csatolódik,

alulárnyékolt triplett Kondo-eektusról beszélhetünk, és a teljes rendszer

alapállapota

S = 1/2

spinnel rendelkezik. Azonban, ha a kvantum pöttyhöz

két elektróda kapcsolódik, akkor a legrealisztikusabb esetben [60] a vezetési

S = 1 spin teljes mértékben leárnyékolS = 1/2 spint képes leárnyékolni. Ez utóbbi

csatornák száma is kett®, tehát az
ható, mivel egy-egy csatorna

teljesen árnyékolt

triplett Kondo-eektus esetében a teljes rendszer (kvan-

tum pötty és elektródák) alapállapota a

∆

paraméter minden értéke esetén

szingulett lesz megfelel®en alacsony h®mérsékleten, bár a csatolatlan kvantum pötty alapállapota a

∆ paraméter nagy értékeire szingulett, a 2J  |∆|

esetben pedig triplett lesz.
A leárnyékolási mechanizmus hasonló az egyetlen spin árnyékolásának
esetéhez, ugyanis a vezetési csatornák külön-külön árnyékolják le a triplettet
létrehozó feles spineket. Amennyiben a két csatorna különböz® mértékben
csatolódik a kvantum pöttyhöz, a két csatornához eltér® Kondo-h®mérséklet
±
tartozik (TK , amely a csatornákhoz való ekvivalens csatolódás esetén jellet
mezhet® egyetlen TK h®mérséklettel). A h®mérsékletet nagy értékr®l növelve
el®bb az egyik majd a másik csatorna árnyékol le

S = 1/2-et

a teljes spin-

b®l, végül az alacsonyabb Kondo-h®mérséklet alatt kialakul a teljes rendszer
szingulett alapállapota. Ezt nevezzük
A

∆ ≡ 2J

kétlépcs®s

Kondo-eektusnak.

eset különleges. Ekkor az alapállapot négyszeresen degenerált,

három triplett, és az energiában legalul fekv® szingulett állapot azonos ener∗
giával rendelkezik; a megfelel® Kondo-h®mérséklet (TK ) alatti h®mérsékleten
egy speciális
Kondo-eektus alakul ki, ahol a nagyobb de∗
t
generáció miatt TK > TK . A Kondo-h®mérséklet változását meggyelhetjük

szingulett-triplett

a

∆ változtatásával a triplett oldal fel®l (ugyanis, amint már fentebb említet-

tük, a szingulett oldalon nem alakul ki Kondo-eektus, lévén az alapállapot
nem degenerált), a Kondo-h®mérséklet folyamatosan növekszik a

|2J −∆| kü-

lönbség csökkenésével [61]. A négyszeres alapállapoti degenerációhoz tartozó

co-tunneling

folyamatokat meggyelhetjük a 2.10. ábrán. Ez a

co-tunneling

folyamat átvezet a négyszeresen degenerált alapállapot két állapota között.
Látható, hogy az alapállapot ezen állapotok között uktuál a

co-tunneling

folyamatok segítségével. Megállapíthatunk ez alapján egy uktuációs kört,
amelynek kezd® és végpontjában ugyanaz a kvantum pötty állapota, és egy

1

uktuációs kör leforgása alatt mindkét vezetési csatornával

cserél ki spint,

vagyis szimmetrikus szerepet tölt be a két vezetési csatorna. A kicserél®dési
kölcsönhatások következtében a teljes rendszer (kvantum pötty+elektródák)
alapállapota ebben az esetben is egy globális szingulett lesz.

2.5. Bevezetés a Keldysh-formalizmusba
A nemegyensúlyi Anderson-modell leírásához a Keldysh Green-függvény
technikát [34] fogjuk alkalmazni. Ebben a formalizmusban olyan Green-

1 Jelen

esetben a két oldalsó tartály, ami csatolódik a kvantum pöttyhöz nem az elektró-

dákat szemlélteti, hanem a két vezetési csatornát, amelyek nem minden esetben egyeznek
meg az elektródákkal.
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Kondo-eektus árnyékolási mechanizmusa

kétszeres betöltés és négyszeresen degenerált (három triplett és a legalacsonyabban fekv® szingulett állapot) alapállapot esetén a [62] referenciából. A
szomszédos ábrák között egy-egy spin alagutazása jelent különbséget, felül
középen, baloldalt középen és alul középen látható a három degenerált triplett állapotnak megfelel® ábra, jobb oldalt középen pedig a három triplett
állapottal degenerált szingulett állapothoz tartozó ábra. A sarkokon látható
ábrák mutatják az átmenetet az alapállapothoz tartozó beállások között.

2.11. ábra. A Keldysh-kontúr a nemegyensúlyi perturbációszámításhoz tartozó id®integrálási kontúr, amely a

+∞ id®pillanatban visszafordul a negatív

id®k felé.

függvények szerepelnek, amelyek a Keldysh-kontúron id®rendezettek (lásd
a 2.11. ábrán). Az általános, Keldysh-kontúron értelmezett Green-függvényt
az alábbi módon adhatjuk meg,

−ihTK A(z)B(z 0 )i = GAB (z, z 0 ) ,
ahol

TK

(2.13)

a Keldysh-kontúron való id®rendezést jelenti. A Green-függvény

argumentuma a 2.11. ábrán látható két kontúr szerint

z = t ± iδ ≡ t±
lehet,

t±

(2.14)

a fels®-, illetve az alsó kontúron helyezkedik el. A Green-függvény

argumentumainak Keldysh-kontúron való elhelyezkedése szerint bevezethetünk négy lineárisan függ® Green-függvényt, illetve lineárkombinációjukból
három lineárisan független Green-függvényt állíthatunk el®.
A lineárisan függ® Green-függvények a következ®k:
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helyezkedik el,

T

t0
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is a Keldysh-kontúr fels® ágán

a hagyományos id®rendezést jelöli):

GAB (t+ , t0+ ) = GTAB (t, t0 ) = −ihT (A(t)B(t0 ))i .
•

Kisebb (<) Green-függvény (t a Keldysh-kontúr fels®,

t0

(2.15)

az alsó ágán

helyezkedik el):

0
0
GAB (t+ , t0− ) = G<
AB (t, t ) = ihB(t )A(t)i .

•

Nagyobb (>) Green-függvény (t a Keldysh-kontúr alsó,

(2.16)

t0

a fels® ágán

helyezkedik el):

0
0
GAB (t− , t0+ ) = G>
AB (t, t ) = −ihA(t)B(t )i .

•

Anti-id®rendezett (T̃ ) Green-függvény (t és

t0

(2.17)

is az alsó Keldysh-

kontúron helyezkedik el):

GAB (t− , t0− ) = GT̃AB (t, t0 ) = −ihT̃ (A(t)B(t0 ))i .
A kifejezésekben

(2.18)

h. . . i

a stacionárius s¶r¶ségmátrixra való átlagolást jelöli.
0
Ezeket a Green-függvényeket t és t Keldysh-kontúron való elhelyezkedése
0
alapján mátrixformába is írhatjuk az η, η = ± indexek szerint:

GAB (tη , t0η0 )

=

−ihTK (A(tη )B(t0η0 ))i

[ T
]
0
GAB (t, t0 ) G<
AB (t, t )
=
.
T̃
0
0
G>
AB (t, t ) GAB (t, t )

(2.19)

A lineárisan független Green-függvényeket a következ®képpen szokás deniálni:

•

A retardált (R) Green-függvény:

0
T
0
<
0
>
0
T̃
0
GR
AB (t, t ) = GAB (t, t ) − GAB (t, t ) = GAB (t, t ) − GAB (t, t )
= −iΘ(t − t0 )h{A(t), B(t0 )}i .
(2.20)

•

Az avanzsált (A) Green-függvény:

0
0
T̃
0
<
0
>
0
T
GA
AB (t, t ) = GAB (t, t ) − GAB (t, t ) = GAB (t, t ) − GAB (t, t )
= iΘ(t0 − t)h{A(t), B(t0 )}i .
(2.21)

•

A Keldysh (K ) Green-függvény:

T̃
0
0
>
0
<
0
T
0
GK
AB (t, t ) = GAB (t, t ) + GAB (t, t ) = GAB (t, t ) + GAB (t, t )
= −ih[A(t), B(t0 )]i .
(2.22)
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a kommutátort jelöli. Az így

bevezetett Green-függvények is rendezhet®k mátrixba, az egyes elemeknél
taglalt kifejezések alapján a fenti mátrix unitér transzformáltjaként kapható
meg a mátrix ezen Green-függvények reprezentációjában

[

]
[ T
]
G G< †
0 GA
=L >
L ,
GR GK
G GT̃

ahol

√
L = (I − iσy )/ 2

Megjegyezzük,

és

hogy

σy
a

(2.23)

a második Pauli mátrix.
következ®

alfejezetben

használatos

Green-

függvények különböz® Keldysh-indexekhez tartozó komponenseit az alábbiak
szerint kapjuk meg:
0

•

A

(Gd )κκ
σσ 0

•

A

(Gαξ )κκ
σσ 0

•

A

(Gαξd )κκ
σσ 0

Green-függvényre
0

A = dσ , B = d†σ0

Green-függvényre
0

helyettesítéssel.

A = cαξσ , B = c†αξσ0

Green-függvényre

A = cαξσ , B = d†σ0

helyettesítéssel.
helyettesítéssel.

Az egyensúlyi diagramtechnika különösebb bonyodalom nélkül általánosítható a nemegyensúlyi esetre. Az egyetlen különbség, hogy a diagramtechnikában az eddigiekhez képest a Keldysh-indexek bevezetésével is kell
számolnunk, a Green-függvények esetében ez további szabadsági fokokat je0
lent. A Keldysh-indexek tulajdonképpen az id®paraméter η és η indexei, a
fenti deníció szerint egy Green-függvényhez két Keldysh-index tartozik, a
két Keldysh-index határozza meg, hogy az adott Green-függvény id®rendezett, kisebb, nagyobb vagy anti-id®rendezett. A kölcsönhatás el®jelet vált
a Keldysh-kontúron, ennek megfelel®en be kell vezetnünk egy ezért felel®s
mennyiséget,

sκ -t

(fels® kontúr:

s+ = s1 = 1,

alsó kontúr:

s− = s2 = −1),

és ezzel be kell szoroznunk a kölcsönhatási mátrixelemet. A diagramok bels®
Keldysh-indexeire ugyanúgy kell összegezni, mint az összes többi bels® indexre, a küls® Keldysh-indexeket pedig annak megfelel®en kell illeszteni, hogy
a sajátenergia Keldysh-indexek szerinti mátrixának melyik elemét számítjuk
ki. A Keldysh diagramtechnikáról szemléletesebb képet kaphatunk a disszertációmban bemutatott konkrét példákon keresztül, amikor a Keldysh technikát az IPT és FLEX formalizmusokon belül alkalmazom a nemegyensúlyi
állapot leírására.

3. fejezet
Az átlagtér megoldás
A bevezet® jelleg¶ fejezetek után, ebben a fejezetben kezdem a saját eredményeim ismertetését. El®ször az eddigi, egyensúlyi átlagtér elmélettel kapott
ismert eredményeket mutatom be (3.1. alfejezet), amelyek alapul szolgáltak
eredményeim értékelésére. Ezen eredmények fényében mutatom be a 2.2. alfejezetben ismertetett nemegyensúlyi Anderson-modell megoldását egy energiaszint esetére a nemegyensúlyi átlagtér elmélettel [38] (3.2. alfejezet).
Anderson a róla elnevezett, fémbeli mágneses szennyez®k leírására alkotott, de kvantum pöttyök leírására is alkalmas modellt el®ször éppen az átlagtér elmélet segítségével vizsgálta a modellt bevezet® cikkében [6]. Lényegében az ® eredményeinek összefoglalását tartalmazza a bevezet® jelleg¶ 3.1.
alfejezet. Az Anderson szennyez® modellt azóta számos esetben nemegyensúlyi rendszerek leírására is alkalmazták, és a rendkívülien jó paraméterállíthatósággal rendelkez® kvantum pötty rendszerek leírására általánosan
elterjedt módon ezt a modellt használják.
A fentiek fényében kézenfekv®nek t¶nik az átlagtér megoldás általánosítása nemegyensúlyi esetre, annak ellenére, hogy az átlagtér megoldás ismert
módon már egyensúlyban is jelent®s hiányosságokat mutat. Amint látni fogjuk a nemegyensúlyi átlagtér megoldás taglalása során, az er®sen korrelált
tartományokban számos hibás eredmény mutatkozik, mint például nemegyensúly által hajtott spontán szimmetriasértés. Megjelennek olyan tartományok is, ahol egyszerre több megoldás stabil, amely hiszterézis kialakulásához
vezet. E helyütt jegyzem meg, hogy Komnik és Gogolin korábban vizsgálták
már a nemegyensúlyi Anderson-modell átlagtér megoldását [63]. Kutatásaim
[38] kiegészítik ezeket az eredményeket, illetve számos új aspektus is megjelenik az el®bbi munkához viszonyítva. A f®bb paraméterek paraméterterének
vizsgálatával kaphatunk teljes képet az Anderson-modellre alkalmazott nemegyensúlyi átlagtér elméletr®l, emellett megállapíthatjuk, hogy a paramétertér mely tartományaiban ad kielégít® megoldást az átlagtér-elmélet. Ezáltal
képet kaphatunk arról is, hogy milyen paraméter-tartományokban végzett
kísérletek esetén használható a kísérletek leírására az átlagtér közelítés.
Pontosabb leírások hiányában a molekuláris elektronikában is gyakran
használatos az átlagtér elmélet nemegyensúlyi körülmények közepette is, ahol
az LSDA módszert (a többi elektron hatását egy háttérs¶r¶séggel kezelik)
alkalmazzák, vagy a Hartree-Fock egyenleteket oldják meg. A nemegyensúlyi Anderson-modell átlagtér elméleti megoldásával kapott fázisdiagramok
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elemzésével, közelít® képet kaphatunk arról, hogy ezek az

ab initio

számítá-

sok milyen körülmények között adhatnak rossz eredményeket.

3.1. Egyensúlyi átlagtér megközelítés
Anderson átlagtér-elmélettel kapott egyensúlyi eredményeit az alábbiakban
röviden összefoglalom, egyfajta viszonyítási alapként a kapcsolódó nemegyensúlyi átlagtér-számításaimhoz. A 2.2. fejezetben általánosan bevezetett Anderson szennyez® modell f® paraméterei az egyszintes esetben az
szint mellett az
bevezetett

Γ

U

ε0

energia-

Coulomb-kölcsönhatási paraméter és a 2.9 egyenletben

hibridizációs paraméter, amely egy energiaszint esetén skalár.

Lokalizált mágneses momentum megjelenését egy egyszer¶ képpel megmagyarázhatjuk izolált kvantum pötty esetében,

ε0 < 0

energiájú szint egy

Pauli-elv értelmében

−σ

σ

T = 0 h®mérsékleten: Ha az

spin¶ elektronnal van betöltve, egy következ®, a

spin¶ elektron behelyezése az energiaszintre

energiát igényel. Amennyiben

ε0 + U

ε0 + U > 0, a −σ spin¶ állapot üresen marad,
σ spin¶ elektron helyezkedik csak el. A

így a korrelált energiaszinten egyetlen

kvantum pötty elektronjainak szabad elektronokkal való keveredése azonban
megváltoztatja ezt az egyszer¶ képet a Kondo-eektus következtében, ahogy
azt a 2.3. fejezetben tárgyaltuk.
Az

Anderson-modellre

az

átlagtér-közelítést

alkalmazva

kvadratikus

Hamilton-operátort kapunk, és a (2.1) egyenlettel leírt, kvantum pöttyre vonatkozó Hamilton-operátor alakja az alábbiak szerint módosul,

MF
Hdot
=

∑

(ε0 + U hn−σ i) d†σ dσ .

(3.1)

σ
Itt meggyelhet®, hogy a

−σ

σ

spin¶ elektron eektív energiaszintjét eltolja a

spin¶ elektron betöltése. Az átlagtér Hamilton-operátor a szabad (nem-

egyensúlyi esetben) vezetési elektronok és a hibridizációhoz tartozó tagok
gyelembe vételével is kvadratikus marad, és az így kapott teljes Hamiltonoperátor felhasználásával a betöltési számot az

1
hnσ i = cot−1
π

(

ε0 + U hn−σ i
Γ

)
,

(3.2)

egyenlettel fejezhetjük ki rövid számolás után [6]. Az egyenleteket (σ

=↑, ↓)

önkonzisztensen kell megoldanunk. Az egyenletek lehetséges megoldásai kva-

 Γ) mindig paramágneses
megoldást kapunk, azaz hnσ i = hn−σ i. Amennyiben ε0 < 0 < ε0 + U , akkor létezik olyan Γc , hogy Γ < Γc esetén mágneses megoldást kapunk, ahol
hnσ i 6= hn−σ i. A paramágneses megoldások esetén az
litatíve kétfélék lehetnek: er®s hibridizációnál (U

εeﬀ
σ = ε0 + U hn−σ i
eektív energiaszint a Fermi-szint közelében található,

(3.3)

eﬀ
εeﬀ
↑ = ε↓ ≈ 0,

míg a

mágneses megoldások esetén az egyik nívó a Fermi-nívó alatt, a másik pedig
fölötte helyezkedik el.
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Anderson cikkének f® eredménye az átlagtér-elmélettel mágnesesnek és
paramágnesesnek kapott tartományok kijelölése megfelel® fázisdiagramokon. Anderson az

ε0 /U

és

Γ/U

dimenziótlan paraméterek terén jelölte ki

ezen tartományokat. A tartományok határait a (3.2) egyenlet segítségével
határozhatjuk meg. Mivel a határon még létezik a paramágneses megoldás,
ezért behelyettesítve az egyenletbe az

np = n↑ = n↓

paramétert, kapha-

tunk egy egyenletet a fázishatárra. Azonban a fázishatárok kijelöléséhez
még egy egyenletre szükségünk van, ezt a (3.2) paramágneses megoldásának stabilitásvizsgálatából kaphatjuk meg: amennyiben az egyenletnek van

hnσ i 6= hn−σ i

megoldása, akkor egy kis kezdeti ered® mágneses momentum

egy önkonzisztens iteráció során er®södik, a fázishatárnál azonban éppen
stagnál. Ebb®l a feltételb®l kapjuk a fázishatárra vonatkozó másik

π
Γ
=1
sin πnp U

(3.4)

2

egyenletet.
A mágneses viselkedés csupán kis hibridizáció esetén lehetséges. Egy bizonyos

Γ

érték felett a két különböz® spinhez tartozó energiaszintek kiszé-

lesednek és összeolvadnak. A folyamathoz az eektív energiaszintek deníciójában megjelen® betöltés-értékek változása is hozzájárul. A mágneses
megoldás a legnagyobb hibridizáció értékekig a szimmetrikus esetben, vagyis

ε0 /U = −0.5

értéknél él.

Általában az Anderson-modell esetében négy különböz® lényeges tarto-

ε0

értékét®l függ®en.

momentum alakul ki kismérték¶ hibridizáció esetén. Ez a

lokális momentum

mányt szokás megkülönböztetni a szakirodalomban az
Amennyiben
tartomány.

ε0 ≈ −U/2, a pöttyön lév® elektronok száma n ≈ 1, és mágneses

ε0 ≈ 0

illetve

ε0 ≈ −U

esetén er®sek a töltésuktuációk, ilyen

kevert valenciájú tartományról. ε0 > 0 esetén egyensúlyi esetben a nívó üres lesz, ez az üres állapot tartomány. Végül

paraméterérték esetén beszélünk

0 < U

esetén két elektron tartózkodik a nívón.

3.2. Nemegyensúlyi átlagtér megközelítés
Ahogy megmutattuk, az Anderson-modell 2.2. alfejezetben bevezetett nemegyensúlyi általánosítása alkalmas a kvantum pöttyök nemegyensúlyi leírására. Ebben a fejezetben a nemegyensúlyi Anderson-modellt átlagtér elmélettel oldjuk meg. A nemegyensúlyi Anderson-modell Hamilton-operátora
annyiban tér csak el az egyensúlyi Hamilton-operátortól, hogy a vezetési
elektron Hamilton-operátorban a két (jobb és bal oldali) elektróda kémiai
potenciálját különböz®, id®ben állandó értékre állítjuk be. Ezzel egy stacionárius nemegyensúlyi állapotot állítunk el®, amelyben stacionárius áram folyik.
Az egyszer¶ség kedvéért teljesen szimmetrikus kvantum pöttyöt tekintünk,
ahol az alagutazás amplitúdója a két pötty-elektróda átmeneten tL
az el®feszítés pedig

µL = µ/2 = eV /2 (V

= tR = t,

jelöli az alkalmazott elektromos

potenciált) a baloldali elektródán, a jobboldalin pedig

µR = −µ/2 = −eV /2,

vagyis a két elektróda el®feszítése szimmetrikus. Ezek a konvenciók a dolgozatomban az összes nemegyensúlyi közelítésre igazak. Ebben a fejezetben és a
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U

Coulomb-kölcsönhatást

tekintjük az energia egységének, minden egyéb energiát

U -egységekben adunk

meg.
A nemegyensúlyi átlagtér-közelítésben Anderson egyensúlyi megoldásához hasonlóan a (3.2) egyensúlyi egyenletekkel analóg önkonzisztens egyenletek levezetése a célunk, majd az ezek által meghatározott fázisdiagramok

ε0 /U és Γ/U mellett egy új releváns dimenziótlan paraméter is megjelenik, µ/U [38, 64]. A nemegyensúlyi számítáábrázolása és elemzése [38, 63, 64]. Itt

sokat teljes disszertációm során a Keldysh-formalizmus, mint nemegyensúlyi
Green-függvény technika keretein belül végzem el.
Az átlagtér-számítás során az izolált, perturbálatlan kvantum pötty és a
vezetési elektronok Green-függvényeit vesszük alapul, a köztük lév® hibridizációt kezelve perturbációként megkaphatjuk a teljes összekapcsolt rendszert
leíró Green-függvényeket.
A Keldysh technikát bevezet® 2.5. fejezet denícióinak megfelel®en származtathatjuk a perturbálatlan Green-függvényeket,

1 − f (εeﬀ
f (εeﬀ
σ )
σ )
+
,
eﬀ
eﬀ
ω − εσ + iδ ω − εσ − iδ
<
eﬀ
gdσ
(ω) = f (εeﬀ
σ )2πiδ(ω − εσ ) ,
>
eﬀ
gdσ
(ω) = −(1 − f (εeﬀ
σ ))2πiδ(ω − εσ ) ,
1 − f (εeﬀ
f (εeﬀ
σ )
σ )
T̃
gdσ
(ω) = −
−
,
eﬀ
eﬀ
ω − εσ − iδ ω − εσ + iδ

T
gdσ
(ω) =

ahol megjelent a 3.1. alfejezetben már deniált,

εeﬀ
σ

(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)

kvantum pötty eek-

f (ε) pedig a Fermi-függvény. A (3.5)-(3.8) egyenletekb®l a (2.23)
transzformáció segítségével kaphatjuk meg a Green-függvények R, A és K bá-

tív energia,

zison való reprezentációját. A vezetési elektronokra kapott Green-függvények
pedig,

f (ξ)
1 − f (ξ)
+
,
ω − ξα + iδ ω − ξα − iδ
<
gαξσ
(ω) = f (ξ)2πiδ(ω − ξα ) ,
>
gαξσ (ω) = −(1 − f (ξ))2πiδ(ω − ξα ) ,
1 − f (ξ)
f (ξ)
T̃
(ω) = −
gαξσ
−
.
ω − ξα − iδ ω − ξα + iδ
T
gαξσ
(ω) =

(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)

A jelen perturbációs kifejtésben [38, 64] a perturbáció (a hibridizáció) a
perturbálatlan kvantum pötty és vezetési elektron Green-függvényeket köti
össze és a

HT = t

∑[
]
d†σ (cLσ + cRσ ) + h.c. ,
σ

∑

ξ cαξσ , és látható, hogy
a kvantum pötty szimmetrikusan csatolódik a jobb- és baloldali elektródához

hibridizációs Hamilton-operátor írja le, ahol

cασ =

(3.13)

is.
A (3.13) hibridizáció segítségével generálhatunk egy perturbációs sort
(lásd 3.1. ábra), amelyet felösszegezve kifejezhetjük a (hibridizációval) per-
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+

=

+...

Σd =

3.1. ábra. A hibridizációval perturbált kvantum pötty Green-függvény perturbációs sora. A kett®s szaggatott vonal jelöli a kölcsönható kvantum pötty
Green-függvényt, az egyszeres szaggatott vonal a nemkölcsönható kvantum pötty Green-függvényt, az összefügg® vonal a vezetési elektron Greenfüggvényt, a kereszt pedig a hibridizációs átmenetet a kvantum pötty és a
vezetési elektronok között. Alul fel van tüntetve az átlagtér-probléma sajátenergiája diagrammatikusan.

turbált kvantum pötty Green-függvényt,

ahol

[

]
t 0
[Gdσ (ω)] = [gdσ (ω)] + [gdσ (ω)]
×
0 −t
[
]
t 0
× ([gLσ (ω)] + [gRσ (ω)])
[Gdσ (ω)] ,
0 −t
∫
gασ (ω) = dξgαξσ (ω), [. . . ] pedig 2x2-es Keldysh-mátrixokat

(3.14)

jelöl. A

(3.14) egyenlettel leírt kifejezést a

[Gdσ (ω)]−1 = [gdσ (ω)]−1 − [Σd ]

(3.15)

alakra hozhatjuk, ahol

][
] [∑
]
t 0
t 0
[Σd ] ≡
gασ (ω)
0 −t
0 −t
[

(3.16)

α

A transzporttulajdonságok kifejezésénél szerepet kap a (3.14) egyenlet segítségével kiszámolt

Gαdσ

Green-függvény, amely megkapható a

[

]
t 0
[Gαdσ (ω)] = [gασ (ω)]
[Gdσ (ω)] ,
0 −t

(3.17)

egyenletb®l.
A betöltés kiszámítható egyszer¶en a (3.14) egyenlettel megadott kvantum pötty Green-függvény megfelel® mátrixeleméb®l az

∫∞
hndσ i = −i
−∞

dω <
G (ω)
2π dσ

összefüggés segítségével [64], ennek megfelel®en a

(3.18)

G<
dσ (ω)

mátrixelemre van

szükségünk. A végeredményben kapott mátrixelemet behelyettesítve a (3.18)
egyenletbe, megkaphatjuk a kifejezést a betöltési számra, vagyis a voltaképpeni önkonzisztens egyenletet,

∫∞
hnσ i =
−∞

Γ fL (ω) + fR (ω)
dω ,
2
2
π (ω − εeﬀ
σ ) + 4Γ

(3.19)
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helyettesítéssel mutatkozik meg az egyenlet

önkonzisztens jellege, és megjelenik a (2.9) egyenlettel deniált
ció.

T =0

Γ

hibridizá-

határesetben a képlet analitikusan kiértékelhet®, és a (3.2) egyen-

letben szerepl® egyensúlyi eredménnyel analóg, azt egyensúlyi határesetben
visszaadó eredményt kapunk,

(
)
1
ε0 + U hn−σ i − µ/2
−1
hnσ i =
cot
+
2π
2Γ
)
(
1
ε0 + U hn−σ i + µ/2
−1
+
,
cot
2π
2Γ

(3.20)

ahol a kifejezésben szimmetrikus el®feszítést tételeztünk fel.

3.2.1.

Fázisdiagramok

A (3.20) egyenlet önkonzisztens megoldásával feltérképezhetjük a nemegyensúlyi paraméterteret [38, 63, 64]. A paramétertér a

Γ/U , ε0 /U

és

µ/U

para-

méterek által kifeszített tér, ahol az egyes paraméterhalmazokra vonatkozó
megoldás jellegét tüntetjük fel az egyes pontokban. A nemegyensúlyi számításokat növekv® és csökken® el®feszítés mellett úgy végezzük [38, 64], hogy
minden egyes lépés során ellen®rizzük a megoldások lokális stabilitását.
Els®ként a betöltési szám paraméterfüggését vizsgáljuk meg, illetve az
ezekb®l származtatott mágnesezettséget (m

= hn↑ i − hn↓ i).

diagramján a mágnesezettség el®feszítés-függését ábrázoltuk,

ε0 /U = −0.5

A 3.2 ábra al-

Γ/U = 0.05

és

paraméterértékekre. Ezeknél a paramétereknél egyensúlyban

mágneses megoldást kapunk, nagy el®feszítésnél pedig paramágnesest, A kis
értékeknél kapott mágneses- és a nagy értékeknél kapott paramágneses viselkedés között kapunk egy tartományt (µcr1

< µ < µcr2 ),

ahol mind a mágne-

ses, mind a paramágneses megoldás stabil növekv® illetve csökken® el®feszítés
mellett. Ezt a tartományt a továbbiakban koegzisztencia tartománynak fogjuk nevezni. Amint látható, itt a többszörös stabil megoldás létezése miatt
hiszterézis alakul ki a mágnesezettség értékében az el®feszítés függvényében.
A mágnesezettség értékében tapasztalt éles letörések mellett ez is utal arra,
hogy az átlagtér-elmélet (hibásan) els®rend¶ fázisátalakulást jósol.
A paramétertér az iméntieknek megfelel®en felosztható mágneses (M),
koegzisztencia (C) illetve paramágneses (P) tartományokra. A paramágne-

hn↑ i = hn↓ i.
található (±m-hez

ses tartományban egyetlen, stabil megoldás létezik, amelyre
A mágneses tartományban két stabil mágneses megoldás

tartozóan), illetve egy instabil paramágneses. A koegzisztencia tartományban két stabil mágneses, egy stabil paramágneses és két instabil mágneses
megoldás létezik.
Ennek következtében az egyes tartományok elkülöníthet®k a megoldások
számának függvényében. Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a szimmetrikus Anderson-modellben (ε0
amikor

hn↑ i + hn↓ i = 1,

= −U/2,

továbbiakban

szimmetrikus eset ),

a legegyszer¶bb módja a fázisdiagram megalkotá-

sának, ha végigpásztázzuk a lehetséges

hn↑ i − hn↓ i

párokat, behelyettesítjük

®ket a (3.20) egyenletbe, és leszámoljuk a megoldásokat a különböz® paraméterszettekre. Általános esetben azonban más megoldást kell választanunk
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0.2

0.6
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3.2. ábra. Mágneses (M), koegzisztencia (C) és paramágneses (P) tartományok

µ/U

és

Γ/U

paraméterek függvényében,

T = 0-ra, ε0 /U = −0.5-nél.

A

vastag illetve szaggatott vonallal jelölt régióhatárokat növekv® és csökken®
feszültség mellett kaptuk. Az egzaktul kiszámolható fázishatár kis négyzetekkel van jelölve. Aldiagram: Mágnesezettség a növekv® és csökken® feszültség függvényében,

Γ/U = 0.05, ε0 /U

esetén, a f® ábrán jelölt pöttyözött

vonal mentén.

a fázishatárok feltérképezésére, és a tartományok határát a (3.20) önkonzisztens egyenletek numerikus megoldásával kaphatjuk meg. A megoldások
stabilitásának szempontjából egyértelm¶ mágneses és paramágneses tartományon túl a koegzisztencia tartományok határait úgy kapjuk meg, hogy a
(3.20) egyenleteket a többi paraméter xen tartásával mind növekv®, mind
csökken® feszültség mellett megoldjuk, és a koegzisztencia tartományokban
fogunk hiszterézist kapni.
A stabil paramágneseses megoldást tartalmazó tartomány határa megállapítható az egyensúlyi Anderson-modellhez hasonlóan lineáris stabilitásvizsgálattal, kihasználva, hogy (3.20) egyenletnek megoldása az

np = hn↑ i = hn↓ i.

Ez a határ tulajdonképpen a mágneses tartomány határa, hisz csak a mágneses fázison belül nem stabil a paramágneses megoldás. A szimmetrikus
esetben az így kapott, mágneses tartomány határát jellemz®, lineáris stabilitásvizsgálatból származtatott egyenlet analitikus, a

µ2 + 16Γ2 − 8U Γ/π = 0

(3.21)

formát ölti.
A 3.2. ábra a különféle tartományokat mutatja a
ben a szimmetrikus (ε0

= −U/2)

esetben,

T =0

Γ/U

és

µ/U

függvényé-

h®mérsékleten. Az ábrán

a (3.21) egyenletb®l kapott fázishatárt kis négyzetekkel jelöltük. A fels®,

µcr2

kritikus el®feszítésnél instabillá válik a mágneses megoldás (mind az M,

mind a C tartományban stabil a mágneses megoldás). Mágneses esetben a
különböz® spinekhez tartozó eektív szintek nem egyenl®en vannak betöltve,
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novekvo eV
csokkeno eV
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0.9

P

0.6

P

C
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M

0
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d)

eV/U

1.2

M

0.9
0.6

P

P

M

0.3
0
0

0.05

Γ /U

3.3. ábra. Fázisdiagramok
különböz® értékeire:

0.1

µ/U

0

és

Γ/U

0.05

Γ /U

függvényében

0.1

0.15

T = 0-ra

és az

ε0 /U

ε0 /U = (a) -0.35, (b) -0.25, (c) 0 és (d) 0.25. A tartomá-

nyokat a 3.2. ábrával egyez®en jelöljük. A növekv® és csökken® el®feszítésekkel
kapott eredmények szaggatott illetve pontozott vonallal vannak jelölve.

és különböz® energiájúak. A mágneses megoldás akkor válik instabillá, ha
az el®feszítés eléri az egyik eektív szint energiáját. A 3.2. ábrán a stabilitásvizsgálatból kapott fázishatárokat is bejelöltük. A mágneses tartomány
határára kapott görbe szépen illeszkedik az analitikus eredményre. A

µcr2

értéke

Γ/U

és

ε0 /U

paraméterek függvénye. Növekv®

Γ/U

µcr1

és

paraméter

mellett a koegzisztencia és a mágneses tartományok fokozatosan elt¶nnek, és
egy kritikus

Γ/U

felett csak paramágneses tartomány létezhet.

A 3.3. ábrán fázisdiagramok láthatók
ra, különböz®

ε0 /U

paraméterértékekhez.

Γ/U és µ/U függvényében, T = 0Az ε0 paraméter függvényében az

egyensúlyi Anderson-modell esetén már említett tartományokat különíthet-

lokális momentum, kevert valenciájú, és üres állapot tartomány).
lokális momentum tartományhoz (ε0 ≈ −U/2) tartozó fázisdiagra-

jük el (
A

mok a 3.2. és a 3.3a ábrán láthatóak. Ebben a tartományban megközelít®leg egy elektron tartózkodik a kvantum pöttyön és lokális spin-momentumot
alkot az átlagtér-elmélet szerint egyensúlyban egy kritikus

Γ/U

hibridizáció

alatt. A lokális momentumot elegend®en nagy el®feszítés alkalmazása lerombolja. A koegzisztencia tartomány csak a lokális momentum tartományban
jelenik meg, és

ε0 ≈ −U/4

feletti értékekre elt¶nik amint azt a 3.3. ábrán

meggyelhetjük.
A

kevert valenciájú

tartományhoz (ε0

≈ 0)

a 3.3c ábra tartozik. Ebben

a tartományban az egyensúlyi mágneses megoldás teljesen elt¶nik
de léteznek olyan

ε0 > 0-ra,

Γ értékek, ahol az egyensúlyi megoldás paramágneses, de a

feszültség növelésével mágneses megoldást kapunk. Egészen nagy feszültségek
esetén ez a mágneses megoldás mindig elt¶nik, csak paramágneses megoldás
fordulhat el®.
Az

üres állapot

tartományhoz (ε0

≥ 0)

a 3.3d ábra tartozik, amelyr®l
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d)

novekvo eV
csokkeno eV

C

0.4

P

0.2

P

M

0
0

0.05

M
0.10
Γ /U

0.15 0

0.05

3.4. ábra. Véges h®mérséklet¶ fázisdiagramok

ε0 /U = −0.5-re.

A h®mérséklet

T /U =

0.10
Γ /U

µ/U

és

0.15

Γ/U

függvényében

(a) 0.051, (b) 0.101, (c) 0.151 és (d)

0.201. A tartományokat 3.2. ábrával egyez®en jelöltük. A növekv® és csökken® el®feszítésekkel kapott eredmények szaggatott illetve pontozott vonallal
vannak jelölve.

leolvasható, hogy ebben a tartományban az egyensúlyi mágnesezettség teljesen elt¶nik. Meglep® módon azonban az átlagtér-elmélet lokális momentum
megjelenését jósolja kis

Γ/U

és

2ε0 ≤ µ ≤ 2ε0 + U

el®feszítés esetére.

A lokális momentum véges el®feszítésnél való megjelenésének egyszer¶
zikai jelentése van: megfelel®en nagy

U/Γ

értékeknél a fenti feszültség tar-

tományban az el®feszítés már elegend®en nagy ahhoz, hogy elektronokat juttasson az üres
séges

U

ε0

energiaszintre, de a második elektron bejuttatásához szük-

energia már nem áll rendelkezésre. Ennek megfelel®en az elektronok

egyesével haladnak át a kvantum pöttyön, uktuáló mágneses momentumot
létrehozva. Ezt tükrözi az átlagtér elméletben kapott mágneses megoldás.
Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a véges mágneses momentumot
kizárólag az el®feszítés indukálja.
A h®mérséklet általános hatása az alkalmazott átlagtér-elméletben, hogy
rombolja a mágneses momentumot és a paramágneses állapotot favorizálja.
A 3.4. ábra a 3.2. ábrán bemutatott fázisdiagram h®mérsékletfüggését mutatja szimmetrikus esetben. A növekv® h®mérséklettel a koegzisztencia tartomány fokozatosan elt¶nik, míg a mágneses és paramágneses tartományok
nagyobbá válnak. A h®mérséklet további emelésével a mágneses tartomány
is fokozatosan elt¶nik.

T = 0 h®mérséklethez tartozó eredményeket összegzi a 3.5. ábra, amely
Γ/U = 0.05-re ε0 /U és µ/U függvényében. A
kiválasztott Γ/U érték elegend®en kicsi érték ahhoz, hogy a koegzisztencia
A

a fázisdiagramot ábrázolja

és az egyensúlyi mágneses tartományok megjelenjenek a lokális momentum
tartományban, de csak az

ε0 /U = −0.5-höz

közeli energiaszint értékekhez,
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3.5. ábra. Fázisdiagram

µ/U

-0.5
ε0 / U

és

ε0 /U

függvényében

P
0

T = 0-ra és Γ/U = 0.05-

re. A növekv® és csökken® el®feszítésekkel kapott eredményeket szaggatott
illetve folytonos vonallal jelöltük.

amelyre vonatkoztatva a fázisdiagram szimmetrikus az elektron-lyuk szimmetriának megfelel®en. Az elektron-lyuk szimmetria azt jelenti egy szint esetén, hogy zikai mennyiségek viselkedése a szimmetrikus eset (ε0 /U
körül szimmetrikus

ε0 -ban,

= −0.5)

mivel a rendszer viselkedése szempontjából ekvi-

valens, hogy a szimmetrikus esett®l eltérve, amelyben egzaktul egy elektron
és egy lyuk tölti be az energiaszintet, a rendszer a kétszeres elektronbetöltés,
illetve a kétszeres lyukbetöltés (teljesen üres energiaszint) felé mozdul el. Ezt
az ekvivalenciát szépen mutatja a 3.5. ábrán bemutatott fázisdiagram is.
Azokban a tartományokban, amelyek távolabb helyezkednek el a fázisdiagram szimmetriavonalától (zérus vagy kétszeres betöltés esete), megjelenik a
már említett nemegyensúlyi mágneses megoldás, míg ezeknél a paramétereknél egyensúlyban csak a paramágneses megoldás stabil.
Hangsúlyozzuk, hogy a mágneses tartományok az átlagtér elmélet hibás
eredményei, nincsen zikai relevanciájuk, mivel egy ilyen

0-dimenziós

kvan-

tum rendszerben nincs fázisátalakulás, a kvantumuktuációk minden rendet
lerombolnak, nem lehet spontán szimmetriasértés.

3.2.2.

Transzportjellemz®k

Ebben az alfejezetben a transzportjellemz®ket származtatjuk a fenti eredményekhez hasonlóan szintén a Keldysh-formalizmus segítségével [64]. Látni
fogjuk, hogy az átlagtér-megoldás szerint nemzikai, hibás tulajdonságok jelennek meg a kvantum pötty transzportjellemz®iben is.
Az áramot a kvantum pötty és a bal oldali elektróda között mérve és a
mozgásegyenletet felhasználva, a (3.13) hibridizációs Hamilton-operátor se-
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gítségével az alábbi kifejezést kaphatjuk az áram operátorra,

)
ie ( †
t cLσ dσ − d†σ cLσ ,
~

Iσ =
ahol

−e

(3.22)

az elektron töltése. A (3.22) egyenlettel adott kifejezés tulajdonkép-

pen arra világít rá, hogy az áram a kvantum pötty és az elektródák közötti
alagutazással van kapcsolatban. A kifejezésben az elektródáról a kvantum
pöttyre, illetve a kvantum pöttyr®l az elektródára való alagutazás ellenkez®
el®jellel szerepel. A (3.22) kifejezést átlagolva a s¶r¶ségmátrix-szal megkaphatjuk a mért áramot, amely kifejezhet® Green-függvényekkel,

hIσ i =

e
<
t (G<
dLσ (t = 0) − GLdσ (t = 0)) ,
~

(3.23)

GRdσ kifejezését
∫ ∞ dω a< (3.17) egyenlettel adhatjuk meg. Felhasználva a
G (t = 0) = −∞ 2π G (ω) összefüggést, a (3.23) egyenlet tovább alakítahol
<

ható,

e
hIσ i =
~

∫∞
−∞

dω
<
t (G<
dLσ (ω) − GLdσ (ω)) .
2π

(3.24)

Nem részletezett számításokkal, a (3.17) egyenletet felhasználva az áramra az
alábbi, a vezetési elektronokat tekintve már szimmetrikus kifejezést kapjuk,

e
hIσ i =
~
ahol

∫∞
−∞

GR
dσ (ω) =

dω 2 R
<
>
>
<
|t Gdσ (ω)|2 (gLσ
(ω)gRσ
(ω) − gLσ
(ω)gRσ
(ω)) ,
2π

(3.25)

1
az átlagtér közelítéssel kapott retardált Greenω−εeﬀ
σ +iΓ

függvény. Behelyettesítve ide a

gασ (ω)

kifejezését, az áramot az alábbi egy-

szer¶ kifejezéssel adhatjuk meg:

e
hIσ i =
2π~
A kifejezésben szerepl®

εeﬀ
σ

∫∞
−∞

Γ2 (fL (ω) − fR (ω))
dω
.
2
2
(ω − εeﬀ
σ ) +Γ

(3.26)

eektív energiaszintet a (3.20) önkonzisztens

egyenletek megoldásával kaphatjuk meg. Az áram tehát a különböz® paraméterhalmazokra a betöltési számok önkonzisztens meghatározása után
határozható meg. A (3.26) kifejezés

T =0

határesetben analitikusan kiérté-

kelhet®, az alábbi eredményt adja,

[
(
)
ε0 + U hn−σ i + µ/2
e
arctan
−
hIσ i = Γ
h
Γ
(
)]
ε0 + U hn−σ i − µ/2
.
− arctan
Γ

(3.27)

A 3.6. ábra az áramot mutatja az el®feszítés függvényében két különböz®
energiaszint értékre az er®sen korrelált tartományban, vagyis az el®feszítés
változtatásával keresztülhaladunk a paramétertér mágneses tartományán. Ez
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3.6. ábra. Áram az el®feszítés függvényében

2.0

ε0 /U = −0.5

(folytonos és

ε0 /U = 0.25 (pontozott vonal) esetére T = 0 és
ε0 /U = −0.5-re hiszterézis gyelhet® meg az áramáram polarizációja T = 0, ε0 /U = −0.35 és Γ/U = 0.02

szaggatott vonalak) és

Γ/U = 0.02

mellett. Az

ban. Aldiagram: az
esetére.

mindkét ábrázolt energiaszint értékre teljesül, a különbség abban rejlik, hogy
amennyiben az el®feszítés változtatásával koegzisztencia tartományon is keresztülhaladunk, a többi zikai mennyiséghez, például mágnesezettséghez hasonlóan az áram értékében is hiszterézis jelenik meg az el®feszítés függvényében. Mivel koegzisztencia tartomány csak a
jelenik meg, ezért az

üres állapot

lokális momentum tartományban

tartományba tartozó paraméterekre nem

jelenik meg hiszterézis.
A fentieknek megfelel®en tehát a 3.6. ábrán az

ε0 /U = −0.5 szimmetriε0 /U = 0.25 esetén

kus esetben hiszterézist találunk az áram értékében, míg

nem jelentkezik hiszterézis, de az áram a feszültség függvényében kétlépcs®s
szerkezetet mutat. Ebben az üres állapot tartományban tehát az átlagtér
egyenletek kvalitatíve helyesen határozzák meg a lokális energiaszint töltését,
de az áramgörbében a könyökök (töréspontok) a hibásan jósolt szimmetriasérülés miatt jelennek meg, így tulajdonképpen az átlagtér megoldás hibás
hozadékai.

I↑ −I↓
) ábrázolI↑ +I↓
tuk az el®feszítés függvényében. A szimmetrikus esetben az áram nem polariA 3.6. ábra aldiagramjában az áram polarizációját (PI

≡

zált az elektron-lyuk szimmetriának köszönhet®en, de már kis elektron-lyuk
aszimmetriák esetére a polarizációban is hiszterézis jelenik meg. Általánosságban a polarizáció véges, amennyiben lokális momentum jelenik meg a
szennyez®n, és nem a szimmetrikus eset áll fenn.
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3.3. Konklúzió
Ebben a 3. fejezetben a nemegyensúlyi egyszintes Anderson-modellt vizsgáltuk a Keldysh Green-függvény formalizmus keretein belül átlagtér közelítésben. El®ször bemutattuk a már ismert egyensúlyi eredményeket, majd
az általunk kapott új eredményekre tértünk át. Disszertációmban a fázisdiagramokat az

eV /U − Γ/U

és az

ε0 /U − eV /U

síkokon vizsgáltam meg.

Az így kapott eredmények egészen más aspektusokra világítanak rá, mint
a [63] referencia. A legjelent®sebb különbség az, hogy míg Komnik és Gogolin csak mágneses és paramágneses tartományokat különböztetnek meg
[63], ezzel szemben a jelen disszertációban és [38, 64] referenciákban feltártuk a koegzisztencia tartományt is, amelyben mind a mágneses és a paramágneses megoldás stabil, így a [63] dokumentumban megkülönböztetett egyik
tartományba sem sorolható be. Emellett az Anderson-modell nemegyensúlyi átlagtér megoldással kapott transzporttulajdonságait is megvizsgáltuk. A
koegzisztencia tartomány megjelenése már csak azért is fontos, mert az átlagtér megoldásra alapuló

ab initio

megoldásokban éppen a koegzisztencia

tartomány jelenléte okozhat jelent®s problémákat. Megmutattuk azt is, hogy
véges el®feszítésnél mágneses tartományt jósol az átlagtér közelítés bizonyos

ε0

értékeknél.
Kísérletileg az átlagtér elmélettel paramágnesesnek kapott tartományok

minden bizonnyal nem adnak meglep® eredményeket, ott paramágneses viselkedést fogunk tapasztalni. Azok a tartományok azonban, amelyeket az átlagtér számítás keretein belül mágnesesnek kaptunk, valamilyen szinten korrelált
tartománynak bizonyulhatnak, ezekben a tartományokban a Kondo-eektus
megjelenhet.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Keldysh Green-függvény alapú
átlagtér formalizmus, amelyet gyakran használnak molekuláris transzport
számításokban, helytelenül eredményez mágneses fázisátalakulást, a mágneses momentum el®feszítés által indukált kialakulását, hiszterézist a különböz® zikai mennyiségekben, illetve a mágneses és paramágneses megoldások
egyidej¶ stabilitását jósolja bizonyos paraméterekre. Az átlagtér megközelítés szinte minden olyan esetben hibás eredmény ad, amikor a korrelációk
relevánssá válnak. Ezek a hibás viselkedések fontosak lehetnek transzport
tanulmányozása esetén korrelált és mágneses molekulákon, és gyelmeztetnek arra, hogy kinomultabb módszereket kell és érdemes használni, amelyek
nem vezetnek spontán szimmetriasértéshez és tekintetbe veszik a dinamikai
eektusokat.

4. fejezet
Az iterált perturbatív megoldás
Az iterált perturbációszámítást (IPT) számos esetben alkalmazták az egyszintes Anderson-modellre [36, 37, 39], és sikeresnek bizonyult a korrelációk
kezelésében és a kölcsönhatási paraméterben vizsgált alkalmazhatósági tartomány tekintetében, ráadásul az IPT a többi perturbatív technikához hasonlóan a Keldysh-technika használatával természetes módon kiterjeszthet®
nemegyensúlyi rendszerek leírására. Ebben a fejezetben az irodalomban szerepl® IPT el®nyös tulajdonságai által motiválva általánosítjuk a módszert
a kétszintes Anderson-modellre [65, 66], amellyel számos jelent®s kísérleti
relevanciával rendelkez® rendszert le lehet írni. A módszer a kétszintes általánosításból kiindulva már könnyen általánosítható tetsz®leges energiaszint¶
Anderson-modellre, tetsz®leges kölcsönhatás mellett. A kapott módszer célszer¶en alkalmazható páros betöltés¶ kvantum pötty rendszer esetén, amely
a szingulett-triplett átalakulás körül rendkívül gazdag zikai tulajdonságokat
mutat a különböz® paraméter-tartományokon, mindemellett számos esetben
nemegyensúlyi körülmények között jelenik meg a lényeges zika.
Ahogy említettük, a kétszintes Anderson-modell számos kísérletileg megvalósítható rendszert leír. Amennyiben páratlan számú elektron tartózkodik a
két szinten, egy majdnem

SU(4) szimmetrikus Kondo-állapot valósulhat meg

[56, 67, 68, 69]. Két elektron esetén, véges Hund-csatolás mellett a szinttávolság hangolásával átmenetet valósíthatunk meg a kvantum pöttyön szingulett
és triplett alapállapotok között. A triplett esetben a kvantum pötty véges
spinjét részben vagy egészben leárnyékolja a vezetési elektronok spinje. A
továbbiakban ezen szingulett-triplett átmenet körüli zikára koncentrálunk,
azon belül is a legrealisztikusabb esetre, amikor két független vezetési elektron csatorna csatolódik a kvantum pötty két energiaszintjéhez, és a csatornák
képesek a triplett állapot

S =1

spinjét teljesen leárnyékolni, amelynek kö-

vetkeztében a szingulett-triplett átmenet egyszer¶ átcsapás (crossover) lesz.
A jelen 4. fejezetben megvizsgáljuk, hogy ez az egyszer¶ perturbatív megközelítés képes-e leírni a szingulett-triplett átmenetet két korrelált állapot között. Azt találjuk, hogy az IPT kielégít®en leírja az átmenet összes kísérletileg
meggyelt kvalitatív jellemz®jét, beleértve a kétlépcs®s Kondo-eektust, és
az átmenethez tartozó vezet®képesség maximumot laterális kvantum pöttyök
esetén [62, 65, 66, 70, 71]. Az IPT lényeges vonása, hogy a megfelel® perturbatív eredmények elérése érdekében a lehet® legjobb nemkölcsönható elmélet
körül készítjük el a perturbatív kifejtést. Ezt önkonzisztensen meghatáro-
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zott ellentagok bevezetésével érjük el, ami tulajdonképpen azzal ekvivalens,
mintha a Hartree-Fock megoldás körül alkalmaznánk a perturbációszámítást.
Az irodalomban ezt a megoldást néhány esetben még ötvözik a kölcsönhatási paraméter nagyon kis és nagyon nagy értékére kapott eredmények interpolációjával [36, 37, 39, 72, 73] (interpolált perturbációszámítás), hogy
még jobban kiterjesszék a kölcsönhatás értékében a módszer alkalmazhatósági tartományát, azonban mi az interpolációt kontrollálhatatlansága miatt
nem alkalmaztuk [65, 66].
Megjegyezzük azonban, hogy ez az egyszer¶ perturbatív leírás nem képes
helyesen visszaadni a Kondo-skálát. A Kondo-skála összefüggésbe hozható az
egyensúlyi spektrálfüggvény központi csúcsának félérték-szélességével, ami a
jelen perturbatív közelítésben nagyobb a tényleges értéknél. Ahogy azt az
5. fejezetben meg fogjuk mutatni, az iterált perturbációszámítás ezen hiányosságát az ún. uktuáció-kicserél®dés (FLEX) közelítés nemegyensúlyi
kiterjesztése megoldja [74].

4.1. IPT két energiaszint esetén
Ebben az alfejezetben tárgyaljuk az alkalmazott iterált perturbációszámítás
technikai részleteit [65, 66], illetve bemutatjuk, hogyan általánosítható az
IPT többnívós nemegyensúlyi rendszerekre.

4.1.1.

Az alkalmazott paraméterhalmazok és a vertexfüggvény

A kételektronos kvantum pötty zikai tulajdonságait a 2.2. fejezetben bevezetett két nívós Anderson Hamilton-operátorral írhatjuk le. Mint már ott
megemlítettük, a hibridizációt és a vezetési elektronokat leíró tag más alakban írható le laterális

]

egyenletek

[

]

(2.5) ill. (2.6) egyenletek

és vertikális

[

(2.7) ill. (2.8)

kvantum pötty esetén. A (2.6) és (2.8) egyenletekkel leírt hibri-

dizációs Hamilton-operátorokban megjelen® hibridizációs mátrix

tαi

elemei

általánosságban függetlenek egymástól. Ennek ellenére az egyszer¶ség kedvéért jelen leírásban teljesen szimmetrikus kvantum pöttyöket vizsgálunk, és
feltesszük, hogy az egyik pötty energiaszint páros (+), a másik páratlan (−)
a reexió tekintetében. Ekkor a hibridizációs mátrix elemekre teljesül, hogy

tL,+ = tR,+

és

tL,− = −tR,− .

Habár a választás túl speciálisnak t¶nik, már

ez a szimmetrikus modell is képes leírni a kétszintes kvantum pötty legtöbb
általános tulajdonságát.
A kétszintes modell esetén a elektronok közötti kölcsönhatást a (2.3) kölcsönhatási Hamilton-operátor írja le. Mi a továbbiakban az

Ng = 2

válasz-

tással élünk, amelynek köszönhet®en a kifejezés implicit módon tartalmazza,
hogy az eektív kételektronos esetre fókuszálunk. Az egyenlet ebben a formában elektron-lyuk szimmetriával is bír. Bár a (2.3) egyenlet egy meglehet®sen
szimmetrikus és kompakt kifejezés, a szisztematikus perturbációszámítás al-
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jσ ′

jσ ′

mσ̃ ′

mσ̃ ′ jσ

=
nσ̃

iσ

+

iσ

U

′

−

J

+
mσ̃ ′

nσ̃ iσ
mσ̃ ′ jσ

iσ

nσ̃

−

U

jσ ′

′
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nσ̃
J
mσ̃ ′

nσ̃ iσ

4.1. ábra. A Coulomb-kölcsönhatást és a Hund-csatolást tartalmazó antiszimmetrikus vertex.

kalmazása miatt célszer¶ azt normálrendezett alakba átírni,

(
Hint =: Hint : −

3U
3J
+
2
4

)∑

niσ ,

(4.1)

i,σ

és csak a normálrendezett részt kezelni perturbációként, a kifejezés második
részét pedig a (2.2) kifejezés tagjaihoz hozzáadni,

εi → Ei ≡ εi −

3U
3J
−
.
2
4

(4.2)

Megjegyezzük, hogy feles betöltéshez közeli kétszintes kvantum pötty eseté-

εi ≈ 0 (i = ±). Ezen felül az ε+ = ε− = 0 pontban degenerált
a két szint,
∑
egzaktul két elektron tartózkodik a kvantum pöttyön (h
iσ niσ i = 2).

ben
és

Alkalmazva a fermionikus felcserélési relációkat, egyszer¶ explicit formába
írhatjuk a

: Hint :

kifejezést,

J ∑∑ † †
d d djσ diσ̄ +
2 σ i6=j iσ j σ̄
(
)
U
3J ∑ † †
+
+
diσ diσ̄ diσ̄ diσ +
2
4
i,σ
(
)∑
J
U
−
+
d†iσ d†jσ djσ diσ +
2
4 i6=j,σ
(
)
U
J ∑ † †
+
+
d d dj σ̄ diσ ,
2
4 i6=j,σ iσ j σ̄

: Hint : = −

(4.3)

σ̄ = −σ . A perturbációszámítás egyszer¶sítése érdekében érdemes össze: Hint : kifejezést
a 4.1. ábrán bejσ 0 mσ̃ 0
mutatott antiszimmetrikus kölcsönhatási vertex, Γiσ nσ̃
használatával [75]
ahol

gy¶jteni a negyedrend¶ tagokat és átírni a

: Hint :=

∑ 1 jσ0 mσ̃0 † †
Γ
d 0 d 0 dnσ̃ diσ .
4 iσ nσ̃ jσ mσ̃
i,j,m,n

σ,σ 0 ,σ̃,σ̃ 0

(4.4)
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c)

Γ

Γ

Γ

4.2. ábra. Ellentag (a), els® rend¶ (b) és másodrend¶ (c) járulékai a sajátenergiának. A vonalak a nemkölcsönható Keldysh Green-függvényeket jelzik.
0

0

mσ̃
Γjσ
mátrix azon tulajdonságára alapozva, hogy antiszimmetrikus az
iσ nσ̃
iσ ↔ nσ̃ és jσ 0 ↔ mσ̃ 0 indexek cseréjére, a nem elt¶n® mátrixelemek egyszer¶en kiolvashatók a (4.3) egyenletb®l. Bár a Γ-vertexnek formálisan 256 eleme

A

van, ezek közül a spin- és energiaszint-megmaradás következtében mindössze
32 különbözik nullától. A (4.4) egyenletben szerepl® szimmetrikus forma el®nye, hogy lehet®vé teszi a Coulomb-kölcsönhatás és a Hund-csatolás párhuzamos kezelését. A számítások során használandó, a 4.2. ábrán látható diagramok tehát úgy értékelhet®k ki, hogy közben a kölcsönhatás pontos alakja
rejtve marad a diagramok bels® szerkezetében.

4.1.2.

Elektron-lyuk szimmetria két energiaszint esetén

Térjünk ki röviden ebben az alfejezetben a (2.1) egyenlettel leírt teljes
Hamilton-operátor szimmetriáinak elemzésére két energiaszint esetén. A
Hamilton-operátor invariáns

SU(2)

spin forgatásokra, ennek következtében

küls® mágneses tér hiányában minden Green-függvény diagonális a spin-

SU(2)

indexekben és független is t®lük. Az
operátor

elektron-lyuk

szimmetrián túl, a Hamilton-

szimmetriát is mutathat a paraméterek függvényé-

ben. Megjegyezzük, hogy a számítások során arra az esetre korlátozódunk,
amikor az ε± szintek szimmetrikusan helyezkednek el a 0 energiaszint körül,
ε± = ±∆/2. Ebben az esetben, ha a |tα+ | = |tα− | megszorítás is érvényes, a
Hamilton-operátor az alábbi elektron-lyuk transzformációra is invariáns:

(d†+,↑ , d†+,↓ ) ↔ (d−,↓ , − d−,↑ ) ,
(c†ξ,L↑ , c†ξ,L↓ ) ↔ (− c−ξ,R↓ , c−ξ,R↑ ) .

(4.5)

Ez

∑ a szimmetria biztosítja, hogy a kvantum pötty betöltése egzaktul
h i,σ niσ i ≡ 2 a |tα+ | = |tα− | megszorítás teljesülése, bármilyen er®sség¶ kölcsönhatás és ∆ felhasadás esetén, továbbá a spektrálfüggvényekre
a %+ (ω) = %− (−ω) megszorítás teljesül, ahol %± a ± kvantum pötty energiaszintekhez tartozó spektrálfüggvények.
Az elektron-lyuk szimmetria egy másik formája abban a speciális esetben
is jelen van, amikor

ε+ = ε− = 0,

de

|tα+ | 6= |tα− |.

Ekkor a transzformáció

alakja

(d†α,↑ , d†α,↓ ) ↔ (dα,↓ , − dα,↑ ) ,
(c†ξ,L↑ , c†ξ,L↓ ) ↔ (− c−ξ,R↓ , c−ξ,R↑ ) .

(4.6)
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%+ (ω) = %+ (−ω)

és
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%− (ω) = %− (−ω)

spektrál-

függvényre vonatkozó szimmetriákat biztosítja.

4.1.3.

Nemegyensúlyi iterált perturbációszámítás

A vertex-függvény konstrukciója és a Hamilton-operátor szimmetriáinak
elemzése után ebben az alfejezetben bemutatom az általunk kifejlesztett perturbációs módszert [65, 66]. A perturbációszámításban a 2.5. alfejezetben
bevezetett Keldysh-formalizmust [34] alkalmazzuk a nemegyensúlyi körülmények leírására.
Els® lépésként a fentiekben leírtakhoz képest további átrendezést végzünk
a Hamilton-operátorban. A kölcsönhatás eltolja a kvantum pötty energiaértékeit a fentebb bemutatott módon. Ennek a triviális, de akár nagymérték¶
renormalizációs eektusnak a gyelembevételéhez ellentagot alkalmazunk, és
a Hamilton-operátort az alábbi módon osztjuk fel nemkölcsönható,

H̃0 ≡ Hcond + Hhyb +

∑

ε̃iσ d†iσ diσ ,

(4.7)

i,σ
és kölcsönható részre,

H̃int ≡ : Hint : +Hcount ,
∑
Hcount ≡
(Ei − ε̃iσ )d†iσ diσ .

(4.8)
(4.9)

i,σ
A kölcsönható rész szerepel perturbációként a perturbációszámításban. Ennek a felosztásnak megfelel®en a perturbációs kifejtést az
körül végezzük azon az áron is, hogy emiatt a

Hcount

ε̃iσ

eektív szintek

ellentagot is perturbá-

cióként kell kezelnünk. Ez a megközelítés tulajdonképpen annak felel meg,
mintha a Hartree-Fock elmélet köré építenénk perturbációszámítást, és lehet®vé teszi, hogy kiterjesszük a perturbációs elméletünk érvényességét az

ε̃iσ

eektív szintek megfelel® megválasztásával.
Els®dleges célunk, hogy kiszámítsuk a nemegyensúlyi kölcsönható kvanκκ0
tum pötty Green-függvényeket, amelyeket a továbbiakban Giσ,i0 σ 0 -val jelö0 0
lünk. Itt az iσ , i σ indexpárok tartoznak az energiaszintekhez és a spinek0
hez, κ, κ pedig a Keldysh-indexek a 2.5. alfejezetben leírtaknak megfelel®en.
A perturbációszámítást

H̃int -ben

végezzük, és

H̃0 -t

kezeljük nemkölcsönható

Hamilton-operátorként. A kölcsönható Green-függvény a

G(ω)−1 = g(ω)−1 − Σ(ω)
Dyson-egyenlet segítségével fejezhet® ki a

0

Σκκ
iσ,i0 σ 0

sajátenergia és a

(4.10)
0

κκ
giσ,i
0 σ0

κκ0
kölcsönható Green-függvény segítségével. Az egyenletben az Aiσ,i0 σ 0
mátrix jelölést vezettük be. A

H̃0

nem-

→ A

rezonáns szint modellhez tartozó nemköl-

csönható Green-függvények egyszer¶en kiszámolhatók, a

g−1 (ω) = g0−1 (ω) − ΣΓ (ω) ,

(4.11)

Dyson-egyenlet segítségével kaphatók meg, ahol a fenti mátrix jelölést alkal-

g0 (ω) olyan izolált kvantum pötty Green-függvényeit jelöli, amelyenergiaszintjei az ε̃iσ eektív energiaszintek. A g0 (ω) Green-függvény

maztuk. A
nek
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mátrixelemei az alábbi módon fejezhet®k ki,

(

g0−1

) κκ0
iσ,i0 σ 0

= sκ δii0 δσσ0 δκκ0 (ω − ε̃iσ ) .
sκ

A kifejezésben megjelenik a 2.5. alfejezetben deniált

ΣΓ (ω)

(4.12)
Keldysh-el®jel. A

sajátenergia a kvantum pötty és az elektródák hibridizációjából szár-

mazó sajátenergiát jelöli, amelynek elemei laterális kvantum pöttyre, felhasz-

tiα

nálva a

alagutazási mátrixelemeket:

∑

ΣTΓ iσ,i0 σ0 = i π δσσ0

tiα ti0 α (2fα (ω) − 1) ,

α=L,R

Σ<
Γ iσ,i0 σ 0

= −i 2π δσσ0

∑

tiα ti0 α fα (ω) ,

α=L,R

Σ>
Γ iσ,i0 σ 0

= −i 2π δσσ0

∑

tiα ti0 α (fα (ω) − 1) ,

α=L,R

∑

ΣT̃Γ iσ,i0 σ0 = i π δσσ0

tiα ti0 α (2fα (ω) − 1) ,

α=L,R
ahol

fα (ω)

α elektródához tartozó FermiΣΓ (ω) i 6= i0 mátrixelemei azonosan

a 3. fejezetben már bevezetett,

függvény. Vertikális kvantum pöttyre a

elt¶nnek. A numerikus számítások során numerikusan invertálva a (4.11)
egyenletet, megkapjuk

jκ0 σ 0

g-t

laterális kvantum pöttyökre

σ0
σ s(κ) (ω

j
(g −1
lat )iκσ = δ i δ

0

− ε̃i ) δκκ − δ

σ0
σ

∑

0

Nα t∗αi tαj ∆κκ
α (ω) ,

(4.13)

α∈L,R
míg vertikális kvantum pöttyökre a

jκ0 σ 0

j
(g −1
vert )iκσ = δ i δ

σ0
σ s(κ) (ω

0

− ε̃i ) δκκ − δ

∑

σ0 j
σ δ i

0

Nα i |tαi |2 ∆κκ
α (ω)

(4.14)

α∈L,R
kifejezést alkalmazva, ahol bevezettük a fenti egyenletek alapján a

0

∆κκ
α (ω)

jelölést.
Az így kapott

g

Green-függvények használatával írhatjuk fel a sajátener-

gia kifejezését, amelynek alakja másodrendig sorfejtve,

Σ(ω) = Σ(count) + Σ(1) + Σ(2) (ω) ,

(4.15)

ahol a tagok rendre a 4.2. ábrán látható ellentaghoz, és els®- ill. másodrend¶
tagokhoz tartoznak. A diagramok kiértékelése során az alábbi kifejezéseket
kapjuk az egyes tagokra:

κκ0

Σ(count) ii0 σ = δκκ0 δii0 sκ (Ei − ε̃iσ ) ,
∫∞
0
dω1 ∑ i0 σ j 0 σ0 <
κκ
Σ(1) ii0 σ = δκκ0 sκ
Γ
0 g 0 0 (ω1 )
2π jj 0 σ0 iσ jσ jj σ
−∞

κκ0
Σ(2) ii0 σ (ω)

= sκ sκ0

∑

0 mσ 00
i0 σ n0 σ 000
Γjσ
iσ nσ 000 Γj 0 σ 0 mσ 00

j,m,n
j 0 ,m0 ,n0
σ 0 ,σ 00 ,σ 000
0

∫∞
−∞

0

0

dω1
2π

∫∞
−∞

dω2
×
2π

κκ
κκ
κκ
× gjj
0 σ 0 (ω1 ) gmm0 σ 00 (ω2 ) gn0 nσ 000 (ω1 − ω2 − ω) .

(4.16)
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A kifejezésekben kihasználtuk, hogy a Green-függvények, és ennek következtében a sajátenergiák diagonálisak

σ -ban.

Elvben a (4.10), (4.15) és (4.16) egyenletek komplett perturbatív leírását
adják a kvantum pöttynek, azonban jelen esetben az egyenletek parametrikusan függenek az eddig nem meghatározott

ε̃±σ

energiaszintekt®l. Az iterált

perturbációszámítás koncepcióját követve a (4.10) és (4.15) egyenletekb®l
önkonzisztens módon határozzuk meg ezeket az eektív energiaszinteket, azt
a megszorítást felhasználva, hogy

g

és

G

ugyanazokat a betöltési számokat

adják [36],

(0)

(2)

niσ [ε̃iσ ] ≡ niσ [ε̃iσ ] ,
∫∞
1
(0)
<
niσ [ε̃iσ ] =
giiσ
(ω) dω ,
2πi
(2)

niσ [ε̃iσ ] =

1
2πi

(4.17)

−∞
∫∞

G<
iiσ (ω) dω .
−∞

A (4.17) egyenlet által támasztott feltételek (az

i = ±

és

σ =↑, ↓

szerint

négy feltételt különíthetünk el) az eektív szintek megfelel® beállításával teljesíthet®k [65, 66]. Az iterált perturbációszámítás viszonylagos egyszer¶ségéhez képest az ezzel kapott eredmények nagyon jó egyezést mutatnak a
kinomultabb módszerekkel [20, 76, 77, 78] kapott eredményekkel egyensúlyi
rendszerek esetén. Sajnálatos módon, jól kidolgozott és egzakt nemegyensúlyi ún. szennyez® megoldó módszer jelenleg még nem létezik, ezért csak a
megbízható egyensúlyi módszerek eredményeihez hasonlítva tudjuk megítélni
a jelen perturbatív megközelítés érvényességét, illetve annak vizsgálatával,
hogy mentes-e bels® ellentmondásoktól. Ahogy azt majd a 4.1.5 alfejezetben
diszkutáljuk, a módszer alkalmazhatósági tartománya korlátozva van

U

és

J

paraméter kicsi és közepes értékeire.
Elméletileg a (4.17) egyenlet megoldható véges el®feszítés esetén is. Azon†
ban nemegyensúlyi körülmények között a hd1σ d2σ i odiagonális elemek is végessé válnak, és további, az árammegmaradás teljesülésére vonatkozó feltételek is szükségessé válhatnak. Jelen perturbációs módszerben inkább egy ett®l
különböz® egyszer¶ stratégiát választunk:

ε̃iσ

értékét meghatározzuk egyen-

súlyban, és lerögzítjük a kapott értékre nemegyensúlyi számítások esetére is
[65, 66].

4.1.4.

Transzportjellemz®k

Az el®z®, 4.1.3. alfejezetben megadott módon tetsz®leges paraméterekre kiszámíthatjuk a

G Green-függvényeket. Ezek segítségével az olyan transzport-

jellemz®ket, mint az áram és a vezet®képesség a Meir-Wingreen formula [79]
alapján kaphatjuk meg,

ie ∑
I =
2h σ

∫∞

[
dωTr (ΓL − ΓR )G<
σ (ω) +

−∞

+ (fL (ω)Γ − fR (ω)Γ
L

R

)(GR
σ (ω)

−

GA
σ (ω))

]
.

(4.18)
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Ebben a kifejezésben a Green-függvények már csak az energiaszint indexekben alkotnak mátrixokat az eddigi jelöléssel szemben, ahol a mátrix futóindexei között találtuk a spint és a Keldysh-indexeket is. Az áramformula
különböz® laterális- illetve vertikális kvantum pötty esetében, ám ez a különböz®ség (4.18)-ban azonban csak a
a laterális esetben

Γ-mátrixok

struktúrájában jelenik meg,

(Γαij )lat = 2π N0 tαi t∗αj ,

(4.19)

(Γαij )vert = δij 2π N0 tαi t∗αj ,

(4.20)

míg a vertikális esetben

ahol a fenti kifejezésekben

i, j

az energiaszintek indexei,

Γ-mátrixok elemei
∑
Γαii .
Γi ≡

megfelel® elektródát indexeli. A

α ∈ (L, R)

pedig a

az energiaszintek

α
kiszélesedésével vannak kapcsolatban.
Az általunk vizsgált esetben a rendszer alapállapota Fermi-folyadék [10].

T = 0 h®mérsékV = 0 el®feszítés mellett), a kvázirészecskék elasztikusan szóródnak

Ezért Nozières Fermi-folyadék elméletének [80] értelmében
leten (és

a szennyez®r®l illetve kvantum pöttyr®l a Fermi-energián, és a szóródási folyamatuk leírható fázistolások használatával. Mivel az általunk használt modell
invariáns az elektródák cseréjére

V =0

esetén, és mivel az egyik szintr®l fel-

tesszük, hogy páros, a másikról pedig, hogy páratlan, ezért a Fermi-energián
zajló szóródási folyamatok mindössze két fázistolás (δi ,

i ∈ ±)

segítségével

leírhatók, amely fázistolásokat az energiaszintekhez rendelhetjük. Ezek a fázistolások a retardált egyensúlyi Green-függvényhez kapcsolódnak a Fermi
folyadék reláción keresztül [10],

π
δi = − arctan
2

(

ImGR
iiσ (ω = 0, V = 0)
R
ReGiiσ (ω = 0, V = 0)

)
.

(4.21)

A vezetési elektronok végtelen sávszélességének határesetében a fázistolásokat a kvantum pötty energiaszintek betöltéseivel a Friedel-összegszabály köti
össze [10],

2

(4.22)

σ hniσ i. Véges szélesség¶ vezetési elektron sáv esetén azonban a
(4.22) kifejezés csak közelít® jelleg¶, és a fázistolások meghatározására (4.21)
ahol

hni i =

∑

δi
= hni i ,
π

kifejezés megbízhatóbb.
A fent bevezetett fázistolásokhoz közvetlenül kapcsolódik

T =0

h®mér-

sékleten a lineáris vezet®képesség a Landauer-Büttiker formulán keresztül.
Laterális szimmetrikus kvantum pötty esetén a lineáris vezet®képesség formulája [60],

Glat
lin =

2e2
sin2 (δ+ − δ− ) ,
h

(4.23)

míg vertikális kvantum pötty esetére a

Gver
lin

)
2e2 ( 2
=
sin δ+ + sin2 δ− .
h

(4.24)
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formulát kapjuk [81]. A kapott formulák rendkívül kifejez®ek, és hozzájárulnak a kvantum pöttyök transzporttulajdonságainak megértéséhez. Azt mutatják például, hogy teljes rezonáns szóródás, vagyis δ+ = δ− = π/2 esetén,
2
a vertikális kvantum pötty vezet®képessége 4e /h, míg a laterális kvantum
pöttyé zérus a szórási állapotok interferenciájának köszönhet®en. Várakozásaink szerint ezek az interferencia-eektusok a nemegyensúlyi eredményekben
is megmutatkoznak.
A fenti (4.23) és (4.24) egyenletek a numerikus számításaink tesztelésére is
rendkívül hasznosak. A (4.23) ill. (4.24) lineáris vezet®képesség értékek összevethet®k a (4.18) egyenletb®l számolt dierenciális vezet®képesség egyensúlyi
értékével.

4.1.5.

Számítási részletek és a módszer korlátai

N frekvenciapont−Ω/2 < ω < Ω/2 tartományon.
változtattuk a számításokban az Ω

A numerikus számításokban a Green-függvényeket egy
ból álló, egyenköz¶ hálón ábrázoltuk a
A megkívánt pontosság függvényében

N értékét. A módszer alkalmazhatósági tartományának vizsgálatához
N = 215 pontot és Ω = 500U -t használtunk. A spektrálfüggvények számítá17
sához N = 2 -t és Ω = 1000U -t, míg az áram és vezet®képesség ábrákhoz
17
N = 2 -t és Ω = 200U -t választottunk. Minden iterált perturbációszámítással számított eredményünket T = 0 h®mérséklet mellett kaptuk.
és az

Az iterált perturbációszámítás el®nye, hogy a másodrend¶ sajátenergia
kiszámítása csak látszólagosan komplikált. Ha a (4.16) egyenletet az id®változóval felírt Green-függvények segítségével átírjuk, a különböz® Greenfüggvény komponensek egyszer¶ szorzatát kapjuk,

κκ0

Σ(2) ii0 σ (t) = sκ sκ0

∑

0

00

0

0 000

0

0

0

jσ mσ
iσnσ
κκ
κκ
κκ
Γiσ
nσ 000 Γj 0 σ 0 mσ 00 gjj 0 σ 0 (t) gmm0 σ 00 (t) gn0 nσ 000 (−t) .

j,m,n,
j 0 ,m0 n0
σ 0 ,σ 00 ,σ 000
(4.25)
A

Σ(ω)

mítjuk

sajátenergiát a következ®képpen kaphatjuk meg: els®ként kiszá-

g(t)

g(ω)-ból egy gyors FourierEzzel Σ(t)-t id®változóval érté-

Green-függvényeket, amelyeket

transzformációval (FFT) kaphatunk meg.

keljük ki, amelyet egy inverz FFT alkalmazásával visszatranszformálunk a
frekvenciatérbe.
Amint már említettük, adott paraméterek mellett el®ször zérus el®feszítésre (V

= 0)

kiszámítjuk

ε̃± -t.

Ezután rögzítjük

ε̃± -t

és kiszámítjuk a sajá-

tenergiát a (4.25) egyenlet felhasználásával és FFT transzformációk közbeiktatásával, majd a (4.10) Dyson-egyenlet segítségével a kölcsönható Greenfüggvényt. A kapott Green-függvény felhasználásával a spektrálfüggvények
kifejezhet®k,

1
(4.26)
%iσ (ω) = − Im GRiiσ (ω) ,
π
∑
akárcsak a teljes spektrálfüggvény, %T (ω) =
iσ %iσ (ω). Ezután az egyensúlyi
körülményekre kapott ε̃± -t használva az egyes eV el®feszítés értékekre kiszámoljuk a fenti módon a Green-függvényt és a (4.18) egyenletben megadott
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0.8
n+ novekvo ∆/U mellett
n- novekvo ∆/U mellett
n+ csokkeno ∆/U mellett
n- csokkeno ∆/U mellett

Betoltesek

0.6

0.4

0.2
J/U=0, Γ/U=0.4
0
0.4

0.42

0.44

4.3. ábra. A betöltési szám a

Γ/U = 0.4

∆/U

0.46
∆/U

0.48

0.5

0.52

függvényében ábrázolva

J/U = 0.0

és

Γ = Γ± ). A jobbra mutató nyilakkal
∆/U , míg balra mutató nyilakkal jelöltük a csökken® ∆/U

paraméterértékekre (ahol

jelöltük a növekv®

paraméter mellett kapott értékeket.

Meir-Wingreen formula segítségével az áramot, illetve az áram numerikus
dierenciálásával a dierenciális vezet®képességet.
A jelen perturbációszámításnak [65, 66] a módszer perturbatív jellegéb®l
adódóan véges az alkalmazhatósági tartománya. A Coulomb-kölcsönhatás illetve a Hund-csatolás nagy értékeire a perturbációszámítás keretein belül a
szimmetria spontán sérül, amelynek értelmében az
még

∆ = 0

i=±

szintek betöltése

esetben is különböz® lesz, annak ellenére, hogy

ε+ = ε− .

Ez

a jelenség hasonlít az egyensúlyi [6] és a nemegyensúlyi (lásd 3.2. alfejezet
ill. [38, 64]) spontán mágneses momentum kialakulásához, amit most azzal
kerültünk el, hogy a Green-függvények explicit módon arányosak

δσσ0 -vel.

A számítások során el kell kerülni azokat a paraméter-tartományokat, amelyeknél spontán szimmetriasérülés jelenik meg. A vázolt veszélyes régiók
könnyen feltérképezhet®k a 4.3. ábra szerint feltüntetve a
mokat a

∆/U

hn± i

betöltési szá-

paraméter függvényében, ugyanis a veszélyes tartományokban

ez a függvény hiszterézist mutat. Ezt a hiszterézis analízist elvégezve az
és

J/Γ

U/Γ

paraméterek értékei szerint egy stabilitási diagramot kapunk, amely

megmutatja a jelen perturbatív megközelítés alkalmazhatósági határait. A

Γ± = Γ eset stabilitási diagramja látható. Az ábra alapján nyilvánvaló, hogy mind U/Γ mind J/Γ értékét úgy kell megválasztani, hogy belül
4.4. ábrán a

maradjunk az iterált perturbációszámítás alkalmazhatósági határán.
A véges h®mérsékletek hatását is megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy a
4.4. ábrán felvázolt stabil régión belül tetsz®leges véges h®mérséklet alkalmazása esetén is stabilak maradnak a számítások. Valójában a magasabb h®mérsékletek valamivel egyszer¶bbé teszik a numerikus számításokat; a

T =0

h®mérsékleti eredmények a legkényesebbek, mivel az id®rendezett és az antiid®rendezett Green-függvények csak

T = 0

h®mérsékleten mutatnak szin-
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5
nincs hiszterezis
van hiszterezis

4

V=0, Γ+=Γ−

J/Γ

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

Γ = Γ±

esetén. Az üres

U/Γ
4.4. ábra. A perturbatív leírás stabilitási diagramja

körök jelzik azt a paraméter-tartományt, ahol a hiszterézis megjelenik, illetve
a teli körök jelzik a stabil régiót, ahol az iterált perturbációszámítás kielégít®
eredményeket ad.

guláris tulajdonságokat. A stabil régiókban véges el®feszítés esetén sem találkoztunk nehézségekkel, és nem találtunk hiszterézist sem. Mindazonáltal

|eV | < U el®feszítésekre korlátoztuk, mivel
ellentagok V = 0 mellett lettek meghatározva.

a számításainkat

a megközelí-

tésünkben az

Emellett azt

találtuk, hogy a Fourier-tér nem kielégít® felbontása, illetve túl alacsony
levágás alkalmazása a kauzalitás megsértéséhez vezethet

V 6= 0

Ω

el®feszíté-

sekre.

4.2. Eredmények és diszkusszió
Ebben az alfejezetben az IPT-vel kapott eredményeinket mutatjuk be, és
összevetjük ®ket kísérleti eredményekkel. Megadjuk a kétszintes IPT alkalmazhatósági tartományát a kölcsönhatási paraméterek (U ,

J ) függvényében,

illetve tárgyaljuk a kétszintes kvantum pötty rendszer egyensúlyi spektrálfüggvényeit, a lineáris vezet®képesség értékeket, illetve a dierenciális vezet®képességet az el®feszítés függvényében.

4.2.1.

A

Γ+ = Γ −

eset

A kétszintes kvantum pöttyök paramétertere nagyon nagy. Annak érdekében,
hogy egyszer¶bbé tegyük a tárgyalást, el®ször lesz¶kítjük a paraméterteret
és feltételezzük, hogy mindkét energiaszint azonos er®sséggel csatolódik az
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E−Et

J=cst

s+

s+−

2J
s−

S-T (∆=2J)
0

t

∆

0

4.5. ábra. A szingulett és triplett szintek eltolódása a
nyében izolált kvantum pötty esetére, amikor
Az energiákat a triplett szint

Et

J >0

∆

felhasadás függvé-

rögzített és

U  J, |∆|.

energiájától mérjük, és a szingulett-triplett

átalakulási pont is fel van tüntetve (S-T).

elektródákhoz, vagyis

Γ± = Γ.

Továbbá feltételezzük, hogy a kvantum pötty

∑ε+ = −ε− = ∆/2, ennek
n = i,σ hniσ i = 2 értéket veszi

az elektron-lyuk szimmetrikus pontban van, vagyis
következtében a kvantum pötty betöltése az

fel. Miel®tt a numerikus eredményeket taglalnánk, röviden diszkutáljuk az
alapállapot szerkezetét a

Γ=0

J, U

és

∆

paraméterek függvényében.

esetén, amikor nincs alagutazás a kvantum pötty és az elektródák

között, az izolált kvantum pöttyön található két elektron
létre. Ezek az állapotok három szingulett (S
lett állapotra (S

|s− i

= 1

=0

6

állapotot hozhat

spinnel) illetve három trip-

spinnel) csoportosíthatók. Két szingulett, az

|s+ i

és

állapotokban két elektron kerül a fels® illetve alsó energiaszintre, míg a

harmadik szingulett állapot,

|s+− i

esetében mindkét energiaszinten tartóz-

kodik egy elektron. A fennmaradó három állapotot egy triplett állapot feszíti

|t, mi (m = 0, ±),
tartózkodó 1/2-spinek
ki,

amely állapotokban a két különböz® energiaszinten
párhuzamos beállása adja a triplett állapot

S = 1

spinjét.
A 4.5. ábra mutatja az izolált kvantum pötty energiaszintjeinek eltolódását a

∆

szintfelhasadás függvényében véges

J -re.

Feltételeztük, hogy a

Coulomb-kölcsönhatás nagyobb minden más energiaskálánál,

U  J, |∆|.

∆ = 0-ra a triplett állapot az alapállapot, és a szingulett állapotok egy degenerált gerjesztett állapotot alkotnak 2J energiával. A ∆ paraméter növekedése azonban energiában lejjebb taszítja a |s− i állapotot, amely ∆ > 2J -re
az alapállapot szerepét tölti be.
Ez az egyszer¶ kép kismértékben megváltozik, amennyiben a kvantum
pötty elektródákhoz van csatolva, vagyis

Γ > 0.

szingulett-triplett alapállapot-átmenet tetsz®leges

Ebben az esetben az éles

Γ

csatolási er®sség esetén

[60, 82] egy ún. sima átcsapássá válik, ennek megfelel®en a triplett és a szingulett adiabatikusan össze van kötve. Azonban a szingulett illetve a triplett
alapállapothoz tartozó tartományok meglehet®sen különböz® zikai képpel
írhatók le. A

∆

paraméter nagy értekeire a kvantum pöttyön tartózkodó

két elektron egy lokális szingulettet alkot, míg

|∆|  J

esetén a triplett
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triplet Kondo
+

-

TK , TK << 2J-∆

S-T Kondo
| 2J-∆ | < TK

*

singlet
| 2J-∆ | > TK

*

(∆-2J)/U

0
4.6. ábra. A szingulett, triplett és átmeneti tartományok
vényében, rögzített

J >0
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(∆ − 2J)/U

függ-

esetén.

állapotnak megfelel®en állnak be az elektronok. A triplett állapotot alkotó
elektronok a kicserél®dési kölcsönhatás segítségével kapcsolódnak az elektródák elektronjaihoz, és a véges spinüket leárnyékolja egy kétlépcs®s Kondo+
−
+
−
eektus T < TK , TK h®mérsékleten, ahol Γ+ < Γ− esetén TK < TK . Ebb®l
a szempontból a Γ+ = Γ− eset meglehet®sen speciális, ugyanis ekkor a rend+
−
szer egyetlen Kondo-skálával jellemezhet®, ugyanis TK = TK . Amennyiben
az átmenet tartományát (∆ ≈ 2J ) a triplett oldal fel®l közelítjük meg ∆
±
paraméter növelésével, a Kondo-h®mérsékletek (TK ) növekszenek, mígnem
az |s− i szingulett állapot és a triplett állapotok el nem szeparálható módon
∗
keverednek egy kvantum állapotba, amelyet a TK Fermi-folyadék skálával jellemzünk [20, 61]. A három nevezett tartományt a 4.6. ábrán szemléltetjük.
Az ábrán meggyelhet® az egyes tartományok egymásutánisága, illetve, hogy
a

∆

paraméter változtatásával hogy tudjuk bejárni mindhárom tartományt,

amennyiben

J

J

véges értéket vesz fel. A triplett Kondo-eektus ugyanis csak

véges értékére tud felépülni, ugyanis

J > ∆/2

szükséges a triplett állapot

kialakulásához a kvantum pöttyön.

Spektrálfüggvények
Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk a vezet®képességet meghatározó eektusokról, célszer¶ els®ként az egyensúlyi spektrálfüggvényeket tanulmányozni. Az egyensúlyi spektrálfüggvények a rendszer számos alapvet®
tulajdonságának nyomát viselik magukon.

Hund-csatolás nélküli eset, J ≡ 0.

Tanulmányozzuk els®ként a spektrál-

függvényeket Hund-csatolás nélküli esetben. Ebben az esetben nem lesz olyan
tartomány, amelyben a triplett állapot tölti be az alapállapot szerepét, ha-

∆ értékének csökkentésével egy |s− i → |s+ i átmenetet gyelhetjük meg
∆ = 0-nál (lásd a 4.5. ábra). A két alapállapoti konguráció közt, ∆ = 0-nál egy különleges Kondo-állapotot találunk, amely az összes
nem

az alapállapotban

szingulett és triplett állapot degenerációjának nyomán jön létre. A 4.7. ábrán

%T (ω) teljes spektrálfüggvényt ábrázoljuk Γ/U = 0.565 esetére, különböz®
∆/U felhasadás értékekre.
∆/U = 0 és J/U = 0 esetén a kvantum pötty alapállapota tehát hatszo-

a

rosan degenerált. Amennyiben a kvantum pötty elektródákhoz van csatolva,
a hatszorosan degenerált állapot kvantumuktuációi miatt Kondo-rezonancia

AZ ITERÁLT PERTURBATÍV MEGOLDÁS

2.5

1.0
0.5
0.0

2.0

ρT(ω)

-0.5
-1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
∆/U

1.5

48

∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.4
∆/U=0.5
∆/U=0.6
∆/U=1.2

csucspozicio

FEJEZET 4.

J/U=0, Γ/U=0.565

1.0
0.5
0.0
-2

4.7. ábra.

∆/U

%T (ω)

-1

1

0
ω/U

teljes spektrálfüggvény,

J/U = 0

2

Γ/U = 0.565 esetére, és
%± (ω) csúcspozícióinak
vonal az ωp = ±∆ értékeket
és

felhasadás különböz® értékeire. Aldiagram: A

eltolódása a

∆/U

függvényében. A szaggatott

jelöli.

jelenik meg

ω = 0-nál

a

szingulett-triplett Kondo-eektushoz

hasonlóan. Eb-

ben az esetben nem csak a három triplett és egyetlen szingulett degenerált az
alapállapotban, hanem mind a hat állapot (3 szingulett, 3 triplett) egyetlen
energiával rendelkezik és alkotják az alapállapotot. Ennek a rezonanciának
∗
a szélessége azonosítható a szingulett-triplett Kondo-eektusra jellemz® TK
Kondo-h®mérséklettel. Ezenkívül két ún. vállat gyelhetünk meg ω ≈ ±U nál, amelyeket Hubbard-csúcsokként azonosíthatunk, ezek a töltésuktuációkhoz tartoznak.
paraméter el®ször kismértékben elnyomja az ω = 0-nál
∆ > TK∗ -ra felhasítja a rezonanciát két
különálló oldalcsúcsra. Ezek az oldalcsúcsok triplett gerjesztési csúcsokként
A növekv®

∆

található Kondo-rezonanciát, majd

azonosíthatók, vagyis a triplett gerjesztési energiánál helyezkednek el, és a pozíciójuk egyértelm¶en meghatározható a szintekre különbontott
rálfüggvényekb®l, ahogy az a 4.7. ábra aldiagramján látható,
maximumhelyeit ábrázoltuk. Látható, hogy nagy

∆

%± (ω) spektahol a %± (ω)

esetén az oldalcsúcsok

ω ≈ ±∆-nál helyezkednek el, míg a központi Kondo-rezonancia felhasadása
∆ ≈ 0.4-nél történik, és a %± (ω) maximumhelyének ∆-függése ekörül az érték
körül er®sen nemlineáris.

Véges Hund-csatolás esete, J > 0. A 4.8. ábrán különböz® ∆ felhasadá-

sokra ábrázoltuk az egyensúlyi spektrálfüggvényt

J/U = 0.2

és

Γ/U = 0.565

paraméterértékekre. A spektrálfüggvények meglehet®sen hasonlóan viselkednek mint a

J = 0

esetben számoltak: a

Kondo-rezonancia jelenik meg

∆=0

%T (ω)

teljes spektrálfüggvényben

esetén. A Kondo-rezonancia

∆

désével fokozatosan elnyomódik, és végül felhasad két rezonanciára
értékeinél. Azonban ebben az esetben a felhasadás csak

növeke-

∆

nagy

∆ ≈ 2J -nél jön lére
J = 0 esetében.

és máshogy kell interpretálnunk a Kondo-rezonanciát mint
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J/U=0.2, Γ/U=0.565

1.0
0.5
0.0
-2

-1

1

0
ω/U

2

%T (ω) teljes spektrálfüggvény J/U = 0.2 és Γ/U = 0.565 paraméte∆ felhasadás különböz® értékeire. Aldiagram: A %± (ω) csúcspozícióinak eltolódása a ∆/U függvényében. A szaggatott vonal az ωp = ±(∆ − 2J)
4.8. ábra.

reknél a

értékeket jelöli.

∆ = 0-ra

az izolált kvantum pötty alapállapota triplett lenne, ennek követ-

keztében kis

Γ

bekapcsolásával a triplett állapot

S = 1

ják az elektródák vezetési elektronjai, vagyis az ún.
[83] jön létre. Habár esetünkben

Γ

szingulett triplett felhasadással (Γ

spinjét leárnyékol-

triplett Kondo-eektus

viszonylag nagy és összehasonlítható a

∼ 2J ),

ez az interpretáció továbbra is
t
fenntartható, mivel a Kondo-rezonancia szélessége (TK ) kisebb a triplett és
a legalacsonyabb energiájú szingulett állapot energiafelhasadásánál, vagyis

∆Est ≡ |∆ − 2J|-nél. Valójában a rezonancia körülbelül akkor hasad fel,
t
amikor ∆Est ∼ TK , és a felhasadt rezonanciák pozíciói nagy ∆ értékekre jó
közelítéssel követik az ω ≈ ±(∆ − 2J) egyenest (lásd a 4.8. ábra aldiagramját), teljes egyezésben a szingulett-triplett átmenethez kapcsolt képpel.

Transzport tulajdonságok
Miután megvizsgáltuk az egyensúlyi spektrálfüggvényeket, térjünk át a kvantum pötty transzporttulajdonságainak diszkussziójára. Els®ként a

Glin =

dI/dV |V =0 lineáris vezet®képességre koncentrálunk, amelyet a 4.9. ábrán
J/U = 0.2-re a ∆ függvényében ábrázolunk laterális és vertikális kvantum
pöttyre. Glin egyrészr®l kiszámolható a (4.18) áram numerikus dierenciáltjának V = 0 helyen felvett értékéb®l, de megkapható úgy is, ha kiszámoljuk a fázistolásokat az egyensúlyi retardált Green-függvényb®l, és használjuk
a Landauer-Büttiker formulát ((4.23) laterális és (4.24) vertikális kvantum
pöttyökre). Amint a 4.9. ábrán meggyelhet®, a két eljárás egyforma eredményekre vezet numerikus pontosságon belül.
A laterális és vertikális kvantum pöttyök meglehet®sen eltér® jellemz®ket
mutatnak a lineáris vezet®képesség tekintetében. Míg a laterális pötty veze-
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1.0
n ill. δ/π

0.8
betoltes J/U=0.2
δ/π J/U=0.2

0.4
0.2
0.0
0.0

vertikalis kp., ND
lateralis kp., ND
vertikalis kp., FL
lateralis kp., FL

2

Glin [e /h]

3

0.6

2

0.3

0.6
∆/U

0.9

1.2

1
J/U=0.2, Γ/U=0.565
0
0.0

0.2

0.4

0.6
∆/U

0.8

1.0

1.2

4.9. ábra. Laterális és vertikális kvantum pöttyök lineáris vezet®képessége

J/U = 0.2-re,

az áram numerikus deriváltjának zérus el®feszítésnél felvett

értéke (ND), és a Fermi-folyadék elméletb®l kapott érték (FL). Aldiagram: a
betöltési számok és a fázistolások (pontosabban

δ/π )

összehasonlítása.

t®képessége maximális a szingulett-triplett átmenet körül, és alacsony érték¶
az átmenet mindkét oldalán, addig a vertikális pötty vezet®képessége no2
man vezet át a ∆ = 0-hoz tartozó Glin ≈ 4e /h értékr®l a ∆  2J értékekhez
tartozó alacsony értékekre. Ez a viselkedés megérthet® a (4.23) és a (4.24)
egyenletek és a 4.9. ábra aldiagramján ábrázolt fázistolások viselkedése alapján: A triplett tartományban (ahol ∆ ≈ 0) két vezetési elektron szükséges az
S = 1 lokális spin leárnyékolásához. Ezért a Friedel-összegszabály értelmében
mindkét fázistolásra igaz, hogy δ± ≈ π/2 [84]. Amíg a vertikális pötty esetében az i = ± csatornák járuléka összeadódik a vezet®képességben (lásd (4.24)
2
egyenlet), és Glin = 4e /h teljes vezet®képességhez vezet, a laterális pöttyök
esetén destruktív interferencia lép fel (lásd a (4.23) egyenletet), amely végülis zérus vezet®képességhez és az elektronok teljes visszaszórásához vezet

δ± ≈ π/2 esetén [82, 85, 86].
A ∆ paraméter értékének növelésével az ε+ szint kiürül, és a fázistolások
eltolódnak a δ− ≈ π és δ+ ≈ 0 értékekhez. Ez a tendencia laterális pötty
2
esetében a Glin = 2e /h maximális vezet®képesség értékhez vezet valahol
a szingulett-triplett átmenet közelében [86], míg vertikális pötty esetében
a vezet®képesség monoton csökkenéséhez járul hozzá, amint a 4.9. ábra is
mutatja. A (4.22) egyenlettel megadott Friedel-összegszabályt ellen®riztük a
4.9. ábra aldiagramjában, ahol összehasonlítjuk a fázistolásokat (pontosabban

δ± /π

értékét) és a betöltési számokat.

A 4.10. ábrán a dierenciális vezet®képességet jelenítettük meg
és

Γ/U = 0.565

pötty esetében a

paraméterértékek mellett

G(V ) = dI/dV

∆/U

J/U = 0.2

változtatásával. Vertikális

viselkedése igazolja a spektrálfüggvény

struktúrájára és pötty gerjesztési spektrumára alapozott elvárásokat:
nál egy tiszta Kondo-rezonancia látható

V = 0-nál,

∆ = 0-

és a szingulett gerjesz-
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lateralis dI/dV [e /h] vertikalis dI/dV [e /h]
0.05

∆/U=0.0

∆/U=0.0

∆/U=0.4

∆/U=0.4

∆/U=0.7

∆/U=0.7

∆/U=0.8

∆/U=0.8

0.025
0
1.5
1
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0
1.5
1
0.5
0
1.5
1
0.5
0
1.5
1
0.5
0
-1

4.10. ábra.

G(V )

∆/U=1.0

∆/U=1.0

-0.5

0 0.5
V/U

1

-0.5

dierenciális vezet®képesség

paraméterértékek mellett különböz®
vertikális (b) kvantum pöttyre.

∆/U

0 0.5
V/U

J/U = 0.2

és

1

4
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Γ/U = 0.565

felhasadásokhoz laterális (a) és
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tések egy széles rezonanciához vezetnek
a

V = 0-nál

V ≈ 2J/e-nél.

Növelve a
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∆

értékét,

lev® rezonancia amplitúdója elnyomódik (amint azt a Friedel-

összegszabály predikcionálja), de szélesedik is valamennyit amint a szinguletttriplett átmenet pontjához közeledünk, mivel a kvantumuktuációk valamivel
∗
nagyobb TK Kondo-h®mérséklethez vezetnek az átmenet pontjában. Eközben
a V ≈ (2J − ∆)/e-nél található gerjesztési csúcs eltolódik alacsonyabb ener-

V =0

giák felé és fokozatosan beolvad a

rezonanciába, ahogy a szingulett

állapot gerjesztési energiája csökken. Végül

∆ > 2J

felhasadásokra a kvan-

tum pötty a szingulett tartományba ér. Ebben a tartományban a

V = 0

rezonancia felhasad és egy triplett gerjesztésekhez tartozó rezonancia lesz

V ≈ (∆ − 2J)/e-nél.

meggyelhet®

Míg a vertikális pötty dierenciális vezet®képessége könnyen megérthet®
a fenti argumentáció szerint, addig a laterális pötty vezet®képességének megértése nagyobb feladat. Laterális pöttyre

∆=0

esetén teljes destruktív in-

terferenciát gyelhetünk meg, a dierenciális vezet®képesség azonosan zérus,

G(V ) ≡ 0.

Hangsúlyozzuk, hogy ez a megállapítás csak az ebben az alfe-

jezetben vizsgált egyenl® csatolások esetén teljesül, vagyis
A

∆

paraméter növelésével

G(V )

Γ+ = Γ−

esetén.

már nem azonosan zérus, és a vezet®ké-

pesség amplitúdója fokozatosan emelkedni kezd. A

G(V )

alakjának azonban

nincs egy egyszer¶ intuitív magyarázata a szingulett-triplett átmenet triplett
oldalán, mivel különböz® járulékok egymást ejtik ki az interferencia eektusok következtében. Az átmenet pontja körül és fölötte (∆
a fázistolások messze vannak

π/2-t®l,

> 2J )

azonban

ezért ezek az interferencia eektusok

elnyomódnak és a vezet®képesség hasonló tulajdonságokat mutat, mint amilyeneket a fentebb tárgyalt vertikális pötty esetén tapasztaltunk.

4.2.2.

A

Γ+ 6= Γ−

eset

Az el®z® alfejezetben az egyenl® hibridizációk (Γ+

= Γ− )

esetét vizsgáltuk.

Habár ez a feltételezés jó közelítés lehet néhány rendszer esetére (pl. szén
nanocsövekre) [52], a legtöbb kvantum pötty esetében azonban nem teljesül
[70, 71]. Vizsgáljuk meg ezért ebben az alfejezetben a különböz® nagyságú
csatolások (Γ+
tott

Γ+ = Γ−

6= Γ− )

általános esetét. A 4.1.5. fejezet 4.4. ábráján bemuta-

stabilitásdiagramhoz hasonlóan a

Γ+ 6= Γ−

esetben is képez-

hetünk egy stabilitásdiagramot, amely a 4.11. ábrán látható. Az egyszer¶ség
kedvéért a hibridizációkat rögzítettük

Γ+ = Γ− /2 értékre a teljes alfejezetben,
√
Γ ≡ Γ+ Γ− .

és a hibridizációk er®sségét a geometriai átlagukkal jellemezzük,

A 4.4. és 4.11. ábrák összehasonlítása azt mutatja, hogy az itt alkalmazott
perturbatív megközelítés alkalmazhatósági tartományát csak kismértékben
változtatja meg a hibridizációk különböz®sége.

Γ+ 6= Γ−

esetén néhány fontos különbség lép fel az egyforma hibridizá-

ciók esetéhez képest. Amikor

Γ+ 6= Γ− , a (2.1) egyenlettel megadott kvantum

pötty Hamilton-operátor nem rendelkezik a (4.5) egyenlettel leírt elektronlyuk szimmetriával, amint a teljes Anderson Hamilton-operátor sem. Következésképpen az elektronok száma a pöttyön nem egzaktul kett® mint az
egyenl® csatolások esetében és a spektrálfüggvények is sértik az elektron-lyuk
szimmetriából kapott követelményt, vagyis
esetben. Az elektron-lyuk szimmetria csak

%+ (ω) 6= %− (−ω) lesz a Γ+ 6= Γ−
∆ = 0-ra áll fenn, amely esetben

FEJEZET 4.

AZ ITERÁLT PERTURBATÍV MEGOLDÁS

53

5
no hysteresis
hysteresis

4

V=0, Γ−=2Γ+

J/Γ

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

U/Γ
4.11. ábra. A perturbatív megközelítésünkhöz tartozó fázisdiagram

Γ+ 6= Γ−

esetben felhasználva a betöltési számok hiszterézisének vizsgálatát. A teli
körök jelölik azt a tartományt, ahol a perturbatív megközelítés stabil,

√

Γ=

Γ+ Γ−

%+ (ω) = %+ (−ω)

és

%− (ω) = %− (−ω)

a (4.6) egyenlettel leírt elektron-lyuk

szimmetriának megfelel®en. A különböz® csatolási er®sségek következtében
±
fellép® másik nagyobb különbség az, hogy két különböz® Kondo-skála (TK )
lép fel a páros és páratlan csatornákra a triplett oldalon [70].
A 4.12. ábrán a szintekre vonatkoztatott spektrálfüggvényeket (%± ) is
ábrázoltuk. Meggyelhet®, hogy csak a
lyuk szimmetrikusak, és a

%+

és

%−

∆=0

spektrálfüggvények elektron-

spektrálfüggvények Kondo-rezonanciája

különböz® szélesség¶ a két különböz® Kondo-skálának megfelel®en.
Ezekt®l a különböz®ségekt®l eltekintve, a spektrálfüggvények általános
alakja, illetve a fázistolások
nagyon hasonló a

Γ+ = Γ−

∆-függése

(lásd a 4.13. ábra aldiagramjában)

esetben meggyelthez. Ennek megfelel®en a li-

neáris vezet®képesség 4.13. ábrán meggyelhet® viselkedése a
függvényében is nagyon hasonló a
A

dierenciális vezet®képesség

lönbözik a

Γ+ = Γ−

Γ+ = Γ−

∆

felhasadás

esetben kapotthoz.

viselkedése azonban nagy mértékben kü-

esett®l, és sokkal gazdagabb struktúrát mutat a triplett

oldalon els®sorban a laterális kvantum pötty esetében.
lyuk szimmetria következtében

δ± = π/2

∆ = 0-nál az elektron-

a fázistolások értéke. Ennek a -

zikai oka természetesen az, hogy Fermi-folyadék állapot alakul ki a triplett
Kondo-eektus segítségével mindkét csatornában a triplett oldalon. Ennek
következtében, összhangban a (4.23) egyenlettel, a lineáris vezet®képesség
ebben az esetben is elt¶nik,
a

G(V = 0) = 0, de a dierenciális vezet®képesség

Γ+ = Γ− esettel ellentétben nem azonosan nulla. Ahogy már hangsúlyozG(V 6= 0) = 0 a két i = ± csatorna közötti interferenciának köszönhet®.

tuk,
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0
6
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J/U=0.2
Γ+/U=0.4, Γ−/U=0.8
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∆/U=0.0, level∆/U=0.0, level+
∆/U=0.7, level∆/U=0.7, level+
∆/U=0.9, level∆/U=0.9, level+
∆/U=1.2, level∆/U=1.2, level+

∆/U=0.0
∆/U=0.7
∆/U=0.9
∆/U=1.2

b)

4
2
0
-1.5

-1.0

-0.5

4.12. ábra. Spektrálfüggvények
ra, a

∆/U

0.0
ω/U

0.5

1.0

1.5

J/U = 0.2-re, Γ+ /U = 0.4-re

és

Γ− /U = 0.8-

felhasadás különböz® értékei mellett. Itt (a) az egyes szintekre

vonatkoztatott

%± (ω)

spektrálfüggvényeket mutatja, míg (b) a

%T (ω)

teljes

spektrálfüggvényeket mutatja be. Meggyelhet® az elektron-lyuk szimmetria
sérülése minden

∆ 6= 0

felhasadás esetén.
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lateralis kp., ND
lateralis kp., FL
vertikalis kp., ND
vertikalis kp., FL

2

Glin [e /h]

3
2
1

J/U=0.2, Γ+/U=0.4, Γ−/U=0.8

0
0.0

0.2

0.4

0.8
0.6
∆/U

4.13. ábra. Lineáris vezet®képesség

1.0

J/U = 0.2, Γ+ /U = 0.4

1.2

és

Γ− /U = 0.8

paraméterek mellett, az áram numerikus deriváltjából (ND) illetve a Fermifolyadék relációkból (FL).

Véges el®feszítések (V

6= 0)

esetén azonban a

mányba es® el®feszítés esetén a Kondo-eektus az
rombolva, míg az

TK+ < eV < TK− 1
i = + csatornában

tartole van

i = − csatornában még fennáll. Az el®feszítés bekapcsolása

azt eredményezi, hogy a teljes mértékben destruktív interferencia megsz¶nik,
−
és a vezet®képesség végessé válik. Még nagyobb TK < eV el®feszítés esetén
a Kondo-eektust a másik i = − csatornában is lerombolja az el®feszítés, és
a dierenciális vezet®képesség csökkenni kezd növekv® alkalmazott feszültség
mellett. Így a két Kondo-eektus egymást követ® lerombolása vezet egy csúcs
+
kialakulásához eV ≈ TK -nál a vezet®képességben [60, 82, 85]. A kétlépcs®s
Kondo-eektus ezen jellemz®je, amely a kísérletileg meggyelhet® görbék karakterisztikus vonása, tisztán meggyelhet® a 4.14. ábrán bemutatott, laterális kvantum pöttyhöz tartozó dierenciális vezet®képesség görbén, amelyet

J/U = 0.2, Γ+ /U = 0.4,

és

Γ− /U = 0.8

paraméterekre,

∆/U = 0

felhasadás

mellett ábrázoltunk.
A 4.14 ábrán az imént leírt rezonancia-antirezonancia struktúra mellett
egy széls® csúcs is megjelenik

ω ≈ 2J -nél,

ami a szingulett gerjesztések-

hez kapcsolható. Ez a széls® csúcs a 4.10. ábra laterális kvantum pöttyre
vonatkozó ábráin is megjelenik, a vertikális pötty esetében már korábban
említettük.
A 4.15. ábrán ábrázoljuk a

∆ 6= 0 felhasadás értékekhez tartozó dierenci-

ális vezet®képesség görbéket a laterális, illetve vertikális kvantum pöttyökhöz

J/U = 0.2, Γ+ /U = 0.4 és Γ− /U = 0.8 paraméterekre. A 4.15. ábrán látható,
hogy laterális pötty esetében a növekv® ∆ fokozatosan feltölti a centrális árkot, mígnem a két rezonancia egyetlen szingulett-triplett Kondo-csúccsá olvad össze

1T −
K

∆ ≈ 2J

+
> TK

mivel

körül, végül pedig, még nagyobb

Γ+ = Γ− /2-re

rögzítettük

∆/U

felhasadás értékekre
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0.1

0.0
-1.0

-0.5

0.0
eV/U

0.5

1.0

4.14. ábra. Laterális kvantum pötty dierenciális vezet®képessége

Γ+ /U = 0.4,

és

Γ− /U = 0.8

paraméterekre,

∆/U = 0

J/U = 0.2,

felhasadás mellett. A

széls® csúcs a szingulett gerjesztési energiához tartozik (2J energiánál helyezkedik el), míg a centrális rezonancia-antirezonancia struktúra a triplett oldal
két egymást követ® Kondo-eektusához kapcsolható (vö. [71] referencia 3e.
ábrájával).

két,

eV ≈ ±(∆ − 2J)-nél

elhelyezked® triplett csúcsra hasad fel. Mindezek

a tulajdonságok kiváló egyezést mutatnak Wiel

et al.

[70] és Granger

et al.

[71] kísérleti eredményeivel. Mindkét kísérletben kiválóan meggyelhet® az
általunk is megkapott rezonancia-antirezonancia struktúra.
A 4.15. ábrán a vertikális kvantum pöttyhöz tartozó dierenciális vezet®képesség görbéket is ábrázoltuk. A laterális pöttyhöz tartozó dierenciális
vezet®képesség görbékkel ellentétben, ezek a

G(V )

görbék semmilyen jelen-

t®s különbséget nem mutatnak 4.10. vonatkozó ábráihoz képest, amelyeket
a

Γ+ = Γ−

esetben kaptunk. Ennek az a f® oka, hogy a perturbációs meg-

közelítés nem becsüli meg helyes módon a Kondo-h®mérsékletet: amíg egy
+
−
nemperturbatív számításban azt várnánk, hogy TK  TK lesz az általunk
±
használt csatolások esetén, a perturbációszámítás hasonló nagyságrend¶ TK
Kondo-h®mérsékleteket ad, amint azt a 4.12. ábra energiaszintekre szeparált spektrálfüggvényeinek központi csúcsszélességéb®l is látható. Valójában
+
−
vertikális kvantum pöttyben TK  TK -re a vezet®képesség két csúcsot kel+
lene, hogy mutasson egymás tetején, a keskenyebb közülük ∆V ∼ TK /e, míg
−
2
a vastagabb ∆V ∼ TK /e szélességgel rendelkezne, mindkett® ∆G ≈ 2e /h
+
−
magassággal. Mivel a mi számításainkban TK ∼ TK ez a két csúcs egyet2
len, 4e /h magasságú csúccsá olvad össze az átmenet triplett oldalán. Az 5.
fejezetben látni fogjuk, hogy az ott alkalmazott FLEX-közelítés kielégít®bb
közelítést ad a Kondo-rezonancia szélességére, kvalitatív változást a vertikális
vezet®képességben azonban még ott sem gyelhetünk meg. Ehhez természetesen hozzájárul az is a FLEX-közelítés esetében, hogy a disszertációmban
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2

lateralis dI/dV [e /h] vertikalis dI/dV [e /h]
0.3
∆/U=0.0

0.2
0.1
0
0.6
0.4
0.2
0
1.5
1
0.5
0
1.5
1
0.5
0
1.5
1
0.5
0
-1

∆/U=0.0

∆/U=0.3

∆/U=0.3

∆/U=0.7

∆/U=0.7

∆/U=0.8

∆/U=0.8

∆/U=1.0
∆/U=1.0

-0.5

0 0.5
V/U

1-1

0
V/U

1

4
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

4.15. ábra. G(V ) dierenciális vezet®képesség J/U = 0.2, Γ+ /U = 0.4
Γ− /U = 0.8 paraméterekre, különböz® ∆/U felhasadásokra laterális (a)

és
és

vertikális (b) kvantum pöttyre. A két egymásra épül® Kondo-eektus tisztán
meggyelhet® a triplett oldalon a laterális kvantum pötty esetében (középs®
rezonancia-antirezonancia struktúra), míg a két Kondo-rezonancia egyetlen
csúccsá olvad vertikális pötty esetében.
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értékeket tudtam

csak alkalmazni. Ez az IPT számítás keretein belül elegend® ahhoz, hogy az
reprodukálja a rezonancia-antirezonancia struktúrát a laterális pötty dierenciális vezet®képességében, de arra nem elegend®, hogy a várt két-csúcs
struktúra megjelenjen a vertikális kvantum pötty dierenciális vezet®képességében.
A vertikális pöttyre kapott elméleti eredményeink Sasaki

et al.

[62] kí-

sérleti görbéihez hasonlíthatók. A dierenciális vezet®képesség lefutása az
átmenet szingulett oldalán és az átcsapási pontban hasonlóságot mutat a
kísérleti adatokkal, de a Sasaki

et al.

által kapott eredmények nem mutat-

ják a triplett oldalon várt három-csúcsú struktúrát. Ennek az az oka va±
lószín¶leg, hogy a kísérleteket véges h®mérsékleten végezték: a TK Kondoh®mérsékletek gyorsan az aktuális h®mérséklet alá csökkennek, ahogy távolodunk a szingulett-triplett degenerációs ponttól, és ennek következtében a
központi Kondo-rezonanciát nem lehetett a kísérletben meggyelni.

4.3. Konklúzió
Ebben a fejezetben továbbfejlesztettük az iterált perturbációszámítást és alkalmaztuk a kétszintes nemegyensúlyi Anderson-modellre, amely tartalmazza
a Hund-csatolást (J ) illetve a kvantum pötty töltési energiáját leíró kölcsönhatási paramétert (U ). A kifejlesztett módszer segítségével a nemegyensúlyi
szingulett-triplett átalakulást tanulmányoztuk laterális és vertikális kvantum
pöttyök esetén.
Els® lépésként feltérképeztük a perturbációszámítás érvényességi tartományát, és azt találtuk, hogy közepes kölcsönhatási paraméterek felett alkalmazhatatlanná válik a módszer, ahol egyszerre több stabil megoldás és
ennek következtében hiszterézis jelenik meg, annak jeleként, hogy az energiaszintek polarizálódnak. Ezután kiszámoltuk az egyensúlyi spektrálfüggvényeket, meghatároztuk a nemegyensúlyi Green-függvényeket, és végül a MeirWingreen formulát felhasználva kiszámoltuk a kvantum pötty dierenciális
vezet®képességét.
Ez az egyszer¶ megközelítés meglep®en jó eredményeket ad az érvényességi tartományán belül, és le tudja írni a szingulett-triplett átmenet összes kísérletileg meggyelhet® alapvet® tulajdonságát. Különösen gyelemreméltó,
hogy olyan laterális pötty esetére, amelynek

Γ± hibridizációs paraméterei füg-

genek az energiaszintekt®l, a dierenciális vezet®képesség a helyes, kétlépcs®s
Kondo-eektushoz tartozó rezonancia-antirezonancia struktúrát mutatja az
átmenet triplett oldalán. Ezzel együtt a szingulett-triplett átmenethez közel ez a két rezonancia a szingulett gerjesztéssel egyesülve egyetlen Kondorezonanciává alakul. Az átmenet szingulett oldalán a Kondo-rezonancia felhasadását tapasztaljuk, és a csúcsok visszaadják a várt viselkedést, vagyis

eV ≈ ±(∆ − 2J)

környékén helyezkednek el.

Laterális kvantum pötty esetére a Glin (∆) lineáris vezet®képesség egy
Gmax = 2e2 /h magasságú maximumhellyel rendelkezik az átmenet körül,
amely ∆ ≈ 2J szintfelhasadásnál helyezkedik el. Másrészr®l a vertikális pötty
2
esetére 4e /h maximális lineáris vezet®képességet találunk az átmenet trip-
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lett oldalán, ami fokozatosan csökken le alacsony vezet®képesség értékekre a
szingulett oldalon. Azt is bizonyítottuk, hogy a numerikus számításaink kielégítik a Friedel-összegszabályt, és a Meir-Wingreen formula numerikus differenciálásából kapott lineáris vezet®képesség megegyezik azzal az értékkel,
amit a fázistolások felhasználásával kaptunk a Landauer-Büttiker formulából
(Fermi-folyadék alapállapotot feltételezve). A vertikális pötty dierenciális
vezet®képessége is megfelel®képpen viselkedik: egy Kondo-rezonancia gyelhet® meg a triplett oldalon, amely elnyomódik és kiszélesedik az átmenet
környékén, és végül két rezonanciává hasad szét a szingulett oldalon.
Így arra a gyelemreméltó következtetésre jutunk, hogy az itt tárgyalt
perturbatív megközelítés képes ezen viszonylagosan komplex viselkedés leírására, és jó egyezést mutat a kísérletekkel. Van azonban néhány fontos korlátja:

(1)
2

tozódik

az érvényességi tartománya alacsony és közepes csatolásokra korlá-

(2)

nem képes a Kondo-rezonancia szélességét helyesen visszaadni.

Továbbá, habár ellen®riztük, hogy az általunk kapott megoldások kielégítik
az árammegmaradást, az alkalmazott perturbációszámítás nem meg®rz® közelítés, és általános esetben nem elégíti ki az árammegmaradást. Ahogy azonban az 5. fejezetben megmutatjuk, a Kondo-rezonancia szélességének problémája, illetve az árammegmaradás orvosolható a Hubbard-csúcsok valamivel
rosszabb leírásának árán, ha a uktuáció-kicserél®dés közelítést alkalmazzuk
[74].

2 csatoláson

a kölcsönhatási paraméter és a hibridizációs paraméter hányadosát értjük

5. fejezet
A uktuáció-kicserél®dés közelítés
A 4. fejezetben a szingulett-triplett átalakulást az iteratív perturbációszámítás (IPT) segítségével tanulmányoztuk, és megmutattuk, hogy az IPT meglep®en jól m¶ködik: a szingulett-triplett átalakulás mindkét oldalán képes leírni
a kvantum pötty viselkedését, vagyis a kétlépcs®s Kondo-eektust a triplett
oldalon, valamint a lokális szingulett állapot kialakulását a szingulett oldalon [65]. Az iteratív perturbatív megközelítés általános paraméterek esetén
azonban

nem meg®rz®

közelítés [40, 41], továbbá nem képes reprodukálni a

Kondo-h®mérsékletet [10]. Ezért ebben a fejezetben, amely tulajdonképpen
a 4. fejezetben alkalmazott perturbációs közelítés kiterjesztésének is tekinthet®, túllépünk az eddig alkalmazott egyszer¶ perturbatív megközelítésen, és
tanulmányozzuk, hogy vajon a viszonylagosan egyszer¶

meg®rz®

közelítés, a

uktuáció-kicserél®dés (FLEX) közelítés [42, 43, 44] képes-e leírni a kvantum pötty szingulett-triplett átmenet körüli tulajdonságait, és mely pontokon jelent továbblépést az IPT-hez képest. Az ebben a fejezetben tárgyalt
FLEX-közelítés lényegesen több diagramot összegez fel mint az IPT, ráadásul attól abban is különbözik, hogy nem egy hozzávet®legesen Hartree-Fock
szinten perturbált Green-függvénnyel öltözteti fel a diagramokat, hanem a
teljes kölcsönható Green-függvénnyel.
Megemlítjük, hogy a lehet® legegyszer¶bb

meg®rz®

közelítés a Hartree-

Fock közelítés alapjaira építhet® fel (a diagramok megfelel®, teljesen felöltöztetett Green-függvények segítségével való kiértékelésével). Azonban a
Hartree-Fock közelítés képtelen reprodukálni a Kondo-rezonanciát. Így inkább a bizonyos diagramosztályokat végtelen rendig felösszegz® FLEXközelítést alkalmazzuk, amelyr®l ismert, hogy kielégít®en leírja a Kondorezonanciát.
A uktuáció-kicserél®dés közelítést a magash®mérséklet¶ szupravezetéssel kapcsolatban kiterjedten alkalmazták [42, 43], illetve sikeresen használták
a dinamikus átlagtér elmélettel és

ab initio

technikákkal [87, 88, 89] kom-

binálva. Emellett alkalmazták a FLEX közelítést az egyszintes egyensúlyi
Anderson-modellre is [90], megvizsgálva spektrális tulajdonságait és azt tapasztalták, hogy a centrális Kondo-csúcs szélességét jó közelítéssel visszaadja.
A FLEX-közelítés  mivel perturbációszámításon alapul  könnyen általánosítható nemegyensúlyi körülmények esetére, mindemellett viszonylag alacsony a számításigénye, és egyszer¶en általánosítható kett® vagy több energiaszint esetére is.
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Amint látni fogjuk, a FLEX-közelítés megfelel®en m¶ködik, és alkalmas a
szingulett-triplett átmenet leírására. A többi megmaradási törvénnyel együtt
az árammegmaradást is automatikusan biztosítja, de a módszer konvergenciája gyengébbnek bizonyult a 4. fejezet iterált perturbációszámításénál, és
emellett nagyobb a számításigénye is. Ezen nehézségek ellenére azonban a
FLEX-közelítés nagyon jó numerikus módszer nano-méret¶ rendszerek vizsgálatára.

5.1. A nemegyensúlyi FLEX közelítés
Az el®z®, az iterált perturbációszámítást bemutató 4. fejezethez nagyon hasonló kiindulási pontot használunk a FLEX-közelítés esetén is [74]. Ebben
az esetben is a 2.2. fejezetben bevezetett nemegyensúlyi Anderson-modellt
használjuk két szintre alkalmazva a kvantum pötty rendszer leírására.
A módszer el®készítéséhez hasonló alaplépéseket kell alkalmazni, mint a
4. fejezetben bevezetett IPT technikánál, azonban a legfontosabb lépéseket
röviden megismétlem. Els®ként felbontjuk a (2.3) egyenlettel leírt kölcsönhatást, leválasztva annak normálrendezett részét

(
Hint =: Hint : −

3U
3J
+
2
4

)∑

niσ .

(5.1)

i,σ

Az (5.1) egyenletbeli második tagot pedig hozzávesszük a (2.1) perturbálatlan Hamilton-operátorhoz, ezzel renormálva az eredeti energiaszinteket az
alábbiak szerint,

(
H0 −

3U
3J
+
2
4
εi −

)∑

niσ ⇒ H̃0

(5.2)

iσ

3J
3U
−
4
2

⇒ Ei .

(5.3)

A normálrendezett tag a 4. fejezetben bemutatott módon az antiszimmetrikus vertex függvény segítségével írható fel a (4.4) alakban. A 4. fejezett®l eltér® módon azonban nem alkalmazunk ellentagot: Az ellentag eljárás feleslegessé válik a FLEX-közelítésben, mivel az a teljes (felöltöztetett)
Green-függvényeket használja a sajátenergia kiszámításához. A teljes Greenfüggvények az összes, a közelítés keretein belül tekintett elektron-elektron
kölcsönhatásból származó járulékot, vagyis a teljes perturbációs sort tartalmazzák.
Számításaink során a jelen 5. fejezetben is a Keldysh Green-függvény
technikát használjuk [34], amelyet röviden bevezettünk a 2.5. alfejezetben.
Mivel a Hamilton-operátor a spinforgatásra invariáns, a Green-függvények
spin-diagonálisak lesznek:
0 0

0

0

κ
jκ
0
σ
0
Gjσ
iσκ (t − t ) = δσ Giκ (t − t ) .
A nemkölcsönható

jκ
giκ

0

(5.4)

Green-függvények az (5.2) egyenlettel deniált

H̃0

Hamilton-operátorhoz tartoznak, és analitikusan meghatározhatók, alakjuk
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a 4. fejezetben felsorolt nemkölcsönható Green-függvények alapján meghatározható. A nemkölcsönható Green-függvényt a teljes Green-függvénnyel az
alábbi Dyson egyenlet köti össze,

G(ω)−1 = g(ω)−1 − Σ(ω) ,
ahol a 4. fejezetben már bevezetett,

0

mjκ
iκ → m

(5.5)
mátrix jelölést használ-

tuk. A kifejezésben szerepel a Keldysh sajátenergia,

Σ,

amelynek a FLEX-

közelítésen belüli számítási módját a továbbiakban ismertetjük. Az áramot
az általánosan használatos, (4.18) egyenlettel leírt Meir-Wingreen formulából
kaphatjuk meg.
A FLEX-közelítésben az els®dleges célunk a

Σ

és azon keresztül a

G

kiszámítása [74], amelyeket a spektrálfüggvények, az áram és a dierenciális vezet®képesség meghatározására használunk fel. A FLEX-közelítés egy
generátor funkcionál,

Φ = Φ[G]

alkalmazásával van megkonstruálva, amely

a teljes Green-függvények funkcionálja [41]. A sajátenergia és az részecskelyuk irreducibilis vertex függvények a

Φ-függvény

generátorfunkcionál jelle-

géb®l adódóan funkcionálderiválással kaphatók meg
esetben

Φ

Φ-b®l.

Habár a legtöbb

nem ismert, közelíthet® diagramok egy alrendszerével. A diagra-

mok különböz® alrendszerét tekintve különböz® közelítéseket kaphatunk a
saját-energiára. Amint Kadano és Baym megmutatta [40, 41], az így kapott
konstrukció

meg®rz®, vagyis garantálja a megmaradási törvények teljesülését.

Bár a FLEX-közelítést legtöbbször képzetes id®ben használják, természetesen általánosítható az itt diszkutált nemegyensúlyi esetre oly módon, hogy a
képzetes idej¶ Green-függvények helyére Keldysh Green-függvényeket írunk
a

Φ-függvénybe [74].
A Φ-függvény konstrukciójából

mélet a legegyszer¶bb

meg®rz®

könnyen látható, hogy a Hartree-Fock el-

közelítés, míg a közelítés következ® szintje

a FLEX-közelítés, amely a létra-diagramok egy végtelen sorát összegzi fel
(lásd 5.1. ábra fels® rajza). Az 5.1. ábra alsó rajzán a FLEX-közelítés¶

Φ-

függvényb®l kapott sajátenergiát is ábrázoltam.
Az 5.1. ábrán bevezettük az 5.2. ábrán feltüntetett Keldysh részecske-lyuk
vertexet az (4.4) egyenletben szerepl® antiszimmetrikus vertex alapján,

l3 ,σ3 l4 ,σ4
3 ,κ3 l4 ,σ4 ,κ4
Γ̃ll31 ,σ
,σ1 ,κ1 l2 ,σ2 ,κ2 ≡ s(κ1 ) δκ1 κ2 κ3 κ4 Γ̃l1 ,σ1 l2 ,σ2 ,
l3 ,σ3 l2 ,σ2
3 l4 ,σ4
Γ̃ll31 ,σ
,σ1 l2 ,σ2 ≡ Γl1 ,σ1 l4 ,σ4 .
A kifejezésben a már bevezetett módon

s(κ)

(5.6)
jelöli a kölcsönhatás el®je-

lének változását a Keldysh-kontúr ágai szerint. Az újonnan bevezetett

Γ̃

részecske-lyuk vertex szerkezete az 5.2. ábrán látható a Hubbard kölcsönhatás és a Hund-csatolás esetére. A

Γ-vertexhez

képest történt változások

egyszer¶en nyomon követhet®k diagrammatikus képben a

Γ-vertexet

ábrá-

zoló 4.1. ábra és az 5.2. ábra összevetése alapján. A 4.1. ábra és az 5.2. ábra
összevetéséb®l és az (5.6) egyenletb®l az is nyilvánvaló, hogy a nemegyensúlyi
FLEX-közelítés esetén egy általánosabb vertex függvényt használunk, mivel
a Keldysh-indexeket is beolvasztottuk a vertexbe, bevezetve a továbbiakban
is használatos

(li , σi , κi ) → αi ,

(5.7)
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+

Σ

FLEX
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+ ...

+

=

+

...

+

5.1. ábra. Felül: A FLEX-közelítés generátor

Φ-funkcionálja.

Alul: FLEX

diagramok. A vonalak a teljes Green-függvényeket jelölik, míg a négyzetek a
csupasz antiszimmetrizált vertexet reprezentálják.

β

α

β

α

=
γ

δ

γ
βδ

Γ̃ αγ

γ

α

β
δ

J

−
δ

+

−
δ

J

+

5.2. ábra. A

U

β

δ
U

γ

α

α

γ

β

részecske-lyuk vertex szerkezete. Az

egyenletben bevezetett kompozit indexeket jelölik.

α, β , γ

és

δ

az (5.7)
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+
+

5.3. ábra. A

Π
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+

teljes részecske-lyuk propagátor

n-ed

...
rend¶ járulékának diag-

rammatikus deníciója.

kompozit indexet.
Az 5.1. ábrán felül látható

Φ-funkcionált

Green-függvény szerinti funk-

cionálderiválásával kaphatjuk meg az 5.1. ábrán alul látható saját-energia
diagramokat. Meggyelhet®, hogy minden magasabb rend¶ diagram az 5.3.
ábrán látható létra-sorozat egy tagját tartalmazza. A diagramok fontos al(0)
kotórészeként deniáljuk a Π
részecske-lyuk propagátort az alábbi módon,

α2 β 2

Π(0) α1 β1 (t − t0 ) ≡ i2 Gαα21 (t − t0 )Gββ12 (t0 − t) .

(5.8)

Π(0) propagátor a teljes Green-függvények
függvénye. A teljes részecske-lyuk propagátor, Π az 5.3. ábrán látható létrasor

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a

felösszegzésével deniálható, és kielégíti az alábbi Dyson-egyenletet,

α0 β 0

0 0

Πααββ (t − t0 ) = Π(0) αβ (t − t0 )
∞
∑ ∫
α1 β1
α0 β 0
0
2
−i
dt̃ Π(0) αβ (t − t̃)Γ̃αα21 ,β
,β1 Πα2 β2 (t̃ − t ) .

(5.9)

α1 ,β1 −∞
α ,β
2

2

Az integrálban egy konvolúciót kell elvégezni id®ben, vagyis az egyenlet
Fourier-térben egyszer¶södik,

∑

α0 β 0

0 0

Πααββ (ω) = Π(0) αβ (ω) − i

α1 β1

0 0

αβ
2
Π(0) αβ (ω)Γ̃αα21 ,β
,β1 Πα2 β2 (ω) .

(5.10)

α1 ,β1
α2 ,β2

Az így kapott

Π

propagátort tartalmazó FLEX sajátenergia, vagyis létradi-

agramokból kapott sajátenergia azonban valós id®ben ölt egyszer¶ alakot,

Σβαladder (t − t0 ) ≡ −

∑ ∑

Γ̃α̃α1α̃β̃1 Παα21 ββ21 (t − t0 )Γ̃αβ β̃2 β2 Gβ̃α̃ (t − t0 ) ,

(5.11)

α̃,β̃ α1 ,β1
α2 ,β2

tehát kiszámításához

Π(ω)-t Fourier-transzformálni kell. Az említett Fourier-

transzformációk a gyakorlatban célszer¶en gyors Fourier transzformációk
(FFT). Az (5.11) kifejezésnek a segítségével helyesen megkaphatjuk felösszegezve az

n ≥ 3

rend¶ sajátenergia diagramokat, azonban

Σladder

kifejezése

a másodrend¶ járulékot kétszeres súllyal tartalmazza. Emiatt a teljes sajátenergia az alábbiak szerint írható fel,

Σ = Σ(1) + Σladder − Σ(2) .

(5.12)
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Σ(1) -t és Σ(2) -t az alábbiak

A kifejezésben az els® és másodrend¶ diagramokat,
szerint deniáljuk,

β
Σ(1) α

∫∞
= δκ α κ β s κ
−∞

β
Σ(2) α (t

dω1 ∑ α̃β̃ β̃ <
Γ̃αβ Gα̃ (ω1 ) ,
2π

(5.13)

α̃β̃

1 ∑ ∑ α1 β1 (0) α2 β2
− t0 ) = −
Γ̃αα̃ Π α1 β1 (t − t0 )Γ̃αβ β̃2 β2 Gβ̃α̃ (t − t0 ) (.5.14)
2
α ,β
α̃,β̃

1 1
α2 ,β2

A fenti egyenletek megoldása során a számítások nagy numerikus igény¶ek két okból: Egyrészt, annak érdekében, hogy megfelel®en jó id®felbontást kapjuk, meg kell tartanunk nagyszámú id®/frekvenciapontot a számítá-

Π propagátornak túl sok indexe van. Valójában még az
4
általunk vizsgált egyszer¶ esetben is 8 komponense van Π-nek. Azonban ez
utóbbi probléma orvosolható, mivel a Π propagátor komponenseinek száma
er®teljesen csökkenthet® a rendszer SU(2) spin szimmetriájának kihasználá-

sok során, másrészt a

sával. Csoportelméleti megfontolásokat felhasználva megmutathatjuk, hogy

Γ̃-vertex

egyszer¶ alakot vesz fel a spin-térben, és egy szingulett és egy trip-

lett komponens segítségével kifejezhet®,

 (
1
2

σ3 σ4

Γ̃σ

1 σ2



=

 (
1
2

)

0

Γ̃ s + Γ̃ t
0
0

Γ̃ t 0
) 0 Γ̃ t
0 0
Γ̃ s − Γ̃ t

Itt a spin indexek a sorok és oszlopok mentén
elrendezve és a

Γ̃s,t

1
2

0

1
2

(

Γ̃ s − Γ̃ t

(

)



 ,

)

0
0

(5.15)

Γ̃s + Γ̃t

{↑↑, ↑↓, ↓↑, ↓↓} rendben vannak

mátrixok megkaphatók a spinállások szerint elrendezett

tagokból,

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

Γ̃ t = Γ̃ ↑↑ − Γ̃ ↓↓ ,

(5.16)

Γ̃ s = Γ̃ ↑↑ + Γ̃ ↓↓ .
Célszer¶en úgy kaphatjuk meg
delkez®

Γ̃ s -t

és

Γ̃ t -t,

(5.17)

hogy a spinváltozóval még ren-

Γ̃-tagokat beírjuk spinállásuk szerint az (5.15) egyenlettel leírt vertex-

kifejezésbe, majd a megfelel® tagokra alkalmazzuk az (5.16) és (5.17) egyenleteket. Az (5.15), (5.16) és (5.17) kifejezésekben minden tag a pálya (l ) és a
Keldysh-indexekben (κ) alkot mátrixot,

(Γ̃t,s )ll31 κκ31 ;l;l42 κκ42 → Γ̃ t,s .

(5.18)

Hasonló szimmetria-megfontolásokkal megmutathatjuk, hogy a

Π(0) és Π pro-

pagátorok is reprezentálhatóak az (5.15) egyenlettel deniált alakban. Továbbá az is egyszer¶en belátható, hogy ez a spinstruktúra megmarad amikor
egy tenzor alsó indexeit egy másik tenzor fels® indexeivel ejtjük össze. Ennek
megfelel®en a szingulett és triplett komponensek függetlenül felösszegezhet®k,

Π s,t (ω) = Π

(0)
(ω)
s,t

[
1 + i Γ̃ s,t Π

]−1

(0)
(ω)
s,t

.

(5.19)

FEJEZET 5.

A FLUKTUÁCIÓ-KICSERÉLDÉS KÖZELÍTÉS

Az itt megjelen® egységmátrix deníciója:
(5.11)

Σladder

sajátenergiát

Π s,t

−

p̃,q̃
ahol

p

és

q

2

. Az

mátrixok segítségével is kifejezhetjük,

(Σladder )qp (t) = −
∑1(

(1)ll13 κκ13 ;l;l24 κκ24 = δll13 δll24 δκκ13 δκκ24
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∑3(
p̃,q̃

2

)qq̃
Γ̃ t Π t (t) Γ̃ t
)qq̃

Γ̃ s Π s (t) Γ̃ s

pp̃

pp̃

G q̃p̃ (t)

G q̃p̃ (t) ,

(5.20)

olyan kompozit indexeket jelölnek, amelyek csak a pálya és

Keldysh-indexeket tartalmazzák. Így sokkal kisebb mátrixok összeszorzásából
kapható meg a sajátenergia, jelent®sen csökkentve ezzel a numerikus igényt.
3 1
A ,
szorzófaktorok az (5.15) speciális alakjából megkapható speciális fak2 2
torok. Hasonlóan egyszer¶södik az (5.13) és (5.14) egyenletek alakja is.
Ebben a fejezetben ismertettük a FLEX-közelítéshez vezet® számításokat, kifejeztük a sajátenergiát, és egy szimmetriamegfontolással olyan repre(0)
zentációját állítottuk el® a Γ̃-vertexeknek és a Π
és Π propagátoroknak,
amelyek használatával a számítás numerikus igénye jelent®sen lecsökken. A
FLEX-közelítés számításigénye a teljes Green-függvények használata miatt
még mindig nagyobb mint a 4. fejezetben bevezetett IPT-é, de mindkét közelítésben viszonylag rövid futtatási id®kkel eredményeket kaphatunk akár
egy egyszer¶ asztali számítógépen.

5.2. A FLEX iteráció technikai részletei
Az el®z®, 5.1. alfejezetben deniált egyenletek egy önkonzisztens egyenletrendszert alkotnak [74], amit iterálással oldhatunk meg. Az iterálás során
alkalmazott lépéseket az alábbiakban vesszük sorra. A FLEX-közelítés egy
adott paraméterértékekre történ® numerikus megoldásánál viszonylag gyakran alkalmazzuk a gyors Fourier-transzformációt (FFT) annak érdekében,
hogy a numerikusan rendkívül nehézkes konvolúciókat elkerüljük. Az adott
számítógép-architektúrára optimalizálható LAPACK csomag alkalmazásával
ezek a Fourier-transzformációk a normál Fourier-transzformációkhoz viszonyítva mérsékeltebb numerikus igénnyel, gyorsan elvégezhet®k.

n-edik közelítést az n − 1-edikb®l az alábbiak szerint számíthatjuk ki.
A 0. lépésben a G teljes Green-függvényt az analitikusan kifejezhet® nemkölcsönható g Green-függvénnyel közelítjük,
Az

β

G[0] α (ω) = gαβ (ω) ,

(5.21)

β
Σ[0] α (ω)

(5.22)

= 0,

ahol a második egyenletben szerepl® kifejezés az els® egyenlet közvetlen folyománya az (5.5) egyenlet következtében. Az

G[n−1] (t)

n-edik lépésben els®ként a
G[n−1] (ω) ω -függ® Green-

id®függ® Green-függvényt számoljuk ki

függvényb®l FFT alkalmazásával. Ezután az (5.8) egyenlet segítségével kiszá(0) [n−1]
mítjuk (Π
)
(t) id®függ® nemkölcsönható propagátort, majd egy újabb
s,t
(0) [n−1]
)
(ω) nemkölcsönható
FFT alkalmazásával megkaphatjuk az ω -függ® (Π
s,t

FEJEZET 5.

A FLUKTUÁCIÓ-KICSERÉLDÉS KÖZELÍTÉS

propagátort. A
sítve a

(Π(0)
)[n−1] (ω)
s,t

Π[n−1]
(ω)
s,t

propagátort az (5.19) egyenletbe behelyette-

kölcsönható propagátort is megkaphatjuk. Újabb FFT al-

kalmazásával már az id®függ®
A már kiszámolt
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Π[n−1]
(t) kölcsönható propagátort kapjuk meg.
s,t

Π[n−1]
(t), (Π(0)
)[n−1] (t),
s,t
s,t

és

G[n−1] (t)

segítségével számíthat-

[n]
(1) [n]
(2) [n]
juk ki a sajátenergia Σladder , (Σ ) , és (Σ )
komponenseit, amelyeket
[n]
az (5.13), (5.14) és (5.11) egyenletek deniálnak, és amelyekb®l a Σ (t) teljes sajátenergia megkapható (5.12) egyenlet alapján. Végül a sajátenergiát
[n]
Fourier-transzformálva, a kapott Σ (ω)-t felhasználva, az (5.5) egyenletet
[n]
invertálva megkaphatjuk G (ω)-t, amely a teljes Green-függvény következ®,

n.

becslése. Ezt az iterációs lépést ismételjük a konvergencia eléréséig.
A numerikus számításokban a Green-függvényeket és a sajátenergiákat

egy

N

pontból álló véges, egyenköz¶ hálón reprezentáljuk a

−Ω/2 < ω < Ω/2

tartományon. Amint már fentebb említettem, a számítások numerikus igénye
16
18
viszonylagosan nagy volt, Ω ≈ 1000U érték mellett N = 2 −2
pontot használtunk a konvergencia elérésének érdekében. A FLEX-közelítés numerikus
igénye jócskán meghaladja a 4. fejezetben bemutatott IPT számítási igényét.
Azonban a

Γ̃

és a

Π

propagátorok reprezentációjának egyszer¶sítésével el-

értük azt, hogy minden spin, energiaszint és Keldysh-indexekkel rendelkez®
mátrix elemeinek csak töredékét kellett tárolni. Ez segített hozzá minket ahhoz, hogy viszonylagosan magas

N

értéket használjunk a numerikus igény

kézben tartása mellett, amely még így is meghaladja az IPT módszer igényeit.
A FLEX-közelítés az IPT-hez hasonlóan instabilitásokat mutat a kölcsönhatási paraméterek nagy értékei esetén. S®t, a FLEX-közelítés esetében az
instabilitások már jóval alacsonyabb kölcsönhatási paraméterértékek mellett
jelentkeznek tetsz®leges kiindulási Green-függvény mellett. Ez a probléma
feloldható, ha a FLEX-iterációt els® lépésben megfelel®, instabilitásmentes
paraméterekre végezzük el, vagyis olyan paraméterekkel érjük el a konvergenciát, amelyben a kölcsönhatási paraméter alacsony értéke mellett minden
egyéb paraméter a kívánt értékekre van beállítva. A bekonvergált Greenfüggvényt használva az iterációk inicializálására, vagyis nem az (5.21) egyenlettel megadott kezd®lépést használjuk fel, hanem a

0.

lépésben is már egy

teljes Green-függvény jelenik meg az iterációkban. Ily módon kis lépésekben megemelhetjük a kölcsönhatási paraméterek értékét, kiterjesztve a stabil
tartományt körülbelül az IPT esetében tapasztalt értékekig [65].

5.3. Eredmények és diszkusszió
Ebben az alfejezetben a FLEX-közelítéssel kapott numerikus eredményeket
mutatjuk be [74]. Az egyszer¶ség kedvéért a 4. fejezethez hasonlóan egy teljesen szimmetrikus kvantum pöttyre koncentrálunk, amelynek egyik energiaszintje páros (i

= +),

a másik páratlan (i

= −),

és ezek ugyanolyan

mértékben csatolódnak a bal- és a jobboldali elektródához. Vagyis ebben a
speciális esetben az alagutazási mátrix elemeire teljesül, hogy

tL± = ±tR± ,

(5.23)
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és az alagutazás er®ssége egyszer¶en az energiaszintek szélességével jellemezhet®,

∑

Γi ≡

Γαii .

(5.24)

α=L,R
Az itt megjelen®

Γαii

hibridizációs mátrixelemek laterális esetben a (4.19),

vertikális esetben pedig a (4.20) egyenlettel adhatók meg. Hasonlóan a 4. fejezethez, itt is az elektron-lyuk szimmetrikus pont környékére koncentrálunk,
vagyis amikor

ε+ ≈ ε− , és feltesszük, hogy a két energiaszint szimmetrikusan

pozicionált,

ε± = ±∆/2 .
5.3.1.

A

Γ+ = Γ −

(5.25)

eset

Egyensúlyi spektrálfüggvények
Mint azt az el®z® fejezetben már elemeztük, két energiaszint egyenl® csatolása
(Γ +

= Γ− )

mellett,

∆=J =0

paraméterértékek esetén egy izolált kétsze-

resen betöltött kvantum pötty három szingulett és három triplett állapota
teljesen degenerált, és egy nem szokványos Kondo-eektus alakul ki [65, 91]
(lásd 4.6. ábra). Növelve

∆

értékét, az egyik szingulett állapot, amelyben

két elektron tartózkodik az alsó

i=−

energiaszinten, szeparálódik a többi

állapottól, és a legalacsonyabb energiájú állapottá válik (lásd a 4.5 ábrát). A
lerombolja a Kondo-eektust amint a ∆ nagyobbá válik mint a
∗
Kondo-eektus TK Kondo-h®mérséklete, amelyet a ∆ = J = 0 paraméterekhez tartozó spektrálfüggvény központi csúcsának szélességével deniálunk.
növekv®

∆

Az alapállapot átalakulása a 4. fejezetben tárgyalthoz hasonlóan meggyelhet® a teljes spektrálfüggvényeken,

ρT (ω) = −

∑ 1
Im GRi,i (ω) ,
2π
i=±

(5.26)

ahol a retardált Green-függvényt az alábbiak szerint deniálhatjuk a 2.5.
fejezetben leírtakkal összhangban,

i1
i1
T
<
GR
i,j ≡ Gj1 − Gj2 = Gi,j − Gi,j .
Itt

GTi,j ≡ Gi1
j1

(5.27)

az id®rendezett Green-függvényt jelöli.

Az 5.4. ábrán ábrázoljuk a

ρT (ω)

teljes spektrálfüggvényt

J = 0-ra

és

∆

különböz® értékeire. A spektrálfüggvényeket a FLEX-közelítés keretein belül
számítottuk ki és összehasonlítottuk a 4. fejezetben bemutatott iterált perturbációszámítással. A Kondo-rezonancia felhasadása meglehet®sen hasonló a
két különböz® módszerrel kapott ábrán, mindazonáltal fellelhet®k fontos különbségek is. El®ször is a FLEX-közelítés alacsonyabb Kondo-h®mérsékletet
ad, és a Kondo-rezonancia alakja a FLEX-közelítést alkalmazva realisztikusabb. Azonban míg az IPT-számítás keretein belül láthatók a Hubbardcsúcsok

ω = ±U -nál,

a FLEX-közelítés nem tudja visszaadni azokat.

Hasonló következtetésekre jutunk a

J 6= 0

esetben is azzal a kivétellel,

hogy ebben az esetben a Kondo-rezonancia felhasadása

∆ magasabb értékei-

nél jelentkezik (lásd az 5.5. ábrát). Amint azonban a 4. fejezetben diszkutál-
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∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.6
∆/U=0.9
∆/U=1.2

0.8

FLEX
0.6
ρT(ω)
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0.4

0.2
U=2, J=0, Γ+/U=Γ-/U=0.785
0
-2

-1

0
ω/U

1

0.8

∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.6
∆/U=0.9
∆/U=1.2

IPT
0.6
ρT(ω)

2

0.4

0.2
U=2, J/U=0.0, Γ+/U=Γ-/U=0.785
0
-2

-1

0
ω/U

1

2

ρT (ω) teljes spektrálfüggvény J/U = 0 és Γ± /U = 0.785 paraméterértékekre a ∆/U szintfelhasadás különböz® értékeire. A fels® képen ábrá5.4. ábra.

zoltuk a FLEX közelítéssel, míg az alsón az IPT-vel kapott eredményeket.
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0.8

∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.6
∆/U=0.9
∆/U=1.2

FLEX

0.6
ρT(ω)
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0.4

0.2
U=2, J/U=0.15, Γ+/U=Γ-/U=0.785
0
-2

-1

0
ω/U

1

0.8

∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.6
∆/U=0.9
∆/U=1.2

IPT
0.6
ρT(ω)

2

0.4

0.2
U=2, J/U=0.15, Γ+/U=Γ-/U=0.785
0
-2
5.5. ábra.

∆/U

ρT (ω)

-1

0
ω/U

teljes spektrálfüggvény

1

2

J/U = 0.15-re Γ± /U = 0.785-ra

energiaszint felhasadás különböz® értékeire, a FLEX-közelítést (felül)

és az IPT-t alkalmazva (alul).
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1

Γ+/ U = Γ−/ U = 0.785,
J / U = 0.15, ∆ = 0

FLEX
IPT
NRG
U=0

0.8
(πΓ/2) ρ+ −( ω )
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0.6

0.4

0.2

0
-1

0
ω / (πΓ/2)

-0.5

5.6. ábra. A spektrálfüggvények összehasonlítása
és

J/U = 0.15

1

0.5

∆ = 0, Γ± /U = 0.785,

paraméterekre, FLEX-szel, IPT-vel és NRG-val számítva. A

FLEX pontosan megadja a Kondo-csúcs szélességét.

J =0
triplett ∆ = 0

tam, ebben az esetben a központi csúcs interpretációja más, mint a
esetben, lévén

J > 0-ra

az izolált kvantum pötty alapállapota

esetén. Ennek következtében a központi csúcs valamivel keskenyebbé válik,
növelésével szemben: ebben a J > 0 esetben a
∆ ≈ 2J + TKt -nál következik be.
t
A kvantumuktuációk részleges elnyomódása miatt a TK triplett Kondo∗
h®mérséklet kisebb mint a hatszoros degenerációhoz tartozó TK , azonban

egyszersmind stabilabbá a

∆

triplett Kondo-rezonancia felhasadása

a triplett Kondo-eektus mégis stabilabbá válik
véges

J

∆

növelésével szemben, a

hatásának következtében. Az 5.5. ábrán bemutatott spektrálfüggvé-

nyeken oly módon észlelhet® a véges

J

hatása, hogy a spektrálfüggvényeket az

5.4. ábrával megegyez® felhasadásokra ábrázolva a központi csúcs megegyez®

∆/U

értékre magasabb véges

J

esetén. Ez a hatás különösen

∆/U = 0.3

esetén szembet¶n®.

Összehasonlítás numerikus renormálási csoporttal
Miel®tt a

Γ+ 6= Γ−

eset, illetve a nemegyensúlyi eredmények taglalására

térnénk át, összehasonlítjuk a FLEX-et más módszerekkel, úgy mint a már
tárgyalt iterált perturbációszámítás (IPT) és a numerikus renormálási csoport (NRG) [8, 9], a

Γ+ = Γ− esetben. Ez utóbbi az egyensúlyi számításokhoz

ad támpontot.
Az 5.6. ábrán ezen három módszer eredményeit hasonlítjuk össze

Γ± /U = 0.785

és

J/U = 0.15

∆ = 0,

paraméterértékek esetére. Az NRG számítá-

sokhoz a nyílt elérés¶ budapesti NRG kódot [92] használtuk. A számítási
mennyiség csökkentése és a megfelel® pontosság elérése érdekében kihasználtuk a Hamilton-operátor SU(2) szimmetriáját, hasonlóan az U(1) szimmetriához, amely az

i=±

csatornákban a fermionszám megmaradásához tarto-
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értéke mellett és

2400

multiplet megtartásával hajtottuk végre. Az NRG paraméterek kalibrációja
különleges gondosságot igényel, mivel az NRG diszkretizációs és iterációs eljárása némiképp renormalizálja a Hamilton-operátor csupasz paramétereit
[8, 93]. A

Γ±

szintszélességeket a numerikusan kapott spektrálfüggvények

magasságának megfelel®en kalibráltuk. Az így kapott eredmények jó egyezést mutatnak a fenti referencia [93] analitikus kifejezéseivel.
Amint az 5.6. ábra mutatja, a Kondo-rezonancia szélességét tökéletesen
visszaadja a FLEX a fenti paraméterekre, míg az IPT kis mértékben felülbecsli a Kondo-rezonancia szélességét. (Összehasonlításképpen az

U = 0-hoz

tartozó rezonancia alakját is feltüntettük az 5.6. ábrán.) Azonban, míg a
FLEX úgy t¶nik, hogy jobban adja vissza a Kondo-h®mérsékletet az IPTnél, a nagyenergiás tulajdonságokat (Hubbard-csúcsok) az IPT reprodukálja
jobban; ez a FLEX-nek egy jól ismert hiányossága.

5.3.2.

A

Γ+ 6= Γ−

eset

Ebben az alfejezetben vesszük sorra a

Γ+ 6= Γ− , J > 0

paraméterértékekhez

tartozó eredményeket, amelyek az általánosabb paraméterérték választásnak
köszönhet®en a kísérletekhez közelebbi eredményeket adnak (vö. 4.2. alfejezettel). Ilyen paraméterértékek mellett

∆ ≈ 0-ra

a kvantum pötty triplett

spinjét a triplett Kondo-eektusnál a különböz® csatolások miatt általánosabb kétlépcs®s Kondo-eektus [60] árnyékolja le, és

%± (ω)

spektrálfüggvé-

nyek központi csúcsainak szélessége különböz® lesz a két különböz®, a páros
±
és páratlan csatornákhoz tartozó TK Kondo-skála jelenléte miatt. Az energiaszintre vetített illetve teljes spektrálfüggvényt ábrázoljuk J/U = 0.15,

Γ+ /U = 1.1

és

Γ− /U = 0.785

paraméterekre a FLEX-közelítés (5.7. ábra) és

∆ különböz® értékeire.
∆ = 0 esetben is különböz® a két energia%+ (ω) 6= %− (ω). Mindazonáltal ∆ = 0-ra mindkét

az IPT (5.8. ábra) segítségével kiszámolva
A

Γ+ = Γ −

esett®l eltér®en a

szint spektrálfüggvénye,

energiaszintre vonatkoztatott spektrálfüggvény szimmetrikus a 4.1.2. alfejezetben kifejtett diszkrét elektron-lyuk szimmetria miatt. Azonban ez a szimmetria minden

∆ 6= 0

szintfelhasadásra sérül még a teljes

%T (ω)

spektrál-

függvényben is. A Kondo-h®mérsékletek különböz®sége a két szintre tisztán
meggyelhet® az 5.9. ábrán bemutatott normalizált spektrálfüggvényeken,
ahol a

∆/U = 0-hz

tartozó spektrálfüggvényeket ábrázoltuk normálva a zé-

rushelyen felvett értékükkel

J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1

és

Γ− /U = 0.785 para-

méterértékekre a FLEX-közelítést és az IPT-t használva. Az ábrán a görbék
±
központi csúcsának félértékszélessége adja meg TK -t. Meggyelhet®, hogy
ugyanolyan Γ± hibridizáció értékekre mennyivel jobban elkülönül a Kondoh®mérséklet mértéke a FLEX-közelítés keretein belül mint a 4. fejezet iterált
perturbációszámítását használva. Ez az eredmény is azt támasztja alá, hogy
a FLEX-közelítés realisztikusabban adja vissza a Kondo-h®mérséklet értékét, mivel valójában a Kondo-h®mérséklet nem lineárisan függ a csatolás
er®sségét®l, így a csatolásértékek kis különbsége esetén is az IPT-vel kapott
eredményeknél nagyobb mérték¶ különbséget várunk a Kondo-h®mérsékletek
értékében.
Az 5.7b és az 5.8b ábrákon látható módon, hasonlóan az egyenl® csa-
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∆/U=0.0
∆/U=0.3
∆/U=0.6
∆/U=0.9
∆/U=1.2
∆/U=1.5

b)

0.2
0
-2

U=2, J/U=0.15, Γ+/U=1.1, Γ-/U=0.785

-1

0
ω/U

1

2

5.7. ábra. Energiaszintekre vetített (a), és teljes (b) egyensúlyi spektrálfüggvények

J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1

és

Γ− /U = 0.785

paraméterértékekre

∆/U

különböz® értékeire a FLEX-közelítést alkalmazva. Az energiaszintekre vetített spektrálfüggvények esetében a világosabb (zöld) szín a
a sötétebb szín (fekete) a

−

energiaszinthez tartozik.

+ energiaszinthez,
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0

ρT(ω)
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0.2

U=2, J/U=0.15, Γ+/U=1.1, Γ−/U=0.785
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5.8. ábra. Energiaszintekre vetített (a) és teljes (b) egyensúlyi spektrálfüggvények

J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1

és

Γ− /U = 0.785

paraméterértékekre

∆/U

különböz® értékeire az IPT-t alkalmazva. Az energiaszintekre vetített spektrálfüggvények esetében a világosabb (zöld) szín a
tebb szín (fekete) a

−

+

energiaszinthez, a söté-

energiaszinthez tartozik.

Normalizalt spektralfuggvenyek

1
ρ+(ω)/ρ+(0), FLEX
ρ−(ω)/ρ−(0), FLEX
ρ+(ω)/ρ+(0), IPT
ρ−(ω)/ρ−(0), IPT

0.8
0.6
0.4
0.2

U=2, J/U=0.15, Γ+/U=1.1, Γ−/U=0.785
0
-2

-1

0
ω/U

1

2

5.9. ábra. A zérushelyen felvett értékükkel normalizált spektrálfüggvények

J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1 és Γ− /U = 0.785 paraméterértékekre és ∆ = 0-ra a
FLEX-közelítést és az IPT-t alkalmazva.
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∆

tolások esetéhez, a Kondo-rezonancia fokozatosan felhasad véges

mellett.

∆ értékekre a csúcsG(V ) = dI/dV dierenciális ve-

A kétlépcs®s Kondo-eektus jelenléte, majd nagyobb
felhasadás még inkább megmutatkozik a

zet®képességben, amelyet (4.18) áramegyenletb®l számolunk ki, és az 5.10.
ábrán mutatunk be

J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1,

és

Γ− /U = 0.785

paraméter-

értékekre. Ezeket a dierenciális vezet®képesség görbéket úgy kaptuk, hogy

G

Green-függvényt felhasználva az

I

áramot minden

V

el®feszítés értékre

külön-külön kiszámoltunk, majd végrehajtottuk a numerikus dierenciálást
az

I(V )

görbén

V

szerint.

∆ = 0 esetben, vagyis a kétlépcs®s
dI/dV görbe nagyon szépen mutatja a

Laterális kvantum pöttyre a
eektus tartományában, a

KondoKondo-

rezonanciák felépülését [70, 71], és ennek megfelel®en egy gödör megjelenését

V =0

el®feszítésnél. A gödör a két Kondo-eektus között fellép® destruktív

interferencia folyományaként alakul ki a 4. fejezetben már részletesen diszkutált módon, és megjelenik amint az el®feszítés olyan kicsinnyé válik, hogy
még az 5.7a ábrán látható Kondo-csúcsok közül a keskenyebbet sem képes
lerombolni.
Az 5.11. ábrán látható módon, a

∆

paraméter növelésével a lineáris ve-

zet®képesség, vagyis a dierenciális vezet®képesség nulla el®feszítésnél vett
értéke monoton növekedést mutat a kísérletekkel egyetértésben. A dierenciális vezet®képesség függése az el®feszítést®l az átcsapási tartományban, ahol
a laterális kvantum pötty lineáris vezet®képessége maximális, nem túl megbízható (szaggatott vonallal ábrázolt függvények az 5.10. ábrán), de ebben a
tartományban is a kísérletekben tapasztalt általános trendeknek megfelel®en
viselkedik a

G(V ) = dI/dV

függvény: a központi gödör növekv®

∆

mellett

elt¶nik, és megjelenik az egyetlen Kondo-rezonanciával jellemezhet® és töké2
letes G = 2e /h lineáris vezet®képességgel rendelkez® állapot. A ∆ felhasadás
még nagyobb értékére, ahol a kvantum pötty alapállapotát már egy lokális
szingulett alkotja, a

G(V )

görbék szépen mutatják a Kondo-rezonancia line-

áris felhasadását.
A laterális esettel ellentétben vertikális geometria esetén a második
Kondo-eektus addicionális járulékként jelenik meg a vezet®képességben, és
ennek megfelel®en egy keskeny csúcsként nulla el®feszítésnél

∆ = 0

para-

méterértéknél. Ebben a vertikális esetben a dierenciális vezet®képesség görbék reprodukálják a kísérletileg meggyelt tulajdonságokat még az átcsapási
tartományban is: a lineáris vezet®képességet elnyomja a növekv®

∆

para-

méter, a központi rezonancia fokozatosan kiszélesedik a szingulett-triplett
Kondo-eektusnak megfelel®en, amelyhez nagyobb Kondo-h®mérséklet tartozik, mígnem két oldalcsúcsra hasad fel, amelyekhez a szingulett-triplett gerjesztési energia tartozik. A vertikális esetben nagyfokú kvalitatív hasonlóság
fedezhet® fel a dierenciális vezet®képesség görbék és a vonatkozó egyensúlyi
spektrálfüggvények között.

∆ = 0-nál
J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1, Γ− /U = 0.785, és

Az 5.12. ábra a dierenciális vezet®képesség görbéit mutatja
IPT-vel és FLEX-szel számolva

∆=0

paraméterekkel. Az két különböz® módszerrel kapott görbe er®teljes

hasonlóságot mutat. Lényeges különbség köztük a központi gödör/rezonancia
szélessége, amely valamivel keskenyebb a FLEX-számításban és közelebb esik
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4-4
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4
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3
2
1
0
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2
1
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G(V ) = dI/dV , laterális (bal oldal)
J/U = 0.15, Γ+ /U = 1.1, és
Γ− /U = 0.785 paraméterértékekre, a ∆/U szintfelhasadás különböz® értékeire, a FLEX-közelítést alkalmazva. A triplett oldalon (∆ = 0) a második
Kondo-skála keskeny gödörként, illetve éles rezonanciaként jelentkezik G(V )ben laterális/vertikális kvantum pötty esetén. Nagy ∆ értékekre a szinguletttriplett felhasadás egy széles központi gödör kialakulásához vezet G(V )-ben.
5.10. ábra. Dierenciális vezet®képesség,

és vertikális (jobb oldal) kvantum pöttyökre,

A kapott görbék nagyon szépen reprodukálnak minden kísérletekben tapasztalható tulajdonságot, azonban az átcsapási tartomány csak kvalitatíve írható le a laterális esetben.
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2

G(V=0) [e /h]
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2
1

0
0.0

0.5

∆/U

5.11. ábra. A lineáris vezet®képesség

1.1,

és

Γ− /U = 0.785

1.0

∆/U

1.5

függvényében

J/U = 0.15, Γ+ /U =

paraméterértékekre, a FLEX-közelítést használva.

0.1

dI/dV

0.075

IPT

0.05
0.025
0
0.1

dI/dV

0.075

FLEX

0.05
0.025
0
-4

-2

0
V/U

2

4

5.12. ábra. Laterális kvantum pötty dierenciális vezet®képessége

0.15, Γ+ /U = 1.1, Γ− /U = 0.785,
és FLEX-szel számolva.

és

∆=0

J/U =

paraméterértékek esetén IPT-vel
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5.13. ábra. A rezonancia-antirezonancia struktúra megjelenése (középen) a
dierenciális vezet®képesség kísérleti görbéjében [71].

a valós értékhez.
Az 5.13. ábrán feltüntettük a fentebb már említett Granger

et al

féle

kísérleti eredményeket. Az 5.13. ábra közepén gyelhet® meg a rezonanciaantirezonancia struktúra, és megállapítható, hogy a kísérleti eredmények
nagyfokú hasonlóságot mutatnak mind az IPT-vel, mind a FLEX-szel kapott eredményekkel.

5.3.3.

Az aszimmetrikus eset

Az eddigiek során a teljesen szimmetrikus kvantum pötty esetére összpontosítottunk, feltettük, hogy az állapotok egyike páros, a másik páratlan. Általánosságban a kvantum pöttyök azonban nem teljesen szimmetrikusak. Egy
ilyen jelleg¶ aszimmetria a maximális vezet®képesség csökkenéséhez vezet,
és laterális kvantum pöttyök esetén különböz® interferencia eektusok megjelenéséhez is vezethet [94]. A jelen disszertáción túlmutat az interferencia
eektusok részletes tanulmányozása, azonban annak demonstrálására, hogyan m¶ködik a FLEX ebben az általánosabb esetben, bemutatunk néhány
eredményt.
Ebben az általános esetben az elektródákba való alagutazást a

[−π/2, π/2]

φ± ∈

szögekkel parametrizálhatjuk a következ®képpen

(t±,L , t±,R ) = t± (cos(φ± ), sin(φ± )) .
Egy páros szintre

φ = π/4,

míg egy páratlan szintre

φ = −π/4.

(5.28)
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5.14. ábra. Egyensúlyi dimenziótlanított spektrálfüggvények

J/U = 0.15

Γ+ /U = 1.1, Γ− /U = 0.785 és ∆/U = 0 paraméterértékekre szimmetrikus kvantum pöttyre φ± = ±π/4-vel és aszimmetrikus kvantum pöttyre
φ± = ±π/3-vel FLEX-szel kiszámítva. Az aldiagram a spektrálfüggvény odiagonális komponensét mutatja φ± = ±π/3-re.

Az 5.14. ábrán a

%ij (ω) ≡

i
(GR (ω) − GA
ij (ω)) ,
2π ij

képlettel megkapható egyensúlyi spektrálfüggvényeket ismertetünk, azonos
szintszélességre,

Γ+ /U = 1.1-re,

a bal-jobb szimmetria, és

±

Γ− /U = 0.785-re mint az eddigi
φ± = ±π/3-re. Ebben az esetben

és

ben, de laterális kvantum pöttyre

ρij -nek

esetekelt¶nik

vannak odiagonális komponensei is. A

ρ± -ben.
ρ++ és ρ−− komponensekkel ellentétben a numerikus pontosságon belül a ρ+− és ρ−+ függvények integrálja nulla a vonatkozó spektrális
összegszabály szerint. ∆ = 0-ra a kvantum pötty ebben az aszimmetrikus
állapotok közti interferencia rezonáns struktúraként jelenik meg

Azonban a

esetben is elektron-lyuk szimmetriát mutat, és a spektrálfüggvények magasságait

ω = 0-nál

egyszer¶en megadja a

%ij (0) =
∑

2 −1
(Γ )ij ,
π

(5.29)

α
α=L,R Γij a teljes relaxációs hányados, vagyis az általánosított
szintszélesség (lásd (5.24)).
ahol

Γij =

Az 5.15. ábra összehasonlítja a laterális és vertikális kvantum pöttyökre
számolt dierenciális vezet®képességeket a teljesen szimmetrikus (φ±
szögekkel jellemezhet®) és az aszimmetrikus (φ±
mezhet®) esetekben a triplet (∆

= 0)

= ±π/3

= ±π/4

szögekkel jelle-

esetben. Az aszimmetrikus kvantum

pöttyre kapott görbék nagyon hasonlóak a teljesen szimmetrikus kvantum
pöttyre kapott görbékhez, két jelent®sebb különbségt®l eltekintve:
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G(V ) = dI/dV , laterális (felül) és
J/U = 0.15, Γ+ /U = 0.785, Γ− /U = 1.1

5.15. ábra. Dierenciális vezet®képesség,
vertikális (alul) kvantum pöttyökre
és

∆/U = 0 paraméterekre FLEX-szel kiszámítva, a szimmetrikus
φ± = ±π/4, és az aszimmetrikus esetre, ahol φ± = ±π/3.

ahol

esetre,
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A vertikális kvantum pötty lineáris vezet®képessége nem éri el az ideális
2
2
2
2
vezet®képességet, csak a 2e /h (sin (2φ+ )+sin (2φ− )) = 3e /h értéket;
hasonlóan a laterális kvantum pötty dierenciális vezet®képessége el
van nyomva a teljes tartományon.

•

Laterális kvantum pöttyre a keskenyebb rezonancia szélessége csökken
az aszimmetrikus esetben a teljesen szimmetrikus esethez képest.

Ez utóbbi amiatt van, hogy a

Γ

kisebb sajátértéke tovább csökken az

interferencia következtében a következ®képpen

Γ+ + Γ−
Γ̃− =
−
2

√

(Γ+ − Γ− )2
+ Γ+ Γ− cos2 (φ+ − φ− ) ,
4

(5.30)

és ennek megfelel®en a keskenyebb Kondo-csúcs szélességének megfelel® árok
szélessége csökken. Ezzel ellentétben egy vertikális kvantum pötty esetében
a

dI/dV

görbe lényegében nem változik az aszimmetria következtében, csak

a lineáris vezet®képesség értéke csökken.

5.4. Konklúzió
A jelen 5. fejezetben kifejlesztettünk egy általános nemegyensúlyi uktuációkicserél®dés (FLEX) formalizmust [74]. A módszer teljesít®képességét egy
kétszintes kvantum pötty szingulett-triplett átmenetén teszteltük, amelyet
a Hund-csatolás és a Kondo-árnyékolás közötti versengés határoz meg. A
konvergencia-tartományán belül a FLEX-közelítés képes számos tulajdonság
leírására - példaképpen jól adja meg egy Kondo-csúcs szélességét egy spektrálfüggvényben, kivéve a töltésuktuációkhoz tartozó Hubbard-csúcsokat, amelyek a FLEX-közelítésben nagyon gyengén reprezentáltak. Mindazonáltal az
alacsony energiájú tulajdonságok és a dierenciális vezet®képesség görbék
olyan viselkedést mutatnak, ami nagyon közel áll a kísérletekben tapasztaltakhoz [71, 70].
A 4. fejezetben az iterált perturbációszámítást alkalmaztuk a szinguletttriplett átmenet leírására. A FLEX-közelítés néhány komoly el®nnyel rendelkezik az IPT-hez képest, de vannak hátrányai is. A FLEX nyilvánvalóan realisztikusabb görbéket ad az alacsony energiájú tartományokban mint
az IPT, és úgy t¶nik, hogy képes a Kondo-h®mérséklet reprodukálására
valamint a Kondo-eektussal kapcsolatos struktúrák leírására. Ráadásul a
FLEX-közelítés általános paraméter-értékekre meg®rz® közelítés, és nagyon
jól skálázódik az energiaszintek számával. Mindezen tulajdonságok a FLEXközelítést egy ígéretes módszerré teszik, amennyiben a molekuláris elektronikai számításoknál gyelembe akarjuk venni az er®s korrelációkat. Másrészr®l a
FLEX-közelítés rendelkezik néhány hátránnyal is: ahogy fentebb említettük,
rosszabb leírását adja a Hubbard-csúcsoknak mint az IPT, és a számításigénye sokkal nagyobb az IPT számításigényénél. Jelen munkában szimmetriatulajdonságokat kellett gyelembe venni annak érdekében, hogy a számítási
igényt annyira lecsökkentsük, hogy a nemegyensúlyi FLEX egy normál személyi számítógépen futtatható legyen. Ez persze nem jelent akadályt szuperszá-
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mítógépek vagy nagy klaszterek alkalmazása esetén. Ezen kívül reményeink
szerint a számítási hatékonyság még tovább javítható.
Végül e helyütt teszünk néhány megjegyzést az általunk használt FLEXverzióval kapcsolatban. A jelen megközelítésben olyan

Φ

generátor funkcio-

nált alkalmaztunk, amely csak az elektron-lyuk buborék-sorozatokat tartalmazza. A FLEX-közelítés kiterjeszthet® oly módon, hogy a Cooper-csatorna
uktuációit is tartalmazza. Ez olyan esetekben lehet fontos, amelyben vonzó
kölcsönhatás jelenik meg bizonyos szórási csatornákban. A FLEX-közelítés
ilyetén kiterjesztése különösképpen szükséges lenne szupravezet® szemcséken
keresztüli transzport leírása esetén. Az általánosítás aránylag magától értet®d®, azonban túlmutat jelen munka határain, amely annak demonstrálására
szolgált, hogy a FLEX-közelítés eredményesen használható ún. nemegyensúlyi szennyezésprobléma megoldóként.

6. fejezet
Összefoglalás
Disszertációmban
egyszintes,

illetve

különböz®

perturbatív

többszintes

közelítéseket

nemegyensúlyi

alkalmaztam

Anderson-modellre,

az

annak

spektrális- és transzporttulajdonságait vizsgálva. Amellett, hogy az egyszintes Anderson-modell átlagtér elméletének újabb, eddig fel nem tárt tulajdonságait bemutattam, megalkottam az általánosított IPT és FLEX-módszert,
mint többszintes kvantum pöttyre alkalmazható nemegyensúlyi szennyez®
megoldó módszert, amelyek a kísérleti tapasztalatoknak megfelel® eredményekhez vezetnek. Disszertációmban számos új tudományos eredményt bemutattam, ezeket az alábbiakban összegzem.
I. Megoldottam az egyszintes Anderson szennyez® modellt nemegyensúlyi átlagtér közelítésben. Megmutattam, hogy a nemegyensúlyi átlagtér megoldás milyen nemzikai tulajdonságokhoz vezet (hiszterézis, fázisátalakulás, nemegyensúlyi mágnesezettség) már ebben az egyszer¶
rendszerben is [38].
II. Feltérképeztem azokat a tartományokat, amelyekben a módszer nemzikai eredményekhez vezethet (több stabil megoldáshoz, spontán mágnesség kialakulásához, hiszterézishez) olyan nemegyensúlyi, például

ab

initio számításokban, amelyek átlagtér közelítést alkalmaznak. Megmutattam, hogy nagy el®feszítésnél és er®s kölcsönhatásnál egy új nemegyensúlyi tartomány létezik, ahol az átlagtér elmélet spontán spinkialakulást jósol [38].
III. Megvizsgáltam

az

átlagtér

közelítésben

az

egyszintes

Anderson

szennyez® modell transzporttulajdonságait is. Megmutattam, hogy az
átlagtér megoldás  hibásan  spin polarizált transzportot jósol bizonyos tartományokban [38].
IV. Általánosítottam az iterált perturbációszámítást a kétszintes nemegyensúlyi Anderson szennyez® modellre, gyelembe véve az energiaszinteken a Hubbard-kölcsönhatást (U ), illetve a Hund-csatolást (J ).
Ezzel a módszerrel egy kétszintes kvantum pötty szingulett-triplett átalakulás körüli viselkedését írtam le, megvizsgálva az egyensúlyi spektrálfüggvényeket, a lineáris vezet®képességet, illetve az áram numerikus
deriválásával a dierenciális vezet®képességet. A kapott eredményeket
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kísérleti adatokkal összevetve jó egyezést tapasztaltam attól eltekintve,
hogy az alkalmazott közelítés a Kondo-skálára kismértékben hibás értéket ad. Az iteratív perturbációszámítás képes volt reprodukálni a nemegyensúlyi

dI/dV

görbékben meggyelhet® összes fontos vonást, így az

ún. kétlépcs®s Kondo-eektust, a szingulett-triplett gap nyílását, és a
lineáris vezet®képességben az átmenetnél meggyelhet® maximumot is
[65, 66].
V. Általánosítottam a meg®rz®, vagyis a megmaradási törvényeket teljesít® uktuáció-kicserél®dés (FLEX) közelítést nemegyensúlyi körülményekre tetsz®leges számú energiaszint esetére, és alkalmaztam a kétszintes Anderson szennyez® modellre. Az általam kifejlesztett módszer
alkalmas komplikáltabb kvantum pötty rendszerek hatékony leírására
[74].
VI. Megvizsgáltam a kétszintes kvantum pöttyök viselkedését a szinguletttriplett átalakulás környékén nemegyensúlyi uktuáció-kicserél®dés közelítésben is. Az eredményeket kísérleti adatokkal összevetve, azokkal
lényegében egyez® eredményeket kaptam a spektrálfüggvények, a lineáris vezet®képesség és a dierenciális vezet®képesség tekintetében. A
közelítés  az iteratív perturbációszámítással ellentétben  a Kondoskálát realisztikusan adja vissza [74].
VII. Feltártam a kifejlesztett iterált perturbációszámítás és a uktuációkicserél®dés közelítés alkalmazhatósági határait a hibridizációból származó kiszélesedéssel normált kölcsönhatási paraméterek (U/Γ,

J/Γ)

függvényében, és azt tapasztaltam, hogy mindkét perturbációszámításon alapuló módszer közepes normált kölcsönhatási paraméterértékekig
használható [65, 74].
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