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Bevezető

Az anyag fázisainak egyik osztályozási módja annak a szimmetria tulajdonságai
alapján lehetséges[1]. Landau nyomán tudjuk, hogy egy rendszer legalacsonyabb en-
ergiájú állapota nem rendelkezik a rendszert leíró Hamilton-operátor teljes szimme-
tria tulajdonságával. A fázisátalakulások Landau-féle elmélete szerint egy folytonos
átalakulást a rendszerben megjelenő rendparaméter jellemez, aminek megjelenése a
szimmetria tulajdonságok hirtelen megváltozását vonja maga után[2]. Ez a rend-
paraméter definíció szerint zérus értéket vesz fel a szimmetrikus fázisban és nullától
különböző várható értékkel rendelkezik a szimmetriát sértő állapotban. A konden-
zált anyagokkal kapcsolatos úttörő elméleteiért Landau 1962-ben érdemelte ki a
fizikai Nobel-díjat[3].

Léteznek azonban az anyagnak másképpen jellemezhető fázisai is. A bennük
rejlő érdekességek nem a szimmetriai, hanem a topológiai tulajdonságaikban kere-
sendőek. Kvantum Hall jelenség figyelhető meg, amikor két dimenziós elektrongázt
erős merőleges mágneses térbe helyezünk. A jelenség során a rendszer longitudinális
ellenállása eltűnik, míg a Hall vezetőképessége kvantálódik[4]. A kvantáltság pon-
tossága olyan nagy mértékű, hogy manapság az elektromos ellenállás alapmérték-
egységét a Hall jelenség alapján határozzák meg a méréstudományban. Ez a pon-
tosság, a kvantum Hall jelenségért felelős állapot topológiai tulajdonságainak a
következménye. A kvantum Hall állapot a Thoulessről, Kohmotoról, Nightingaleről
és den Nijsről elnevezett egész számú invariánssal jellemezhető. Ezt a topológiai
invariánst lokális perturbációk nem tudják megváltoztatni[6]. Az anyag topológikus
fázisait tehát nem lokális rendparaméterekkel, hanem topológikus invariánsokkal
írhatjuk le. A topológiai fázisok és fázisátalakulások elméleti felfedezéséért Thou-
less, Haldane és Kosterlitz 2016-ban Nobel díjat kapott[7].

A kísérleti technológiáknak a 21. század elején történő óriási ütemű fejlődése
lehetőve tette a zárt kvantumrendszerek valós időben zajló dinamikájának a vizs-
gálatát. Ez természetesen vezetett a nemegyensúlyi fizika elméleti kutatásainak
felvirágozásához, többek között az úgynevezett dinamikai kvantum-fázisátalakulások
elméletéhez. A nemegyensúlyi kvantumvilág megértése érdekében kézenfekvő lehető-
ség a sok részecskéből álló kvantumrendszerek egyensúlyi jellemzésére használt, már
jól ismert fogalmak és koncepciók általánosítása. A 2013-ban Heyl és társai[9] által
definiált dinamikai kvantum-fázisátalakulások alapjai a dinamikai szabadenergia-
sűrűségben, mint az idő függvényében megjelenő nemanalitikusságok. Ez a jelenség
széles körű elméleti[10, 11, 12, 13] és kísérleti[14, 15] kutatásokat indított el.
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Célkitűzések

A sávszerkezetek struktúrájának és topológiai tulajdonságainak megváltoztatása
érdekében egy lehetséges módszer az időben periodikus perturbációk, főleg elek-
tromágneses terek, használata. Például, egy egydimenziós helikális Dirac-fermionok-
ból álló rendszer merőlegesen monokromatikus, cirkulárisan poláros fénnyel megvilág-
ítva fotoáramot hoz létre. Helikális Dirac-fermionokból álló rendszert egy kvantum
spin-Hall szigetelő élállapotai valósítanak meg. A fény frekvenciájának növelésével
fotóáram disszipációs tulajdonsága megváltozik, ezzel jelezve a rendszer topológikus
tulajdonságának a megváltozását. A kutatási témánk első része egy kvantum spin-
Hall szigetelő élállapotainak, immár nem klasszikusan figyelembevett elektromágne-
ses térrel, hanem kvantált elektromágneses térrel való kölcsönhatásának a vizsgálatát
jelentette.

A helikális Dirac-fermionok és kvantált elektromágneses tér közötti kölcsönhatást
egy Zeeman-tag írja le, ami a spin és a kvantált mágneses tér kölcsönhatását je-
lenti. Ehhez hozzáadódik egy lényegesen gyengébb kölcsönhatás, ami a tér vektor-
potenciáljához kapcsolódik és ami a kinetikus impulzussal való helyettesítésnek az
eredménye. Ezt a kölcsönható kvantumos fény és anyag rendszert végeredmény-
ben egy inhomogén Dicke-jellegű Hamilton-operátor írja le. A kutatás célja az
összetett rendszer fermionikus és bozonikus részrendszereihez köthető tulajdonsá-
gok meghatározása volt, eleinte csak a Zeeman-tag figyelembe vételével. Később
kutatásainkat kiegészítettük a másik kölcsönhatási tag rendszerre gyakorolt hatá-
saival is.

A kutatásunk második részében, egy Dirac-fermionokból álló rendszer egy nem-
egyensúlyi jelenségét vizsgáltuk. A kétdimenziós α − T3 rács Bravais rácsa három-
szögrács és bázisához három atom tartozik (egy központi és két keret atom)[19]. A
modellben egy elektron csak az egyik keret és központi atom között ugrálhat, az így
lehetséges két eset ugrási amplitúdójának az arányát jelöli a modell nevében szerep-
lő α. A modell az arány speciális értékeinél jól ismert rácsmodelleket ad vissza:
α = 0 esetén a grafén hatszögrácsát, α = 1 esetén pedig a dobókocka (dice) rácsot.
A modell érdekessége a benne megjelenő teljesen lapos sáv, és az alacsony energiás
gerjesztéseit leíró Dirac–Weyl fermionok[20]. A rendszer alacsony energiás leírását
használva a kutatásunk célja volt annak meghatározása, hogy milyen körülmények
között figyelhetőek meg dinamikai kvantum-fázisátalakulások a rendszerben, ha a
modell geometriai paramétereit (hopping amplitúdók aránya, lokális kémiai poten-
ciálok) hirtelen megváltoztatjuk.
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Új tudományos eredmények

A tézisemben elért új tudományos eredményeket az alábbi tézispontokban foglalom
össze:

1. Egy egydimenziós helikális Dirac-fermionokból álló rendszer, amit egyébként
egy kvantum spin-Hall szigetelő élállapotai valósítanak meg, és egy egyetlen
módusból álló, rögzített helicitású kvantált elektromágneses tér közötti köl-
csönhatást egy inhomogén Dicke-jellegű Hamilton-operátor ír le. A kölcsön-
hatás egyrészt az elektronok spinje és a kvantált mágneses tér között jön
létre, amit egy Zeeman-tag ír le. Másrészt a lineáris momentum kinetikus im-
pulzussal való helyettesítése miatt megjelenik egy a tér vektorpotenciáljához
kapcsolódó kölcsönhatási tag is. Lax-pároperátoros módszerrel megmutat-
tam, hogy az így kapott modell kvantum integrálható, mindaddig amíg a
folytonos szimmetriát sértő, vektorpotenciálhoz kapcsolódó kölcsönhatási tag
nincs jelen. Továbbá, a helikális Dirac-fermionok között fellépő, fotonok által
közvetített effektív kölcsönhatás végtelen hatótávolságának a következtében,
a modell egzaktul megoldható átlagtérelméleti módszerekkel, még az említett
vektorpotenciállal kapcsolatos kölcsönhatás tag jelenléte mellett is. Ezzel az
eljárással egy újabb nemintegrálható, de egzaktul megoldható modell létezését
demonstráltam.

Ezen eredmények a [P2] publikációban jelentek meg.

2. Átlagtérelméleti módszerekkel kiszámítottam a helikális Dirac-fermionok és
rögzített helicitású egymódusú kvantum fény közötti kölcsönhatást leíró in-
homogén Dicke-jellegű modell egzakt megoldását. Tetszőleges erősségű köl-
csönhatás mellett a rendszer szuperradiáns fázisban van, amikor a fotonok
átlagos betöltési száma makroszkópikus. A konvencionális Dicke-modellben
a szuperradiáns fázisátalakulás egy jól meghatározott nem zérus kritikus köl-
csönhatási erősségnél jön létre. A fermionikus rendszer spektrumában a fény-
nyel való kölcsönhatás következményeként egy tiltott sáv (gap) keletkezik és az
új fermionikus gerjesztéseket egy Bogoliubov-kvázirészecske írja le. A vektor-
potenciálhoz kapcsolódó kölcsönhatási tag hiányában a rendszer folytonos U(1)
szimmetriával rendelkezik, aminek következtében a gerjesztések teljes száma
megmaradó mennyiség lesz. A gerjesztések számának rögzítésével kialakuló
állapotban a gap nagysága függ a fény frekvenciájától. Az él mentén kialakuló
fotoáram frekvenciafüggése alacsony frekvenciákon ∼ ω lnω, míg nagy frekven-
ciákon pedig ∼ 1/ω szerint tűnik el. A kialakuló alapállapoti sokaság topológi-
kusan nem triviális, amit a hozzá rendelhető ±1 értékű Chern-szám mutat.
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Ezen eredmények a [P1] publikációban jelentek meg.

3. A kialakuló szuperradiáns fázisban a rendszer szimmetriái spontán sérülnek.
Diagramtechnikával meghatároztam a kölcsönhatásban részt vevő fotonok spek-
trálfüggvényét, ami egy küszöbenergia felett kialakuló polariton kontinuumról
árulkodik. Ez egy Higgs-módusnak felel meg, amit egy másik kis energiás
kollektív módus is kísér, amit az alapállapot fázisának a fluktuációi hoznak
létre. A másik kollektív módus egy nulla energiás Goldstone-módus, ami a
spontán sérülő folytonos szimmetria miatt jelenik meg a vektorpotenciálhoz
kapcsolódó kölcsönhatási tag hiányában. Amennyiben ez a kölcsönhatási tag
jelen van, a rendszer szimmetriája folytonosról diszkrét Z2 csoportra csökken,
és ennek eredményeként a Goldstone-módus energiája véges nem zérus értékre
tolódik el.
Ezen eredmények a [P3] publikációban jelentek meg.

4. Random phase approximationt használva meghatároztam a fénnyel kölcsön-
ható élállapotok komplex optikai vezetőképességét. A kollektív módusok meg-
jelennek a vezetőképességben: a Higgs-módus frekvenciájánál az optikai vezető-
képességnek karakterisztikus négyzetgyökös szingularitása van. A Goldstone-
módus az optikai vezetőképesség valós részében jelenik meg, mint Drude-csúcs.
Ez egy alacsony frekvenciás dc vagy ac vezetőképességnek felel meg a vektorpo-
tenciálhoz kapcsolódó kölcsönhatási tag jelenlététől függően, ugyanis a Drude-
csúcs frekvenciája pontosan a Goldstone-módus energiájának felel meg.
Ezen eredmények a [P3] publikációban jelentek meg.

5. A kétdimenziós, három sávból álló α − T3 modell nemegyensúlyi dinamikáját
vizsgáltam, annak geometriai paramétereinek hirtelen megváltoztatása után,
ami egy úgynevezett kvantum kvencs. A modell alacsonyenergiás gerjesztéseit,
amelyek Dirac–Weyl fermionok, leíró Hamilton-operátornak a használatával
megmutattam a dinamikai kvantum-fázisátalakulások megjelenésének feltétele-
it. Dinamikai kvantum-fázisátalakulásnak nevezzük a dinamikai szabadenergia-
sűrűségnek, azaz a Loschmidt-amplitúdó időfüggő rátafüggvényének, a nem-
analitikus viselkedését. A feltétel szerint szükség van egy olyan momentumér-
tékre, amelynél az összes kvencs utáni sáv betöltési valószínűsége kisebb mint
1/2, ami populáció inverziót jelent. Ha populáció inverzió történik a momen-
tum egy véges intervallumán, akkor a nemanalitikusságok csak a dinamikai
szabadenergia-sűrűség deriváltjában jelennek meg. Ha viszont a kvencs arra
a bizonyos geometriai paraméterértékekre történik, amelyek során populáció
inverzió végtelen nagyságú momentumintervallumon megy végbe, a dinamikai
fázisátalakulások a rátafüggvényben is megjelennek. Továbbá azt is megmu-
tattam, hogy ilyen esetben a momentum-idő térben az általánosított Pan-
charatnam fázisban örvények jönnek létre. Az örvények poziciói egy végte-
len örvény-létrát hoznak létre, aminek a jelenlétét egy olyan makroszkópikus
fázisstruktúraként is felfoghatjuk, ami lehetőséget ad a dinamikus kvantum-
fázisátalakulások által elválasztott különböző dinamikai fázisok meghatározás-
ára.
Ezen eredmények a [P4] publikációban jelentek meg.
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