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1.

Bevezetés

A fém-szupravezet® mesterséges kompozit anyagok el®állítása és vizsgálata manapság
ismét az érdekl®dés középpontjába került. A modern rétegnövesztési technikákkal tiszta
szupravezet®-fém többrétegek hozhatók létre. Az ilyen határrétegekben a szupravezet®
anyagokra jellemz® korrelációk gyelhet®k meg a normál fémekben is az Andreev szórás
következtében, melynek során az elektron (melynek energiája a szupravezet® tiltott sáv
tartományába esik) koherens módon alakul át lyukká és fordítva, miközben a szupravezet®ben egy Cooper-pár keletkezik. Ez a jelenség kontrollálja a transzporttulajdonságokat
szupravezet®-fém heteroszerkezetekben és teszi lehet®vé a proximity-eektus mikroszkopikus értelmezését. Ismert, hogy az Andreev szórás következtében a normál fémben ún.
Andreev-állapotok alakulnak ki. Azonban kérdés hogy ezen állapotoknak milyen a diszperziós relációja, és az milyen kapcsolatban áll a normál állapotú sávszerkezettel.
Azon kísérletekben amikor a szupravezet® vastagsága a ránövesztett fém vastagságánál
lényegesen nagyobb, azt tapasztalták hogy a rendszer szupravezet® átmeneti h®mérséklete
lineárisan változik a normál állapotú fém vastagságának függvényében.
Azonban, amikor mind a szupravezet®, mind a normál fém néhány atomi rétegb®l áll,
egy új jelenséget gyeltek meg a kísérletekben. A rendszer szupravezet® átmeneti h®mérséklete n®tt néhány normál fém atomi réteget növesztve szupravezet®re. Míg a klasszikus
proximity eektus során a normál fém csökkenti a szupravezet®ben a szupravezet® rendparaméter értékét, itt pont az ellentétes hatás gyelhet® meg, ezért a jelenség az inverz
proximity eektus nevet kapta.
A dolgozat f® célja az volt, hogy kidolgozzunk egy olyan eljárást, amely lehet®vé teszi
ezen jelenségek kvantitatív és anyagspecikus vizsgálatát.
Szupravezet® tömbi rendszerekre általánosították és sikeresen alkalmazták a s¶r¶ségfunkcionál elméletet, amely a Kohn-Sham-Bogoljubov-de Gennes egyenletekre vezet. Az
elmélet nagy pontossággal jósolja meg a szupravezet® tiltott sáv és átmeneti h®mérséklet
értékét. A Kohn-Sham-Bogoljubov-de Gennes egyenletek megoldására ezt megel®z®en
az LMTO (Linear Mun-Tin-Orbital) módszert dolgozták ki, ami viszont csak tömbi
rendszerekre alkalmazható.
A szupravezet®-normál fém többréteg rendszer leírását is ezen egyenletekre alapozzuk.
A többréteg rendszer geometriai modelljét két dimenzióban transzlációinvariáns rétegek1

b®l építhetjük föl. A Screened Korringa-Kohn-Rostoker (Green függvényes) sávszerkezetszámítási eljárást általánosítva a szupravezet® állapotra egy általános, tetsz®leges  akár
félvégtelen  geometriájú többréteges rendszerben kiszámolhatjuk a töltéshordozók diszperziós relációját, az állapots¶r¶ségeket, a kötött állapotok kötési energiáját, a szupravezet® rendparamétert és sok más zikai tulajdonságot. A kicserél®dési korrelációs energiában gyelembe véve az elektron-fonon csatolást (ami a McMillan-Gaspari-Gy®ry elméleten keresztül számolható) az elmélet teljesen paramétermentessé tehet®.

2.

Tézispontok

1. A szupravezet®-normál fém többréteg rendszer leírását a Kohn-Sham-Bogoliubovde Gennes (KSBdG) egyenletre alapoztuk. Levezettem a KSBdG egyenletek skalárrelativisztikus alakját, amely a relativisztikus korrekciók közül a tömegnövekedési
és Darwin tagokat veszi gyelembe (a spin-pálya kölcsönhatást nem). A többréteg
rendszer geometriai modelljének a gyelembe vételéhez a Screened Korringa-KohnRostoker sávszerkezetszámítási eljárást általánosítottam (a skalár-relativisztikus)
KSBdG egyenletek megoldására. Kidolgoztam az egyszórás probléma megoldását az
Andreev szórás gyelembe vételébel. A dolgozat legfontosabb formális eredménye,
hogy a KSBdG-Hamiltoni Green-függvényét meghatározó Faulkner-Stocks formulát levezettem az Andreev szórást is gyelembe vev® többszörös szórás elméletb®l.
Elkészítettem erre az új elméletre alapozott, a szupravezet®  normál állapotú fém
heteroszerkezetek kvázirészecske spektrumának anyagspecikus számítására alkalmas új számítógépes eljárást. Megmutattam, hogy a Faulkner-Stocks formula funkcionális alakja a teljesen relativisztikus tárgyalásmód során sem változik.
2. A kifejlesztett KSBdG-SKKR sávszerkezetszámítási eljárás segítségével megvizsgáltam a kísérletekben szerepl® Nb/Au heteroszerkezetek (ahol a szupravezet® hossza
a koherenciahossz nagyságrendjébe esik, ún. vastag szupravezet®k) kvázirészecske
spektrumát. A szupravezetési tulajdonságot úgy modelleztem, hogy a nióbiumra a
párpotenciál (melynek értéke tömbi rendszer esetén szupravezet® tiltott sáv nagyságával egyezik meg) irodalomból ismert kísérleti értéket alkalmaztam, míg az arany
esetén nulla értéket feltételeztem. Megállapítottam, hogy normál állapotban az ilyen
rendszerekben a kvantumos bezártságra jellemz® (kvantumvölgy) állapotok vannak.
Meghatároztam, hogy ekkor a normál állapotú sávszerkezetb®l hogyan lehet származtatni a szupravezet® állapotra jellemz® kvázirészecske spektrumot: a normál
kvantumvölgy állapotokat a Fermi szintre meg kell tükrözni és minden elektron2

és lyuk-szer¶ sáv találkozásánál egy minigapet kell felnyitni a tömbi szupravezet®
tiltott sáv tartományában. Ez az eljárás lehet®vé teszi a normál fémben megjelen®
Andreev állapotok diszperziójának meghatározását. Megmutattam, hogy más rendszerek esetén amikor nincsenek kvantumvölgy állapotok, akkor ez az egyszer¶ kép
nem alkalmazható.
3. A normál fémben megjelen® indukált tiltott sáv adott rétegvastagságnál nem változott a különböz® rétegekben (atomi rétegr®l atomi rétegre haladva ugyanaz maradt),
de a fed®rétegek vastagságát növelve lecsengett. Azonban szupravezet® rendparaméterhez köthet® egy rétegre jutó anomális töltés már jól mutatta a hagyományos,
rétegfügg® proximity eektust, amely korábbi irodalmi eredményekkel is egyezést
mutatott (a határrétegt®l mért távolsággal fordítottan arányosan cseng). Megvizsgáltam a rácsszerkezet szerepét is és azt találtam, hogy ezen alapvet® tulajdonságok
megegyeznek tércentrált és lapcentrált arany fed®rétegek esetén is.
4. Meghatároztam az anomális spektrálfüggvény alapján is a diszperziós relációt. Megállapítottam, hogy ez a mennyiség a Bloch spektrálfüggvényhez hasonlóan megadja
a kvázirészecske spektrumot, azonban több információt tartalmaz a vizsgált rendszerr®l. Azt tapasztaltam, hogy az anomális spektrálfüggvény mind az Andreev
reexióra utaló jeleket, mind az állapotok elektron-lyuk karakterével kapcsolatos
információt is hordoz.
5. Megvizsgáltam a felületi és határréteg állapotok szerepét a Nb/Au heteroszerkezetekben. Azt találtam, hogy a határréteg állapotok energiájában nagyobb tiltott
sáv nyílik, mint a kvantumvölgy állapotok esetén. Ezen állapotok elektron-lyuk
karakterét megvizsgálva azt találtam, hogy itt a legnagyobb a keveredés. Tehát
a határrégbeli kvázirészecskék közelítöleg ugyanannyi elektron-szer¶ és lyuk-szer¶
állapotból tev®dnek össze. Ezen tulajdonságok annak a következményei, hogy a
határréteg állapotok vesznek részt legintenzívebben az Andreev szórásban. Ezzel
szemben a normál fém felületi állapotai nem vesznek részt az Andreev szórási folyamatban. Így  ezzel összhangban  azt találtam, hogy ezen állapotok energiájában
nem alakul ki tiltott sáv és tisztán elektron vagy lyuk karaktert mutatnak.
6. Kidolgoztam egy ab-inito számolásra alapuló egyszer¶sített modellt, ami lehet®vé
teszi hogy vastag szupravezet®  normál állapotú fém heteroszerkezetekre a szupravezet® átalakulási h®mérsékletet meghatározzuk. A modellben az elektron-fonon
kölcsönhatási paramétert egy Heaviside-függvénnyel közelítettem. A kísérleti eredményekkel nagyon jó egyezést kaptam Nb/Au heteroszerkezetek esetén. Az eljárás
3

más heteroszerkezetekre történ® alkalmazásával predikciót tettem más heteroszerkezetek szupravezet® átalakulási h®mérsékletére is.
7. Azokban az esetekben amikor a szupravezet® is vékony, szükséges az elektronfonon kölcsönhatás számolása is, amivel az elmélet teljesen ab-initiová válik. Ehhez a McMillan-Gaspari-Gy®ry elmélet alkalmazását kiterjesztettem heteroszerkezetekre, és ezt összekapcsoltam a KSBdG egyenletekkel a kicserél®dési energián
keresztül. Az elméletben szerepl® McMillan-Hopeld paramétert szintén az SKKR
módszer segítségével a Gaspari-Gy®ry formula felhasználásával számoltam ki, míg
a rétegfügg® fonon-spektrumot stockholmi kooperáció keretén belül Dr. Stephan
Schönecker számolta a VASP programcsomag használatával. Így a KSBdG egyenleteket most már teljesen önkonzisztensen megoldva, meghatároztam a kritikus h®mérsékleteket különböz® vastagságú Nb(100) és Nb(110) vékonyrétegekre. Az eljárás lehet®vé tette hogy a szupravezetésben kulcsfontosságú, leárnyékolt Coulomb
kölcsönhatást jellemz® paramétert is meghatározzam indirekt úton. A két különböz®
nióbium felületre eltér® viselkedést találtam. Megállapítottam, hogy amikor nyitottabb a felület, a fonon spektrumot az alacsony frekvenciás rezgések dominálják, és
emiatt az elektron-fonon kölcsönhatás er®sebb lesz, ami a kritikus h®mérsékletet
növeli.
8. Az eljárást alkalmazva a Nb/Au vékonyrétegekre egy inverz proximity eektus volt
meggyelhet® (kísérletileg Pb/Ag rendszerben sikerült korábban kimutatni ezt a
jelenséget). Ultravékony nióbiumra egy arany réteget növesztve a rendszer kritikus h®mérséklete n®. Megmutattam, hogy a jelenség oka els®sorban az, hogy a
mintában az eektív elektron-fonon kölcsönhatás megn® amikor egy arany réteget
hozzáadunk.
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