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Abstract

In this work I investigate the transmission and re�ection properties through
electrostatic potential barriers in single and multiple layers of graphene. These
quantities are very important for electrical transport in those materials. Further-
more, the interest in this problem is also related to the very unconventional tun-
neling properties that are closely analogous to the Klein tunneling of quantum
relativistic particles. This is a unit transmission probability irrespective of the
height and width of the potential barrier.
I found that the number of layers, and the way in which they are stacked,

in�uence hugely these properties. An elegant way to explain this behaviour is to
treat the electrons as chiral pseudoparticles, in close analogy to quantum electro
dynamics.
For monolayer and rhombohedral stacked trilayer graphene it is shown that

the electrons tunnel with unit probability at perpendicular incidence on the
barrier, thus exhibiting the Klein e¤ect. The manifestation of this e¤ect is
explained by the fact that electrons in graphene carry pseudospin. The con-
servation of this pseudospin prohibits the electrons from backscattering as was
discussed earlier by Katsnelson and Geim [4].
The Klein tunnelling in single layer graphene contrasts with the suppressed

transmission calculated for bilayer graphene. This suppression also turns out to
be explained by the notion of pseudospin in bilayer graphene and introduces a
�cloaking�of states inside the barrier.
The calculation was repeated for multiple layers of graphene. For an even

number of layers the transmission is suppressed at normal incidence, while for
an odd number of layers Klein tunnelling is observed.
For glancing incidence the pseudospin isn�t conserved anymore and reson-

ances in the tunneling probability are observed. These resonances are explained
using the Fabry-Pérot theory for light waves. Furthermore, some of them are
found to be Fano resonances.
In bilayer graphene electrons with high energy can occupy di¤erent energy

bands. This allows for the interesting possibility that the electrons van scatter
into a di¤erent band after hitting the potential barrier. These two modes of
propagation and the scattering between them are investigated in detail. These
results are new and will be prepared for publication in a scienti�c journal.
For trilayer graphene it is shown that for a re�ection symmetric stacking

the electron motion is described by a combination of single- and bilayer-like
propagation. It turns out that the electrons cannot scatter between these two
modes of propagation. For rhombohedral stacked trilayer graphene (ABC stack-
ing) the transmission through electrostatic barriers is calculated. The results
show the predicted full transmission at normal incidence and resonances at
glancing incidence. The results of this research are compared with a recently
published article [52]. I show that the published �gures are wrong and present
the corrected numerical results.
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Introductie

1.1 Doelstellingen en opbouw

In dit werk wordt onderzocht wat de tunnelingseigenschappen zijn van elektro-
nen doorheen elektrostatische barrières in één of meerdere lagen grafeen. Dit is
belangrijk voor de kennis van de geleidingseigenschappen van dit nieuwe mate-
riaal. Het blijkt dat het aantal lagen en de stapeling ervan bepalend zijn voor
de tunneling. De verklaring hiervoor kan gevonden worden door een analogie te
trekken met chirale deeltjes uit de relativistische kwantummechanica. Dit geeft
aanleiding tot de titel van dit werk: Chirale tunneling in multilaag grafeen.
Twee lagen (bilaag) en drie lagen (trilaag) grafeen werden in het bijzonder

onder de loep genomen. Dit omdat werd vastgesteld dat de eigenschappen van de
trilaag in sommige gevallen een combinatie zijn van één en twee lagen. Voor de
bilaag onderzochten we onder andere de transmissie en re�ectie in verschillende
geleidingskanalen. Hierbij werden nieuwe resultaten verkregen die niet in de
wetenschappelijke literatuur te vinden zijn.
Er werd vertrokken van een model om de elektrongeleiding en transmis-

sie door barrières in één laag grafeen te beschrijven. Hierna werd dit model
uitgebreid om het toe te passen op twee, drie en meerdere lagen. Steeds kon
de analogie met de chirale natuur van de elektronen aangehaald worden om
bepaalde eigenschappen van de transmissie te verklaren.
In het eerste deel van dit werk zal het onderwerp worden gesitueerd in zijn

wetenschappelijke context en zal duidelijk worden gemaakt wat de relevantie is
van grafeen voor het hedendaagse onderzoek, voor technologische toepassingen
en wat de voordelen van het gebruik van meerdere lagen grafeen zijn. Ook
worden in dit deel de geleidingseigenschappen van elektronen in één laag afgeleid
en getoetst aan reeds gepubliceerde resultaten over dit onderwerp. In het tweede
deel zal dit worden uitgebreid naar twee en drie lagen om tot slot voor multilaag
grafeen enkele eigenschappen te kunnen voorspellen. Ter referentie bevindt
zich in de appendix een opfrissing van de tunnelingseigenschappen volgens de
Schrödingervergelijking.
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1.2 Koolstofallotropen

Koolstof is één van de belangrijkste elementen uit de tabel van Mendeljev en in
sommige opzichten zelfs hét belangrijkste. Niet alleen vormt het de basis van
alle leven op onze planeet, het komt ook voor in zo goed als ieder materiaal dat
je op dagelijkse basis gebruikt. Plastics, brandstof, kleding, maar ook medici-
jnen, DNA en iedere cel van een levend wezen, ze bevatten allemaal koolstof,
al dan niet verbonden aan een ander element. 95% van de gekende chemische
verbindingen bevat koolstof en de organische chemie, een aparte tak van de
chemie die zich enkel met koolstofverbindingen bezighoudt, vormt de basis van
een wereldwijde miljardenindustrie.[1]
De variëteit aan elementen waarmee koolstof verbindingen kan vormen is

zeer groot en de chemische en fysische eigenschappen van al deze materialen
zijn dan ook zeer uiteenlopend. Indien echter enkel verbindingen met andere
koolstofatomen beschouwd worden, blijken de verschillen in de manier waarop
de verbinding tot stand komt ook zeer groot. Dat deze verschillen belangrijk
zijn volgt duidelijk uit het feit dat diamant en gra�et twee allotropen zijn met
sterk verschillende eigenschappen. Ze bestaan beiden enkel uit koolstofatomen,
maar het enige verschil is de manier waarop deze atomen onderling met elkaar
verbonden zijn.
Een koolstofatoom in zijn grondtoestand bezit de elektronencon�guratie

1s2; 2s22p2. Bij het binden met andere koolstofatomen, kan dit gebeuren tussen
de twee 2s elektronen en een 2p elektron. In zo�n geval verdwijnt het verschil
tussen deze 2s en 2p elektronen en spreekt met van sp2 hybridisatie. De drie
elektronen bevinden zich zo elk in een sp2 gehybridiseerd orbitaal. Deze drie sp2

orbitalen leggen zich zoals weergegeven in �guur 1.1 in een trigonaal planaire
structuur terwijl het overblijvende 2p orbitaal hier dan loodrecht op staat. In-
dien alle koolstrofatomen dit soort sp2 gehybridiseerde bindingen heeft, kan de
structuur van gra�et of andere zogenaamde gra�et-achtigen gevormd worden.
Het is echter ook mogelijk om het tweede 2p elektron in de hybridisatie op

te nemen en een sp3 hybridisatie te vormen. Deze vier sp3 gehybridiseerde
orbitalen zullen zich dan in een tetraëdrische structuur rond het koolstofatoom
plaatsen en zo de structuur van diamant vormen.
De twee verschillende bindingsmanieren, maar ook de kristalstructuur geeft

aanleiding tot vele verschillende types materialen. Enkele bekende allotropen
van koolstof zijn zoals eerder vermeld diamant en gra�et, maar fullereen (ook
wel buckyballs genoemd), koolstof nanobuisjes en natuurlijk grafeen hebben op-
merkelijke eigenschappen. Deze allotropen worden nu even kort toegelicht.

1.2.1 Diamant

Dankzij de sterke sp3 gehybridiseerde bindingen heeft ieder atoom vier bind-
ingspartners en is diamant het hardste van alle bulk materialen. Deze bindingen
geeft het ook een uitermate hoge thermische geleidbaarheid maar een grote
bandkloof in het elektronische spectrum geeft het een heel lage elektrische gelei-
dbaarheid en maakt het materiaal doorzichtig. Als hardste materiaal wordt het
dan ook industrieel gebruikt om te boren, snijden of polijsten.
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de sp2 hybridisatie van koolstofatomen
en de vorming van de � binding waarlangs de elektronen kunnen geleiden.
(�guur overgenomen uit [2])

1.2.2 Gra�et

Gra�et is het meest bekend als potloodkern. Zoals eerder uitgelegd bestaat
het uit sp2 gehybriseerde atomen die covalent gebonden zijn aan drie andere
koolstofatomen. Hierdoor vormen ze vlakken met trigonale symmetrie. Deze
vlakken zijn met elkaar verbonden door zeer zwakke van der Waals-krachten.
De 2p elektronen maken geen deel uit van de covalente binding, maar vormen een
� binding zoals weergegeven in �guur 1.1. Hiermee kunnen ze vrij bewegen door
het materiaal. Dit levert, in tegenstelling tot diamant, een heel hoge elektrische
geleidbaarheid aan gra�et. De zwakke verbindingen tussen de lagen staan in
contrast met de zeer sterke verbindingen in de lagen en dit zorgt ervoor daat de
geleiding van elektronen voornamelijk parallel aan de vlakken loopt. Dit zorgt
ervoor dat gra�et te beschouwen is als eerder tweedimensionaal. De zwakke
verbinding geeft het ook zijn schrijftoepassing. Wanneer het immers over papier
bewogen wordt, kunnen de zwak gebonden laagjes loskomen en ben je aan het
schrijven.

1.2.3 Fullereen: moleculen van koolstof

De zwak gebonden lagen gra�et kunnen ook op zichzelf een structuur vormen,
fullerenen genoemd. Door zich op te rollen in een balletje geeft dit 0D fullereen,
ook wel beter bekend als buckyballs en deze werden ontdekt in 1985. Rolt zo�n
laag zich op in een buisje, geeft dit een 1D nanobuisje. Nanobuisjes werden pas
in 1991 ontdekt. Deze �moleculen van koolstof� kregen sinds hun ontdekking
zeer veel aandacht omwille van hun speciale eigenschappen op zowel fysische
als chemische gebieden. Deze interesse werd in 1996 geaccentueerd door het
uitreiken van de Nobelprijs in de Chemie aan R. Curl, Sir Harold Kroto en
Richard Smalley voor de ontdekking van fullerenen.
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Figuur 1.2: Koolstofallotropen als verschillende vormen van grafeen: van links
naar rechts: fullereen (Buckyballs, C60), koolstof nanobuisje en gra�et. (�guur
overgenomen uit [4])

In �guur 1.2 staat schematisch het verband weergegeven tussen de hier be-
sproken gra�et-achtige koolstof allotropen. Ze zijn allemaal op te bouwen door
het oprollen of opstapelen van één laagje gra�et. In het volgende deel zal dit ene
laagje gra�et, dat in feite een 2D fullereen is, in meer detail besproken worden
en zullen we het voor de gemakkelijkheid ook maar meteen met zijn volledige
naam benoemen, grafeen.

1.3 Multilaag grafeen: stabiliteit en zijn toekomst

Zoals toegelicht in het voorgaande deel is één laag grafeen een tweedimension-
ale koolstofallotroop waarvan de atomen hexagonaal gerangschikt zijn. In dit
deel zal worden toegelicht welke mechanische eigenschappen het heeft, hoe het
te maken is en in wat voor toepassingen het nuttig zou kunnen zijn. Aan de
elektronische eigenschappen van de monolaag en meerdere lagen zijn de vol-
gende hoofdstukken gewijd en worden hier dus niet uitvoerig behandeld. Voor
er echter begonnen kan worden met de beschrijving van het materiaal, eerst een
stukje geschiedenis.

1.3.1 Tweedimensionale kristallen

In de jaren 30 van de vorige eeuw toonden R. Peierls [6] en L. Landau [5] aan
dat een divergente bijdrage aan thermische �uctuaties in een tweedimensionaal
kristal ervoor zouden zorgen dat ze bij eindige temperatuur niet stabiel zouden
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kunnen zijn. Voor deze �uctuaties geldt namelijk dat

F � T ln (A) ; (1.1)

waarin T de temperatuur is en A de oppervlakte van het kristal. Deze uit-
drukking divergeert logaritmisch met de oppervlakte. Later werd dit door Mer-
min [7] theoretisch rigoureus bevestigd. De atomen zouden immers bij iedere
temperatuur verplaatst worden over afstanden groter dan de roosterafstand en
hierdoor dus niet zouden kunnen bestaan. Vele experimenten die probeerden
om één atoom dikke �lms te vormen bleken deze theorie ook te ondersteunen.
De experimenteel gemeten temperatuur waarbij de �lms zouden smelten bleek
te blijven zakken naar gelang de dikte afnam.
In 2004 slaagden A. Geim en zijn mede onderzoekers aan de universiteit

van Manchester er echter in om verschillende materialen te construeren die één
atoom laag dik zijn en dus een �niet bestaand� tweedimensionaal kristal [3].
Eén van deze kristallen was opgebouwd uit koostofatomen en was dus grafeen.
Dit leverde hem in 2010 niet enkel de Nobelprijs op, maar was ook het begin
van een nieuw onderzoeksgebied.
Momenteel is de reden waarom grafeen toch stabiel is nog niet volledig be-

grepen en is nog een belangrijk onderzoeksonderwerp. Er bestaat echter de the-
orie dat de thermodynamische stabiliteit van grafeen te wijten kunnen zijn aan
kleine rimpels die het materiaal zacht buigen. Zo�n buiging leidt tot een stijging
in elastische energie maar zou de thermische vibraties onderdrukken [8]. Deze
rimpels zijn inderdaad geobserveerd [9]. In �guur 1.3 zijn links deze rimpels
schematisch weergegeven. In dezelfde �guur zijn rechts ten slot enkele resultaten
van het onderzoek met elektronenmicroscopie op vlokken grafeen weergegeven.
De meting dat deze inderdaad maar één atoomlaag dik zijn bewijst hun bestaan.

1.3.2 Productie van grafeen

Om grafeenstalen te maken kan men enerzijds vertrekken van gra�et om de
zwakke van der Waalsbinding tussen de lagen te breken. Anderzijds kan men ook
grafeen synthetiseren uit andere materialen die ook koolstofatomen bevatten. De
technieken om grafeen te fabriceren worden in dit deel besproken. Hierbij wordt
steeds de controleerbaarheid van het aantal lagen in het sample nagegaan om
zo bilaag of trilaag grafeen te kunnen vormen.

Mechanisch splitsen

Toen grafeen voor de eerste keer gemaakt werd was niet alleen de verbazing
groot over het feit dat het mogelijk om een tweedimensionaal kristal te isoleren,
maar ook over de manier waarop, namelijk de �scotch-tape methode�[3]. Deze
methode bestaat erin om met plakband een klein vlokje van een grotere blok
gra�et te scheiden. De tape wordt dan met het vlokje op een SiO2 substraat
geduwd om één of enkele laagjes achter te laten. Tot slot wordt met behulp van
interferentietechnieken of elektronenmicroscopie bepaald hoeveel lagen er zijn
achtergebleven.
Deze methode is zeer eenvoudig, maar het maken van oppervlakken groter

dan 1mm2 is moeilijk. In �guur 1.4 is een beeld gegeven van een vlokje grafeen
verkregen door deze methode. Aangezien de methode afhangt van �trial and



HOOFDSTUK 1. INTRODUCTIE 9

Figuur 1.3: Links: schematische weergave van de rimpels in grafeen. (bron
[4], cover). Rechts: a) grafeen getoond met �atomic-force microscopy�(AFM),
het feit dat het geplooide gebied slechts 4Å dik is wijst erop dat het materiaal
slechts één laag dik is. b) vlokje grafeen op een roostertje van goud, c) �Scanning
Tunneling Microscope�(STM) afbeelding van een grafeenvlokje. De inzet toont
de kristalstruktuur en de bijbehorende atomaire struktuur aan de randen. (bron:
[4])

error�, is het moeilijk om deze toe te passen in massaproductie of om op een con-
sistente manier samples van een vooraf bepaald aantal lagen te maken. Andere
mechanismen zijn hiervoor beter geschikt.

Chemisch splitsen

Met behulp van een oplossing kan gra�et ook opgesplitst worden in enkele la-
gen [11]. In dit proces wordt het gra�et eerst geoxideerd en dan wordt water
gebruikt om de lagen te scheiden. Tot slot worden de geoxideerde lagen met een
reducerende oplossing of met een thermische behandeling weer gereduceerd om
zo grafeen te vormen.
Het voordeel van deze methode is dat ze gemakkelijk en goedkoop op grote

schaal is toe te passen. Het nadeel is wel dat de kwaliteit van de samples lager
ligt wegens het contact met de andere elementen in de oplossing.
Er wordt tegenwoordig zeer veel onderzoek gedaan naar deze techniek om er

op een gecontroleerde manier multilaag grafeen mee te maken [38]. Massapro-
ductie is echter nog niet mogelijk.

Synthetiseren

Naast het splitsen van grotere blokken gra�et, kunnen ook andere moleculen die
koolstof bevatten gebruikt worden om (multilaag) grafeen te vormen. Eén van
deze methoden is �epitaxiale groei op siliciumcarbide (SiC)�. Bij deze methode
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Figuur 1.4: Vlokje grafeen verkregen door de �scotch tape methode� (bron:
[37])

wordt grafeen gegroeid door te vertrekken van SiC en de silicium atomen te laten
reageren met zuurstof tot siliciumoxide. De achterblijvende koolstofatomen vor-
men dan grafeen en kunnen dan worden verwijderd [12]. Het voordeel van deze
methode is de schaalbaarheid en de mogelijkheid tot het kiezen van het aantal
lagen aangezien de temperatuur afgesteld kan worden om het aantal lagen te
bepalen. Hiermee kunnen 1 tot 3 lagen gecontroleerd geproduceerd worden [40].
Het kan echter ook omgedraaid. Met behulp van �chemische damp depositie�

worden de koolstofmoleculen afgezet op een verwarmd metallisch substraat. Dit
laat toe om zeer grote grafeenlagen te vormen [13]. Het aantal lagen kan hierbij
worden bepaald door de snelheid van afkoelen van het substraat [41]. Zo is men
er in geslaagd om een uniforme bilaag te synthetiseren [42]. Deze methode laat
zelfs toe om lagen met een grootte tot 76 cm (30 inch) te maken [39]. In �guur
1.5 is deze laag te bewonderen.

1.4 Toepassingen

Naast de interessante elektronische eigenschappen, is grafeen ook mechanisch
een speciaal materiaal. Het is namelijk enorm sterk en heeft met een Young�s
modulus van 1TPa de titel van �sterkste materiaal ter wereld� op zijn naam
staan. Deze eigenschappen en het feit dat het een tweedimensionaal kristal is,
maken het geschikt voor een hele variëteit aan toepassingen.
Om te beginnen wordt grafeen gebruikt als fotodetector aangezien het licht

kan absorberen over een zeer brede frequentieband, van het infrarood tot violet
indien men een potentiaal aanlegt om elektronen en gaten te scheiden. Deze
zullen weer recombineren bij het invallen van een foton en zo licht detecteren.
De relatief snelle ladingsdragers in grafeen zorgen ervoor dat er in vergelijking
met andere technieken zeer snel gemeten kan worden. Bovendien is er geen bias
spanning nodig waardoor ruis onderdrukt kan worden en het dus in vergelijking
met conventionele apparaten nauwkeurig kan meten in het lange gol�engte ge-
bied [15]. De hoge snelheid van de elektronen en de ruisvrijheid maken het ook
nog zeer geschikt als transistormateriaal [14].
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Figuur 1.5: Meerdere lagen grafeen gesynthetiseerd met chemische damp de-
positie. De laag heeft een grootte van zo�n 76 cm. Bron: [39]

Hiernaast zorgt het feit dat grafeen een tweedimensionaal kristal is dat ieder
atoom uit het rooster gemakkelijk beïnvloed kan worden door externe factoren
zoals andere moleculen die in de buurt komen. Daarenboven is het ook elek-
tronisch zeer ruisvrij. Dit laat toe om e¢ ciënte gassensoren te maken die zo
nauwkeurig zijn dat ze zelfs één molecule kunnen detecteren [16].
Grafeen absorbeert onder normale omstandigheden slechts 2.3% van het licht

en het blijkt dat bepaalde plastics bij toevoegen van 1% grafeen al geleidend kun-
nen worden [22]. Dit laat toe om een transparante, �exibele en geleidende �lm
te maken en is daarom zeer in trek bij fabrikanten van LCD schermen of touch-
screens. Deze �exibele schermen zijn zelfs al gedemonstreerd door Samsung en
zijn dus in de zeer nabije toekomst te verwachten in consumenten elektronica
[17].
Tot slot laat grafeen ook �spintronics�toe, elektronica waarbij de spin van

het elektron wordt gebruikt om informatie te verwerken [18]. Zo zou men spin-
LED�s (Light Emitting Diode�s, [20]), spin-FET�s (Field E¤ect Transistors, [19])
en Magneet resistief RAM geheugen [21] kunnen maken met grafeen componen-
ten.

1.5 Multilaag en monolaag

Verschillende onderzoekers dromen ervan om van grafeen ooit slilicium te laten
vervangen in de halfgeleidertechnologie. De afwezigheid van een bandkloof zorgt
voor het maken van het centrale element van de elektronica, de transistor, echter
voor grote problemen. Het blijkt dat er een bandkloof kan worden geïnduceerd
in grafeen door het op een substraat te plaatsen [43], maar het kan ook eleganter
door gebruik te maken van meerdere lagen.
Het elektronisch spectrum van bilaag grafeen heeft, zoals zal blijken, ook
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geen bandkloof in een normale situatie. Het is echter mogelijk om op een een-
voudige manier er één te openen door een elektrostatisch potentiaalverschil aan
te leggen tussen de twee lagen. Deze bandkloof is bovendien eenvoudig te aan
te passen door de potentiaal aan te passen waardoor het mogelijk is om optische
sensoren te maken die bij een welbepaalde frequentie absorberen.
Bij trilaag grafeen blijkt dat dit materiaal te beschouwen is als een halfmetaal.

Net als bij de bilaag is de bandkloof aan te passen door middel van het aanleggen
van een elektrostatische potentiaal [55]. Hiernaast zal blijken dat de elektronen
op twee verschillende manieren kunnen geleiden door het kristal, namelijk op
een manier die trekt op deze van monolaag grafeen en één zoals bij de bilaag.



Hoofdstuk 2

Elektronen in (monolaag)
grafeen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste eigenschappen van elektronengeleid-
ing in (monolaag) grafeen (SLG, �Single layer graphene�) belicht. Eerst wordt
gebruikmakend van het tight binding formalisme de Hamiltoniaan voor SLG
afgeleid en besproken. Vervolgens worden de gol¤uncties opgesteld en tot slot
worden de transmissie en re�ectiewaarschijnlijkheden voor eendimensionale po-
tentiaalstappen berekend. In dit deel zal vooral de nadruk liggen op de metho-
den die gehanteerd worden omdat deze in een later hoofdstuk hergebruikt zullen
worden voor complexere situaties.
De behandeling van de elektronische structuur van grafeen die hier geschetst

wordt is geïnspireerd door het werk van Goerbig [28], Bena [30], Fuchs [31] en
Peres [32].

2.1 Kristalstructuur van een koolstofvlak

Zoals uitgelegd in 1.2 zal het koolstofatoom voor gra�et-achtige materialen over-
gaan in de hybridatietoestand sp2. Hierdoor zullen drie van de vier valentie-
elektronen, de elektronen waarmee een binding gevormd kan worden, zich plaat-
sen in drie planair georiënteerde orbitalen die loodrecht staan op het 2p orbitaal
van het vierde valentie-elektron. Dit wordt weergegeven in �guur 1.1.
De koolstofatomen zullen met behulp van deze sp2 orbitalen verbindin-

gen, zogenaamde ��-bindingen�, met elkaar aangaan en vormen daardoor een
hexagonaal rooster. De elektronen in deze bindingen zijn sterk gelokaliseerd
tussen de koolstofatomen die ze verbinden.
De 2p orbitalen die loodrecht op het vlak staan vormen twee aan twee ��-

bindingen�tussen de zes koostofatomen in één ring. Dit is weergegeven in �guur
1.1. Nu bestaat er wegens symmetrie een ambiguïteit over de atomen waartussen
deze �-bindingen gevormd zullen worden. Voor benzeen, één zulke koolstofring,
werd er echter bewezen [33] dat de uiteindelijke �-binding een superpositie zal
zijn van de twee mogelijke vormen zodat de binding zich in feite homogeen over
de ring uitspreidt. Bij uitbreiding naar meerdere ringen, en dus bij het vormen
van een grafeenvlak, zullen de elektronen in deze � bindingen gedelokaliseerd

13
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Figuur 2.1: Hexagonale struktuur en de Brillouinzone van grafeen. Links staan
de roostervectoren ~ai en de naaste nabuur vectoren ~�i weergegeven, net als de
primitieve cel (gekleurd) en de interatomaire afstand a. De atomen op verschil-
lende subroosters stemmen overeen met verschillend gekleurde bollen. Rechts
staan de Brillouinzone en de Diracpunten K en K 0 weergegeven, net als de
reciproke basisvectoren ~b1 en ~b2. Figuur aangepast overgenomen uit [32]

zijn over het hele vlak. Het zijn de elektronen in deze orbitalen die voor de
elektrische geleiding in grafeen zullen zorgen.
Het hexagonale rooster van grafeen wordt gegenereerd door een eenheidscel

met twee atomen en is daarom geen Bravaisrooster. Dit is te zien in �guur 2.1
waaruit blijkt dat voor het ene type atomen (de ongevulde bolletjes in �guur
2.1) de naaste naburen onder, links en rechts boven liggen en voor het andere
type net vice versa. Deze twee types atomen geven aanleiding tot twee niet
equivalente trigonale subroosters die ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
De atomen op deze twee subroosters worden A en B genoemd.
In �guur 2.1 staan ook de roostervectoren ~a1 en ~a2 weergegeven in de reële

ruimte en de reciproke roostervectoren ~b1 en ~b2. De vector die beide roost-
ers van elkaar onderscheidt is volgens de �guur �~�2 en deze heeft als lengte
de afstand tussen twee naaste naburen. Deze wordt a genoemd en is gelijk
aan a = 0:142 nm, wat het gemiddelde is van de bindingsafstanden voor een
enkele en een dubbele covalente binding tussen twee koolstofatomen [28]. Dit
geeft voldoende informatie om de roostervectoren expliciet te de�niëren in het
assenstelsel weergegeven op �guur 2.1 en deze zijn

~a1 =

 p
3

2
a;
3

2
a

!
en ~a2 =

 
�
p
3

2
a;
3

2
a

!
: (2.1)

Dit geeft aanleiding tot de reciproke basisvectoren:

~b1 =

�
2�p
3a
;
2�

3a

�
en ~b2 =

�
� 2�p

3a
;
2�

3a

�
: (2.2)

In het volgende deel zal via de tight binding beschrijving het bandenspectrum
van grafeen bepaald worden. Deze a�eiding werd al ver voor de ontdekking van
het bestaan van stabiel grafeen gedaan door Wallace [25].
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2.2 De tight bindingbeschrijving van grafeen

In de tight binding benadering schrijft men de eigenfuncties van de Hamiltoniaan
als een superpositie van de atomaire gol¤uncties die bijdragen tot de geleiding
van elektronen. Zoals uitgelegd in het vorige deel zullen voor grafeen dit de
elektronen zijn in de pz orbitalen en zal er dus gewerkt worden met de atomaire
pz orbitalen. Aangezien er in SLG twee subroosters zijn, kan de tight binding
gol¤unctie geschreven worden als:

	k (~r) = cA(~k)	Ak (~r) + c
B(~k)	Bk (~r) (2.3)

Hierin geven de ~k indices weer dat de gol¤uncties en coë¢ ciënten nog afhangen
van de reciproke vectoren. Vervolgens kunnen de gol¤uncties van de subroost-
ers geschreven worden als een superpositie van atomaire gol¤uncties met een
fasefactor:

	k (~r) =
1p
N

X
~Rj

ei
~k�~Rj

h
cA(~k)�(~r � ~RA)+ cB(~k)�(~r � ~RB)

i

Hierin zijn de ~Rj = n~a1+m~a2, de roostervectoren voor een index j = (n;m) en
beschrijft deze vector ~Rj de positie van de eenheidscellen. De � functies komen
overeen met de pz orbitalen rond de koolstofatomen in het rooster.
Het tight binding formalisme schrijft voor dat de Hamiltoniaan gegeven

wordt door de energie nodig om over te gaan van het ene atoom naar een van
de naaste naburen, althans in de naaste nabuur benadering die hier gebruikt
wordt. Omdat deze naaste naburen steeds atomen van het andere subrooster
zijn, kan dit worden neergeschreven als:

H = �t
X
hi;ji

����Aj ED�Bi ���+ h:c;
met t de "hopping parameter", een parameter die de energie bepaald om over

te gaan van het ene naar het andere subrooster en
D
�Ai j~r

E
= �(~r � ~RAi ). De

indices j en i lopen over de atomen in het subrooster van respectievelijk de A
en B atomen. Om de coë¢ ciënten uit vergelijking (2:3) te berekenen, kan de
energie geprojecteerd worden op de afzonderlijke orbitalen. Concreet berekenen
we D

�
A=B
i jHj	k

E
= "(~k)

D
�
A=B
i j	k

E
Als er verondersteld1 wordt dat de orbitalen van verschillende atomen loodrecht
op elkaar staan en dus dat D

�Ui j�U
0

j

E
= �i;j�U;U 0 ;

levert dit voor �Ai de volgende vergelijking op:

1De eigenlijke atomaire functies van SLG staan niet loodrecht. In realiteit moet dus een
overlapmatrix worden gede�nieerd om hiervoor te compenseren. Het e¤ect hiervan zou ervoor
zorgen dat de conductie- en valentieband niet meer onderling symmetrisch zijn, maar zou de
geleidingseigenschappen van de elektronen niet fundamenteel wijzigen. In de behandeling van
Goerbig [28] wordt hierop dieper ingegaan.
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�t 1p
N

X
~Rj

ei
~k�~RjcB(~k) = "(~k)cA(~k)

1p
N
ei
~k�~RA

i :

Hierin gaat de sommatie over ~Rj over de naaste naburen van atoom i. Deze
vergelijking wordt dus:

"(~k)cA(~k) = �t
X
~Rj

ei
~k�~Rj�RA

i cB(~k)

= �t
�
e�i

~k�~a1 + e�i
~k�~a2 + 1

�
cB(~k) (2.4)

Analoog voor �Bi krijgen we:

"(~k)cB(~k) = �t
�
ei
~k�~a1 + ei

~k�~a2 + 1
�
cA(~k) (2.5)

Hierin kan de zogenaamde structuurfunctie f worden geïdenti�ceerd, gegeven
door:

f(~k) =
�
e�i

~k�~a1 + e�i
~k�~a2 + 1

�
(2.6)

Indien de energie van op de atoomsites gelijk aan nul gesteld wordt, "A;B =
0, kunnen deze twee vergelijkingen samengevat worden in een Hamiltoniaan
gegeven door:

H(~k) = �t
"

0 f(~k)
f�(~k) 0

#
: (2.7)

Hiervan stemmen de eigenwaarden overeen met de energie en dus wordt het
energiespectrum gegeven door

"(~k) = ��t
���f(~k)��� ; (2.8)

met � = �1. Als functie van de reciproke rooster vectoren kx en ky is deze
energie weergegeven in �guur 2.2. Dit energiespectrum bestaat uit twee banden
behorende bij de respectievelijke waarde van �. Aangezien ieder koolstofatoom
één elektron in een � orbitaal levert aan de geleiding van het systeem, is de
onderste band, de � valentieband, volledig gevuld en de bovenste band, de
�� conductieband leeg. Het Ferminiveau ligt daarom bij de nulpunten van de
structuurfunctie f(~k). Deze punten worden de Diracpunten genoemd en worden
verder behandeld in het volgende deel.

2.2.1 Nulpunten van het energiespectrum

Uit de visuele weergave van het spectrum in het reciproke vlak, links in �guur
2.2, blijkt dat er zes punten zijn waarvoor de energie gelijk wordt aan nul. Deze
zes punten komen overeen met twee inequivalente punten in het reciproke rooster
en deze worden meestal aangeduid metK enK 0. De coördinaten hiervan worden
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Figuur 2.2: Links: Tightbinding energiespectrum van SLG als functie van de
golfvectoren. Rond de zes nulpunten is het spectrum lokaal lineair. Rechts:
vergroting rond het punt aangeduid met de rode cirkel op de linker �guur. De
zwarte stippellijnen geven het oorspronkelijke spectrum weer, de blauwe lijnen
komen overeen met de lineaire benadering.

eenvoudig gevonden door te eisen dat de structuurfunctie (2:6) gelijk wordt aan
nul:

f(~k) =
�
e�i

~k�~a1 + e�i
~k�~a2 + 1

�
= 0

) �
�
cos

�
ky3a

2

�
+ i sin

�
ky3a

2

��
= 2 cos

 
kx
p
3

2
a

!
:

Aangezien het rechterlid volledig reëel is, moet de sinus verdwijnen en zal ky
gelijk moeten zijn aan

ky = n
2�

3a
met n 2 Z

Voor n = 0 volgt dan dat:

�1
2

= cos

 
kx
p
3

2
a

!

=) kx = �
4�

3
p
3a
+m

4�p
3a
met m 2 Z.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat de energie nul wordt voor alle punten
K in het reciproke vlak met coördinaten

~K =

� 4�p
3a

�
� 1
3 +m

�
n 2�3a

�
met m;n 2 Z; (2.9)

deze punten zijn ook aangeduid bij de beschrijving van het reciproke vlak in
�guur 2.1.
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Wordt deze uitdrukking vergeleken met (2:2), dan worden deze punten ook
weergegeven door de uitdrukking

~K = �
~b1 �~b2
3

+ n0~b1 +m
0~b2 met m0; n0 2 Z; (2.10)

waarin de accenten zijn toegevoegd om duidelijk te maken dat deze niet dezelfde
zijn als voorheen. Uit dit laatste volgt echter wel duidelijk dat er slechts twee
punten niet equivalent zijn, namelijk deze met een verschillend teken voor de
eerste term. Deze twee inequivalente punten duiden we aan met ~K+ en ~K� of
kortweg ~K� waarin � = � en deze de�niëren zogenaamde �valleien�. Indien een
elektron een lage energie heeft, bevindt het zich in één van deze twee valleien en
daarom kan de benadering worden gemaakt dat verstrooiing tussen deze twee
valleien niet gebeurt. In dat geval hebben de elektronen een ~k vector met slechts
een klein verschil ~q = ~K� �~k ten opzichte van één van de inequivalente punten.
Dit wordt behandeld in het volgende deel. Om niet te verstrooien tussen de
valleien, moet het verschil q voldoen aan j~qj a � 1, waarin a de roosterafstand
is. Later zal blijken dat zo�n verstrooiing ook mogelijk is wanneer de potentiaal
sterk varieert over de afstand a en dus legt deze benadering ook een voorwaarde
op voor de toegelaten potentiaal.

2.2.2 Ontwikkeling rond het Diracpunt

Rond deze nulpunten kan de structuurfunctie (2:6) worden ontwikkeld. Hiervoor
wordt gekeken voor kleine uitwijking van de nulpunten,

~k = ~K� + ~q:

Aangezien er uit vergelijking (2:10) ook volgt dat:

~K�:~a1 = �
2�

3
+ n02�;

~K�:~a2 = �� 2�
3
+m02�:

Wordt vergelijking (2:6):

f(~k) =
�
e�i~q�~a1e�i(�

2�
3 +n

02�) + e�i~q�~a2ei(�
2�
3 +m

02�) + 1
�

�
�
(1� i~q:~a1) e�i�

2�
3 + (1� i~q:~a2) ei�

2�
3 + 1

�
= �

 
� i
2
~q: (~a1 + ~a2) + �

p
3

2
~q: (~a1 � ~a2)

!
:

Deze uitdrukking kan worden vereenvoudigd door het invullen van de groottes
van de gekozen basisvectoren (2:1). Dit wordt dan

f�(~k) = �
3a

2
(�qx � iqy) ; (2.11)
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zodat gebruikmakend van deze ontwikkeling ook de Hamiltoniaan (2:7) bij lage
energie kan worden gede�nieerd

H�(~k) = �t
"

0 f�(~k)
f�� (~k) 0

#
: (2.12)

Deze Hamiltoniaan hangt dus af van beide punten K�. Indien er als ba-

sis
�
A ~K+; B ~K+; A ~K�; B ~K�

�
gekozen wordt, dan wordt de algemene Hamil-

toniaan

H(~k) = t
3a

2

2664
0 qx � iqy 0 0

qx + iqy 0 0 0
0 0 0 �qx � iqy
0 0 �qx + iqy 0

3775 : (2.13)

Indien er nu wordt verondersteld dat er geen verstrooiing optreedt tussen de
valleien, is het voldoende om naar de ontwikkeling rond slechts één van beide
punten te kijken en wordt de algemeen gekende SLG Hamiltoniaan verkregen

Ĥ(~k) = ~vF
�

0 k̂x � ik̂y
k̂x + ik̂y 0

�
; (2.14)

waarbij k̂j nu operatoren zijn die in positierepresentatie gegeven zijn door k̂j =
�i~@j . In deze Hamiltoniaan wordt dus verondersteld dat de vector ~k het re-
latieve verschil is ten opzichte van het nulpunt K� in de reciproke ruimte. Deze
Hamiltoniaan kan ook worden geschreven in de vorm

Ĥ = �i~vF~�:~r = vF~�:~p; (2.15)

waarin �i de Paulimatrices zijn (enkel de �x en �y weliswaar). Deze Hamil-
toniaan is gelijk aan de Dirac-Weyl Hamiltoniaan voor relativistische deeltjes,
zij het zonder een massaterm en in twee dimensies. De volledige Dirac-Weyl
Hamiltoniaan in vier dimensies is immers gegeven door [34]

ĤDW = c~�:~p+ �mc2; (2.16)

waarin ~� en � Diracmatrices zijn zoals gede�nieerd in de appendix D.2 en c de
lichtsnelheid is. Voor twee dimensies wordt deze Hamiltoniaan

Ĥ2D = c (�xpx + �ypy) + �zmc
2: (2.17)

Deze vorm staaft de bewering dat de Hamiltoniaan in SLG Dirac-achtig is,
maar dan zonder massaterm. Verdere analogie met de relativistische kwantum-
mechanica waarvan de Dirac-Weyl Hamiltoniaan de basis vormt, wordt gegeven
in de volgende sectie.
Tot slot kan nog de Fermisnelheid worden bepaald door de volgende relatie

vF =
1

~
@E

@k
=
t

~
3a

2
: (2.18)

Aangezien de subrooster hoppingparameter t = 3:12eV is en de interatomaire
afstand in grafeen a = 0:142nm, is deze snelheid van de orde van vF � 106m=s.
Opmerkelijk hieraan is dat deze energie onafhankelijk is van de energie van de
elektronen.
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2.3 Eéndimensionaal grafeen en Kleintunneling

Het feit dat de elektronen in SLG beschreven worden door een Dirac-achtige
Hamiltoniaan heeft verregaande consequenties. In dit stukje worden deze met
betrekking tot de tunnelingseigenschappen van de elektronen besproken.
De Dirachamiltoniaan (2:15) wordt met een eendimensionale potentiaalterm

gegeven door
Ĥ = ~vF (�̂xkx + �̂yky) + V (x) Î2;

waarin V (x) een willekeurige eendimensionale potentiaal is, I2 de eenheidsma-
trix en �̂i de Paulimatrices zijn. De snelheidsoperator in de x richting wordt nu
voor ~ = 1 in het Heisenbergbeeld gegeven door

v̂x = �i
h
x; Ĥ

i
(2.19)

= �i [x; vF kx�̂x]
= vF �̂x; (2.20)

aangezien x commuteert met de potentiaal. De operator �̂x komt dus overeen
met de zin van de snelheid in de x-richting. Het blijkt nu dat voor lood-
rechte inval deze snelheid behouden is. Wordt immers de tijdsverandering ervan
beschouwd, dan geldt er

@tv̂x = �i
h
�̂x; Ĥ

i
= �i [�̂x; vF ky�̂y]
= 2�̂zvF ky;

hierin is �̂z de commutator van de andere twee spinmatrices. Deze snelheid kan
slechts veranderen indien de transversale golfvector ky niet nul is.
Indien ky nul is op een zeker tijdstip t, zal deze ook nul zijn op ieder ander

tijdstip t0 vanwege de translatiesymmetrie van het beschouwde systeem waaruit
volgt dat de transversale golfvector behouden blijft. De snelheid zal dus ook
constant zijn en aangezien de snelheid en de pseudospin in de x richting wegens
vergelijking (2:19) evenredig zijn, geldt er nu dat ook de pseudospin behouden
blijft.
Wanneer er in SLG een elektron loodrecht (ky = 0) invalt op een potentiaal-

barrière die translatiesymmetrisch is in de y richting, (V (x)), zal �x behouden
moeten blijven. Zoals later zal blijken komt dit overeen met de uitspraak dat
het elektron op �dezelfde tak�van het spectrum moet blijven en dus met 100%
waarschijnlijkheid tunnelt door toestanden in de valentieband in de barrière.
Deze volledige transmissie is bovendien onafhankelijk van het Ferminiveau en
van de hoogte van de potentiaalbarrière. Dit e¤ect wordt Kleintunneling ge-
noemd en is schematisch weergegeven in �guur 2.3.
De inzet van deze �guur toont ook hoe de projectie van de pseudospin op het

reciproke vlak. Aangezien de elektronen in grafeen een Berryfase van � hebben,
zal de pseudospin tegengesteld zijn wanneer de elektronen gedraaid zijn over
een hoek � in het reciproke vlak.
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Figuur 2.3: Schematische weergave van het bandenspectrum van SLG bij een
potentiaalstap. De groene pijlen geven de richting van de k vector weer, de
zwarte pijlen geven de zin van de pseudospin weer. De inzet geeft de richting
van de pseudospin weer in het reciproke vlak. Als de pseudospin behouden is, zal
het elektron propageren door de toestanden in de potentiaalstap met dezelfde
pseudospin en kan het niet terugkeren.

2.4 Pseudospin en heliciteit

De benaderingen en de�nities die tot nu toe behandeld zijn, hebben verschillende
parameters geïntroduceerd die voor verwarring kunnen zorgen en ook in de
literatuur vaak door elkaar gebruikt worden. In dit gedeelte wordt alles op een
rij gezet om de behandeling in de toekomst en de vergelijking met de literatuur
overzichtelijk te maken.
Fysisch gezien zijn de eigenwaarden van de Hamiltoniaan (2:13) belangrijk.

Deze geven immers de energie dispersierelatie weer. Voor één dimensie is deze

"�� (kx) = �~vF kx; (2.21)

dewelke afhangt van �, � en kx. Deze is weergegeven ook weergegeven in �guur
2.3.
Om te beginnen is er de vallei index �, deze kan de waarden �1 aannemen

en beschrijft tot welke vallei het elektron behoort. Soms wordt deze index
ook de vallei pseudospin genoemd, niet te verwarren met andere vormen van
pseudospin die later worden aangehaald. Deze vallei behoort bij één van de
twee niet equivalente Diracpunten K� en in er wordt in dit werk steeds van
uitgegaan dat de elektronen niet energetisch genoeg zijn om tussen deze valleien
te verstrooien. Aangezien de dispersierelatie niet afhangt van deze index, kan het
probleem beschreven worden door een 2�2 in plaats van een 4�4 Hamiltoniaan.
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Voor een zekere algemene vector ~k is de grootte van de energie dus���"�~k���� = ~vF ���~k��� = t
3a

2

���~k��� : (2.22)

Aangezien de elektronen niet mogen verstrooien tussen de valleien, moet gelden

dat j"j � jtj, wil dit zeggen dat a
���~k���� 1, wat de voorwaarde uit 2.2.1 oplevert.

De andere spinvorm die optreedt in het voorgaande is gerelateerd aan de twee
verschillende subroosters en hangt op deze manier samen met de ���uit (2:15).
De eigenwaarde van deze operator is � en stemt zoals uitgelegd in het vorige deel
overeen met de richting waarin het elektron beweegt aangezien gebleken is dat
�̂x evenredig is met de snelheidsoperator in de x-richting, v̂x. Deze spinvorm
wordt soms ook subrooster pseudospin genoemd.
Tot slot wordt er nog de (pseudo)heliciteit gede�nieerd als

� =
~�:~p

j~pj ; (2.23)

wat dus de projectie van de (pseudo)spin op de bewegingsrichting is. De eigen-
waarden van deze operator zijn �1 en zoals duidelijk volgt uit (2:15), commu-
teert ze ook met de Hamiltoniaan. Hierdoor delen ze dezelfde eigenfuncties en
is de (pseudo)heliciteit een behouden grootheid bij de afwezigheid van een po-
tentiaalterm in de Hamiltoniaan. De pseudoheliciteit valt bij SLG bovendien
ook samen met de subrooster pseudospin. De de�nitie van pseudoheliciteit in
SLG is populair om de link met de relativisteitstheorie te leggen, maar zal bij
meerdere lagen zijn betekenis verliezen. In dit geval zal enkel de pseudospin een
behouden grootheid blijven en geldt dit niet meer voor de heliciteit.

2.5 Relativistisch grafeen

De elektronen in SLG worden beschreven door een Dirac-achtige Hamiltoniaan
en gedragen zich dus als relativistische deeltjes, zij het zonder massa. In de ele-
mentaire deeltjes fysica is het neutrino een deeltje met een zeer kleine massa en
men vindt inderdaad dat zo goed als alle neutrino�s dezelfde heliciteit hebben,
namelijk � = �1. Indien de Dirac Hamiltoniaan van grafeen (2:15) wordt
vergeleken met de twee dimensionele Dirac Hamiltoniaan uit de kwantum elek-
trodynamica (�Quantum Electro Dynamics�, QED), stemt de subrooster pseudospin
� overeen met de eigenlijke spin van de relativistische deeltjes. De pseudohe-
liciteit gede�nieerd in het voorgaande puntje komt dan ook overeen met de
eigenlijke heliciteit van de relativistische deeltjes. Het enige wat anders is, is
de snelheid vF die in de normale Dirac Hamiltoniaan (2:16) gelijk is aan de
lichtsnelheid c � 300vF . Het is deze identi�catie met de Dirac Hamiltoniaan die
de frequent gebruikte analogie tussen de elektronen in grafeen en relativistische
deeltjes ondersteunt.
Voor positieve energie zijn de deeltjes negatief geladen elektronen. Voor

negatieve energie gedragen de vrije plaatsen in het spectrum zich echter als
gaten (of positronen in QED) die ook een lineair spectrum kennen. Hierdoor
is ook voor deze gaten de heliciteit dezelfde en kan men een analogicum van
het Kleine¤ect verwachten. Het Kleine¤ect zegt immers dat het mogelijk is om
volledige transmissie door een barrière te krijgen indien de potentiaal groter is
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dan tweemaal de rustmassa energie van het deeltje [35]. Aangezien de elektro-
nen zich bewegen alsof ze massaloos zijn, geldt dit voor iedere grootte van de
potentiaal.

2.6 Spinor gol¤uncties

Vertrekkend van de Hamiltoniaan van SLG kunnen nu de gol¤uncties worden
afgeleid. Hier is men geïnteresseerd in een systeem dat translatiesymmetrisch is
in de y richting en dus beschouwen we de tijdsonafhankelijke Dirac vergelijking
met Hamiltoniaan (2:15) ;

Ĥ	 = E	: (2.24)

Waarbij de gol¤unctie  nu een twee component spinor is gegeven wordt door

	 =

�
 1
 2

�
: (2.25)

De Diracvergelijking wordt zo het stelsel

�E 1 = ~vF �k̂x � ik̂y� 2
E 2 = ~vF

�
k̂x + ik̂y

�
 1

; (2.26)

zodat voor  1 de vergelijking wordt

 1 =

�
~vF
E

�2 �
k̂2x + k̂

2
y

�
 1: (2.27)

Het probleem wordt verondersteld translatiesymmetrisch in de y richting te
zijn en dus is in deze richting de oplossing die van het vrije deeltje. Zo kan de
spinorcomponent worden gesplitst in variabelen als

 n (x; y) = �n (x) e
ikyy; (2.28)

waarbij de vorm van de y afhankelijkheid ingegeven is door het feit dat de
vergelijking voor de componenten er één is van tweede orde in y en dus analoog
is aan de Schrödingervergelijking. Wordt deze vorm gesubstitueerd in (2:27)
en worden de golfvectoren weer met hun di¤erentiaaloperator, kxi = �i @

@xi
,

geïdenti�ceerd, dan wordt de vergelijking voor de eerste component gegeven
door

�1 (x) e
ikyy = �

�
~vF
E

�2�
@2

@x2
+

@2

@y2

�
�1 (x) e

ikyy

=) @2� (x)

@x2
�
 �

E

~vF

�2
� k2y

!
� (x) = 0;

de oplossing van deze tweede orde di¤erentiaalvergelijking in �1 is

�1 (x) = aeikxx + be�ikxx;

k2x =

�
E

~vF

�2
� k2y:
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De tweede component kan hieruit berekend worden via (2:26),

 2 (x; y) =
~vF
E

�
�i @
@x

+
@

@y

�
 1 (x; y)

=
1

jkj
��
akxe

ikxx � bkxe�ikxx
�
+ iky

�
aeikxx + be�ikxx

��
eikyy

=
1

s

�
aeikxxei� � be�ikxxe�i�

�
eikyy (2.29)

waarin s het teken van de energie E is. In de tweede lijn van deze a�eiding is
de golfvector k geïdenti�ceerd met

k2 = k2x + k
2
y; (2.30)

zodat de hoek � gede�nieerd kan worden als

� = arctan

�
ky
kx

�
: (2.31)

Bij inval op een potentiaalstap met translatiesymmetrie in de y richting stemt
deze hoek overeen met de hoek tussen de propagatierichting en de normaal op
de stap. Samengevat wordt de totale golfspinor

	(x; y) = a

�
1
sei�

�
eikxxeikyy + b

�
1

�se�i�
�
e�ikxxeikyy: (2.32)

De functie bij a beschrijft een rechtslopende golf met gol�engte � = 2�
k en de

functie bij b één die linkslopend is met dezelfde gol�engte. Deze vorm is conform
de bespreking in de behandeling van Katsnelson [26].

2.7 Eéndimensionale stappotentialen

Er kan nu berekend worden welke de gol¤uncties zijn indien een eendimension-
ale stappotentiaal wordt aangelegd. Nu dient de stationaire Diracvergelijking
te worden opgelost voor deze situatie. Zoals blijkt uit behandeling in de ap-
pendix, B.2, is het voor deze spinor met twee componenten voldoende om enkel
continuïteit te eisen en moeten de afgeleiden van de gol¤unctie niet continu
zijn. In de volgende puntjes worden de situaties van een potentiaalstap en een
potentiaalbarrière onder de loep genomen.

2.7.1 Geldigheid van de benaderingen

In 2.2.1 werd uitgelegd dat de golfvector van de beschouwde elektronen niet
te groot mag zijn om verstrooiing tussen de valleien tegen te gaan en er werd
opgemerkt dat dit ook een voorwaarde oplegt voor de gebruikte potentiaal.
Beschouw immers een potentiaal V (~r) met w de lengteschaal waarover deze
varieert. Om geen verstrooiing tussen de valleien te krijgen, dient de potentiaal
voldoende glad te zijn, w � a, waarin a de roosterparameter is. Dit is conform
de eerdere opmerking aangezien nu geldt dat na Fouriertransformatie van de
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potentiaal geldt dat V 0 (~q) niet nul is indien q � a�1 aangezien in de reciproke

ruimte de afstand tussen de twee inequivalente Diracpunten
��� ~K+ � ~K�

��� � a�1.

Nu kan op de lengteschaal van de Fermigolfvector, k�1F , de potentiaal wel
scherp zijn indien w � k�1F . Onder deze voorwaarden volstaat het om de
potentiaal te beschrijven als een stappotentiaal. Dit soort potentialen zijn ex-
perimenteel ook te realiseren [36].

2.7.2 Potentiaalstap

Voor een potentiaalstap met hoogte V0 is de situatie dezelfde als die in �guur
2:3 en wordt de potentiaal ook gegeven door

V (x) =

�
0 voor x < 0
V0 voor x > 0

:

Voor de golfvector zal dus gelden dat

kx =

8<:
q
"2 � k2y voor x < 0q

("� v0)2 � k2y voor x > 0
(2.33)

waarin de transversale impuls ky weer een behouden grootheid is, " = E
~vF en

v0 =
V0
~vF . Zo wordt ook een nieuwe hoek voor x > 0 gede�nieerd:

� = arctan

�
ky
s0qx

�
(2.34)

wanneer qx = kx (x > 0) en met s0 = sgn (E � V0). Opmerkelijk hierbij is dat
wanneer de energie lager is dan de potentiaalhoogte V0, de hoek negatief wordt.
Aangezien de transversale impuls behouden blijft, geldt immers dat

" sin (�) = ky = ("� v0) sin (�)

=) sin (�)

sin (�)
=
"� v0
"

= n1;2

waarin in de laatste de wet van Snellius voor breking van lichtstralen kan wor-
den herkend. Indien de energie dus kleiner is dan de potentiaalhoogte, zal de
brekingsindex negatief zijn. De stralengang van zulke situatie is weergegeven in
�guur 2:4. Hierdoor kan SLG beschouwd worden als een metamateriaal en ge-
bruikt worden voor het focusseren van elektronenbundels [56]. Hiernaast kan uit
2:33 ook worden opgemaakt dat er een kritische hoek bestaat. Immers, wanneer
ky > " � v0, zal de golfvector in de stap imaginair worden en een uitdovende
golf voorstellen. De hoek die hiermee overeenstemt is de kritische hoek.
De gol¤uncties in de potentiaalstap zijn dus dezelfde als ervoor, met andere

golfvectoren en hoeken. Zo wordt de spinor

	(x; y) =

8>><>>:
�

1
sei�

�
eikxxeikyy + r

�
1

�se�i�
�
e�ikxxeikyy voor x < 0

t

�
1

es
0i�

�
eiqxxeikyy voor x > 0

:

(2.35)
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Figuur 2.4: Schematische gang van de elektronen door een potentiaalstap. a)
voor de energie E > V en dus een positieve brekingsindex, b) voor E < V en
dus een negatieve brekingsindex. De pijlen geven de richting van de fasesnelheid
aan. (Overgenomen uit [2])

Hierin is de stroom al genormaliseerd door a1, de coë¢ ciënt van de invallende
stroom, gelijk aan 1 te stellen en is de teruglopende component voor x > 0 onder-
drukt. Om dit laatste te doen moet worden opgemerkt dat wanneer de energie
groter is dan de potentiaalhoogte, s0 = 1, de teruglopende component gegeven
wordt door deze bij coë¢ ciënt b2. Indien s0 echter negatief is, is ook de golfvec-
tor negatief en beschrijft net de exponent bij a2 de teruglopende golf en moet
deze component nul worden gesteld. Om voor deze verschillen te compenseren
werd in (2:35) voor positieve x de gol¤unctie overeenstemmend aangepast.
Voor x = 0 moeten, zoals uitgelegd in A.1, de gol¤uncties gelijk zijn en uit

deze gelijkheid kunnen de re�ectie- en transmissiecoë¢ ciënten worden berekend
als

t =

�
1 + e2i�

�
s

ei(s0�+�) + s

r =
e2i�s� ei(s

0�+�)

ei(s0�+�) + s

waarin s het teken van de energie van de invallende elektronen is. Zo worden de
transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden zoals gede�nieerd na a�eiding van
de stroomdichtheid in A.2.1

T = jtj2 cos �
cos�

;

R = jrj2 :

De waarschijnlijkheden zijn weergeven in �guur 2:5. Opvallend is dat bij lood-
rechte inval de transmissie gelijk aan 1 wordt en de re�ectie nul en dit geldt
onafhankelijk van de hoogte van de barrière. Dit is het tegengestelde van bij de
Schrödingervergelijking. In het volgende puntje wordt hierop teruggekomen.
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Figuur 2.5: Polarplot van de transmissie door een potentiaalstap voor SLG. De
blauwe curve is voor een verhouding E

V0
= 0:5, de beige voor E

V0
= 0:9 en de

paarse voor E
V0
= 2.

2.7.3 Potentiaalbarrière

Transfermatrix

De beschouwde potentiaalbarrière wordt weergegeven in �guur 2.6 en is gede�nieerd
als

V (x) =

8<: 0 voor x < 0
V0 voor 0 < x < d
0 voor x > d

(2.36)

Om de transmissie te berekenen wordt een transfermatrix opgesteld en worden
hieruit de transmissie en re�ectiecoë¢ ciënten berekend. De spinor gol¤unctie
kan ook als functie van de transversale golfvector worden geschreven als

	j (x; y) = aj

 
1

kx;j+iky
"j

!
eikx;jxeikyy + bj

 
1

�kx;j�iky
"j

!
e�ikx;jxeikyy

waarin de index j wijst op de verschillende vorm van de gol¤unctie binnen of
buiten de barrière en "j =

Ej
~vF . Deze spinor kan gemakkelijk als een product

van matrices geschreven kan worden

	j = PjEjCj
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Figuur 2.6: Schematische voorstelling van een potentiaalbarrière in SLG met de
propagerende golven en hun bijbehorende coë¢ ciënten.

met

Pj =
"

1 1
kx;j+iky

"j
�kx;j�iky

"j

#
, Ej (x) =

�
eikx;jx 0
0 e�ikx;;jx

�
en Cj =

�
aj
bj

�
Aangezien voor SLG het volstaat dat de gol¤uncties gelijk zijn aan de rand van
een potentiaalstap, zoals bewezen in de appendix B.2, geldt er dat voor een
potentiaalstap op plaats x = u

	1 = P1E1 (x = u) C1 = P2E2 (x = u) C2 = 	2: (2.37)

Nu is de transfermatrix gede�nieerd alsM waarvoor geldt

C1 =MC2;

waardoor uit (2:37) volgt dat

M = E�11 (x = u)P�11 P2E2 (x = u) :

Gebruikmakend hiervan, kan deze nu ook berekend worden met bovenstaande
matrices. Expliciet worden de elementen van deze matrix

M11 =M�
22 =

1
2k1"2

e�iu(k1�k2) (k2"1 + iky ("1 � "2) + k1"2)
M12 =M�

21 =
1

2k1"2
e�iu(k1+k2) (�k2"1 + iky ("1 � "2) + k1"2)

(2.38)

waarin k1 de golfvector langs x is buiten het barrière deel en k2 deze erbinnen.
Voor de energie geldt ook dezelfde conventie. Deze transfermatrix kan vervol-
gens worden gebruikt om de transfermatrix van de barrière te berekenen via de
betrekking

MBar =M (x = 0)M�1 (x = d) ; (2.39)

waarinM de transfermatrix aan een potentiaalstap is.
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Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden

De stroomdichtheid wordt berekend in de appendix A.2.1 en levert de uit-
drukkingen voor de transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden als

T =
ja3j2

ja1j2
en R =

jb1j2

ja1j2
;

waarvan de coë¢ ciënten a1, a3 en b1 weer gevonden kunnen worden door op te
merken dat de als de stroom genormaliseerd wordt op de rechtslopende golf voor
de barrière, a1 gelijk aan één is en dat de linkslopende golf na de barrière nul
gesteld moet worden. In de appendix wordt dit bij de Schrödingervergelijking
uitgerekend als elementen van de transfermatrix via (C:19).
Hieruit kan net zoals in de vorige sectie de re�ectiecoë¢ ciënt worden bere-

kend als

r =
2e�idk1k1k2�1�2

2 cos (dk2) k1k2�1�2 � i sin (dk2)
�
k22�

2
1 + k

2
y (�1 � �2) 2 + k21�22

� (2.40)

waarmee de transmissie gegeven wordt door T = 1 � jrj2. Deze transmissie is
als functie van de invalshoek weergegeven en als functie van de Fermi energie
en de transversale golfvector weergegeven in �guur 2:7.
Wanneer deeltjes loodrecht op de barrière invallen is hun transmissiewaar-

schijnlijkheid gelijk aan 1, dit in tegenstelling tot de Schrödingervergelijking
volgens welke ze zouden moeten tunnelen en dus hoofdzakelijk re�ecteren. De
verklaring hiervoor is te vinden in het behoud van de speudospin zoals uitgelegd
in sectie 2.3.

2.8 Experimentele onderbouwing

In de vorige delen zijn er theoretisch enkele speciale aspecten van het elek-
trongedrag in grafeen afgeleid. Deze zijn ondertussen ook bevestigd door een
reeks experimenten. Hier worden de belangrijkste op een rij gezet.
Eén van de belangrijkste eigenschappen van het bandkloo�oze spectrum van

grafeen is de mogelijkheid om de concentratie aan ladingsdragers continu te kun-
nen veranderen van elektronen naar gaten door het aanleggen van een elektrisch
veld dat het Ferminiveau op en neer kan schuiven. In �guur 2.8 zijn links de ex-
perimentele resultaten van het aanleggen van zulke potentiaal weergegeven. Het
blijkt dat de resistiviteit piekt wanneer het Ferminiveau door het Diracpunt
gaat, maar dat er een symmetrie bestaat voor het positieve en het negatieve
deel. Bovendien is de mobiliteit van de ladingsdragers ook zeer hoog en bijna
onafhankelijk van de temperatuur [4] [23] [24]. Dit wijst op dezelfde manier van
geleiden voor elektronen en gaten, ook een eigenschap van het lineaire spectrum.
Hiernaast in ook in �guur 2.8 rechts de conductiviteit weergegeven als functie

van de mobiliteit �, welke afhangt van de concentratie aan ladingsdragers. Deze
conductiviteit blijkt onafhankelijk te zijn van de mobiliteit en steeds dezelfde
waarde, �min = 4e2=h te hebben [23]. Deze minimum conductiviteit is nog één
van de gevolgen van een Dirac-achtig spectrum.
Ook het lineaire spectrum zelf is experimenteel geveri�eerd. Hiervoor werd

gebruikgemaakt van �Angle-Resolved photoemission spectroscopy� (ARPES)
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Figuur 2.7: Links: Transmissiewaarschijnlijkheid als functie van de energie en
de transversale golfvector ky voor een barrière met hoogte V0 = 0:51 en dikte
100nm. De energie staat in eenheden van 1 = 377meV , wat overeenkomt
met de interlaag hoppingparameter en het vergelijken met multilaag grafeen
gemakkelijker maakt. De stippellijnen bakenen de gebieden af waarbinnen de
golven in de barrière nog propagerend zijn. Rechts: Transmissiewaarschijnlijk-
heid als functie van de hoek voor verschillende energiën. De hoogte van de
potentiaalbarrière is V0 = 200meV en de energie van de invallende elektronen
respectievelijk 80meV voor de blauwe, 150meV voor de paarse en 250meV voor
de beige.

waarbij fotonen op het materiaal geschoten worden die elektronen kunnen los
schieten. Door het meten van de energie van het losgeslagen elektron en de
oriëntatie waarin het is weggevlogen, kan de impuls bepaald worden. Het resul-
taat van dit soort meting op grafeen toont heel duidelijk het lineaire spectrum
en is weergegeven in �guur 2.9.
Tot slot werden in [44] en [45] ook de Kleintunneling geobserveerd. Hiervoor

rustte men een laagje grafeen uit met elektrodes zoals weergegeven in �guur
2.10. Hierdoor kan een elektrostatische potentiaal worden aangelegd over de
grafeenlaag die op een substraat van SIO2 geplaatst wordt. Vervolgens kan dan
de resistiviteit worden gemeten en hieruit blijkt dat deze fundamenteel lager
was dan wat er door een di¤usie theorie voorspeld wordt. Deze lage resistiviteit
komt overeen met een hoge transmissie door de potentiaalbarrière en wijst dus
op het Kleine¤ect.
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Figuur 2.8: a) experimentele resultaten van het ambipolair e¤ect in grafeen,
de insets tonen het Ferminiveau op het bandenspectrum. b) experimentele
resultaten van metingen van de conductiviteit van grafeen als functie van de
mobiliteit. (�guren overgenomen uit [4])

Figuur 2.9: ARPES meting van het linaire spectrum van grafeen rond het
Diracpunt K. De horizontale as komt overeen met de impuls en de verticale
met de bindingsenergie. De zwarte lijnen is het theoretisch voorspelde spec-
trum. Bron: [46]
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Figuur 2.10: Experimentele opstelleing voor het meten van het Kleine¤ect in
grafeen. Het laagje grafeen (zwart) wordt gelegd op een substraat van SiO2
en erboven wordt over afstand L een potentiaal aangelegd. De meting van de
stroom door het laagje grafeen van links naar rechts bij een bepaalde potentiaal
levert de resestiviteit.
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Multilaag grafeen
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Hoofdstuk 3

Bilaag grafeen

In dit deel zal de elektrongeleiding en tunnelingseigenschappen in twee lagen
grafeen (BLG, �Bilayer Graphene�) bestudeerd worden. Het zal blijken dat deze
fundamenteel verschillen met deze van met één laag grafeen, maar dat het nog
steeds loont om de beschrijving van de elektronen als chirale deeltjes te gebruiken
om bepaalde eigenschappen ervan te verklaren.
Het begin schetst, analoog aan SLG, het opstellen van de Hamiltoniaan en

het bandenspectrum rond het Diracpunt. Vervolgens wordt met behulp van de
veel gebruikte tweebandsbenadering de transmissiewaarschijnlijkheid door een
potentiaalbarrière berekend. Dit is in de literatuur al regelmatig beschreven en
de resultaten uit deze behandeling zijn analoog aan deze verkregen door Katnsel-
son [26] en Goerbig [28]. Hierna zal het probleem worden aangepakt zonder de
tweebandsbenadering, wat toe laat om hogere energieën te beschouwen en twee
soorten propagatiewijzen voor de elektronen te de�niëren, namelijk elekronbe-
weging in verschillende energiebanden. Er wordt tot slot onderzocht of en hoe
elektronen kunnen verstrooien tussen deze twee banden. Dit laatste is in de
literatuur nog niet in detail behandeld. Snymann en Beenakker [29] hebben wel
de transmissie onderzocht in een conceptueel andere situatie. Het model dat
hier gebruikt wordt is daaraan met succes getoetst.

3.1 Kristalstructuur van de bilaag

Ook in bilaag grafeen (BLG) spelen de twee inequivalente subroosters van
grafeen een belangrijke rol. Aangezien de subroosters van beide lagen uiter-
aard verschillend zijn, zijn er nu 4 inequivalente atomen in de eenheidscel.
Analoog aan de benaming bij SLG, worden de atomen nu respectievelijk

A1 en B1 voor de twee subroosters van de eerste laag en A2 en B2 voor die
van de tweede laag genoemd. De meest stabiele combinatie is deze waarbij
de A2 atomen van de bovenste laag net boven de B1 atomen van de onderste
laag liggen, waardoor de B2 atomen niet boven de A1 atomen liggen. Deze
con�guratie is weergegeven in �guur 3:1. De roostervectoren ~a1 en ~a2 blijven
dezelfde als in de enkele laag, maar de basis wordt uitgebreid met een vector ~a3
die loodrecht op de vlakken staat:

~a3 = (0; 0; c0) (3.1)

34
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Figuur 3.1: Schematische weergave van de energetisch stabiele struktuur van
BLG. a) de driedimensionale struktuur met aanduiding van de verschillende
subroosters volgens Ai en Bi. Ook zijn enkele belangrijke overlapenergieën i
tussen de atomen op de twee lagen weergegeven. b) bovenaanzicht van BLG
structuur. De groene atomen komen overeen met de onderste A1 atomen, de
oranje met de bovenste B2 atomen en de blauwe met de A2 en B1 atomen die
vlak boven elkaar liggen. (Figuur overgenomen uit [2])

Hierin is c0 de afstand tussen beide vlakken, welke gelijk is aan c = 0:335 nm
[27].

3.2 Tight binding Hamiltoniaan voor de bilaag

Vervolgens kan de tight binding Hamiltoniaan worden opgesteld op een manier
die analoog is aan de behandeling bij SLG. In dit deel zal de methode echter
iets algemener toegepast worden om een uitbreiding naar meerdere lagen in de
toekomst gemakkelijker te maken. De tight binding gol¤unctie wordt gegeven
door

	k (~r) = cA1(~k)	A1

k (~r) + cB1(~k)	B1

k (~r) + cA2(~k)	A2

k (~r) + cB2(~k)	B2

k (~r)

=
X
�

c�(~k)	�k (~r) ;

waarin de sommatie over � loopt over de vier beschouwde atomen. Hierin stellen
de lokale tight binding functies het volgende voor:

	�k (~r) =
1p
N

X
j

ei
~k: ~R�

j�
�
~r � ~R�j

�
;

met ~R�j de plaatsvector ten opzichte van het beschouwde atoom � voor een index
j = (n;m), ofte

~R�j =
~R� + n~a1 +m~a2:
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De Hamiltoniaan van het systeem wordt gegeven door de volgende uitdrukking

H = �
X
�;�

X
hi;ji

t�;�

�����jED��i ��� : (3.2)

Hierin gaat de som met de Griekse indices over de 4 verschillende inequivalente
atomen en de som met de Romeinse indices over de atomen in het rooster.
De zogenaamde "hoppingparameters"t�;� geven een maat voor de energie die
nodig is om tussen de verschillende atomen te springen. De gol¤uncties worden
gegeven door de orbitale gol¤uncties in positierepresentatie:D

��i j~r
E
= �

�
~r � ~R�i

�
en dus kan ook de tight binding gol¤unctie geschreven worden als:

j	ki =
X
�

c�(~k)
���	�kE

=
X
�

c�(~k)
X
j

ei
~k: ~R�

j

p
N

�����jE : (3.3)

Om de coë¢ ciënten te vinden die de Hamiltoniaan diagonaliseren, wordt deze
gol¤unctie gesubstitueerd in de Hamiltoniaan (3:2) en wordt de Schrödingervergelijk-
ing geprojecteerd op een eigentoestand ��l

"
�
~k
�
h��l j	ki = h��l jHj	ki

= �
X
�;�

X
hi;ji

t�;�

D
��l j�

�
j

ED
��i

���
0@X

�

c�(~k)
X
m

ei
~k: ~R�

m

p
N

�����mE
1A

= �
X
�;�

X
�

X
hi;ji

X
m

t�;���;��l;jc
�(~k)

ei
~k: ~R�

m

p
N

D
��i j�

�
m

E

= �
X
�

X
�

X
i

X
m

t�;�c
�(~k)

ei
~k: ~R�

m

p
N

��;��i;m

= �
X
�

X
m

t�;�c
�(~k)

ei
~k: ~R�

m

p
N

: (3.4)

Nu geldt ook dat de projectie van de totale gol¤unctie op één orbitale gol¤unctie
gegeven wordt door

h��l j	ki =
X
�

c�(~k)
X
j

ei
~k: ~R�

j

p
N

D
��l j�

�
j

E

=
X
�

c�(~k)
X
j

ei
~k: ~R�

j

p
N

��;��l;j

= c�(~k)
ei
~k: ~R�

l

p
N

: (3.5)
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Zodat

c�(~k)ei
~k: ~R�

l = �
X
�

X
m

t�;�c
�(~k)ei

~k: ~R�
m

c�(~k) = �
X
�

X
m

t�;�c
�(~k)ei

~k:(~R�
m�~R

�
l )

=
X
�

"
�t�;�

X
m

ei
~k:(~R�

m�~R
�
l )

#
c�(~k)

=
X
�

H��

�
~k
�
c�(~k): (3.6)

Hierin kan in de term tussen de vierkante haken de structuurfunctie f van
de behandeling bij SLG worden herkend. Deze structuurfunctie wordt ver-
menigvuldigd met de hoppingparameter tussen de atomen die het beschouwt
om zo het element van de Hamiltoniaan te vormen. Deze veralgemening laat
toe om eenvoudig de tight binding Hamiltonianen van verscheidene multilaag
grafeen systemen te bepalen.

3.2.1 Berekening van de structuurfuncties voor twee lagen

Om te beginnen wordt opgemerkt dat omdat de structuurfunctie hermitisch is,
geldt dat

H�� = H�
��: (3.7)

Vervolgens kan men als voorbeeld het simpele geval grafeen nog eens beschouwen.
Hierbij zijn er 2 soorten atomen, A en B en dus krijgt men:

HAB = �tA;B
X
m

ei
~k:(~RB

m�~R
A
l )

= �tA;B
�
ei
~k:~�1 + ei

~k:~�2 + ei
~k:~�3
�
= H�

BA: (3.8)

Het resultaat van grafeen wordt bekomen wanneer tA;B = t en dan is deze
functie op een fasefactor na gelijk aan de vorige. Ook voor de dubbele laag gaat
hetzelfde op en kan dus worden gesteld dat

H = HA1B1 = HA2B2 = �t
�
ei
~k:~�1 + ei

~k:~�2 + ei
~k:~�3
�
= �tf = H�

B1A1
= H�

B2A2
:

(3.9)
Voor de diagonaal elementen wordt de hoppingparameter gelijk aan nul gesteld,
wat overeenkomt met het kiezen van het nulpunt van de energie zodat "A;B = 0.
Om de overige verbanden tussen de coë¢ ciënten van de tight binding gol¤unctie
te vinden, berekenen we eerst het element tussen A2 en B1:

HB1A2
= �tB1A2

e
i~k:
�
~RB1
m �~RA2

l

�
= �tB1A2

: (3.10)

Aangezien er vanuit wordt gegaan dat de beweging van de elektronen in de z
richting gelijk is aan nul en de vector tussen de atomen langs de z as ligt, verd-
wijnt de exponentiële functie uit de betrekking. Vervolgens wordt het andere
element:
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HB2A1
= �tB2;A1

X
m

e
i~k:
�
~RA2
m �~RB1

l

�

= �tB2;A1

X
m

�
ei
~k:(~�m�~a3)

�
= �tB2;A1f: (3.11)

Waarin de vector ~a3 weer loodrecht op de impulsrichting staat. Dezelfde factoren
volgen, al dan niet op een tekenverschil na, ook voor de functies tussen de A en
B atomen aangezien enkel de richting in het vlak van de dubbele laag beschouwd
moet worden. De elementen zijn dan

HB1B2 = �tB1;B2f en HA1A2 = �tA1;A2f: (3.12)

Dit alles is samen te vatten in het opstellen van de Hamiltoniaan:

H
�
~k
�
=

2664
0 �tf �tA1;A2

f �tB2;A1
f�

�tf� 0 �tB1A2
�tB1;B2

f
�tA1;A2

f� �tB1A2
0 �tf

�tB2;A1f �tB1;B2f
� �tf� 0

3775 (3.13)

Indien de volgende de�nities worden ingevoerd1 :

�t = 0 = 3:12 eV

�tB1A2 = 1 = 0:377 eV

�tB2;A1 = 3 = 0:29 eV

tA1;A2 = tB1;B2 = 4 = 0:12 eV

Dan wordt de Hamiltoniaan

H
�
~k
�
=

2664
0 0f �4f 3f

�

0f
� 0 1 �4f

�4f� 1 0 0f
3f �4f� 0f

� 0

3775 : (3.14)

3.2.2 Energie-eigenwaarden van de Hamiltoniaan

In �guur 3.2 zijn de energie-eigenwaarden van (3:14) weergegeven als functie
van de golfvector. De vorm van de banden is benaderend parabolisch rond de
Diracpunten. De opsplitsing tussen de twee positieve en negatieve banden is
gelijk aan de interlaag hoppingparameter 1. Om de parabolische banden beter
te kunnen beschrijven, wordt de Hamiltoniaan in het volgende punt errond
ontwikkeld. Dit zal aanleiding geven tot het de�niëren van een pseudospin voor
BLG.

1De de�nities zijn overgenomen uit [27] om vergelijking met de literatuur te vergemakke-
lijken.
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Figuur 3.2: Energiespectrum van BLG voor ky gelijk aan nul. De bovenste
inzet toont een vergroting van het punt rond het aangeduide Diracpunt, hier
zijn de banden benaderend parabolisch. De gebruikte tight-bindingparameters
zijn deze van het SWMcC model zoals ook gebruikt in [27]. De onderste inzet
toont nog een vergroting rond het Diracpunt. Hierbij is het e¤ect van trignal
warping duidelijk.

3.2.3 Ontwikkeling rond de nulpunten

Zoals bij SLG reeds gedemonstreerd is in puntje 2.2.2, kan ook voor de dubbele
laag de structuurfunctie f worden ontwikkeld rond zijn nulpunten. Deze heeft
in het reciproke vlak zijn nulpunten bij (vergelijking (2:10))

~K = �
~b1 �~b2
3

+ n0~b1 +m
0~b2 met m0; n0 2 Z: (3.15)

Een ontwikkeling rond deze nulpunten leverde al eerder (vergelijking (2:11))

f� (~q) = �
3a

2
(�qx � iqy) : (3.16)

Dit leidt tot de gekende Hamiltoniaan voor de dubbele laag:

H�

�
~k
�
= ~vF

26664
0 �kx � iky �4

0
(�kx � iky) 3

0
(�kx + iky)

�kx + iky 0 1
0

2
3a �4

0
(�kx � iky)

�4
0
(�kx + iky)

1
0

2
3a 0 �kx � iky

3
0
(�kx � iky) �4

0
(�kx + iky) �kx + iky 0

37775 :
(3.17)

Dit levert dus eigenlijk ook weer twee 4 � 4 Hamiltonianen op die verschillen
rond beide Diracpunten. Verwaarlozing van de verstrooiing tussen deze valleien
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laat toe om enkel bij 1 van beide te berekenen en het analoge in de andere
te veronderstellen. De voorfactor 0

3a
2 wordt zoals eerder berekend in (2:18)

gegeven door de constante van Planck maal de Fermisnelheid vF in SLG.
In �guur 3.2 is ook de structuur rond het raakpunt van de banden weergegeven.

Hieruit blijkt dat deze elkaar nu in drie inequivalente punten snijden, zij het met
een klein energieverschil (0:01eV ). Dit wordt trigonal warping genoemd en is
afhankelijk van de vallei-index �. Hierdoor zijn de beide valleien niet meer equiv-
alent. De trigonal warping is het gevolg van het e¤ect van de termen met 3
en treedt in tegenstelling tot de intervallei verstrooiing ook op voor golfvec-
toren in de buurt van het Diracpunt. In de verhandelingen van Castro [47] en
Manes [48] wordt hierover verder uitgeweid, in dit werk zullen we echter 3
als klein beschouwen en het e¤ect negeren. Dit is aanvaardbaar voor energieën
E > 10eV .

3.2.4 Reductie van de Hamiltoniaan

De bilaag Hamiltoniaan kan worden vereenvoudigd wanneer er enkel wordt
rekening gehouden met een overdracht van elektronen tussen de B1 en A2
atomen, aangezien deze het dichtst bij elkaar liggen. Dit wil zeggen dat alle
coë¢ ciënten behalve 0 en 1 gelijk gesteld worden aan nul. De Hamiltoniaan
rond het K+ punt wordt dan:

H(~k) = ~vF

2664
0 kx � iky 0 0

kx + iky 0 1
0

2
3a 0

0 1
0

2
3a 0 kx � iky

0 0 kx + iky 0

3775 : (3.18)

Deze Hamiltoniaan de�nieert verbanden tussen de componenten van de 4-spinor
die voldoet aan de Schrödingervergelijking

H	k = E	k: (3.19)

Indien deze spinor geschreven wordt als

	k =

0BB@
 A1

 B1

 A2

 B2

1CCA ;

wordt de Schrödingervergelijking een stelsel van di¤erentiaalvergelijkingen met
als conventie � = 1

0

2
3a =

1
~vF en " =

1
~vF E:8>><>>:

" A1
= (kx � iky) B1

" B1
= (kx + iky) A1

+ � A2

" A2
= (kx � iky) B2

+ � B1

" B2
= (kx + iky) A2

: (3.20)

Dit stelsel vergelijkingen legt het verband tussen de verschillende componenten
van de 4-spinor. Zoals te zien is in de inzet van �guur 3:2, zijn er twee en-
ergiebanden te onderscheiden voor positieve en negatieve energie. Het verschil
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tussen beide banden is evenredig met �. Indien de energie klein is, dan is ook "
klein en kan de tweede en derde vergelijking van (3:20) geschreven worden als

�� A2
= (kx + iky) A1

�� B1
= (kx � iky) B2

:

Dit levert via substitutie in de eerste en laatste van vergelijking (3:20)

" A1
= ���1 (kx � iky)2  B2

" B2
= ���1 (kx + iky)2  A2

Hiermee wordt een stelsel vergelijkingen opgesteld die overeenkomen met een
2-spinor en een Hamiltoniaan van de vorm

H(~k) = �~
2v2F
1

�
0 (kx � iky)2

(kx + iky)
2

0

�
(3.21)

Hierin is vF nog steeds de Fermisnelheid van SLG. Het parabolisch spectrum van
deze Hamiltoniaan is gelijkaardig aan dat van Schrödinger deeltjes met massa
m. Hiervoor is de Hamiltoniaan gegeven door

HSchr�odinger = �
~2k2

2m
(3.22)

De massa kan dus geïdenti�ceerd worden als

m =
1

2

1
v2F
: (3.23)

Deze benadering van de Hamiltoniaan wordt de tweebandsbenadering ge-
noemd, aangezien het erop neer komt dat de twee uiterste banden van het spec-
trum verwaarloosd worden zoals weergegeven in �guur 3:3. Hierin is ook te zien
dat de hyperbolische banden van de volledige Hamiltoniaan van BLG hiermee
benaderd worden door parabolische banden. Hierdoor is deze benadering slechts
geldig voor energieën die veel kleiner zijn dan 1 = 0:377 eV en voor waarden
van kF in de buurt van het Diracpunt. Om hiernaast de trigonal warping te
kunnen negeren, dient de energie ook groter te zijn dan zo�n 0:01 eV zoals eerder
besproken.

3.2.5 Eigenwaarden van de Hamiltoniaan

Indien de koppelingen 3 en 4 verwaarloosd worden ten opzichte van 0 en 1,
zijn de eigenwaarden van de Hamiltoniaan eenvoudig te berekenen en levert dit

E
�
~k
�

= �0
2

0@1
0
�

s
4 jf j2 +

�
1
0

�21A (3.24)

= �0

0@1
2

1
0
�

s
k2x + k

2
y +

1

4

�
1
0

�21A : (3.25)

Dit energiespectrum is weergegeven door de in �guur 3:3. In deze �guur is reeds
aangeduid welke banden overeenkomen in pseudospin door middel van volle of
onderbroken banden. De betekenis en implicaties van de pseudospin in BLG
worden uiteengezet in 3.4.
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Figuur 3.3: Bandenspectrum van BLG rond het Diracpunt. De onderbroken
curven zijn de eigenwaarden van de Hamiltoniaan (3:18), de volle curven stellen
de parabolische tweebandsbenadering voor. De blauwe curven stemmen overeen
met toestanden met een pseudospin +1, de rode corresponderen met toestanden
met een pseudospin -1. Het energieverschil tussen de twee bovenste of onderste
curven voor de vierspinor is gelijk aan 1 zoals weergegeven in de �guur.

3.3 Spinorgol¤uncties

De Hamiltonianen die in het vorige deel werden afgeleid, de�niëren de manier
waarop de elektronen door BLG bewegen. De stationaire vorm van de Schrödingervergelijk-
ing met de nieuwe Hamiltoniaan kan gebruikt worden om een expliciete vorm
te vinden van de spinor gol¤uncties. Hiermee kunnen dan analoog aan eerder
de transporteigenschappen van de elektronen worden berekend.

3.3.1 De tweespinor

Nu de Hamiltoniaan van het probleem gekend is, kan onderzocht worden welke
gol¤uncties voldoen aan de stationaire Schrödingervergelijking met de Hamil-
toniaan (3:21). Er wordt nu ook weer gezocht naar de oplossingen van het sys-
teem met een invariantie in de y richting waardoor het volstaat om de vergelijk-
ing eendimensionaal op te lossen en de y afhankelijkheid als fasefactor mee te
nemen. De Schrödingervergelijking is nu

H	0k = E	0k; (3.26)

waarin 	0k een tweespinor is met componenten

	0k =

�
 A1

 B2

�
=

�
 1
 2

�
:



HOOFDSTUK 3. BILAAG GRAFEEN 43

De Hamiltoniaan (3:21) kan worden ingevuld en levert(
E 1 =

�~2
2m (kx � iky)2  2

E 2 =
�~2
2m (kx + iky)

2
 1

:

Na substitutie wordt dit:

E2 1 =

�
�~2
2m

�2 �
k2x + k

2
y

�2
 1;

De identi�catie van kx = 1
i
@
@x levert zo voor ~ = 1

0 =
@4

@x4
 1 � 2k2y

@2

@x2
 1 �

�
(2mE)

2 � k4y
�
 1:

Dit is dus een vierdegraads di¤erentiaalvergelijking. De oplossing hiervan is
een superpositie van exponentiële functies die vlakke golven en exponentiele
toestanden beschrijven:

 1 (x) = aeikxx + be�ikxx + ce�xx + de��xx (3.27)

met

kx =
q
k2F � k2y (3.28)

�x =
q
k2F + k

2
y (3.29)

Waarin
2mE = k2F = k2x + k

2
y: (3.30)

Deze vorm van de Fermi golfvector laat toe om op een intuïtieve manier de
beweging van de elektronen te beschrijven en een hoek � met de x-as in te
voeren

kx = kF cos (�) ; (3.31)

ky = kF sin (�) : (3.32)

Vertrekkend van de golfvergelijking (3:27), kan ook de tweede component bere-
kend worden

 2 = �
1

sk2F

�
(kx + iky)

2
aeikxx + (kx � iky)2 be�ikxx

+
�
��2x + 2ky�x � k2y

�
ce�xx +

�
��2x � 2ky�x � k2y

�
de��xx

�
Waarin s het teken van de energie E is. De voorfactoren van deze gol¤unctie
kunnen net als bij SLG vereenvoudigd worden indien de substituties (3:31) en
(3:32) worden ingevoerd

 2 = �s
�
aeikxx�2i� + be�ikxx�2i� � hce�xx � h�1de��xx

�
:

met als de�nitie voor h

h =

�q
1 + sin (�)

2 � sin (�)
�2

: (3.33)
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Hiermee is de uitdrukking voor de x afhankelijkheid van de tweespinor gevon-
den. Indien de beschouwde problemen invariant zijn langs de y richting, zoals
steeds zal zijn in dit werk, volstaat het om een fasefactor eikyy in te voeren.
Samengevat kan de tweespinor dus genoteerd worden als

	0 (x; y) =

�
aeikxx + be�ikxx + ce�xx + de��xx

�s
�
aeikxx+2i� + be�ikxx�2i� + hce�xx + h�1de��xx

� � eikyy:
(3.34)

Deze uitdrukking komt overeen met deze gevonden door Katsnelson [26]. Hierbij
wordt ook al de factor 2 voor de hoek � opgemerkt, dit is het gevolg van de
Berryfase van BLG die 2� bedraagt.
Deze tweespinor kan ook worden neergeschreven als een product van matri-

ces. De matrix met de exponentiële functies en de coë¢ ciënten wordt gegeven
door

E (x) =

2664
eikxx 0 0 0
0 e�ikxx 0 0
0 0 e�xx 0
0 0 0 e��xx

3775 en C =

2664
a
b
c
d

3775 ; (3.35)

zodat het volstaat een 2�4 matrix P te de�niëren die de voorfactoren uit (3:34)
bevat,

P =
�

1 1 1 1
�se2i� �se�2i� sh sh�1

�
: (3.36)

Met deze matrices kan (3:34) herschreven worden als

	0 = PEC (3.37)

Later zal blijken dat deze compacte wijze van noteren enkele analogieën duidelijker
naar voren kan brengen en het rekenen vergemakkelijkt.

3.3.2 De vierspinor

Voor de vierspinor wordt vertrokken van de volledige Hamiltoniaan (3:18). Er
kan nu worden verder gebouwd op het stelsel in (3:20). De y richting levert
weer een fasefactor en het probleem kan dus enkel in de x richting beschouwd
worden. De continuümbenadering laat toe om de golfvector in de x richting
door een di¤erentiaaloperator te vervangen als kx = ~

i
@
@x zoals eerder. Voor

~ = 1 levert dit 8>><>>:
" A1

= �
�
i @@x + iky

�
 B1

" B1
= �

�
i @@x � iky

�
 A1

+ � A2

" A2
= �

�
i @@x + iky

�
 B2

+ � B1

" B2
= �

�
i @@x � iky

�
 A2

: (3.38)

Substitutie levert twee vergelijkingen in  B1
en  A2

op:8<: " B1
= 1

"

�
� @2

@x2 + k
2
y

�
 B1

+ � A2

" A2
= 1

"

�
� @2

@x2 + k
2
y

�
 A2

+ � B1

: (3.39)
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Zo kan  A2
geschreven worden als

 A2
=
"

�
 B1

� 1

"�

�
� @2

@x2
+ k2y

�
 B1

substitutie in het stelsel (3:39) levert dan een uitdrukking in enkel  B1

@4

@x4
 B1

+ 2
�
"2 � k2y

� @2

@x2
 B1

+
�
"2
�
"2 � �2

�
� 2"2k2y + k4y

�
 B1

= 0

Oplossen van deze di¤erentiaalvergelijking levert een uitdrukking voor  B1

 B1
(x) = aeikxx + be�ikxx + ce�xx + de��xx; (3.40)

waarin

�x =
q
"� � "2 + k2y (3.41)

kx =
q
"� + "2 � k2y (3.42)

Hieruit vertrekkend kunnen de overige componenten berekend worden met be-
hulp van het stelsel (3:38).

Energie groter dan 1

De gol¤uncties die in het bovenstaande werden afgeleid beschrijven op het eerste
zicht twee lopende en twee uitdovende golven, net als het geval was bij de
tweespinor. Uit de de�nitie voor �x volgt echter dat voor " > �, en dus voor
energieën boven de interlaag hoppingparameter (E > 1), �x imaginair kan
worden en dat deze delen dus ook lopende golven beschrijven. In dit geval
bestaat de vrije oplossing uit twee lopende golven in beide richtingen met een
verschillende golfvector. Omdat bij deze energieën het niet meer correct is te
spreken van uitdovende golven, worden twee nieuwe golfvectoren gede�nieerd
als

k� =
q
�"� + "2 � k2y: (3.43)

Hierdoor komt kx uit (3:42) overeen met k+ en � met �ik�. In wat volgt wordt
deze notatie voor de vierspinor verder gebruikt, dit laat toe om nadien eenvoudig
over te stappen op gevallen met een hogere energie. De vierspinor wordt zo

	 =

0BB@
 A1

 B1

 A2

 B2

1CCA =

0BBB@
aeik

+xA+� � be�ik
+xA++ + ce

ik�xA�� � de�ik
�xA�+

aeik
+x + be�ik

+x + ceik
�x + de�ik

�x

�aeik+x � be�ik+x + ceik�x + de�ik�x
�aeik+xA++ + be�ik

+xA+� + ce
ik�xA�+ � de�ik

�xA��

1CCCA ;

(3.44)
waarin

A�� =
k� � iky

"
; (3.45)

en � = � duidt op de golfvector.
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Matrixnotatie

Zoals bij SLG in 2.7.3 kan nu ook de gol¤unctie geschreven worden als een
product van matrices. In het geval van de componenten uit (3:44) wordt dit

P =

26664
k+�iky

" �k++iky
"

k��iky
" �k�+iky

"
1 1 1 1
�1 �1 1 1

�k++iky
"

k+�iky
"

k�+iky
" �k��iky

"

37775 ;

E =

26664
eik

+x 0 0 0

0 e�ik
+x 0 0

0 0 eik
�x 0

0 0 0 e�ik
�x

37775 en C =

2664
a
b
c
d

3775 :
Inspectie van P levert dat er een transformatie bestaat die deze in een eenvoudi-
gere vorm omzet door enkel de rijen te manipuleren. Indien men namelijk de
eerste en vierde door twee deelt en bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, en
hetzelfde doet voor de tweede en derde, verkrijgt men na herschikking van de
rijen, de volgende matrix

P 0 =

2664
1 1 0 0
k+

" �k+

" � iky
" � iky

"
0 0 1 1

� iky
" � iky

"
k�

" �k�

"

3775 :
Deze sterke vereenvoudiging vergemakkelijkt het uitrekenen van verdere eigen-
schappen aanzienlijk. Ook valt op dat wanneer ky gelijk aan nul is, deze matrix
blokdiagonaal geschreven kan worden, wat neerkomt op een ontkoppeling tussen
de twee soorten golven. Het bestaan van deze transformatie, die overigens uni-
tair is, heeft belangrijke implicaties. Deze worden aangehaald in het volgende
deel.

3.4 Pseudospin in bilaag grafeen

In dit deel wordt het begrip pseudospin dat ingevoerd werd bij SLG getoetst in
BLG. Er wordt nagegaan of de pseudospin nog steeds behouden is en wat voor
implicaties dit heeft voor BLG. De behandeling wordt eerst uitgevoerd voor de
tweebandsbenadering om daarna uit te breiden naar de vierspinor.

3.4.1 Tweebandsbenadering

Het bestaan van pseudospin wordt duidelijk wanneer de BLG Hamiltoniaan in de
tweebandsbenadering wordt beschouwd, vergelijking (3:21) kan ook geschreven
worden als

ĤB =
~2v2F
1

�
�̂x
�
k2x � k2y

�
+ 2�̂ykxky

�
+ V (x) 1̂; (3.46)

waarin een eendimensionale potentiaal V (x) ook in rekening wordt gebracht.
Bij SLG blijkt dat de snelheid behouden blijft indien ky = 0. Voor BLG is dit
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echter niet meer zo aangezien de snelheid bij loodrechte inval nu gegeven wordt
door

v̂x = �i
h
x̂; ĤB;?

i
= 2

~2v2F
1

kx�̂x; (3.47)

waarin de �?�erop wijst dat ky nul verondersteld wordt. De tijdsafgeleide van
deze snelheid wordt in het Heisenbergbeeld gegeven door

@tv̂x = �i
h
v̂x; ĤB;?

i
=
~2v2F
1

�̂x
dV

dx
; (3.48)

en dus geldt dat de snelheid niet noodzakelijk behouden is, maar afhangt van
de gradiënt van de aangelegde potentiaal.
In één dimensie is het echter wel duidelijk de Hamiltoniaan commuteert met

�̂x omdat geldt dat

� i
h
�̂x; ĤB;?

i
= 0; (3.49)

en dus dat �̂x behouden blijft. Dit is het essentiële gegeven dat de basis legt
voor de voorspellingen omtrent transmissie in BLG. Het energiespectrum van
de Hamiltoniaan (3:46) in één dimensie wordt namelijk gegeven door

E?kx;� = �
~2v2F
1

k2x; (3.50)

waarin � = �1, de eigenwaarden zijn van �̂x. In SLG werd �̂x de pseudospin
van de deeltjes genoemd. Uit de bovenstaande betrekking blijkt dus dat de
pseudospin in de tweebandsbenadering voor BLG overeenkomt met het teken
van de energie van de deeltjes aangezien k2x steeds positief is. De energiebanden
die dezelfde pseudospin hebben zijn ook zo aangeduid in �guur 3.3. Elektronen
die een positieve energie hebben, zullen bij loodrechte inval op een potentiaal-
barrière de pseudospin dus moeten behouden. Wanneer hun energie kleiner is
dan de hoogte van de potentiaal, zijn er echter geen toestanden beschikbaar die
dezelfde energie en pseudospin hebben. Hierdoor zal de transmissie dus worden
onderdrukt en zullen de elektronen terugkeren via de linkspropagerende toes-
tand voor de potentiaalstap die wel dezelfde pseudospin heeft. Deze situatie is
schematisch weergegeven in �guur 3.4.
Wanneer de inval niet loodrecht is, zal de commutator in vergelijking (3:49)

niet meer exact nul zijn, maar zal ze gelijk zijn aan

� i
h
�̂x; ĤB;?

i
= 4

~2v2F
1

kxky�z: (3.51)

Dit wijst erop dat �̂x niet meer behouden is en dat het dus mogelijk is voor een
elektron om via de andere pseudospintoestand te kunnen propageren door de
barrière.
De Berryfase bepaalt het verband tussen de richting van de pseudospin en

de golfvector ~k. Voor een deeltje met golfvector ~k = (k cos (�) ; k sin (�)), kan
de Hamiltoniaan van BLG in de tweebandsbenadering geschreven worden als

Ĥ = " (k)~�:~n (�) ;

waarin " de energie-eigenwaarden, �i de Paulimatrices zijn en ~n wordt gegeven
door

~n = � (cos (2�) ; sin (2�)) :
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Figuur 3.4: Schematische weergave van het invallen van elektronen in de twee-
bandsbenadering in BLG. De groene pijlen geven de zin van de k vector weer,
de zwarte pijlen geven de zin van de pseudospin weer. De kleur van de banden
komt overeen met gelijkheid in pseudospin. De inzet toont de projectie van de
pseudospin op het reciproke vlak.

Uit deze notatie volgt dat een eigentoestand van Ĥ overeenkomt met elektronen
met hun pseudospin parallel aan de as ~n. Indien de golfvector nu geroteerd
wordt over een hoek �, zal ook de as ~n en dus de projectie van de pseudospin
roteren over een hoek 2�. Als een deeltje nu een gesloten lus maakt in het
reciproke vlak, zal het een faseverschil �B = 2� oplopen met de oorspronkelijke
toestand. Dit faseverschil is de Berryfase. Aangezien de Berryfase in BLG gelijk
is aan 2�, zal de pseudospin een volledige keer zijn rondgedraaid bij een rotatie
over � in de reciproke ruimte. Dit bevestigt dat de elektronen die bewegen in
tegengestelde zin een gelijkgerichte pseudospin hebben.
In �guur 3.4 wordt het behoud van pseudospin schematisch weergegeven. De

inzet van deze �guur toont ook de projectie van de pseudospin op het reciproke
vlak en hieruit blijkt inderdaad dat voor terugkerende deeltjes de pseudospin
gelijk georiënteerd is als voor de inkomende.

3.4.2 Pseudospin bij de vierspinor

Ook bij de vierspinor kan gebruik gemaakt worden van een soort van pseudospin
om transmissie onder bepaalde hoeken te verklaren. In puntje 3.3.2 werd een
symmetrie in de gol¤uncties opgemerkt en het zal blijken dat deze symmetrie
gebruikt kan worden om pseudospin te de�niëren bij de vierspinor.
De transformatie die gebruikt werd in 3.3.2 bestaat erin om symmetrische

en antisymmetrische combinaties te maken van de eerste en vierde en van de
middelste twee spinorcompontenten. Dit komt neer op een transformatie

	0 = U	; (3.52)

waarin U nu een unitaire matrix is, UyU = I, met I de eenheidsmatrix. Op
dezelfde manier kan nu ook de Hamiltoniaan (3:18) onderworpen worden aan
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de transformatie

H 0 = UyHU = ~vF

2664
0 kx 0 �iky
kx � 1

~vF iky 0

0 �iky 0 kx
iky 0 kx

1
~vF

3775 ; (3.53)

waarin 1 de interlaag hopping parameter is. Vanwege de unitariteit van de
transformatie zullen deze nieuwe Hamiltoniaan, H 0, en de nieuwe spinor 	0

ook voldoen aan de Schrödingervergelijking met dezelfde eigenwaarden en dus
hetzelfde energiespectrum.
Deze unitaire transformatie levert een Hamiltoniaan die blokdiagonaliseert

voor ky = 0, loodrechte inval dus. Op de diagonaal bevindt zich nu twee maal
een 2� 2 Hamiltoniaan die doet denken aan deze van eendimensionaal SLG en
kan geschreven worden als

ĤS = ~vF �̂xkx + ��̂z
1
2
� � 1

2
1̂; (3.54)

waarin �̂i de Paulimatrices zijn en � = �1 overeenkomt met de eerste of tweede
blok in (3:53). De eerste term uit deze Hamiltoniaan is de vrije SLG Hamil-
toniaan en de laatste term komt overeen met een potentiaalterm. De tweede
term komt echter overeen met een massaterm zoals deze in de tweedimensionale
Dirac Hamiltoniaan (2:17). De massa m die met deze massaterm correspon-
deert hangt af van 1. Identi�catie met de Dirac-Weyl Hamiltoniaan in twee
dimensies, vergelijking (2:17), levert dat

mc2 =
1
2
:

Nu werd eerder al de lichtsnelheid c uit de volledige Dirachamiltoniaan al geï-
denti�ceerd met de Fermisnelheid vF in deze beschrijving en dus geldt dat

m =
1
2v2F

: (3.55)

Deze uitdrukking voor de massa is exact dezelfde als deze die bekomen werd
door de BLG Hamiltoniaan in de tweebandsbenadering te vergelijken met de
Schrödinger Hamiltoniaan in vergelijking (3:23).
Voor loodrechte inval splitst het probleem zich dus op in twee geïsoleerde

lagen grafeen met een massaterm en een potentiaalterm in de Dirachamiltoniaan.
Het energiespectrum van deze twee Hamiltonianen wordt nu gegeven door

E = ��
2
1 �

r
(~vF k�)

2
+
1

4
21; (3.56)

waarin � weer overeenkomt met de eerste of tweede blok uit de Hamiltoniaan
(3:53). Dit spectrum levert voor iedere � twee banden op die gescheiden zijn met
een bandkloof gelijk aan 1. Deze banden komen overeen met de onderbroken
curven uit �guur 3.3. In deze �guur geeft de kleur ook aan welke banden horen
bij een de verschillende waarden van �.
Bij de eigenwaarden (3:56) horen ook eigenfuncties die de Schrödingervergelijk-

ing met de SLG Hamiltoniaan met massatermen, vergelijking (3:54) oplossen.
Deze eigenfuncties zijn twee propagerende golven met golfvector k�

 �� � e�ik
�x: (3.57)
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De uitdrukking van deze golfvectoren k� komt voor ky = 0 overeen met deze
afgeleid voor de totale 4� 4 Hamiltoniaan in vergelijking (3:43), wat eenvoudig
te bekomen is als vergelijking (3:56) wordt opgelost naar k�.
Aangezien voor loodrechte inval het systeem ontkoppeld is, zullen elektronen

die propageren volgens k+ niet kunnen overgaan naar een toestand volgens k�

en vice versa. Deze � = �1 komt dus overeen met de notie van pseudospin die
ingevoerd werd bij de tweebandsbenadering. Aangezien, zoals blijkt uit �guur
3.3, de twee middelste banden een verschillende pseudospin hebben, zullen de
selectieregels voor de vierspinor overeenkomen met deze voor de tweebandsbe-
nadering indien de energie klein genoeg is.
Voor de vierbandsbehandeling corresponderen er met iedere pseudospin �

echter twee banden. Dit zorgt ervoor dat de pseudospin ook behouden is wanneer
het elektron overgaat van de ene op de andere band uit vergelijking (3:56). Dit
fenomeen wordt toegelicht in het volgende deel
Voor niet-loodrechte inval zal de Hamiltoniaan (3:53) niet meer blokdiago-

naal zijn en zal de pseudospin � niet meer behouden moeten blijven. Hierdoor
is het in dat geval wel mogelijk dat elektronen een pseudospin�ip te ondergaan.
Tot slot nog een belangrijke opmerking om verwarring in deze discussie tegen

te gaan. De pseudospin � in BLG is het gevolg van de mogelijkheid tot blokdi-
agonalisatie van de Hamiltoniaan. De getransformeerde gol¤unctie die bij deze
nieuwe Hamiltoniaan hoort is een lineaire combinatie van de gol¤uncties be-
horende bij de vier verschillende atomen uit de eenheidscel van BLG. Het zijn
deze linaire combinaties die aanleiding geven tot pseudospin en de interpretatie
dat elektronen bij loodrechte inval zich gedragen alsof ze op SLG met massa
bewegen. Dit mag dus niet geïnterpreteerd worden dat de elektronen ook e¤ec-
tief slechts op één van de twee lagen bewegen. Dit staat in contrast met SLG
waar de pseudospin wel correspondeerde met het subrooster waarop het elektron
propageert.

3.4.3 Pseudospin, transmissie en cloaking in BLG

Het bestaan van pseudospin in BLG laat toe om de transmissie van elektronen
door potentiaalbarrières te voorspellen en verklaren. In dit deel wordt alles op
een rijtje gezet om de behandeling in de volgende sectie overzichtelijker te maken.
Hierbij wordt ook de link gelegd met de zogenaamde cloaking (verbergen) van
energietoestanden in een barrière als gevolg van het bestaan van pseudospin.
Elektronen kunnen bij loodrechte inval propageren in een barrière indien de

propagerende toestand in de barrière

� dezelfde pseudospin � heeft

� een energieniveau in de barrière heeft dat overeenkomt met de energie van
het invallende elektron

In �guur 3.5 zijn schematisch twee barrières weergegeven die tot kwalitatieve
verschillen zullen leiden. Hiernaast zijn ook de energiebanden bij loodrechte
inval weergegeven zowel buiten als binnen het barrière gebied. In het vorige
puntje is de identi�catie van de energiebanden met de pseudospin uitgelegd. De
implicaties hiervan geven nu weer of transmissie onderdrukt wordt of niet.
Beschouw daarvoor het linker paneel van �guur 3.5. In dit geval is de po-

tentiaal V0 kleiner dan 1. Indien een elektron een pseudospin � = +1 heeft,
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Figuur 3.5: Schematische weergave van de energiebanden van BLG bij een bar-
rière. De volle curven horen bij elektronen met pseudospin � = +1, de onder-
broken curven bij pseudospin � = �1. Links is een barrière weergegeven met
hoogte V0 < 1 en is voor een elektron met energie kleiner dan de potentiaal-
hoogte het typisch verloop weergegeven. Het paneel rechts is analoog aan links,
maar dan voor een potentiaal V0 > 1.

en zich dus �op de volle band�bevindt, dan zal het enkel kunnen propageren
in het barrièregebied indien het een energie heeft die groter is dan V0. Indien
niet zal het wegens behoud van pseudospin niet kunnen propageren in het bar-
rièregebied. Dit gedrag is op het eerste zicht tegen intuïtief aangezien BLG wel
energietoestanden in de barrière bezit, namelijk deze met pseudospin � = �1.
Het lijkt dus alsof voor loodrechte inval deze toestanden worden �verborgen�
van de elektronen buiten de barrière. Dit fenomeen wordt cloaking genoemd.
Het begrip is recent ingevoerd in [49] en wordt letterlijk vertaald als �mantel�.
Hiermee wordt bedoeld dat het is alsof de toestanden in de barrière door middel
van een mantel van de toestanden erbuiten worden afgeschermd.
Voor niet-loodrechte inval is de pseudospin niet meer behouden en zal het

mogelijk zijn om via de propagerende toestanden van k� door de barrière te tun-
nelen. Aangezien deze toestanden enkel binnen de barrière kunnen bestaan, kan
de barrière worden beschouwd als een potentiaalput voor deze toestanden. Hier-
door zullen de energieniveaus discretiseren, net als bij de Schrödingervergelijk-
ing in C.4. Propagatie via k� is dan enkel mogelijk indien het elektron een
energie heeft dat correspondeert met het discrete spectrum van de toestand
met pseudospin � = �1. Dit zal dus resulteren in resonanties in de transmissie
als functie van de energie.
De bovenstaande uitleg maakt enkel gebruik van de middelste twee en-

ergiebanden van het spectrum van BLG en dus zijn deze fenomenen ook te
verwachten bij de tweebandsbenadering. Aangezien de energieniveaus echter
afhangen van de golfvector en deze bij de tweebandsbenadering anders is dan
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bij de vierspinor, zullen de niveaus ook voor andere energieën optreden.
Beschouw nu het rechter paneel van �guur 3.5. In dit geval is de potentiaal

V0 groter dan 1. Hierdoor zullen er wel toestanden met pseudospin � = +1
bestaan in de barrière aangezien de onderste band nu deels een positieve en-
ergie heeft. Elektronen die een energie kleiner hebben dan het verschil V0 � 1,
zullen nu ook bij loodrechte inval wel kunnen propageren door de barrière in-
dien de energie van deze elektronen overeenkomt met één van de energieniveaus
in de barrière. Elektronen kunnen dan zonder van pseudospin te veranderen
resonant tunnelen door de barrière. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
dit niet verward mag worden met Klein tunneling. Bij Klein tunneling zijn de
energieniveaus waarlangs getunneld wordt immers continu, ook in een barrière
met eindige lengte. Dit komt doordat de gol¤uncties die de propagatie in de
barrière beschrijven bij Klein tunneling dezelfde zijn als deze die die de prop-
agatie erbuiten beschrijven. In dit geval gebeurt de tunneling echter via een
gol¤unctie die wel dezelfde pseudospin � heeft, maar niet dezelfde eigentoestand
van de Hamiltoniaan is als deze van de invallende elektronen. Hierdoor kan er
nu niet gesproken worden van Klein tunneling.

3.5 Stappotentialen in de tweebandsbenadering

Zoals ook gedaan voor SLG, wordt nu onderzocht wat de transmissie- en re�ectie
eigenschappen zijn van elektronen die zich in BLG bewegen. Hiervoor worden
weer eendimensionale stappotentialen beschouwd, namelijk een potentiaalstap
en een potentiaalbarrière. Aangezien de bandenstructuur het nu toelaat om
verschillende soorten propagerende golven te hebben, namelijk propagatie cor-
responderend met de verschillende energiebanden, zullen er voor de BLG nieuwe
fenomenen mogelijk zijn. Er wordt in deze sectie begonnen met de tweebands-
benadering voor potentiaalstap en -barrière. In de volgende sectie wordt de
volledige vierspinor gebruikt, waardoor ook hogere energieën gesimuleerd kun-
nen worden. Hierdoor kan tot slot ook verstrooiing tussen de twee propagerende
banden in rekening gebracht worden.

3.5.1 Matrixnotatie en transfermatrixmethode

Om de gol¤uncties van een speci�ek probleem met stappotentialen te vinden,
kan men de coë¢ ciënten berekenen door ervoor te zorgen dat deze voldoen aan
de continuïteitseisen uit appendix B.3. Deze eisen de�niëren een stelsel van vier
vergelijkingen die eenvoudig kunnen worden neergeschreven in matrixvorm voor
een stappotentiaal op plaats x = u. De twee eerste vergelijkingen leveren zo

	1 (x = u) = 	2 (x = u) ;

of in matrixnotatie

P1E1 (x = u) C1 = P2E2 (x = u) C2; (3.58)

wat in dit geval een gelijkheid tussen 4 � 2 matrices is. Nu moet ook voor de
afgeleiden gelden dat ze gelijk zijn bij x = u. Aangezien enkel de matrix met
exponentiëlen afhangt van x, wordt deze afgeleide

d

dx
E (x) = D [ikx;�ikx; �x;��x] E (x) ;
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waarin D een diagonaalmatrix is met de elementen uit zijn argument. Zo wordt
de tweede vergelijking

P1D2E1 (x = u) C1 = P2D2E2 (x = u) C2:

Om de analogie met de voorgaande oplossingen te bewaren, kunnen de P en
D matrices worden samengesteld tot 4� 4 matrices

P 0 =

2664
1 1 1 1

�se2i� �se�2i� sh sh�1

ikx �ikx �x ��x
�sikxe2i� sikxe

�2i� s�xh �s�xh�1

3775 ; (3.59)

en zo geldt de gelijkheid (3:58) ook nu, zij het met de uitgebreide P matrix.
Hierdoor kan de transfermatrix ook berekend worden als eerder

M1!2= E�11 (x = u)P 0�11 P 02E2 (x = u) : (3.60)

De expliciete vorm van deze transfermatrix is echter te gecompliceerd om een
bepaald analytisch gedrag te kunnen distilleren en daarom beperken we ons tot
numerieke weergaven van de resultaten die ermee berekend worden.

3.5.2 Transmissiewaarschijnlijkheid

Bij de behandeling voor de Schrödingervergelijking blijkt in C.6.2 dat kwan-
tumtunneling optreedt wanneer deeltjes op een potentiaalbarrière invallen, ook
al zouden ze klassiek niet mogen penetreren. Bij de elektronen in SLG blijkt
dat ze bij loodrechte inval voor 100% doorgelaten worden, wat een manifestatie
van het Kleine¤ect als gevolg van de chiraliteit van de elektronen is. In dit deel
wordt onderzocht wat de transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden zijn voor
elektronen in BLG binnen de tweebandsbenadering.

Randvoorwaarden

In �guur 3:6 is de potentiaalbarrière weergegeven met de bijbehorende lopende
en uitdovende golven en hun coë¢ ciënten. Er wordt genormaliseerd op de recht-
slopende invallende vlakke golf, horende bij de coë¢ ciënt a1, de re�ectie komt
overeen met de coë¢ ciënt b1 en de transmissie met a3. Verder stijgen de expo-
nenten bij d1 en c3 exponentieel en moeten deze dus ook gelijk aan nul zijn voor
een genormeerde stroomdichtheid, net als de golf bij b3 die een linkslopende golf
uitdrukt. Uitgedrukt als functie van de coë¢ ciënten wordt dit nu0BB@

1
r
c1
0

1CCA =MBar

0BB@
t
0
0
d3

1CCA ;

waarinMBar de transfermatrix van de barrière is. Deze matrixvergelijking kan
nu eenvoudig worden opgelost om de transmissie- en re�ectiecoë¢ ciënt te vinden
als functie van de componenten van de transfermatrix

r =
M24M41 �M21M44

M14M41 �M11M44
; (3.61)

t =
M44

M11M44 �M14M41
: (3.62)
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Figuur 3.6: Schematische voorstelling van de potentiaalbarrière met dikte d
en hoogte V0 voor BLG. Zowel buiten als binnen het barrière gebied zijn er
propagerende toestanden mogelijk. De propagerende en uitdovende golven zijn
weergegeven met hun respectievelijke coë¢ ciënten in de drie gebieden.

Hierin stellen Mij de respectievelijke elementen van de transfermatrix voor.
Kennis van de transfermatrix leidt hiermee rechtstreeks tot de transmissie- en
re�ectiecoë¢ ciënten aangezien deze voor de barrière gelijk zijn aan het kwadraat
van de norm van de respectievelijke coë¢ ciënten.
Omdat loodrechte inval analytisch gemakkelijker op te lossen is, wordt dit

voorbeeld eerst uitgewerkt. Vervolgens zal dan het probleem tweedimensionaal
worden aangepakt.

Analytische oplossing voor loodrechte inval

Voor loodrechte inval wordt de P 0 matrix (3:59)

P 0 (� = 0) =

2664
1 1 1 1
�s �s s s
ikF �ikF kF �kF
�sikF sikF skF �skF

3775 ;
waarin kF de Fermi golfvector is. Aangezien de energie E waarmee de elektronen
invallen nu kleiner dan de potentiaalhoogte V0 wordt genomen, geldt er dat

1 = s1 = �s2;

De transfermatrix die deze situatie beschrijft wordt gevonden door het berekenen
ervan via (3:60) en levert een van de vorm

M =

�
0 A
B 0

�
(3.63)

met

A =
1

2k1

�
e�(ik1�k2)u (k1 � ik2) e�(ik1+k2)u (k1 + ik2)
e(ik1+k2)u (k1 + ik2) e�(ik1+k2)u (k1 � ik2)

�
; (3.64)

B =
1

2k1

�
e�(k1�ik2)u (k1 + ik2) e�(k1+ik2)u (k1 � ik2)
e(k1+ik2)u (k1 � ik2) e(k1�ik2)u (k1 + ik2)

�
: (3.65)
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met k1 en k2 de Fermi golfvector respectievelijk buiten en binnen de barrière.
De vorm van deze transfermatrix is opvallend. De matrices A en B hebben
namelijk dezelfde vorm als de transfermatrix voor de Schrödingervergelijking
zoals berekend in C.6.1, zij het wanneer k2 vervangen wordt door ik2. Voor
loodrechte inval gedragen de elektronen zich dus alsof ze enkel propageren vol-
gens de Schrödingervergelijking en er geen tweede band bestaat. Dit is ook
meteen duidelijk na inspectie van de Hamiltoniaan (3:21) aangezien voor ky = 0
deze overeenkomt met twee keer de Schrödingervergelijking, zij het dan voor de
niet-diagonaal elementen. Wanneer ky echter verschillend wordt van nul, zal de
situatie veranderen zoals getoond wordt in het volgende puntje 3.5.2.
De eenvoudige vorm van de transfermatrix laat toe om ook eenvoudige uit-

drukkingen te vinden voor de transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden via
(3:61) en (3:62). De transfermatrix van de barrière is immers van de vorm

MBar = M1!2 (0)M2!3 (d)

=

�
0 A (0)

B (0) 0

�
:

�
0 A (d)

B (d) 0

�
=

�
A (0) :B (d) 0

0 B (0) :A (d)

�
waarin A (x) en B (x) de blokken van de transfermatrix (3:63) voorstellen. Hier-
door worden de transmissie- en re�ectiecoë¢ ciënten gegeven door

t =
1

M11
=

2e�idk1k1k2
2k1k2 cosh (k2d)� i (k21 � k22) sinh (k2d)

;

r =
M21

M11
=

�i
�
k21 + k

2
2

�
sinh (k2d)

2k1k2 cosh (k2d)� i (k21 � k22) sinh (k2d)
:

De uiteindelijke transmissiewaarschijnlijkheid wordt nu gegeven door T = jtj2 en
wordt weergegeven in �guur 3.7. Hieruit blijkt dat de transmissiewaarschijnlijk-
heid exponentieel afneemt met de dikte van de barrière. De uitdrukkingen die
hierbij bekomen worden zijn zoals verwacht dezelfde als deze voor Schrödinger-
tunneling uit C.6.2 indien de golfvector in de barrière imaginair is.

Hoekafhankelijke inval

De transfermatrix die opgesteld werd in puntje 3.5.1 kan nu ook gebruikt worden
om de transmissie te berekenen wanneer de elektronen onder een hoek � op de
barrière invallen.
In �guur 3.8 rechts wordt weergegeven wat de transmissie is als functie van

de hoek waaronder wordt ingevallen en dit voor verschillende diktes en voor
de potentiaalstap (wat dus overeenkomt met een barrière met oneindige dikte
en wordt weergegeven met een stippellijn). Het blijkt dat afhankelijk van de
invalshoek er resonante con�guraties bestaan waarbij de transmissie perfect is.
Indien de hoekafhankelijkheid van de transmissie in SLG hiermee vergeleken
wordt, valt op dat nu loodrechte transmissie onderdrukt wordt, waar het bij
SLG net gestimuleerd werd. Dit is het gevolg van het behoud van pseudospin.
Tot slot van dit deel wordt in �guur 3:8 ook de afhankelijkheid van de trans-

missie als functie van de energie en de transversale impuls (dus de invalsricht-
ing) van de elektronen weergegeven. Voor energieën kleiner dan de hoogte van
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Figuur 3.7: Transmissiewaarschijnlijkheid voor de tweebandsbenadering in BLG
als functie van de dikte voor een barrière met hoogte V0 = 0:51 en energie
van de deeltjes gelijk aan E = 0:251. De volle curve is de transmissie voor
loodrechte inval, de paarse voor een hoek � = �

8 en de beige voor � =
�
4 .

de barrière wordt de transmissie bij loodrechte inval onderdrukt, maar treden er
duidelijk resonanties op wanneer de deeltjes schuiner invallen. Voor energieën
groter dan de barrièrepotentiaal zijn er ook duidelijke resonanties zichtbaar.
De beschrijving van deze resonanties, net als de hoekafhankelijkheid ervan wor-
den beschreven bij de behandeling van de vierspinor omdat dit een algemenere
uitleg mogelijk maakt. Het feit dat ze in de tweebandsbenadering ook optre-
den wijst er wel op dat ze niet afhankelijk kunnen zijn van de twee buitenste
banden. Aangezien de toestanden in de barrière ook beschreven worden met de
parabolische benadering, zullen de energieniveaus waarvoor resonante tunneling
mogelijk is, wel verschillen van deze berekend bij de vierspinor.
Bij de bespreking met de vierspinor wordt ook duidelijk dat de tweebands-

benadering de situatie niet meer kan beschrijven wanneer de energie groter is
dan 1. Er wordt immers opgemerkt dat er nieuwe fenomenen te zien zijn in
dit energiegebied die niet optreden bij de tweebandsbenadering. Dit is te zien
bij vergelijking met �guur 3.11, maar daarover dus later meer.

3.6 Vierspinor

3.6.1 Transfermatrix

Dankzij de matrixnotatie ingevoerd in 3.3.2, kan via vergelijking (3:60) de trans-
fermatrix van dit probleem gevonden worden. Hoewel de expliciete vorm ervan
te complex is om weer te geven, zijn er enkele eigenschappen in op te merken.
Zo kan ze geschreven worden als

M (u) =

�
A (k+) B (k+; k�; ky)

B0 (k+; k�; ky) A (k�)

�
; (3.66)
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Figuur 3.8: Transmissie van elektronen in de tweebandsbenadering. Links wordt
de transmissiewaarshijnlijkheid weergegeven als functie van de energie en de
transversale impuls voor een barrière met hoogte V0 = 0:51 en dikte d =
25nm. De stippellijnen komen overeen met het energiespectrum voor kx = 0 in
het barrière gebied en bakenen zo de regio�s af waar propagatie in de barrière
mogelijk is. Rechts: transmissiewaarschijnlijkheid als functie van de invalshoek
voor energie E = 0:21, V0 = 0:51 en verschillende diktes. De blauwe is
voor d = 50nm, de paarse voor d = 30nm. De beige stippelcurve is voor een
potentiaalstap met dezelfde waarden voor V0 en E als de andere curven.

waarin A de transfermatrices zijn voor SLG, maar dan met de k� golfvectoren.
De B matrices zijn lineair in ky, wat voor blokdiagonalisatie zorgt bij loodrechte
inval. Enkel in deze B matrices komen zowel k+ als k� voor, waardoor voor
ky = 0 er geen koppeling tussen deze toestanden kan bestaan. Dit stemt overeen
met de bewering uit 3.4.2 dat in dat geval het systeem te beschrijven is als twee
geïsoleerde lagen grafeen met een massaterm.

3.6.2 Potentiaalbarrière

Zoals is weergegeven in �guur 3.5, kan nu ook onderzocht worden hoe de transmissie-
en re�ectiewaarschijnlijkheden zich gedragen bij BLG met vier banden. Hierbij
wordt weer nagegaan of en hoe er tunneling mogelijk is en of de resonanties
gelijkaardig zijn aan deze bij de tweebandsbenadering.
Aangezien er nu twee verschillende soorten propagerende golven kunnen

bestaan, zullen elektronen van de ene in de andere vorm omgezet kunnen worden
en dit kan nieuwe soorten transmissie induceren. Hierbij wordt steeds de link
gelegd met het bandenspectrum en de pseudospin eigenschappen die eerder al
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zijn besproken en wordt er geprobeerd de hoekafhankelijkheid van de resonanties
te verklaren.

Randvoorwaarden

Wanneer een potentiaalbarrière met breedte d en hoogte V0 beschouwd wordt,
is de totale transfermatrix gegeven door

MBar =M1!2 (0)M2!1 (d) : (3.67)

Hierin is de tweede transfermatrix gelijk aan de inverse van de eerste, geëvalueerd
op x = d. Voor een algemene transversale impuls ky is deze transfermatrix te
complex om weer te geven en wordt daarom achterwege gelaten.
In puntje A.2.2 wordt de stroomdichtheid voor de vierspinor berekend. De

coë¢ ciënten van de verschillende propagerende of uitdovende golven zijn dezelfde
als bij de tweebandsbenadering indien de energie lager is dan de potentiaal-
hoogte. De randvoorwaarden zijn dus ook dezelfde in dit geval.
Inspectie van de vierspinor (3:44) levert dat met de de�nitie voor k�, gegeven

in vergelijking (3:43), de propagerende golven met pseudospin � = �1 uitdovend
worden wanneer de energie kleiner is dan de interlaag hoppingparameter 1.
Voor bijvoorbeeld de derde exponentiële, horende bij c, geldt zo bijvoorbeeld
dat

c exp
�
ik�x

�
! c exp (��x)

waarin k� = i�. Dit wil zeggen dat de naar rechts propagerende golf een naar
rechts uitdovende golf wordt. Aangezien er wegens behoud van stroom geëist
wordt dat voor x naar �1 de gol¤uncties niet mogen divergeren, wil dit zeggen
dat voor de barrière de coë¢ ciënt c1 nul gesteld moet worden indien de energie
kleiner is dan 1. Dit komt overeen met het insturen van elektronen met een
pseudospin � = +1. Analoog zal ook in het deel na de barrière d3 nul moeten
zijn, deze golf divergeert immers als de energie kleiner is dan 1 en is anders
een linkslopende golf na de barrière.

Transmissie- en re�ectiematrices

Het is duidelijk dat de randvoorwaarden van dit probleem afhangen van de
pseudospin � van het ingestuurde elektron. Om deze afhankelijkheid te bepalen,
wordt eerst het geval beschouwd waarbij de invallende golf volgens � = +1
beweegt.
De stroom wordt genormeerd op de invallende vlakke golf, horende bij de a1,

en zo kunnen er twee transmissiecoë¢ ciënten geïntroduceerd worden, namelijk
transmissie met en zonder pseudospinverandering. Deze worden t++ genoemd
voor de transmissie met behoud van de pseudospin en t+� voor transmissie
met een pseudospin�ip. Analoog kunnen ook twee re�ectiecoë¢ ciënten worden
gede�nieerd, namelijk r++ voor behoud van de pseudospin en r

+
� voor pseudospin-

�ip. Aangezien deze vier coë¢ ciënten horen bij de propagerende golven in de
juiste richting (dus voor r linkslopend voor de barrière en voor t rechtslopend
na de barrière), kan dit alles worden samengevat in het verband tussen de coëf-
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�ciëntvectoren 0BB@
1
r++
0
r+�

1CCA =MBar

0BB@
t++
0
t+�
0

1CCA ; (3.68)

waarbij meteen de de�nitie van de transfermatrix MBar is gebruikt. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat de coë¢ ciënten bij pseudospin�ip enkel als
transmissie of re�ectie gelden indien de golven daar ook daadwerkelijk propage-
rend zijn en dus de energie voldoet aan E > 1.
Indien de energie groot genoeg is, kan men dus ook een elektron met � = �1

laten invallen. In dit geval wordt de stroom genormeerd via c1 en wordt a1 nul
gesteld. Het verband tussen de coë¢ ciënten wordt zo0BB@

0
r�+
1
r��

1CCA =MBar

0BB@
t�+
0
t��
0

1CCA ; (3.69)

waarin de indices van de re�ectie- en transmissiecoë¢ ciënten veranderd zijn. De
bovenste index slaagt immers op de pseudospin van de invallende elektronen en
de onderste op de pseudospin erna.
Vervolgens kan men het verband nagaan tussen deze coë¢ ciënten en hun re-

spectievelijke transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden. De transmissiewaar-
schijnlijkheid werd voor de Schrödingervergelijking gede�nieerd in C.6.2 als de
verhouding van de stroomdichtheden van de invallende elektronen en deze na
de barrière

T =
jx;+ (x < 0)

jx;+ (x > d)
: (3.70)

Rekening houdend met de pseudospin van de elektronen, kan zo de transmissie-
waarschijnlijkheid worden berekend met behulp van (A:25) als

T �� =
j�x;+ (x > d)

j�x;+ (x < 0)
(3.71)

=

��t����2 k�
k�

: (3.72)

waarin � de pseudospin van de invallende deeltjes voorstelt en � die van de uit-
gaande. Wanneer de elektronen een pseudospin�ip ondergaan, moet de trans-
missiewaarschijnlijkheid dus gecomenseerd worden met de verhouding van de
golfvectoren. Dit is het rechtstreekse gevolg van het behoud van stroom. Omdat
de elektronen in verschillende banden met een verschillende snelheid bewegen
moet hiervoor gecompenseerd worden.
Analoog kan ook voor de re�ectie een gelijkaardig verband gevonden worden

en dit de�nieert de transmissie- en re�ectiematrices als

T (E; ky) =

24 t++ t+�

q
k�

k+

t�+

q
k+

k� t��

35 (3.73)

R (E; ky) =

24 r++ r+�

q
k�

k+

r�+

q
k+

k� r��

35 (3.74)
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Figuur 3.9: Schematische weergave van de overgangswaarschijnlijkheden tussen
de verschillende propagerende toestanden bij een barrière.

zodat de norm kwadraat van de elementen van deze matrices overeenstemmen
met de transmissie- of re�ectiewaarschijnlijkheden. Aangezien de invallende
stroom genormeerd is op 1, geldt er dat

1

2

�
Tr
�
T yT

�
+ Tr

�
RyR

��
= 1: (3.75)

De elementen van deze matrices zijn schematisch weergegeven in �guur 3.9.

Tijdsinversiesymmetrie en verstrooiing

De transmissie- en re�ectiematrices uit het vorige deel hebben enkele eigen-
schappen die een behandeling in de toekomst vergemakkelijken. Hiervoor dient
wel de equivalentie tussen de twee valleien rond de niet equivalente Diracpunten
worden gebruikt.
Voor de tijdsafhankelijke Schrödingervergelijking geldt met een spinor 	:

Ĥ	(~r; t) = i~@t	(~r; t) ; (3.76)

De Hermitisch geconjugeerde vorm wordt dan

	y (~r; t) Ĥ = �i~@t	y (~r; t) : (3.77)

Deze vergelijking kan nu getransponeerd worden,

ĤT	� (~r; t) = �i~@t	� (~r; t) : (3.78)

Aangezien voor de Hamiltonianen rond de verschillende Driacpunten geldt dat

ĤT = �Ĥ 0;
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Figuur 3.10: Schematische weergave van de symmetrie tussen de verschillende
vormen van verstrooide transmissie door een barrière.

waarin Ĥ 0 de Hamiltoniaan rond het K 0 punt is, wordt de vergelijking

Ĥ 0	� (~r; t) = i~@t	� (~r; t) : (3.79)

Deze laatste vergelijking komt overeen met elektronen die bewegen in de andere
vallei en in tegengestelde zin.
Deze symmetrie leidt bijvoorbeeld tot een gelijkheid in de verstrooide trans-

missie:

T+� = T�+ ; (3.80)

waarin de T�� gede�nieerd zijn in vergelijking (3:71). In �guur 3.10 wordt dit
schematisch weergegeven. Een elektron dat invalt op de barrière in vallei A via
k+, heeft een waarschijnlijkheid T+;A� om te verstrooien naar k� in dezelfde
vallei na de barrière. Bovenstaande redenering geeft echter dat deze situatie
dezelfde is als een elektron dat van rechts invalt via k� in vallei B en zou ver-
strooien naar een linkslopende toestand met k+ in dezelfde vallei. De waarschi-
jnlijkheid hiervoor, T�;B+ is dus gelijk aan T+;A� . Aangezien verondersteld wordt
dat er geen verstrooiing tussen de valleien optreedt, kan worden besloten dat

T�;A+ = T�;B+ = T+;A� = T+;B� :

Aangezien beide valleien equivalent verondersteld worden, kunnen de vallei-
indices achterwege gelaten worden en wordt uitdrukking (3:80) bekomen.
Een analoge redenering leidt ook tot het gelijkstellen van de verstrooide

re�ectie
R+� = R�+: (3.81)

Samen met de vergelijking (3:75), kan hieruit worden afgeleid dat ook geldt

T++ +R
+
+ = T�� +R

�
�: (3.82)
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3.6.3 Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden

Nu de transfermatrix en de randvoorwaarden gekend zijn, kunnen de elementen
van de transmissiematrix worden berekend. Hiertoe wordt begonnen met in-
val met een pseudospin � = +1 voor een potentiaal V0 < 1. Deze situatie
stemt overeen met de berekening bij de tweebandsbenadering en wordt hiermee
vergeleken. Ook zal getracht worden de resonanties die optreden te verklaren.
Daarna zal de hoogte van de barrière groter genomen worden zodat een

situatie verkregen wordt die enkel correct te beschrijven is met de vierspinor.
Hierbij wordt weer onderzocht in welke regimes de transmissie of re�ectie een
resonantie vertoont en waarom.
Tot slot zal worden vergeleken met elektronen die invallen met een pseudospin

� = �1.

Lage potentiaalhoogte (V0 < 1)

Voor lage energieën geldt dat de elektronen slechts kunnen propageren indien ze
pseudospin � = +1 hebben. In �guur 3.11 is de transmissie waarschijnlijkheid
T++ weergegeven voor een potentiaal V0 = 0:51 als functie van de energie en
de transversale impuls ky. Voor energieën kleiner dan 1 komt deze �guur
kwalitatief overeen met wat verkregen werd met behulp van de tweebandsbe-
nadering in �guur 3.8. Voor hogere energieën zijn er echter duidelijk verschillen
te merken. In de �guur zijn nu vier gebieden te identi�ceren tussen dewelke de
transmissie kwalitatief verschillend is. Hiervoor ligt de energie voor ky = 0 in
deze energiegebieden:

Gebied 1 : E < V0 < 1

Gebied 2 : V0 < E < 1

Gebied 3 : V0 < 1 < E < V0 + 1

Gebied 4 : V0 + 1 < E

De energiegebieden zijn ook aangeduid op �guur 3.11. Het blijkt dus mogelijk
te zijn om de transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van ky en E, op te
delen in vier kwalitatief verschillende gebieden. De oorsprong hiervoor ligt in
het feit dat deze gebieden verschillende soorten golven in en buiten de bar-
rière de�niëren. De aard (propagerend of uitdovend) van deze golven zal in de
volgende punten gebruikt worden om de kwalitatieve verschillen te verklaren.

Gebied 1 Voor gebied 1 daalt voor loodrechte inval de transmissie exponen-
tieel met de dikte van de barrière. Zoals besproken is in 3.4.2 is dit het gevolg
van het feit dat BLG voor loodrechte inval beschreven kan worden als SLG met
een massaterm die gelijk is aan 1=2. De transmissiewaarschijnlijkheid voor
onder andere loodrechte inval als functie van de energie is weergegeven in �guur
3.12.
Voor niet-loodrechte inval echter, treden er voor bepaalde energieën en waar-

den van de transversale impuls resonanties op die kwalitatief hetzelfde zijn als
deze bij de tweespinor 3:8. In �guur 3.13 is de transmissie T++ weergegeven als
functie van de dikte van de barrière. Hieruit blijkt dat de resonanties periodisch
afhangen van de dikte voor de inval voor hoeken � niet gelijk aan nul.
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Figuur 3.11: a) Transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van de energie en
de transversale impuls ky voor een barrière met een hoogte van V0 = 0:51 en
dikte d = 25nm. De stippellijnen komen overeen met de grenzen tussen de
gebieden weergegeven in (b); b) Energiebanden voor kx = 0 voor de situatie
buiten de barrière (zwart) en binnen de barrière (oranje). De gebieden waarin
deze banden het (E; ky) vlak opdelen stemmen overeen met een andere aard
van de golven (propagerend of uitdovend) in het systeem. c) Re�ectiewaarschi-
jnlijkheid R++ als functie van de energie en ky voor dezelfde barrière als (a)
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Figuur 3.12: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van de energie voor
een barrière met dikte d = 25nm en hoogte V0 = 0:51. De volle blauwe curve
is voor loodrechte inval, de paarse stippelcurve voor een kleine hoek, kya = 0:1
en de beige stippelcurve voor kya = 0:7.

In dit gebied zijn de golven voor k+ propagerend buiten maar niet binnen de
barrière terwijl dit voor k� net tegengesteld is. Indien de elektronen kunnen ver-
strooien naar een toestand van k�, zullen ze door de barrière kunnen propageren.
Aangezien net als bij een potentiaalput voor de Schrödingervergelijking (zie C.4)
de toestanden kwantiseren in energie, zal deze propagatie slechts mogelijk zijn
via discrete energieniveaus. Deze energieniveaus hangen ook af van de dikte van
de barrière. Dit verklaart kwalitatief de resonanties in dit gebied.

Gebied 2 Hier is de transmissie veel hoger, maar zijn er toch resonanties op
te merken waar de transmissie piekt. Voor loodrechte inval is de transmissie nu
net wel maximaal, op de resonanties na.
Dit gedrag is te verklaren door op te merken dat hier de golven voor k+

ook in het barrière gebied propagerend zijn terwijl de golven voor k� steeds
uitdovend zijn. De elektronen kunnen dus niet verstrooien naar een andere
pseudospintoestand, maar �voelen� net als bij de Schrödingervergelijking wel
de barrière waardoor voor bepaalde energieën de transmissie resoneert. De
kwantitatieve beschrijving van deze resonanties volgt in punt 3.6.3.

Gebied 3 Voor dit gebied zijn de resonanties bij loodrechte inval nog steeds
aanwezig maar worden ze minder prominent aangezien de globale transmissie
stijgt.
In dit gebied kunnen elektronen in beide pseudospintoestanden propageren

buiten de barrière al worden in het barrièregebied de golven horende bij k�

wel weer uitdovend. Aangezien de elektronen met negatieve pseudospin nu wel
kunnen propageren buiten de barrière, is het mogelijk om verstrooide re�ectie en
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Figuur 3.13: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ voor verschillende invalshoeken
als functie van de dikte van de barrière. De blauwe lijn is voor loodrechte
inval, de paarse voor een kleine hoek (5�) en de gouden voor 45�. De energie is
E = 0:251 en de potentiaalhoogte V0 = 0:51.

transmissie te krijgen. Aangezien de koppeling tussen deze toestanden en dus
de verstrooiingswaarschijnlijkheid afhangt van ky, zal voor grote transversale
impuls de verstrooiing groter zijn. Hierdoor daalt de waarschijnlijkheid dat ze
achter de barrière blijven propageren volgens k+ en dus de waarde van T++ . In
�guur 3.14 zijn de verstrooide transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden, T+�
en R+�, weergegeven. Hieruit is het duidelijk dat deze groter wordt in gebied 3,
wat het verlies van waarschijnlijkheid voor T++ verklaart.
In de verstrooide re�ectiewaarschijnlijkheid R+� zijn bovendien resonanties

op te merken in dit gebied. Deze zijn te verklaren door op te merken dat indien
er geen energieniveau beschikbaar is om te propageren via k+, de re�ectie toe
zal nemen. Deze toename is te zien in beide re�ectiekanalen, R+� en R

+
+.

Gebied 4 In gebied 4 ten slotte wordt er een nieuwe soort resonanties zicht-
baar en is de totale transmissie groter. Voor loodrechte inval is de situatie nog
steeds dezelfde als eerder en aangezien de energie nu ver boven die van de poten-
tiaalbarrière ligt, is de waarschijnlijkheid benaderend 1 zoals te zien is in �guur
3.12.
In deze sector zijn beide pseudospingolven propagerend zowel binnen als

buiten het barrière gebied. Uit �guur 3.11 blijkt dat hier de golven amper re-
�ecteren in de oorspronkelijke spintoestand. Het grootste deel van de elektronen
zal gewoon propageren zonder veel van de barrière te merken. De elektronen
die worden verstrooid naar de andere pseudospintoestand kunnen zo resoneren
via propagatie met k� in het barrière gebied. Aangezien de gol�engte van deze
golven anders is, levert dit ook een andere soort resonanties op. De resonanties
die in dit gebied te zien zijn in T++ zijn dus eigenlijk negatieve resonanties als
gevolg van het feit dat de elektronen kunnen verstrooien en in de andere band
terugkeren of verder gaan. Hierdoor zakt ook de transmissie volgens k+, zoals
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Figuur 3.14: Links: verstrooide transmissiewaarschijnlijkheid T+� als functie
van de energie en transversale impuls voor een barrière met hoogte V0 = 0:51
en dikte d = 25nm. Rechts: zelfde als links maar dan voor de verstrooide
re�ectiewaarschijnlijkheid R+�. De stippellijnen duiden de kwalitatief verschil-
lende gebieden in het (E; ky) vlak aan zoals besproken in de tekst. Nota: de
kleurschaal is kleiner dan bij de andere plots.

te zien in �guur 3.11.

Kwantitatieve beschrijving van de resonanties In de vorige delen werden
kwalitatieve argumenten aangehaald om bepaalde resonanties te verklaren. Nu
kan analoog aan de situatie bij de Schrödingervergelijking in C.4 een formule
worden afgeleid die de resonanties kan voorspellen.
De basisveronderstelling is dat de golfvector waarmee gepropageerd wordt in

het barrière deel ervoor zorgt dat de golven exact in de breedte van de barrière
passen. Wiskundig wil dit zeggen dat de dikte gelijk moet zijn aan een geheel
aantal keer de halve gol�engte,

d = n
�

2
met n 2 N: (3.83)

Dit verband komt overeen met de voorwaarde voor Fabry-Pérot resonanties in
de optica. Nu wordt het verband tussen de golfvector en de gol�engte gegeven
door

k =
2�

�
; (3.84)

zodat de voorwaarde voor de golfvector wordt

k =
n�

d
: (3.85)

In het barrière deel geldt voor de golfvector k�

k� =
q
�� ("� v0) + ("� v0)2 � k2y; (3.86)
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Figuur 3.15: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van de energie en de
transversale golfvector ky. De groene hyperbolen geven de verwachte plaatsen
aan van resonanties door propagatie via k+, de gele door propagatie via k�.

waarin v0 = V0
~vF . Hieruit kan een uitdrukking voor de energie als functie van

ky gevonden worden

"n (ky) = v0 �
��

2
�
r�n�

d

�2
+ k2y +

1

4
�2: (3.87)

Het zijn deze curves, voor verschillende n, die de resonanties bepalen. In �guur
3.15 zijn deze resonanties weergegeven. Het blijkt dat deze formule de resonanties
goed beschrijft voor grote waarden van ky. Zowel deze horende bij � = +1
(de groene curves) als � = �1 (gele curves) vallen hierbij samen. Voor kleine
waarden van ky echter, is de overeenkomst minder goed. Dit is vooral duidelijk
wanneer de resonanties uit gebied 1 (E < V0) beschouwd worden. De resonanties
uit gebied 4 worden wel goed beschreven door de formule (3:87), dit bevestigt het
vermoeden dat deze afkomstig zijn van verstrooiing via propagatie met k�. In
�guur 3.16 wordt de transmissiewaarschijnlijkheid T++ langs enkele resonanties
beschreven door (3:87) voor � = +1 weergegeven. Hieruit blijkt duidelijk dat
de resonanties overeenkomen voor kleine en voor grote ky, maar dat er een
overgangsgebied bestaat waar de resonanties onderdrukt worden.
In het artikel van Beenakker [29], wordt deze overgang ook opgemerkt en

wordt gezegd dat deze het gevolg zijn van het springen van een resonantie
beschreven met n naar één beschreven met n + 1. Dit is inderdaad ook op
te merken in de resultaten die hier verkregen worden. Het blijkt dus dat de
resonanties die beschreven worden voor kleine waarden van ky een andere oor-
sprong zouden hebben dan die voor grotere transversale impuls.
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Figuur 3.16: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ langs de eerste drie resonanties
voor � = +1 volgens vergelijking (3:87). De dikte van de barrière is d = 25nm.
De blauwe curve geldt voor n = 1, de paarse voor n = 2 en de beige voor n = 3.

Fanoresonanties Een andere vorm van resonanties die optreedt in de trans-
missiewaarschijnlijkheid is er een die optreedt bij de overgang in energie rond de
hoogte van de potentiaalbarrière E � V0. In �guur 3.18 is voor een dunne bar-
rière (van 10nm) de transmissiewaarschijnlijkheid T++ weergegeven als functie
van de energie voor enkele invalshoeken. Het blijkt dat voor inval onder kleine
hoeken er resonanties optreden met een karakteristieke asymmetrische vorm.
Dit soort resonanties treden op in vele gebieden van de kwantumfysica en wor-
den Fanoresonanties genoemd, naar Fano die deze voor het eerst beschreef in
1935 [51] bij absorptiespectra van edelgassen.
De oorsprong van deze resonanties ligt in de interferentie tussen contin-

uüm en discrete toestanden. Fano vond dat de vorm van dit soort resonantie,
weergegeven in �guur 3.18, beschreven wordt door

T =
("+ q)

2

"2 + 1
; (3.88)

waarin " de energie is en q de Fanoparameter genoemd wordt. Deze parameter
bepaalt het nulpunt van de resonantie, op " = �q, en het maximum, op " = 1=q.
Fano vond dat deze parameter overeenstemt met de verhouding tussen de trans-
missiewaarschijnlijkheid als gevolg van resonanties via de discrete toestanden en
deze via het continuüm,

q � Tdisc
Tcont

: (3.89)

In �guur 3.17 wordt voor de combinatie van een Lorentzachtige resonantie en het
continuüm schematisch weergegeven hoe er via interferentie aan deze karakter-
istieke lijnvorm gekomen wordt. In �guur 3.18 wordt voor enkele waarden van
de Fanoparameter de vorm van de Fanoresonantie weergegeven. Hieruit volgt
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Figuur 3.17: Schematische weergave van de interferentie tussen discrete
toestanden en continuümtoestanden om een Fanoresonantie te bekomen.
(overgenomen uit [50])

dat wanneer q groot wordt, dus voor een kleine transmissie via de continuüm-
toestanden, het pro�el van de discrete resonantie overheerst. Indien q � 1, krijgt
de resonantie zijn karakteristieke vorm.
Bij transmissie door de barrière in BLG, kan dit ofwel gebeuren door tun-

neling via de uitdovende golven in de barrière, wat overeenkomt met Tcont uit
vergelijking (3:89), ofwel via verstrooiing naar de andere toestand die propa-
gerend is in de barrière. Deze propagerende toestand heeft een discreet en-
ergiespectrum en deze transmissie komt dus overeen met Tdisc uit vergelijking
(3:89). Bij een dunne barrière is de tunnelingswaarschijnlijkheid Tcont tussen
de continue toestanden aan weerszijde van de barrière van dezelfde orde als de
waarschijnlijkheid om via verstrooiing en propagatie met k� door de barrière
heen te gaan. De Fanofactor is in dat geval inderdaad ongeveer één en dit
verklaart de vorm van deze resonantie.
Bij inval met grotere energie stijgt ook de tunnelingswaarschijnlijkheid tussen

de continue toestanden en zullen er ook Fanoresonanties optreden. Indien de
energie echter te klein is, is de Fanofactor q groot en zal enkel de vorm van de
discrete resonantie overblijven, zoals weergegeven in �guur 3.18.

Cloaking Tot slot van deze bespreking kan het fenomeen �cloaking�nog wor-
den toegelicht. Zoals besproken in 3.4.3, kan de ontkoppeling in pseudospin
bij loodrechte inval beschouwd worden als het �verbergen� van toestanden in
de barrière. Cloaking is zichtbaar bij energieën kleiner dan de grootte van de
potentiaal. Voor loodrechte inval is er geen propagerende transmissie en deze
vertoont zoals besproken in het vorige puntje Fanopieken wanneer de inval onder
kleine hoek gebeurt.
Cloaking heeft echter ook een tegen intuïtief gevolg. Aangezien loodrecht

invallende elektronen niet kunnen reageren met de toestanden in de barrière, kan
zo�n potentiaalbarrière gebruikt worden als mantel om elektronen in de barrière
af te schermen van de elektronen erbuiten. In [32] wordt immers bewezen dat
elektroninteracties pseudospin blind zijn en dus zal dit fenomeen ook zichtbaar
zijn bij een veeldeeltjesbehandeling.
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Figuur 3.18: Links: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van de energie
voor een barrière met dikte d = 10nm en hoogte V0 = 0:51. De blauwe
curve stemt overeen met loodrechte inval, de paarse met inval onder een hoek
� = 2� en de beige met een hoek � = 5�. Rechts: enkele Fanoresonanties met
verschillende waarden van q. De blauwe is voor zeer grote q, de Fanocurve
convergeert dan naar een Breit-Wignercurve [50], de paarse voor q = 1 en
de beige voor q = 0:1. Voor zeer kleine q convergeert de Fanocurve naar een
omgedraaide Bright-Wigner curve.

Grote potentiaal (V0 > 1)

In �guur 3.19 zijn de banden weergegeven voor een potentiaal die hoger is dan de
interlaag hoppingparameter 1. Hieruit blijkt dat de onderste band, behorende
bij k+, nu in de barrière ook voor propagerende golven zorgt als de energie laag
is. Uit de uitdrukking voor k+, (3:43), volgt immers dat voor het barrière gebied
geldt

k+ =
q
("� v0)� + ("� v0)2 � k2y

=
q
(v0 � ") ((v0 � ")� �)� k2y;

hierin is zoals steeds " = E
~vF , � =

1
~vF en v0 = V0

~vF . Zo is deze golfvector
reëel als het energieverschil met de hoogte van de barrière groter is dan 1, dus
V0 � E > 1.
In �guur 3.19 is de transmissiewaarschijnlijkheid T++ bij een potentiaalhoogte

V0 = 1:51 gegeven. Net als eerder zijn er nu ook enkele kwalitatief verschillende
gebieden in het (ky; E)-vlak op te merken. Deze worden gede�nieerd als

Gebied 0 : E < V0 � 1
Gebied 1 : V0 � 1 < E < 1 < V0

Gebied 2 : 1 < E < V0

Gebied 3 : V0 < E < V0 + 1

Gebied 4 : V0 + 1 < E

zoals ook weergegeven in �guur 3.19.
Gebieden 3 en 4 komen overeen met de vorige situatie het derde en vierde

gebied uit de vorige behandeling. In deze gebieden kunnen beide pseudospin-
toestanden propageren buiten de barrière en bij 4 kunnen deze dat ook binnen
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Figuur 3.19: a) Transmissiewaarschijnlijkheid T++ als functie van de energie en
de transversale impuls ky voor een barrière met een hoogte van V0 = 1:51 en
dikte d = 25nm. De stippellijnen geven dezelfde curven als in �guur (b) weer
en vormen de grens tussen kwalitatief verschillende gebieden. b) Schematische
weergave van de kwalitatief verschillende gebieden uit (a). c) Re�ectiewaarschi-
jnlijkheid R++ als functie van de energie en ky voor dezelfde barrière als (a)
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Figuur 3.20: Transmissiewaarschijnlijkheid T++ voor potentiaal met hoogte
V0 = 1:51. Op deze afbeelding zijn de voorspelde resonanties weergegeven.
De gele stellen een pseudospin�ip en propagatie via k� voor, de groene zon-
der pseudospin�ip via k+. De overeenkomst is goed voor grote ky en voor de
propagatie via k+ ook voor kleine ky. De kleurschaal van de transmissiewaar-
schijnlijkheid is dezelfde als deze gegeven in �guur 3.19.

de barrière. De resonanties die opgemerkt worden in de behandeling bij lage
potentiaal treden nu ook op en verder is de situatie dus gelijkaardig.
Ook gebied 1 is gelijkaardig aan gebied 1 bij de vorige behandeling. Nu is

er zowel buiten als binnen de barrière slechts één pseudospintoestand die kan
propageren en moet er dus een pseudospin�ip optreden om resonante transmissie
te krijgen. Hierdoor is de transmissie bij loodrechte inval weer gelijk aan nul
terwijl weer gelijkaardige resonanties optreden wanneer de invalshoek verschilt
van nul. In de volgende drie puntjes worden de drie overige gebieden besproken.
Deze hebben geen gelijkaardige tegenhanger bij lage potentiaal.

Gebied 0 In het laagste gebied is het, zoals eerder uitgelegd, voor beide
pseudospintoestanden mogelijk om te propageren in de barrière. Hierdoor kun-
nen er twee soorten resonanties bestaan in dit gebied. In �guur 3:20 zijn de
verwachte resonanties zoals beschreven in 3.6.3 weergegeven als de groene cur-
ven en wordt het duidelijk dat deze beschrijving accuraat is.

Gebied 2 Gebied 2 verschilt van zijn tegenhanger bij lage potentiaal door-
dat de energie nu groter is dan 1. Hierdoor kan er ook re�ectie optreden in
het kanaal met pseudospin -1. Uit �guur 3:20 blijk dat de transmissie in het
+1 kanaal, T++ , in dit gebied sterk gedempt is. De resonante re�ectie R

+
+ in

het +1 kanaal loopt echter gewoon door, zoals te zien is in �guur 3:19. Uit
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Figuur 3.21: Links: verstrooide transmissie (T+� of T�+ ) als functie van de
transversale impuls en de energie voor een potentiaalbarrière met hoogte V0 =
1:51 en dikte d = 25nm. Rechts: verstrooide re�ectie (R+� of R��) voor
dezelfde barrière. Aangezien er geen verstrooide propagerende toestanden kun-
nen bestaan voor energieën kleiner dan 1 is deze ook niet weergegeven. De
stippellijnen vormen de grens tussen kwalitatief verschillende gebieden zoals
uitgelegd in de tekst.

�guur 3.21 volgt dat er resonanties bestaan van re�ectie of transmissie met een
pseudospin�ip.
De resonanties in R+� en T+� wijzen erop dat de elektronen, eens ze ver-

strooid zijn naar de andere pseudospintoestand, de barrière ook volgens deze
toestand verlaten. Er moet wel worden opgemerkt dat deze transmissie- en re-
�ectiewaarschijnlijkheden laag (�10%) zijn in vergelijking met eerder besproken
fenomenen. Dit is omdat dit gebied niet zo�n grote ky waarden bevat en dus de
verstrooiing niet zo groot is.

Gebied 5 Hoewel het niet gede�nieerd is in het overzicht uit 3.6.3, valt uit
de verstrooide re�ectiewaarschijnlijkheid R+� een sterk verhoogde waarschijn-
lijkheid op te merken ter hoogte van de potentiaal V0. Het gebied in het (E; ky)
vlak wordt ook aangeduid in �guur 3:19 als �gebied 5�. In �guur 3.22 zijn de
re�ectiewaarschijnlijkheden weergegeven langs een curve die evenwijdig aan de
banden loopt. Hieruit blijkt dat R+� een belangrijk deel van de stroom op zich
neemt en dat de niet verstrooide re�ectie R++ zelfs helemaal terugvalt.
In dit gebied zijn beide pseudospintoestanden propagerend buiten de bar-

rière, maar geen enkele binnen de barrière. Hierdoor is een lage transmissie te
verwachten, maar het blijkt ook dat er net een verhoogde kans is op re�ectie
na een pseudospin�ip, R+�. Dit fenomeen wordt ook geobserveerd wanneer een
potentiaalstap beschouwd wordt.
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Figuur 3.22: Re�ectiewaarschijnlijkheden R++ (blauw) en R
+
� (paars) langs een

curve parallel aan de banden in gebied 5.

Negatieve pseudospin

In de voorgaande delen werd er steeds van uitgegaan dat de invallende elektro-
nen propageren via k+. In wat volgt wordt onderzocht wat er gebeurt als de
invallende elektronen een negatieve pseudospin hebben. Hiervoor wordt steeds
verondersteld dat de energie groter is dan 1 omdat de k

� toestanden anders
niet propagerend zijn buiten de barrière. Ook zal de potentiaal groter zijn dan 1
om tunnelingswaarschijnlijkheden te kunnen berekenen. In dit geval zal dezelfde
potentiaal als in het voorgaande puntje gebruikt worden, namelijk V0 = 1:51.
De coë¢ ciënten die voor dit probleem gebruikt worden zijn gede�nieerd in

vergelijking (3:69) en dus zullen hierdoor de transmissiewaarschijnlijkheden T��
en re�ectiewaarschijnlijkheden R�� berekend kunnen worden.
Aangezien de potentiaal dezelfde is, komen de kwalitatief verschillende en-

ergiegebieden overeen met deze uit �guur 3:19 (b) en omdat de energie groter
is dan 1 spelen gebieden 0 en 1 geen rol.

Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden In �guur 3:23 is de trans-
missiewaarschijnlijkheid T�� weergegeven als functie van de energie en de transver-
sale impuls. Hierbij valt in de eerste plaats op dat er vlak boven de barrière,
in �gebied 3�er geen transmissie optreedt, terwijl er vlak onder de barrière, in
�gebied 2�, net wel resonante gebieden zijn. De verklaring hiervoor wordt geïl-
lustreerd in het rechterpaneel van �guur 3.5. Hieruit blijkt dat voor energieën
net boven V0 er geen propagerende toestand volgens k� is, de propagerende
band is namelijk ook met een energie V0 naar boven opgeschoven. Er zijn wel
zeer lichte resonanties zichtbaar voor grote ky. Dit kan verklaart worden door
op te merken dat voor ky 6= 0 het mogelijk is om te verstrooien naar de k+

toestand, net als dit in het vorige deel mogelijk was naar de k� toestand. Via
deze toestand is resonante propagatie wel mogelijk en dus zal de transmissie
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Figuur 3.23: Links: Transmissiewaarschijnlijkheid T�� als functie van de
transversale impuls en de energie voor een barrière met hoogte V0 = 1:51
en dikte d = 25nm. �Gebied 3� is ook aangeduid met de "3". Rechts: Re�ec-
tiewaarschijnlijkheid R�� voor dezelfde barrière.

toenemen.
In gebied 2 zijn er wel propagerende toestanden in de barrière waardoor er

resonante transmissie optreedt. De situatie in dit gebied is analoog aan deze voor
gebied 0 in het vorige deel. De resonanties treden ook vooral op voor loodrechte
inval omdat hierbij de verstrooiing naar de toestand met andere pseudospin niet
mogelijk is.
In gebied 4 stijgt de transmissiewaarschijnlijkheid steil en zijn er weer reso-

nanties op te merken, net als bij de gebieden 3 en 4 uit het vorige stukje. In dit
gebied is het wel mogelijk om via k� te propageren in het barrière deel en dus
zijn de resonanties een manifestatie van het �mooi inpassen� van de golfvector
k� zoals eerder al uitgelegd in vergelijking (3:85).
In �guur 3:23 is de re�ectiewaarschijnlijkheid R�� weergegeven. Voor ge-

bieden 2 en 4 is deze op wat verstrooiing na het complement van de T�� . In
gebied 3 echter, wordt het duidelijk dat verstrooiing hier wel belangrijk is. Voor
loodrechte inval is dit niet mogelijk en is de re�ectie 100%. Indien de invals-
hoek echter niet gelijk aan nul is, worden de resonanties duidelijk zichtbaar.
Tot slot is bij R�� ook eenzelfde verlaging in de re�ectie op te merken bij niet
loodrechte inval ter hoogte van de potentiaal van de barrière. In puntje 3.6.2
wordt uitgelegd dat de verstrooide re�ectie dezelfde is voor inval volgens beide
pseudospintoestanden. De verlaging in re�ectie is dus analoog aan deze uit-
gelegd in 3.6.3.

Resonanties In �guur 3:24 zijn de resonanties berekend in 3.6.3 geplot over
de transmissiewaarschijnlijkheid T�� hieruit blijkt dat de resonanties in gebied
4 goed overeenkomen, net als deze voor loodrechte inval in gebied 2. Dit is wat
er inderdaad verwacht werd.
In �guur 3:24 zijn de verwachte resonanties weergegeven over de re�ec-
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Figuur 3.24: Transmissiewaarschijnlijkheid T�� (links) en re�ectiewaarschijn-
lijkheid (rechts) als functie van de energie en de transversale impuls voor een
barrière met hoogte V0 = 1:51 en dikte d = 25nm. Het verloop van de reso-
nanties wordt weergegeven door de groene en gele curves. De gele curves stellen
een propagatie door het barrière gebied via k� voor, de groene via k+.

tiewaarschijnlijkheid. Deze resonanties volgen het verloop van elektronen die
in het barrièregebied propageren volgens k+. Opvallend is echter dat de re-
sonanties hier maximaal zijn, dus dat de re�ectie volgens k� groter is als het
mogelijk is om resonant te propageren via de andere pseudospintoestand. De
resonanties in de verstrooide kanalen, te zien in �guur 3.21, wijzen ook op trans-
missie in gebied 3 via het k+ kanaal. Voor R�+ volgen de resonanties een verlaagd
gebied en voor T�+ net een verhoogd gebied. De elektronen die dus verstrooien
aan de barrière naar de andere pseudospintoestand, zullen immers enkel kun-
nen propageren boven de barrière indien er energietoestanden beschikbaar zijn.
Anders worden ze gere�ecteerd, maar dan in de pseudospintoestand waarnaar
ze net verstrooid zijn.

3.7 Chirale tunneling in bilaag grafeen

In dit hoofdstuk werden de tunnelingseigenschappen van elektronen in bilaag
grafeen door elektrostatische barrières berekend. De resultaten zijn samen te
vatten in enkele selectieregels afhankelijk van de energie van de elektronen en
de hoogte van de barrière.
Indien de energie kleiner is dan de barrière, zullen de elektronen over het alge-

meen niet kunnen tunnelen zonder het behoud van pseudospin te schenden. Dit
geeft aanleiding tot het verbergen van toestanden met een andere pseudospin
in de barrière en wordt cloaking genoemd. Bij schuine inval op de barrière
is pseudospin niet meer behouden en zal er wel tunneling kunnen plaatsvin-
den via resonante tunneling met een propagerende toestand met tegengestelde
pseudospin in de barrière. Indien de potentiaalbarrière echter groot genoeg is,
zullen er wel propagerende toestanden met dezelfde pseudospin in de barrière
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ontstaan en kan hiervan ook gebruik gemaakt worden om resonant te tunnelen
via de beschikbare energieniveaus.
Bij energieën groter dan de interlaag hoppingparameter 1, kunnen elektro-

nen propageren in beide pseudospintoestanden buiten de barrière en dus kunnen
ze ook verstrooien naar de andere pseudospin toestand. Voor loodrechte inval
blijft het behoud van pseudospin een vereiste en is zo�n pseudospin�ip niet mo-
gelijk. Voor schuine inval blijkt dat verstrooiing vooral belangrijk wordt als de
andere toestand niet meer propagerend is in een deel van het probleem. Dit komt
tot sterk tot uiting als verstrooide re�ectie in het geval dat beide toestanden
niet propagerend zijn inde barrière.
De energieniveaus waarlangs resonante tunneling mogelijk is, komen voor

loodrechte overeen met Fabry-Pérot resonanties voor de propagerende golfvector
in de barrière. Ook voor zeer schuine inval komen de resonanties overeen met
deze voorspeld aan de hand van de Fabry-Pérot theorie. Voor kleine hoeken
wijken de geobserveerde resonanties echter af van deze eenvoudige regel.
Tot slot werd ook de vorm van de resonanties geïdenti�ceerd met de asym-

metrische Fanoresonanties. Deze bleken het gevolg te zijn van een interferentie
tussen de �gewone� kwantumtunneling via uitdovende golven en de resonante
tunneling via pseudospin�ip. Deze Fanoresonanties treden dus enkel op voor
niet-loodrechte inval.



Hoofdstuk 4

Trilaag grafeen

In dit hoofdstuk wordt de chirale tunneling in drie lagen grafeen (TLG, �Trilayer
graphene�) besproken. Hierbij speelt de stapeling (de zognaamde �stacking�),
de manier waarop de lagen op elkaar gelegd zijn, een belangrijke rol. Zo kunnen
de twee buitenste lagen dezelfde zijn zodat het systeem spiegelsymmetrisch is
rond de middelste laag. In dat geval wordt er gesproken over �ABA stapeling�
of �Bernal stacking�. Anderzijds kunnen de buitenste lagen ten opzichte van
elkaar opgeschoven en dan spreekt met van �ABC stapeling� of �rhombohe-
dral stacking�. Deze twee soorten van stapeling hebben grote gevolgen op het
spectrum van de beide materialen en dus ook op de manier waarop de chirale
tunneling zal voorkomen.
Er wordt onderzocht hoe de tunneling van elektronen door elektrostatische

potentiaalbarrières van elkaar verschilt tussen ABC en ABA en er worden analo-
gieën gezocht met de pseudospinbehandeling van de tunneling bij de bespreking
van SLG en BLG.
Bij de aanvang van het onderzoek voor dit werk waren er in de literatuur nog

geen artikels te vinden die de tunneling in TLG onderzochten. Eind maart 2012
verscheen echter een artikel waarin men probeerde dit voor beide vormen TLG
te berekenen [52]. Mijn analyse heeft echter aangetoond dat deze resultaten
verkeerd zijn en ik zal trachten om in dit hoofdstuk de resultaten te verbeteren.

4.1 Tight binding Hamiltonianen

Het tight binding formalisme zoals eerder besproken wordt nu weer toegepast.
In �guur 4:1 staan de twee vormen van TLG schematisch weergegeven. Ge-
bruikmakend van de algemene formule (3:6) uit het vorige hoofdstuk kan nu
weer de tight binding Hamiltoniaan worden opgesteld. Om de a�eiding ervan te
vereenvoudigen, wordt vertrokken van de BLG Hamiltoniaan zoals gegeven in
(3:14)

H
�
~k
�
=

2664
0 0f �4f 3f

�

0f
� 0 1 �4f

�4f� 1 0 0f
3f �4f� 0f

� 0

3775 : (4.1)

Deze Hamiltoniaan staat in de basis (A1; B1; A2; B2). Indien de Hamiltoniaan
wordt uitgebreid naar drie lagen, zal deze Hamiltoniaan beschreven worden in

78
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Figuur 4.1: Schematische weergave van de twee manieren van stapeling in TLG.
a) geeft de ABA con�guratie weer. De verschillende kleuren atomen stemmen
overeen met de atomen op verschillende subroosters; b) is analoog aan (a) maar
dan voor ABC TLG; c) geeft voor ABA TLG schematisch de positie van de
subroosters weer. De blauwe kleuring geeft weer tussen welke atomen de elek-
tronhopping is meegenomen; d) is analoog aan (c) maar dan voor ABC TLG.
(Illustratie overgenomen uit [53])

de basis uitgebreid met (A3; B3).
Voor ABC stapeling ligt de derde laag op dezelfde manier ten opzichte van

de tweede als de tweede ten opzichte van de eerste. De Hamiltoniaanelementen
tussen de atomen op laag twee en laag drie zullen dus dezelfde zijn als die tussen
laag één en laag twee. Voor de elementen tussen de atomen op de eerste en de
derde laag zijn er wel nieuwe componenten nodig. De atomen A1 en B3 liggen
recht boven elkaar en worden dus verbonden met een nieuwe parameter, 2=2,
waarin de factor 1/2 is toegevoegd om consistent te blijven met de parameters
uit het SWMcMC model [27]. De atomen B1 en A3 liggen niet boven elkaar
maar liggen verplaatst op dezelfde manier als B1 ten opzichte van B2. De kop-
pelingsparameter tussen deze twee wordt nu 6. Tot slot is er nog de koppeling
tussen de gelijksoortige atomen op de twee buitenste lagen. Deze liggen analoog
ten opzichte van elkaar verplaatst en worden beschreven door parameter 7.
Aangezien de interactie tussen de twee buitenste lagen de naaste-nabuur bena-
dering overschrijdt, dient er voor de volledigheid ook de interactie binnen de
laag worden meegenomen. Deze beschrijven dus diagonaal elementen en wor-
den 5 en 2 genoemd. De totale Hamiltoniaan wordt gegeven door vergelijking
(4:2).
Voor ABA stapeling liggen de atomen B1, A2 en B3 recht boven elkaar. De
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interlaag hopping zal dus hoofdzakelijk tussen deze atomen gebeuren en wordt
beschreven door 1. Het intralaag deel voor de derde laag is dezelfde, maar nu
zijn de belangrijkste parameters, 1, verplaatst tussen A2 en B3. De positie van
de atomen tussen de tweede en derde laag is dezelfde als deze tussen de eerste en
de tweede laag, maar dan met uitwisseling van A en B en een spiegeling. Hier-
door worden de overige elementen tussen de tweede en derde laag eenvoudig
bepaald. Nu kan nog worden opgemerkt dat de twee buitenste lagen spiegel-
symmetrisch zijn rond de middelste laag. De atomen op hetzelfde subrooster
liggen exact boven elkaar en resulteren, net als bij ABC in koppelingsparame-
ters 2=2 en 5=2. De koppeling tussen de atomen op verschillende subroosters
is ook analoog aan deze beschreven bij ABC en wordt geparametriseerd met
7. Tot slot dient ook hier rekening gehouden te worden met een beschrijving
verder dan de naaste nabuur benadering, en dit introduceert ook nu diagonaal
elementen. De totale Hamiltoniaan wordt gegeven door vergelijking (4:3).

HABC

�
~k
�

=

26666664
5 0f �4f 3f

� 7f
� 2=2

0f
� 2 1 �4f 6f 7f

�

�4f� 1 5 0f �4f 3f
�

3f �4f� 0f
� 2 1 �4f

7f 6f
� �4f� 1 5 0f

2=2 7f 3f �4f� 0f
� 2

37777775 ,(4.2)

HABA

�
~k
�

=

26666664
2 0f �4f 3f

� 2=2 7f
0f

� 5 1 �4f 7f
� 5=2

�4f� 1 5 0f �4f� 1
3f �4f� 0f

� 2 3f �4f�
2=2 7f �4f 3f

� 2 0f
7f

� 5=2 1 �4f 0f
� 5

37777775 :(4.3)

Vertrekkend van deze twee Hamiltonianen zullen in de volgende delen de
eigenschappen van de elektronen in deze twee con�guraties van TLG worden
bestudeerd. Er wordt begonnen met de symmetrische ABA TLG welke eigen-
schappen zal hebben die combinaties van SLG en BLG blijken te zijn. Tot slot
wordt ABC TLG onderzocht en deze blijkt opvallend sterk van ABA TLG te
verschillen.

4.2 ABA trilaag grafeen

4.2.1 Energiespectrum

De Hamiltoniaan van ABA TLG kan op dezelfde manier als voorheen ontwikkeld
worden rond het Diracpunt. Het energiespectrum van deze Hamiltoniaan is
weergegeven in �guur 4:2 voor zowel de volledig set van SWMcMC parameters
als voor de benadering waarbij enkel 0 en 1 worden meegenomen. Hieruit
blijkt dat de zes banden die de eigenwaarden zijn van de Hamiltoniaan (4:3)
kwalitatief van elkaar verschillen aangezien twee ervan lineair zijn en de overige
vier hyperbolisch. Het was deze observatie die de aanzet gaf om na te gaan of
het mogelijk zou zijn te verstrooien tussen verschillende soorten banden. Uit het
vorige hoofdstuk blijkt dat voor BLG het mogelijk is om te verstrooien tussen
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Figuur 4.2: Energiespectrum van ABA TLG rond het Diracpunt. De blauwe
curven geven het spectrum weer wanneer alle parameters uit het SWMcMC
model in rekening gebracht worden. De paarse curve komt overeen met de
benadering waarbij enkel 0 en 1 verschillend van nul genomen worden. Het
spectrum rechts is een uitvergroting van dat weergegeven in het linker paneel.

verschillende banden, hier zal worden nagegaan of dit ook voor ABA TLG het
geval is.
De bandenstructuur van ABA TLG doet denken aan een combinatie van

deze van SLG en BLG en het blijkt ook dat de eletronen in dit materiaal zich
als dusdanig gedragen. Dit is te verklaren uit de vorm van de Hamiltoniaan uit
vergelijking (4:3). Er bestaat namelijk een unitaire transformatie die de ABA
Hamiltoniaan blokdiagonaliseert in een 2 � 2 blok gelijk aan de Hamiltoniaan
in SLG en een 4 � 4 blok gelijk aan deze voor BLG. Dit volgt indien de ABA
Hamiltoniaan wordt genoteerd als

ĤABA = ~vF

264 ~�~k � 0

� y ~�~k � y

0 � ~�~k

375 ; (4.4)

waarin ~� de Paulimatrices zijn en voor de koppelingsmatrices geldt dat

� =
1

~vF

�
0 0
1 0

�
: (4.5)

Voor de eenvoud is hierin verondersteld dat enkel 0 en 1 worden meegenomen.
Dit is echter niet noodzakelijk en de blokdiagonalisatie zal ook optreden indien
dezelfde transformatie op de Hamiltoniaan met alle parameters wordt toegepast.
Deze eenvoudige veri�catie is echter overgelaten aan de lezer.
De mogelijkheid tot blokdiagonalisatie is het gevolg van de spiegelsymmetrie

die het systeem bezit om het middelste vlak. Deze symmetrie laat toe om de
gol¤uncties te schrijven als een symmetrische en een antisymmetrische variant.
Concreet komt het erop neer dat de Hamiltoniaanelementen van de buitenste
twee lagen respectievelijk worden opgeteld en afgetrokken van elkaar. Dit stemt
overeen met een unitaire transformatie van de vorm

Ĥ 0 = U�1ĤU (4.6)
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waarin

U =

24 1p
2
I2 0 � 1p

2
I2

1p
2
I2 0 1p

2
I2

0 I2 0

35 ; (4.7)

waarin I2 de 2�2 eenheidsmatrix is. Dat deze transformatie unitair is, U�1U =
I6, is eenvoudig te veri�ëren. Het resultaat wordt nu

Ĥ 0
ABA = ~vF

264 ~�~k 0 0

0 ~�~k
p
2�

0
p
2� y ~�~k

375 ; (4.8)

wat dus overeenkomt met een blokdiagonale vorm waarin in de hoek links boven
de 2 � 2 Hamiltoniaan van SLG te herkennen is en in rechts onder de 4 � 4
Hamiltoniaan van BLG, zei het met een factor

p
2 voor 1 verschillend.

Als gevolg van de symmetrie van het systeem zijn dus de lineaire en de
hyperbolische banden volledig ontkoppeld. Dit is analoog aan de ontkoppeling
tussen de twee pseudospintoestanden voor loodrechte inval bij BLG.

4.2.2 Transmissie door een barrière

Om de transmissie door een barrière te berekenen, worden eerste de gol¤unc-
ties afgeleid. Aangezien de Hamiltoniaan ontkoppelt, is het evident dat deze
een superpositie zullen worden van de gol¤uncties van SLG en BLG. Ook de
transfermatrix zal als gevolg van de blokdiagonalisatie van de Hamiltoniaan
opgesplitst worden en het probleem valt dus uit elkaar in het apart oplossen van
SLG en BLG, zonder enige koppeling tussen beiden.
De gol¤unctie is van de volgende vorm

	ABA =

�
	SLG
	BLG

�
: (4.9)

Waarin 	SLG overeen komt met de gol¤unctie verkregen in het eerste hoofdstuk
voor SLG (2:32) en 	BLG overeenkomt met de vierspinorgol¤unctie van BLG
(3:44), zij het met een herschaalde waarde voor 1. De gol¤unctie voor SLG
is een tweespinor met twee vlakke golven horende bij bijvoorbeeld coë¢ ciënten
a en b. Die voor BLG is een vierspinor met vier vlakke golven en coë¢ ciënten
c; d; f en g. De transfermatrix bepaalt het verband tussen deze coë¢ ciënten via
vergelijking �

C1SLG
C2BLG

�
=

�
MSLG MMix

M0
Mix MBLG

��
C2SLG
C2BLG

�
(4.10)

waarin Ci de vectoren met de met coë¢ ciënten uit gebied i zijn, met 1 voor
en 2 na de stap en MSLG de matrix is die de link legt tussen de coë¢ ciënten
voor SLG enMBLG dezelfde voor de coë¢ ciënten voor BLG. De transfermatrix
wordt gevonden door de zes spinor gelijk te stellen aan x = u analoog aan de
bespreking bij BLG en SLG. Omdat de coë¢ ciënten a en b van SLG enkel
in de eerste twee vergelijkingen voorkomen en c; d; f en g enkel in de laatste,
zoals volgt uit eenvoudige veri�catie, zullen de delen van de transfermatrix die
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deze met elkaar mengen, matrices MMix nul moeten zijn. De transmissie en
re�ectiematrices van dit systeem zullen dan de volgende vorm hebben

T (E; ky) =
�
TSLG 0
0 TBLG

�
en R (E; ky) =

�
RSLG 0
0 RBLG

�
; (4.11)

waarin TSLG de transmissiewaarschijnlijkheid voor SLG is en TBLG de 2 � 2
transmissiematrix voor BLG en analoog voor RSLG en RBLG.
De conclusie is dus dat in ABA TLG de elektronen niet kunnen verstrooien

tussen het propageren zoals in SLG en in BLG, althans niet zo lang de symmetrie
van het systeem spiegelsymmetrisch blijft rond het middelste vlak.

4.2.3 Verbreken van de symmetrie

Om dus een verstrooiing te hebben tussen de verschillende propagatiewijzen in
ABA TLG, dient de symmetrie van de Hamiltoniaan gebroken te worden. Dit
kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden indien de drie lagen op een verschillende
potentiaal worden gebracht. Concreet wil dit zeggen dat in de tight binding
Hamiltoniaan van ABA TLG, vergelijking (4:4), de diagonaaltermen moeten
worden aangepast zoals

Ĥ�
ABA = ~vF

264 ~�~k + �I2 � 0

� y ~�~k � y

0 � ~�~k � �I2

375 ; (4.12)

waarin � de grootte van het potentiaalverschil tussen de lagen is en I2 de 2� 2
eenheidsmatrix is en de andere elementen al eerder gede�nieerd zijn. De unitaire
transformatie uit vergelijking (4:6) verandert de Hamiltoniaan in de vorm

Ĥ�0
ABA = ~vF

264 ~�~k �I2 0

�I2 ~�~k
p
2�

0
p
2� y ~�~k

375 : (4.13)

Dit wil dus zeggen dat de blokdiagonalisatie niet meer compleet is en dat de
2 � 2 Hamiltoniaan van SLG, het diagonaal element links boven, gekoppeld is
met de 4 � 4 Hamiltoniaan rechts onder. Het breken van de symmetrie geeft
dus aanleiding tot de mogelijkheid om te verstrooien.
In �guur 4.3 wordt het spectrum rond het Diracpunt weergegeven van deze

Hamiltoniaan voor verschillende waarden van het asymmetrische potentiaalver-
schil �. Hieruit blijkt dat als gevolg van deze symmetriebreking de lineaire
banden uit elkaar gaan en een bandkloof vormen. De vorm van deze banden is
dezelfde als deze van SLG met een massaterm gelijk aan het potentiaalverschil
�. De hyperbolische banden krijgen echter drie nulpunten die lokaal lineair zijn
en liggen op kxa = �� en kxa = 0.
Het is dus te verwachten dat indien er een elektrostatische potentiaal wordt

aangelegd die zulke asymmetrie kan induceren, elektronen die eerst volgens de
lineaire band propageren, na zo�n potentiaalgebied zijn verstrooid naar een hy-
perbolische band of omgedraaid. Verder onderzoek zal een sluitend antwoord
op deze vraag kunnen geven.
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Figuur 4.3: Energiespectrum van ABA TLG rond het Diracpunt. De blauwe
onderbroken curven geven het spectrum zonder assymetrische potentiaal weer,
de paarse curven geven het spectrum weer voor een asymetrische potentiaal
� = 0:51.

4.3 ABC trilaag grafeen

4.3.1 Energiespectrum

In �guur 4:4 is het energiespectrum weergegeven van ABC TLG rond het Diracpunt
voor zowel de benaderde als de volledige set van parameters. Hieruit blijkt dat
het spectrum gelijkaardig is aan dat voor BLG, met twee hyperbolische banden
die elkaar raken, op een energie 1, de andere twee banden. De aard van de
banden en de eigenschappen die de elektronen hebben wanneer ze propageren
volgens één van de banden is echter nog niet duidelijk. Om meer inzicht te
krijgen in deze situatie, is het nuttig de Hamiltoniaan te beschouwen voor de
twee belangrijkste parameters, 0 en 1

HABC = ~vF

264 ~�:~k � 0

� y ~�:~k �

0 � y ~�:~k

375 ;
waarin weer

� =
1

~vF

�
0 0
1 0

�
:

In tegenstelling tot ABA TLG bestaat er nu geen unitaire transformatie die
deze Hamiltoniaan vereenvoudigt tot iets dat reeds is opgelost. Het is echter
wel mogelijk om ook hier een tweebandsbenadering door te voeren, analoog als
bij BLG. Zoals verderop bewezen wordt in 4.3.2, kan de ABC TLG Hamiltoniaan
kan benaderd worden als

HABC =
(~vF )3

21

�
0 (kx � iky)3

(kx + iky)
3

0

�
; (4.14)
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Figuur 4.4: Bandenspectrum van ABC TLG rond het Diracpunt. Links is het
spectrum weergegeven voor de alle tight binding parameters (blauwe, onderbro-
ken curve), en voor enkel 0 en 1 (paars). Rechts is de tweebandsbenadering
weergegeven (onderbroken rood) in vergelijking met de twee spectra die ook
links staan, maar dan vergroot rond het Diracpunt.

wat overeenkomt met het benaderen van de twee middelste banden. De bena-
dering is weergegeven in �guur 4:4 rond het Diracpunt. Hieruit blijkt dat deze
tweebandsbenadering opgaat voor kleine energieën en voor golfvectoren dicht
bij het Diracpunt. Deze tweebandsbenadering zal ook toelaten om analoog als
bij BLG uitspraken te doen over de transmissiewaarschijnlijkheid voor lood-
rechte inval en de relatie met de pseudospin. Dit wordt verderop in meer detail
behandeld.
In de volgende delen zullen aan de hand van de eenvoudigere Hamiltoniaan

uit vergelijking (4:14) de gol¤uncties en transfermatrix worden opgesteld en de
transmissiewaarschijnlijkheid worden berekend. De tweebandsbenadering laat
immers een eenvoudigere analytische bespreking toe. Tot slot zullen ook de
resultaten voor de volledige Hamiltoniaan in het lage energiespectrum besproken
worden.

4.3.2 Tweebandsbenadering

Voor het probleem in de tweebandsbenadering wordt opgelost, wordt eerst de
vorm van de voorgestelde Hamiltoniaan uit vergelijking (4:14) afgeleid.

Opstellen van de gereduceerde Hamiltoniaan

De totale ABC TLG Hamiltoniaan levert via de Schrödingervergelijking een
stelsel van zes gekoppelde di¤erentiaalvergelijkingen die het verband tussen de
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spinorcomponenten uitdrukt. Dit stelsel wordt expliciet8>>>>>><>>>>>>:

E 1 = ~vF (kx � iky) 2
E 2 = ~vF (kx + iky) 1 + 1 3
E 3 = ~vF (kx � iky) 4 + 1 2
E 4 = ~vF (kx + iky) 3 + 1 5
E 5 = ~vF (kx � iky) 6 + 1 4

E 6 = ~vF (kx + iky) 5

: (4.15)

Indien zoals bij BLG de benadering gemaakt wordt dat de energie veel kleiner
is dan de interlaag hoppingparameter E � 1, dan kunnen de tweede tot en
met vijfde vergelijkingen uit dit stelsel worden opgelost naar  1 en  6 als

 2 =

�
~vF
1

�2
(kx � iky)2  6;

 3 = �~vF
1

(kx + iky) 1;

 4 = �~vF
1

(kx � iky) 6;

 5 =

�
~vF
1

�2
(kx + iky)

2
 1:

Waardoor de twee overblijvende vergelijkingen worden8<: E 1 =
(~vF )3
21

(kx � iky)3  6
E 6 =

(~vF )3
21

(kx + iky)
3
 1

: (4.16)

Dit komt overeen met het stelsel dat volgt uit de Schrödingervergelijking met
als Hamiltoniaan (4:14).

Spinorgol¤uncties

Het stelsel (4:16) kan worden opgelost naar een vergelijking voor enkel  1 als

"2 1 =
�
k2x + k

2
y

�3
 1 (4.17)

waarin " =
E21
(~vF )3

. Aangezien er steeds translatie invariantie verondersteld
wordt langs de y richting, is deze vergelijking een zesde orde di¤erentiaalvergelijk-
ing in x. De oplossing hiervan zal een lineaire combinatie zijn van 6 exponen-
tiële functies die dus 6 vlakke golven kunnen voorstellen. De golfvectoren van
deze vlakke golven worden bepaald als oplossingen voor ki in de algebraïsche
vergelijking �

k2i + k
2
y

�3 � "2 = 0;
welke twee reële en vier complexe oplossingen heeft, namelijk

k�1 = �
q
"2=3 � k2y; (4.18)

k�2 = �
r
�1
2
"2=3

�
1 + i

p
3
�
� k2y; (4.19)

k�3 = �
r
�1
2
"2=3

�
1� i

p
3
�
� k2y: (4.20)
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Hierin is k�1 dus de reële oplossing en de andere twee complex, maar niet
volkomen imaginair. Bovendien geldt ook dat k2 = k�3 .
De oplossingen die beschouwd worden stemmen dus overeen met enerzijds

twee propagerende golven in beide richtingen, horend bij k1 en analoog aan SLG
en BLG, maar ook met vier uitdovende oplossingen. Stel immers dat k2 = a+ib,
dan wordt de golf

exp (ik2x) = exp (iax) exp (�bx) ; (4.21)

wat dus overeenkomt met een soort uitdovende lopende golf. Aangezien de
gol¤uncties eindig moeten blijven voor x! �1, zullen de correcte coë¢ ciënten
nul gesteld moeten worden bij het invoeren van de randvoorwaarden.
Samengevat kan worden gesteld dat de oplossingen voor de tweebandsbe-

nadering in ABC TLG geschreven kan worden als

	(x; y) =
3X
j=1

��
1

kj+iky
"

�
cj exp (ikjx+ ikyy) +

�
1

�kj�iky
"

�
dj exp (�ikjx+ ikyy)

�
;

waarin cj en dj nog te bepalen constanten zijn. Deze vorm laat toe om de spinor
te schrijven als een product van matrices, 	 = PEC, waarin C een vector met 6
coë¢ ciënten is en

P =

�
1 1 1 1 1 1

k1+iky
" �k1�iky

"
k2+iky

" �k2�iky
"

k3+iky
" �k3�iky

"

�
;

E = Diag
�
eik1x; e�ik1x; eik2x; e�ik2x; eik3x; e�ik3x

�
e�ikyy:

C = [a; b; c; d; f; g]
T

Waarin Diag [:::] een diagonaalmatrix voorstelt met de elementen uit de lijst op
de diagonaal.

Transfermatrix

Nu de gol¤uncties in de tweebandsbenadering van ABC TLG gekend zijn, kan
ook hiervoor de transfermatrix worden opgesteld. Uit de bespreking in B.4 blijkt
dat niet alleen de gol¤uncties zelf, maar ook de eerste en tweede afgeleiden ervan
continu moeten zijn aan een potentiaalstap voor. Aangezien in de matrixnotatie
van het vorige deel, enkel de matrix met exponenten, E , van x afhangt, levert
dit het stelsel 8<: P1E1 (x = u) C1 = P2E2 (x = u) C2

P1E 01 (x = u) C1 = P2E 02 (x = u) C2
P1E 001 (x = u) C1 = P2E 002 (x = u) C2

;

waarin de accenten duiden op de afgeleide naar x en de potentiaalstap zich
bevindt voor x = u. Dit laat toe om een nieuwe matrix te de�niëren

P 0j =

24 Pj
PjE 0j (x = u) E�1j (x = u)

PjE 00j (x = u) E�1j (x = u)

35 ; (4.22)

waarmee de transfermatrix zoals eerder kan worden opgesteld via

M (x = u)= E�11 (x = u)P 0�11 P 02E2 (x = u) : (4.23)
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Figuur 4.5: Schematische weergave van de beschouwde golven voor en na de
barrière in ABC TLG. De groene zijn exponentieel gedempte golven, de rode
zijn propagerende golven.

Deze transfermatrix is echter te ingewikkeld om analytische uitspraken over te
doen als ze hier wordt weergegeven en dus zullen we ons weer beperken tot
het weergeven van numerieke resultaten. Gebruikmakend van deze transferma-
trix voor een potentiaalstap, kan de transfermatrix voor een potentiaalbarrière
worden opgesteld via

MBar =M (x = 0)M�1 (x = d) :

Randvoorwaarden voor een barrière

Zoals besproken in 4.3.2, zijn er twee propagerende golven aanwezig in dit sys-
teem voor positieve energie. Nu wordt er verondersteld dat het elektron links
van de barrière wordt ingestuurd volgens k+1 en dat de stroom hierop wordt
genormaliseerd. Voor positieve energie is het imaginaire deel van k+2 negatief en
dus zal de coë¢ ciënt die hierbij hoort na de barrière gelijk aan nul moeten zijn.
Aangezien k�2 = k3, geldt het tegenovergestelde voor de coë¢ ciënten die hierbij
horen bij golfvector k3 horen. Indien de linkslopende golf na de barrière ook
moet worden onderdrukt, geldt tot slot dat de coë¢ ciënten vergelijking wordt0BBBBBB@

1
r
c1
0
0
g1

1CCCCCCA =MBar

0BBBBBB@
t
0
0
d3
f3
0

1CCCCCCA :

Ter illustratie is ook in �guur 4.5 deze situatie schematisch weergegeven.

Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden

In ABC TLG is er voor lage energie slechts één reële golfvector. De transmissie-
en re�ectiewaarschijnlijkheden moeten dus niet meer genormaliseerd worden
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Figuur 4.6: Links: Transmissiewaarschijnlijkheid als functie van de energie en
de transversale impuls voor ABC TLG door een barrière van d = 25nm en een
hoogte van de potentiaal V0 = 0:51. Rechts: Transmissiewaarschijnlijkheid als
functie van de invalshoek voor elektronen met een energie E = 25meV en een
barrière met hoogte V0 = 65meV .

voor propagatie via een andere golfvector en dus geldt dat voor de de�nities van
de coë¢ ciënten in het vorige deel

T = jtj2 en R = jrj2 : (4.24)

De transmissiewaarschijnlijkheid wordt als functie van de hoek weergegeven
in �guur 4.6 voor een energie lager dan de potentiaal. De waarden zijn dezelfde
als deze gebruik in [52]. Hieruit blijkt dat de transmissie volledig is voor lood-
rechte inval, net als bij SLG het geval is. Voor inval onder een hoek zijn er
zeer scherpe resonanties op te merken. Deze zijn echter zo scherp dat een kleine
onnauwkeurigheid ze kan overslagen.
In �guur 4:6 wordt ten slotte de transmissiewaarschijnlijkheid weergegeven

als functie van de energie en de transversale vector ky. Hierin worden de re-
sonanties voor bepaalde energie-hoek combinaties beter duidelijk, maar blijkt
ook duidelijk dat ze zeer smal zijn. Voor verdere bespreking van de transmissie
wordt verwezen naar de resultaten voor de zesspinor.

Pseudospin en Berryfase in ABC TLG Ook voor TLG kan een pseudospin
worden gede�nieerd. Beschouw hiervoor zoals eerder de Hamiltoniaan in twee-
bandsbenadering voor loodrechte inval

ĤT =
(~vF )3

21
�̂xk

3
x + V (x) 1̂: (4.25)
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Het is duidelijk dat �̂x met deze Hamiltoniaan commuteert. Voor loodrechte
inval zijn de energie eigenwaarden ook eenvoudig gegeven door

E?kx;� = �
(~vF )3

21
k3x; (4.26)

waarin � = �1 de eigenwaarde van de operator �̂x is en de pseudospin genoemd
wordt. Cruciaal hierbij is nu dat voor kx < 0 de energie ook negatief wordt voor
� = +1. Toestanden met negatieve energie (�gaten�) kunnen dus beschreven
worden met dezelfde gol¤unctie als toestanden met positieve energie. Hierdoor
kan over een potentiaalstap de pseudospin ook behouden blijven wanneer enkel
toestanden met negatieve energie kunnen propageren. Deze situatie is geïllus-
treerd in �guur 4.7. Het behoud van pseudospin is de verklaring waarom er een
volledige transmissie optreedt voor loodrechte inval. Bij inval onder een hoek
is de pseudospin niet volledig behouden en zal de transmissiewaarschijnlijkheid
afnemen.
Net als bij de tweebandsbenadering in BLG, in puntje 3.4, kan nu ook de

Hamiltoniaan van ABC TLG voor een deeltje met golfvector

~k = (kF cos (�) ; kF sin (�)) ;

geschreven worden als
Ĥ = " (k)~�:~n (�) ;

waarin �i weer de Paulimatrices zijn en de vector ~n gegeven wordt door

~n = � (cos (3�) ; sin (3�)) :

Indien het elektron dus een rotatie over een hoek � maakt, zal de pseudospin
gedraaid zijn over een hoek 3�. Dit is ook schematisch weergegeven in �guur
4.7 en heeft tot gevolg dat de pseudospin van linkslopende deeltjes tegengesteld
is aan deze van de rechtslopende. Hiernaast wil dit ook zeggen dat de Berryfase
in ABC TLG gelijk is aan 3�.

4.3.3 Zesspinor

In dit deel zal dezelfde weg gevolgd worden als bij de tweebandsbenadering
om de transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden te berekenen. Aangezien de
analytische uitdrukkingen een stuk ingewikkelder zijn, is de beschrijving van de
methode meer summier. De essentie is echter nog steeds dezelfde als voorheen
en dus zullen we deze hier weergeven.

Spinorgol¤uncties

De Schrödingervergelijking levert met deze 6 � 6 Hamiltoniaan 6 gekoppelde
di¤erentiaalvergelijkingen. De orde van de di¤erentiaalvergelijking voor één
component van de zesspinor zal dus ook gelijk aan 6 zijn en dus wordt verwacht
dat de oplossing een superpositie is van 6 exponentiële functies. Deze verwacht-
ing wordt nu gebruikt om de vlakke golven oplossing te vinden van het stelsel
dat gegeven wordt door vergelijking (4:15).
Observatie leert dat de eerste en de tweede vergelijkingen gebruikt kunnen

worden om  1 en  3 uit te drukken in functie van  2. Analoog kunnen de vijfde
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Figuur 4.7: Schematische weergave van een potentiaalstap in ABC TLG. De
groene pijlen geven de zin van de k vector weer, de zwarte pijlen deze van de
pseudospin. De banden met dezelfde pseudospin zijn weergegeven in dezelfde
kleur. De inzet toont de projectie van de pseudospin op het reciproke vlak.

en zesde gebruikt worden om  6 en  4 uit te drukken in functie van  5. De
verbanden hiervoor worden zo

 1 =
kx � iky

"
 2 en  3 =

"2 � k2x � k2y
"�

 2 (4.27)

 6 =
kx + iky

"
 5 en  4 =

"2 � k2x � k2y
"�

 5 (4.28)

waarin � = 1
~vF en " = E

~vF . Om de vlakke golf oplossing te vinden, kunnen
vervolgens  2 en  5 geschreven worden in de vorm van een vlakke golf

 2 = a1 exp (ikx) en  5 = a2 exp (ikx) ; (4.29)

wat na substitutie in de derde vergelijking van het stelsel (4:15) samen met de
verbanden uit (4:27) en (4:28) en de vervanging van kx door zijn operator vorm,
een uitdrukking oplevert die het verband legt tussen a1 en a2 en op die manier
ook tussen  2 en  5. Nu kan tot slot de nog niet gebruikte vierde vergelijking
van het stelsel (4:15) worden gebruikt. Deze laatste vergelijking moet gelden
voor alle waarden van a2 en bepaalt zo ook een vergelijking voor k. Voor ky
gelijk aan nul wordt deze vergelijking gegeven door

k6 � 3"2k2 + 2"4�2 � "2�4 + k2
�
3"4 � 2"2�2

�
� "6 = 0;

en een ingewikkeldere, maar gelijkaardige uitdrukking voor ky niet nul. Deze
methode levert zo een uitdrukking voor k die, net als bij de benaderde Hamil-
toniaan uit het vorige deel, 6 oplossingen heeft. Twee ervan zijn reëel en de
overige vier complex.
Het systeem wordt dus weer beschreven door twee lopende golven en vier

lopende uitdovende golven, net als bij de tweebandsbenadering. Het verschil is
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nu wel dat wanneer de energie groter wordt dan de interlaag hoppingparameter
1, de complexe golfvectoren volledig reëel worden en er dus drie lopende golven
in het systeem aanwezig zijn.

Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden

De kennis van de spinorgol¤uncties laat weer toe om analoog aan eerder de
spinor te schrijven als een product van matrices P, E en coë¢ ciëntvector C.
Aangezien de di¤erentiaaloperatoren uit de Hamiltoniaan slechts van eerste orde
zijn, volgt volgens de redenering uit B.4 dat het volstaat dat de spinoren continu
zijn aan een potentiaalstap en dit laat toe om een nieuwe transfermatrixM op
te stellen met behulp van vergelijking (4:23).
Om de randvoorwaarden te bepalen, worden de golfvectoren onderzocht en

met de redenering 4.3.2 kan hiermee bepaald worden welke coë¢ ciënten er per
energiewaarde gelijk aan nul gesteld moeten worden.
Indien de energie en de hoogte van de potentiaalbarrière kleiner zijn dan

1, is er maar één golfvector die voor propagatie buiten de barrière zorgt en
worden de re�ectie- en transmissie waarschijnlijkheden gegeven door dezelfde
uitdrukking als bij de benaderde Hamiltoniaan, vergelijking (4:24).
In �guur 4.8 is als functie van de energie en de transversale impuls de

transmissiewaarschijnlijkheid door een barrière weergegeven. Voor loodrechte
inval is de transmissie onafhankelijk van de energie 100%, zoals het Kleinef-
fect voorschrijft. Bij inval onder een hoek zijn er zeer scherpe resonanties op
te merken. Er kan nu wel worden opgemerkt dat hoewel de berekeningen zijn
uitgevoerd voor een barrière met dezelfde dikte en hoogte als deze die gebruikt
is in de tweebandsbenadering in �guur 4.6, er nu vier resonanties te zien zijn bij
energieën kleiner dan de potentiaalhoogte, terwijl dit bij de tweebandsbenader-
ing er slechts drie zijn. Dit is het gevolg van het feit dat de golfvectoren in de
tweebandsbenadering anders zijn dan deze die hier gebruikt worden zodat ook
de gol�engtes anders zijn en de discrete energieniveaus verschoven zijn en een
extra resonantie mogelijk is. In dit geval levert de tweebandsbenadering dus
duidelijk een ander beeld en dus moet hiermee met voorzichtigheid omgespron-
gen worden.

4.4 Vergelijking

Bij aanvang van mijn thesis was er in de literatuur nog geen werk te vinden over
elektrontunneling in TLG. In maart 2012 verscheen echter een artikel waarin
men dit wel besprak en de transmissiewaarschijnlijkheid door barrières voor
SLG, BLG en de twee stapelvormen van TLG berekende [52]. Hun resultaat is
weergegeven in �guur 4.9 en de waarden zijn meegegeven onderaan de �guur.
In het artikel komen ze voor SLG en BLG tot dezelfde conclusie als ik in

dit werk, voor loodrechte inval is er volledige transmissie in SLG en geen trans-
missie in BLG. Voor niet-loodrechte inval worden ook kwalitatief gelijkaardige
resonanties opgemerkt. Voor SLG zijn die vrij breed, voor BLG zeer smal. De
curven die door mij berekend zijn en deze uit het artikel komen echter niet
volledig overeen. Dit komt doordat de resonanties sterk afhankelijk zijn van de
exacte waarden van de gebruikte parameters en er in het artikel vermeld wordt
dat hun parameters slechts bij benadering gelijk zijn aan de opgegeven waarden.
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Figuur 4.8: Transmissiewaarschijnlijkheid voor elektronen in ABC TLG als
functie van de transversale impuls en de energie door een barrière met dikte
d = 25nm en hoogte V0 = 0:51.

Ook merken ze op dat de Hamiltoniaan van ABA TLG ontkoppeld kan wor-
den in een SLG en BLG stuk en ze concluderen dat de transmissie bij loodrechte
inval 50% is, namelijk 100% voor de elektronen die zich op de lineaire banden
bevinden en 0% voor de andere elektronen. Voor ABC TLG bekomen ze ook
volledige transmissie voor loodrechte inval en kleine resonanties die hoekafhanke-
lijk zijn.
Er zijn echter wel een paar opmerkingen te maken over hun resultaten.

Zo beschouwen ze een volkomen symmetrische situatie, maar zijn hun verkre-
gen transmissiewaarschijnlijkheden niet symmetrisch verdeeld. Hoewel trigonal
warping, zoals eerder besproken bij BLG in puntje 3.2.2, een asymmetrie kan
induceren [54], wordt hierover niets gezegd en blijkt uit de Hamiltonianen die
ze gebruiken ook niet dat dit e¤ect zou worden meegerekend. Bovendien is de
transmissiewaarschijnlijkheid ook groter dan één voor sommige hoeken, dit is
onmogelijk. Ter vergelijking zijn onderaan in �guur 4.9 voor SLG, BLG en ABC
TLG mijn resultaten voor dezelfde parameters weergegeven. Kwalitatief zijn de
resultaten dezelfde als het artikel, voor SLG en voor de barrière in BLG, op de
symmetrie na dan.
Voor ABC TLG bekom ik wel resonanties met 100% transmissie zoals be-

sproken is in het hoofdstuk over TLG. Ik vond dat de oorzaak van de verkeerde
numerieke resultaten in het artikel te vinden is in het feit dat ze niet genoeg
punten hebben berekend rondom de resonanties. Verder vind ik ook dat de
transmissie bij de potentiaalstap veel meer uitgesproken is en maximaal wordt
onder een hoek van 60�. Merk tot slot ook op dat mijn resultaten wel perfect
symmetrisch zijn rond 0�.
Wat ABA TLG betreft heb ik geen berekening gedaan om te proberen een
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Figuur 4.9: Transmissiewaarschijnlijkheid in systemen bestaande uit een ver-
schillend aantal lagen grafeen als functie van de invalshoek. De bovenste vier
polarplots zijn overgenomen uit de publicatie [52], de onderste drie zijn de eigen
berekeningen met dezelfde parameters en op hetzelfde systeem als de polarplot
erboven. De zwarte curven stellen de transmissie voor door een potentiaalstap
voor elektronen met een energie gelijk aan de helft van de hoogte van de stap,
E = V0=2. De rode en blauwe curven corresponderen met transmissie door een
potentiaalbarrière met dikte 100nm en een Fermi energie voor de elektronen
van E = 50meV voor SLG (links) en E = 25meV voor de BLG(midden) en
TLG (rechts). De rode onderbroken curve correspondeert met een potentiaal-
grootte van V0 = 100meV voor de SLG en V0 = 65meV voor de andere twee.
Voor de blauwe onderbroken curve is de potentiaal V0 = 120meV voor SLG
en V0 = 80meV voor de andere twee. Voor ABA TLG is er geen polarplot
gemaakt. De reden hiervoor is terug te vinden in de bespreking in de tekst.



HOOFDSTUK 4. TRILAAG GRAFEEN 95

dergelijke plot te produceren. Zoals uitgelegd in de behandeling van ABA TLG,
zullen de resultaten afhangen van de propagatiewijze van de invallende elek-
tronen. Indien ze zich op een lineaire band bevinden, zullen ze zich gedragen
alsof ze in SLG bewegen en analoog voor wanneer ze op een BLG-achtige band
bevinden. Hierdoor hebben de elektronen voor lage energie in feite twee mo-
gelijke golfvectoren, één die de SLG propagatie beschrijft en één die de BLG
propagatie beschrijft. Aangezien uit de translatiesymmetrie in de y richting
volgt dat de golfvector ky in beide gevallen behouden is, zal de hoek in beide
gevallen anders zijn. Deze hoek is immers gede�nieerd door

� = Bg tan

�
ky
ki

�
;

waarin ki de x component van de golfvector is. Het is dus niet mogelijk om op
een consistente wijze een hoek te de�niëren die zinnig is voor beide manieren
van propagatie.
Tot slot moet ook nog worden opgemerkt dat er in het artikel vanuit wordt

gegaan dat er een gelijke verdeling is tussen de elektronen die volgens SLG
of BLG bewegen. Dit is echter niet noodzakelijk waar en hangt af van de
toestandsdichtheid bij de beschouwde energie. Dit zal de resultaten dan ook
grondig veranderen.



Hoofdstuk 5

Multilaag grafeen

De behandeling in de vorige delen van dit werk vertonen een systematiek die
kan worden doorgetrokken naar meerdere lagen grafeen. In dit deel zal voor
een bepaalde stapelingswijze een algemeen geldende Hamiltoniaan voor n lagen
worden afgeleid en zullen de gevolgen hiervan toegelicht worden.

5.1 Tweebandsbenadering

Zowel bij BLG als ABC TLG is het mogelijk om een tweebandsbenadering door
te voeren. Het spectrum splitst zich rond het Diracpunt voor deze twee gevallen
op in twee banden voor lage energie en andere hogere energiebanden die ver-
waarloosd kunnen worden. Deze benadering is altijd mogelijk wanneer de lagen
rhombohedraal (ABCABC...) gestapeld zijn. Deze stapeling is schematisch
weergegeven in �guur 5.1 en hieruit blijkt dat ieder atoom steeds recht onder
of boven één atoom uit een andere laag ligt. In de tight binding beschrijving
is het 1, de interlaag hoppingparameter, die de overgang tussen zulke atomen
beschrijft. Indien we enkel 1 en 0, de intralaagparameter, niet gelijk aan nul
stellen, zal de tight binding Hamiltoniaan voor n lagen grafeen een 2n � 2n
matrix zijn van de vorm

Hn = ~vF

266666664

~�:~k � 0 � � � 0

� y ~�:~k � � � � 0

0 � y ~�:~k
. . . 0

...
...

. . .
. . . �

0 0 0 � y ~�:~k

377777775
(5.1)

waarin �i de Paulimatrices zijn en

� =
1

~vF

�
0 0
1 0

�
:

De Hamiltoniaan uit vergelijking (5:1) zal leiden tot een stelsel van 2n
di¤erentiaalvergelijkingen. Deze di¤erentiaalvergelijkingen leggen het verband
tussen de spinorcomponenten van de 2n spinor die geschreven kan worden als

96



HOOFDSTUK 5. MULTILAAG GRAFEEN 97

Figuur 5.1: Schematische weergave van de rhombohedrale stapeling van n lagen.
De blauwe verbindingen geven de interlaag hopping weer.

	 =
�
 A1 ;  

B
1 ;  

A
2 ; :::;  

B
n

�
. Dit stelsel heeft de volgende vorm8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:

E A1 = ~vF (kx � iky) B1
E B1 = ~vF (kx + iky) 

A
1 + 1 

A
2

: : :

E Aj = ~vF (kx � iky) Bj + 1 Bj�1
E Bj = ~vF (kx + iky) 

A
j + 1 

A
j+1

: : :

E An = ~vF (kx � iky) Bn + 1 Bn�1
E Bn = ~vF (kx + iky) 

A
n

: (5.2)

Dit stelsel legt het verband tussen de 2n spinorcomponenten, maar omwille van
de stapeling zal ieder A atoom enkel een invloed ondervinden van het B atoom
op dezelfde laag en het B atoom op een laag eronder en vice versa voor de B
atomen. Indien nu de tweebandsbenadering wordt toegepast, en dus er geëist
wordt dat E � 1, kan er worden opgemerkt dat de A en B atomen ontkoppelen.
Er geldt immers dat voor de j-de laag

0 = ~vF (kx � iky) Bj + 1 Bj�1
0 = ~vF (kx + iky) Aj + 1 

A
j+1

=)  Bj�1 = ��11 ~vF (kx � iky) Bj
 Aj+1 = ��11 ~vF (kx + iky) Aj

; (5.3)

en dus kunnen de tweede tot en met voorlaatste vergelijking gebruikt worden
om het stelsel op te lossen naar  A1 en  

B
n . De vergelijkingen werken immers als

een soort ketting via de relaties uit vergelijking (5:3). Uit de eerste vergelijking
van (5:2) volgt

E A1 = ~vF (kx � iky) B1
= ~vF (kx � iky)

�
��11 ~vF (kx � iky)

�
 B2

= :::

=
�
��11

�n�1
(~vF )n (kx � iky)n  Bn



HOOFDSTUK 5. MULTILAAG GRAFEEN 98

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

Golfvector kx a

En
er

gi
e

in
1

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

Golfvector kx a

En
er

gi
e

in
1

Figuur 5.2: Energiespectra van vier (linkse �guur) en vijf (rechtse �guur) lagen
grafeen met rhombohedrale stapeling rond het Diracpunt. De blauwe curven
geven het spectrum weer met 1 en 0 als enige parameters niet nul. De rode
stippellijn is het spectrum bekomen met de tweebandsbenadering.

en analoog voor de  Bn :

E Bn =
�
��11

�n�1
(~vF )n (kx + iky)n  A1 :

Dit kan worden samengevat als een Hamiltoniaan voor n lagen:

H 0
N =

(~vF )n

(�1)
n�1

�
0 (kx � iky)n

(kx + iky)
n

0

�
: (5.4)

Deze benadering is weergegeven voor vier en vijf lagen in �guur 5.2.

5.2 Pseudospin en Berryfase

Het is dus voor een willekeurig aantal lagen die rhombohedraal gestapeld zijn
mogelijk om een de tight binding Hamiltoniaan te benaderen met de tweebands-
benadering. Voor loodrechte inval, is deze Hamiltoniaan te schrijven als

ĤN =
(~vF )n

(�1)
n�1 �̂xk

n
x ; (5.5)

en wordt het weer duidelijk dat �̂x hiermee commuteert als er enkel een plaat-
safhankelijke potentiaal wordt toegevoegd. Voor loodrechte inval is �̂x, de
pseudospin, dus een behouden grootheid.
De eigenwaarden van deze Hamiltoniaan hebben nu ook een eenvoudige

vorm, namelijk

Ekx;� = �
(~vF )n

(�1)
n�1 k

n
x ; (5.6)

waarin � = �1 de eigenwaarden zijn van �̂x. Deze vorm heeft een eenvoudige
interpretatie. Wanneer n even is, is het teken van de energie gelijk aan het
teken van de pseudospin. Indien n oneven is, zijn er echter zowel toestanden
met negatieve energie als positieve energie die dezelfde pseudospin hebben.
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Figuur 5.3: Schematische weergave van het behoud van pseudospin bij een
systeem met een even aantal lagen grafeen die rhombohedraal gestapeld zijn.
De groene pijlen geven de zin van de k vector weer, de zwarte deze van
de pseudospin. De banden met dezelfde pseudospin zijn in dezelfde kleur
weergegeven. Aangezien de toestanden in de barrière niet dezelfde pseudospin
hebben, zal het Klein e¤ect niet optreden.

Indien n dus even is, is het niet mogelijk om door een potentiaalbarrière te
propageren, terwijl voor oneven n dit wel het geval is. Deze situatie is schema-
tisch weergegeven in �guren 5.3 en 5.4 en komt overeen met de eerder gevon-
den resultaten. Voor oneven stapeling (SLG en ABC TLG) werd er immers
100% transmissie gevonden voor loodrechte inval, terwijl dit voor even stapel-
ing (BLG) net niet het geval is.
Deze vorm van de Hamiltoniaan laat echter ook toe om de Berryfase van

multilaag grafeen te bepalen. De Hamiltoniaan uit (5:5) kan voor een deeltje
met golfvector ~k = (k cos (�) ; k sin (�)), immers geschreven worden als

ĤN = " (k)~�:~m (�) ;

waarin
~m (�) = � (cos (n�) ; sin (n�)) :

Een rotatie in impuls over een hoek � = �, terugverstrooing dus, komt overeen
met een rotatie van de pseudospin over een hoek n�. Indien n dus oneven is, zal
de pseudospin van een terugkerend deeltje tegengesteld zijn aan deze van een
invallend deeltje en gelijkgericht voor even n. Dit is conform de bewering dat
Kleintunneling zal optreden voor loodrechte inval voor multilaag grafeen indien
het aantal lagen oneven is. Tunneling zal net onderdrukt worden bij loodrechte
inval indien het aantal lagen even is.
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Figuur 5.4: Schematische weergave van het behoud van pseudospin bij een
systeem met een oneven aantal lagen grafeen die rhombohedraal gestapeld
zijn. De groene pijlen geven de zin van de k vector weer, de zwarte deze
van de pseudospin. De banden met dezelfde pseudospin zijn in dezelfde kleur
weergegeven. Aangezien er toestanden in de barrière bestaan met dezelfde
pseudospin, zal het Klein e¤ect optreden bij loodrechte inval.



Hoofdstuk 6

Conclusies en
onderzoeksperspectieven

De tunneling van elektronen door elektrostatische barrières in één of meerdere
lagen grafeen is sterk afhankelijk van het aantal lagen en de stapeling ervan. Zo
zal voor loodrechte inval bij één laag en bij de ABC gestapelde versie van trilaag
grafeen de transmissie 100% zijn, onafhankelijk van de hoogte of de breedte van
de barrière of de energie van het invallend elektron. Dit is het gevolg van
het analogicum van het Kleine¤ect uit de relativistische kwantummechanica.
Voor de bilaag is de transmissie bij loodrechte inval echter onderdrukt en het
treedt het Kleine¤ect niet op. Bij uitbreiding naar een willekeurig aantal lagen
met rhombohedrale stapeling vonden we dat voor een oneven aantal lagen het
Kleine¤ect optreedt terwijl dit voor een even aantal lagen net niet het geval is.
De verklaring hiervoor kan gevonden worden door een pseudospin toe te

kennen aan de elektronen in multilaag con�guraties van grafeen. Het behoud
van deze pseudospin legt voorwaarden op voor het optreden van het Kleinef-
fect. Indien er in de potentiaalbarrière toestanden kunnen bestaan met dezelfde
pseudospin als deze van de elektronen die erop invallen, dan zal het elektron
volledig tunnelen. Dit zelfs ongeacht de energie van het elektron of de grootte
of dikte van de potentiaalbarrière.
Indien er in de barrière geen toestanden bestaan met dezelfde pseudospin,

dan zal de transmissie door dezelfde barrière net onderdrukt worden. Daaren-
boven zal dit elektron niet interageren met de toestanden in de barrière en
worden elektronen die zich in deze toestanden bevinden afgeschermd van de in-
vallende elektronen. Dit e¤ect wordt cloaking genoemd en is karakteristiek voor
een even aantal lagen grafeen.
De pseudospin kan verbroken worden indien de elektronen niet meer lood-

recht op de barrière invallen. In dat geval is het mogelijk om resonant te tun-
nelen via toestanden met een andere pseudospin. Er werd gevonden dat deze
resonanties een asymmetrisch pro�el kennen dat beschreven kan worden met de
theorie van Fano.
Indien elektronen in twee of meerdere lagen een voldoende hoge energie

hebben, kan er re�ectie en/of transmissie optreden in meerdere banden. Voor
de bilaag blijkt dat de elektronen op twee manieren kunnen geleiden en er werd
in detail onderzocht of en hoe er verstrooiing mogelijk zou zijn tussen deze twee
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geleidingswijzen. Hieruit blijkt dat een elektron dat zich in één van de twee
pseudospintoestanden bevindt, slechts op één van de twee propagatiewijzen kan
geleiden. Hierdoor is verstrooiing enkel mogelijk wanneer de pseudospin niet
meer behouden is en dus wanneer elektronen niet loodrecht invallen. De studie
van de verstrooiingswaarschijnlijkheden tussen de verschillende pseudospintoes-
tanden in bilaag grafeen werd nog niet eerder onderzocht in de wetenschappelijke
literatuur. De komende maand zal dan ook een paper worden geschreven waarin
deze resultaten worden gepresenteerd.
Voor drie lagen grafeen blijkt dat de manier waarop de lagen op elkaar

gestapeld worden een belangrijke invloed heeft op het gedrag van de elektronen.
Er werd gevonden dat de variant die spiegelsymmetrisch is om de middelste laag,
te beschrijven is als een combinatie van één en twee lagen grafeen, terwijl de ABC
gestapelde vorm voor een nieuwe manier van elektronengeleiding zorgt. Het
onderzoek naar tunneling bij drie lagen werd tot slot vergeleken met een recent
verschenen artikel in Applied Physical Letters. Ik vond echter dat de numerieke
resultaten in deze publicatie fout waren en heb de gecorrigeerde vorm in deze
thesis weergegeven. Een paper als reactie op dit artikel is in voorbereiding.
Het mag duidelijk zijn dat het onderzoek naar de elektronische eigenschap-

pen van dit fascinerende nieuwe materiaal nog lang niet rond is en dat de re-
sultaten die in dit werk bekomen worden uitgebreid moeten worden om een
vollediger begrip te hebben van het gedrag van elektronen in multilaag grafeen.
Zo moeten bijvoorbeeld de theoretische transmissiewaarschijnlijkheden uit dit
werk nog omgezet worden in meetbare grootheden zoals de conductantie. Ook
zal de berekening herhaald moeten worden voor realistischere situaties zoals niet
rechthoekige elektrostatische barrières en het meenemen van meer parameters
in het model. Hiernaast kan onderzocht worden hoe de tunnelingseigenschappen
veranderen als de spiegelsymmetrie van de drie-laag wordt verbroken.
Ondanks deze en nog veel meer mogelijke uitbreidingen van dit werk, leggen

de resultaten die hier gepresenteerd worden de basis voor een grondige be-
schrijving van elektronen in multilaag grafeen. De activiteit die op dit moment
in dit onderzoeksgebied heerst wijst erop dat op korte termijn er belangrijke
resultaten geoogst kunnen worden die van deze basis gebruik maken. Het staat
in ieder geval vast dat hiermee nog niet alles is gezegd over grafeen.
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Bijlage A

Stroomdichtheid

Om het behoud van stroom te kunnen opleggen aan een systeem, dient men
een uitdrukking te hebben voor de stroomdichtheid. In dit appendix wordt de
stroomdichtheid voor de beschouwde systemen uitgerekend om de transmissie en
re�ectiewaarschijnlijkheden te kunnen de�niëren. Hierbij wordt steeds hetzelfde
stramien gevolgd. Zo wordt er vertrokken van de continuïteitsvergelijking

@�

@t
+r:j = 0 (A.1)

waarin � de waarschijnlijkheidsdichtheid is en j de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid.
Vervolgens wordt de tijdsafhankelijke Schrödingervergelijking gebruikt

i~
@	(r; t)

@t
= Ĥ	(r; t) (A.2)

waarin de Hamiltoniaan Ĥ van het beschouwde systeem is en	 de (spinor)gol¤unctie.
De hermitisch toegevoegde variant hiervan levert de Schrödingervergelijking
voor de toegevoegde (spinor)gol¤unctie 	� op en dit laat toe om de waarschijn-
lijkheidsdichtheid uit (A:1) te vervangen aangezien de tijdsafhankelijkheid van
de beschouwde gol¤uncties slechts een fasefactor is geldt er dat

@�

@t
=

@

@t
j	(r; t)j2 (A.3)

=

nX
i=1

@

@t
j ij

2

=

nX
i=1

�
@ �i
@t

 i +  
�
i

@ i
@t

�
(A.4)

waarbij n de dimensie van de spinor is. Om de stroomdichtheid te bereke-
nen, wordt tot slot getracht dit te schrijven als de divergent van een bepaalde
grootheid zodat deze grootheid met de stroomdichtheid kan geïdenti�ceerd wor-
den via vergelijking (A:1).
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A.1 Schrödingervergelijking

De Schrödingervergelijking voor het vrije deeltje wordt gegeven door

i~
@	

@t
= H	 = �~

2r2

2m
	 (A.5)

zodat uit (A:3) volgt dat

�i~r:j = i~
@�

@t

= i~
�
@ �

@t
 +  �

@ 

@t

�
=

~2r2 �

2m
 �  � ~

2r2 
2m

=
~2

2m
[r ( r �)�r ( �r )]

=
~2

2m
r [( r �)� ( �r )]

In deze laatste term wordt zo de stroomdichtheid gede�nieerd als

j =
~
m
Im [ �r ] : (A.6)

Als de stroom gedragen wordt door vlakke golven in de x richting,  = a exp (ikx),
levert dit als uitdrukking

jx =
~k
m
jaj2 : (A.7)

Zo kan de transmissiewaarschijnlijkheid T van het ene gebied in het andere
gede�nieerd worden als

T =
jx;2 (x)

jx;1 (x)
=
k2 ja2j2

k1 ja1j2
; (A.8)

waarbij dus rekening moet gehouden worden met de groottes van de golfvectoren
in de verschillende gebieden. Als de re�ectie overeenstemt met een terugkerende
golf, dan geldt

R =
j�x;1 (x)

j+x;1 (x)
=
jb1j2

ja1j2
;

waarin j� de terugkerende stroomdichtheid voorstelt, horende bij b1.

A.2 Multilaag grafeen

De Hamiltoniaan voor een aantal lagen grafeen kan zeer algemeen worden geschreven
als

Ĥ = �i~vF�:r+ � ; (A.9)

waarin � een blokdiagonale matrix is met de Paulimatrices � op de diagonaal
en � de interactie tussen de lagen beschrijft. Er wordt verondersteld dat �
geen operator is. Vertrekkend van deze uitdrukkingen in matrixvorm, kan de



BIJLAGE A. STROOMDICHTHEID 106

Schrödingervergelijking (A:2) worden ingevuld voor een willekeurige stationaire
spinor  

i~
@ 

@t
= �i~vF�:r +� (A.10)

en ook de geconjugeerde vorm

� i~@ 
y

@t
= i~vF (�:r )y+(� )y (A.11)

= i~vFr y�+ y�

Waarin in de laatste stap is opgemerkt dat � en � hermitische matrices zijn.
Aangezien � = j j2 =  y , geldt dat

i~
@�

@t
= i~

 
@ y

@t
 +  y

@ 

@t

!
=

��
�i~vFr y�� y�

�
 +  y (�i~vF�:r + � )

�
= �i~vF

�
r y�

�
 � i~vF y (�:r) �  y� +  y� 

= �i~vF
��
r y�

�
 +  yr:� 

�
= �i~vFr

�
 y� 

�
: (A.12)

Uit dit laatste volgt dat
j = vF 

y� (A.13)

A.2.1 Monolaag grafeen

Voor de enkele laag geldt in de taal van de matrices uit (A:9) dat � de Pauli-
matrix zelf is. De stroomdichtheid wordt dus

j = vF 
y� : (A.14)

Deze tweespinor kan nu eenvoudig worden ingevuld om zo de uitdrukking in
functie van de componenten van de spinor te krijgen. Aangezien

 =

�
 1
 2

�
; (A.15)

geldt dat

j = 2vF

�
Re [ �1 2]
Im [ �1 2]

�
(A.16)

Gebruikmakend van de uitdrukking van de gol¤uncties voor SLG uit 2.6 kan
dan de stroomdichtheid berekend worden als functie van de coë¢ ciënten

j = 2vF

�
cos (�)
sin (�)

�
: (A.17)

Hierin is � de hoek met de x-as.
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A.2.2 Dubbele laag

Voor de dubbele laag, BLG, geldt dat de matrices gegeven worden door

�i =

�
�i 0
0 �i

�
en � =

�
0 
y 0

�
: (A.18)

met �i weer de Paulimatrices en

 =

�
0 0
1 0

�
: (A.19)

Aangezien de � matrix blokdiagonaal is, behandelt het de eerste twee com-
ponenten van de vierspinor gelijk aan de laatste twee en ook op dezelfde manier
als dit bij SLG het geval is. De stroomdichtheid wordt zo dus

j = 2vF

�
Re
�
 �A1

 B1
+  �A2

 B2

�
Im
�
 �A1

 B1
+  �A2

 B2

� � : (A.20)

De expliciete berekening van de stroomdichtheid levert voor bijvoorbeeld een
invallend deeltje behorende bij coë¢ ciënt a

j+x;r = 2vF Re

��
a�e�ik

+
x x
k+x + iky

"

��
aeik

+
x x
�
+
�
�a�e�ik

+
x x
��
�aeik

+
x x
k+x + iky

"

��
= 2vF Re

�
2

�
jaj2 k

+
x + iky
"

��
= 4vF jaj2

k+x
"
: (A.21)

waarbij r slaagt op rechtslopende golf. Voor de overige

j�x;r = 4vF jcj
2 k

�
x

"
: (A.22)

j+x;l = �4vF jbj
2 k

+
x

"
; (A.23)

j�x;l = �4vF jdj
2 k

�
x

"
: (A.24)

waarin l staat een linkslopende golf. Om de y richting te kennen, dient enkel
het imaginaire in plaats van het reële deel beschouwd te worden. Dit levert dan

j�� =
4vF
"

���������2� �k�x
ky

�
; (A.25)

waarin � aangeeft welke band er gevolgd wordt, � gelijk is aan l of r afhankelijk
of de golf respectievelijk links- of rechtslopend is en � overeenkomt met de juiste
coë¢ ciënt horende bij de richting � en band �.

Transmissie- en re�ectiecoë¢ ciënten

In de praktijk zal er getracht worden om het behoud van stroom te gebruiken om
de transmissie en re�ectiecoë¢ ciënten van een barrière of een stap te bereke-
nen. Hiertoe worden de coë¢ ciënten van de invallende en uitgaande golven
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respectievelijk hernoemd als0BB@
i+

r+

i�

r�

1CCA en

0BB@
t+
0
t�
0

1CCA (A.26)

waarin de terugkerende golven na de stap gelijk aan nul gesteld werden. De
transmissiecoë¢ ciënt voor inval volgens k�x en transmissie in k

+
x wordt dan

T�+ =
j+x;i (x > d)

j�x;i (x < 0)
=
jt+j2 k+x
ji�j2 k�x

: (A.27)

Analoog worden dan ook de andere coë¢ ciënten berekend als

T++ =
j+x;i (x > d)

j+x;i (x < 0)
=
jt+j2

ji+j2
(A.28)

T�� =
j�x;i (x > d)

j�x;i (x < 0)
=
jt�j2

ji�j2
(A.29)

T+� =
j�x;i (x > d)

j+x;i (x < 0)
=
jt�j2 k�x
ji+j2 k+x

: (A.30)

Indien de invallende stroom zich op de + band bevindt en genormaliseerd is
op 1, dus i+ = 1, dan wordt de normalisatievoorwaarde

1�R++ �R+� = T++ + T
+
� (A.31)

Waarbij

R++ =
j+x;r (x < 0)

j+x;i (x < 0)
=
jr+j2

ji+j2
(A.32)

R+� =
j�x;r (x < 0)

j+x;i (x < 0)
=
jr�j2

ji+j2
k�x
k+x

(A.33)

A.2.3 Dubbele laag met gereduceerde Hamiltoniaan

Zoals uitgelegd in dit werk, kan men voor BLG de Hamiltoniaan benaderen voor
de twee laagst energetische banden. De bewegingsvergelijking wordt zo

i~
@

@t

�
 1
 2

�
= � ~

2

2m

�
f2 2
f�2 1

�
en de complex toegevoegde

�i~ @
@t

�
 �1
 �2

�
= � ~

2

2m

�
f�2 �2
f2 �1

�
;

zodat analoog aan eerder

i~
@

@t
� = � ~

2

2m

�
 �1f

2 2 +  
�
2f

�2 1 �
�
f�2 �2

�
 1 �

�
f2 �1

�
 2
�
; (A.34)
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nu geldt dat

 �1f
2 2 =  �1 (kx � iky)

2
 2

=  �1
�
k2x � 2ikxky � k2y

�
 2

= f [ �1f 2]� i (@x �1) (@y 2) + (@x 2) (@x �1)� i (@y �1) (@x 2)� (@y 2) (@y �1)

Inspectie van (A:34) leert dat de vierde term dezelfde is als de eerste, zij het met
omwisselen van  �1 en  2. De tweede en derde term delen ook hetzelfde verband,
maar dan voor  �2 en  1. Hieruit volgt dan dat de derde en vijfde termen uit
de bovenstaande uitdrukking zullen wegvallen tegen deze die afkomstig zijn
van de uitwerking van de vierde van (A:34). De tweede en vierde term van
de bovenstaande a�eiding zullen hierboven ook wegvallen tegen de gelijkaardige
termen die uit de uitwerking zouden volgen. Zo blijft slechts de eerste term over,
zodat (A:34) wordt

i~
@

@t
� = � ~

2

2m
[f [ �1f 2] + f

� [ �2f
� 1]� f� [ 1f� �2]� f [ 2f �1]] ;

voor de x richting wordt dit dan

i~
@

@t
� =

~2

2m
i@x [2i Im [ 

�
1f 2] + 2i Im [ 

�
2f

� 1]] ;

en de y richting

i~
@

@t
� = � ~

2

2m
@y [�2Re [ �1f 2] + 2Re [ �2f� 1]] ;

Dit de�nieert de stroomdichtheid j.



Bijlage B

Randvoorwaarden aan een
potentiaalstap

Om na te gaan aan welke eisen de gol¤uncties moeten voldoen, moeten de contin-
uïteitsvoorwaarden worden afgeleid. Gebruikmakend van de Schrödingervergelijk-
ing

H = E ;

wordt gevonden dat rond een steile potentiaalverandering op x = 0 dus ook
moet gelden dat

lim
�!0

Z �

��
(H � E) (x) dx = 0: (B.1)

Deze voorwaarde zal voor iedere vorm van de Hamiltoniaan H anders zijn en
zal afhangen van de orde van de di¤erentiaaloperatoren die in H optreden.

B.1 Schrödingervergelijking

De vergelijking (B:1) wordt zo

lim
�!0

Z �

��

�
�~2
2m

@2

@x2
� (E � V0)

�
 (x) dx = 0;

zodat de aparte voorwaarden worden

lim
�!0

Z �

��

�~2
2m

 00 (x) dx = 0;

lim
�!0

Z �

��
(E � V0) (x) dx = 0:

De tweede hiervan geldt enkel indien de gol¤unctie continu is. De eerste voor-
waarde hiervan levert de continuïteit van de afgeleiden

lim
�!0

�~2
2m

�
 0 (�)�  0 (��)

�
= 0:

Hieruit volgt dus dat voor de Schrödingervergelijking zowel de functie als de
eerste afgeleiden overal continu moeten zijn.
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B.2 Grafeen

Voor de enkele laag verandert de Hamiltoniaan en moet een spinorvergelijking
beschouwd worden. De vergelijking (B:1) wordt zo

lim
�!0

Z �

��
~vF

�
� (E0 � V 00) �i @@x � iky
�i @@x + iky � (E0 � V 00)

��
 1 (x)
 2 (x)

�
dx = 0

Dit levert een stelsel van twee vergelijkingen met eerste orde afgeleiden in x.
Analoog als in het vorige puntje, eisen deze eerste orde afgeleiden dat de functie
continu is, zo geldt voor de eerste lijn:

lim
�!0

Z �

��
~vF

�
� (E0 � V 00) 1 (x)� i 02 (x)� iky 2 (x)

�
dx = 0

waardoor er dus slechts geëist moet worden dat

lim
�!0

[ i (�)�  i (��)] = 0

wat overeenkomt met de eis tot continuïteit. In tegenstelling tot de Schrödingervergelijk-
ing mogen de afgeleiden nu dus wel discontinu zijn.

B.3 Bilaag grafeen

Voor BLG is de situatie afhankelijk van welke Hamiltoniaan er gebruikt wordt.
Voor de vierspinor is het hetzelfde als bij SLG, er komen immers slechts eerste
orde di¤erentialen voor in de Hamiltoniaan en dus moet iedere component van
de vierspinor slechts continu zijn.
Voor de tweebandsbenadering komen er wel tweede orde afgeleiden voor.

Analoog aan de situatie bij de Schrödingervergelijking verkrijgt men zo dat ook
de afgeleiden van de gol¤uncties continu moeten zijn aan een potentiaalstap. In
dit geval geldt er immers dat

lim
�!0

Z �

��

�
� ~

2

2m

�
0 (kx � iky)2

(kx + iky)
2

0

�
+ V (x)� E

��
 1 (x)
 2 (x)

�
dx = 0;

zodat dit aanleiding geeft tot twee vergelijkingen voor de spinorcomponenten

lim�!0

R �
��

h
� ~2
2m (kx � iky)

2
 2 (x) + (V (x)� E) 1 (x)

i
dx = 0

lim�!0

R �
��

h
� ~2
2m (kx + iky)

2
 1 (x) + (V (x)� E) 2 (x)

i
dx = 0

(B.2)

In de eerste hiervan kan kx weer in zijn operatorvorm geschreven worden, zodat
dit een voorwaarde oplegt aan  2:

lim
�!0

 Z �

��
� ~

2

2m

�
� @2

@x2
� 2ky

@

@x
� k2y

�
 2 (x) dx+

Z �

0

V0 1 (x) dx�
Z �

��
E 1 (x) dx

!
= 0:

(B.3)
Aangezien de beschouwde gol¤uncties eindig zijn, zullen de integralen uit de
laatste twee termen verdwijnen als � naar nul gaat. De eerste term levert dan
de voorwaarde

~2

2m
lim
�!0

Z �

��

@2

@x2
 2 (x) dx+ 2ky lim

�!0

Z �

��

@

@x
 2 (x) dx+ k

2
y lim
�!0

Z �

��
 2 (x) dx = 0
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en dus

~2

2m
lim
�!0

�
 02 (�)�  02 (��)

�
= 0; (B.4)

2ky lim
�!0

( 2 (�)�  2 (��)) = 0; (B.5)

k2y lim
�!0

Z �

��
 2 (x) dx = 0: (B.6)

Waarin de laatste om wille van de eindigheid van de gol¤uncties ook verdwijnt.
Er wordt dus geëist dat de afgeleide van de tweede spinorcomponent continu is
in het punt (vergelijking (B:4)) en dat de functie zelf continu is (vergelijking
(B:5)).
Uit de tweede vergelijking van (B:2) volgen dezelfde conclusies, maar dan

voor de eerste component. Deze voorwaarden zijn voldoende om ervoor te zorgen
dat ook de laatste twee termen uit (B:3) gelijk worden aan nul.

B.4 Multilaag grafeen

Het bovenstaande recept kan voor een algemene stapeling van grafeenlagen
eenvoudig worden uitgebreid. In dit stukje wordt dit toegepast en berekend
voor rhombohedraal gestapelde lagen voor zowel de tweebandsbenadering als
de volledige 2n-spinor.
De tweebandsbenadering voor de tight binding Hamiltoniaan van rhombo-

hedraal gestapelde grafeenlagen levert de vergelijking

lim
�!0

Z �

��

 
(~vF )n

(�1)
n�1

�
0 (kx � iky)n

(kx + iky)
n

0

�
+ V (x)� E

!�
 1 (x)
 2 (x)

�
dx = 0:

Analoog aan het vorige puntje zal dit dus n-de orde di¤erentialen introduceren
voor beide spinorcomponenten. Deze worden door de integraal omgezet tot dif-
ferentiaaloperatoren van orde n� 1, maar zullen voor een algemene energie niet
gecompenseerd kunnen worden door andere termen uit de vergelijking. Dit legt
dus de eis op dat de eerste afgeleide tot en met de afgeleide van orde n� 1 van
de spinorcompontenten ook continu zullen moeten zijn aan een stappotentiaal.
De Hamiltoniaan van het niet benaderde systeem zal steeds bestaan uit enkel

eerste orde di¤erentiaaloperatoren. Analoog aan B.2 leggen deze dus enkel een
voorwaarde op voor de continuïteit van de 2n-spinor en niet op de afgeleiden.



Bijlage C

De stationaire
Schrödingervergelijking:
tunneling

De �normale�kwantummechanica laat toe dat deeltjes penetreren door poten-
tiaalbarrières. De klassieke mechanica verbiedt dit soort gedrag en hierdoor
is kwantumtunneling een van de meest tegen intuïtieve eigenschappen van de
kwantummechanica.
Een elegante manier om deze kwantumtunneling te beschrijven is door ge-

bruik te maken van de stationaire Schrödinger vergelijking en de kwantum-
deeltjes te beschrijven aan de hand van waarschijnlijkheidsgolven. In het vol-
gende puntje zal dit mechanisme worden geschetst en zullen de karakteristieke
eigenschappen worden aangeduid. Dit biedt een referentiepunt om resultaten
uit andere delen van dit werk mee te kunnen vergelijken en biedt een bondige
opfrissing van de kwantummechanische principes die in dit werk, zij het in steeds
in een andere vorm, zullen terugkeren.

C.1 Schrödingervergelijking

De Schrödingervergelijking drukt de tijdsevolutie uit van een gol¤unctie 	 :

i~
@

@t
	(r; t) = Ĥ	(r; t) : (C.1)

Als 	 de gol¤unctie van een deeltje is in een systeem beschreven door de Hamil-
toniaan Ĥ, wordt volgens deze vergelijking de tijdsevolutie van de gol¤unctie
beschreven. Aangezien de waarschijnlijkheid dat een deeltje zich op plaats r
en tijd t bevindt, gegeven wordt door het kwadraat van de norm van de golf-
functie, j	(r; t)j2, beschrijft de Schrödingervergelijking de dynamica van een
kwantumdeeltje.
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C.2 Stationaire oplossingen

Als de Hamiltoniaan tijdsonafhankelijk is, wordt een stationaire oplossing van
(C:1) bekomen als de tijd- en plaatsafhankelijkheid van de gol¤unctie gescheiden
worden,

	(r; t) =  (r)� (t) :

Dit laat toe om de vergelijking op te splitsen in een tijdsafhankelijk deel en een
plaatsafhankelijk deel

1

� (t)
i~
@

@t
� (t) =

1

 (r)
Ĥ (r) = E; (C.2)

waarin E een constante is. Het oplossen van het tijdsafhankelijk deel levert dan

� (t) = exp

�
� iEt
~

�
;

wat een fasefactor is als functie van de tijd. Hierdoor reduceert het probleem
zich tot het oplossen van de vergelijking voor het plaatsafhankelijk deel

Ĥ (r) = E (r) : (C.3)

Dit laatste komt overeen met de eigenwaarden vergelijking van de operator
Ĥ met als eigenwaarden E. Aangezien de eigenwaarden van de Hamiltoniaan
overeenkomen met de energie van het systeem, is de integratieconstante uit (C:2)
gelijk aan de energie.
Vergelijking (C:3) is bekend als de stationaire Schrödingervergelijking en

levert de tijdsonafhankelijke oplossingen van het systeem. Het zijn ook deze
oplossingen die beschouwd zullen worden wanneer kwantumtunneling door een
tijdsonafhankelijke potentiaalbarrière behandeld wordt.

C.3 Vrije deeltje

Het eenvoudigste systeem dat opgelost kan worden is dat van een vrij deeltje
met impuls p. De Hamiltoniaan wordt hierbij

Ĥ =
p̂2

2m
:

De impuls kan worden geïdenti�ceerd met

p̂ =
~
i
r; (C.4)

zodat het probleem een tweede orde di¤erentiaalvergelijking wordt

� ~2

2m
r2 (r) = E (r) : (C.5)

De oplossing hiervan, wordt gegeven door

 (r) =
1

N
exp (�ik:r) : (C.6)
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met N een normalisatieconstante en k de golfvector van het deeltje. De energie
wordt hiermee gegeven door

E =
~2 jkj2

2m
=
~2

2m

�
k2x + k

2
y + k

2
z

�
: (C.7)

De oplossing (C:6) beschrijft een vlakke golf, een oneindig uitgespreide golf
die zich met impuls p = ~k voortbeweegt. De energie hangt van deze golfvector
af volgens (C:7), dit verband wordt de dispersierelatie genoemd.

C.4 Oneindige potentiaalput

In een oneindige potentiaalput zullen de energieniveaus niet zomaar alle waarden
mogen aannemen, maar zullen ze kwantiseren. Dit is het gevolg van de eis dat
aan de randen van zo�n put de gol¤unctie gelijk aan nul moet zijn en dus dat de
gol¤uncties er moeten �inpassen�. Indien het probleem eendimensionaal wordt
beschouwd, geldt er dat er aan deze voorwaarde voldaan is indien de breedte
van de put, d, gelijk is aan een aantal keer de halve gol�engte, �. Nu is het
verband tussen de gol�engte en de golfvector gegeven door

k =
2�

�
; (C.8)

waardoor de voorwaarde op de gol¤unctie er één wordt op k. Er moet immers
gelden dat

d = n
�

2
; met n 2 N

en dus
k = n

�

d
:

Voor de toegestane waarden van de energie wordt dit dan

E = n2
~2

2m

�2

d2
; (C.9)

en dus zijn er slechts discrete energieniveaus beschikbaar. Voor een eindige
potentiaalput zullen de energieniveaus ook discretiseren, maar dan op een andere
manier, zoals uitgelegd in menige cursus kwantummechanica.

C.5 Eéndimensionale stappotentiaal

Kwantumtunneling treedt onder andere op bij eendimensionale stappotentialen.
In dit stukje wordt de tunneling bij een potentiaalstap beschouwd. Deze situatie
is weergegeven in �guur (C:1). Indien de hoogte van de stap gelijk is aan V0,
dan bewegen de deeltjes zich vrij met een bepaalde energie E links van de stap
en met energie E�V0 rechts van de stap. Om de tunneling te berekenen, wordt
uitgegaan van een deeltje dat komt van links en op de stap botst onder een
invalshoek �.
Omwille van de translatiesymmetrie in y en z richting, kan net als bij de

plaats en energie het probleem in veranderlijken gescheiden worden als

 (x; y; z) = X (x)Y (y)Z (z) ;
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V0

1 2
a1

b1

a2

b2

x as

V
x

Figuur C.1: Schematische voorstelling van een potentiaalstap met hoogte V0.
Indien de energie kleiner is dan V0, zijn de golven voor de stap propagerend
(rood), in de stap zijn de uitdovend (blauw).

Zo kunnen de oplossingen in de y en z richting gevonden worden als deze het
vrije deeltje

Y (y) � eikyy en Z (z) = eikzz

met ky en kz de componenten van de golfvector in deze richtingen. In wat
volgt zal de z richting buiten beschouwing gelaten worden om de vergelijking
met grafeen duidelijker te maken. Deze situatie is dus de beschrijving van een
tweedimensionaal elektronengas.
Aangezien de x richting enkel relevant is, wordt de stationaire Schrödingervergelijk-

ing (C:3) zo

EX (x) eikyy = ĤX (x) eikyy

=

"
p̂2x
2m

+ V (x)�
~2
�
k2y
�

2m

#
X (x) eikyy:

waarin de potentiaal gegeven wordt door

V (x) =

�
0 voor x < 0
V0 voor x > 0

: (C.10)

Zodat voor x < 0 de oplossing weer die van het vrije deeltje is, en voor x > 0
die van het vrije deeltje met aangepaste golfvector. De oplossingen hiervan zijn
gekend, namelijk

X (x) =
1

N
exp (�ikxx) : (C.11)

Hierin moet worden opgemerkt dat de x component van de golfvector wel plaats-
afhankelijk is, namelijk

kx =

8<:
q
E0 � k2y voor x < 0q

E0 � V 00 � k2y voor x > 0
: (C.12)
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Hierin zijn de energieschalen aangepast omwille van notationele eenvoud. Er
geldt

E0 =
2m

~2
E en V 00 =

2m

~2
V0:

C.5.1 Correspondentie van de gol¤uncties aan de stap

Bij de scheiding aan de stap, voor x = 0, dienen de gol¤uncties en hun afgelei-
den continu te zijn zoals aangetoond in de appendix B.1. Aangezien in de y
richting ze dezelfde is, moet enkel de x richting worden beschouwd. De oplos-
sing kan worden geschreven als een superpositie van de algemene oplossingen
uit vergelijking (C:11):

X (x) = a exp (ikxx) + b exp (�ikxx) ;

waarin de eerste overeenkomt met een vlakke, lopende golf in de positieve x
richting en de tweede in tegenovergestelde richting zoals aangeduid op de �guur
C:1. Dit uiteraard indien kx reëel is, indien de energie kleiner is dan de hoogte
van de potentiaal V0, dan wordt kx puur imaginair (kx = i�x), waardoor de
gol¤unctie geschreven kan worden als

X (x) = a exp (��xx) + b exp (�xx) :

Dit beschrijft twee exponentieel dalende golven. Het gevolg hiervan is dat de
waarschijnlijkheid om een deeltje aan te tre¤en in de potentiaalstap afneemt als
men dieper gaat met een karakteristieke lengte gelijk aan ��1x .
Om de stationaire golven van dit probleem te bepalen, worden de oplossingen

voor en na de stap met elkaar verbonden. De oplossing voor de stap wordt
genoteerd met 1 als subscript, na de stap met 2:

X1 (x) = a1 exp (ik1x) + b1 exp (�ik1x) (C.13)

X2 (x) = a2 exp (ik2x) + b2 exp (�ik2x) (C.14)

Het komt er nu op neer om de coë¢ ciënten ai en bi zo te bepalen dat de rand-
voorwaarden voldaan zijn. Indien de invallende golf rechtslopend is voor de
stap, dan kan er geen linkslopende zijn na de stap, indien de energie groter is
dan de potentiaalhoogte, of geen exponentieel stijgende indien de energie kleiner
is. Als de stroom wordt genormaliseerd op de invallende golf, dan geldt

a1 = 1 en b2 = 0:

Aangezien ze samen met hun afgeleiden gelijk moeten zijn aan de stap, voor
x = 0, geldt dat

1 + b1 = a2

ik1(1� b1) = ik2a2:

Hieruit volgt dan dat

a2 =
2k1

k1 + k2
en b1 =

k1 � k2
k1 + k2

:
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Invullen in (C:13) levert zo de golfvergelijkingen van het probleem

 (x) =

( �
exp (ik1x) +

k1�k2
k1+k2

exp (�ik1x)
�
exp (i (kyy + kzz)) voor x < 0

2k1
k1+k2

exp (i (k2x+ kyy + kzz)) voor x > 0
:

Deze gol¤unctie kent voor x < 0 duidelijk lopende golven en wanneer k2 imag-
inair is, zijn ze uitdovend in de stap. Hoewel de waarschijnlijkheidsdichtheid
snel daalt voor x > 0, is ze niet exact gelijk aan nul. De stroomdichtheid wordt
echter wel gelijk aan nul voor positieve x zoals eenvoudig te berekenen is met
behulp van de uitdrukkingen in appendix A.1.

C.5.2 Hoekafhankelijkheid

In het algemeen wordt de hoek �i tussen ki en ky bepaald door

tan (�i) =
ky
ki

en dus druk �1 de invalshoek op de potentiaalstap uit en �2 de brekingshoek.
Aangezien k2 kleiner is dan k1, volgt hieruit dat er naar de normaal toe gebroken
wordt en de brekingsindex positief is.
Er dient echter opgemerkt te worden dat uit vergelijking (C:12) volgt dat

wanneer de transversale impuls ky groter wordt, de golfvector voorbij de stap
ook imaginair kan worden. In dat geval zal er een totale re�ectie optreden en
kan er dus ook een kritische hoek worden gede�nieerd.

C.6 Eéndimensionale potentiaalbarrière

Het volgende eenvoudige voorbeeld is dat van een eendimensionale potentiaal-
barrière, zoals weergegeven in �guur C:2. Aangezien er in dit geval lopende
golven kunnen bestaan zowel voor als na de barrière, kan er ook voor energie
kleiner dan de potentiaalhoogte een tunnelingstroom ontstaan. Dit is experi-
menteel eenvoudig veri�eerbaar.
De potentiaal met dikte d wordt gede�nieerd als

V (x; y; z) =

8<: 0 voor x < 0
V0 voor 0 < x < d
0 voor x > d

:

Analoog aan het vorige puntje, herleidt dit zich weer tot een eendimensionaal
probleem aangezien in transversale richting de oplossingen gewone vlakke gol-
ven zijn. Om de stationaire gol¤uncties langs de x-as te bepalen, worden in
de drie delen de gol¤uncties analoog gede�nieerd als in vergelijkingen (C:13)
en (C:14) voor de drie gebieden afzonderlijk. Ook hier wordt de invallende
stroom genormaliseerd en mag de terugkerende golf na de barrière niet bestaan.
Samenvattend levert dit als gol¤uncties8<:  1 (x) = eik1x + re�ik1x voor x < 0

 2 (x) = a2e
ik2x + b2e

�ik2x voor 0 < x < d
 3 (x) = teik1x voor x > d

:
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b1
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d1 2 3
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V
x

Figuur C.2: Schematische voorstelling van een potentiaalbarrière met dikte d
en hoogte V0. De coë¢ ciënten zijn bij hun respectievelijke golven weergegeven
voor energie kleiner dan V0.

Hierin zijn reeds b1 en a3 vervangen door respectievelijk r en t aangezien uit
de behandeling van de stroomdichtheid zal blijken dat deze gerelateerd zijn

met respectievelijk de re�ectie
�
R = jrj2

�
en transmissie

�
T = jtj2

�
waarschi-

jnlijkheden. Zowel voor als na de barrière is de energie en transversale golfvector
ky dezelfde, dus zijn ook de golfvectoren gelijk. Om de waarschijnlijkheden voor
tunneling of re�ectie te kennen, wordt nu de transfermatrixmethode geschetst
en toegepast.

C.6.1 Transfermatrixmethode

Om de uitdrukkingen van de coë¢ ciënten van de gol¤uncties te vinden, wordt
er gebruik gemaakt van de transfermatrixmethode. Dat de gol¤uncties en hun
afgeleiden continu moeten zijn aan de randen van de barrière, kan worden uitge-
drukt voor een willekeurige gol¤unctie zoals gegeven in (C:13) als volgt

a1 exp (ik1u) + b1 exp (�ik1u) = a2 exp (ik2u) + b2 exp (�ik2u)
ik1 [a1 exp (ik1u)� b1 exp (�ik1u)] = ik2 [a2 exp (ik2u)� b2 exp (�ik2u)] :

Hierin is u de coördinaat van de rand. In matrixvorm kan het bovenstaande
stelsel worden geschreven als

P1E1 (x = u) C1 = P2E2 (x = u) C2;

waarin

Cj =
�
aj
bj

�
; Ej (x) =

�
eikix 0
0 e�ikix

�
en Pj =

�
1 1
ikj �ikj

�
:

Voor j gelijk aan 1 of 2. De transfermatrix is de matrix die beide vectoren met
de coë¢ ciënten met elkaar relateert en wordt dus eenvoudig afgeleid als

C1 = MC2
= E�11 (x = u)P�11 P2E2 (x = u) C2 (C.15)
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en dus geldt dat
M = E�11 (x = u)P�11 P2E2 (x = u) : (C.16)

Voor dit geval wordt dit dan expliciet

M1!2 (u)=
1

2k1

�
e�i(k1�k2)u (k1 + k2) e�i(k1�k2)u (k1 � k2)
ei(k1�k2)u (k1 � k2) ei(k1�k2)u (k1 + k2)

�
: (C.17)

Wanneer nu wordt gezocht wat het verband is tussen de coë¢ ciënten voor de
barrière met die erna, dan is het duidelijk dat dit slechts een vermenigvuldiging
van matrices is. Uit symmetrieoverwegingen volgt dat de transfermatrix van
binnen het barrière gebied naar erbuiten gelijk is aan deze uit (C:17), maar dan
met uitwisseling van de indices. Wanneer een barrière met breedte d beschouwd
wordt, is de totale transfermatrix gegeven door

MBar =M1!2 (0)M2!1 (d) : (C.18)

De matrix elementen worden dan expliciet gegeven door

M11 = M�
22 =

1

4k1k2
eik1d

�
�i
�
k21 + k

2
2

�
sin (k2d) + 2k1k2 cos (k2d)

�
;

M12 = M�
21 =

1

4k1k2
2ie�ik1d sin (k2d)

�
k21 � k22

�
;

waarin Mkl overeenkomt met het matrixelement van de barrière transferma-
trix op rij k en kolom l. Deze transfermatrix legt dus het verband tussen de
coë¢ ciëntsvectoren C1 en C3.

C.6.2 Transmissie- en re�ectiewaarschijnlijkheden

De transmissiewaarschijnlijkheid is de verhouding van de uitgaande stroomdichtheid
met de invallende

T =
jx;+ (x > d)

jx;+ (x < 0)
=
ja3j2

ja1j2

waarin de stroomdichtheden worden uitgerekend in A.1 en verondersteld wordt
dat de potentiaal na de barrière even groot is als ervoor. Analoog geldt voor de
re�ectiewaarschijnlijkheid

R =
jx;� (x < 0)

jx;� (x < 0)
=
jb1j2

ja1j2
;

met als randvoorwaarde
T +R = 1:

Indien zoals eerder vermeld de stroom op a1 = 1 genormaliseerd wordt en reken-
ing houdend met de bemerkingen in verband met de coë¢ ciënten uit het vorige
puntje, geldt er voor de transfermatrix�

1
b1

�
=M

�
a3
0

�
: (C.19)
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Figuur C.3: Transmissiewaarschijnlijkheid door een potentiaalbarrière met dikte
d = 25nm en hoogte V0 = 0:51 als functie van de energie van de invallende
elektronen en de transversale golfvector ky.

Het oplossen van deze matrixvergelijking levert nu met de matrixelementen van
de transfermatrix genoteerd als Mkl,

a3 =
1

M11
=

2e�idk1k1k2
2k1k2 cos (k2d)� i (k21 � k22) sin (k2d)

b1 =
M21

M11
=

�i
�
k21 + k

2
2

�
sin (k2d)

2k1k2 cos (k2d)� i (k21 � k22) cos (k2d)

waarvan het kwadraat van de norm overeenkomt met de transmissie- of re�ec-
tiewaarschijnlijkheden. Wanneer de energie kleiner is dan de hoogte van de po-
tentiaalbarrière V0, is k2 puur imaginair en dus zal de transmissie zoals verwacht
exponentieel dalen met de dikte van de barrière. In �guur C.3 is de transmis-
siewaarschijnlijkheid als functie van de transversale impuls ky en de energie van
de invallende elektronen weergegeven. Hieruit blijkt dat voor lage energie, de
transmissie bijna nul is en voor energie hoger dan de barrière er resonanties
optreden. Deze resonanties volgen echter perfecte parabolen als functie van ky.
Dit wijst erop dat de resonantiecondities niet afhangen van de transversale im-
puls. Dit laatste staat in contrast met bevindingen voor multilaag grafeen uit
dit werk.



Bijlage D

Notationele conventies

In dit werk worden geregeld enkele notationele conventies gebruikt. Ter refer-
entie worden ze hier op een rijtje gezet.

D.1 Paulimatrices

De Paulimatrices zijn 2�2 matrices met een spoor gelijk aan nul andere nuttige
spingerelateerde eigenschappen. Deze worden expliciet gegeven door

�x =

�
0 1
1 0

�
, �y =

�
0 i
�i 0

�
en �z =

�
1 0
0 �1

�
:

D.2 Diracmatrices

In vier dimensies kunnen gelijkaardige matrices als de Paulimatrices gede�nieerd
worden om de Dirachamiltoniaan neer te kunnen schrijven. De Diracmatrices
worden expliciet gegeven door

� =

�
0 I2
I2 0

�
en �i =

�
��i 0
0 �i

�
waarin �i de Paulimatrices zijn en I2 de tweedimensionale eenheidsmatrix is.

D.3 Lijst met afkortingen

De in dit werk gebruikte afkortingen staan hier met hun volledige betekenis
opgelijst:

� SLG: �Single Layer Graphene�, één laag grafeen

� BLG: �Bilayer Graphene�, twee lagen grafeen

� TLG: �Trilayer Graphene�, drie lagen grafeen

� ABC TLG: rhombohedraal gestapeld trilaag grafeen

� ABA TLG: spiegelsymmetrisch gestapeld trilaag grafeen

122
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� SWMcC parameters: Slonczeweski-Weiss-McClure parameters, deze bepalen
de tight binding parameters van gra�et. [57] [58]
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