
Faculteit Wetenschappen
Departement Fysica

Enorme pseudomagneetvelden in
bilaag grafeen

Auteur
Matthias Van der Donck

Promotor
Prof. dr. François Peeters

Begeleider
Ben Van Duppen

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Master in de Fysica

Academiejaar 2014-2015



Abstract

The goal of this thesis is to investigate the effects of a uniform magnetic field,
in arbitrary direction, on the electronic properties of bilayer graphene and
link this with the so-called “pseudomagnetic fields” stemming from changes
in the bilayer crystal. The magnetic field is incorporated in the continuum
approximation by means of the Peierls substitution. For fields perpendicular
to the graphene plane this reproduces the well-known Landau levels, while
fields parallel to the plane result in a splitting of each of the bilayer Dirac
points into two monolayer Dirac points. Based on this splitting I demon-
strate the equivalence between the effects of applying a parallel magnetic
field, twisting the two layers with respect to each other and applying a layer
dependent stress. Through this equivalence I show that extremely strong
pseudomagnetic fields can be achieved by simply twisting or deforming one
of the two layers. The relationship between the parallel magnetic field and
the relative twisting of the two layers corresponds to literature results, how-
ever the link with applying a layer dependent stress is new. To obtain the
measurable conductance, I calculate the wave function and with it the dif-
ferent transmission and reflection probabilities for electrons scattering on a
potential step and barrier in the presence of such a strong pseudomagnetic
field in bilayer graphene. To explain the behaviour of electrons at perpen-
dicular incidence the concept of pseudospin is introduced. The conductance
as a function of the electron energy is drastically altered by the pseudomag-
netic field and can serve as an experimental signature for the presence of such
fields in bilayer graphene. These are new results that are not available in
the literature. Subsequently, the effects of a tilted magnetic field on bilayer
graphene are investigated. This problem turns out not to be exactly solvable
and thus different approximations are used. On the one hand, in the limit of
a small parallel magnetic component the Landau levels, stemming from the
perpendicular magnetic component, and the corresponding charge density
are shown to be robust to second order in the parallel component. The wave
function, however, is altered to first order. On the other hand, in the limit of
a small perpendicular magnetic component the wave function is calculated
that could be used in the future analysis of the electron transport properties
of this system. Finally, to bridge the two limits a variational approach is
implemented allowing to access tilted magnetic fields of arbitrary tilt angle.
The results show that changing the direction of the magnetic field can tune
the system between a bilayer type and a monolayer type system and that
a pseudomagnetic field in combination with a perpendicular magnetic field
can separate the charge densities of the two layers. These results are also
not available in the literature and are therefore new.



Samenvatting

Deze thesis bestudeert de effecten van een magneetveld op de elektronische
eigenschappen van bilaag grafeen, dat bestaat uit twee lagen koolstofatomen
bovenop elkaar, en legt het verband met zogenaamde “pseudomagneetvel-
den” als gevolg van veranderingen in het bilaag kristal. Als gevolg van een
magneetveld dat loodrecht gericht is op deze lagen blijkt dat de energie van
de elektronen in het materiaal nog slechts een discreet aantal waarden kan
aannemen, wat een gekend resultaat is. Als gevolg van een magneetveld dat
parallel gericht is aan de lagen blijkt dat heel laag-energetische elektronen in
bilaag grafeen zich gedragen als elektronen in monolaag grafeen. Er wordt
aangetoond dat het effect van het parallelle magneetveld op bilaag grafeen
equivalent is met het effect van het roteren of vervormen van een van de
twee lagen ten opzichte van de andere. De equivalentie met het vervormen is
een nieuw resultaat. Aan de hand van deze equivalentie kunnen pseudomag-
neetvelden, fictieve magneetvelden als gevolg van het roteren of vervormen,
worden gerealiseerd in bilaag grafeen welke vele malen sterker kunnen zijn
dan de huidige experimenteel haalbare magneetvelden en zo toelaten om het
effect van extreem sterke velden te meten. Vervolgens wordt in de aanwe-
zigheid van zo een pseudomagneetveld in bilaag grafeen de waarschijnlijk-
heid berekend dat een elektron doorheen een aangelegde potentiaalstap of
-barrière kan geraken en het blijkt dat deze waarschijnlijkheid voor elektro-
nen die loodrecht op de potentiaal invallen kan worden verklaard door middel
van de zogenaamde pseudospin, een begrip dat in deze thesis verder wordt
uitgelegd. Met deze resultaten wordt dan de conductantie berekend en de
invloed van het pseudomagneetveld hierop. Deze experimenteel verifieerbare
resultaten zijn nieuw en kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid van
pseudomagneetvelden in bilaag grafeen aan te tonen. Verder wordt ook de
invloed van een magneetveld dat schuin gericht is ten opzichte van de lagen
onderzocht. Dit probleem kan echter niet exact worden opgelost en daarom
moeten er benaderingen worden gemaakt. Enerzijds wordt de limiet be-
schouwd van een magneetveld dat bijna loodrecht is, waarvoor blijkt dat de
energie en de verdeling van de elektronen in de aanwezigheid van het lood-
rechte deel slechts miniem veranderen ten gevolge van het parallelle deel,
anderzijds wordt de golffunctie bepaald in de limiet van een magneetveld
dat bijna parallel is. Ten slotte wordt een variationele methode toegepast
om magneetvelden in een willekeurige richting te beschrijven. Het blijkt dat
een combinatie van een pseudomagneetveld en een loodrecht magneetveld
de elektronen van de twee lagen uit elkaar kan trekken en de aard van de
elektronen kan veranderen van die van elektronen in bilaag grafeen naar die
van elektronen in monolaag grafeen. Deze resultaten zijn ook nieuw.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Opbouw van de thesis
In deze thesis worden de eigenschappen van bilaag grafeen, dit zijn twee
lagen van een enkele laag grafeen (monolaag grafeen) op elkaar, in een mag-
neetveld onderzocht. Doorheen deze thesis wordt de vereiste kennis voor het
bereiken van dit doel stelselmatig opgebouwd. In hoofdstuk 1 worden de be-
langrijkste eigenschappen van monolaag en bilaag grafeen en hun belang in
mogelijke technologische toepassingen uitgelicht. In hoofdstuk 2 en 3 wor-
den reeds gekende resultaten, waaronder het effect van het aanleggen van
een magneetveld loodrecht op het materiaal, voor respectievelijk monolaag
en bilaag grafeen herhaald en besproken. Deze hoofdstukken vormen een
noodzakelijke basis voor het bekomen en begrijpen van de nieuwe resulta-
ten in de daaropvolgende hoofdstukken. In hoofdstuk 4 wordt het probleem
beschouwd van bilaag grafeen in een magneetveld parallel aan het materiaal
en wordt onder andere de link gelegd met het relatief roteren en het relatief
vervormen van de twee lagen ten opzichte van elkaar. Vervolgens worden
in hoofdstuk 5 de gevolgen van een magneetveld met zowel een loodrechte
als een parallelle magneetcomponent op bilaag grafeen onderzocht. Dit pro-
bleem is niet exact oplosbaar en daarom worden er verschillende benaderende
methodes gehanteerd. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte alles nog eens op een
rijtje gezet en wordt een overzicht gegeven van de bekomen resultaten.

1.2 Ontdekking van grafeen
Grafeen is een tweedimensionaal materiaal bestaande uit koolstofatomen in
een hexagonaal rooster. Het kan worden gezien als het basisonderdeel van
andere bekende grafietachtige vormen: het kan worden opgevouwen tot nul-
dimensionale fullerenen (ook wel “buckyballs” genoemd), worden opgerold
tot eendimensionale koolstofnanobuizen of worden gestapeld tot driedimen-

1
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Figuur 1.1: Links: Vorming van verschillende grafietvormen, van links naar
rechts een buckyball, en koolstofnanobuis en grafiet, op basis van grafeen.
Figuur overgenomen van [2]. Rechts: De stabiliserende rimpels in een graf-
eenlaag. Figuur overgenomen van [2].

sionaal grafiet, zoals getoond in het linkerdeel van figuur 1.1. Dit is de reden
dat grafeen al vele jaren, ook voor de ontdekking ervan, theoretisch uitvoerig
is bestudeerd. Deze uitgebreide theoretische kennis stond echter jarenlang in
schril contrast met het feit dat grafeen pas in 2004 voor het eerst experimen-
teel werd gerealiseerd, vele jaren na de andere grafietachtige vormen. Het
waren Andre Geim, Kostya Novoselov en hun medewerkers die in de vorm
van micromechanische afsplitsing een volledig nieuwe methode hanteerden
welke hen in 2010 de Nobelprijs opleverde en in sectie 1.3.1 verder wordt
uitgelegd.[1]

Het feit dat grafeen uiteindelijk experimenteel werd gerealiseerd is echter zeer
opmerkelijk. Gedurende zeer lange tijd werd aangenomen dat zuiver twee-
dimensionale kristallen thermodynamisch instabiel zijn en bijgevolg niet op
zichzelf kunnen bestaan. Peierls en Landau toonden aan dat thermische fluc-
tuaties voor zulke kristallen zouden leiden tot atomaire verplaatsingen die
vergelijkbaar zijn met de interatomaire afstand en dat deze als gevolg van
het Lindemann criterium dus zouden smelten.[3][4][5] Later werd inderdaad
bevestigd dat de smelttemperatuur sterk daalt naarmate het aantal lagen
in een dunne grafeenfilm kleiner wordt. Als gevolg hiervan worden deze on-
stabiel vanaf dat deze nog ongeveer twaalftal lagen dik zijn.[6] De reden dat
grafeen uiteindelijk toch werd geobserveerd wordt enerzijds toegeschreven
aan het feit dat het bekomen werd uit een driedimensionaal kristal en dat de
kleine afmetingen van de grafeenfilms en de sterke interatomaire bindingen
de gevolgen van de thermische fluctuaties onderdrukken.[5] Anderzijds blijkt
dat de grafeenlaag aan stabiliteit kan winnen door uit het vlak te rimpelen.[7]
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Hierdoor wint de grafeenlaag aan elastische energie maar worden thermische
fluctuaties onderdrukt. Voor voldoende hoge temperaturen leidt dit tot een
verlaging van de totale vrije energie. De hoogte h van deze rimpels schaalt
met de grootte L van de laag als h ∝ L0.6.[8] In het rechterdeel van figuur
1.1 worden deze rimpels geschetst.

1.3 Productiemethodes
Er bestaan veel verschillende methodes voor de productie van grafeen. De ge-
hanteerde aanpak kan sterk variëren met als gevolg dat ook de geproduceerde
grafeenfilms sterk verschillen in onder andere afmetingen en ladingsmobili-
teit. Voor praktische toepassingen moeten de grafeenfilms bij voorkeur groot
zijn, voor wetenschappelijk onderzoek zijn zuivere grafeenfilms met een hoge
ladingsmobiliteit ideaal. Enkele productiemethodes worden hier nu bespro-
ken en worden getoond in figuur 1.3.

1.3.1 Micromechanische afsplitsing

Deze aanpak bestaat erin om te vertrekken van grafiet en hier herhaalde-
lijk lagen van te verwijderen op een mechanische manier. Op deze manier
konden Geim en Novoselov ongeveer 10 µm grote grafeenfilms bekomen die
slechts een tot enkele lagen dik zijn.[1] Verbetering van de techniek heeft
ervoor gezorgd dat er nu op deze manier grafeenfilms kunnen worden gepro-
duceerd met afmetingen tot 1 mm,[9] zoals getoond in figuur 1.2. Bovendien
zijn deze grafeenfilms van hoge kwaliteit, met ladingsmobiliteiten tot 15000
cm2V−1s−1 bij kamertemperatuur.[10] Deze techniek is goedkoop en efficiënt
en wordt daarom vaak gehanteerd voor de productie van grafeenfilms voor
wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt de techniek ook gebruikt om
tweedimensionale kristallen van andere materialen te bekomen, hoewel deze
niet steeds de uitzonderlijke eigenschappen bezitten die eigen zijn aan graf-
een.

1.3.2 Chemische afsplitsing

Deze techniek levert geen grotere grafeenfilms of hogere ladingsmobiliteit op
dan de eerder besproken micromechanische afsplitsing maar het is wel de
techniek die reeds jaren voor de uiteindelijke ontdekking van grafeen werd
toegepast. Hierbij wordt er vertrokken van grafiet en worden er atomen
of moleculen tussen de verschillende grafeenlagen ingevoegd. Indien er vol-
doende grote moleculen kunnen worden ingevoegd, kunnen de grafeenlagen
verder van elkaar worden gescheiden en bijgevolg als verschillende geïsoleerde
lagen worden beschouwd.[12] Bovendien is het mogelijk om met behulp van
een chemische reactie de ingevoegde moleculen opnieuw te verwijderen en zo
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Figuur 1.2: Optische afbeelding van een grafeenfilm van ongeveer 1 mm2

bekomen met micromechanische afsplitsing. Aan de hand van de opgemeten
reflectie kan het aantal lagen in de grafeenfilm worden bepaald. Figuur
overgenomen van [11].

de verschillende grafeenlagen van elkaar te scheiden. Het nadeel is echter dat
deze grafeenlagen vaak gaan hercombineren en/of oprollen. De geïsoleerde
grafeenlagen kunnen wel nog worden afgezonderd van de gehercombineerde
grafeenlagen door middel van centrifugatie of ultrasoon geluid maar dit on-
voorspelbare karakter is de reden dat deze techniek ondertussen niet meer
zo veel wordt gebruikt.[13]

1.3.3 Thermische decompositie van SiC

Bij deze methode wordt het siliciumoppervlak van het SiC substraat in ultra-
hoog vacuüm verhit tot temperaturen tussen 1000◦C en 1500◦C. Als gevolg
hiervan zal het silicium sublimeren en zo een grafietachtig koolstofopper-
vlak achterlaten dat zich bovenop het SiC substraat bevindt. Als gevolg
van resterende covalente bindingen met het silicium vertoont dit oppervlak
echter nog niet de typische elektronische eigenschappen van grafeen. Door
vervolgens waterstof tussen dit koolsofoppervlak en het SiC substraat in te
voegen kan een zwak gekoppelde grafeenfilm worden bekomen welke wel de
typische eigenschappen van grafeen vertoont.[12] De grootte van de hiermee
bekomen grafeenfilms bedraagt ongeveer 50 µm en de mobiliteit is aanzien-
lijk lager dan die bekomen met micromechanische afsplitsing, met waarden
van ongeveer 2000 cm2V−1s−1.[10]

1.3.4 Chemische dampdepositie

Bij het toepassen van deze methode wordt vertrokken van een koolstofrijk
gas. Dit gas wordt toegevoerd aan een metallisch substraat waarop het
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Figuur 1.3: Verschilende productiemethodes van grafeen. Linksboven: Mi-
cromechanische afsplitsing. Rechtsboven: Chemische afsplitsing. Linkson-
der: Thermische decompositie van SiC. Rechtsonder: Chemische dampde-
positie. Figuur bewerkt overgenomen van [12].

vervolgens na koeling aangroeit. Veelgebruikte metalen zijn nikkel, kobalt,
iridium, koper en rubidium, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het soort
metaal en de snelheid van afkoeling bepalen op wat voor manier de grafeen-
film aan het substraat wordt gebonden. Er bestaan verschillende variaties
op deze techniek, zoals het gebruik van isolatoren in plaats van metalen
of zelfs het gebruik van plasma’s.[12] De mobiliteit van de grafeenfilms die
met behulp van chemische dampdepositie worden geproduceerd hangt sterk
af van het soort metaal dat wordt gebruikt. Voor nikkel is de mobiliteit
ongeveer 3700 cm2V−1s−1, wat hoger is dan die bekomen met thermische
decompositie van SiC maar aanzienlijk lager dan die bekomen met microme-
chanische afsplitsing, voor koper ongeveer 16000 cm2V−1s−1, wat hoger is
dan die bekomen met micromechanische afsplitsing.[10] Hier staat tegenover
dat de bekomen grafeenfilms zeer grote afmetingen kunnen hebben. Gemid-
deld zijn deze van de orde van centimeters groot maar het wereldrecord staat
voorlopig op een grafeenfilm van 100 meter op 23 centimeter. Dit record is
in handen van Sony en werd gerealiseerd met een methode gebaseerd op
chemische dampdepositie op een kopersubstraat.[14]

1.3.5 Andere methodes

Andere methodes die hier niet verder worden besproken maar wel vaak wor-
den toegepast zijn onder andere “molecular beam epitaxy”, warmtegestuurde
omvorming van amorfe koolstof, openknippen van koolstofnanobuizen, che-
mische synthese, . . .[12]
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1.4 Opvallende eigenschappen
Grafeen bevat vele opvallende eigenschappen. Zo is het het sterkste mate-
riaal dat ooit is gemeten, maar is het tegelijkertijd ook heel rekbaar, tot
ongeveer 20%.[15] Verder is het, hoewel het doorzichtig is, extreem ondoor-
dringbaar en heeft het een zeer hoge thermische geleiding, beter dan die van
diamant.[16] Ten slotte bezit het ook nog enkele uitzonderlijke elektronische
eigenschappen, welke hieronder worden besproken.

1.4.1 Hoge intrinsieke mobiliteit

Grafeen vertoont een ambipolair effect, wat betekent dat de aard van de la-
dingsdragers continu kan worden veranderd door het teken van de aangelegde
potentiaal te veranderen.[2] De mobiliteit die met deze ladingsdragers over-
eenkomt is zeer hoog, ongeveer 100 keer hoger dan de mobiliteit in silicium,
en blijkt bovendien nagenoeg onafhankelijk te zijn van de temperatuur. Dit
betekent dat, hoewel reeds erg hoog, deze nog steeds beperkt wordt door ver-
strooiing aan onzuiverheden en dus nog verder kan worden verhoogd door
deze onzuiverheden weg te werken. Ook in sterk gedopeerde grafeenlagen
blijft de mobiliteit erg hoog, wat als gevolg heeft dat de gemiddelde vrije
weglengte van de ladingsdragers kan oplopen tot 1 µm.[1]

1.4.2 Relativistische ladingsdragers

De vanuit theoretisch oogpunt veruit interessantste eigenschap van grafeen
is het feit dat de ladingsdragers zich relativistisch gedragen. Het blijkt dat
het hexagonale rooster van grafeen op een natuurlijke manier aanleiding
geeft tot een beschrijving van de ladingsdragers in termen van een mas-
saloze Dirac Hamiltoniaan, wat in deze thesis nog uitgebreid aan bod zal
komen. Dit heeft tot gevolg dat typische kwantumrelativistische effecten
zoals Klein tunneling,[17] welke doorgaans uitsluitend in hoge-energie fysica
worden waargenomen, zich zelfs bij kamertemperatuur voordoen in grafeen
en zo op een experimenteel meer toegankelijke manier kunnen worden nage-
bootst en getest.

1.4.3 Geleidt elektriciteit zonder netto ladingsdichtheid

Een andere opvallende eigenschap van grafeen is dat de conductiviteit niet
verdwijnt wanneer de ladingsdichtheid verdwijnt, er blijft steeds een mini-
male conductiviteit aanwezig. Dit is een gevolg van de aanwezigheid van
elektron-gaten-poelen. Er kunnen namelijk bij elke temperatuur elektron-
gaten-paren worden gecreëerd aangezien het energiespectrum van grafeen
geen bandkloof vertoont, wat verder in deze thesis zal worden aangetoond.
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Het zijn deze poelen die aanleiding geven tot Klein tunneling en die voor de
geleiding zorgen wanneer de ladingsdichtheid verdwijnt.[2]

1.5 Mogelijke toepassingen
Gezien de vele opmerkelijke eigenschappen is het niet onrealistisch dat graf-
een in de toekomst in vele praktische toepassingen zijn waarde zal bewijzen.
Nu de siliciumgebaseerde technologie tegen zijn fundamentele limieten aan-
zit wordt er uitgebreid gezocht naar een materiaal om deze rol over te nemen
en grafeen lijkt de ideale kandidaat.
Vanwege de hoge Fermisnelheid, welke later in deze thesis zal worden be-
rekend, de zeer hoge en bovendien dopingonafhankelijke mobiliteit en de
bijhorende grote vrije weglengte zou het mogelijk kunnen zijn om een bij
kamertemperatuur werkende ballistische transistor, welke kleiner en duur-
zamer zou zijn dan de standaard transistor, te maken op basis van grafeen.
Op die manier kunnen de kosten en moeite die gepaard gaan met het koe-
lingsproces dat normaal gezien noodzakelijk is om lekstromen te voorkomen
worden bespaard.[2]

Een andere mogelijke toepassing is het gebruik van grafeen in gassensors.
Absorptie van gasmoleculen leidt tot dopering met elektronen of gaten af-
hankelijk van het soort gas dat wordt geabsorbeerd. Aangezien grafeen elek-
tronisch gezien een uitzonderlijk ruisloos materiaal is, is het mogelijk om de
absorptie van individuele gasmoleculen te detecteren door verandereringen
in de resistiviteit als gevolg van deze dopering op te meten.[18]

Verder staan vele, vooral Aziatische, bedrijven reeds ver met het ontwikke-
len van touchscreens gemaakt uit grafeen, zoals getoond in figuur 1.4. Het
huidige touchscreen materiaal, indiumtinoxide, is breekbaar. Met grafeen
zou het daarentegen mogelijk zijn om plooibare touchscreens te maken en zo
uiteindelijk plooibare electronica te realiseren.[19]

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het feit dat de conductiviteit
van grafeen niet verdwijnt voor verdwijnende ladingsdichtheden in eerste
instantie een probleem vormt voor de ontwikkeling van op grafeen geba-
seerde logische poorten. Dit probleem kan echter op verschillende manieren
worden omzeild door een bandkloof te creëren in het energiespectrum, bij-
voorbeeld door monolaag grafeen op een substraat te plaatsen of door een
laagafhankelijke potentiaal op bilaag grafeen aan te leggen. Deze twee mo-
gelijke manieren worden verder in deze thesis nog besproken.
Naast de hierboven kort besproken toepassingen zijn er nog vele anderen
waarvoor grafeen mogelijk kan worden gebruikt, waaronder fotodetectoren,
LED’s, qubits, fotovoltaïsche cellen, het gebruik van grafeen poeder in elek-
trische batterijen, . . .[2][18]
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Figuur 1.4: Plooibaar touchscreen gemaakt uit grafeen. Op de randen ervan
zijn elektroden bevestigd. Figuur overgenomen van [19].

1.6 Bilaag grafeen
Zoals reeds vermeld in sectie 1.3 wordt met de verschillende productieme-
thodes niet altijd grafeen bestaande uit een enkele laag bekomen. Vaak
bestaat een grafeenfilm uit meerdere lagen en dit aantal kan variëren van
grafeenfilm tot grafeenfilm. Met behulp van optische of Raman microscopie
kan het aantal lagen in een bepaalde grafeenfilm worden bepaald door de
reflectie ervan op te meten. Dit is getoond in figuur 1.2 in het geval van opti-
sche microscopie. Beide methodes zijn echter niet toepasbaar op zeer kleine
grafeenfilms als gevolg van de diffractielimiet van het licht. Dit probleem
kan worden opgelost met behulp van een rasterelektronenmicroscoop.[20] Op
deze manier kan steeds bijvoorbeeld bilaag grafeen worden geselecteerd uit
de geproduceerde grafeenfilms om zo dit specifieke materiaal verder te on-
derzoeken.
Bilaag grafeen vertoont vele van de opmerkelijke eigenschappen die ook ei-
gen zijn aan monolaag grafeen. Zo is het ook heel sterk maar tegelijk heel
rekbaar en is het ook doorzichtig maar tegelijk heel ondoordringbaar. Ver-
der vertoont het ook een heel hoge thermische geleiding en een heel hoge
intrinsieke mobiliteit. Bijgevolg kan bilaag grafeen voor vele van dezelfde
toepassingen als monolaag grafeen worden gebruikt.[21]

Het belangrijkste verschil tussen monolaag en bilaag grafeen is de banden-
structuur en bijgevolg de aard van de ladingsdragers. Hoewel bilaag grafeen
net als monolaag grafeen geen bandkloof vertoont, is het energiespectrum
bij lage energie kwadratisch in tegenstelling tot het lineaire energiespectrum
van monolaag grafeen. Dit is een fundamenteel verschil en zal verder in deze
thesis nog uitgebreid worden besproken.
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Monolaag grafeen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste eigenschappen van monolaag graf-
een, waaronder het energiespectrum, de golffunctie, het effect van een lood-
recht magneetveld en de verstrooiing van elektronen aan een potentiaal, af-
geleid en besproken. Dit vormt de basis voor de volgende hoofdstukken over
bilaag grafeen.

2.1 Kristalstructuur
Het grafeenrooster is hexagonaal en is opgebouwd uit twee trigonale sub-
roosters, aangeduid met A en B overeenkomstig met de twee inequivalente
koolstofatomen. Het rooster kan worden beschreven met behulp van twee
roostervectoren ~a1 en ~a2 welke een primitieve eenheidscel vormen. Dit wordt,
samen met het reciproke rooster, geïllustreerd in figuur 2.1. Hierop is te zien
dat de roostervectoren in het (x, y)−coördinatensysteem gegeven zijn door
~a1 = cos π6a~ex + sin π

6a~ey =
(√3

2 a,
a
2
)
en ~a2 =

(√3
2 a,−

a
2
)
met a de rooster-

constante. De hoek π
6 volgt uit het feit dat de grootste scherpe hoek in de

rechthoekige driehoek gevormd door ~a1, de x−as en de A−B verbinding die
deze verbindt, welke in het rood is aangeduid op figuur 2.1, gelijk is aan π

3
aangezien alle hoeken in een regelmatige zeshoek 2π

3 bedragen. Bovendien
geldt in deze zelfde driehoek ook dat tan π

6 = aC−C
a met aC−C de naaste

nabuur afstand welke 1.42 Å bedraagt en waarbij de letter C op het kool-
stofatoom duidt. Bijgevolg geldt er dat a =

√
3aC−C = 2.46 Å.

De reciproke roostervectoren ~b1 en ~b2 kunnen worden bepaald aan de hand
van ~a1 en ~a2 en zijn gegeven door

9
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Figuur 2.1: Links: Grafeenrooster met bijhorende roostervectoren, primi-
tieve eenheidscel en coördinatensysteem. Enkele A en B atomen zijn res-
pectievelijk in het rood en het groen aangeduid. De driehoek waaruit het
verband tussen a en aC−C kan worden bepaald is in het rood aangeduid.
Het loodrechte magneetveld B⊥ (zie secties 2.4 en 3.4) en het parallelle mag-
neetveld B‖ (zie hoofdstuk 4) zijn ook aangeduid. Rechts: Reciproke rooster
met bijhorende reciproke roostervectoren, eerste Brillouinzone en coördina-
tensysteem. Enkele K en K ′ punten zijn respectievelijk in het groen en het
rood aangeduid. Deze kleuraanduiding staat los van die van de subroosters.
Figuur bewerkt overgenomen van [22].

~b1 = 2π ~a2 × ~ez
~a1.(~a2 × ~ez)

=
( 2π√

3a
,
2π
a

)
,

~b2 = 2π ~ez × ~a1
~a2.(~ez × ~a1) =

( 2π√
3a
,−2π

a

)
,

(2.1)

met ~ez de eenheidsvector langs de z−as, welke verder geen belang heeft aan-
gezien grafeen volledig in het x−y vlak ligt. Bijgevolg is de reciproke rooster-
constante gegeven door b = 4π√

3a . De eerste Brillouinzone is de Wigner-Seitz
eenheidscel van het reciproce rooster en is aangeduid door de grijze zeshoek
in figuur 2.1. De zes hoeken van dit gebied zijn gegeven door

(
0,±4π

3a
)
en(

± 2π√
3a ,±

2π
3a
)
in (kx, ky)−coördinaten. Aangezien elk hoekpunt door middel

van de reciproke roostervectoren kan worden getransformeerd tot twee van
de andere hoekpunten, zijn er slechts twee unieke hoekpunten. Deze punten
worden het K en K ′ punt genoemd en zijn aangeduid op figuur 2.1. Een mo-
gelijke keuze van hun coördinaten is gegeven door respectievelijk

( 2π√
3a ,

2π
3a
)

en
( 2π√

3a ,−
2π
3a
)
. De punten die zich halverwege de lijnen die de K en K ′ pun-

ten verbinden bevinden worden de M punten genoemd en hun coördinaten
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zijn gegeven door
(
± 2π√

3a , 0
)
en
(
± π√

3a ,±
π
a

)
. Uit een redenering analoog

aan die voor de K en K ′ punten volgt dat er slechts drie unieke M punten
in het reciproke rooster zijn.

2.2 Opstellen van de Hamiltoniaan
Om de elektronische eigenschappen van grafeen te onderzoeken en te begrij-
pen is allereerst kennis van de Hamiltoniaan vereist. Hieruit kan naast het
energiespectrum ook de golffunctie worden bepaald, waarmee dan bijvoor-
beeld verstrooiingsprocessen aan een potentiaal kunnen worden onderzocht.
Een veel gebruikte methode voor het opstellen van de Hamiltoniaan van
grafeen is de tight binding methode.[23][24]

2.2.1 Tight binding Hamiltoniaan

Bij deze methode wordt een set benaderende golffuncties, welke opgebouwd
zijn uit een superpositie van de atomaire orbitalen, als basis gebruikt om
de Hamiltoniaan in te ontbinden. Deze benadering is geldig omdat de elek-
tronen uit de hier relevante atomaire orbitalen nauwelijks interageren met
elkaar. De dominante bijdrage aan de potentiaal waarin de elektronen zich
bevinden is de kristalpotentiaal, welke restricties oplegt aan de golffunctie.

Bloch functies

Als gevolg van de periodiciteit van het grafeenrooster, en dus van de kris-
talpotentiaal, moet de golffunctie Ψ van het elektron voldoen aan het Bloch
theorema

T~aiΨ = ei
~k.~aiΨ, (i = 1, 2, 3), (2.2)

met T~ai de translatie-operator langs de roostervector ~ai en ~k de golfvec-
tor. Er zijn echter meerdere types van golffuncties die aan het Bloch theo-
rema voldoen. Het meest eenvoudige voorbeeld is dat van de vlakke golven.
Het nadeel van het gebruik hiervan is dat vlakke golven niet op een duide-
lijke manier aan de atomaire orbitalen kunnen worden gerelateerd. Daarom
wordt zoals reeds gezegd een superpositie van atomaire orbitalen beschouwd
welke aan het Bloch theorema voldoet. Meer bepaald wordt de Bloch func-
tie Φj(~k, ~r) in positierepresentatie geconstrueerd door het atomaire orbitaal
ϕj(~r − ~R) te wegen met een fasefactor ei~k. ~R en te sommeren over de N
eenheidscellen in het rooster:

Φj(~k,~r) = 1√
N

N∑
~R

ei
~k. ~Rϕj(~r − ~R), (j = 1, . . . , n). (2.3)
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Figuur 2.2: De pz orbitalen van twee naburige atomen vormen samen een π
binding die zich uit het vlak bevindt. Figuur overgenomen van [25].

Hierin is ~R de positievector van het atoom dat aanleiding geeft tot het ato-
maire orbitaal ϕj . Het aantal Bloch functies n wordt dus bepaald door
het aantal atomaire orbitalen in de eenheidscel. Bovendien voldoet boven-
staande functie aan het Bloch theorema (2.2). Dit kan worden ingezien door
de transformatie ~r → ~r + ~ai uit te voeren en in de fasefactor ~ai bij ~R op
te tellen en er terug van af te trekken. Verandering van de sommatie-index
~R→ ~R− ~ai leidt dan tot dezelfde functie op de fasefactor ei~k.~ai na.
De golffunctie van het elektron kan dan worden ontbonden in de basis ge-
vormd door de Bloch functies horende bij de verschillende atomaire orbitalen.
De 2s, 2px en 2py orbitalen vormen drie sp2 orbitalen. Dit proces heet sp2

hybridisatie en zorgt dus voor de vorming van drie σ bindingen. Deze bin-
dingen zijn sterker dan die in diamant en zijn de reden dat elk atoom in het
rooster drie naaste naburen heeft. De pz orbitalen van de koolstofatomen,
welke loodrecht op het grafeenrooster staan, vormen π bindingen zoals ge-
ïllustreerd in figuur 2.2. Aangezien de elektronen in deze orbitalen boven
en onder het grafeenvlak gedelokaliseerd zijn, zijn het deze elektronen die
voornamelijk bijdragen tot de elektrische geleiding van grafeen. Bijgevolg
zullen in wat volgt enkel deze orbitalen in beschouwing worden genomen.

Matrixelementen in de Bloch basis

Aangezien de eenheidscel van grafeen slechts twee atomen met in benadering
elk slechts één orbitaal bevat, kan de tight binding Hamiltoniaan in de basis
gevormd door de Bloch functies ΦA en ΦB worden uitgedrukt en zal deze
bijgevolg een twee bij twee matrix zijn. Elk van deze Bloch functies bestaat
voor N eenheidscellen uit N termen. Dit zal er dus voor zorgen dat elk
element van de Hamiltoniaan uit N2 termen bestaat en bijgevolg zal ter ver-
eenvoudiging de naaste nabuur benadering worden gehanteerd. Dit houdt in
dat in de dubbele sommaties, die in de berekening van de matrixelementen
van de Hamiltoniaan verschijnen, alleen de termen die overeenkomen met
naaste naburen worden behouden.
Aangezien een A atoom alleen maar B atomen als naaste naburen heeft zul-
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len in de berekening van het matrixelement HAA = 〈ΦA| Ĥ |ΦA〉 in de naaste
nabuur benadering dus enkel de termen met ~RA = ~R′A worden behouden aan-
gezien A atomen waarvoor geldt dat ~RA 6= ~R′A geen naaste naburen kunnen
zijn. Dit geeft dan

HAA(~k) = 1
N

N∑
~RA, ~R

′
A

ei
~k.(~RA−~R′A) 〈ϕA,~R′A | Ĥ |ϕA,~RA〉 ≡

1
N

N∑
~RA=~R′A

ε2pz , (2.4)

waarbij ε2pz dus gedefinieerd is als 〈ϕA,~RA | Ĥ |ϕA,~RA〉. Dit is echter niet de
energie van het vrije orbitaal omdat er een kristalpotentiaal aanwezig is.
Deze waarde is echter wel dezelfde voor alle eenheidscellen en dus onafhan-
kelijk van ~RA. Bijgevolg geldt er dus dat HAA = ε2pz . De waarde van deze
parameter is vrij te kiezen aangezien hier enkel energieverschillen van belang
zijn. Vanaf nu zal dan ook steeds ε2pz = 0 worden gesteld. Analoog geldt er
ook dat HBB = ε2pz = 0.
Met de notaties ~R1 = ~RB1 − ~RA =

(
a√
3 , 0
)
, ~R2 = ~RB2 − ~RA =

(
− a

2
√

3 ,
a
2
)
en

~R3 = ~RB3 − ~RA =
(
− a

2
√

3 ,−
a
2
)
(zie figuur 2.1) voor de vectoren die een A

atoom met zijn drie naaste naburen verbinden, is HAB in de naaste nabuur
benadering gegeven door

HAB(~k) = 1
N

N∑
~RA

3∑
i=1

ei
~k. ~Ri 〈ϕA,~RA | Ĥ |ϕB,~RBi 〉 ≡

1
N

N∑
~RA

γ0

3∑
i=1

ei
~k. ~Ri . (2.5)

De nieuw ingevoerde parameter γ0 = 〈ϕA,~RA | Ĥ |ϕB,~RBi 〉, ook de “hopping-
parameter” genoemd, is een maat voor de sterkte van de interatomaire bin-
ding tussen de naaste naburen en heeft wegens symmetrieredenen dezelfde
waarde voor de drie verschillende naaste naburen. Deze parameter heeft ty-
pisch een waarde van ongeveer 3.12 eV en hoewel deze waarde werd bepaald
voor grafiet is het aannemelijk dat deze voor grafeen op zijn minst zeer ge-
lijkaardig is.[26] Aangezien γ0

∑3
i=1 e

i~k. ~Ri onafhankelijk is van ~RA geldt dus
dat HAB = γ0(ei~k. ~R1 + ei

~k. ~R2 + ei
~k. ~R3) ≡ γ0f(~k).

Het matrixelement HBA kan op identieke manier worden bepaald maar
dan met de substituties ~Ri → −~Ri voor i = 1, 2, 3. Hieruit volgt dat
HBA = γ0f

∗(~k).
De tight binding Hamiltoniaan van grafeen is dus gegeven door

H =
(

0 γ0f(~k)
γ0f
∗(~k) 0

)
, (2.6)



Hoofdstuk 2. Monolaag grafeen 14

Figuur 2.3: Links: Het volledige tight binding energiespectrum van grafeen
voor γ0 = 3.12 eV. Rechts: Uitvergroot energiespectrum rond een van de
Dirac punten. Het lineaire karakter is hier duidelijk zichtbaar.

met de functie f(~k) gegeven door

f(~k) = e
i kxa√

3 + 2e−i
kxa

2
√

3 cos
(
kya

2

)
. (2.7)

Energiespectrum

Het energiespectrum volgt nu door de eigenwaarden van deze Hamiltoniaan
te berekenen. Dit geeft

E(~k) = ±γ0

√
|f(~k)|2 = ±γ0

√
1 + 4 cos

√
3kxa
2 cos kya2 + 4 cos2 kya

2 . (2.8)

en is getoond in figuur 2.3. De onderste band is de π bindingband of va-
lentieband en de bovenste band is de π∗ antibindingband of conductieband.
De punten waar de twee banden elkaar raken worden de Dirac punten ge-
noemd. Aangezien er twee π elektronen in de eenheidscel zijn vullen deze de
valentieband volledig en blijft de conductieband leeg en dus is grafeen een
“zero-gap” halfgeleider.
Wanneer het gebied rond een van de Dirac punten wordt uitvergroot krijgt de
bandenstructuur een kegelvorm en wordt de energie dus een lineaire functie
van kx en ky. Dit is getoond in het rechterdeel van figuur 2.3. De Hamil-
toniaan kan worden ontwikkeld rond de Dirac punten en het zal blijken dat
dit leidt tot een massaloze Dirac Hamiltoniaan.
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2.2.2 Dirac Hamiltoniaan

Dirac punten

De locaties van de Dirac punten kunnen worden bepaald uit het feit dat
de energie er 0 is. Uit vergelijking (2.8) volgt dat dit equivalent is met de
voorwaarde f(~k) = 0. Aangezien f(~k) een complexe functie is leidt deze
voorwaarde tot de vergelijkingen cos

(
kxa√

3

)
= −2 cos

(
kxa
2
√

3

)
cos

(
kya
2

)
sin
(
kxa√

3

)
= 2 sin

(
kxa
2
√

3

)
cos

(
kya
2

) . (2.9)

Kwadrateren en optellen van beide vergelijkingen levert onmiddellijk de ver-
gelijking voor ky:

2 cos
(
kya

2

)
= ±1. (2.10)

Invullen van deze vergelijking in de eerste vergelijking van (2.9) geeft dan
de vergelijking voor kx:

cos
(
kxa√

3

)
= ∓ cos

(
kxa

2
√

3

)
. (2.11)

De oplossingen van de vergelijkingen met het bovenste teken zijn gegeven
door

(kx, ky) =
(

(2m+ 1) 2π√
3a
, (±1 + 6n)2π

3a

)
, (2.12)

met m en n gehele getallen. De oplossingen van de vergelijkingen met het
onderste teken zijn gegeven door

(kx, ky) =
(

2m 2π√
3a
, (±2 + 6n)2π

3a

)
, (2.13)

met m en n opnieuw gehele getallen. Het blijkt dus uit bovenstaande twee
vergelijkingen dat de Dirac punten samenvallen met de in sectie 2.1 bespro-
ken K en K ′ punten. De mogelijke keuze voor de inequivalente K en K ′

punten die in die sectie werd gegeven volgt door m = n = 0 te stellen in
vergelijking (2.12). De omgevingen rond de Dirac punten worden ook de
verschillende valleien van het energiespectrum genoemd.

Lage-energie benadering

Indien f(~k) tot op eerste orde rond een van de Dirac punten wordt ontwikkeld
geeft dit
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f(~k) ≈ f( ~K(′)) + kx
∂f(~k)
∂kx

∣∣∣∣∣
~K(′)

+ ky
∂f(~k)
∂ky

∣∣∣∣∣
~K(′)

. (2.14)

Zoals reeds gezien is de eerste term 0. De afgeleiden zijn gegeven door

∂f(~k)
∂kx

∣∣∣∣∣
~K(′)

= ia√
3
ei

2π
3 −2 ia

2
√

3
e−i

π
3 cos

(
±π3

)
= ia√

3

(
−3

4+i3
√

3
4
)

=
√

3
4 a

(
−
√

3−i
)
,

(2.15)

∂f(~k)
∂ky

∣∣∣∣∣
~K(′)

= −ae−i
π
3 sin

(
±π3

)
= −a

(1
2−i
√

3
2
)(
±
√

3
2
)

= ±
√

3
4 a

(
−1+i

√
3
)
,

(2.16)
en dus kan f(~k) worden geschreven als

f(~k) = −
√

3
4 a

(√
3 + i

)(
kx ∓ iky

)
. (2.17)

Bovendien is
√

3 + i = 2ei
π
6 . De fasefactor −ei

π
6 kan worden weggewerkt

door een rotatie van de reciproke coördinaten en wordt in het vervolg van
deze thesis weggelaten. De Hamiltoniaan wordt dan

H =
√

3
2 γ0a

(
0 kx ∓ iky

kx ± iky 0

)
. (2.18)

Het K en K ′ punt, en dus ook de Hamiltonianen in hun respectievelijke
valleien, zijn aan elkaar gerelateerd via een puntspiegeling in de reciproke
ruimte. Dit is equivalent aan de transformatie ~k → −~k en wordt daarom
ook tijdsomkeersymmetrie genoemd.[27] Vanaf nu zal steeds in deK vallei, en
dus met de bovenste tekens in bovenstaande Hamiltoniaan, worden gewerkt.
Hierbij is het belangrijk om op te merken dat kx en ky steeds het verschil in
golfgetal ten opzichte van hetK punt voorstellen, dat vanaf nu dus de nieuwe
oorsprong van het reciproke vlak voorstelt. Deze Hamiltoniaan is bovendien
identiek aan de Dirac Hamiltoniaan, in het algemeen gegeven door

HD = c~α.~p+ βmc2, (2.19)

maar dan zonder massaterm en in twee dimensies, waarvoor geldt dat αx =
σx, αy = σy en β = σz met σx, σy en σz de Pauli matrices. Bovendien zal de
Fermisnelheid vF , de snelheid van de elektronen met een energie gelijk aan
de Fermi-energie, nu de rol spelen van de lichtsnelheid c. De Hamiltoniaan
kan dus worden herschreven als
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H = vF~σ.~p = ~vF

(
0 kx − iky

kx + iky 0

)
. (2.20)

Door uitdrukkingen (2.18) en (2.20) te vergelijken kan de Fermisnelheid
worden bepaald. Dit geeft vF =

√
3

2
γ0
~ a ≈ 106 m

s ≈
1

300c voor γ0 = 3.12 eV.

Lage-energie spectrum

De Hamiltoniaan (2.18) commuteert met zowel k̂x als k̂y en dus zijn kx en ky
behouden en verliezen deze hun operatorkarakter. Het zijn dus goede kwan-
tumgetallen en voor de golffunctie geldt dan Ψ ∼ eikxxeikyy. Het berekenen
van de eigenwaarden van deze Hamiltoniaan leidt dan tot het energiespec-
trum

E = ±
√

3
2 γ0a

√
k2
x + k2

y ⇔
E

γ0
= ±
√

3
2

√
(kxa)2 + (kya)2. (2.21)

Dit resultaat is weergegeven in figuur 2.4(a). Aangezien de energie symme-
trisch is ten opzichte van uitwisseling van kx en ky wordt enkel als functie
van kx geplot met ky = 0. Voor algemene waarden van kx en ky geeft dit
aanleiding tot de kegelvorm zoals getoond in het rechterdeel van figuur 2.3.
Een mogelijke uitbreiding is het toevoegen van een verschillende potentiaal
op de verschillende subroosters, bijvoorbeeld V

2 op subrooster A en −V
2 op

subrooster B. Deze situatie kan worden gerealiseerd door de grafeenlaag
op een substraat te bevestigen, bijvoorbeeld door het A atoom boven het
booratoom en het B atoom boven het stikstofatoom van boornitride, dat
ongeveer dezelfde roosterconstante heeft als grafeen, te plaatsen. Aangezien
dit alleen de potentiaal op de roosterpunten beïnvloedt, wordt de Hamilto-
niaan nu gegeven door

H =
(

V
2

√
3

2 γ0a(kx − iky)√
3

2 γ0a(kx + iky) −V
2

)
. (2.22)

Dit leidt tot het nieuwe energiespectrum

E

γ0
= ±1

2

√√√√3
(
(kxa)2 + (kya)2

)
+
(
V

γ0

)2
. (2.23)

Voor kx = ky = 0 blijkt dat de conductieband zich op E = V
2 bevindt terwijl

voor de valentieband geldt dat E = −V
2 . Er is dus een bandkloof ontstaan

met grootte V . Dit resultaat is getoond in figuur 2.4(b).
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Figuur 2.4: Links: Lage-energie spectrum van grafeen zonder potentiaalver-
schil op de subroosters. De rode band correspondeert met een pseudospin
σ = 1, de blauwe band met pseudospin σ = −1 (zie sectie 2.6). Rechts:
Lage-energie spectrum van grafeen met potentiaalverschil 2V = 0.4γ0 op de
subroosters. Dit geeft aanleiding tot een bandkloof welke ook is aangeduid.
In deze situatie is het begrip pseudospin niet meer gedefinieerd.

Geldigheid van de benadering

Aangezien de K en K ′ punten samenvallen met de Dirac punten volgt het
dat deM punten samenvallen met de punten halverwege twee Dirac punten.
Opdat de kans dat een elektron verstrooit naar een naburige vallei voldoende
klein zou zijn, is aan de hand van figuur 2.3 te zien dat de energie van het
elektron aanzienlijk lager moet zijn dan de energie in het M punt aangezien
de bandenstructuur daar een lokaal extremum vertoont. Invullen van de
hiervoor in sectie 2.1 gegeven coördinaten levert onmiddellijk f( ~M) = 1
en dus volgt uit vergelijking (2.8) dat de energie in het M punt gegeven is
door E = ±γ0. De voorwaarde opdat de hierboven doorgevoerde benadering
geldig zou zijn is dus gegeven door

E � γ0 ⇔
√

3
2 a|~k| � 1⇔

√
3πa� λ, (2.24)

waarbij vergelijking (2.21) en |~k| = 2π
λ werden gebruikt. Het blijkt dus dat

de lage-energie benadering equivalent is met de benadering dat de golflengte
van het elektron veel groter is dan de roosterconstante. Dit betekent dat
het elektron onvoldoende resolutie heeft om de afzonderlijke atomen waar te
nemen en bijgevolg is dit een continuümbenadering.
De thermische energie van de elekronen bedraagt bij kamertemperatuur (T =
293 K) kBT = 0.0252 eV, wat inderdaad aanzienlijk lager is dan γ0 = 3.12
eV. Bijgevolg is de lage-energie benadering geldig en zullen de elektronen
zich steeds in dezelfde vallei bevinden en dus succesvol worden beschreven
door de Hamiltoniaan (2.18).



Hoofdstuk 2. Monolaag grafeen 19

2.3 Golffunctie
Met behulp van de Hamiltoniaan (2.20) kan ook de golffunctie worden be-
paald. Deze is noodzakelijk om bijvoorbeeld verstrooiingsprocessen van elek-
tronen aan een potentiaal te beschouwen. Indien zo’n potentiaal alleen in
de x−richting varieert, dan is deze extra term in de Hamiltoniaan enkel een
functie van x en zal de Hamiltoniaan dus nog steeds commuteren met k̂y.
Bijgevolg kan nog steeds worden verondersteld dat Ψ ∼ eikyy. De Schrödin-

gervergelijking Ĥ |Ψ〉 = E |Ψ〉 met |Ψ〉 =
(
|ψA〉
|ψB〉

)
leidt dan tot het stelsel{

(k̂x − iky) |ψB〉 = E
~vF |ψA〉

(k̂x + iky) |ψA〉 = E
~vF |ψB〉

. (2.25)

Vermenigvuldigen van de tweede vergelijking met (k̂x− iky), de eerste verge-
lijking erin substitueren en overgaan op positierepresentatie, met dus k̂x =
−i ∂∂x , leidt dan tot de differentiaalvergelijking

∂2

∂x2ψA(x) = −
((

E

~vF

)2
− k2

y

)
ψA(x). (2.26)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is, met ε = E
~vF , gegeven door

ψA(x) = c1e
i
√
ε2−k2

yx + c2e
−i
√
ε2−k2

yx. (2.27)

Invullen van dit resultaat in de tweede vergelijking van (2.25) geeft dan

ψB(x) = c1

(
kx + iky

ε

)
eikxx + c2

(−kx + iky
ε

)
e−ikxx, (2.28)

met kx =
√
ε2 − k2

y. De totale golffunctie wordt dus gegeven door

Ψ(~r) = c1

(
1

kx+iky
ε

)
eikxxeikyy + c2

(
1

−kx+iky
ε

)
e−ikxxeikyy. (2.29)

De tijdsafhankelijkheid van deze toestand volgt uit het oplossen van de tijds-
afhankelijke Schrödingervergelijking voor een stationaire toestand:

i~
∂Ψ(~r, t)
∂t

= EΨ(~r, t)⇒ Ψ(~r, t) = e−
iEt
~ Ψ(~r). (2.30)

De totale golffunctie is dus een superpositie van twee in tegengestelde zin
lopende golven.
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2.4 Grafeen in een loodrecht magneetveld
Een veel voorkomende experimentele manipulatie is het aanleggen van een
magneetveld. Hierbij is het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt
tussen enerzijds een magneetveld dat loodrecht op de grafeenlaag is gericht
en anderzijds een magneetveld dat parallel aan de grafeenlaag is gericht,
zoals getoond in figuur 2.1. Het zal blijken dat deze twee situaties zeer
verschillende gevolgen hebben op het energiespectrum en de golffunctie. Hier
wordt enkel de situatie van het loodrechte magneetveld beschouwd. Het
parallelle magneetveld wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid besproken.

2.4.1 Hamiltoniaan

Een mogelijke vectorpotentiaal die aanleiding geeft tot een magneetveld
loodrecht gericht op het grafeenvlak is ~A = Bx~ey, met overeenkomstig mag-
neetveld ~B = ~∇× ~A = B~ez. De aanwezigheid van de vectorpotentiaal kan in
de Hamiltoniaan worden meegenomen door middel van de Peierls substitutie
k̂y → k̂y + eB

~ x̂. De Hamiltoniaan wordt dan, met eB
~ = 1

l2B
, gegeven door

Ĥ = ~vF

 0 k̂x − i
(
k̂y + x̂

l2B

)
k̂x + i

(
k̂y + x̂

l2B

)
0

 . (2.31)

De Hamiltoniaan commuteert dus nog steeds met k̂y waardoor ky een goed
kwantumgetal blijft. Verder geldt er dat

(
k̂x−i

(
ky+ x̂

l2B

))(
k̂x+i

(
ky+ x̂

l2B

))
= k̂2

x+
(
ky+ x̂

l2B

)2
+ i

l2B

[
k̂x, x̂

]
, (2.32)

en omdat
[
k̂x, x̂

]
= −i1̂, met 1̂ de eenheidsoperator, volgt dus dat[

k̂x − i
(
ky + x̂

l2B

)
, k̂x + i

(
ky + x̂

l2B

)]
= 2i
l2B

[
k̂x, x̂

]
= 2
l2B

1̂. (2.33)

Bijgevolg kunnen de ladderoperatoren

â = lB√
2

(
k̂x − i

(
ky + x̂

l2B

))
, (2.34)

â† = lB√
2

(
k̂x + i

(
ky + x̂

l2B

))
, (2.35)

worden gedefinieerd, welke dus per constructie voldoen aan de commutatie-
relatie [â, â†] = 1̂. Bovendien geldt er dat â† = iâ†HO en â = −iâHO met â†HO
en âHO de ladderoperatoren voor de harmonische oscillator ten opzichte van
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Figuur 2.5: Energiespectrum van grafeen als functie van het loodrechte mag-
neetveld voor n = 0, . . . , 4.

de coördinaten x
lB

+lBky. De Schrödingervergelijking leidt met bovenstaande
substituties tot het stelsel{

â |ψB〉 = lB√
2
E
~vF |ψA〉

â† |ψA〉 = lB√
2
E
~vF |ψB〉

. (2.36)

Laten inwerken van â† op de eerste vergelijking leidt dan tot â†â |ψB〉 =(
lB√

2
E
~vF

)2
|ψB〉. De toestand |ψB〉 is dus een eigentoestand |n〉 van de tel-

operator â†â met bijgevolg bijhorende eigenwaarde n. Aangezien geldt dat
â†â = â†HOâHO is deze toestand dus een harmonische oscillator toestand.
Uit bovenstaand stelsel volgt dan dat |ψA〉 ook een eigentoestand van de
teloperator is, die bovendien een trap lager op de ladder staat. De totale
eigentoestand is dus gegeven door

|Ψn〉 = 1√
2

(
−i |n− 1〉
|n〉

)
, (2.37)

en de bijhorende energie is En = ±~vF
√

2n
lB

= ±~vF
√

2neB
~ , met n =

0, 1, 2, . . .Met behulp van de relatie ~vF =
√

3
2 γ0a volgt dat Enγ0

= ±a
√

3e
2~
√
n
√
B

en dit resultaat is weergegeven in figuur 2.5. Het energiespectrum is dus
discreet, wat het gevolg is van de Landau kwantisatie in het loodrechte mag-
neetveld. Indien n = 0 geldt er dat E0 = 0, |ψ0B 〉 = |0〉 en uit de tweede
vergelijking van (2.36) volgt dan dat |ψ0A〉 = 0. Voor n = 0 is er dus een
energieniveau met energie 0 dat onafhankelijk is van het magneetveld. Voor
n > 0 is de afhankelijkheid van het magneetveld sterker voor grotere waar-
den van n. Het feit dat En ∝

√
n
√
B is bovendien opmerkelijk aangezien er

voor een tweedimensionaal elektrongas geldt dat En ∝ nB.
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2.4.2 Eigentoestanden in positierepresentatie

De positierepresentatie van de eigentoestanden (2.37) kan worden gevon-
den door te vertrekken van â†â |ψnB 〉 = n |ψnB 〉, de ladderoperatoren te
vervangen door uitdrukkingen (2.34) en (2.35) en vervolgens 〈x| hierop te
projecteren. Dit levert de differentiaalvergelijking

∂2

∂x2ψnB (x)− x2

l4B
ψnB (x)− 2kyx

l2B
ψnB (x) =

(
− 2n+ 1

l2B
+ k2

y

)
ψnB (x). (2.38)

Substitutie van ψnB (x) = ϕnB (x)e−a(x−b)2 , met dus

∂2

∂x2ψnB (x) =
(
∂2

∂x2ϕnB (x)−4a(x−b) ∂
∂x
ϕnB (x)+2a

(
2a(x−b)2−1

)
ϕnB (x)

)
e−a(x−b)2

(2.39)
levert dan

∂2

∂x2ϕnB (x)− 4a(x− b) ∂
∂x
ϕnB (x) +

(
4a2 − 1

l4B

)
x2ϕnB (x) +

(
− 2ky

l2B
− 8a2b

)
xϕnB (x)

=
(
− 2n+ 1

l2B
+ k2

y + 2a− 4a2b2
)
ϕnB (x).

(2.40)

Door geschikte keuze van a en b kunnen de derde en vierde term worden
geëlimineerd. Meer bepaald blijkt dat de derde term wegvalt voor a = 1

2l2B
en bijgevolg dat de vierde term wegvalt voor b = − ky

4a2l2B
= −l2Bky. Invullen

van deze waarden in de overige termen levert dan

∂2

∂x2ϕnB (x)− 2
l2B

(x+ l2Bky)
∂

∂x
ϕnB (x) = −2n

l2B
ϕnB (x). (2.41)

Doorvoeren van de substitutie y = x+l2Bky
lB

leidt ten slotte tot de differenti-
aalvergelijking

∂2

∂y2ϕnB (y)− 2y ∂
∂y
ϕnB (y) = −2nϕnB (y). (2.42)

Dit is de differentiaalvergelijking voor de Hermietpolynomen Hn en dus is
de positierepresentatie van |ψnB 〉 gegeven door

ψnB (x) = Hn

(x+ l2Bky
lB

)
e
−

(x+l2
B
ky)2

2l2
B , (2.43)
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Figuur 2.6: Elektronladingsdichtheid van grafeen voor ky = 0 in een lood-
recht magneetveld B = 10 T voor n = 0 (blauw) en n = 1 (rood).

wat inderdaad de positierepresentatie is van de eigentoestanden van de har-
monische oscillator. De tweede oplossing van (2.42) is een hypergeometrische
functie die zelfs na vermenigvuldiging met de Gaussische factor divergeert
voor x → ±∞ voor oneven n en daarom niet als oplossing wordt meegeno-
men. De positierepresentatie van |ψnA〉 is dan gegeven door bovenstaande
uitdrukking met de substitutie n → n − 1. De eigentoestanden zijn nu
gelokaliseerd rond het punt x0 = −~ky

eB met breedte 2lB. Nu de positiere-
presentatie gekend is kan ook de ladingsdichtheid worden bepaald. Hierbij
is het belangrijk dat de golffunctie genormeerd is. De normeringsfactor voor
de golffunctie (2.43) is gegeven door

Nn = 1√
2nn!
√
πlB

. (2.44)

In figuur 2.6 wordt de ladingsdichtheid, gegeven door−eρn(x) = −eΨ†n(x)Ψn(x),
in absolute waarde weergegeven. Hierbij wordt verondersteld dat de elek-
tronen zich enkel langs de x−as kunnen bevinden. Indien er ook een uit-
gebreidheid L in de y−richting wordt verondersteld, zal de ladingsdichtheid
zich hier uniform over verspreiden en zal dit resulteren in een extra voorfac-
tor 1

L . Het blijkt dus dat zelfs voor sterke magneetvelden de ladingsdichtheid
zich verspreidt over een afstand die veel groter is dan de eenheidscel, welke
0.426 nm lang is in de x−richting, aangezien er voor B = 10 T geldt dat
lB = 8.11 nm. Voor kleine magneetvelden zal de ladingsdichtheid nog meer
worden verspreid. Het effect van ky bestaat erin de gehele ladingsdichtheid
uniform te verschuiven over de x−as. Hogere waarden van n leiden tot meer
oscillaties in de ladingsdichtheid.
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2.5 Verstrooiing aan een potentiaal
Indien een externe potentiaal wordt aangebracht op de grafeenlaag, kunnen
de elektronen hieraan verstrooiien. De twee meest eenvoudige potentiaalge-
ometrieën zijn de potentiaalstap en de potentiaalbarrière. Indien de potenti-
aal bovendien alleen in de x−richting varieert dan zal de Hamiltoniaan nog
steeds met k̂y commuteren en zal ky dus een behouden grootheid zijn.

2.5.1 Stroomdichtheid

Om de verschillende verstrooiingswaarschijnlijkheden te kunnen berekenen
moet de stroomdichtheid in de verschillende potentiaalgebieden gekend zijn.
De stroomdichtheid kan worden bekomen door de continuïteitsvergelijking
op te stellen. Meer bepaald kan worden vertrokken van

∂ρ

∂t
= ∂

∂t

(
Ψ†Ψ

)
= ∂Ψ†

∂t
Ψ + Ψ†∂Ψ

∂t
(2.45)

en kunnen hierin de Schrödingervergelijking en zijn hermitisch toegevoegde
worden gesubstitueerd. Voor grafeen zijn deze vergelijkingen gegeven door

i~
∂Ψ
∂t

= HΨ = ~vF (~σ.~k)Ψ = −i~vF~σ.(~∇Ψ),

−i~∂Ψ†

∂t
= i~vF (~∇Ψ†).~σ.

(2.46)

Substitutie in (2.45) levert dan

∂ρ

∂t
= −vF (~∇Ψ†).~σΨ− vFΨ†~σ.(~∇Ψ) ≡ −~∇.~j, (2.47)

met de stroomdichtheid ~j dus gegeven door

~j = vFΨ†~σΨ. (2.48)

Aangezien de beschouwde potentialen steeds in de x−richting variëren, zal
de x−component van bovenstaande stroomdichtheid de relevante component
zijn. Indien dit wordt uitgewerkt voor de eerste term van de golffunctie (2.29)
dan geeft dit

j+
x,1 = vF c

∗
1

(
1, kx − iky

ε

)
e−ikxxe−ikyyc1

(
kx+iky

ε

1

)
eikxxeikyy

= 2vF
kx
ε
|c1|2.

(2.49)
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Het plusteken in het superscript duidt hier op het feit dat dit de stroom-
dichtheid van een rechtspropagerende golf is en het subscript 1 duidt op
potentiaalgebied 1, namelijk links van de potentiaalstap of de potentiaalbar-
rière. Analoog duiden de subscripts 2 en 3 op respectievelijk het gebied in
de stap of de barrière en het gebied rechts van de barrière. De stroomdicht-
heid voor de tweede term van de golffunctie (2.29) kan uit de bovenstaande
stroomdichtheid worden bekomen door middel van de substituties kx → −kx
en c1 → c2. Indien kx imaginair wordt, kx = ik′x met k′x = Im(kx), dan wordt
bovenstaande stroomdichtheid gegeven door

j+
x,1 = vF c

∗
1

(
1, −ik

′
x − iky
ε

)
e−k

′
xxe−ikyyc1

(
ik′x+iky

ε

1

)
e−k

′
xxeikyy = 0. (2.50)

Er is in dit geval dus geen stroomdichtheid met de toestand geassocieerd.
Dit is het gevolg van het feit dat de toestand nu geen propagerende golf meer
is.
Aangezien de hier beschouwde golffunctie een oplossing is van de stationaire
Schrödingervergelijking geldt er dat ρ onafhankelijk is van de tijd. Uit de
continuïteitsvergelijking volgt dan dat ~∇.~j = ∂jx

∂x + ∂jy
∂y = 0. Aangezien y

uitsluitend in een fasefactor voorkomt kan jy niet afhankelijk zijn van y en
moet er dus gelden dat ∂jx

∂x = 0 ofwel dat jx een constante is. De som
van de stroomdichtheden in de x−richting in het potentiaalgebied moet dus
gelijk zijn aan de som van de stroomdichtheden in de x−richting buiten het
potentiaalgebied. Beide leden delen door j+

x,1 geeft dan voor de situatie van
de potentiaalstap

|j−x,1|
j+
x,1

+
j+
x,2

j+
x,1
−
|j−x,2|
j+
x,1

= 1, (2.51)

waarbij gebruik werd gemaakt van het feit dat j−x,1 en j−x,2 negatef zijn.
Deze vergelijking stelt het behoud van waarschijnlijkheid voor en kan worden
gebruikt om de transmissie- en reflectiewaarschijnlijkheden te definiëren. Het
resultaat voor de situatie van de potentiaalbarrière is volledig analoog maar
dan met het subscript 3 in plaats van het subscript 3.

2.5.2 Potentiaalstap

De potentiaalstap kan worden geschreven als V (x) = VΘ(x), met Θ(x)
de Heaviside stapfunctie. Dit verstrooiingsprobleem kan worden opgelost
door de golffunctie links en rechts van de potentiaalstap te beschouwen. De
golffunctie (2.29) bestaat zoals reeds gezegd uit een lineaire combinatie van
een links- en rechtspropagerende golf, naargelang het teken van kx. Rechts
van de stap moet bovendien de wijziging E → E − V worden doorgevoerd.
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Het komt er dan bovendien op aan om de juiste randvoorwaarden te kiezen.

Randvoorwaarden

De coëfficiënt van de invallende golf (de rechtspropagerende golf links van
de stap) wordt op 1 genormaliseerd. De coëfficiënt van de gereflecteerde golf
(de linkspropagerende golf links van de stap) is gegeven door de reflectie-
coëfficiënt r. De uitgaande golf (de rechtspropagerende golf rechts van de
stap) gaat gepaard met de transmissiecoëfficiënt t. Voor de situatie van de
potentiaalstap moet ten slotte worden opgelegd dat er rechts van de stap
geen linkspropagerende golf is, aangezien deze van oneindig zou komen en
dus geen gevolg zou zijn van de verstrooiing van de invallende golf.
Verder is het ook nog van belang of de energie van het invallend elektron
groter of kleiner is dan de hoogte van de potentiaalstap. Rechts van de stap
is E − V als het ware de effectieve energie. De groepssnelheid van een golf
is gegeven door vx = 1

~
∂E
∂kx

. Indien E < V dan zal rechts van de stap dus
een negatief golfgetal in de x−richting vereist zijn om alsnog een positieve
groepssnelheid en dus rechtspropagerende golf te bekomen. De energie E
kan ook zowel positief als negatief zijn, wat overeenkomt met respectievelijk
elektronen en gaten. Indien de energie negatief is moet het golfgetal links
van de stap kx om dezelfde reden van teken worden gewisseld. Hier zal echter
steeds de situatie E > 0 worden beschouwd.
Aangezien de Hamiltoniaan lineair is in de golfgetallen, en dus in de af-
geleiden naar de positie, moet enkel continuïteit van de golffunctie aan de
potentiaalrand worden vereist en niet van de afgeleide naar de positie ervan.
In het algemeen kan de vergelijking die moet worden opgelost dus als volgt
worden geschreven:

(
1

kx+iky
ε

)
eikxxeikyy + r

(
1

−kx+iky
ε

)
e−ikxxeikyy = t

(
1

sqx+iky
ε−ν

)
eisqxxeikyy,

(2.52)
met s = sgn(E − V ) het teken van E − V , kx gedefinieerd zoals voorheen
en qx =

√
(ε− ν)2 − k2

y de golfvector rechts van de stap met ν = V
~vF . De

exponentiële factoren eikyy kunnen worden weggelaten aangezien deze in elke
term voorkomen. Bovendien kan de stap in x = 0 worden geplaatst waardoor
ook de overige exponentiële factoren wegvallen. De overgebleven vergelijking
kan dan worden opgelost om zo de coëfficiënten r en t te bepalen.

Transmissiewaarschijnlijkheid

De transmissiewaarschijnlijkheid T is naar analogie met vergelijking (2.51)
gedefinieerd als de verhouding van de stroomdichtheid rechts van de stap
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Figuur 2.7: Transmissiewaarschijnlijkheid als functie van het transversale
golfgetal ky en de energie E voor een potentiaalstap met hoogte V = 0.05γ0.
De zwarte en witte streepjeslijnen duiden respectievelijk de maximale invals-
hoek en de kritische hoek aan.

op de invallende stroomdichtheid. Invullen van de voor vergelijking (2.52)
relevante waarden in de stroomdichtheden geeft dan

T = qx
kx

ε

|ε− ν|
|t|2. (2.53)

De reflectiewaarschijnlijkheid R is volstrekt analoog gedefinieerd als de ab-
solute waarde van de fractie van de stroomdichtheid links van de stap na
reflectie op de invallende stroomdichtheid. Opnieuw de voor vergelijking
(2.52) relevante waarden invullen geeft dan R = |r|2. Uit vergelijking (2.51)
volgt nu bovendien dat R + T = 1 aangezien j−x,2 nu gelijk is aan 0. Dit
stelt het behoud van waarschijnlijkheid voor. In figuur 2.7 is T geplot als
functie van de behouden grootheden kya en E

γ0
. Hierbij is opnieuw gebruikt

gemaakt van de relatie ~vF =
√

3
2 γ0a.

In het niet-gedefinieerde gebied (wit) geldt dat
√

3
2 kya >

E
γ0

ofwel ky > ε
en dus is kx er imaginair en zijn er dus geen propagerende golven links van
de stap. Dit is niet de fysische situatie die hier wordt beschreven en vereist
andere randvoorwaarden.
In het lage-transmissie gebied is kx wel reëel maar is qx imaginair aangezien
daar geldt dat ky > |ε−ν|. Er is dus wel een invallende en een gereflecteerde
golf links van de stap maar rechts van de stap is er geen doorgelaten golf en
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bijgevolg is de transmissie daar 0.
De hoge-transmissie gebieden zijn het gevolg van het feit dat ook qx daar re-
ëel is en er ook rechts van de stap dus een propagerende toestand beschikbaar
is.

Invloed van ky

Bovenstaand resultaat kan ook worden begrepen in termen van de invals-
hoek en brekingshoek van het elektron. De invalshoek is gegeven door θ =
arctan

(
ky
kx

)
. Op de grens tussen het gedefiniëerde en het niet-gedefiniëerde

gebied is kx = 0 en dus θ = sgn(ky)π2 . Dit is de maximale invalshoek van
het elektron en is aangeduid op figuur 2.7.
De brekingshoek is gegeven door ϕ = arctan

(
s
ky
qx

)
. Op de grens tus-

sen het lage-transmissie en het hoge-transmissie gebied is qx = 0 en dus
ϕ = sgn(ky)sπ2 . In het lage-transmissie gebied treedt dus totale interne re-
flectie op. De waarde van θ op deze scheidingslijn is dus de kritische hoek en
is aangeduid op figuur 2.7. Uit de voorwaarde qx = 0 volgt dat ky = ±(ε−ν)
en substitutie hiervan in θ levert dan de uitdrukking voor de kritische hoek:

θc = arctan
(
±

E
V − 1√
2EV − 1

)
. (2.54)

Voor E < V
2 bestaat er dus geen kritische hoek. Dit is in overeenstemming

met figuur 2.7 aangezien in deze situatie de witte stippellijn nooit kan worden
bereikt door ky te variëren bij constante energie. Voor E → V geldt er dat
θc → 0 wat ook in overeenstemming is met de figuur.
Bovendien valt het op dat voor ky = 0 de transmissie steeds gelijk is aan 1.
Dit volgt uit het oplossen van het stelsel (2.52) voor ky = 0. Er geldt dan
kx = ε en qx = |ε− ν| en het stelsel herleidt zich dan tot(

1
1

)
+ r

(
1
−1

)
= t

(
1
s2

)
. (2.55)

Aangezien s2 = 1 levert het verschil nemen van beide vergelijkingen on-
middellijk r = 0 en dus T = 1. Dit fenomeen, waarbij het elektron voor
loodrechte inval met 100% zekerheid propageert in de potentiaalstap, wordt
Kleintunneling genoemd.[17] Indien ky vervolgens wordt verhoogd zal het re-
levante deel van het energiespectrum er anders gaan uitzien. De doorsnede
zoals getoond in figuur 2.4(a) moet dan worden verschoven in de ky−richting.
Aangezien de energie ook lineair toeneemt met ky zal dit ervoor zorgen dat
het energiespectrum de vorm zal krijgen van figuur 2.4(b), waarbij uit ver-
gelijking (2.21) volgt dat de bandkloof nu gegeven is door

√
3γ0kya in plaats

van V . Bijgevolg zijn toestanden met een energie gelegen in deze bandkloof
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Figuur 2.8: Schematische voorstelling van de verstrooiing van een elektron
aan een potentiaalstap. Het energiespectrum (rood) is weergegeven links
en rechts van de potentiaalstap (zwart) met hoogte V = 0.05γ0. Het elek-
tron heeft een transversaal golfgetal kya = 0.01 en de hierdoor veroorzaakte
bandkloven in de energiespectra zijn aangeduid. De propagerende toestan-
den voor een elektron met energie E1 = 0.09γ0, E2 = 0.055γ0 en E3 = 0.02γ0
zijn aangeduid (zwarte pijlen) met hun bijhorende coëfficiënten.

niet beschikbaar.
Om meer inzicht te verkrijgen in de situatie wordt deze schematisch voorge-
steld in figuur 2.8. Aan de hand hiervan kan worden ingezien dat er voor het
elektron met energie E2 dus geen toestand beschikbaar is rechts van de stap.
Dit is overeenkomstig met het feit dat het punt (kya = 0.01, Eγ0

= 0.055)
in figuur 2.7 zich in het lage-transmissie gebied bevindt. Indien ky wordt
verhoogd dan zullen de bandkloven dus toenemen en zal de toestand met
energie E3 links van de stap eerder verdwijnen dan rechts van de stap. Dit
is equivalent aan het feit dat translatie naar rechts vertrekkende vanuit dit
punt in figuur 2.7 ervoor zal zorgen dat het punt in het niet-gedefiniëerde
gebied terecht komt. Vertrekkende van het elektron met energie E1 zal de
toestand rechts van de stap als eerste niet meer beschikbaar zijn wat over-
eenkomt met het ingaan van het lage-transmissie gebied in figuur 2.7.
In figuur 2.9 is de transmissiewaarschijnlijkheid ten slotte geplot als functie
van de staphoogte. Deze plot is volledig te verklaren aan de hand van figuur
2.8. Voor dit elektron is er steeds een toestand beschikbaar links van de
stap. Voor kleine V is er ook een toestand beschikbaar rechts van de stap.
De situatie van het elektron is nu te vergelijken met dat van het elektron met
energie E1 in figuur 2.8. Aangezien er een bandkloof aanwezig is ter grootte
van
√

3γ0kya is er rechts van de stap geen toestand meer beschikbaar wan-
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Figuur 2.9: Transmissiewaarschijnlijkheid voor de verstrooiing van een elek-
tron met E = 0.15γ0 en kya = 0.05 aan een potentiaalstap als functie van
de staphoogte V

γ0
. De invloed van de ky−bandkloof is duidelijk zichtbaar en

is ook aangeduid.

neer V wordt verhoogd tot op het punt waarvoor geldt dat V
γ0

+
√

3
2 kya = E

γ0
.

Het elektron bevindt zich nu in de situatie van het elektron met energie E2.
Indien de potentiaal verder wordt verhoogd tot op het punt waarvoor geldt
dat V

γ0
−
√

3
2 kya = E

γ0
dan is er rechts opnieuw een toestand beschikbaar en

deze situatie is vergelijkbaar met die van het elektron met energie E3. Er
is dus steeds een interval met breedte

√
3kya waarvoor de transmissie 0 is.

Een andere opvallende conclusie uit deze figuur is dat de transmissie in de
limiet van een oneindig hoge potentiaalstap naar een hoge waarde conver-
geert. Dit is het gevolg van het feit dat het elektron in de potentiaalstap
dan als elektrongat verder kan propageren.

Conductantie

Aan de hand van de transmissiewaarschijnlijkheid kan ook de conductantie
G worden uitgerekend. Deze meetbare grootheid is volgens de Landauer-
Büttiker formule gedefinieerd als de som over alle mogelijke transmissiekana-
len vermenigvuldigd met het kwantum van conductantie G0.

[28] De verschil-
lende transmissiekanalen worden gegeven door de verschillende ky−waarden
die een elektron kan aannemen. In werkelijkheid zal de grafeenlaag waarvan
de conductantie wordt gemeten steeds eindige afmetingen hebben en dit heeft
als gevolg dat de behouden grootheid ky slechts de discrete waarden n π

Ly
kan

aannnemen met Ly de lengte van de grafeenlaag in de y−richting en n een
geheel getal. De elementaire conductantie G0 is gegeven door 4 e2

h waarbij
de factor 4 het gevolg is van de tweevoudige spin- en vallei-ontaarding. De
totale conductantie is dus gegeven door
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G(E) = G0
∑
ky

T (E, ky) = G0
Ly
a

1
π

∫
d(kya)T (E, ky), (2.56)

waarbij de som werd benaderd door een integraal in de limiet van grote Ly.
De conductantie voor de potentiaalstap is getoond in figuur 2.12. Er is dus
een lokaal maximum in conductantie voor E = V

2 zoals te verwachten aan
de hand van figuur 2.7. Voor E > V stijgt de conductantie quasi lineair met
de energie.

2.5.3 Potentiaalbarrière

Een andere eenvoudige potentiaalgeometrie is de potentiaalbarrière, ofwel
een potentiaalstap met eindige breedte d. De potentiaal kan in dit geval
worden geschreven als V (x) = VΘ(x)Θ(d − x). Dit probleem kan op een
gelijkaardige manier als de potentiaalstap worden opgelost.

Randvoorwaarden

Links van de barrière is er opnieuw een invallende en een gereflecteerde golf
met golfgetal kx en rechts van de stap is er enkel een doorgelaten golf, ook
met golfgetal kx. In de barrière zijn beide golven aanwezig, nu met golfgetal
qx. Aangezien beide golven aanwezig zijn moet er nu geen onderscheid wor-
den gemaakt tussen E < V en E > V .
Er zijn nu vier onbekenden, naast de coëfficiënten r en t zijn er nu ook nog
de coëfficiënten a en b van de golven in de barrière. Dit wordt gecompen-
seerd door het feit dat er nu twee potentiaalranden zijn waar continuïteit
vereist is, namelijk voor x = 0 en voor x = d. Indien de golffunctie (2.29)
als Ψ(kx, c1, c2) wordt geschreven dan kunnen de vergelijkingen die moeten
worden opgelost worden genoteerd als

Ψ(kx, 1, r) = Ψ(qx, a, b) (2.57)

voor x = 0 en

Ψ(qx, a, b) = Ψ(kx, t, 0) (2.58)

voor x = d. Dit is al een aanzienlijk ingewikkelder probleem dan dat van de
potentiaalstap. Er zijn tweemaal zo veel vergelijkingen om op te lossen en
voor x = d zullen de exponentiële factoren niet wegvallen. Er is echter een
alternatieve manier om dit probleem op te lossen, namelijk met behulp van
de transfermatrixmethode.
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Transfermatrixmethode

De methode van de transfermatrix bestaat erin om bijvoorbeeld vergelijking
(2.57) te herschrijven als (

1
r

)
= T I

(
a

b

)
, (2.59)

met T I de transfermatrix voor de eerste potentiaalovergang. De transfer-
matrix voor de algemene overgang Ψ(kx, a1, b1) = Ψ(qx, a2, b2) in x = c is
gegeven door

T I = 1
2kx(ε− ν)((

(kx + qx)ε− (kx − iky)ν
)
e−i(kx−qx)c (

(kx − qx)ε− (kx − iky)ν
)
e−i(qx+kx)c(

(kx − qx)ε− (kx + iky)ν
)
ei(qx+kx)c (

(kx + qx)ε− (kx + iky)ν
)
ei(kx−qx)c

)
.

(2.60)

Uit deze transfermatrix voor de eerste overgang kan ook de transfermatrix
T II voor de tweede overgang worden bepaald. Aangezien dit een overgang is
van in de potentiaalbarrière naar uit de barrière, moeten nu de veranderingen
kx ↔ qx en ε→ ε−ν worden doorgevoerd. Aangezien er nu een verandering
in potentiaal −ν is bij de overgang, moet ook ν → −ν worden doorgevoerd.
Verder moet ook nog c → d worden aangepast. Doorvoeren van al deze
substituties in T I levert onmiddellijk T II . Nu geldt er(

a1
b1

)
= T I

(
a2
b2

)
= T IT II

(
a3
b3

)
≡M

(
a3
b3

)
. (2.61)

Op deze manier zijn de coëfficiënten a2 en b2 van de toestanden in de barrière
dus geëlimineerd. Nu kan worden teruggekeerd naar het oorspronkelijke
probleem met a1 = 1, b1 = r, a3 = t en b3 = 0. Oplossen van bovenstaand
stelsel levert dan dat de transmissiecoëfficiënt gegeven is door t = 1

M11
.

Aangezien het golfgetal en de energie links en rechts van de barrière hetzelfde
zijn, is de transmissiewaarschijnlijkheid nu dus gegeven door T = |t|2 =

1
|M11|2 . Hierin kan nu c = 0 worden gesteld en kunnen de uitdrukkingen voor
kx en qx worden ingevuld.

Resonanties in de transmissiewaarschijnlijkheid

De transmissiewaarschijnlijkheid kan nu worden geplot als functie van kya
en E

γ0
en is weergegeven in figuur 2.10. De transmissie heeft dus grotendeels

dezelfde vorm als die van de potentiaalstap. In de hoge-transmissie gebie-
den vertoont de transmissie nu echter een oscillerend gedrag als functie van
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Figuur 2.10: Transmissiewaarschijnlijkheid als functie van het transversale
golfgetal ky en de energie E voor een barrière met hoogte V = 0.05γ0 en
breedte d = 100 nm. De zwarte en witte streepjeslijnen duiden respectieve-
lijk de maximale invalshoek en de kritische hoek aan.

de energie en het aantal van deze oscillaties blijkt evenredig te zijn met de
breedte d van de barrière. Voor een vaste waarde van E, V en ky blijkt de
transmissie ook te oscilleren als functie van d. Indien het gebied rond E = V
en ky = 0 wordt uitvergroot dan blijkt dat er een eindige transmissiewaar-
schijnlijkheid is in het gebied waarvoor er in de barrière geen propagerende
golven zijn. Dit is een gevolg van het feit dat de barrière, in tegenstelling tot
de stap, eindig is en dat er ook rechts van de barrière dus nog een aanzienlijke
amplitude aanwezig kan zijn ondanks het feit dat de golffunctie exponentiëel
daalt in de barrière. Dit effect neemt toe naarmate de barrière minder breed
wordt.
In figuur 2.11 wordt opnieuw de transmissiewaarschijnlijkheid als functie van
de barrièrehoogte geplot. Deze volgt een verloop dat gelijkaardig is aan de
transmissie voor de situatie van de potentiaalstap, ook nu convergeert deze
naar een hoge waarde in de limiet van een oneindig hoge potentiaalbarri-
ère. De oscillaties zijn hier ook duidelijk zichtbaar. De resonanties van de
transmissie (de maxima van de oscillaties) zijn gerelateerd aan toestanden
waarvoor de halve golflengte van het elektron een geheel aantal keer in de
barrière past. De voorwaarde is dus gegeven door d = nλ2 wat zich met
λ = 2π

qx
onmiddellijk herleidt tot qx = nπd met n een natuurlijk getal groter

dan 0. Uit de definitie van qx volgt dan de voorwaarde voor de resonanties:
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Figuur 2.11: Transmissiewaarschijnlijkheid voor de verstrooiing van een elek-
tron met E = 0.15γ0 en kya = 0.05 aan een potentiaalbarrière met dikte 10
nm als functie van de barrièrehoogte V

γ0
. De invloed van de ky−bandkloof is

opnieuw duidelijk zichtbaar. Er treden ook resonanties op welke theoretisch
kunnen worden voorspeld zoals weergegeven door de stippellijnen.

ε− ν = ±

√(
n
π

d

)2
+ k2

y. (2.62)

Voor gegeven waarden voor ε, ky en d kunnen hiermee de waarden voor ν,
en dus ook voor V

γ0
, worden bepaald waarvoor de resonanties in figuur 2.11

optreden. Dit geeft als resultaat de waarden zoals weergegeven door de ver-
ticale stippellijnen op de figuur. Dit komt duidelijk perfect overeen met de
resonanties.
Ten slotte is de conductantie voor de potentiaalbarrière weergegeven in fi-
guur 2.12. Het verloop is zeer gelijkaardig aan dat voor de situatie van de
potentiaalstap en bovendien is de invloed van de resonanties hier ook dui-
delijk zichtbaar. Het valt ook op dat de conductantie nu niet 0 wordt voor
E = V . Dit is het gevolg van de hierboven reeds besproken eindigheid van
de barrière. Verder blijkt de conductantie voor E > V steeds iets lager te
zijn dan de conductantie voor de potentiaalstap.

2.6 Pseudospin
Als gevolg van de specifieke vorm van de Hamiltoniaan (2.18) is het mo-
gelijk om een extra behouden grootheid te definiëren. Deze zal helpen om
de transmissiewaarschijnlijkheden uit figuur 2.7 en figuur 2.10 te verkla-
ren. Door over te gaan op poolcoördinaten in de reciproke ruimte, (kx =
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Figuur 2.12: Conductantie voor een potentiaalstap (blauw) met hoogte V =
0.05γ0 en een potentiaalbarrière (rood) met dezelfde hoogte en breedte d =
100 nm als functie van de energie van het elektron.

k cos θ, ky = k sin θ), kan de Hamiltoniaan worden herschreven als

H =
√

3
2 γ0ka

(
0 cos θ − i sin θ

cos θ + i sin θ 0

)
=
√

3
2 γ0ka

(
cos(θ)σx+sin(θ)σy

)
.

(2.63)
Bijgevolg kan de Hamiltoniaan worden voorgesteld als een vector in de ope-
ratorruimte met σx en σy op de assen. De hoek θ bepaalt dan de relatieve
bijdrage van deze twee operatoren. Bovendien commuteert de Hamiltoni-
aan met de operator cos(θ)σx + sin(θ)σy en bijgevolg moet er een gemeen-
schappelijk stel eigentoestanden bestaan waarvoor zowel deze operator als
de Hamiltoniaan diagonaal zijn in de bijhorende basis. Op die manier kun-
nen de verschillende banden in het energiespectrum worden gelabeled met
de eigenwaarden van bovenstaande operator. Aangezien de operator com-
muteert met de Hamiltoniaan moet dit label behouden zijn en dit wordt de
pseudospin σ genoemd. De operator wordt de pseudospinoperator genoemd.
De eigenwaarden van cos(θ)σx + sin(θ)σy zijn gegeven door σ = ±1 en de
eigenvectoren door

|σ±〉 = 1√
2

(
1
±eiθ

)
. (2.64)

Transformatie van bovenstaande operator naar deze basis geeft de matrix
Diag[1,-1]. Indien de Hamiltoniaan ook naar deze basis wordt getransfor-
meerd dan wordt deze gegeven door
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H =
(√

3
2 γ0ka 0

0 −
√

3
2 γ0ka

)
. (2.65)

De Hamiltoniaan is dus ook diagonaal in deze basis en bijgevolg kunnen de
verschillende banden nu worden geassocieerd met een verschillende pseudo-
spin.
Om op basis van het behoud van pseudospin selectieregels te vinden om de
transmissiewaarschijnlijkheden uit figuur 2.7 en figuur 2.10 te verklaren moet
ook de Hamiltoniaan in aanwezigheid van de potentiaal V worden beschouwd
en moet deze bovendien diagonaal zijn in dezelfde basis. De Hamiltoniaan
kan in dit geval worden geschreven als

H =
√

3
2 γ0qa

(
cos(ϕ)σx + sin(ϕ)σy

)
+ V I2, (2.66)

met q =
√
q2
x + k2

y, ϕ = arctan
(
s
ky
qx

)
en I2 de twee bij twee eenheidsmatrix.

Transformatie van deze Hamiltoniaan naar de basis gevormd door |σ±〉 geeft
dan

H =
(
V +

√
3

2 γ0qa cos(θ − ϕ) −i
√

3
2 γ0qa sin(θ − ϕ)

i
√

3
2 γ0qa sin(θ − ϕ) V −

√
3

2 γ0qa cos(θ − ϕ)

)
, (2.67)

wat niet meer diagonaal is. Bijgevolg kunnen de energiebanden nu niet wor-
den gelabeled met dezelfde pseudospinwaarden als die links van de stap en
kunnen dus geen selectieregels worden gevonden. Dit is enkel mogelijk indien
bovenstaande Hamiltoniaan ook diagonaal is en uit bovenstaande uitdruk-
king volgt dat dit alleen maar zo is indien sin(θ − ϕ) = 0 ofwel θ − ϕ = nπ
met n een geheel getal.
Aangezien zowel θ als ϕ gedefinieerd zijn tussen −π

2 en π
2 kan enkel aan deze

voorwaarde worden voldaan voor (θ, ϕ) = (±π
2 ,∓

π
2 ) en voor θ = ϕ. De situ-

atie waarbij θ en ϕ gelijk zijn aan ±π
2 komt echter overeen met de situatie

van een elektron dat langs de rand van de stap of de barrière beweegt. Er
kan dus niet worden gesproken van een overgang van het ene naar het andere
gebied en deze situatie wordt daarom niet in beschouwing genomen.
Opdat zou gelden dat θ = ϕ moet gelden dat kx = qx. Uit de definities van
deze golfgetallen volgt dat hieraan voldaan is voor E = V

2 . Aangezien dit
een energie is die lager is dan de potentiaalhoogte zal de rechtspropagerende
toestand in het potentiaalgebied echter een negatief golfgetal vereisen en zijn
kx en qx, en dus θ en ϕ, niet gelijk maar wel tegengesteld.
Bijgevolg kan enkel aan de voorwaarde θ = ϕ worden voldaan voor ky = 0
aangezien dan geldt dat θ = ϕ = 0 ongeacht de waarde van kx en qx en
dus ook van E en V . In dit geval blijkt dat de energiebanden E =

√
3

2 γ0kxa

en E = V +
√

3
2 γ0qxa pseudospin σ = 1 hebben en dat de energiebanden
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Figuur 2.13: Links: Relatieve fase van de golffunctie van een elektron op
een curve van constante energie E = 0.08γ0 (rood) in de reciproke ruimte.
Rechts: Relatieve fase van hetzelfde elektron in een potentiaalgebied met
hoogte V = 0.02γ0 (lichtblauw) en V = 0.165γ0 (groen). Verder zijn ook de
toestanden aangeduid waarnaar een elektron met een bepaalde ky−waarde
kan verstrooiien.

E = −
√

3
2 γ0kxa en E = V −

√
3

2 γ0qxa pseudospin σ = −1 hebben. De
pseudospin van de verschillende energiebanden is aangeduid in figuur 2.4(a).
Aangezien het invallend elektron in het verstrooiingsprobleem zich op de
rode band bevindt en dus pseudospin σ = 1 heeft, zal het voor ky = 0
moeten verstrooiien naar een toestand die ook σ = 1 heeft. Dit impliceert
dat het elekron nooit kan reflecteren aangezien hiervoor een pseudospinflip
nodig zou zijn. Bijgevolg gaat het elektron in dit geval met 100% zekerheid
in de stap of door de barrière en verklaart dit de Klein tunneling zoals waar-
genomen in figuur 2.7 en figuur 2.10.
Indien ten slotte de Hamiltoniaan in aanwezigheid van een subroosterafhan-
kelijke potentiaal (2.22) wordt beschouwd, dan blijkt dat deze potentiaal
aanleiding geeft tot een extra term V

2 σz. Deze term commuteert niet met de
operator cos(θ)σx + sin(θ)σy aangezien de Pauli matrices niet commuteren.
Het is nu bijgevolg niet mogelijk om de energiebanden te labelen met de
constante eigenwaarden van deze operator en bijgevolg is het begrip pseudo-
spin in dit geval niet goed gedefinieerd. Dit valt verder te begrijpen doordat
de behouden pseudospin kan worden opgevat als het gevolg van het feit dat
het grafeenrooster opzichzelf kan worden afgebeeld door een puntspiegeling
ten opzichte van het middelpunt van een zeshoek in het kristalrooster. Deze
transformatie beeldt het A subrooster af op het B subrooster en omgekeerd
en kan dus worden voorgesteld door de operatie van σx op de golffunctie.
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Deze operator speelt daarom de rol van behouden pseudospinoperator. Het
aanleggen van de subroosterafhankelijke potentiaal zorgt er dus voor dat
deze symmetrie wordt gebroken en bijgevolg dat er geen behouden pseudo-
spin meer is.
Het is ten slotte ook mogelijk om de relatieve fase α van de ψB component
van de golffunctie (2.29) ten opzichte van de ψA component te plotten in de
reciproke ruimte. Deze fase is voor een invallend elektron gegeven door

α = Im
(

ln
(
ψB
ψA

))
= Im

(
ln
(
kx + iky√
k2
x + k2

y

))
(2.68)

en is getoond in figuur 2.13. Indien α gelijk is aan 0 of π, dan komen de
eigentoestanden overeen met de eigentoestanden van de behouden pseudo-
spinoperator σx. In het algemeen geldt dat indien twee vectoren in figuur
2.13 in dezelfde richting wijzen, deze eigentoestanden voorstellen die horen
bij een pseudospinoperator met dezelfde hoek θ en die bovendien dezelfde
eigenwaarde hebben. Indien het faseverschil tussen twee van deze vectoren
gelijk is aan π dan stellen deze eigentoestanden voor die horen bij een pseu-
dospinoperator met dezelfde hoek θ maar die een verschillende eigenwaarde
hebben. Op deze manier kunnen aan de hand van figuur 2.13 op een grafische
manier selectieregels worden bepaald. Voor een willekeurige ky−waarde kan
dus geen uitspraak worden gedaan over de transmissiewaarschijnlijkheid aan-
gezien de toegestane vectoren nooit exact in dezelfde richting wijzen. Voor
ky = 0 geldt echter dat reflectie het elektron steeds in een verboden toestand
brengt terwijl transmissie het steeds in een toegestande toestand brengt, on-
geacht het teken van E − V . Dit verklaart dus opnieuw de waargenomen
Klein tunneling.



Hoofdstuk 3

Bilaag grafeen

Dit hoofdstuk verloopt volledig analoog aan het voorgaande maar behandelt
nu bilaag grafeen in plaats van monolaag grafeen. De resultaten die hier wor-
den afgeleid vormen een nuttige voorkennis voor de volgende hoofdstukken
over bilaag grafeen in een magneetveld.

3.1 Kristalstructuur
Bilaag grafeen wordt gevormd door twee opeengestapelde grafeenlagen met
een interlaagafstand d van 3.35 Å, welke dus meer dan twee keer zo groot is
als de naaste nabuur afstand aC−C . Een mogelijke configuratie wordt gerea-
liseerd wanneer een atoom van de bovenste laag zich in het midden van elke
zeshoek van de onderste laag bevindt. De overige atomen van de bovenste
laag bevinden zich dan boven de overige atomen van de onderste laag. Het
zijn deze atomen die boven elkaar liggen die voor de voornaamste binding
tussen de twee lagen zullen zorgen, hoewel ook andere paren van atomen van
de twee lagen binden, zij het zwakker. De interlaag bindingen worden, in
tegenstelling tot de sterke covalente intralaag bindingen, veroorzaakt door
zwakke vanderwaalskrachten en zijn dus veel zwakker dan de interatomaire
bindingen binnen een laag. Het rooster van bilaag grafeen in deze confi-
guratie is getoond in figuur 3.1 en wordt Bernal grafeen of “AB-stacking”
genoemd. Een andere mogelijke configuratie is die waarbij alle atomen van
de ene laag zich boven een atoom van de andere laag bevinden en wordt
“AA-stacking” genoemd. In wat volgt zal steeds Bernal grafeen worden be-
schouwd. Bilaag grafeen kan met dezelfde primitieve eenheidscel, en dus ook
met dezelfde roostervectoren, reciproke roostervectoren en Brillouinzone, als
monolaag grafeen worden beschreven. De primitieve eenheidscel bevat nu
vier in plaats van twee inequivalente atomen en is aangeduid op figuur 3.1.

39
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(a) Bovenaanzicht

A B

B¢ A¢

Γ0

Γ0

Γ1

Γ3

Γ4Γ4

(b) Zijaanzicht

Figuur 3.1: Bilaag grafeenrooster. De rode en zwarte atomen vormen de
onderste laag. De bovense laag wordt gevormd door de blauwe atomen en
de atomen die zich boven de zwarte atomen bevinden. Links: Bovenaanzicht
van het rooster, de primitieve eenheidscel is aangeduid in het groen. Figuur
bewerkt overgenomen van [29]. Rechts: Zijaanzicht van de eenheidscel. De
hoppingparameters zijn aangeduid. De afstanden tussen de atomen zijn niet
op schaal.

3.2 Opstellen van de Hamiltoniaan

3.2.1 Tight binding Hamiltoniaan

Matrixelementen in de Bloch basis

De tight binding Hamiltoniaan voor bilaag grafeen kan op gelijkaardige ma-
nier worden opgesteld als voor monolaag grafeen en zal nu dus een vier bij
vier matrix zijn. Het rode atoom uit figuur 3.1 wordt aangeduid als atoom
A, het zwarte als B, het blauwe als A′ en het atoom boven het zwarte als B′.
Het linksboven twee bij twee stuk zal dan de onderste laag beschrijven en is
dus gegeven door de Hamiltoniaan (2.6) voor monolaag grafeen. Het rechts-
onder twee bij twee stuk beschrijft de bovenste laag. Aangezien het A′ atoom
nu de positie inneemt van het B atoom in het geval van monolaag, en het B′
atoom dat van het A atoom, is dit deel van de Hamiltoniaan gegeven door
het complex toegevoegde van de monolaag Hamiltoniaan. Indien in eerste
instantie enkel de sterkste interlaagkoppeling in rekening wordt gebracht, die
tussen de B en B′ atomen, dan zullen alleen de HBB′ en HB′B matrixele-
menten verschillend van 0 zijn. Hoewel er nu een uitgebreidheid is in de
z−richting, is er echter nog steeds geen periodiciteit in de z−richting en dus
is kz = 0. Bijgevolg is ook ~k.(~RB − ~RB′) = 0 en zal er dus geen factor f(~k)
aanwezig zijn in deze matrixelementen van de Hamiltoniaan. De koppeling
tussen deze atomen is zoals eerder gezegd zwakker dan die tussen de A en B
atomen en voor de bijhorende hoppingparameter geldt γ1 = 0.377 eV, wat
ruwweg tien keer kleiner is dan γ0.

[26] De bilaag tight binding Hamiltoniaan
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is dus gegeven door

H =


0 γ0f(~k) 0 0

γ0f
∗(~k) 0 0 γ1
0 0 0 γ0f

∗(~k)
0 γ1 γ0f(~k) 0

 . (3.1)

Energiespectrum

Het energiespectrum volgt nu opnieuw uit de eigenwaarden van deze Hamil-
toniaan. Dit geeft

E(~k) = ±
(
γ1
2 ±

√√√√γ2
0 |f(~k)|2 +

(
γ1
2

)2)

= ±
(
γ1
2 ±

√√√√γ2
0

(
1 + 4 cos

√
3kxa
2 cos kya2 + 4 cos2 kya

2

)
+
(
γ1
2

)2)
(3.2)

en is getoond in figuur 3.2. Op de schaal van de volledige Brillouinzone ver-
toont dit energiespectrum dezelfde vorm als dat van monolaag grafeen. De
twee extra banden, als gevolg van de twee extra orbitalen die in beschouwing
worden genomen, zijn parallel aan de banden die overeen lijken te komen met
die van monolaag grafeen en er is ook nog steeds geen bandkloof aanwezig.
Wanneer het gebied rond een van de Dirac punten wordt uitvergroot blijkt
nu dat de bandenstructuur niet langer lineair is in kx en ky maar wel hy-
perbolisch. Dit is een fundamenteel verschil en is getoond in het rechterdeel
van figuur 3.2.

Extra hoppingparameters

Hoewel de binding tussen de B en B′ atomen de sterkste interlaag binding
is, is dit niet de enige. Er is ook koppeling mogelijk tussen de A en A′ ato-
men, met hoppingparameter γ3 = 0.29 eV,[26] en tussen de A en B′ atomen
en equivalent tussen de A′ en B atomen, met hoppingparameter γ4 = −0.12
eV.[26] Aangezien deze combinaties van atomen allen niet boven elkaar lig-
gen zullen hun overeenkomstige matrixelementen in de Hamiltoniaan wel een
~k−afhankelijke factor bevatten. Alle hoppingparameters zijn aangeduid op
figuur 3.1(b) en zijn samen met de andere parameters en constanten die in
deze thesis worden gebruikt opgelijst in appendix C.
Aan de hand van figuur 3.1(a) kan ook worden ingezien dat het matrixele-
ment HAA′ gepaard zal gaan met een factor f∗(~k) aangezien in vergelijking
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Figuur 3.2: Links: Het volledige tight binding energiespectrum van bilaag
grafeen voor γ0 = 3.12 eV en γ1 = 0.377 eV. Rechts: Uitvergroot energie-
spectrum rond een van de Dirac punten. Het hyperbolische karakter is hier
duidelijk zichtbaar.

met het HAB element het A′ atoom de rol speelt van het A atoom en het A
atoom dat van het B atoom. Op gelijkaardige manier is in te zien dat het
HBA′ element een factor f(~k) bevat. Aangezien het B′ atoom zich boven het
B atoom bevindt volgt het dat het HAB′ element ook een factor f(~k) zal be-
vatten. De matrixelementen aan de andere kant van de diagonaal volgen uit
het feit dat de Hamiltoniaan hermitisch moet zijn. Er kan nu ook een poten-
tiaal worden aangelegd die verschilt voor de twee lagen, bijvoorbeeld V voor
de onderste laag en −V voor de bovenste laag. Indien al deze factoren in
rekening worden gebracht is de volledige bilaag tight binding Hamiltoniaan
gegeven door

H =


V γ0f(~k) γ3f

∗(~k) γ4f(~k)
γ0f
∗(~k) V γ4f(~k) γ1

γ3f(~k) γ4f
∗(~k) −V γ0f

∗(~k)
γ4f
∗(~k) γ1 γ0f(~k) −V

 . (3.3)

3.2.2 Lage-energie Hamiltoniaan

Uit vergelijking (3.2) blijkt dat de Dirac punten opnieuw worden bepaald
door de voorwaarde f(~k) = 0 en zullen deze dus identiek zijn aan die voor
monolaag grafeen. De functie f(~k) kan in de omgeving van deze punten dan
opnieuw worden geschreven zoals in vergelijking (2.17). De Hamiltoniaan
(3.3) wordt dan
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H4 =


V

√
3

2 γ0a(kx − iky)
√

3
2 γ3a(kx + iky)

√
3

2 γ4a(kx − iky)√
3

2 γ0a(kx + iky) V
√

3
2 γ4a(kx − iky) γ1√

3
2 γ3a(kx − iky)

√
3

2 γ4a(kx + iky) −V
√

3
2 γ0a(kx + iky)√

3
2 γ4a(kx + iky) γ1

√
3

2 γ0a(kx − iky) −V

 .
(3.4)

Deze Hamiltoniaan zal dus leiden tot vier energiebanden en wordt daarom de
vierbandshamiltoniaan genoemd en genoteerd als H4. Voor lage energieën
is het echter ook mogelijk om een effectieve Hamiltoniaan H2 op te stellen
die uitsluitend de twee middelste banden beschrijft. Dit is de tweebandsbe-
nadering.

Tweebandsbenadering

Voor energieën die laag zijn ten opzichte van de hoppingparameter γ1 kan een
effectieve twee bij twee Hamiltoniaan worden opgesteld die enkel de atomen
A en A′ beschrijft, welke niet boven elkaar liggen. Het vertrekpunt voor deze
benadering is het herordenen van de componenten van de eigentoestanden.
Deze kunnen namelijk als vierspinor worden geschreven en zouden als volgt
moeten worden herordend:

|Ψ〉 =


|ψA〉
|ψB〉
|ψA′〉
|ψB′〉

→

|ψA〉
|ψA′〉
|ψB〉
|ψB′〉

 ≡
(
|ψAA′〉
|ψBB′〉

)
, (3.5)

met |ψAA′〉 en |ψBB′〉 dus twee tweespinoren. Dit kan worden bewerkstelligd
met behulp van de unitaire transformatie voorgesteld door de transforma-
tiematrix

U =


1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1

 , (3.6)

waarvoor geldt dat UU † = UU = I4, met I4 de vier bij vier eenheidsmatrix.
De Schrödingervergelijking kan dan worden herschreven als

H |Ψ〉 = E |Ψ〉 ⇔ UH |Ψ〉 = EU |Ψ〉 ⇔ UHUU |Ψ〉 = EU |Ψ〉 . (3.7)

De herordende eigentoestanden in (3.5) zijn bijgevolg de eigentoestanden
van de herordende Hamiltoniaan H ′ = UHU . Het energiespectrum van de
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herordende eigentoestanden horende bij de herordende Hamiltoniaan is bo-
vendien hetzelfde als het oorspronkelijke energiespectrum. De Hamiltoniaan
transformeert onder U als


HAA HAB HAA′ HAB′

HBA HBB HBA′ HBB′

HA′A HA′B HA′A′ HA′B′

HB′A HB′B HB′A′ HB′B′

→

HAA HAA′ HAB HAB′

HA′A HA′A′ HA′B HA′B′

HBA HBA′ HBB HBB′

HB′A HB′A′ HB′B HB′B′


≡
(
HAA′ HAB

HBA HBB′

)
,

(3.8)

waarbij de elementen van de laatste matrix nu zelf twee bij twee matrices zijn.
Laten inwerken van deze Hamiltoniaan op de herordende eigentoestanden
levert dan het stelsel{

HAA′ |ψAA′〉+HAB |ψBB′〉 = E |ψAA′〉
HBA |ψAA′〉+HBB′ |ψBB′〉 = E |ψBB′〉

. (3.9)

De tweede vergelijking kan worden herschreven als

|ψBB′〉 = (EI2 −HBB′)−1HBA |ψAA′〉 , (3.10)

en bovendien geldt er dat

(EI2 −HBB′)−1 = −H−1
BB′(I2 − EH−1

BB′)
−1 ≈ −H−1

BB′ − EH
−2
BB′ , (3.11)

waarbij de Taylor ontwikkeling voor lage energie werd uitgevoerd. Boven-
dien kan de tweede term worden verwaarloosd in de veronderstelling dat
EH−1

BB′ heel klein is, wat zich voor V = 0 herleidt tot E � γ1. Invullen
van de bekomen uitdrukking in de eerste vergelijking van (3.9) levert dan de
eigenwaardevergelijking voor |ψAA′〉:(

HAA′ −HABH
−1
BB′HBA

)
|ψAA′〉 = E |ψAA′〉 , (3.12)

waarbij de operator in het linkerlid dus de twee bij twee Hamiltoniaan is die
enkel de A en A′ atomen beschrijft, de zogenaamde tweebandshamiltoniaan.
Invullen van alle matrixelementen van de vierbandshamiltoniaan (3.4) in
bovenstaande uitdrukking geeft dan

H2 =
(
h1(kx, ky, V ) h2(kx, ky, V )
h∗2(kx, ky, V ) h1(kx, ky,−V )

)
, (3.13)

met
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h1(kx, ky, V ) = V − (γ2
0 − γ2

4)V + 2γ0γ1γ4
γ2

1 + V 2
3
4a

2(k2
x + k2

y),

h2(kx, ky, V ) =
√

3
2 γ3a(kx + iky)− γ1

γ2
0 + γ2

4
γ2

1 + V 2
3
4a

2(kx − iky)2.

(3.14)

Lage-energie spectrum

Aan de hand van de vierbandshamiltoniaan (3.4) en de tweebandshamilto-
niaan (3.13) kan de invloed van de verschillende hoppingparameters op het
energiespectrum worden onderzocht. De meest eenvoudige situatie is die
waarbij enkel de koppeling tussen de B en B′ atomen in beschouwing wordt
genomen, met dus V = γ3 = γ4 = 0. Het vierbandsenergiespectrum is dan
gegeven door

E

γ0
= ± γ1

2γ0
±

√√√√3
4
(
(kxa)2 + (kya)2

)
+
(
γ1
2γ0

)2
. (3.15)

Voor kx = ky = 0 blijkt dus dat één band energie γ1 heeft, een andere
−γ1 en de overige twee 0. Dit komt doordat de B en B′ atomen als gevolg
van de koppeling ertussen een potentiaalverschil vertonen ten opzichte van
respectievelijk de A en A′ atomen. Bijgevolg zullen de energiebanden die
overeenkomen met de B en B′ atomen in absolute waarde een hogere energie
hebben. Het tweebandsenergiespectrum is gegeven door

E

γ0
= ±3

4
γ0
γ1

(
(kxa)2 + (kya)2). (3.16)

Voor kx = ky = 0 hebben beide banden nu energie 0. Deze banden beschrij-
ven zoals eerder gezegd de A en A′ atomen en zijn dus inderdaad lager in
energie dan de banden die de B en B′ atomen beschrijven. Zowel het vier-
als het tweebandsspectrum zijn weergegeven in figuur 3.3(a).
Indien nu ook een potentiaal V op de onderste laag en −V op de bovenste
laag wordt toegevoegd, dan wordt het tweebandsspectrum gegeven door

E

γ0
= ±

√(
3
4

(
(kxa)2 + (kya)2

)
−
(
V
γ0

)2)2
+
(
γ1V
γ2

0

)2

√(
γ1
γ0

)2
+
(
V
γ0

)2
. (3.17)

Voor kx = ky = 0 ontstaat er dus een bandkloof met grootte 2 Vγ0
. Het

vier- en tweebandsspectrum in aanwezigheid van een potentiaalverschil zijn
weergegeven in figuur 3.3(b). In figuur 3.4 wordt een contourplot van de
onderste conductieband van het vierbandsspectrum en de conductieband



Hoofdstuk 3. Bilaag grafeen 46

-0.10-0.05 0.00 0.05 0.10
-0.15

-0.05

0.05

0.15

kxa

E
�Γ

0 Γ1�Γ0

(a) V = 0

-0.10-0.05 0.00 0.05 0.10
-0.15

-0.05

0.05

0.15

kxa

E
�Γ

0 2V�Γ0

(b) V = 0.05γ0

Figuur 3.3: Vierbandsspectrum (volle lijnen) en tweebandsspectrum (streep-
jeslijnen) voor γ0 = 3.12 eV, γ1 = 0.377 eV en ky = 0. Links: Zonder potenti-
aalverschil op de lagen. De rode banden corresponderen met een pseudospin
σ = 1, de blauwe banden met een pseudospin σ = −1. Rechts: Met potenti-
aalverschil 2V = 0.1γ0 op de lagen, wat aanleiding geeft tot een bandkloof.
In deze situatie is het begrip pseudospin niet meer gedefinieerd.

van het tweebandsspectrum getoond. Hierop is te zien dat het minimum
in energie, en dus ook de bandkloof, zich voordoet langsheen een cirkel in
de reciproke ruimte en dus een “Mexican hat” profiel vertoont. In de vier-
bandsbehandeling en in de tweebandsbenadering is de straal van deze cirkel
k0 respectievelijk gegeven door

k0
4a = 2√

3
V

γ0

√
1 + γ2

1
γ2

1 + 4V 2 en k0
2a = 2√

3
V

γ0
. (3.18)

Er geldt dus steeds dat k0
4 > k0

2 en bovendien blijkt aan de hand van figuur
3.4 dat dit effect in de vierbandsbehandeling meer uitgesproken is.
Uit figuur 3.3 blijkt dus ook dat de tweebandshamiltoniaan inderdaad bena-
derend de twee middelste banden beschrijft. Deze benadering wordt beter
naarmate kxa en kya kleiner worden. Dit komt overeen met het feit dat de
benadering bij (3.11) werd gemaakt voor energieën die aanzienlijk kleiner
zijn dan γ1. Dit is ook in te zien door de vierkantswortel in het vierbands-
spectrum (3.15) in een taylorreeks te ontwikkelen tot op eerste orde in (kxa)2

en (kya)2. In het geval dat de twee termen in (3.15) een tegengesteld teken
hebben zal de nulde orde term wegvallen tegen de term die voor de wor-
tel staat. De eerste orde term herleidt zich dan tot het tweebandsspectrum
(3.16).
Indien de potentiaal terug 0 wordt gesteld maar wel γ3 in rekening wordt
gebracht dan leidt dit in zowel het vierbandsspectrum als het tweebands-
spectrum onder andere tot een term van de vorm
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(a) Vierbandsbehandeling (b) Tweebandsbenadering

Figuur 3.4: Contourplot van de (onderste) conductieband van het vierbands-
spectrum en het tweebandsspectrum voor γ0 = 3.12 eV, γ1 = 0.377 eV en
V = 0.05γ0.

γ3kxa
(
(kxa)2 − 3(kya)2

)
. (3.19)

Deze term is opvallend aangezien er hierin geen symmetrie meer is onder
uitwisseling van kx en ky. Het vier- en tweebandsspectrum in aanwezigheid
van γ3 zijn getoond in figuur 3.5(a). Om de invloed van γ3 in het volledige
reciproke vlak weer te geven wordt in figuur 3.6 een contourplot weergegeven
van de onderste conductieband van het vierbandsspectrum. Hierop is te
zien dat het invoeren van γ3 een drietallige symmetrie introduceert in het
energiespectrum, meer bepaald verschijnen er drie extra nulpunten. Dit is te
verklaren doordat elk A atoom omgeven is door drie A′ atomen. Aangezien
γ3 juist de interactie tussen deze atomen weerspiegelt zet deze symmetrie
van het rooster zich dus door in het energiespectrum. Aan de hand van
de uitgerekende energiespectra kan worden berekend dat het nulpunt van
de energie voor ky = 0 zich bevindt in kxa = 2√

3
γ1γ3
γ2

0
. Uit de drietallige

symmetrie volgt dan dat de andere extra nulpunten gegeven zijn door
(
kxa =

− 1√
3
γ1γ3
γ2

0
, kya = ±γ1γ3

γ2
0

)
. Deze nulpunten zijn hetzelfde voor het vier- en

tweebandsspectrum. Uit (3.13) volgt bovendien dat de bijdrage van γ3 tot
de tweebandshamiltoniaan gegeven is door de term

Hγ3 =
(

0
√

3
2 γ3a(kx + iky)√

3
2 γ3a(kx − iky) 0

)
= γ3
γ0
HT

monolaag. (3.20)

Aangezien deze term lineair is in kx en ky, in tegenstelling tot de reeds
aanwezige kwadratische term, zal deze bijdrage domineren bij kleine kx en
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Figuur 3.5: Vierbandsspectrum (volle lijnen) en tweebandsspectrum (streep-
jeslijnen) voor γ0 = 3.12 eV, γ1 = 0.377 eV en ky = 0. De rode banden
corresponderen met een pseudospin σ = 1, de blauwe banden met een pseu-
dospin σ = −1. Links: Voor γ3 = 1.45 eV en γ4 = 0. Rechts: Voor γ3 = 0
en γ4 = −1.2 eV

ky. Bijgevolg zal het energiespectrum rond de oorsprong en de drie extra
nulpunten een monolaag karakter vertonen en dus lineair zijn.
Indien nu γ3 terug 0 wordt gesteld maar γ4 wel in rekening wordt gebracht
dan wordt het tweebandsspectrum gegeven door

E

γ0
= 3

4

(
1−γ4

γ0

)2γ0
γ1

(
(kxa)2+(kya)2

)
en E

γ0
= −3

4

(
1+γ4

γ0

)2γ0
γ1

(
(kxa)2+(kya)2

)
.

(3.21)
Beide banden zijn nu niet meer elkaars tegengestelde in energie. De aan-
wezigheid van γ4 zorgt er dus voor dat de symmetrie tussen elektronen en
gaten wordt gebroken. Het vier- en tweebandsspectrum in aanwezigheid van
γ4 zijn weergegeven in figuur 3.5(b). Hierbij dient te worden opgemerkt dat
de waarden van γ3 en γ4 die werden gehanteerd respectievelijk vijf en tien
keer groter zijn dan de correcte waarden γ3 = 0.29 eV en γ4 = −0.12 eV.
Hoewel de grootteorde van deze parameters dezelfde is als die van γ1, zal
hun effect op het energiespectrum toch klein zijn aangezien zij in de Hamil-
toniaan gepaard gaan met een factor f(~k). In de buurt van de Dirac punten
zullen deze termen daarom verwaarloosbaar worden en in wat volgt zal dan
ook steeds γ3 = γ4 = 0 worden verondersteld.

Geldigheid van de benadering

Net als voor monolaag grafeen is de lage-energie benadering slechts goed
voor energieën die veel kleiner zijn dan de energie in hetM punt. Aangezien
steeds geldt dat f( ~M) = 1 volgt er uit het vierbandsspectrum (3.2) dat er
voor bijvoorbeeld de onderste conductieband moet gelden dat
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Figuur 3.6: Contourplot van de onderste conductieband van het vierbands-
spectrum voor γ0 = 3.12 eV, γ1 = 0.377 eV en γ3 = 0.29 eV. De drietallige
symmetrie is duidelijk zichtbaar.

− γ1
2 +

√
3
4γ

2
0 |~k|2a2 +

(γ1
2
)2
� −γ1

2 +

√
γ2

0 +
(γ1

2
)2
, (3.22)

wat zich opnieuw herleidt tot de voorwaarde (2.24) voor monolaag grafeen.
Bovenstaande redenering is bovendien geldig voor alle vier de energiebanden.

3.3 Golffunctie

3.3.1 Vierbandsbehandeling

Indien enkel de γ1 hoppingparameter in beschouwing wordt genomen kan de
golffunctie op een gelijkaardige manier worden bepaald als voor monolaag
grafeen. De vierbandshamiltoniaan (3.4) leidt nu, om de notatie compact
te houden opnieuw gebruik makende van de relatie

√
3

2 γ0a = ~vF met vF de
monolaag Fermisnelheid, tot het stelsel

(k̂x − iky) |ψB〉 = ε |ψA〉
(k̂x + iky) |ψA〉+ γ′1 |ψB′〉 = ε |ψB〉
(k̂x + iky) |ψB′〉 = ε |ψA′〉
γ′1 |ψB〉+ (k̂x − iky) |ψA′〉 = ε |ψB′〉

, (3.23)

met γ′1 = γ1
~vF . Uit de eerste twee vergelijkingen kan |ψA〉 worden geëlimi-
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neerd door de eerste vergelijking te vermenigvuldigen met (k̂x + iky) en dan
de tweede vergelijking erin te substitueren. Op gelijkaardige manier kan
|ψA′〉 worden geëlimineerd uit de laatste twee vergelijkingen. Dit leidt tot
het stelsel {

(k̂2
x + k2

y) |ψB〉 = ε2 |ψB〉 − εγ′1 |ψB′〉
(k̂2
x + k2

y) |ψB′〉 = ε2 |ψB′〉 − εγ′1 |ψB〉
. (3.24)

Indien nu de eerste vergelijking wordt vermenigvuldigd met εγ′1 en de tweede
hierin wordt gesubstitueerd, dan kan een vergelijking voor |ψB′〉 worden
opgesteld. Indien vervolgens wordt overgegaan op positierepresentie, levert
dit de differentiaalvergelijking voor de golffunctie ψB′(x):

∂4

∂x4ψB′(x) + 2(ε2− k2
y)
∂2

∂x2ψB′(x) +
(
(ε2− k2

y)2− ε2γ′21
)
ψB′(x) = 0. (3.25)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is gegeven door

ψB′(x) = c1e
ik−x + c2e

−ik−x + c3e
k+x + c4e

−k+x, (3.26)

met

k± =
√
±(k2

y − ε2) + εγ′1. (3.27)

Invullen van deze golffunctie in de derde vergelijking van (3.23) levert

ψA′(x) =c1

(
k− + iky

ε

)
eik−x + c2

(−k− + iky
ε

)
e−ik−x

+ c3

(−ik+ + iky
ε

)
ek+x + c4

(
ik+ + iky

ε

)
e−k+x.

(3.28)

De tweede vergelijking van (3.24) levert nu

|ψB〉 =
(
ε

γ′1
−
k̂2
x + k2

y

εγ′1

)
|ψB′〉 . (3.29)

Voor de eerste twee termen van (3.26) levert dit een voorfactor

ε

γ′1
−
k2
− + k2

y

εγ′1
= ε

γ′1
− ε2 + εγ′1

εγ′1
= −1. (3.30)

Voor de laatste twee termen van (3.26) wordt dit
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ε

γ′1
−
−k2

+ + k2
y

εγ′1
= ε

γ′1
− ε2 − εγ′1

εγ′1
= 1. (3.31)

De golffunctie wordt dus

ψB(x) = −c1e
ik−x − c2e

−ik−x + c3e
k+x + c4e

−k+x. (3.32)

De eerste vergelijking van (3.23) levert dan ten slotte

ψA(x) =− c1

(
k− − iky

ε

)
eik−x − c2

(−k− − iky
ε

)
e−ik−x

+ c3

(−ik+ − iky
ε

)
ek+x + c4

(
ik+ − iky

ε

)
e−k+x.

(3.33)

De totale golffunctie wordt dus gegeven door

Ψ(~r) =c1


−k−−iky

ε
−1

k−+iky
ε
1

 eik−xeikyy + c2


−−k−−ikyε
−1

−k−+iky
ε
1

 e−ik−xeikyy

+ c3


−ik+−iky

ε
1

−ik++iky
ε
1

 ek+xeikyy + c4


ik+−iky

ε
1

ik++iky
ε
1

 e−k+xeikyy.

(3.34)

Dit is dus een lineaire combinatie van twee golven met tegengesteld golfgetal
in de x−richting en twee exponentiële termen. Uit (3.27) volgt bovendien
dat voor ε > γ′1 en voor voldoende kleine ky het golfgetal k+ imaginair wordt
en de exponentiële termen dus ook golven worden. Dit is ook in te zien aan
de hand van figuur 3.3(a) aangezien een lijn van constante energie in dit
geval twee extra snijpunten heeft met de bovenste conductieband. Bijgevolg
zijn er dus twee extra propagerende toestanden beschikbaar voor die energie.
Het valt ook op dat deze golffunctie zich sterk vereenvoudigt wanneer deze
wordt getransformeerd volgens

Ψ =


ψA
ψB
ψA′

ψB′

→

ψA+ψA′

2
ψB+ψB′

2
ψA−ψA′

2
ψB−ψB′

2

 . (3.35)

De golffunctie wordt dan
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Ψ(~r) =c1


iky
ε
0
−k−

ε
−1

 eik−xeikyy + c2


iky
ε
0
k−
ε
−1

 e−ik−xeikyy

+ c3


− ik+

ε
1
− iky

ε
0

 ek+xeikyy + c4


ik+
ε
1
− iky

ε
0

 e−k+xeikyy.

(3.36)

De transformatie (3.35) kan worden voorgesteld door de transformatiematrix

U = 1
2


1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 −1 0
0 1 0 −1

 , (3.37)

waarvoor geldt dat UU † = UU = 1
2I4. Nu kan een analoge redenering

worden gevolgd als die in (3.7) waaruit volgt dat deze herordende golffunctie
de eigentoestand is van de Hamiltoniaan

Ĥ ′4 = 2UĤ4U =
√

3
2 γ0a


0 k̂x 0 −iky
k̂x

2γ1√
3γ0a

iky 0
0 −iky 0 k̂x
iky 0 k̂x − 2γ1√

3γ0a
,

 (3.38)

met hetzelfde energiespectrum als dat van de oorspronkelijke golffunctie ho-
rende bij de oorspronkelijke Hamiltoniaan. Bovendien blijkt nu ook dat voor
ky = 0 de bovenstaande Hamiltoniaan blokdiagonaal wordt. Bijgevolg zullen
de symmetrische hercombinaties en de antisymmetrische hercombinaties in
dit geval van elkaar worden ontkoppeld.

3.3.2 Tweebandsbenadering

De golffunctie kan ook worden bepaald voor de tweebandshamiltoniaan (3.13).
Indien opnieuw alleen de γ1 hoppingparameter in beschouwing wordt geno-
men, dan leidt dit tot het stelsel −

(k̂x−iky)2

γ′1
|ψA′〉 = ε |ψA〉

− (k̂x+iky)2

γ′1
|ψA〉 = ε |ψA′〉

. (3.39)

Vermenigvuldigen van de tweede vergelijking met − (k̂x−iky)2

γ′1
, de eerste ver-
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gelijking erin substitueren en overgaan op positierepresentatie levert dan de
differentiaalvergelijking

∂4

∂x4ψA(x)− 2k2
y

∂2

∂x2ψA(x) + (k4
y − ε2γ′21 )ψA(x) = 0. (3.40)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is gegeven door

ψA(x) = c1e
ik−x + c2e

−ik−x + c3e
k+x + c4e

−k+x, (3.41)

met

k± =
√
εγ′1 ± k2

y. (3.42)

Invullen van deze golffunctie in de tweede vergelijking van (3.39) levert

ψA′(x) =c1
(−ik− + ky)2

εγ′1
eik−x + c2

(ik− + ky)2

εγ′1
e−ik−x

+ c3
(−k+ + ky)2

εγ′1
ek+x + c4

(k+ + ky)2

εγ′1
e−k+x.

(3.43)

De totale golffunctie is dus gegeven door

Ψ(~r) =c1

(
1

(−ik−+ky)2

εγ′1

)
eik−x + c2

(
1

(ik−+ky)2

εγ′1

)
e−ik−x

+ c3

(
1

(−k++ky)2

εγ′1

)
ek+x + c4

(
1

(k++ky)2

εγ′1

)
e−k+x.

(3.44)

Dit is dus ook een lineaire combinatie van golven met tegengesteld golfgetal
in de x−richting en exponentiële termen. Uit (3.42) volgt echter dat k+ nooit
imaginair kan worden voor positieve waarden van de energie. Voor negatieve
waarden van de energie kan dit wel maar dan blijkt opnieuw uit (3.42) dat
k− dan ook imaginair wordt en er dus nog steeds maar twee propagerende
toestanden zullen zijn. Dit is opnieuw in overeenstemming met figuur 3.3(a)
aangezien er in de tweebandsbenadering bij een gegeven energie steeds slechts
twee snijpunten, en dus twee propagerende toestanden, aanwezig zijn.

3.4 Bilaag grafeen in een loodrecht magneetveld

3.4.1 Vierbandsbehandeling

Indien opnieuw de vectorpotentiaal ~A = Bx~ey wordt gehanteerd, welke aan-
leiding geeft tot een magneetveld ~B = B~ez, dan moet weer de Peierls sub-
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stitutie k̂y → k̂y + eB
~ x̂ worden doorgevoerd en kunnen de ladderoperatoren

(2.34) en (2.35) opnieuw worden ingevoerd. De vierbandshamiltoniaan (3.4)
kan dan worden herschreven als

Ĥ4 = ~vF
√

2
lB


0 â 0 0
â† 0 0 lB√

2γ
′
1

0 0 0 â†

0 lB√
2γ
′
1 â 0

 . (3.45)

Dit leidt tot het stelsel

â |ψB〉 = lB√
2ε |ψA〉

â† |ψA〉 = lB√
2
(
ε |ψB〉 − γ′1 |ψB′〉

)
â† |ψB′〉 = lB√

2ε |ψA′〉
â |ψA′〉 = lB√

2
(
ε |ψB′〉 − γ′1 |ψB〉

) . (3.46)

Laten inwerken van â† op de eerste vergelijking, de tweede erin substitueren
en laten inwerken van â op de derde vergelijking, gebruik maken van de
commutatie relatie [â, â†] = 1̂ en de vierde vergelijking erin substitueren
levert dan het stelsel â†â |ψB〉 = l2B

2 ε(ε |ψB〉 − γ
′
1 |ψB′〉)

(â†â+ 1) |ψB′〉 = l2B
2 ε(ε |ψB′〉 − γ

′
1 |ψB〉)

. (3.47)

door middel van een substitutie |ψB〉 hieruit elimineren leidt dan tot de
vergelijking

(
(â†â)2 + (1− l2Bε2)â†â+ l2Bε

2

2

(
l2B(ε2 − γ′21 )

2 − 1
))
|ψB′〉 = 0. (3.48)

Aangezien de enige operatoren in deze vergelijking teloperatoren zijn, is |ψB′〉
dus de laddertoestand |n〉 en zijn de andere componenten ook laddertoestan-
den. De totale eigentoestand is dus van de vorm

|Ψn〉 ∼


−i |n− 1〉
|n〉

i |n+ 1〉
|n〉

 . (3.49)

Uit vergelijking (3.48) volgt dan, met behulp van de relatie ~vF =
√

3
2 γ0a,

dat deze toestand leidt tot een energiespectrum gegeven door
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Figuur 3.7: Vierbandsspectrum (blauw) en tweebandsspectrum (rood) van
bilaag grafeen als functie van het loodrechte magneetveld voor n = 0, . . . , 3.

En
γ0

= ±γ1
γ0

√√√√√3
4g

2 + 1
2 + 3

2ng
2 ±

√√√√(3
4g

2 + 1
2

)2
+ 3

2ng
2, (3.50)

met g = a
lB

γ0
γ1
. Dit energiespectrum is getoond in figuur 3.7. Voor n = 0 is

er dus net als voor monolaag grafeen een energieniveau dat, onafhankelijk
van het magneetveld, energie 0 heeft.

3.4.2 Tweebandsbenadering

Op volstrekt analoge manier herleidt de tweebandshamiltoniaan (3.13) zich
in aanwezigheid van een loodrecht magneetveld tot

Ĥ2 = −2~vF
l2Bγ
′
1

(
0 â2

â†
2 0

)
, (3.51)

wat leidt tot het stelsel â2 |ψA′〉 = − l2B
2 εγ

′
1 |ψA〉

â†
2 |ψA〉 = − l2B

2 εγ
′
1 |ψA′〉

. (3.52)

Laten inwerken van â†
2 op de eerste vergelijking en gebruik maken van de

commutatierelatie [â, â†] = 1̂ leidt dan tot de vergelijking(
(â†â)2 − â†â−

(
l2B
2 εγ

′
1

)2)
|ψA′〉 = 0. (3.53)

Nu blijkt dat de eigentoestand gegeven is door
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Figuur 3.8: Elektronladingsdichtheid voor ky = 0 in een loodrecht mag-
neetveld B = 10 T voor n = 0 (blauw) en n = 1 (rood). De vierbandsla-
dingsdichtheid is weergegeven in volle lijnen, de tweebandsladingsdichtheid
in steepjeslijnen.

|Ψn〉 = 1√
2

(
|n− 2〉
|n〉

)
. (3.54)

Uit vergelijking (3.53) volgt dat deze toestand leidt tot een energiespectrum
gegeven door

En
γ0

= ±3
2

(
a

lB

)2γ0
γ1

√
n(n− 1). (3.55)

Dit energiespectrum is getoond in figuur 3.7. Voor zowel n = 0 als n = 1 is er
dus een magneetveldonafhankelijk energieniveau met energie 0. Bovendien
blijkt dat de tweebandsbenadering vooral goed is voor kleine magneetvelden
aangezien de energie daar het laagst is.
De eigentoestanden zijn dus zowel in de vierbandsbehandeling als in de twee-
bandsbenadering gegeven door dezelfde laddertoestanden als die voor mo-
nolaag grafeen aangezien ze worden beschreven door dezelfde ladderopera-
toren. Bijgevolg zal ook de positierepresentatie dezelfde zijn als die voor
monolaag grafeen. Hiermee kan dan opnieuw de ladingsdichtheid, gegeven
door −eρn(x) = −eΨ†n(x)Ψn(x), worden bepaald en deze wordt in figuur 3.8
in zowel de vierbandsbehandeling als de tweebandsbenadering in absolute
waarde weergegeven. Hierbij wordt opnieuw verondersteld dat de elektronen
zich enkel langs de x−as kunnen bevinden. Voor n = 0 is de ladingsdichtheid
dus identiek in de vierbandsbehandeling en in de tweebandsbenadering. Dit
is te verklaren doordat de energie van deze toestand in beide behandelingen
dezelfde is. Voor n = 1 is de ladingsdichtheid wel verschillend aangezien
de energie nu ook verschillend is. De afstand waarover de ladingsdichtheid
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wordt verspreid is gelijkaardig aan die voor monolaag grafeen en hogere
waarden van n en ky leiden opnieuw tot respectievelijk meer oscillaties en
een algemene verschuiving van de ladingsdichtheid.

3.5 Verstrooiing aan een potentiaal

3.5.1 Stroomdichtheid

Vierbandsbehandeling

De Schrödingervergelijking en zijn hermitisch toegevoegde zijn voor de vier-
bandshamiltoniaan (3.4) gegeven door

i~
∂Ψ
∂t

= −i~vF ~Σ.(~∇Ψ) + γΨ,

−i~∂Ψ†

∂t
= i~vF (~∇Ψ†).~Σ + Ψ†γ,

(3.56)

met

~Σ =
(
~σ 0
0 ~σ

)
en γ =


0 0 0 0
0 0 0 γ1
0 0 0 0
0 γ1 0 0

 , (3.57)

welke beide hermitisch zijn. Substitutie in vergelijking (2.45) levert nu

∂ρ

∂t
= −vF (~∇Ψ†).~ΣΨ + i

~
Ψ†γΨ− vFΨ†~Σ.(~∇Ψ)− i

~
Ψ†γΨ ≡ −~∇.~j, (3.58)

met de stroomdichtheid ~j nu gegeven door

~j = vFΨ†~ΣΨ. (3.59)

Indien dit wordt uitgewerkt voor de eerste term van de vierbandsgolffunctie
(3.36) dan geeft dit als resultaat

j+,−
x,1 = vF c

∗
1

(
− iky

ε
, 0,−k−

ε
,−1

)
e−ik−xe−ikyyc1


0
iky
ε
−1
−k−

ε

 eik−xeikyy

= 2vF
k−
ε
|c1|2.

(3.60)
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Het minteken in het superscript duidt op het feit dat dit de stroomdichtheid
is die geassocieerd is met de k−−toestand. De derde en vierde term van de
golffunctie (3.36) zullen zoals eerder beargumenteerd in sectie 2.5.1 niet bij-
dragen tot de stroomdichtheid. Dit verandert wanneer k+ imaginair wordt,
er geldt dan k+ = ik′+ met k′+ = Im(k+) en uitwerken van (3.59) voor de
derde term van de golffunctie (3.36) geeft nu

j+,+
x,1 = vF c

∗
3

(
k′+
ε
, 1, iky

ε
, 0
)
e−ik

′
+xe−ikyyc3


1
k′+
ε
0
− iky

ε

 eik′+xeikyy

= 2vF
k′+
ε
|c3|2.

(3.61)

De stroomdichtheden geassocieerd met de tweede en vierde term van de
golffunctie (3.36) kunnen uit respectievelijk (3.60) en (3.61) worden bepaald
met de respectievelijke substituties k− → −k−, c1 → c2 en k′+ → −k′+,
c3 → c4.

Tweebandsbenadering

Voor de tweebandshamiltoniaan (3.13) kunnen de Schrödingervergelijking en
zijn hermitisch toegevoegde worden herschreven als

i~
∂Ψ
∂t

= (~vF )2

γ1

(
σx(∂2

x − ∂2
y)Ψ + 2σy∂x∂yΨ

)
,

−i~∂Ψ†

∂t
= (~vF )2

γ1

(
(∂2
x − ∂2

y)Ψ†σx + 2∂x∂yΨ†σy
)
.

(3.62)

Substitutie in vergelijking (2.45) en uitschrijven voor een algemene tweecom-
ponents golffunctie levert nu

∂ρ

∂t
= i~v2

F

γ1

(
ψ2(∂2

x − ∂2
y)ψ∗1 + ψ1(∂2

x − ∂2
y)ψ∗2 − ψ∗1(∂2

x − ∂2
y)ψ2 − ψ∗2(∂2

x − ∂2
y)ψ1

− 2iψ2∂x∂yψ
∗
1 + 2iψ1∂x∂yψ

∗
2 + 2iψ∗1∂x∂yψ2 − 2iψ∗2∂x∂yψ1

)
.

(3.63)

Met de substitutie u2 = (∂x − i∂y)2 kan dit worden herschreven tot
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∂ρ

∂t
= − vF

iγ′1

(
ψ2u

2ψ∗1 + ψ1(u2)∗ψ∗2 − ψ∗1u2ψ2 − ψ∗2(u2)∗ψ1
)

= −2vF
γ′1

Im
(
ψ2u

2ψ∗1 − ψ∗1u2ψ2
)
.

(3.64)

Aangezien u een combinatie van eerste afgeleiden is, geldt er bovendien dat

ψ2u
2ψ∗1 = u

(
ψ2uψ

∗
1
)
− uψ2uψ

∗
1,

ψ∗1u
2ψ2 = u

(
ψ∗1uψ2

)
− uψ∗1uψ2.

(3.65)

Vergelijking (3.64) kan hiermee worden herschreven tot

∂ρ

∂t
= −2vF

γ′1
Im
(
u(ψ2uψ

∗
1 − ψ∗1uψ2)

)
≡ −~∇.~j, (3.66)

waarbij ~j nu volgt uit

jx = 2vF
γ′1

Im
(
ψ2(∂x − i∂y)ψ∗1 − ψ∗1(∂x − i∂y)ψ2

)
jy = −2vF

γ′1
Re
(
ψ2(∂x − i∂y)ψ∗1 − ψ∗1(∂x − i∂y)ψ2

)
.

(3.67)

Uitwerken van jx voor de eerste term van de tweebandsgolffunctie (3.44)
geeft als resultaat

j+,−
x,1 = 2vF

γ′1
Im
(
c1

(−ik− + ky)2

εγ′1
c∗1(−ik− − ky)− c∗1c1(ik− + ky)

(−ik− + ky)2

εγ′1

)
= −4vF

εγ′21
|c1|2Im

(
(ik− + ky)(k2

y − k2
− − 2ik−ky)

)
= −4vF

εγ′21
|c1|2

(
k−(k2

y − k2
−)− 2k−k2

y

)
= 4vF

γ′1
k−|c1|2,

(3.68)

waarbij de exponentiële factoren opnieuw zijn weggevallen en in de laatste
stap de definitie (3.42) van k− werd gebruikt. De stroomdichtheid voor de
andere drie termen van de golffunctie (3.44) kan worden bekomen door de
substitutie van de juiste coëfficiënten en de juiste golfgetallen. Voor de derde
en vierde term moet opnieuw ±k′+ = ±Im(k+) worden ingevuld.
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3.5.2 Potentiaalstap

Vierbandsbehandeling

Het verstrooiingsprobleem aan een potentiaal kan voor bilaag grafeen op ge-
lijkaardige manier worden opgelost als voor monolaag grafeen. Het verschil is
dat er nu steeds een lineaire combinatie van vier verschillende termen moge-
lijk is. Er moet nu dus van andere randvoorwaarden worden vertrokken. Net
als voor monolaag grafeen zullen links van de stap beide propagerende gol-
ven aanwezig zijn en rechts van de stap enkel de rechtspropagerende, waarbij
opnieuw aandacht moet worden besteed aan het teken van ε−ν. Er is nu de
bijkomende mogelijkheid om een exponentiële term met positieve en/of met
negatieve exponent toe te voegen. Aangezien voor x→ ±∞ een van de twee
steeds naar oneindig gaat, wat niet fysisch is, moet links van de stap de ex-
ponentiële met postieve exponent moet worden behouden, met coëfficiënt c1,
en rechts van de stap die met negatieve exponent, met coëfficiënt t2. Boven-
dien wordt in wat volgt steeds verondersteld dat ε < γ′1 en ν < ε+γ′1. Indien
dit niet zo is kunnen er respectievelijk links en rechts van de potentiaalstap
extra propagerende golven ontstaan waardoor de randvoorwaarden zouden
moeten worden aangepast. Invullen van de vierbandsgolffunctie (3.36) levert
dan de vergelijking die moet worden opgelost, gegeven door


iky
ε
0
−k−

ε
−1

+ r


iky
ε
0
k−
ε
−1

+ c1


− ik+

ε
1
− iky

ε
0

 = t1


iky
ε−ν
0
− q−
ε−ν
−1

+ t2


iq+
ε−ν
1
− iky
ε−ν
0

 , (3.69)

waarbij de exponentiële factoren reeds werden geëvalueerd in x = 0. Dit
stelsel kan opnieuw worden opgelost om zo de vier coëfficiënten te bepalen.
Er zijn nu twee verschillende transmissiewaarschijnlijkheden. Het invallend
elektron bevindt zich steeds in de k−−toestand, maar het kan zowel naar de
q−− als de q′+−toestand verstrooiien met respectievelijke transmissiewaar-
schijnlijkheiden T−− en T−+, gegeven door

T−− =
|j+,−
x,2 |
|j+,−
x,1 |

= q−
k−

ε

|ε− ν|
|t1|2 en T−+ =

|j+,+
x,2 |
|j+,−
x,1 |

=
q′+
k−

ε

|ε− ν|
|t2|2, (3.70)

met q′+ = Im(q+). Aangezien het elektron alleen maar naar de k−−toestand
kan reflecteren geldt er nog steeds R = |r|2. Wegens het behoud van waar-
schijnlijkheid geldt er nu dat R + T−− + T−+ = 1. Indien ε > γ′1 zouden er
wegens het imaginair worden van k+ allerlei extra verstrooiingswaarschijn-
lijkheden zoals R+−, T+−, . . . verschijnen. Deze situatie wordt zoals reeds
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(a) Vierbandsbehandeling (b) Tweebandsbenadering

Figuur 3.9: Transmissiewaarschijnlijkheid in (a) vierbandsbehandeling en
(b) tweebandsbenadering als functie van het transversale golfgetal ky en de
energie E voor een potentiaalstap met hoogte V = 0.05γ0. De zwarte en
witte streepjeslijnen duiden respectievelijk de maximale invalshoek en de
kritische hoek aan.

eerder gezegd hier niet in beschouwing genomen maar wordt uitgebreid be-
sproken in [30]. In figuur 3.9(a) is T ≡ T−− + T−+ geplot als functie van
de behouden grootheden kya en E

γ0
. De verklaring voor deze figuur is zeer

gelijkaardig aan die voor monolaag grafeen. In het niet-gedefinieerde gebied
is k− imaginair en zijn er dus geen propagerende golven links van de stap.
Dit is geen fysische situatie en wordt daarom niet in beschouwing genomen.
De grens tussen het gedefinieerde en het niet-gedefinieerde gebied wordt op-
nieuw gegeven door de maximale invalshoek θ = π

2 en is aangeduid op figuur
3.9(a). In het lage-transmissie gebied is k− wel reëel maar is q− imaginair
waardoor de transmissiewaarschijnlijkheid 0 is. Het hoge-transmissie gebied
voor E > V is het gevolg van het feit dat q− daar reëel is en er dus ook rechts
van de stap een propagerende golf is. In de hoge-transmissie gebieden voor
E < V is q− imaginair. De hoge transmissie is hier het gevolg van het feit dat
q+ er imaginair wordt en er zo dus alsnog een propagerende golf is rechts van
de stap, zij het met een ander golfgetal. Bovendien zal deze term wegens het
minteken in de exponent nu automatisch het negatieve golfgetal opleveren
zoals vereist is om een rechtspropagerende golf voor E < V te bekomen. Een
plot van T−− zou het deel van figuur 3.9(a) waarvoor E > V geven en verder
overal blauw zou zijn. Gelijkaardig zou een plot van T−+ het deel waarvoor
geldt dat E < V geven en voor het overige overal blauw zijn. De grens tus-
sen het hoge- en het lage-transmissie gebied wordt opnieuw gegeven door de
kritische hoek en is ook aangeduid op figuur 3.9(a). Een groot verschil met
monolaag grafeen is dat nu voor ky = 0 de transmissie niet steeds 1 is. Voor
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Figuur 3.10: Transmissiewaarschijnlijkheid voor de verstrooiing van een elek-
tron met E = 0.05γ1 en kya = 0.01 aan een potentiaalstap als functie van
de staphoogte V

γ0
in vierbandsbehandeling (blauw) en tweebandsbenadering

(rood). De invloed van de ky−bandkloof is opnieuw duidelijk zichtbaar.

E < V is de transmissie dan zelfs 0. In figuur 3.10 is de transmissie geplot
als functie van de staphoogte. Het valt nu op dat, in tegenstelling tot bij
monolaag grafeen, de transmissie in de limiet van een oneindig hoge poten-
tiaalstap nu naar een lage waarde convergeert in plaats van naar een hoge
waarde. Ten slotte wordt de conductantie getoond in figuur 3.11. Hierbij
dient nu bovendien te worden gesommeerd over de transmissiekanalen T−−
en T−+. De bilaag conductantie blijkt dus gelijkaardig te verlopen aan de
monolaag conductantie.

Tweebandsbenadering

In de tweebandsbenadering is het bepalen van de transmissiewaarschijnlijk-
heden een gelijkaardig probleem. De randvoorwaarden die moeten worden
opgelegd zijn dezelfde, maar aangezien de tweebandsgolffunctie een twee-
spinor is en er nog steeds vier onbekenden in de vergelijking staan moet
een bijkomende voorwaarde worden gevonden. Deze volgt uit het feit dat
de tweebandshamiltoniaan kwadratisch is in de golfgetallen en dus ook in
de afgeleiden. Bijgevolg moet naast de continuïteit van de golffunctie ook
de continuïteit van de afgeleide naar de positie van de golffunctie aan de
potentiaalrand worden vereist. Er is nu niet vereist dat ε < γ′1 om extra
propagerende toestanden te vermijden maar de tweebandsbenadering is wel
slechts geldig voor ε� γ′1. Invullen van de tweebandsgolffunctie (3.44) levert
dan de vergelijking die moet worden opgelost, gegeven door
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Figuur 3.11: Conductantie voor een potentiaalstap met hoogte V = 0.01γ0
in vierbandsbehandeling (blauw) en tweebandsbenadering (rood) als functie
van de energie van het elektron.



(
1

(−ik−+ky)2

εγ′1

)
+ r

(
1

(ik−+ky)2

εγ′1

)
+ c1

(
1

(−k++ky)2

εγ′1

)

= t1

(
1

(−iq−+ky)2

(ε−ν)γ′1

)
+ t2

(
1

(q++ky)2

(ε−ν)γ′1

)

ik−

(
1

(−ik−+ky)2

εγ′1

)
− rik−

(
1

(ik−+ky)2

εγ′1

)
+ c1k+

(
1

(−k++ky)2

εγ′1

)

= t1iq−

(
1

(−iq−+ky)2

(ε−ν)γ′1

)
− t2q+

(
1

(q++ky)2

(ε−ν)γ′1

)
.

, (3.71)

waarbij de exponentiële factoren opnieuw reeds werden geëvalueerd in x = 0.
Net als in de vierbandsbehandeling zijn er nu twee transmissiewaarschijn-
lijkheden T−− en T−+, gegeven door

T−− =
|j+,−
x,2 |
|j+,−
x,1 |

= q−
k−
|t1|2 en T−+ =

|j+,+
x,2 |
|j+,−
x,1 |

=
q′+
k−
|t2|2, (3.72)

en een reflectiewaarschijnlijkheid R = |r|2, waarvoor opnieuw geldt dat
R + T−− + T−+ = 1. In figuur 3.9(b) is de transmissie T ≡ T−− + T−+
getoond. Dit resultaat is dus zeer gelijkaardig aan dat bekomen in de vier-
bandsbehandeling en opnieuw draagt T−− enkel bij tot de bovenste helft van
de figuur en T−+ enkel tot de onderste. In figuur 3.10 is de transmissie geplot
als functie van de staphoogte, ook dit resultaat lijkt sterk op dat bekomen
in de vierbandsbehandeling. De conductantie wordt getoond in figuur 3.11.
Hiervoor dient opnieuw te worden gesommeerd over de twee transmissieka-
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nalen. Het resultaat is ook gelijkaardig aan de vierbandsconductantie, maar
heeft wel steeds een lagere waarde.

3.5.3 Potentiaalbarrière

Vierbandsbehandeling

Dit probleem is opnieuw gelijkaardig aan dat voor monolaag grafeen. Nu
zijn in de barrière alle vier de termen van de superpositie aanwezig. De
vergelijkingen die nu moeten worden opgelost zijn

Ψ(k−, k+, 1, r, c1, 0) = Ψ(q−, q+, a2, b2, c2, d2) (3.73)

voor x = 0 en

Ψ(q−, q+, a2, b2, c2, d2) = Ψ(k−, k+, t, 0, 0, d3) (3.74)

voor x = d. Dit probleem kan opnieuw met de transfermatrixmethode wor-
den opgelost. Indien deze opnieuw voor de algemene situatie wordt opge-
steld, waarbij dus alle coëfficiënten worden meegenomen, dan is de transfer-
matrix voor de eerste overgang T I gegeven door

T I = 1
2(ε− ν)

(
1 + q−

k−

)
ε− ν

(
1− q−

k−

)
ε− ν iky

k−
ν

iky
k−
ν(

1− q−
k−

)
ε− ν

(
1 + q−

k−

)
ε− ν − iky

k−
ν − iky

k−
ν

− ky
k+
ν − ky

k+
ν

(
1 + q+

k+

)
ε− ν

(
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)
ε− ν

ky
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ν

ky
k+
ν

(
1− q+

k+

)
ε− ν

(
1 + q+

k+

)
ε− ν

 ,
(3.75)

waarbij om de notatie compact te houden de overgang in c = 0 werd geno-
men. Dit wordt in de uiteindelijke berekening van de transmissiewaarschijn-
lijkheid ook gedaan, maar in de meest algemene situatie mogen de exponen-
tiële factoren niet worden vergeten. Door hierin de substituties k− ↔ q−,
k+ ↔ q+, ε → ε − ν, ν → −ν en c → d door te voeren kan opnieuw T II

worden bepaald. Er geldt nu
a1
b1
c1
d1

 = T I


a2
b2
c2
d2

 = T IT II


a3
b3
c3
d3

 ≡M

a3
b3
c3
d3

 . (3.76)

Hierin kan nu d1 = b3 = c3 = 0, a1 = 1, b1 = r en a3 = t worden gesteld. Uit
de laatste matrixvergelijking volgt dan dat d3 = −M41

M44
t. Invullen hiervan in

de eerste matrixvergelijking geeft dan t = M44
M11M44−M14M41

. Het elektron kan
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(a) Vierbandsbehandeling (b) Tweebandsbenadering

Figuur 3.12: Transmissiewaarschijnlijkheid in (a) vierbandsbehandeling en
(b) tweebandsbenadering als functie van het transversale golfgetal ky en de
energie E voor een potentiaalbarrière met hoogte V = 0.05γ0 en breedte
d = 50 nm. De zwarte en witte streepjeslijnen duiden respectievelijk de
maximale invalshoek en de kritische hoek aan.

nu alleen maar verstrooiien naar de k−−toestand en aangezien het golfgetal
dus hetzelfde is links en rechts van de barrière is de transmissie gegeven door
T = |t|2. Dit resultaat is getoond in figuur 3.12(a). Net als voor monolaag
grafeen zijn er resonanties zichtbaar en het aantal hiervan vermeerdert op-
nieuw wanneer de barrière breder wordt. In tegenstelling tot voor monolaag
grafeen is de transmissie nu 0, net als voor de potentiaalstap bij bilaag gra-
feen, voor ky = 0 en E < V . Opnieuw is er als gevolg van de eindigheid van
de barrière een gebied rond E = V en ky = 0 waarin er een eindige trans-
missiewaarschijnlijkheid is, ondanks het feit dat er daar geen propagerende
toestanden in de barrière zijn. In figuur 3.13 is de transmissie geplot als
functie van de barrièrehoogte. In tegenstelling tot voor monolaag grafeen
convergeert de transmissie nu niet naar een hoge waarde in de limiet van een
oneindig hoge potentiaalbarrière en de locaties van de resonanties blijken nu
niet meer overeen te komen met de voorwaarde d = nλ2 . De conductantie
is weergegeven in figuur 3.14. Deze verschilt van de monolaag conductantie
wat het gevolg is van de nieuwe soort resonanties die nu optreden. Deze zijn
duidelijker zichtbaar in de conductantie dan die voor monolaag grafeen.

Tweebandsbenadering

Dit probleem kan ook in de tweebandsbenadering worden opgelost. Net als
voor de potentiaalstap moet nu ook aan beide potentiaalranden de conti-
nuïteit van de afgeleide naar de positie van de golffunctie worden vereist
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Figuur 3.13: Transmissiewaarschijnlijkheid voor de verstrooiing van een elek-
tron met E = 0.05γ1 en kya = 0.01 aan een potentiaalbarrière met dikte
d = 50 nm als functie van de barrièrehoogte V

γ0
in vierbandsbehandeling

(blauw) en tweebandsbenadering (rood). De invloed van de ky−bandkloof is
nu niet meer zichtbaar als gevolg van het verhoogde transmissie gebied rond
E = V en ky = 0.

maar moet niet meer gelden dat ε < γ′1. De transfermatrix die nu wordt
bekomen is nogal omvangrijk en wordt hier niet vermeld. Dit probleem kan
verder volledig analoog worden opgeslost en het resultaat is getoond in fi-
guur 3.12(b). Ook hier zijn de resonanties duidelijk zichtbaar. In figuur
3.13 wordt de transmissie geplot als functie van de barrièrehoogte. De loca-
ties van de resonanties voorspeld door de tweebandsbenadering komen dus
niet perfect overeen met deze bekomen met de vierbandsbehandeling. Ten
slotte wordt de conductantie getoond in figuur 3.14. Dit resultaat is opnieuw
gelijkaardig aan dat bekomen met de vierbandsbehandeling, hoewel de loca-
ties van de resonanties voor lage energie verschillend zijn. Dit is omdat de
energie in de barrière dan verder van het nieuwe nulpunt E = V ligt en de
tweebandsbenadering in de barrière dus minder goed is.

3.6 Pseudospin

3.6.1 Tweebandsbenadering

Door opnieuw over te gaan op poolcoördinaten in de reciproke ruimte kan
de tweebandshamiltoniaan (3.13), waarbij enkel de hoppingparameter γ1 in
beschouwing wordt genomen, worden herschreven als
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Figuur 3.14: Conductantie voor een potentiaalbarrière met hoogte V =
0.01γ0 en breedte d = 100 nm in vierbandsbehandeling (blauw) en twee-
bandsbenadering (rood) als functie van de energie van het elektron.

H2 = −3
4
γ2

0
γ1

(ka)2
(

0 (cos θ − i sin θ)2

(cos θ + i sin θ)2 0

)

= −3
4
γ2

0
γ1

(ka)2
(
(cos2(θ)− sin2(θ))σx + 2 sin(θ) cos(θ)σy

)
= −3

4
γ2

0
γ1

(ka)2
(

cos(2θ)σx + sin(2θ)σy
)
.

(3.77)

In dit geval commuteert de Hamiltoniaan dus met de operator cos(2θ)σx +
sin(2θ)σy. Deze operator speelt nu de rol van pseudospinoperator en heeft
eigenwaarden σ = ±1 en eigenvectoren gegeven door

|σ±〉 = 1√
2

(
1
±e2iθ

)
. (3.78)

Transformatie van bovenstaande operator naar deze basis geeft de matrix
Diag[1,−1]. Indien de Hamiltoniaan ook naar deze basis wordt getransfor-
meerd dan wordt deze gegeven door

H2 =

−3
4
γ2

0
γ1

(ka)2 0
0 3

4
γ2

0
γ1

(ka)2

 . (3.79)

Indien nu ook de Hamiltoniaan in aanwezigheid van de potentiaal:

H2 = −3
4
γ2

0
γ1

(qa)2
(

cos(2ϕ)σx + sin(2ϕ)σy
)

+ V I2, (3.80)
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met q en ϕ gedefinieerd zoals voorheen, naar deze basis wordt getransfor-
meerd dan wordt deze gegeven door

H2 =

V − 3
4
γ2

0
γ1

(qa)2 cos
(
2(θ − ϕ)

)
i3

4
γ2

0
γ1

(qa)2 sin
(
2(θ − ϕ)

)
−i3

4
γ2

0
γ1

(qa)2 sin
(
2(θ − ϕ)

)
V + 3

4
γ2

0
γ1

(qa)2 cos
(
2(θ − ϕ)

)
 .
(3.81)

Deze Hamiltoniaan zal bijgevolg ook diagonaal zijn in deze basis indien vol-
daan is aan de voorwaarde θ − ϕ = nπ2 met n een geheel getal. Deze voor-
waarde omvat die voor monolaag grafeen, welke kan worden herschreven als
θ − ϕ = 2nπ2 . Deze werd reeds uitgebreid besproken in sectie 2.6 en het
bleek dat hier enkel aan kon worden voldaan voor θ = ϕ = 0, wat het geval
is indien ky = 0. In dit geval hebben de energiebanden E = −3

4
γ2

0
γ1

(ka)2

en E = V − 3
4
γ2

0
γ1

(qa)2 pseudospin σ = 1 en hebben de energiebanden

E = 3
4
γ2

0
γ1

(ka)2 en E = V + 3
4
γ2

0
γ1

(qa)2 pseudospin σ = −1, zoals aange-
duid in figuur 3.3(a). Bij verstrooiing aan een potentiaal moet het elektron
steeds overgaan naar een toestand met dezelfde pseudospinwaarde. Het is
dus steeds mogelijk voor het elektron om te reflecteren aangezien dit de pseu-
dospin behoudt. Voor een elektron met energie E > V is het ook mogelijk
om verder te propageren in het potentiaalgebied aangezien de pseudospin
dan ook behouden blijft. De transmissiewaarschijnlijkheid zal in dit geval
bijgevolg groter zijn dan 0. Voor een elektron met energie E < V is er
echter geen toestand beschikbaar met dezelfde pseudospin en bijgevolg zal
de transmissiewaarschijnlijkheid in dit geval verdwijnen, wat ook zo wordt
waargenomen in figuur 3.9(b) en figuur 3.12(b).
Voor bilaag grafeen is de Hamiltoniaan dus echter ook zowel in aan- als af-
wezigheid van de potentiaal diagonaal indien voldaan is aan de voorwaarde
θ − ϕ = (2n + 1)π2 . Meer bepaald kan aan de voorwaarde θ − ϕ = ±π

2
worden voldaan voor (θ, ϕ) = (±π

4 ,∓
π
4 ). In dit geval hebben de energieban-

den E = −3
4
γ2

0
γ1

(ka)2 en E = V + 3
4
γ2

0
γ1

(qa)2 pseudospin σ = 1 en hebben de

energiebanden E = 3
4
γ2

0
γ1

(ka)2 en E = V − 3
4
γ2

0
γ1

(qa)2 pseudospin σ = −1. In
aanwezigheid van de potentiaal zijn de pseudospinwaarden van de energie-
banden nu dus tegengesteld ten opzichte van de situatie voor θ = ϕ = 0 en
ook ten opzichte van het gebied in afwezigheid van de potentiaal. Deze situa-
tie wordt verwezenlijkt voor kx = ±ky = −qx. Aangezien voor het invallend
elektron steeds geldt dat kx = k−, kan wegens de definitie van k± (3.42)
enkel gelden dat k− = −qx indien qx = q′+ = Im(q+) =

√
−(ε− ν)γ′1 − k2

y en
ε = ν

2 . De vereiste dat dit gelijk is aan ±ky voor ε = ν
2 leidt dan onmiddellijk

tot de voorwaarde
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ky = ±

√
νγ′1
4 ⇔ kya = ±

√
V γ1
3γ2

0
. (3.82)

Een elektron met golfgetal en energie gegeven door
(
kya,

E
γ0

)
=
(
±
√

V γ1
3γ2

0
, V

2γ0

)
kan onmogelijk reflecteren aangezien hiervoor geldt dat V = 0, k′ = k en
θ′ = −θ = ±π

4 met k′ en θ′ de gereflecteerde golfvector en hoek. Transfor-
matie van de Hamiltoniaan naar de eigenbasis van de pseudospinoperator
levert dat het elektron dan verstrooit naar een toestand met een tegen-
gestelde pseudospinwaarde. Bijgevolg zal de transmissiewaarschijnlijkheid
voor dit elektron gelijk zijn aan 1. Voor de gegeven parameters voor figuur
3.9(b) zijn deze waarden gegeven door (±0.045, 0.025). Deze komen inder-
daad overeen met gebieden van maximale transmissiewaarschijnlijkheid.
Indien ook de hoppingparamater γ3 mee in beschouwing wordt genomen dan
blijkt de Hamiltoniaan niet meer algemeen te commuteren met de operator
cos(2θ)σx+sin(2θ)σy maar wel nog indien geldt dat θ = nπ3 met n een geheel
getal. Bovendien blijkt de Hamiltoniaan zowel in aan- als afwezigheid van
de potentiaal diagonaal te zijn in de basis van de eigentoestanden van deze
operator voor θ = ϕ = 0. Voor (θ, ϕ) = (±π

4 ,∓
π
4 ) is de Hamiltoniaan in

tegenstelling tot de situatie zonder γ3 nu niet meer in beide gebieden diago-
naal. Diagonalisatie voor θ = 0 geeft aanleiding tot de pseudospinwaarden
zoals aangeduid in figuur 3.5(a).
Indien niet de hoppingparameter γ3, maar wel γ4 in beschouwing wordt ge-
nomen dan blijkt de Hamiltoniaan nog steeds algemeen te commuteren met
de operator cos(2θ)σx + sin(2θ)σy. De Hamiltoniaan blijkt nu zowel voor
θ = ϕ = 0 als voor (θ, ϕ) = (±π

4 ,∓
π
4 ) diagonaal te zijn in beide potentiaal-

gebieden. Voor θ = 0 leidt diagonalisatie tot de pseudospinwaarden zoals
aangeduid in figuur 3.5(b).
Indien een laagafhankelijke potentiaal wordt ingevoerd is het begrip pseudo-
spin niet meer gedefinieerd. De behouden pseudospin is namelijk het gevolg
van de puntspiegelingssymmetrie tussen de A en A′ subroosters, zoals be-
werkstelligd door de actie van de behouden pseudospinoperator σx op de
golffunctie, welke in dit geval wordt gebroken.
De relatieve fase van de ψA′ component van de tweebandsgolffunctie (3.44)
ten opzichte van de ψA component is nu voor een invallend elektron gegeven
door

α = Im
(

ln
(
ψA′

ψA

))
= Im

(
ln
(

(−ikx + ky)2

k2
x + k2

y

))
. (3.83)

In figuur 3.15(a) is α geplot in de reciproke ruimte. Deze fase bepaalt nu
van welke pseudospinoperator de golffunctie een eigentoestand is.
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3.6.2 Vierbandsbehandeling

Indien enkel de hoppingparameter γ1 in beschouwing wordt genomen, kan de
vierbandshamiltoniaan (3.4) door opnieuw over te gaan op poolcoördinaten
in de reciproke ruimte worden herschreven als

H4 =
√

3
2 γ0ka

cos(θ)σx + sin(θ)σy 2γ1√
3γ0ka

1
2(I2 − σz)

2γ1√
3γ0ka

1
2(I2 − σz) cos(θ)σx − sin(θ)σy

 , (3.84)

waarbij elk van de elementen van deze matrix zelf een twee bij twee matrix
is. Deze Hamiltoniaan kan vervolgens met behulp van het Kroneckerproduct
van matrices worden herschreven tot

H4 =
√

3
2 γ0ka

(
cos(θ)I l2 ⊗ σsx + sin(θ)σlz ⊗ σsy + 2γ1√

3γ0ka

1
2σ

l
x ⊗ (Is2 − σsz)

)
,

(3.85)
waarbij de superscripts l en s aangeven of de bijhorende operator op de ver-
schillende lagen of op de verschillende subroosters inwerkt. Bovenstaande
Hamiltoniaan commuteert voor θ = 0 met σlx⊗Is2 , welke nu dus de behouden
pseudospinoperator is. De matrixrepresentatie van deze operator heeft eigen-
waarden σ = ±1 en eigenvectoren |σ+

1 〉 = (1, 0, 1, 0)T , |σ+
2 〉 = (0, 1, 0, 1)T ,

|σ−1 〉 = (1, 0,−1, 0)T en |σ−2 〉 = (0, 1, 0,−1)T . Indien deze operator naar
deze basis wordt getransformeerd dan neemt deze de vorm Diag[1, 1,−1,−1]
aan. Indien de Hamiltoniaan ook naar deze basis wordt getransformeerd dan
wordt deze gegeven door

H4 =
√

3
2 γ0kxa

σx + 2γ1√
3γ0ka

1
2(I2 − σz) 0

0 σx − 2γ1√
3γ0ka

1
2(I2 − σz)



=
√

3
2 γ0kxa


0 1 0 0
1 2γ1√

3γ0kxa
0 0

0 0 0 1
0 0 1 − 2γ1√

3γ0kxa

 ,
(3.86)

wat identiek is aan de Hamiltoniaan (3.38) voor ky = 0 ofwel θ = 0. De
Hamiltoniaan is dus geblokdiagonaliseerd en dit zal ook zo zijn in het po-
tentiaalgebied voor ϕ = 0, waarbij dan de verandering kx → qx en het ver-
schijnen van de extra term V I l2 ⊗ Is2 in (3.85) moeten worden doorgevoerd.
De energiebanden die volgen uit het linksboven blok zullen dus ontkoppe-
len van de energiebanden die volgen uit het rechtsonder blok en zullen zo
dus selectieregels opleveren op basis van hun pseudospinwaarde. Bijgevolg
hebben de energiebanden
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E = γ1
2 ±

√
3
4γ

2
0(kxa)2 +

(γ1
2
)2

(3.87)

pseudospin σ = 1 en hebben de energiebanden

E = −γ1
2 ±

√
3
4γ

2
0(kxa)2 +

(γ1
2
)2

(3.88)

pseudospin σ = −1, zoals aangeduid in figuur 3.3(a). De pseudospinverde-
ling komt dus overeen met die in de tweebandsbenadering en verklaart dus
ook het feit dat de transmissiewaarschijnlijkheid in figuur 3.9(a) en figuur
3.12(a) verdwijnt voor ky = 0 en E < V .
Indien ook de hoppingparameters γ3 en γ4 worden meegenomen dan zal de
Hamiltoniaan voor θ = 0 nog steeds commuteren met de operator σlx ⊗ Is2 .
Blokdiagonalisatie geeft dan aanleiding tot de pseudospinwaarden zoals aan-
geduid in figuur 3.5(a) en (b). Indien een laagafhankelijke potentiaal wordt
ingevoerd is het begrip pseudospin opnieuw niet meer gedefinieerd. De be-
houden pseudospin is namelijk het gevolg van de puntspiegelingssymmetrie
tussen de A en A′ subroosters enerzijds en de B en B′ subroosters ander-
zijds, zoals bewerkstelligd door de actie van de behouden pseudospinoperator
σlx ⊗ Is2 op de golffunctie, welke in dit geval wordt gebroken.
De relatieve fase van de ψA′ component van de vierbandsgolffunctie (3.34)
ten opzichte van de ψA component bepaalt nu of de golffunctie een eigen-
toestand van de behouden pseudospinoperator is of niet. Er moet nu echter
ook onderscheid worden gemaakt tussen een elektron op de onderste conduc-
tieband, beschreven door de eerste twee termen van (3.34), en een elektron
op de bovenste conductieband, beschreven door de laatste twee termen van
(3.34). Voor een invallend elekron is deze fase gegeven door

α± = Im
(

ln
(
ψA′

ψA

))
= Im

(
ln
(
± kx + iky
kx − iky

))
, (3.89)

waarbij het plusteken overeenstemt met een elektron op de bovenste con-
ductieband en het minteken met een elektron op de onderste conductieband.
Uit bovenstaande formule volgt dus dat α− = α+ + π en dat deze fases con-
stant zijn langs een vaste richting vanuit de oorsprong in de reciproke ruimte.
Indien α− = π dan herleiden de eerste twee termen van de vierbandsgolffunc-
tie (3.34) zich tot lineaire combinaties van eigentoestanden van de behouden
pseudospinoperator die beide met een pseudospinwaarde σ = −1 overeen-
komen. Uit bovenstaande relatie volgt dan dat α+ = 0 en dus zullen de
laatste twee termen lineaire combinaties vormen van pseudospintoestanden
met pseudospin σ = 1. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor ky = 0. De vierbands-
golffunctie (3.34) kan dan worden herschreven als
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Figuur 3.15: Relatieve fase van de golffunctie van een elektron op een curve
van constante energie in de reciproke ruimte. Links: In tweebandsbenadering
voor E = 0.05γ0 (rood). Rechts: In vierbandsbehandeling voor E = 0.15γ0.
Het faseverschil tussen de onderste (groen) en bovenste (lichtblauw) conduc-
tieband is gelijk aan π langs een vaste richting vanuit de oorsprong.

Ψ(~r) = c1

(
− k−

ε
|σ−1 〉 − |σ

−
2 〉
)
eik−x + c2

(
k−
ε
|σ−1 〉 − |σ

−
2 〉
)
e−ik−x

+ c3

(
− ik+

ε
|σ+

1 〉+ |σ+
2 〉
)
ek+x + c4

(
i
k+
ε
|σ+

1 〉+ |σ+
2 〉
)
e−k+x,

(3.90)

waarbij elk van de vier afzonderlijke termen dus een eigentoestand is van de
behouden pseudospinoperator. Indien α− = 0, en dus α+ = −π, dan zullen
alle termen combinaties van pseudospintoestanden vormen die overeenkomen
met een verschillende pseudospinwaarde. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor kx =
0. De vierbandsgolffunctie (3.34) kan dan worden herschreven als

Ψ(~r) = c1

(
i
ky
ε
|σ+

1 〉 − |σ
−
2 〉
)
eik−x + c2

(
i
ky
ε
|σ+

1 〉 − |σ
−
2 〉
)
e−ik−x

+ c3

(
− iky

ε
|σ−1 〉+ |σ+

2 〉
)
ek+x + c4

(
− iky

ε
|σ−1 〉+ |σ+

2 〉
)
e−k+x,

(3.91)

waarbij elk van de vier afzonderlijke termen nu dus geen eigentoestand van
de behouden pseudospinoperator is. In figuur 3.15(b) zijn α+ en α− geplot
in de reciproke ruimte. Het resultaat voor de tweebandsbenadering is dus
identiek aan dat voor de onderste conductieband in de vierbandsbehandeling.



Hoofdstuk 4

Bilaag grafeen in een parallel
magneetveld

Zoals reeds eerder vermeld is er een groot verschil tussen de effecten van een
loodrecht en van een parallel magneetveld op (bilaag) grafeen. De effecten
van een loodrecht magneetveld op monolaag en bilaag grafeen werden reeds
eerder besproken in respectievelijk sectie 2.4 en 3.4. In dit hoofdstuk wordt
verder ingegaan op het parallelle magneetveld, zoals getoond in figuur 2.1.
Een mogelijke vectorpotentiaal die aanleiding geeft tot een parallel magneet-
veld is ~A = Bz~ex, welke resulteert in een magneetveld ~B = ~∇ × ~A = B~ey.
Bijgevolg moet nu de Peierls substitutie k̂x → k̂x + z

l2B
worden doorgevoerd.

De x−component van het golfgetal wordt dus hoogte-afhankelijk. Aangezien
monolaag grafeen slechts uit één laag bestaat kan hiervoor z = 0 worden
gesteld met als gevolg dat zowel het energiespectrum als de golffunctie on-
veranderd blijven. Bilaag grafeen bestaat echter uit twee lagen boven elkaar
en bijgevolg zal het parallelle magneetveld de twee lagen op een verschil-
lende manier beïnvloeden en op die manier leiden tot veranderingen in het
energiespectrum en de golffunctie.

4.1 Hamiltoniaan en energiespectrum
Indien voor de onderste laag z = −d

2 en voor de bovenste laag z = d
2 wordt

genomen, met d de interlaag afstand, dan wordt de vierbandshamiltoniaan
bekomen door bovenstaande substitutie voor kx voor deze waarden van z
door te voeren in de Hamiltoniaan (3.4). Dit geeft als resultaat

73
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H4 =
√

3
2 γ0


0 kxa− κ− ikya 0 0

kxa− κ+ ikya 0 0 2√
3
γ1
γ0

0 0 0 kxa+ κ+ ikya
0 2√

3
γ1
γ0

kxa+ κ− ikya 0

 ,
(4.1)

met κ = ad
2l2B

. Toepassen van (3.12) levert dan de tweebandshamiltoniaan:

H2 = −3
4
γ2

0
γ1

 0
(
kxa− ikya

)2 − ( ad
2l2B

)2

(
kxa+ ikya

)2 − ( ad
2l2B

)2
0

 . (4.2)

In het vierbandsspectrum verschijnt er nu een term gegeven door

9(kxa)2
(
ad

2l2B

)2
. (4.3)

De uitwisselingssymmetrie tussen kx en ky is zo dus gebroken wat het gevolg
is van het feit dat het parallelle magneetveld de symmetrie tussen de x− en
de y−richting breekt. Het energiespectrum is wel nog steeds invariant onder
een tekenverandering van kx. Het tweebandsspectrum wordt nu gegeven
door

E

γ0
= ±3

4
γ0
γ1

√√√√((kxa)2 + (kya)2 +
(
ad

2l2B

)2)2
− 4(kxa)2

(
ad

2l2B

)2
, (4.4)

welke dus een gelijkaardige term bevat. Zowel het vierbands- als het twee-
bandsspectrum zijn weergegeven in figuur 4.1. Hieruit blijkt dus dat er zeer
sterke magneetvelden nodig zijn om een duidelijk effect te creëren op een
energieschaal van orde van grootte van γ1 ≈ 0.12γ0. Bovendien volgt uit (4.4)
dat de nulpunten van het energiespectrum gegeven zijn door (kxa, kya) =(
± ad

2l2B
, 0
)
. Rond deze nulpunten heeft het energiespectrum de vorm van

dat van monolaag grafeen. De Fermisnelheid, welke in het algemeen wordt
gedefinieerd als de groepssnelheid, ofwel de gradiënt naar de impuls van de
energie, in het Dirac punt, is nu echter niet dezelfde als die voor monolaag
grafeen.
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Figuur 4.1: Vierbandsspectrum (volle lijnen) en tweebandsspectrum (streep-
jeslijnen) voor γ0 = 3.12 eV, γ1 = 0.377 eV en ky = 0 in aanwezigheid van een
parallel magneetveld met sterkte B = 1000 T. De rode band correspondeert
met een pseudospin σ = 1, de blauwe band met een pseudospin σ = −1.

4.2 Pseudomagneetvelden als gevolg van relatieve
rotatie en mechanische spanning

Het energiespectrum in figuur 4.1 is getoond in de aanwezigheid van een
experimenteel onhaalbaar sterk magneetveld. Het blijkt dus dat het effect
van het aanleggen van een parallel magneetveld op bilaag grafeen zwak is.
Dit volgt ook uit het feit dat de term κ in de Hamiltoniaan (4.1) van de orde
is van 10−4B[T]. Voor experimenteel haalbare magneetvelden, met sterktes
tot 50 T, is de invloed op het energiespectrum bijgevolg verwaarloosbaar. De
reden hiervoor is dat het parallelle magneetveld in de Hamiltoniaan steeds
gepaard gaat met de zeer kleine interlaag afstand d en de elektronlading e.
Het blijkt echter dat zowel een relatieve rotatie als een relatieve mechanische
spanning van de twee lagen van bilaag grafeen ten op zichte van elkaar
aanleiding geven tot een effect dat formeel hetzelfde is als dat van een parallel
magneetveld maar dat bovendien aanzienlijk sterker is. Deze twee situaties
worden hier nu uitgewerkt.

4.2.1 Relatieve rotatie

Indien de bovenste laag in tegenwijzerzin wordt geroteerd rond de as die een
B en een B′ atoom verbindt over een hoek θ ten opzichte van de onderste
laag, dan worden de vectoren die het B′ atoom met het A′ atoom verbinden
gegeven door
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~R1 =
(

cos θ a√
3
, sin θ a√

3

)
,

~R2 =
(

cos
(
θ + 2π

3
) a√

3
, sin

(
θ + 2π

3
) a√

3

)
,

~R3 =
(

cos
(
θ + 4π

3
) a√

3
, sin

(
θ + 4π

3
) a√

3

)
,

(4.5)

zoals schematisch weergegeven in het linkerdeel van figuur 4.2. Met behulp
van deze vectoren kan analoog aan de functie f(~k) voor de onderste laag,
gegeven door (2.7), met behulp van de somformules voor cosinus en sinus
een functie g(~k) voor de bovenste laag worden bepaald:

g(~k) = e
i a√

3
(kx cos θ+ky sin θ)+2e−i

a

2
√

3
(kx cos θ+ky sin θ) cos

(
a

2(ky cos θ−kx sin θ)
)
.

(4.6)
Uit de eigenwaarden van de nieuwe Hamiltoniaan

H4 =


0 γ0f(~k) 0 0

γ0f
∗(~k) 0 0 γ1
0 0 0 γ0g

∗(~k)
0 γ1 γ0g(~k) 0

 (4.7)

volgt dat de Dirac punten van het nieuwe systeem gegeven zijn door zowel de
nulpunten van f(~k), gegeven door (2.12) en (2.13), als de nulpunten van g(~k),
welke zeer analoog aan die van f(~k) kunnen worden bepaald. De vergelijking
g(~k) = 0 levert nu een vergelijking voor het reële en voor het imaginaire deel
gegeven door



cos
(
a√
3(kx cos θ + ky sin θ)

)
= −2 cos

(
a

2
√

3(kx cos θ + ky sin θ)
)

cos
(
a
2 (ky cos θ − kx sin θ)

)
sin
(
a√
3(kx cos θ + ky sin θ)

)
= 2 sin

(
a

2
√

3(kx cos θ + ky sin θ)
)

cos
(
a
2 (ky cos θ − kx sin θ)

) . (4.8)

Kwadrateren en optellen van beide vergelijkingen levert onmiddellijk de ver-
gelijking:

2 cos
(
a

2(ky cos θ − kx sin θ)
)

= ±1. (4.9)
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Figuur 4.2: Links: Schematische weergave van het B en B′ atoom (zwart)
en de omringende A (rood) en A′ (blauw) atomen in de situatie waarbij de
bovenste laag in tegenwijzerzin is geroteerd rond de as die het B en B′ atoom
verbindt over een hoek θ ten opzichte van de onderste laag. De kleuren zijn
conform met die in figuur 3.1 en de naaste nabuur vectoren van de bovenste
laag zijn aangeduid. Rechts: Schematische weergave van de Dirac punten
van de onderste laag (zwart) en de Dirac punten van de bovenste laag (rood)
voor het geroteerde systeem van het linkerdeel van de figuur. De gelijkbenige
driehoek gevormd door twee nabijgelegen Dirac punten en de oorsprong van
het reciproke vlak is in het blauw aangeduid.

Invullen van deze vergelijking in de eerste vergelijking van (4.8) geeft dan
de vergelijking:

cos
(
a√
3

(kx cos θ + ky sin θ)
)

= ∓ cos
(

a

2
√

3
(kx cos θ + ky sin θ)

)
. (4.10)

Door bovenstaande vergelijkingen te vergelijken met die voor de Dirac pun-
ten van de onderste laag (2.10) en (2.11) volgt het dat{

kx cos θ + ky sin θ = Kx

ky cos θ − kx sin θ = Ky
, (4.11)

met Kx en Ky de x− en y−component van de Dirac punten van de onderste

laag. Dit stelsel kan worden herschreven als R−1
θ

(
kx
ky

)
=
(
Kx

Ky

)
met Rθ de

rotatiematrix welke de rotatie in tegenwijzerzin over een hoek θ beschrijft.

Bijgevolg geldt er dus dat
(
kx
ky

)
= Rθ

(
Kx

Ky

)
en dus zijn de Dirac punten
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van de bovenste laag over een hoek θ geroteerd in tegenwijzerzin ten opzichte
van die van de onderste laag. Enig rekenwerk levert bovendien het resultaat
dat g(~k) zich in de lage-energie benadering rond de Dirac punten van de
bovenste laag tot dezelfde vorm reduceert als f(~k) rond de Dirac punten van
de onderste laag, maar nu met een extra fasefactor eiθ. De Hamiltoniaan
van dit systeem kan dan worden geschreven als

H4 =
√

3
2 γ0


0 kxa− ikya 0 0

kxa+ ikya 0 0 2√
3
γ1
γ0

0 0 0 e−iθ(qxa+ iqya)
0 2√

3
γ1
γ0

eiθ(qxa− iqya) 0

 ,
(4.12)

met qx = kx+∆Kx = kx+(Rθ ~K)x−Kx en qy = ky+∆Ky = ky+(Rθ ~K)y−Ky

en met ∆Kx en ∆Ky de x− en y−component van de vector die de Dirac
punten van de onderste en de bovenste laag verbindt. De grootte ∆K van
deze vector kan worden bepaald door in te zien dat beide Dirac punten zich
op een cirkel met straal K = 4π

3a bevinden.[31] Bijgevolg is de driehoek ge-
vormd door de twee Dirac punten en de oorsprong een gelijkbenige driehoek
en geldt er dus dat ∆K = 2K sin θ

2 . Dit is schematisch weergegeven in het
rechterdeel van figuur 4.2.
Deze Hamiltoniaan is equivalent aan die voor bilaag grafeen in een parallel
magneetveld aangezien beide situaties leiden tot een constante term die bij
kx en/of ky wordt opgeteld. De fasefactor eiθ heeft geen effect op het ener-
giespectrum. Bovenstaande Hamiltoniaan is meer bepaald equivalent aan
die voor een algemeen magneetveld in het (x, y)−vlak. De analogie tussen
de twee situaties wordt duidelijker indien ∆ ~K in de kx−richting gericht is.
Door bovenstaande Hamiltoniaan voor ∆Kx = ∆K en ∆Ky = 0 te verge-
lijken met de Hamiltoniaan voor het parallelle magneetveld (4.1), maar dan
met de keuze z = 0 voor de onderste laag en z = d voor de bovenste laag,
volgt er dat ∆K = d

l2B
en dus dat

B = 8π
3a

~
ed

sin θ2 . (4.13)

Dit resultaat is getoond in figuur 4.3. Het blijkt dus dat een rotatie over een
paar graden reeds equivalent is met zeer sterke parallelle magneetvelden van
ongeveer 1000 T, de veldsterkte waarvoor het energiespectrum werd geplot
in figuur 4.1. Hoewel deze magnetische veldsterktes niet rechtstreeks ex-
perimenteel kunnen worden gerealiseerd kan dus wel een gelijkaardig effect
worden bekomen door de twee lagen te roteren ten opzichte van elkaar.
Bovenstaande formule voor het pseudomagneetveld is slechts geldig voor ro-
tatiehoeken tot 30◦. Na een rotatie in tegenwijzerzin over een hoek θ groter
dan 30◦ kan vanuit een gegeven Dirac punt van de onderste laag het dichtst-
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Figuur 4.3: Pseudomagneetveld als functie van de hoek waarover de bovenste
laag geroteerd is ten opzichte van de onderste laag.

bijzijnde Dirac punt van de bovenste laag worden bereikt door een rotatie
in wijzerzin over over een hoek 60◦ − θ. Bijgevolg zal het pseudomagneet-
veld voor rotatiehoeken groter dan 30◦ dalen tot het uiteindelijk verdwijnt
voor θ = 60◦. Voor grotere hoeken zal het pseudomagneetveld dan opnieuw
stijgen en dit blijft zich zo herhalen.

4.2.2 Mechanische spanning

Een andere mogelijke manipulatie van grafeen is het aanbrengen van een
mechanische spanning. Deze spanning wordt gedefinieerd door de relatieve
uitwijking ε die het tweegbrengt op het rooster en door de richting waarin
deze wordt uitgeoefend. Dit laatste wordt bepaald aan de hand van de
hoek θ ten opzichte van de x−as. Een hoek θ = 0 komt overeen met een
spanning in wat de armchair richting wordt genoemd en een hoek θ = π

2
komt overeen met een spanning in wat de zigzag richting wordt genoemd.
De naamgeving duidt op de schikking van de opeenvolgende atomen in deze
richtingen. In beide gevallen zullen de bindingen tussen de atomen worden
vervormd volgens formule (A.6), met overeenkomstige rektensor (A.5), welke
wordt afgeleid in appendix A. In deze appendix worden de basisbegrippen
van de lineaire elasticiteitstheorie herhaald.
Een mogelijk bijkomend effect als gevolg van het uitrekken van het rooster is
de verandering van de hoppingparameters. Het is aannemelijk dat de grootte
van deze parameters schaalt met de lengte l van de interatomaire binding.
Een mogelijk model[32] is gegeven door

γ0(l) = γ0e
−3.37

(
l

aC−C
−1
)
, (4.14)

waarbij de factor 3.37 werd gefit aan experimentele resultaten van dγ0(l)
dl .
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In de armchair richting

Als gevolg van de aangelegde mechanische spanning worden de vectoren die
een A atoom met zijn drie naaste nabuur B atomen verbinden als volgt
vervormd:

~R1 =
(
a√
3
, 0
)
→
(
a√
3

(1 + ε), 0
)
,

~R2 =
(
− a

2
√

3
,
a

2

)
→
(
− a

2
√

3
(1 + ε), a2(1− σε)

)
,

~R3 =
(
− a

2
√

3
,−a2

)
→
(
− a

2
√

3
(1 + ε),−a2(1− σε)

)
,

(4.15)

met σ de Poisson-factor (zie appendix A). Bijgevolg geldt er nog steeds dat
|~R2| = |~R3| en dus ook dat γ02 = γ03. Het matrixelement HAB = γ0f(~k)
dient nu dus te worden vervangen door

HAB(~k) = γ01e
i kxa√

3
(1+ε) + 2γ02e

−i kxa
2
√

3
(1+ε) cos

(
kya

2 (1− σε)
)
, (4.16)

met γ01 = γ0(|~R1|) en γ02 = γ0(|~R2|). Om de nieuwe locatie van de Dirac
punten te bepalen moet bovenstaande uitdrukking gelijk worden gesteld aan
0. Aangezien dit een complexe vergelijking is leidt dit tot het stelsel

 cos
(
kxa√

3 (1 + ε)
)

= −2γ02
γ01

cos
(
kxa
2
√

3(1 + ε)
)

cos
(
kya
2 (1− σε)

)
sin
(
kxa√

3 (1 + ε)
)

= 2γ02
γ01

sin
(
kxa
2
√

3(1 + ε)
)

cos
(
kya
2 (1− σε)

) . (4.17)

Kwadrateren en optellen van beide vergelijkingen levert onmiddellijk de ver-
gelijking voor ky:

2 cos
(
kya

2 (1− σε)
)

= ±γ01
γ02

. (4.18)

Invullen van deze vergelijking in de eerste vergelijking van (4.17) geeft dan
de vergelijking voor kx:

cos
(
kxa√

3
(1 + ε)

)
= ∓ cos

(
kxa

2
√

3
(1 + ε)

)
. (4.19)

De oplossingen van de vergelijkingen met het bovenste teken zijn gegeven
door
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(kx, ky) =
(

(2m+ 1) 2π√
3a(1 + ε)

,

(
± 3
π

arccos
( γ01

2γ02

)
+ 6n

) 2π
3a(1− σε)

)
,

(4.20)
met m en n gehele getallen, en die van de vergelijkingen met het onderste
teken door

(kx, ky) =
(

2m 2π√
3a(1 + ε)

,

(
± 3
π

arccos
(
− γ01

2γ02

)
+ 6n

) 2π
3a(1− σε)

)
,

(4.21)
metm en n opnieuw gehele getallen. De lage-energie benadering vanHAB(~k)
rond het Dirac punt gegeven door (4.20) met m = n = 0, herleidt zich nu
tot

HAB(~k) = γ01

√
3

2 (1 + ε)qxa− iγ02

√√√√1−
(
γ01
2γ02

)2
(1− σε)qya, (4.22)

met analoog aan de situatie van de relatieve rotatie ~q = ~k + ∆ ~K, met
∆ ~K de vector die de oude en de nieuwe Dirac punten met elkaar verbindt.
De Hamiltoniaan voor monolaag grafeen beschrijft in dit geval de typische
kegelvorm die nu echter verplaatst is en waarvan de hellingen nu anders zijn
dan die in het geval zonder mechanische spanning. Deze helling kan worden
gekarakteriseerd door middel van de Fermisnelheid. Deze wordt zoals eerder
vermeld gedefinieerd als de gradiënt naar de impuls van de energie in het
Dirac punt en is nu dus gegeven door

vF,x = (1 + ε)γ01
γ0
vF vF,y =

√√√√4
3 −

(
γ01√
3γ02

)2
(1− σε)γ02

γ0
vF , (4.23)

met vF de monolaag grafeen Fermisnelheid zonder mechanische spanning.
Indien de verandering in de hoppingparameters niet in rekening wordt ge-
nomen, en dus γ01 = γ02 = γ0, dan herleidt dit zich tot vF,x = (1 + ε)vF en
vF,y = (1 − σε)vF . De x−component van de Fermisnelheid neemt dus toe
en de y−component neemt af. Aangezien σ = 0.165 (zie appendix A) is de
verandering in de y−component bovendien kleiner.
Indien nu een mechanische spanning op de bovenste laag wordt uitgeoefend
terwijl de onderste laag in zijn oorspronkelijke positie wordt gelaten dan kan
dit systeem worden beschreven door een Hamiltoniaan die equivalent is aan
de Hamiltoniaan (4.12) voor de relatieve rotatie van de twee lagen. Er is
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Figuur 4.4: Pseudomagneetveld als functie van de relatieve uitwijking als
gevolg van een mechanische spanning in de armchair richting (blauw) en in
de zigzag richting (rood) met verandering van de hoppingparameters (volle
lijnen) en zonder verandering van de hoppingparameters (streepjeslijnen).

nu echter geen extra fasefactor aanwezig maar wel een verandering in de
Fermisnelheid. Bovendien kan nu een analoge redenering aan die voor de
relatieve rotatie van de twee lagen worden gevolgd en geldt er dus opnieuw
dat deze Hamiltoniaan equivalent is aan die voor bilaag grafeen in een pa-
rallel magneeteld via ∆K = d

l2B
met ∆K de afstand tussen de Dirac punten

van de onderste laag en de Dirac punten van de bovenste laag. Indien dit
wordt uitgewerkt voor de Dirac punten aan het K punt dan geeft dit

B = ~
eda

√√√√( 2π√
3

ε

1 + ε

)2
+ 4

((arccos
( γ01

2γ02

)
1− σε

)
− π

3

)2
. (4.24)

Dit resultaat is getoond in figuur 4.4. De pseudomagneetvelden die op deze
manier worden gerealiseerd zijn dus van dezelfde grootteorde als die ten
gevolge van de relatieve rotatie van de twee lagen en kunnen dus opnieuw
worden gebruikt als motivatie voor het hanteren van zeer sterke magneet-
velden. Het model waarin de verandering in de hoppingparameters wordt
meegenomen voorspelt steeds sterkere magneetvelden. Het resultaat wan-
neer deze verandering niet wordt meegenomen kan worden bekomen door in
bovenstaande formule γ01 = γ02 te stellen.

In de zigzag richting

In dit geval worden de vectoren die een A atoom met zijn drie naaste nabuur
B atomen verbinden als volgt vervormd:
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a√
3
, 0
)
→
(
a√
3

(1− σε), 0
)
,

~R2 =
(
− a

2
√

3
,
a

2

)
→
(
− a

2
√

3
(1− σε), a2(1 + ε)

)
,

~R3 =
(
− a

2
√

3
,−a2

)
→
(
− a

2
√

3
(1− σε),−a2(1 + ε)

)
.

(4.25)

Bijgevolg geldt er nog steeds dat |~R2| = |~R3| en dus ook dat γ02 = γ03. Het
matrixelement HAB = γ0f(~k) dient nu dus te worden vervangen door

HAB(~k) = γ01e
i kxa√

3
(1−σε) + 2γ02e

−i kxa
2
√

3
(1−σε) cos

(
kya

2 (1 + ε)
)
, (4.26)

met opnieuw γ01 = γ0(|~R1|) en γ02 = γ0(|~R2|). De nulpunten hiervan zijn
gegeven door

(kx, ky) =
(

(2m+ 1) 2π√
3a(1− σε)

,

(
± 3
π

arccos
( γ01

2γ02

)
+ 6n

) 2π
3a(1 + ε)

)
,

(4.27)
met m en n gehele getallen, en door

(kx, ky) =
(

2m 2π√
3a(1− σε)

,

(
± 3
π

arccos
(
− γ01

2γ02

)
+ 6n

) 2π
3a(1 + ε)

)
,

(4.28)
metm en n opnieuw gehele getallen. De lage-energie benadering vanHAB(~k)
rond het Dirac punt gegeven door (4.27) met m = n = 0, herleidt zich nu
tot

HAB(~k) = γ01

√
3

2 (1− σε)qxa− iγ02

√√√√1−
(
γ01
2γ02

)2
(1 + ε)qya, (4.29)

en de nieuwe Fermisnelheid is nu dus gegeven door

vF,x = (1− σε)γ01
γ0
vF vF,y =

√√√√4
3 −

(
γ01√
3γ02

)2
(1 + ε)γ02

γ0
vF , (4.30)

wat zich zonder verandering in de hoppingparameters herleidt tot vF,x =
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Figuur 4.5: Van links naar rechts: Energiespectrum van bilaag grafeen voor
kx = 0 voor een relatieve uitwijking als gevolg van een mechanische span-
ning in de zigzag richting op de bovenste laag van respectievelijk 0%, 20%
en 25%. In het meest rechtse energiespectrum zijn er twee Dirac punten
samengevoegd.

(1 − σε)vF en vF,y = (1 + ε)vF . In dit geval neemt de x−component dus
af en neemt de y−component toe en is de verandering in de x−component
kleiner. Uit de afstand tussen de Dirac punten van de onderste laag en die
van de bovenste laag kan opnieuw het pseudomagneetveld worden bepaald.
Voor de Dirac punten aan het K punt geeft dit

B = ~
eda

√√√√( 2π√
3

σε

1− σε

)2
+ 4

((arccos
( γ01

2γ02

)
1 + ε

)
− π

3

)2
. (4.31)

Dit resultaat is getoond in figuur 4.4. Er blijkt nu een zeer groot verschil te
zijn tussen het model waarin de verandering in de hoppingparameters in be-
schouwing wordt genomen en waarin deze verandering niet in beschouwing
wordt genomen. Met name voorspelt het laatstgenoemde steeds magneet-
velden die zwakker zijn dan die als gevolg van een spanning in de armchair
richting en voorspelt het eerstgenoemde steeds magneetvelden die sterker
zijn dan die als gevolg van een spanning in de armchair richting. Boven-
dien valt het op dat wanneer de verandering in de hoppingparameters wordt
meegenomen het pseudomagneetveld slechts gedefinieerd is tot een relatieve
uitwijking van ongeveer 23%. Dit is het gevolg van het feit dat er voor rela-
tieve uitwijkingen groter dan die waarde een Dirac punt afkomstig van het
K punt en een Dirac punt afkomstig van het K ′ punt samenvoegen waarna
het geen Dirac punten meer zijn. Deze evolutie van het energiespectrum is
getoond in figuur 4.5. Zoals reeds vermeld in sectie 1.4 breekt grafeen ech-
ter bij relatieve uitwijkingen groter dan 20% en kan bovenstaande kritische
waarde van 23% dus nooit worden bereikt.
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4.2.3 Samenvatting

Het blijkt dus dat de effecten op bilaag grafeen van een parallel magneetveld,
een relatieve rotatie en het relatief vervormen van de twee lagen in elkaar
kunnen worden omgezet door middel van de formules

B = 8π
3a

~
ed

sin θ2 ,

B = ~
eda

√√√√( 2π√
3

ε

1 + ε

)2
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)
1− σε

)
− π

3

)2
,
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3

ε
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)
− π

3

)2)
,

(4.32)

voor een mechanische spanning in de armchair richting en

B = 8π
3a

~
ed

sin θ2 ,
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3
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)
1 + ε

)
− π

3

)2)
,

(4.33)

voor een mechanische spanning in de zigzag richting. Op deze manier kunnen
enorm sterke pseudomagneetvelden worden gerealiseerd. Het valt op dat de
kleine constanten e en d, welke ervoor zorgen dat het effect van een parallel
magneetveld klein is, nu in de noemer staan en zo aanleiding geven tot
de grote pseudoveldsterktes. Wanneer in deze thesis wordt gewerkt met
parallelle magneetvelden van de orde van 10 T tot 103 T wordt daarom
steeds impliciet verondersteld dat het dan dergelijke pseudomagneetvelden
betreft.

4.2.4 Benaderingen

De equivalentie tussen het aanleggen van een parallel magneetveld, het rela-
tief roteren van de twee lagen ten opzichte van elkaar en het aanleggen van
een relatieve mechanische spanning geldt om verschillende redenen slechts
tot op laagste orde.
Ten eerste treedt er bij het uitvoeren van de lage-energie benadering rond
het nieuwe Dirac punt een extra fasefactor op in de Hamiltoniaan voor re-
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Figuur 4.6: Locatie van de Dirac punten van de bovenste laag als gevolg
van een parallel magneetveld met een sterkte die varieert van B = 0 T
tot B = 4000 T (blauw), een relatieve rotatie over een hoek die varieert van
θ = 0 tot θ = π

6 (rood) en een relatieve mechanische spanning in de armchair
richting die leidt tot een relatieve uitwijking die varieert van ε = 0% tot
ε = 50% (groen). De Dirac punten van de onderste laag bevinden zich
steeds in de hoekpunten van de zwarte zeshoek.

latieve rotatie (4.12) en is er een verandering in de Fermisnelheid, (4.23) en
(4.30), als gevolg van een relatieve mechanische spanning. Beide effecten zijn
afwezig in de situatie van het parallelle magneetveld. Zowel een fasefactor
als een verandering in de Fermisnelheid verandert echter niets aan het fun-
damentele feit dat de bijhorende Hamiltoniaan twee gekoppelde monolaag
systemen beschrijft die van elkaar gescheiden zijn in de reciproke ruimte.
Verder is er ook een verschil in hoe de Dirac punten in de verschillende
hoeken van de eerste Brillouin zone opsplitsen, zoals getoond in figuur 4.6.
Als gevolg van het parallelle magneetveld splitsen de Dirac punten overal
in dezelfde richting op en is de opsplitsing overal van dezelfde grootte. Als
gevolg van een relatieve rotatie roteren de Dirac punten van de ene laag weg
ten opzichte van die van de andere laag zoals getoond in het rechterdeel van
figuur 4.2. Bijgevolg is de afstand tussen de Dirac punten van de twee lagen
overal wel even groot maar zijn deze overal in een andere richting van elkaar
gescheiden. De opsplitsing van de Dirac punten als gevolg van een relatieve
mechanische spanning varieert zowel in richting als in grootte tussen de ver-
schillende hoekpunten van de eerste Brillouin zone. Bij het uitrekenen van
fysische observabelen dient er te worden gemiddeld over de inequivalente
valleien en bijgevolg kan dit dus tot verschillende resultaten leiden voor de
drie verschillende situaties.
Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat in werkelijkheid niet alle ro-
tatiehoeken θ en relatieve uitwijkingen ε mogelijk zijn. De eis dat het gero-
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teerde of vervormde systeem nog steeds een periodisch rooster moet zijn is
slechts voldaan voor discrete waarden van respectievelijk θ en ε en bovendien
is de bijhorende eenheidscel veel groter dan de eenheidscel van bilaag grafeen
zonder relatieve rotatie of relatieve uitwijking. Dit is het gevolg van het op-
treden van moirépatronen.[33] Ook het feit dat de koppeling tussen de twee
lagen in de Hamiltoniaan, bijvoorbeeld (4.12) voor relatieve rotatie, dezelfde
is als die voor bilaag grafeen zonder relatieve rotatie of relatieve uitwijking
is een vereenvoudiging. Indien zowel de vernieuwde periodiciteit als de ver-
nieuwde koppeling in rekening worden gebracht dan blijkt dat er in het geval
van relatieve rotatie in het energiespectrum bandkloven kunnen ontstaan.[34]

Voor die waarden van θ waarvoor dit gebeurt is er geen equivalentie meer
met een parallel magneetveld en is er dus geen sprake van een pseudomag-
neetveld. Dit blijkt slechts mogelijk voor rotatiehoeken groter dan 1.89◦ en
bovendien varieert de grootte van de bandkloof zeer grillig als functie van de
rotatiehoek. In dit model blijkt de Fermisnelheid ook te kunnen variëren als
functie van de rotatiehoek. Een gelijkaardige uitgebreide theoretische studie
van het energiespectrum in het geval van relatieve mechanische spanning
bestaat tot op heden niet. Een mogelijke reden is de veel gecompliceerdere
kristalstructuur. Met behulp van “first principles” berekeningen werd wel
reeds aangetoond dat er ook in dit geval bandkloven kunnen ontstaan.[35]

Bovendien blijken er zo zelfs pseudo-elektrische velden te kunnen ontstaan.

4.3 Golffunctie

4.3.1 Vierbandsbehandeling

De golffunctie in de aanwezigheid van een parallel magneetveld kan op een
gelijkaardige manier als die voor bilaag grafeen zonder parallel magneetveld
worden bepaald. De vierbandshamiltoniaan (4.1) leidt nu tot het stelsel

(k̂x − b− iky) |ψB〉 = ε |ψA〉
(k̂x − b+ iky) |ψA〉+ γ′1 |ψB′〉 = ε |ψB〉
(k̂x + b+ iky) |ψB′〉 = ε |ψA′〉
γ′1 |ψB〉+ (k̂x + b− iky) |ψA′〉 = ε |ψB′〉

, (4.34)

met b = d
2l2B

. Uit de eerste twee vergelijkingen kan nu |ψA〉 worden geëlimi-
neerd door de eerste vergelijking te vermenigvuldigen met (k̂x − b+ iky) en
dan de tweede vergelijking erin te substitueren. Op een gelijkaardige manier
kan |ψA′〉 worden geëlimineerd uit de laatste twee vergelijkingen. Dit leidt
tot het stelsel{

(k̂2
x + k2

y − 2bk̂x + b2) |ψB〉 = ε2 |ψB〉 − εγ′1 |ψB′〉
(k̂2
x + k2

y + 2bk̂x + b2) |ψB′〉 = ε2 |ψB′〉 − εγ′1 |ψB〉
. (4.35)



Hoofdstuk 4. Bilaag grafeen in een parallel magneetveld 88

Indien nu de eerste vergelijking wordt vermenigvuldigd met εγ′1 en de tweede
hierin wordt gesubstitueerd, dan kan een vergelijking voor |ψB′〉 worden
opgesteld. Indien vervolgens wordt overgegaan op positierepresentie, dan
levert dit de differentiaalvergelijking voor de golffunctie ψB′(x):

∂4

∂x4ψB′(x) + 2(ε2 + b2−k2
y)
∂2

∂x2ψB′(x) +
(
(ε2− b2−k2

y)2− ε2γ′21
)
ψB′(x) = 0.

(4.36)
De oplossing van deze differentiaalvergelijking is gegeven door

ψB′(x) = c1e
ik−x + c2e

−ik−x + c3e
k+x + c4e

−k+x, (4.37)

met

k± =
√
±(k2

y − ε2 − b2) +
√

4b2(ε2 − k2
y) + ε2γ′21 . (4.38)

Invullen van deze oplossing in de derde vergelijking van het stelsel (4.34)
geeft dan

ψA′(x) =c1

(
k− + iky + b

ε

)
eik−x + c2

(−k− + iky + b

ε

)
e−ik−x

+ c3

(−ik+ + iky + b

ε

)
ek+x + c4

(
ik+ + iky + b

ε

)
e−k+x.

(4.39)

Anderzijds volgt uit de tweede vergelijking van het stelsel (4.35) dat

ψB(x) =c1

(
ε2 − k2

y − (k− + b)2

εγ′1

)
eik−x + c2

(
ε2 − k2

y − (−k− + b)2

εγ′1

)
e−ik−x

+ c3

(
ε2 − k2

y − (−ik+ + b)2

εγ′1

)
ek+x + c4

(
ε2 − k2

y − (ik+ + b)2

εγ′1

)
e−k+x.

(4.40)

Uit de eerste vergelijking van het stelsel (4.34) volgt dan ten slotte dat
bijvoorbeeld voor de eerste term van ψA(x) geldt dat

ψ1
A(x) = c1

(
k− − iky − b

ε

ε2 − k2
y − (k− + b)2

εγ′1

)
eik−x. (4.41)

De andere drie termen worden gegeven door de juiste coëfficiënten en golf-
getallen in de bovenstaande term te substitueren. De bovenstaande vier
subroostergolffuncties definiëren samen de totale golffunctie Ψ(~r).



Hoofdstuk 4. Bilaag grafeen in een parallel magneetveld 89

4.3.2 Tweebandsbenadering

Aan de hand van de tweebandshamiltoniaan (4.2) kan ook de tweebands-
golffunctie worden bepaald. De Hamiltoniaan leidt nu tot het stelsel −

(
(k̂x − iky)2 − b2

)
|ψA′〉 = εγ′1 |ψA〉

−
(
(k̂x + iky)2 − b2

)
|ψA〉 = εγ′1 |ψA′〉

. (4.42)

Vermenigvuldigen van de tweede vergelijking met −
(
(k̂x−iky)2−b2

)
, de eer-

ste vergelijking erin substitueren en overgaan op positierepresentatie levert
dan de differentiaalvergelijking

∂4

∂x4ψA(x)− 2(k2
y − b2) ∂

2

∂x2ψA(x) +
(
(k2
y + b2)2 − ε2γ′21

)
ψA(x) = 0. (4.43)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is gegeven door

ψA(x) = c1e
ik−x + c2e

−ik−x + c3e
k+x + c4e

−k+x, (4.44)

met

k± =
√
±(k2

y − b2) +
√
ε2γ′21 − 4b2k2

y. (4.45)

Invullen van deze golffunctie in de tweede vergelijking van (4.42) levert

ψA′(x) =c1
(−ik− + ky)2 + b2

εγ′1
eik−x + c2

(ik− + ky)2 + b2

εγ′1
e−ik−x

+ c3
(−k+ + ky)2 + b2

εγ′1
ek+x + c4

(k+ + ky)2 + b2

εγ′1
e−k+x.

(4.46)

De totale golffunctie is dus gegeven door

Ψ(~r) =c1

(
1

(−ik−+ky)2+b2

εγ′1

)
eik−x + c2

(
1

(ik−+ky)2+b2

εγ′1

)
e−ik−x

+ c3

(
1

(−k++ky)2+b2

εγ′1

)
ek+x + c4

(
1

(k++ky)2+b2

εγ′1

)
e−k+x.

(4.47)
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4.4 Verstrooiing aan een potentiaal

4.4.1 Stroomdichtheid

De extra term in de vierbandshamiltoniaan (4.1) als gevolg van de aanwe-
zigheid van het parallelle magneetveld kan worden herschreven als

~vF b
(
−σx 0

0 σx

)
. (4.48)

Deze matrix is hermitisch en zal bijgevolg, net als de reeds aanwezige ma-
trix γ, wegvallen bij de berekening van de stroomdichtheid ~j, analoog aan
vergelijking (3.58). De stroomdichtheid is bijgevolg nog steeds gegeven door
~j = vFΨ†~ΣΨ en indien dit voor de eerste term van de vierbandsgolffunctie
wordt uitgewerkt dan geeft dit als resultaat

j+,−
x,1 = vF c

∗
1


k−+iky−b

ε

ε2−k2
y−(k−+b)2

εγ′1
ε2−k2

y−(k−+b)2

εγ′1
k−−iky+b

ε
1


T

c1


ε2−k2

y−(k−+b)2

εγ′1
k−−iky−b

ε

ε2−k2
y−(k−+b)2

εγ′1
1

k−+iky+b
ε

 ,
(4.49)

waarbij de exponentiële factoren opnieuw zijn weggevallen. Uitwerken van
deze uitdrukking geeft dan

j+,−
x,1 = 2vF

((
ε2 − k2

y − (k− + b)2)2
ε2γ′21

(k− − b)
ε

+ k− + b

ε

)
|c1|2. (4.50)

De stroomdichtheden geassocieerd met de andere termen kunnen opnieuw
worden bepaald door middel van de substituties van de correcte coëfficiënten
en golfgetallen.

4.4.2 Potentiaalstap

Aan de hand van het energiespectrum 4.1 is te zien dat er voor lage ener-
gieën nu steeds vier propagerende toestanden beschikbaar zullen zijn: twee
rechtspropagerende en twee linkspropagerende. Er dient nu dus onderscheid
te worden gemaakt tussen een elektron dat invalt in de k−−toestand, waar-
voor het stelsel

Ψ(k−, k+, 1, r1, r2, 0) = Ψ
(
q−, q+, t1Θ(E−V ), t1Θ(V−E), t2Θ(V−E), t2Θ(E−V )

)
(4.51)
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Figuur 4.7: De verschillende transmissie- en reflectiewaarschijnlijkheden als
functie van het transversale golfgetal ky en de energie E voor een poten-
tiaalstap met hoogte V = 0.01γ0 in een parallel magneetveld met sterkte
B = 500 T.



Hoofdstuk 4. Bilaag grafeen in een parallel magneetveld 92

moet worden opgelost, en een elektron dat invalt in de k+−toestand, waar-
voor het stelsel

Ψ(k−, k+, 0, r1, r2, 1) = Ψ
(
q−, q+, t1Θ(E−V ), t1Θ(V−E), t2Θ(V−E), t2Θ(E−V )

)
(4.52)

moet worden opgelost. Dit kan beter worden ingezien aan de hand van het
linkerdeel van figuur 4.8. Hierop zijn de aanwezige propagerende toestanden
en hun bijhorende coëfficiënten aangeduid. Aangezien nu zowel links als
rechts van de potentiaalstap zowel de k−− als de k+−toestand propagerend
kunnen zijn, zijn er nu vier transmissie- en vier reflectiewaarschijnlijkheden.
Deze zijn gegeven door

Tξη =
|j+,η
x,2 |
|j+,ξ
x,1 |

en Rξη =
|j−,ηx,1 |
|j+,ξ
x,1 |

, (4.53)

met ξ, η = ±. Deze coëfficiënten moeten wegens het behoud van waarschijn-
lijkheid voldoen aan ∑

η

(
Tξη +Rξη

)
= 1. (4.54)

De verschillende transmissie- en reflectiewaarschijnlijkheden zijn getoond in
figuur 4.7. De resultaten hiervan zijn te verklaren aan de hand van het
rechterdeel van figuur 4.8. In gebied 1 zijn de k−−, k+− en q−−toestanden
propagerend maar de q+−toestand niet. Dit is overeenkomstig met het feit
dat T−+ en T++ er 0 zijn maar dat de andere waarschijnlijkheden er wel
groter dan 0 zijn. In gebied 2 is ook de q+−toestand propagerend. Dit weer-
spiegelt zich in het feit dat T−+ in dit gebied een waarschijnlijkheid groter
dan 0 heeft. Wegens het behoud van waarschijnlijkheid leidt dit tot een
verlaging van (een van) de andere waarschijnlijkheden. De T++ coëfficiënt
wordt ook groter dan 0 maar blijkt steeds beperkt te blijven tot een maxi-
mum van ongeveer 0.03. In gebied 3 is de k+−toestand niet propagerend en
bijgevolg zijn de onderste vier plots hier niet meer gedefinieerd. Verder heeft
dit ook tot gevolg dat R−+ in dit gebied 0 is. In gebied 4 zijn de k−− en de
k+−toestanden propagerend maar de q−− en de q+−toestanden niet. Dit
verklaart dat de vier transmissiewaarschijnlijkheden in dit gebied 0 zijn en
de vier reflectiewaarschijnlijkheden verschillend van 0. In gebied 5 is enkel de
k−−toestand propagerend en bijgevolg is in dit gebied R−− = 1 en zijn alle
andere waarschijnlijkheden 0 of niet-gedefinieerd. In gebied 6 zijn de k−− en
de q−− toestanden propagerend en de k+− en de q+−toestanden niet. Als
gevolg hiervan zijn T−+ en R−+ hier 0 en zijn T−− en R−− groter dan 0. Het
blijkt echter dat T−− hier nagenoeg 1 is en R−− nagenoeg 0. Het valt ten
slotte ook op dat R−+ = R+−, wat een gevolg is van tijdsomkeersymmetrie
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Figuur 4.8: Links: Schematische voorstelling van de verstrooiing van een
elektron aan een potentiaalstap. Het energiespectrum (rood) is links en
rechts van de stap (zwart) weergegeven voor ky 6= 0. De propagerende toe-
standen (zwarte pijlen) en hun bijhorende coëfficiënten zijn aangeduid voor
verschillende energieën waarbij het subscript overeenkomt met de overeen-
komstige zone van deze toestand op het rechterdeel van de figuur. Rechts:
Schematische voorstelling van de verschillende gebieden, overeenkomstig met
figuur 4.7, met verschillende propagerende toestanden.

en het feit dat de twee verschillende valleien equivalent zijn.[30]

De conductantie is nu gegeven door

Ga

G0Ly
= 1
π

∫
d(kya)

∑
ξ,η

Tξη (4.55)

en is getoond in figuur 4.9. Het verschil tussen de situatie zonder magneet-
veld en die met een magneetveld B = 100 T is klein. Voor E < V zijn er
voor B = 100 T, op kleine schaal en dus moeilijk zichtbaar, en B = 300
T echter lokale maxima en minima voor energiewaarden symmetrisch ten
opzichte van E = V

2 . Deze komen overeen met de overgang tussen het pro-
pagerend en het niet-propgarend zijn van de k+− en de q+−toestanden.
Naarmate het magneetveld sterker is bevinden deze overgangen zich dichter
bij elkaar. Voor B = 500 T zijn deze overgangen elkaar reeds gekruist en is
er dus een verhoogde conductantie welke overeenkomt met gebied 2 op het
rechterdeel van figuur 4.8. Voor E > V blijkt de conductantie lager te zijn
voor sterkere magneetvelden. Dit is een gevolg van het feit dat er dan voor
een gegeven energie een kleiner ky−interval is waarvoor de q−−toestand een
propagerende toestand is en dus voor een verhoogde transmissie zorgt. Deze
effecten zijn ook zichtbaar op het rechterdeel van figuur 4.9. Voor het elek-
tron met energie E = 0.015γ0 is de afname van de conductantie met het
magneetveld duidelijk zichtbaar. Voor het elektron met energie E = 0.002γ0
is de variatie van de conductantie met het magneetveld minder uitgesproken.
Er is echter ook een minimum in de conductantie zichtbaar. Het magneet-
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Figuur 4.9: Links: Conductantie voor een potentiaalstap met hoogte V =
0.01γ0 in de afwezigheid (magenta streepjeslijn) en aanwezigheid van een
parallel magneetveld met sterkte B = 100 T (blauw), B = 300 T (rood)
en B = 500 T (zwart) als functie van de energie van het elektron. Rechts:
Conductantie voor dezelfde potentiaalstap voor een elektron met energie
E = 0.015γ0 (blauw) en E = 0.002γ0 (rood) als functie van het magneetveld.

veld waarvoor dit minimum zich voordoet komt overeen met dat waarvoor
het minimum op het linkerdeel van de figuur zich in E = 0.002γ0 bevindt.

4.4.3 Potentiaalbarrière

Net als voor de situaties van monolaag en bilaag grafeen zonder magneetveld
moet nu zowel voor x = 0 als voor x = d een stelsel worden opgelost. In
de barrière zijn alle vier de toestanden toegestaan en de stelsels die moeten
worden opgelost zijn dus

Ψ(k−, k+, 1, r1, r2, 0) = Ψ
(
q−, q+, a, b, c, d) (4.56)

voor x = 0 en

Ψ
(
q−, q+, a, b, c, d) = Ψ(k−, k+, t1, 0, 0, t2) (4.57)

voor x = d. Dit zijn de op te lossen stelsels voor een elektron invallend in
de k−−toestand. Voor een elektron invallend in de k+−toestand moeten de
coëfficiënten 1 en 0 in het linkerlid van vergelijking (4.56) worden omgewis-
seld. Uit het eerste stelsel kan de transfermatrix voor de eerste overgang T I
worden bepaald waaruit door de gebruikelijke substituties de transfermatrix
voor de tweede overgang T II kan worden bepaald. Met behulp van de matrix
M = T IT II kunnen de coëfficiënten r1, r2, t1 en t2 dan worden gevonden
door het stelsel
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Figuur 4.10: De verschillende transmissie- en reflectiewaarschijnlijkheden als
functie van het transversale golfgetal ky en de energie E voor een potenti-
aalbarrière met hoogte V = 0.01γ0 en breedte d = 50 nm in een parallel
magneetveld met sterkte B = 500 T.
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Ψ(k−, k+, 1, r1, r2, 0) = MΨ(k−, k+, t1, 0, 0, t2) (4.58)

op te lossen, en gelijkaardig voor een invallend elektron in de k+−toestand.
Met behulp van de gevonden coëfficiënten kunnen dan de transmissie- en
reflectiewaarschijnlijkheden zoals gedefinieerd in (4.53) worden berekend. In
de definitie van de transmissie dient nu wel de verandering van subscript
2→ 3 te worden doorgevoerd aangezien de eindtoestand zich nu rechts van
de potentiaalbarrière bevindt. De resultaten zijn getoond in figuur 4.10.
De reflectiewaarschijnlijkheden zijn gelijkaardig aan die voor de potenti-
aalstap aangezien de situatie links van het potentiaalgebied niet is veran-
derd. De transmissiewaarschijnlijkheden zijn wel significant verschillend.
Het blijkt dat de transmissiewaarschijnlijkheden voor verstrooiingen die het
soort toestand behouden domineren over de verstrooiingen waarbij van toe-
stand wordt veranderd. Dit is te verklaren doordat het behoud van toestand
kan worden verwezenlijkt door in de barrière te veranderen van toestand,
met andere woorden via de overgangen k± → q∓ → k±. Aan de hand van
figuur 4.7 blijkt namelijk dat de transmissiewaarschijnlijkheden T±∓ voor
de potentiaalstap aanzienlijk groter zijn dan de transmissiewaarschijnlijkhe-
den T±± voor E < V . Bovenstaande overgangen zullen voor E < V dus
domineren. Voor E > V geldt om een gelijkaardige reden dat de trans-
missiewaarschijnlijkheid T−− de grootste is. Het valt ook op dat er nu niet
alleen geldt dat R−+ = R+− maar dat er nu ook geldt dat T−+ = T+−.
De reden hiervoor is analoog aan het hierboven vermelde argument voor
de potentiaalstap.[30] De transmissiewaarschijnlijkheid T−− vertoont nu een
groot gebied rond E = V en ky = 0 waarin er als gevolg van de eindigheid
van de barrière een eindige transmissiewaarschijnlijkheid is ondanks het feit
dat er daar geen propagerende toestanden in de barrière zijn.
In figuur 4.11 is de conductantie getoond. Deze is net als voor de poten-
tiaalstap zeer gelijkaardig voor de situatie zonder magneetveld en die met
een magneetveld B = 100 T. Voor E > V is de conductantie, net als voor
de potentiaalstap, lager voor sterkere magneetvelden, zoals te zien is aan de
hand van zowel het linker- als het rechterdeel van de figuur. Voor E < V
vertoont de conductantie nu een zeer verschillend verloop voor verschillende
waarden van het magneetveld. Dit is te verklaren doordat het verhogen
van het magneetveld het aantal resonanties zoals waargenomen in de trans-
missiewaarschijnlijkheid voor bilaag grafeen (figuur 3.12), en dus ook in de
bijhorende conductantie (figuur 3.14), doet verminderen. Voor B = 100 T
zijn er, net als in het geval zonder magneetveld, nog twee over en bovendien
zijn deze in dit geval nagenoeg onafhankelijk van ky en zouden deze dus als
bijna horizontale lijnen verschijnen op de transmissieplots. Dit is wat ervoor
zorgt dat deze pieken zo uitgesproken zichtbaar zijn in figuur 4.11. Voor
B = 300 T zijn er reeds geen resonanties meer aanwezig en dit verklaart dan
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Figuur 4.11: Links: Conductantie voor een potentiaalbarrière met hoogte
V = 0.01γ0 en breedte d = 50 nm in de afwezigheid (magenta streepjes-
lijn) en aanwezigheid van een parallel magneetveld met sterkte B = 100 T
(blauw), B = 300 T (rood) en B = 500 T (zwart) als functie van de ener-
gie van het elektron. Rechts: Conductantie voor dezelfde potentiaalbarrière
voor een elektron met energie E = 0.015γ0 (blauw) en E = 0.002γ0 (rood)
als functie van het magneetveld.

ook de lage conductantie voor E < V . Voor B = 500 T zijn er nog steeds
geen resonanties aanwezig maar het feit dat de k+− en de q+−toestanden
nu reeds in een groot bereik van ky− en E−waarden propagerend zijn zal
nu een verhoogde conductantie tot gevolg hebben. Dit is ook te zien op het
rechterdeel van figuur 4.11. De conductantie voor het elektron met energie
E = 0.002γ0 begint te stijgen vanaf de waarde van het magneetveld waar-
voor de k+−toestand propagerend wordt. De conductantie voor het elektron
met energie E = 0.015γ0 neemt af met het magneetveld wat opnieuw het
gevolg is van het feit dat de q−−toestand voor een gegeven energie dan in
een kleiner ky−interval propagerend is.

4.5 Pseudospin
Door opnieuw over te gaan op poolcoördinaten in de reciproke ruimte blijkt
aan de hand van de vierbandshamiltoniaan (4.1) dat het parallelle magneet-
veld aanleiding geeft tot een extra term

−
√

3
2 γ0

ad

2l2B
σlz ⊗ σsx (4.59)

in de gewone bilaag vierbandshamiltoniaan (3.85). Bijgevolg commuteert
deze Hamiltoniaan nu ook voor θ = 0 niet meer met σlx⊗Is2 en is het nu niet
meer mogelijk om de energiebanden te labelen op basis van hun pseudospin.
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Figuur 4.12: Relatieve fase van de golffunctie van een elektron op een curve
van constante energie E = 0.015γ0 (rood) en E = 0.06γ0 (lichtblauw) in de
reciproke ruimte in een parallel magneetveld met sterkte B = 1000 T.

De tweebandshamiltoniaan (4.2) kan nu echter worden herschreven als

H2 = −3
4
γ2

0
γ1

(ka)2
((

cos(2θ)−
(

d

2l2Bk

)2)
σx + sin(2θ)σy

)
, (4.60)

wat voor θ = 0 nog steeds commuteert met σx, welke dus opnieuw de rol van
de behouden pseudospinoperator speelt. Transformatie naar de basis van de
eigentoestanden van deze operator levert dan onmiddellijk dat de energie-
band E = ±3

4
γ2

0
γ1

(
(kxa)2 −

(
ad
2l2B

)2)
overeenstemt met een pseudospinwaarde

σ = ∓1, zoals aangeduid op figuur 4.1. Net als voorheen bepaalt de fase
α van de ψA′ component van de tweebandsgolffunctie (4.47) ten opzichte
van de ψA component of de golffunctie een eigentoestand van de behouden
pseudospinoperator is of niet. Deze fase is nu voor een invallend elektron
gegeven door

α = Im
(

ln
(
ψA′

ψA

))
= Im

(
ln
(

(−ikx + ky)2 + b2√(
k2
x + k2

y + b2
)2
− 4k2

xb
2

))
(4.61)

en is in figuur 4.12 geplot in de reciproke ruimte. De horizontale pijlen zijn
eigentoestanden van de behouden pseudospinoperator. Bovendien blijkt dit
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resultaat opnieuw identiek te zijn voor de tweebandsbenadering en de vie-
bandsbehandeling. Voor voldoende lage energie is de pseudospinverdeling in
de reciproke ruimte dus gegeven door twee afzonderlijke monolaag systemen
met tegengestelde pseudospin. Boven een bepaalde drempelenergie, gege-
ven door de energie in ~k = 0, wordt de pseudospinverdeling echter gegeven
door die van bilaag grafeen. Uit het tweebandsspectrum (4.4) volgt dat deze
overgang zich voordoet bij een energie gegeven door

E

γ0
= 3γ0

γ1

(
adeB

4~

)2
. (4.62)

Bovendien blijkt dat voor ky = 0 de naar links gerichte pijlen overeenkomen
met een elektron in de k−−toestand en de naar rechts gerichte pijlen met een
elektron in de k+−toestand. Bijgevolg is het onmogelijk voor een elektron
om bij loodrechte inval te reflecteren naar de andere toestand. Dit is ook
zo voor transmissie bij E > V . Dit betekent dus dat er voor ky = 0 geldt
dat R−+ = R+− = 0 en voor E > V bovendien ook dat T−+ = T+− = 0.
Dit wordt ook zo waargenomen in figuur 4.7 en figuur 4.10. Voor E < V
worden de pseudospinpijlen in het potentiaalgebied omgedraaid ten opzichte
van die in figuur 4.12. Bijgevolg zal het voor het elektron nu onmogelijk zijn
om te verstrooiien naar dezelfde toestand in het potentiaalgebied. Voor de
potentiaalstap geldt er bij loodrechte inval dus dat T−− = T++ = 0 voor
E < V , wat opnieuw in overeenstemming is met figuur 4.7. Voor de potenti-
aalbarrière betekent dit dat het elektron zowel bij het in- als uitgaan van de
barrière van toestand moet veranderen en zal het bijgevolg onmogelijk zijn
om rechts van de barrière in de andere toestand te eindigen in vergelijking
met de toestand links van de barrière. Bijgevolg zal er in dit geval bij lood-
rechte inval voor E < V ook gelden dat T−+ = T+− = 0. Dit is opnieuw in
overeenstemming met de resultaten in figuur 4.10.



Hoofdstuk 5

Bilaag grafeen in een hellend
magneetveld

De effecten van een perfect loodrecht en van een perfect parallel magneet-
veld ten opzichte van het grafeenvlak zijn zoals gezien zeer verschillend. In
de realiteit is het echter onmogelijk om zo een perfect magneetveld aan te
leggen en zal het magneetveld steeds zowel een loodrechte als een parallelle
component hebben. Het magneetveld ~B = B‖~ey+B⊥~ez kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van de vectorpotentiaal ~A = B‖z~ex+B⊥x~ey. In dit geval moeten
zowel de substitutie k̂x → k̂x + z

l2B‖
als de substitutie k̂y → k̂y + x̂

l2B⊥
worden

doorgevoerd. Het golfgetal ky is dus nog steeds een goed kwantumgetal en
verder kunnen opnieuw de ladderoperatoren (2.34) en (2.35) worden inge-
voerd. Indien opnieuw voor de onderste laag z = −d

2 en voor de bovenste
laag z = d

2 wordt genomen dan wordt de Hamiltoniaan gegeven door

Ĥ4 = ~vF



0
√

2
lB⊥

â− d
2l2B‖

0 0
√

2
lB⊥

â† − d
2l2B‖

0 0 γ′1

0 0 0
√

2
lB⊥

â† + d
2l2B‖

0 γ′1
√

2
lB⊥

â+ d
2l2B‖

0


.

(5.1)
Met lB⊥√

2
d

2l2B‖
= lB⊥√

2 b ≡ c leidt de Schrödingervergelijking met deze Hamilto-

niaan tot het stelsel

100
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(â− c) |ψB〉 = lB⊥√
2 ε |ψA〉

(â† − c) |ψA〉 = lB⊥√
2
(
ε |ψB〉 − γ′1 |ψB′〉

)
(â† + c) |ψB′〉 = lB⊥√

2 ε |ψA′〉
(â+ c) |ψA′〉 = lB⊥√

2
(
ε |ψB′〉 − γ′1 |ψB〉

)
. (5.2)

Laten inwerken van â†− c op de eerste vergelijking, de tweede erin substitu-
eren en laten inwerken van â + c op de derde vergelijking en de vierde erin
substitueren levert dan het stelsel (â† − c)(â− c) |ψB〉 =

l2B⊥
2 ε(ε |ψB〉 − γ′1 |ψB′〉)

(â+ c)(â† + c) |ψB′〉 =
l2B⊥

2 ε(ε |ψB′〉 − γ′1 |ψB〉)
. (5.3)

Met behulp van de tweede vergelijking kan |ψB〉 als functie van |ψ′B〉 worden
geschreven. Indien deze uitdrukking vervolgens wordt ingevuld in de eerste
vergelijking dan leidt dit onder andere tot een term evenredig met

(â† − c)(â− c)(â+ c)(â† + c) = â†âââ† + c(â†ââ− âââ†)− c2(â†
2

+ â2) + c4

= (â†â)2 + â†â− 2câ− c2(â†
2

+ â2) + c4,

(5.4)

waarbij gebruikt werd gemaakt van de commutatierelatie [â, â†] = 1̂. De
volledige vergelijking is gegeven door

(
(â†â)2 + (1− l2B⊥ε

2)â†â+
l2B⊥ε

2

2

(
l2B⊥(ε2 − γ′21 )

2 − 1
)

− 2câ− c2(â†
2

+ â2)− c2l2B⊥ε
2 + c4

)
|ψB′〉 = 0.

(5.5)

De toestand |ψB′〉 is nu dus geen eigentoestand meer van de teloperator en de
vergelijking kan bovendien niet exact worden opgelost. Bijgevolg zal het nut-
tig zijn om enerzijds de limiet van een kleine parallelle magneetcomponent te
beschouwen en anderzijds de limiet van een kleine loodrechte magneetcom-
ponent. Ten slotte zal ook nog een variationele aanpak worden toegepast
om magneetvelden in een willekeurige richting te beschrijven.
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5.1 Kleine parallelle magneetcomponent
In de limiet van een kleine parallelle magneetcomponent zal c klein zijn.
Indien de gezochte toestand en energie respectievelijk worden geschreven als
|ψB′〉 = |ψ(0)

B′ 〉+ |ψ
(1)
B′ 〉+ |ψ

(2)
B′ 〉+ . . . en ε = ε(0) + ε(1) + ε(2) + . . ., waarbij het

superscript duidt op de orde in c, dan kan bovenstaande vergelijking worden
opgesplitst in verschillende ordes. De nulde orde vergelijking herleidt zich
tot vergelijking (3.48) voor een perfect loodrecht magneetveld. Bijgevolg
zijn |ψ(0)

B′ 〉 en ε(0) dus gegeven door respectievelijk |n〉 en (3.50). De eerste
orde vergelijking is gegeven door

(
(â†â)2 + (1− l2B⊥ε

(0)2
n )â†â+

l2B⊥ε
(0)2
n

2

(
l2B⊥(ε(0)2

n − γ′21 )
2 − 1

))
|ψ(1)
nB′
〉

− 2l2B⊥ε
(0)
n ε(1)

n n |n〉+ l2B⊥ε
(0)
n ε(1)

n

(
l2B⊥(2ε(0)2

n − γ′21 )
2 − 1

)
|n〉+ 2ic

√
n |n− 1〉 = 0.

(5.6)

Opdat het linkerlid 0 zou zijn dient de laatste term te worden gecompenseerd
door de term evenredig met |ψ(1)

nB′ 〉. Deze term kan namelijk niet worden ge-
bruikt om de termen evenredig met |n〉 te compenseren aangezien de operator
tussen de grote haakjes wegens de nulde orde vergelijking identisch 0 geeft
wanneer deze inwerkt op |n〉. Bijgevolg is de enige manier om aan boven-
staande vergelijking te voldoen gegeven door ε(1)

n = 0 en |ψ(1)
nB′ 〉 = αn |n− 1〉.

Uit bovenstaande vergelijking voor ε(1)
n = 0 volgt dat de evenredigheidsfactor

αn gegeven is door

αn = − 2ic
√
n

(n− 1)2 + (1− l2B⊥ε
(0)2
n )(n− 1) +

l2B⊥
ε

(0)2
n

2

(
l2B⊥

(ε(0)2
n −γ′21 )
2 − 1

)

= 2ic
√
n

2n− l2B⊥ε
(0)2
n

,

(5.7)

waarbij gebruik werd gemaakt van de uitdrukking voor de nulde orde energie
(3.50). De kleine parallelle magneetcomponent heeft dus tot gevolg dat de
eigentoestand geen zuivere laddertoestand meer is maar een superpositie van
twee laddertoestanden. Bovendien blijkt uit bovenstaande formule dat de
eigentoestand voor n = 0 ongestoord blijft tot op eerste orde.
Om de eerste niet-verdwijnende energiecorrectie te vinden dient de tweede
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Figuur 5.1: Energiespectrum van bilaag grafeen voor n = 1 (blauw) en n = 2
(rood) als functie van de loodrechte magneetcomponent zonder parallelle
magneetcomponent (volle lijnen) en met een parallelle magneetcomponent
B‖ = 300 T (streepjeslijnen).

orde vergelijking te worden beschouwd. Aangezien ε(1)
n = 0 is deze vergelij-

king echter gegeven door de eerste orde vergelijking met nu |ψ(2)
nB′ 〉 in plaats

van |ψ(1)
nB′ 〉, ε

(2)
n in plaats van ε(1)

n en waarbij de laatste term dient te worden
vervangen door −2câ |ψ(1)

nB′ 〉 − c
2(â†2 + â2) |n〉 − c2l2B⊥ε

(0)2
n |n〉. Net als voor-

heen dienen de termen horende bij de verschillende toestanden afzonderlijk
0 te zijn. Het gelijk aan 0 stellen van de term horende bij |n〉 levert dan
onmiddellijk

ε(2)
n = ε

(0)
n c2

l2B⊥
(2ε(0)2

n −γ′21 )
2 − 1− 2n

. (5.8)

In figuur 5.1 is de energie getoond tot op tweede orde in c. Aangezien de
energieniveaus nog steeds symmetrisch zijn ten opzichte van E = 0 worden
alleen de positieve energieniveaus getoond. Het blijkt dus dat de Landau
niveaus als gevolg van het loodrechte magneetveld zeer robuust zijn. Er is
een grote parallelle magneetcomponent vereist om een significante storing te
veroorzaken. Bovendien valt het op dat de energie van de onderste niveaus
verlaagt terwijl die van de bovenste niveaus verhoogt. Er dient wel te worden
opgemerkt dat er voor B⊥ → 0 geldt dat c → ∞ en dat de gehanteerde
benadering dan niet langer geldig is. Ten slotte valt ook op dat voor het
nulde orde Landau niveau, waarvoor geldt dat ε(0)

n = 0 ongeacht de sterkte
van het loodrechte magneetveld, ook geldt dat ε(2)

n = 0 ongeacht de sterkte
van zowel de loodrechte als de parallelle component van het magneetveld.
Vervolgens kunnen ook de andere componenten van de eigentoestand tot op
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Figuur 5.2: Elektronladingsdichtheid voor ky = 0 en voor n = 1 (blauw) en
n = 2 (rood) in een perfect loodrecht magneetveld B⊥ = 10 T (volle lijnen)
en in een hellend magneetveld met dezelfde loodrechte magneetcomponent
en parallelle magneetcomponent B‖ = 300 T (streepjeslijnen), hiervoor geldt
dat c ≈ 0.44.

eerste orde in c worden bepaald. Invullen van |ψnB′ 〉 in de derde vergelijking
van (5.2) levert

(â† + c)(|n〉+ αn |n− 1〉) = lB⊥√
2

(ε(0)
n + ε(2)

n )(|ψ(0)
nA′
〉+ |ψ(1)

nA′
〉). (5.9)

Hieruit volgt dat |ψ(1)
nA′ 〉 gegeven is door

|ψ(1)
nA′
〉 =

√
2

lB⊥ε
(0)
n

(iαn
√
n+ c) |n〉 . (5.10)

Op een analoge manier kunnen ook |ψnA〉 en |ψnB 〉 tot op eerste orde in c
worden bepaald. Na normalisatie van de totale eigentoestand |Ψn〉 kan dan
de ladingsdichtheid, gegeven door −eρn(x) = −eΨ†n(x)Ψn(x), worden bere-
kend. Deze wordt in figuur 5.2 in absolute waarde getoond, waarbij opnieuw
wordt verondersteld dat de elektronen zich enkel langs de x−as kunnen be-
vinden. Om het effect zichtbaar te maken op de schaal van de volledige
ladingsdichtheid werd de figuur gemaakt voor een iets te grote waarde van
c. Het blijkt dus dat de invloed van de parallelle magneetcomponent hierop
zeer zwak is. Dit is te verklaren doordat er in het algemeen geldt dat

Ψ†n(x)Ψn(x) = (Ψ†
(0)
n (x) + Ψ†

(1)
n (x))(Ψ(0)

n (x) + Ψ(1)
n (x))

= Ψ†
(0)
n (x)Ψ(0)

n (x) + Ψ†
(1)
n (x)Ψ(1)

n (x) + 2Re(Ψ†
(0)
n (x)Ψ(1)

n (x)).
(5.11)
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Het blijkt echter dat de eerste en de derde component van Ψ(1)
n (x) reëel

zijn terwijl de tweede en de vierde component imaginair zijn. Daar staat
tegenover dat de eerste en derde component van Ψ(0)

n (x) imaginair zijn terwijl
de tweede en vierde component reëel zijn. Bijgevolg is de laatste term uit
bovenstaande vergelijking zuiver imaginair en is het reële deel ervan dus
0. De enige overgebleven correctieterm, de tweede term in bovenstaande
vergelijking, is tweede orde in c. Hoewel de totale golffunctie reeds in eerste
orde in c varieert, verandert de ladingsdichtheid dus pas in tweede orde in c.

5.2 Kleine loodrechte magneetcomponent
De vergelijking (5.5) kan ook worden omgevormd tot een differentiaalverge-
lijking door over te gaan op positierepresentatie. Gebruik makende van de
definities van de ladderoperatoren (2.34) en (2.35) levert dit

(
∂4

∂x4 − 2
((

ky + x

l2B⊥

)2
− ε2 − b2

)
∂2

∂x2 −
4
l2B⊥

(
ky + x

l2B⊥
− ib

)
∂

∂x

+
(
ky + x

l2B⊥

)2((
ky + x

l2B⊥

)2
+ 2(b2 − ε2)

)
− 3
l4B⊥

+ ε2(ε2 − γ′21 − 2b2)

+ b4 + 4ib
l2B⊥

(
ky + x

l2B⊥

))
ψB′(x) = 0.

(5.12)

Aangezien de loodrechte magneetcomponent nu klein wordt verondersteld
kan bovenstaande differentiaalvergelijking, door de gezochte golffunctie te
schrijven als ψB′(x) = ψ

(0)
B′ (x) +ψ

(1)
B′ (x) + . . ., worden opgesplitst in verschil-

lende ordes in B⊥. Aangezien 1
l2B⊥

= eB⊥
~ geldt er dus dat 1

l2B⊥
de eerste orde

voorstelt en dat de nulde orde kan worden bekomen door de limiet lB⊥ →∞
te nemen. De nulde orde differentiaalvergelijking herleidt zich tot de diffe-
rentiaalvergelijking (4.36) voor bilaag grafeen in een parallel magneetveld en
de nulde orde golffunctie ψ(0)

B′ (x) is dus gegeven door (4.37). De eerste orde
vergelijking kan worden geschreven als

∂4

∂x4ψ
(1)
B′ (x) + 2(ε2 + b2 − k2

y)
∂2

∂x2ψ
(1)
B′ (x) +

(
(ε2 − b2 − k2

y)2 − ε2γ′21
)
ψ

(1)
B′ (x)

= 4
l2B⊥

(
kyx

∂2

∂x2ψ
(0)
B′ (x) + (ky − ib)

∂

∂x
ψ

(0)
B′ (x) +

(
kyx

(
ε2 − b2 − k2

y

)
− ibky

)
ψ

(0)
B′ (x)

)
.

(5.13)
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Deze differentiaalvergelijking kan analytisch worden opgelost. De homogene
vergelijking is opnieuw de nulde orde vergelijking. De particuliere oplossing
kan worden gevonden met behulp van de methode van de Wronskiaan W ,
welke in dit geval gegeven is door de vier bij vier matrix waarvan de eerste
rij gegeven is door de homogene oplossingen eik−x, e−ik−x, ek+x en e−k+x en
de tweede, derde en vierde rij door respectievelijk de eerste, tweede en derde
afgeleide hiervan. De particuliere oplossing is dan gegeven door

ψ
(1)
B′ (x) = b1(x)eik−x + b2(x)e−ik−x + b3(x)ek+x + b4(x)e−k+x, (5.14)

met de coëfficiënten

bi(x) =
∫ Det(Wi)

Det(W ) dx, (5.15)

met Wi gegeven door de Wronskiaan waarin de ide kolom vervangen is door
de vector

(
0, 0, 0, g(x)

)T
met g(x) het rechterlid uit (5.13). Nu kunnen ook

de andere componenten worden bepaald. Uit de derde vergelijking van (5.2)
volgt nu dat

ψ
(0)
A′ (x) = b+ iky

ε
ψ

(0)
B′ (x)− i

ε

∂

∂x
ψ

(0)
B′ (x) (5.16)

en

ψ
(1)
A′ (x) = b+ iky

ε
ψ

(1)
B′ (x)− i

ε

∂

∂x
ψ

(1)
B′ (x) + ix

l2B⊥ε
ψ

(0)
B′ (x). (5.17)

Op een analoge manier kunnen ook ψA(x) en ψB(x) tot op eerste orde in
B⊥ worden bepaald.
Op deze manier is dus een benaderende golffunctie gevonden in de limiet
van een kleine loodrechte magneetcomponent. Aangezien deze golffunctie
geen exacte eigentoestand is van de Hamiltoniaan zal de hiermee geassoci-
eerde stroomdichtheid ook niet exact zijn en zal deze stroomdichtheid dus
ook niet exact voldoen aan de continuïteitsvergelijking. Indien met deze
golffunctie opnieuw de verstrooiing van elektronen aan een potentiaalstap
of potentiaalbarrière zou worden beschouwd, dan zouden de transmissie- en
reflectiewaarschijnlijkheden bijgevolg ook niet exact zijn. Indien echter een
effectieve eerste orde Hamiltoniaan zou kunnen worden opgesteld, dan zou de
stroomdichtheid die hiermee en met bovenstaande golffunctie geassocieerd is
wel exact zijn tot op eerste orde en zouden hiermee dus wel transmissie- en
reflectiewaarschijnlijkheden kunnen worden uitgerekend. Hier wordt echter
niet verder op ingegaan in deze thesis.
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5.3 Variationele methode
Om de energieniveaus te bepalen in de aanwezigheid van een magneetveld
met een arbitraire richting en een arbitraire veldsterkte kan beroep worden
gedaan op de variationele methode. De probeereigentoestand kan op een
slimme manier worden geschreven als een superpositie van de verwachte ei-
gentoestanden in de respectievelijk lage-energie en hoge-energie limiet.
In de lage-energie limiet herleidt het energiespectrum van bilaag grafeen in
een parallel magneetveld zich zoals eerder gezien tot twee monolaagachtige
spectra rond twee verschillende nulpunten (zie figuur 4.1). Indien er dan
bovendien een loodrechte magneetcomponent aanwezig is dan kan de vier-
spinor in deze limiet worden opgebouwd uit twee tweespinoren van monolaag
grafeen in een perfect loodrecht magneetveld (2.37), waarbij de componen-
ten van de tweede tweespinor omgewisseld zijn ten opzichte van die van de
eerste als gevolg van de AB-stacking.
In de hoge-energie limiet herleidt het energiespectrum zich tot dat van bilaag
grafeen zonder parallel magneetveld. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezien
door de limiet voor grote kx en grote ky te nemen in het tweebandsspectrum
(4.4). Indien er ook een loodrechte magneetcomponent aanwezig is dan is
de vierspinor in deze limiet die van bilaag grafeen in een perfect loodrecht
magneetveld (3.49).
Bovendien is het nuttig om nu met de vectorpotentiaal ~A = (B⊥x−B‖z)~ey
te werken, welke aanleiding geeft tot een magneetveld ~B = B‖~ex +B⊥~ez, in
plaats van met de vectorpotentiaal ~A = B‖z~ex + B⊥x~ey, welke aanleiding
geeft tot een magneetveld ~B = B‖~ey + B⊥~ez. Beide keuzes geven dus aan-
leiding tot een algemeen hellend magneetveld maar de eerste keuze heeft als
voordeel dat de parallelle magneetcomponent leidt tot een aanpassing van
het behouden golfgetal ky. De twee monolaag systemen in de lage-energie
limiet zullen dus worden gekarakteriseerd door verschillende ky−waarden en
bijgevolg zullen hun overeenkomstige golffuncties rond verschillende posities
gelokaliseerd zijn.
De totale probeereigentoestand kan dus worden geschreven als

|Ψn〉 = α


−i |n− 1〉1
|n〉1
|n〉−1

−i |n− 1〉−1

+ (1− α)


−i |n− 1〉0
|n〉0

i |n+ 1〉0
|n〉0

 , (5.18)

met α de variationele parameter en met de overeenkomstige golffuncties ge-
geven door
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〈x|n〉j = 1√
2nn!
√
πlB⊥

Hn

(x+ l2B⊥

(
ky + j d

2l2B‖

)
lB⊥

)
e
−

(
x+l2

B⊥

(
ky+j d

2l2
B‖

))2

2l2
B⊥ .

(5.19)
De Hamiltoniaan wordt met de bovenstaande keuze voor de vectorpotentiaal
en met opnieuw z = −d

2 voor de onderste laag en z = d
2 voor de bovenste

laag gegeven door

Ĥ4 = E′


0 â− ic 0 0

â† + ic 0 0 γ′′1
0 0 0 â† − ic
0 γ′′1 â+ ic 0

 , (5.20)

met E′ =
√

2
lB⊥

~vF en γ′′1 = lB⊥√
2 γ
′
1.

De variationele methode is gebaseerd op het feit dat elke toestand |ϕ〉 kan
worden ontbonden in de basis van de exacte eigentoestanden: |ϕ〉 =

∑
n cn |ψn〉.

Aangezien de exacte eigentoestanden onderling orthonormaal zijn, geldt er
dus dat 〈ϕ| Ĥ |ϕ〉 =

∑
nEn|cn|2. Voor de energie van de grondtoestand geldt

er dat E0 ≤ En∀n en dus volgt hieruit dat

E0 ≤
〈ϕ| Ĥ |ϕ〉
〈ϕ|ϕ〉

. (5.21)

De variationele methode geeft dus een afschatting voor het grondniveau maar
niet voor de geëciteerde niveaus. Door voor elk energieniveau En een over-
eenkomstige probeereigentoestand |Ψn〉 te hanteren, is het mogelijk om toch
een afschatting te bekomen voor de geëxciteerde niveaus. Indien de overlap
van de probeereigentoestand |Ψn〉 met al de exacte eigentoestanden |ψm〉
met m < n klein is, dan is het waarschijnlijk dat En kan worden benaderd
door middel van[36]

En ≤
〈Ψn| Ĥ4 |Ψn〉
〈Ψn|Ψn〉

. (5.22)

Deze voorwaarde is hier aannemelijk vervuld aangezien de probeereigen-
toestand (5.18) interpoleert tussen twee exacte limieteigentoestanden met
dezelfde waarde van n. Het energieniveau En kan dus benaderend worden
bepaald door het rechterlid van bovenstaande ongelijkheid uit te rekenen en
vervolgens te minimaliseren naar de variationele parameter α. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van het feit dat er steeds geldt dat 〈n|n′〉j j′ = δnn′

indien j = j′. Indien j 6= j′ dan dient de overlap integraal van de golffuncties
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horende bij de twee toestanden te worden berekend. Aangezien de golffunc-
ties (5.19) reëel zijn geldt er bovendien steeds dat 〈n|n′〉j j′ = 〈n′|n〉j′ j . Er
kan hiervoor echter ook een analytische uitdrukking worden bekomen welke
de rekentijd van de berekening aanzienlijk zal verkorten. Deze uitdrukking
wordt afgeleid in appendix B en het resultaat is gegeven door

〈n|n′〉j j′ ≡M(n, n′, (j′−j)c) = e−
((j′−j)c)2

2 (−(j′−j)c)n−n′
√
n′!
n! L

n−n′
n′

(
((j′−j)c)2

)
,

(5.23)
voor n ≥ n′ en met Ln−n′n′ de veralgemeende Laguerre polynomen en c gede-
finieerd zoals voorheen.
Uitwerken van de noemer van het rechterlid van (5.22) geeft met behulp van
deze formules

〈Ψn|Ψn〉 = 4α2+4(1−α)2+2α(1−α)
(
M(n−1, n−1, c)+M(n, n, c)

)
. (5.24)

Het uitrekenen van de teller van het rechterlid van (5.22) vergt meer reken-
werk. Ten eerste dient te worden opgemerkt dat de operator â ∓ ic op een
natuurlijke manier inwerkt op de toestand |n〉±1. Het uitschrijven van deze
operator levert namelijk

â∓ ic = lB⊥√
2

(
k̂x − i

(
ky + x̂

l2B⊥

))
∓ i lB⊥√

2
d

2l2B‖

= lB⊥√
2

(
k̂x − i

(
ky + x̂

l2B⊥
± d

2l2B‖

))
.

(5.25)

Deze operator is dus gerelateerd ten opzichte van de oorspronkelijke operator
â door middel van dezelfde coördinatentransformatie die de toestand |n〉1
afbeeldt op de toestand |n〉0. Om een analoge reden geldt er dat de operator
â† ± ic op een natuurlijke manier inwerkt op de toestand |n〉±1.
Uitwerken van de teller van het rechterlid van (5.22) levert een groot aantal
termen. Uit de recursierelatie

nLαn(x) = (n+ α)Lαn−1(x)− xLα+1
n−1(x) (5.26)

voor de veralgemeende Laguerre polynomen volgt echter de nuttige relatie

√
nM(m,n, (j′−j)c) =

√
mM(m−1, n−1, (j′−j)c)+(j′−j)cM(m,n−1, (j′−j)c).

(5.27)
Hiermee kan een groot aantal termen worden geëlimineerd en het resultaat
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herleidt zich uiteindelijk tot

〈Ψn|
Ĥ4
E′
|Ψn〉 =4α2√n+ 2(1− α)2

(√
n+
√
n+ 1 + γ′′1

)
+ 2α(1− α)

(√
n
(
M(n− 1, n− 1, c) +M(n, n, c)

)
+ γ′′1M(n, n, c)

)
.

(5.28)

Nu kan de waarde van α worden bepaald waarvoor de verhouding van (5.28)
op (5.24) minimaal is. Het energieniveau in aanwezigheid van het hellend
magneetveld is dan benaderend gegeven door de waarde van deze verhouding
geëvalueerd in deze waarde van α en vermenigvuldigd met E′.
Er dient speciale aandacht te worden besteed aan de situatie n = 0 aangezien
de probeereigentoestand dan wordt gegeven door

|Ψ0〉 = α


0
|0〉1
|0〉−1

0

+ (1− α)


0
|0〉0
i |1〉0
|0〉0

 . (5.29)

De noemer van het rechterlid van (5.22) is dan gegeven door

〈Ψ0|Ψ0〉 = 2α2 + 3(1− α)2 + 2α(1− α)M(0, 0, c), (5.30)

en de teller van het rechterlid van (5.22) is gegeven door

〈Ψ0|
Ĥ4
E′
|Ψ0〉 = 2(1− α)2

(
γ′′1 + 1

)
+ 2α(1− α)γ′′1M(0, 0, c). (5.31)

Het is de verhouding van de bovenstaande twee uitdrukkingen die dan dient
te worden geminimaliseerd naar α en vermenigvuldigd met E′.
In figuur 5.3 wordt het resultaat getoond voor een vaste parallelle magneet-
component voor zowel kleine als grote loodrechte magneetcomponenten. Uit
het linkerdeel van de figuur blijkt dus dat de energieniveaus in een hellend
magneetveld voor lage energieën zoals verwacht convergeren naar de ener-
gieniveaus van monolaag grafeen in een perfect loodrecht magneetveld. De
groene stippellijn is de energie van bilaag grafeen in een parallel magneet-
veld in kx = ky = 0, gegeven door uitdrukking (4.62). Deze waarde geeft
zoals eerder vermeld de overgang aan tussen een monolaagachtig en een bi-
laagachtig systeem. Uit het rechterdeel van de figuur blijkt dan weer dat
de energieniveaus in een hellend magneetveld voor hoge energieën zoals ver-
wacht convergeren naar de energieniveaus van bilaag grafeen in een perfect
loodrecht magneetveld, hoewel dit pas gebeurt bij experimenteel onhaalbare
loodrechte magneetcomponenten. Het valt bovendien op dat het energieni-
veau voor n = 0 inderdaad energie 0 heeft in beide limieten maar dat het



Hoofdstuk 5. Bilaag grafeen in een hellend magneetveld 111

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

BÞHTL

E
n�
Γ

0

0 200 400 600 800 1000
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

BÞHTL

E
n�
Γ

0

Figuur 5.3: Energiespectrum van bilaag grafeen voor n = 0 (bruin), n = 1
(blauw), n = 2 (rood) en n = 3 (zwart) als functie van de loodrechte
magneetcomponent in de aanwezigheid van een parallelle magneetcompo-
nent B‖ = 500 T (volle lijnen). Links wordt voor dezelfde waarden van n
(zelfde kleuren) het energiespectrum van monolaag grafeen in een perfect
loodrecht magneetveld geplot (streepjeslijnen) alsook de overgangsenergie
gegeven door (4.62) (groene stippellijn). Rechts wordt voor dezelfde waar-
den van n (zelfde kleuren) het energiespectrum van bilaag grafeen in een
perfect loodrecht magneetveld geplot (streepjeslijnen).

tussen beide limieten in negatief wordt. Dit is mogelijk een gevolg van de va-
riationele methode. Voor een loodrechte magneetcomponent kleiner dan 0.1
T blijkt na minimalisatie dat de energie minimaal is wanneer de variationele
parameter α exact gelijk is aan 1. De probeereigentoestand (5.18) herleidt
zich dan inderdaad tot de lage-energie toestand en invullen van α = 1 in het
rechterlid van (5.22) geeft als resultaat En = E′

√
n = Emonolaag

n en leidt dus
inderdaad tot de monolaag energieniveaus. Voor n = 0 leidt invullen van
α = 1 in het rechterlid van (5.22) tot het monolaag resultaat E0 = 0.
In het linkerdeel van figuur 5.4 wordt hetzelfde resultaat getoond maar nu
voor intermediaire loodrechte magneetcomponenten. De energieniveaus blij-
ken te oscilleren en blijven steeds onder het monolaag niveau. Het valt
bovendien op dat het energienieau En het monolaag niveau nog n keer raakt
nadat het er een eerste keer van is afgeweken en dat het vervolgens lang-
zaam convergeert naar het bilaag niveau. In het rechterdeel van de figuur
wordt het resultaat getoond als functie van de parallelle magneetcompo-
nent. Het blijkt dus dat een grote parallelle magneetcomponent de aard van
het systeem kan veranderen van bilaagachtig naar monolaagachtig aange-
zien de energieniveaus in deze limiet convergeren naar de energieniveaus van
monolaag grafeen in een perfect loodrecht magneetveld. Dit effect is dus te-
gengesteld aan dat van een toenemende loodrechte magneetcomponent. De
groene stippellijn is opnieuw uitdrukking (4.62) welke deze overgang aan-
geeft. Links van deze lijn is het systeem bilaagachtig, rechts van deze lijn
is het systeem monolaagachtig. Dit verklaart waarom lagere energieniveaus
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Figuur 5.4: Links: Energiespectrum van bilaag grafeen voor n = 1 (blauw),
n = 2 (rood) en n = 3 (zwart) als functie van de loodrechte magneetcom-
ponent in de aanwezigheid van een parallelle magneetcomponent B‖ = 500
T. Rechts: Energiespectrum van bilaag grafeen voor n = 1 (blauw), n = 2
(rood) en n = 3 (zwart) als functie van de parallelle magneetcomponent
in de aanwezigheid van een loodrechte magneetcomponent B⊥ = 10 T. De
overeenkomstig gekleurde streepjeslijnen geven de energiewaarden van mo-
nolaag grafeen in een perfect loodrecht magneetveld met sterkte B⊥ = 10 T
aan. De groene stippellijn geeft opnieuw de overgangsenergie (4.62) aan.

reeds bij kleinere parallelle magneetcomponenten naar de monolaag niveaus
convergeren. Ook hier zijn de oscillaties in de energieniveaus goed te zien
en meer bepaald dat het energieniveau En n maxima vertoont alvorens te
convergeren naar het monolaag niveau.
Nadat de variationele parameter α is bepaald waarvoor de energie minimaal
is, kan deze ook worden ingevuld in de probeereigentoestand (5.18). Hier-
mee kan dan de ladingsdichtheid, gegeven door −eρn(x) = −eΨ†n(x)Ψn(x),
worden berekend. Deze wordt in figuur 5.5 in absolute waarde getoond,
waarbij opnieuw wordt verondersteld dat de elektronen zich enkel langs de
x−as kunnen bevinden. Het blijkt nu dat de ladingsdichtheid zijn symmetrie
ten opzichte van x = 0 aanvankelijk verliest als gevolg van de parallelle mag-
neetcomponent. Indien de parallelle magneetcomponent echter voldoende
groot is dan neemt de ladingsdichtheid de vorm aan van twee van elkaar ge-
scheiden monolaag ladingsdichtheden en bijgevolg wordt de symmetrie ten
opzichte van x = 0 zo terug hersteld. De ladingsdichtheid aan de linkerzijde
van x = 0 is geassocieerd met de onderste laag en die aan de rechterzijde
van x = 0 is geassocieerd met de bovenste laag.
Alle resultaten in acht genomen blijkt het dus dat de twee lagen van el-
kaar kunnnen worden ontkoppeld door de loodrechte magneetcomponent te
verkleinen of door de parallelle magneetcomponent te vergroten. In beide
situaties convergeren de energieniveaus namelijk naar die van monolaag gra-
feen. Voor een kleine loodrechte magneetcomponent kunnen de ladings-
dichtheden van de twee lagen van elkaar worden gescheiden met behulp van
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Figuur 5.5: Elektronladingsdichtheid voor ky = 0 en voor n = 1 in een per-
fect loodrecht magneetveld B⊥ = 10 T (volle lijn), in een hellend magneet-
veld met dezelfde loodrechte magneetcomponent en parallelle magneetcom-
ponent B‖ = 500 T (streepjeslijn) en in een hellend magneetveld met dezelfde
loodrechte magneetcomponent en parallelle magneetcomponent B‖ = 1500
T (stippellijn).

experimenteel haalbare parallelle magneetcomponenten. De eis dat deze la-
dingsdichtheden duidelijk gescheiden zijn kan worden gekwantificeerd. De
halve breedte van elk van de individuele ladingsdichtheden is gegeven door
lB⊥ en de halve scheiding tussen de twee is gegeven door B‖

B⊥
d
2 . Er kan dus

worden gesproken over een duidelijke scheiding indien

β ≡
B‖√
B⊥

√
e

~
d

2 � 1. (5.32)

Gelet op het Gaussische karakter van de ladingsdichtheden volstaat β ≈ 3
als minimale waarde. Voor de volle lijn, streepjeslijn en stippellijn in figuur
5.5 geldt respectievelijk β = 0, β = 1.03 en β = 3.10. In de aanwezigheid
van een loodrechte magneetcomponent van 1 mT volstaat een experimenteel
haalbare parallelle magneetcomponent van 20 T om de ladingsdichtheden
duidelijk van elkaar te scheiden. Het nadeel hiervan is echter dat de ladings-
dichtheden van beide lagen dan heel breed zullen worden uitgesmeerd. In de
aanwezigheid van een grote loodrechte magneetcomponent van bijvoorbeeld
10 T is echter al een parallelle magneetcomponent van 1500 T noodzake-
lijk. De ladingsdichtheden zullen dan wel duidelijk gelokaliseerd zijn maar
dit is geen experimenteel haalbare veldsterkte. In dit geval kunnen de pseu-
domagneetvelden opnieuw redding brengen aangezien de scheiding van de
ladingsdichtheden kan ook worden bekomen door middel van experimenteel
haalbare relatieve rotaties of relatieve mechanische spanningen in combinatie
met een experimenteel haalbaar loodrecht magneetveld.
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Conclusies en vooruitzichten

In deze thesis werden de elektronische eigenschappen van bilaag grafeen on-
derzocht in de aanwezigheid van een uniform magneetveld in een willekeurige
richting en werden deze in verband gebracht met de pseudomagneetvelden
afkomstig van het roteren of het vervormen van het bilaag grafeen kristal.
Er werd immers aangetoond dat het effect van een parallel magneetveld op
bilaag grafeen equivalent is met het effect van het roteren van de twee lagen
ten opzichte van elkaar en met het effect van het vervormen van de twee
lagen ten opzichte van elkaar. Deze situaties leiden namelijk alle drie tot
het opsplitsen van elk van de bilaag grafeen Dirac punten in het energie-
spectrum in twee monolaag grafeen Dirac punten. De uitdrukking die werd
bekomen voor het pseudomagneetveld als functie van de interlaagrotatiehoek
of de relatieve uitwijking toont aan dat deze pseudomagneetvelden mogelijke
veldsterktes van de orde van 104 T kunnen hebben. Dit is vele ordes groter
dan de hedendaagse experimenteel haalbare magneetvelden in een laborato-
rium op aarde. Dit nieuwe resultaat laat toe om fysische verschijnselen te
onderzoeken die aanwezig zijn bij dit soort extreem sterke magneetvelden.
In de aanwezigheid van een sterk (pseudo)magneetveld parallel aan het ma-
teriaal gericht werd de verstrooiing van elektronen aan zowel een potenti-
aalstap als een potentiaalbarrière beschouwd. Op die manier werd voor het
eerst de invloed van parallelle magneetvelden op het energieprofiel van de
conductantie bepaald en werden de karakteristieke eigenschappen ervan gea-
nalyseerd. Zo bleek voor de situatie van de potentiaalstap dat het parallelle
magneetveld vooral bij elektronen met een energie die hoger is dan de hoogte
van de potentiaalstap de conductanctie aanzienlijk verlaagt. Voor elektronen
met een energie die lager is dan de hoogte van de potentiaalstap vermindert
de conductantie aanvankelijk als functie van het parallelle magneetveld maar
bereikt deze vervolgens een omslagpunt waarna de conductantie terug gelijk-
aardig is aan die in afwezigheid van het parallelle magneetveld. Dit is het
gevolg van een extra transmissiekanaal dat beschikbaar wordt. Ook voor
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de situatie van de potentiaalbarrière leidt het parallelle magneetveld tot een
aanzienlijke verlaging van de conductantie van elekronen met een energie
die hoger is dan de hoogte van de potentiaalbarrière. Voor elektronen met
een energie die lager is dan de hoogte van de potentiaalbarrière zorgt het
parallelle magneetveld ervoor dat de resonanties in de conductantie, die ty-
perend zijn voor elektronen in bilaag grafeen, verdwijnen. Bovendien werd
het concept pseudospin, waarvan reeds bekend was dat het succesvol de ver-
strooiing verklaart van elektronen in bilaag grafeen die loodrecht invallen op
een potentiaalstap of een potentiaalbarrière, uitgewerkt in de aanwezigheid
van een parallel magneetveld. Het bleek dat de verschillende transmissie- en
reflectiewaarschijnlijkheden bij loodrechte inval nog steeds kunnen worden
verklaard op basis van het behoud van pseudospin.
Ten slotte werd ook het probleem van het hellend magneetveld beschouwd.
Aangezien dit probleem niet exact oplosbaar is werden er drie verschillende
benaderingsmethoden gehanteerd. Er werd respectievelijk de limiet van een
kleine parallelle magneetcomponent genomen, de limiet van een kleine lood-
rechte magneetcomponent genomen en een variationele methode toegepast.
Alle drie deze methodes werden nog niet eerder toegepast en de resultaten
zijn bijgevolg nieuw. Het bleek dat een kleine parallelle magneetcompo-
nent de verschillende energieniveaus en de ladingsdichtheid slechts tot op
tweede orde in de parallelle magneetcomponent verandert. Het nulde orde
energieniveau blijft zelfs tot op deze orde ongestoord. De golffunctie wordt
daarentegen wel al tot op eerste orde veranderd. In de limiet van een kleine
loodrechte magneetcomponent werd de golffunctie bepaald. Deze kan de
basis leggen voor toekomstige analyses van elektrontransport in bilaag gra-
feen in een hellend magneetveld. De variationele methode werd ten slotte
gebaseerd op een slimme keuze van de probeereigentoestand, welke werd
geschreven als een lineaire combinatie van de verwachte eigentoestanden in
de lage-energie en hoge-energie limiet. Het bleek dat de energieniveaus zich
voor een kleine loodrechte magneetcomponent herleiden tot die van mono-
laag grafeen in een loodrecht magneetveld. Voor een grote loodrechte mag-
neetcomponent convergeren de energieniveaus naar die van bilaag grafeen in
een loodrecht magneetveld. De energieniveaus werden ook als functie van
de parallelle magneetcomponent geplot en dit toonde ook de overgang tus-
sen de bilaag en monolaag energieniveaus in een loodrecht magneetveld. De
ladingsdichtheid werd ook uitgerekend en het bleek dat de combinatie van
een pseudomagneetveld en een loodrecht magneetveld de ladingsdichtheid af-
komstig van de twee lagen uit elkaar kan trekken. Er werd dus aangetoond
dat in het algemeen de richting van het magneetveld de aard van het systeem
kan veranderen van bilaagachtig naar monolaagachtig en omgekeerd.



Hoofdstuk 6. Conclusies en vooruitzichten 116

De verschillende resultaten die in deze thesis werden gevonden hoeven geens-
zins het eindpunt te vormen voor het onderzoek naar bilaag grafeen in een
uniform magneetveld. De gehanteerde methodes kunnen nog op verschil-
lende manieren worden uitgebreid.
Zoals reeds eerder aangehaald werden er bij het bekomen van de uitdrukkin-
gen voor het pseudomagneetveld als functie van de interlaag rotatiehoek of
de relatieve uitwijking verschillende benaderingen gemaakt. Er kan eventu-
eel worden geprobeerd om enkele van deze benaderingen te laten vallen om
zo een gedetailleerder resultaat te bekomen. Vooral pseudomagneetvelden
als gevolg van een relatieve uitwijking van een van de twee lagen zijn een
nog onontgonnen onderzoeksgebied.
Ook de studie van de verstrooiing van elektronen in bilaag grafeen in de aan-
wezigheid van een parallel magneetveld biedt, hoewel deze reeds uitgebreid
was, nog mogelijkheden tot verderzetting. Zo zou kunnen worden onderzocht
wat de invloed is van de andere hoppingparameters en van potentiaalgeo-
metrieën die afwijken van de ideale rechthoekige vorm. Ook zou een reeks
van verschillende achtereenvolgende potentiaalbarrières, eventueel met vari-
ërende hoogte en/of dikte, kunnen worden beschouwd.
Wat betreft het hellend magneetveld zou zoals eerder vermeld de golffunctie
in de limiet van een kleine loodrechte magneetcomponent kunnen worden ge-
bruikt om ook voor deze situatie verstrooiingsproblemen op te lossen. Hier-
voor dient zoals gezegd wel een effectieve Hamiltoniaan te worden gevonden
opdat de resultaten exact zouden zijn tot op een bepaalde orde. Ook op de
variationele methode zou nog verder kunnen worden ingegaan. Zo zouden
bijvoorbeeld de resultaten van andere probeereigentoestanden kunnen wor-
den nagegaan.
Er zijn dus nog veel opties om op dit onderzoek verder te bouwen. Het staat
daarom vast dat binnen afzienbare tijd wereldwijd nog vele opmerkelijke re-
sultaten zullen worden geboekt en dat (bilaag) grafeen op die manier zal
blijven fascineren.



Appendix A

Lineaire elasticiteitstheorie

De wet van Hooke relateert de kracht die wordt uitgeoefend op een systeem
aan de uitwijking die deze kracht veroorzaakt. In zijn meest eenvoudige
vorm is deze wet gegeven door F = kx met F de kracht, x de uitwijking
en k de stijfheid van het systeem. Voor krachten uitgeoefend in arbitraire
richtingen op anisotrope media bestaat er een tensoriële veralgemening van
deze wet, gegeven door

σij = Cijklεkl, (A.1)

met σij de spanningstensor, εkl de rektensor en Cijkl de stijfheidstensor.
Deze vergelijking kan bovendien worden geïnverteerd tot

εij = Sijklσkl, (A.2)

waarbij Sijkl de inverse is van de stijfheidstensor en de compliantietensor
wordt genoemd. In het algemeen zijn de componenten van de complianti-
etensor coördinaatafhankelijk. Een tweedimensionaal hexagonaal rooster is
echter elastisch isotroop in het vlak en hiervoor zijn de elementen van de com-
pliantietensor coördinaatonafhankelijk.[37] Indien de oorspronkelijke coördin-
aten zoals getoond in figuur 2.1 dan zodanig worden geroteerd over een hoek
θ dat de spanning in deze nieuwe (x′, y′)−coördinaten wordt uitgeoefend in
de x′−richting dan herleidt bovenstaande vergelijking zich tot

ε′ij = FSijklδkx′δlx′ = FSijx′x′ . (A.3)

Bovendien bevat de compliantietensor voor een tweedimensionaal hexagon-
aal rooster slechts vijf onafhankelijke elementen, meer bepaald Sxxxx, Sxxyy,
Sxxzz, Szzzz en Syzyz. Bijgevolg zullen er slechts twee elementen van de rek-
tensor verschillend zijn van 0 en zijn deze gegeven door ε′x′x′ = FSx′x′x′x′

en ε′y′y′ = FSy′y′x′x′ , welke respectievelijk de longitudinale vervorming en
de transversale vervorming voorstellen. Voor de tweede vergelijking werd

117



Appendix A. Lineaire elasticiteitstheorie 118

gebruik gemaakt van de symmetrie-eigenschap van de compliantietensor
Sijkl = Sklij . De transversale vervorming kan worden gekwantificeerd door
middel van de Poisson-factor σ. Deze wordt gedefinieerd als de verhoud-
ing van de transversale compressie op de longitudinale uitrekking als gevolg
van een spanning in een bepaalde richting. Bijgevolg geldt er in dit geval
dat σ = −Sy′y′x′x′

Sx′x′x′x′
. Voor grafiet is de Poisson-factor experimenteel bepaald

op σ = 0.165 en het is aannemelijk dat de waarde voor grafeen nagenoeg
identiek is.[38] Indien de longitudinale uitrekking nu wordt geschreven als
FSx′x′x′x′ ≡ ε, dan kan de rektensor worden herschreven als

ε′ = ε

(
1 0
0 −σ

)
. (A.4)

Indien deze tensor nu terug wordt getransformeerd naar het oorspronkelijke
coördinatenstelsel zoals getoond in figuur 2.1 dan wordt deze gegeven door

ε = Rθε
′R−1

θ = ε

(
cos2 θ − σ sin2 θ (1 + σ) sin θ cos θ

(1 + σ) sin θ cos θ sin2 θ − σ cos2 θ

)
. (A.5)

Met behulp van deze tensor kunnen de vervormde vectoren als gevolg van
een aangelegde mechanische spanning tot op eerste orde als volgt worden
berekend:

~v′ = (I2 + ε)~v, (A.6)

met ~v de oude vector en ~v′ de nieuwe vector.



Appendix B

Berekening van de overlap
elementen

Deze afleiding is grotendeels gebaseerd op die in [39] maar waarbij rekening
wordt gehouden met het feit dat in deze thesis met een andere keuze voor
de vectorpotentiaal wordt gewerkt.
Uit de golffunctie (5.19) volgt dat de toestand |n′〉j′ gerelateerd is aan
de toestand |n′〉 door middel van een translatie over een afstand ∆x′ =
j′ d2

(
lB⊥
lB‖

)2
. Met behulp van de translatieoperator kan dit worden geformu-

leerd als

|n′〉j′ = ei∆x
′k̂x |n′〉 . (B.1)

Bijgevolg kan het overlap element worden herschreven als

〈n|n′〉j j′ = 〈n| e−i∆xk̂xei∆x′k̂x |n′〉 = 〈n| ei(j′−j)c(â†+â) |n′〉 , (B.2)

waarbij gebruikt werd gemaakt van het feit dat de exponenten bij elkaar
mogen worden opgeteld omdat de operatoren uit de twee exponenten com-
muteren en vervolgens van de definitie van c en de definitie van k̂x als functie
van de ladderoperatoren:

k̂x = 1√
2lB⊥

(â† + â), (B.3)

welke volgt uit invertering van de definities van de ladderoperatoren (2.34)
en (2.35). De commutator van de twee operatoren die in de exponent worden
opgeteld is met c′ ≡ (j′−j)c gegeven door [ic′â†, ic′â] = c′21̂. De commutator
zal bijgevolg zelf commuteren met beide operatoren in de exponent. Uit de
Baker-Campbell-Hausdorff formule volgt dan dat
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〈n| eic′(â†+â) |n′〉 = e−
c′2
2 〈n| eic′â†eic′â |n′〉 . (B.4)

Beide exponentiëlen ontwikkelen in een Taylor reeks geeft dan

〈n|n′〉j j′ = e−
c′2
2

∞∑
m′=0

∞∑
m=0

(ic′)m′+m

m′!m! 〈n| (â
†)m′ âm |n′〉 . (B.5)

Aangezien er geldt dat 〈n|n′〉 = δnn′ moeten de creatie- en annihilatieoper-
atoren ervoor zorgen dat de toestand |n′〉 wordt omgevormd tot de toestand
|n〉. Er moet dus gelden dat n′ −m+m′ = n. Met behulp van deze relatie
kan een van de sommaties in bovenstaande uitdrukking worden geëlimineerd
en verdere uitwerking geeft dan

〈n|n′〉j j′ = e−
c′2
2 (ic′)n−n′

∞∑
m=0

(ic′)2m

m!(n− n′ +m)! 〈n| (â
†)n−n′+mâm |n′〉

= e−
c′2
2 (ic′)n−n′

∞∑
m=0

(ic′)2min−n
′+m(−i)m

m!(n− n′ +m)!√
n′(n′ − 1) . . . (n′ −m+ 1)

√
(n′ −m+ 1)(n′ −m+ 2) . . . n

= e−
c′2
2 (−c′)n−n′ 1

n!

∞∑
m=0

n!(−1)m(c′2)m

m!(n− n′ +m)!

√
n!
n′!

n′!
(n′ −m)!

= e−
c′2
2 (−c′)n−n′

√
n′!
n! L

n−n′
n′ (c′2)

≡M(n, n′, (j′ − j)c),
(B.6)

waarbij bij in de tweede stap werd verondersteld dat n ≥ n′ en in de voor-
laatste stap een definitie van de veralgemeende Laguerre polynomen werd
gebruikt.[40]



Appendix C

Fysische grootheden en
parameters

Voor monolaag en bilaag grafeen:

Naam Symbool Waarde
Interatomaire afstand aC−C 1.42 Å
Roosterconstante a(=

√
3aC−C) 2.46 Å

Reciproke roosterconstante b
(

= 4π√
3a

)
2.95 Å−1

Hoppingparameter A−B γ0 3.12 eV
Poisson-factor σ 0.165

Voor monolaag grafeen:

Naam Symbool Waarde
Fermisnelheid vF

(
=
√

3
2
γ0
~ a
)

106 m
s

Voor bilaag grafeen:

Naam Symbool Waarde
Interlaag afstand d 3.35 Å

Hoppingparameter B −B′ γ1 0.377 eV
Hoppingparameter A−A′ γ3 0.29 eV

Hoppingparameter A−B′(B −A′) γ4 −0.12 eV

Hoewel vF de Fermisnelheid is voor monolaag grafeen wordt deze ook in de
hoofdstukken over bilaag grafeen gebruikt als compacte notatie voor

√
3

2
γ0
~ a.
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