Abstrakt pracy doktorskiej
Wpływ oddziaływań spinowo-orbitalnych
na stany zw),ązane w nadprzewodnikach
Szczepan Głodzik
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Domalrski

Stany zu.iązane rł. nadprzer,vodnikach, irrdukowane przez klasyczne donrieszki magnetyczne pojar,viły się
u. literaturze po L,az pierlvszy pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego rł,ieku. Zainteresou,anie tym
tenlatem ostatnimi czasy lvzrosłoJ za sprawą propozycji uz1,,skania faz topologicznych poprzez oddziałyr,r,anie pasma Yu-Shib_v-Rusinova, pochodzącego od grupy domieszek, z rradprzerł,odząc1,111 podłożem r,v
obecnościsprzężenia spirrowo-orbitalnego.

W poniższej pracv przeanalizowano rozntaite efekty uzyskane poprzez oddziałyrł.:r,nie sprzężenia spilrorbita i stanólr, yu-shiby-Rusinova, wykazano, że taka interakcja na sieci trójkzltnej, lrroże zwiększvć
prżestlzenrry zasięg stanórł. zł-iązalrych, a także u,płyrł,a na rł,artośćsprzężenia dornieszki, kotriecztlego
do zajścitr, krvantorł,ego przejścia fazor,vego. charakterystycznego dla sta,nórł, Shib1,.

Inny typ oddziałlrrł,ania spin,orbita, odpowiedzialny za istnienie kwanto§,ego spinowego efektu Halla rv
sieciach typu plastra miodu, okazał się mieć negatywny wpływ na zasięg funkcji ftłlowej stanu zrviązarrego i
znacznleztl,iększać krytyczne sprzężenie domieszki. Dodatkowo odrvrócenie kierunku prądu indukowanego
rł,okół domieszki jest znacznie zmodyfikon,arre poprzez obecrrość dodatkołvyclr stanów związanych tr\r przeru,ie.

Indukorvanle faz topologicznycl-r tymaga obecnoścl pasma Shibv. a co za tl,m idzie r.l,ięcej niż jednej
dornieszki. przeanalizołr,ano układ klasycznych domieszek magnetycznl.ch, którvch momenty nlagnetyczne ułożorre są ferromagnetvcznie v, płaszczyźnie nadprzewodzącej próbki. W obecności sprzężenia

spin-orbita typu Isirrga, clrarakterystl,cznego dla dichalkogenków metali przejściorł.yc}r,układ przechotlzi
do fazy topologicznego rradprzewodnictt,a węzłou,ego. porrriędzy ,nvęzłami, czyli purrktalni w przestrzeni
pędów. dla których zatllyktł się przerwa nadprzewodząca. pojalł,itłjąsię płaskie pasn]a N'Iajorany. a co
za t_vn idzie. na, brzegu układu indukolvane są zlokalizo.,vane stan}- N'Iajoran1, o zeror,vej errergii. Są to
e6lzot_vczne krvazicząstki, będące srł,oini własnymi arrtycząstkami.

Jeżeli momenty magnetyczne domieszek, składającvch się lla wyspę Shibv, są skieror.vane prostopadle
do płaszczyzny rradprzerł.odnika, oddziaływanie spin-orbita tvpu Raslrbv sprałvizl, że realizuje się c}riralne nadprzervodnictwo układ, w którym pary Coopera rnają skoi.czony rnonent pędu. Pokazano, że
połączenie dwu materia,łórł. van der Waalsa CrBr3 i NbSe2 prorvadzi do zaindukorł,ania topologicznej
fazy nadprzerł.odzącej, charakteryzor,vanej liczbą Cherna C .-3. Na brzegu wyspy domieszek pojawia się
wtedy stan brzegowy - jednowymiarolł,y chiralny mod \"Iajorany.

Złącza Josephsona, rv których barierę tunelową slanowi półprzer,vodnik z oddziałyrł,anienr spin-orbita,
mogą bvć stelowane różnicą faz nriędzv nadprzewodząclłrri elektrodarrri i n,prowadzone w fazę nietrywialną topologicznie. W obszarze stanorł,iącym barierę poja,lł,iają się rvtedy stanv N,{ajorany, podobne do
tvch zrrajdolvanl.ch w rlanodrutach. pokazano. że obecrrośćtopologiczlrych stanórł. brzegor,r,vch nloże być
sprarvdzotla clzięki polaryzacji \{ajorany zespolonei rł.ersji gęstości starrów i udolvodniono, że rvartość
bezrł,zg}ędrra tej u.ielkości jest proporcjonalna do spinowo selektyn,nego prądu Andreeva. w.ykazatro
także tendencję do tokalizacji stanu \,{ajorarrv w pobliżu elektrostat1,,cznej domieszki ttrnieszczonej blisko
brzegu układu,
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