
Celem projektu jest otrzymywanie i badanie fizycznych właściwości cienkowarstwowych heterostruktur 

składających się z dwóch rodzajów krystalicznych materiałów: (1) topologicznych półmetali, (2) ferro i 

antyferromagnetyków. W ciągu kilku ostatnich lat materiały pierwszego typu stały się przedmiotem 

intensywnych badań, ze względu na unikalne właściwości. Topologiczne półmetale są trójwymiarowymi 

odpowiednikami grafenu, tzn. charakteryzują się liniową zależnością dyspersyjną i wysokimi ruchliwościami 

nośników ładunku elektrycznego. 

 Topologiczne półmetale należą do szerszej klasy materiałów obejmującej również topologiczne izolatory i 

topologiczne nadprzewodniki, w których specyficzne  symetrie sieci krystalicznej oraz efekty realtywistyczne 

(silne oddziaływanie spin-orbita), związane z obecnością jonów ciężkich pierwiastków w sieci krystalicznej  

powodują pojawienie się tzw. topologicznie chronionych stanów brzegowych. Topologiczna ochrona wiąże się z 

brakiem możliwości wstecznego rozpraszania nośników na brzegu materialu. W przypadku obiektów 

dwuwymiarowych (bardzo cienkie warstwy) brzegiem jest krawędź próbki, natomiast dla kryształów 

objętościowych lub grubszych warstw (o grubościach powyżej kilkuset nanometrów) brzeg stanowi 

powierzchnia próbki. Podobnie jak w przypadku topologicznych izolatorów dla topologicznych półmetali 

topologiczna ochrona nośników ładunku jest związna ze specyficznymi symetriami sieci krystalicznej oraz 

silnym oddziaływaniem spin-orbita. Jednak w przypadku półmetali przewodnictwo poprzez powierzchniowe 

stany topologicznie chronione zawsze jest stowarzyszone z przewodnictwem materiału objętościowego. W 

związku z tym w materiale otrzymanym w postaci cienkiej warstwy, w ktorym stosunek powierzchni do 

objętości jest znaczący, spodziewany jest istotny wkład topologicznie chronionych stanów brzegowych do 

przewodnictwa próbki. Wśród topologicznych półmetali wyróżnia się dwie zasadnicze podgrupy: (1) półmetale 

Diraca, (2) półmetale Weyla. W materiałach pierwszego typu konieczne jest współistnienie symetrii względem 

odwrócenia czasu i symetrii inwersyjnej sieci krystalicznej. W półmetalach Weyla jedna z symetrii musi być 

złamana. Jednym  ze sposobów złamania symetrii względem odwrócenia czasu jest umieszczenie próbki w polu 

magnetycznym. Istotnie obserwuje się b. silny wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na właściwości 

elektryczne topologicznych półmetali. Analogiczny efekt można osiągnąć poprzez domieszkowanie jonami 

pierwiastków o niezerowym momencie magnetycznym (np. manganu, żelaza, chromu lub podobnymi 

magnetycznymi metalami przejściowymi), lub przez umieszczenie próbki topologicznego półmetalu w 

bezpośredniej bliskości ferro lub antyferromagnetyka, np. poprzez wytworzenie odpowiednich hetrostruktur. W 

tego typu heterotstrukturach spodziewany jest silny wpływ materiału magnetycznego na strukturę elektornową i 

właściwości elektryczne topologicznego półmetalu.  

W projekcie proponujemy wytworzenie odpowiednich materiałów i badania: (i) pojedynczych warstw półmetali 

Weyla, (ii) warstw półmetali Weyla domieszkowanych antymonem i bizmutem, (iii) warstw półmetali Weyla 

domieszkowanych jonami magnetycznych metali przejściowych, (iv) heterostruktur (wielowarstw) składających 

się z warstwy materiału magnetycznego (ferro lub antyferro) i półmetalu Weyla. Wszystkie struktury będą 

otrzymane metodą epitaksji z wiązek molekularnych [ang. molecular beam epitaxy (MBE)]. Projekt będzie 

realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem dwu-komorowego systemu 

MBE, w którym jedna z komór jest przeznaczona do wzrostu materiałów II-VI, druga  - do materiałów III-V. W 

komorze II-VI będą wytwarzane warstwy MoTe2 (półmetal Weyla) i MnTe (antyferromagnetyk); w komorze III-

V, TaAs i Ta(As,Sb,Bi) (półmetale Weyla), oraz ferromagnetyczne warstwy (Ga,Mn)As, MnAs i MnGa. 

Właściwości elektryczne topologicznych półmetali bedą badane przy pomocy pomiarów przewodnictwa 

elektrycznego w szerokim zakresie temperarur (od 4 K do temperatury pokojowej). Heterostruktury ferro 

(antyferro) magnetyków i półmetali Weyla nie były do tej pory badane. Do niedawna te ostatnie otrzymywano 

jedynie w postaci kryształów objętościowych. Wykorzystanie techniki MBE umożliwi otrzymanie herostruktur 

w których spodziewany jest bardzo silny wpływ materiału magnetycznego na elektroniczne własności warstwy 

materiału topologicznego. Już sam wzrost warstw topologicznych półmetali metodą MBE będzie dużym 

osiągnięciem projektu. Dla heterostruktur znane są dotychczas głównie wyniki teoretyczne.  
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