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Kako slabe kovine 
postanejo dobre?
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Kvantna mehanika in teorija pasov
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Transportne lastnosti običajnih kovin

Drudejev model sipanje zaradi nihanja ionov

občasni trki,
denimo vsakih
1000 atomskih
razdalj



snovi z močnimi korelacijami med elektroni

U: dodatna energija, potrebna za 
sobivanje dveh elektronov na istem mestu

t: verjetnost za preskok elektrona 
na sosednje mesto v kristalu

Materiali z zanimivimi (in potencialno uporabnimi) lastnostmi:
•visokotemperaturni superprevodniki (kuprati)
•snovi s kolosalno magnetoupornostjo (manganiti)
•termoelektriki (kobaltati)

skoraj lokalizirane d in f orbitale
blizu jedra atoma (predvsem 3d in 4f)

Elektroni so na meji med gibljivostjo in lokalizacijo.



Kvazidelci
Vzbuditve, ki se odnašajo kot šibko interagirajoči delci:

elektronski kvazidelci, vrzeli, ekscitoni, polaroni, fononi, plazmoni, magnoni,... 

kvazidelci so 
spektroskopsko 

zaznavni kot ostre, 
dobro definirane

vzbuditve

kotno odvisna fotoemisija

Fermijeva tekočina: opis kovine s kvazidelci
(velja pri nizkih temperaturah)



Kuprati so slabe kovine

1000x slabši prevodniki kot baker

SLABE KOVINE: snovi, kjer transporta elektronov ne moremo 
opisati s konceptom kvazidelcev. Potrebne bolj eksotične razlage.

limita Mott-Ioffe-Regel:
Povprečna razdalja med zaporednima trkoma

je manjša od medatomske razdalje.



2. teorija dinamičnega povprečnega polja

1. Modeliranje
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enopasovni Hubbardov model, dopiranje z vrzelmi,
visoko razmerje U/t

točna kvantna dinamika na vsakem mestu, korelacije med sosednjimi 
mesti upoštevane v približku statičnega povprečnega polja

3. Točno reševanje kvantne dinamike

Dva komplementarna pristopa: 
1) simulacije z metodo “kvantni Monte Carlo”
2) iterativna diagonalizacija z “numerično renormalizacijsko grupo”

Obe sta state-of-the-art na tem področju. 
Odlično ujemanje, kjer so možne primerjave.



How Bad Metals Turn Good: Spectroscopic Signatures of Resilient Quasiparticles 
X. Deng, J. Mravlje, R. Žitko, M. Ferrero, G. Kotliar, A. Georges 
Phys. Rev. Lett 110, 086401 (2013)

Obstaja temperaturno območje TFL<T<TMIR,  kjer je koncept kvazidelcev še 
vedno uporaben, čeprav je material zelo močno koreliran.

TRDOŽIVI KVAZIDELCI: 
MOST MED DOBRIMI IN SLABIMI KOVINAMI

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.110.086401
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.110.086401


Spektroskopski signali



•Kvazidelci obstajajo tudi izven nizkotemperaturnega 
območja Fermijeve tekočine, soobstajajo z lokalnimi 
momenti.

•Visoka upornost pri visokih temperaturah ne izključuje 
obstoja kvazidelcev pri nižjih temperaturah.

•Ponovna se obuja koncept kvazidelcev v teoriji močno 
koreliranih kovin, kar omogoča enostavnejši opis in 
računanje, skratka boljše razumevanje.


