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3 Temat pracy badawczej +

krótki (do 250 słów) opis

tematyki badawczej

Skorelowane fazy w płaskich pasmach elektronowych w
heterostrukturach van der Waalsa

Supersieci moiré w dwuwymiarowych (2D) heterostrukturach
van der Waalsa (vdWHs), których przykładem jest skręcona
dwuwarstwa grafenu (TBG), wykazują silnie skorelowane fazy,
takie jak izolatory Motta i niekonwencjonalne
nadprzewod-nictwo. W ramach pracy doktorskiej zbadana
zostanie przyczyna takich emergentnych własności. TBG
wykazuje fazę izolatora Motta przy całkowitym wypełnieniu 8
najniższych płaskich pasm energetycznych. W celu wyjaśnienia
tych obserwacji, zostały wyznaczone statyczne konfiguracje
ładunkowe w stanie podstawowym. Następnym krokiem będzie
dodanie właściwego wyrazu kinetycznego. Ponieważ skala
oddziaływania kulom-bowskiego jest znacznie większa niż
szerokości mini-pasm moiré, z dużym prawdopodobieństwem
występuje mieszanie płaskich pasm z wyższymi pasmami.
Metoda badawcza uwzględni te własności, aby sformułować
ilościowe modele. Podobne badania zostaną powtórzone dla
innych układów, takich jak podwójna warstwa grafenu i
dichalkogenitki metali przejściowych.
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Równoległe badania skupią się na ułamkowym wypełnieniu
spinowo spolaryzowanych płaskich pasm w otoczeniu jednej z
dolin w TBG, lub w trójwarstwie grafenu ułożonej w sekwencji
ABC, położonej na azotku boronu. Niedawna praca pokazała, że
w wyniku oddziaływania, ciecz Fermiego pojawia się przy
ułamkowym wypełnieniu 2/3 i 1/3. Przy niższym wypełnieniu
pojawia się przejście fazowe do cieczy niefermionowskiej
(NFL). Przy użyciu numerycznych symulacji, wykonane będą
badania w celu zidentyfikowania możliwych niestabilności, aby
wyjaśnić źródło faz NFL oraz określić, która z nich jest
najbardziej stabilna. To również umożliwi wyprowadzenie
efektywnego hamiltonianu, który opisze modele możliwe do
badań analitycznych niestabilności metodą grupy renormalizacji.

4 Wymagania w stosunku do

kandydata

− Ukończenie studiów magisterskich z fizyki lub matematyki;
− Podstawowa wiedza z mechaniki kwantowej i fizyki materii

skondensowanej/fizyki ciała stałego;
− Angielski na poziomie ogólnej komunikacji i takim, który

umożliwia czytanie artykułów;
− Podstawowa wiedza dowolnego języka programowania, takiego

jak Python, C++, etc.
5 Wskazanie źródeł

finansowania

Badania w pracy doktorskiej będą częściowo finansowane z

dostępnych środków w ramach projektów NCN lub NAWA.
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3 Research subject Title

Short description, up to 250
words

Correlated Phases from Flat Electronic Bands in van der
Waals Heterostructures

Moiré superlattices in two dimensional (2D) van der Waals
heterostructures (vdWHs) like twisted bilayer graphene (TBG)
have been found to exhibit strongly correlated phases such as
Mott insulators and unconventional superconductors.
The research of the proposed thesis will address the origin of
such emergent properties. TBG exhibits Mott insulating phases
at rational fillings of the 8 lowest energy flat bands. In order to
explain these observations, we computed the static charge
configurations of ground states. The next step is to add the
sub-leading kinetic term. Because the Coulomb scale is large
compared to the width of the moiré mini-bands, it likely mixes
the flat band physics with higher bands. The research
methodology will include these refinements to formulate
quantitative models.

The same exercise will be repeated for other systems like
twisted double-bilayer graphene and transition metal
dichalcogenides. Parallely, the research will focus on
fractionally filled spin-polarized flatbands near one valley in
TBG, or ABC-stacked trilayer graphene, aligned with boron
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nitride. Recent work shows that interaction-driven Fermi liquids
emerge at electron filling fractions down to about 2/3 and 1/3,
and at even lower values, there are phase transitions to
non-Fermi liquids (NFLs). By carrying out numerical
simulations, the aim of the research is to identify the possible
instabilities to explain the origin of these NFLs, determining
which one is the energetically most favorable. This will also
give effective Hamiltonians which will give models amenable
to analytical studies of instabilities through methods like
renormalization group.

4 Additional requirements to
the candidate

− Graduation studies in physics or mathematics;
− Basic knowledge of quantum mechanics and condensed matter

physics / solid state physics;
− English on the level of general communication and that enables

reading of articles;
− Basic knowledge of any programming language like python,

C++, etc.
5 Sources of financing The doctoral research will be partly funded from the available

NCN or NAWA projects.
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