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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Вивчення точкових потенцiалiв у квантовiй фiзицi
останнiм часом привертає все бiльшу увагу. Це пов’язано з тим, що точковi
потенцiали служать iнструментом (в якостi точно розв’язуваних моделей) для
побудови квантових систем iз керованими властивостями. Об’єктами застосування
таких моделей можуть бути квантовi точки та їх впорядкованi структури, кван-
товi магнiтнi сенсори, топологiчнi iзолятори та системи, де наявнi псевдоспiновi
квантовi числа. Дослiдження локалiзацiї носiїв (електронiв) на таких точкових
дефектах дає можливiсть створювати генератори випромiнювання iз параметрами,
керованими ступенем локалiзацiї в залежностi вiд зовнiшнiх полiв та нетривiаль-
ною внутрiшньою структурою.

Хоча математична теорiя таких моделей (т.з. сингулярних розширень ермiто-
вих операторiв) добре розроблена принаймнi у безспiновому випадку [1*], але ро-
зумiння її фiзичної природи далеко вiд вичерпностi. В останнi роки розглядалися
певнi фiзичнi реалiзацiї сингулярних взаємодiй з точки зору шаруватих гетероген-
них структур за допомогою чисто потенцiальних моделей [2*], однак практично не
придiлялась увага спiновому випадку та вiдповiдним iнтерференцiйним ефектам,
що проявляються за наявностi магнiтного поля чи магнiтних дефектiв. Зрозумiло,
що в реальних системах, де носiями струмiв (електричного чи спiнового) є еле-
ктрони, чи узагальнено фермiоннi елементарнi збудження, спiн вiдiграє важливу
роль. Дiйсно, тренд останнiх двох десятилiть у нанотехнологiях, пов’язаний iз
використанням спiну частинок як основної фiзичної характеристики переносу та
зчитування квантової iнформацiї, вимагає дослiдження спiн-залежних взаємодiй.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана на кафедрi теоретичної фiзики та астрономiї i в науково-дослiднiй
лабораторiї теоретичної та молекулярної фiзики (НДЛ 14) Одеського нацiональ-
ного унiверситету iменi I. I. Мечникова, а також є складовою частиною дослi-
джень за держбюджетними темами: “Магнiтнi властивостi наноструктур на основi
графену” № держ. реєстрацiї 0115U003208; “Дослiдження термодинамiчних,
критичних та кiнетичних властивостей рiдких металiв та їх сплавiв” № держ.
реєстрацiї 0118U000202.

Мета i задачi дослiдження. Метою роботи є пошук нових точно
розв’язуваних квантово-механiчних моделей для опису переносу зарядiв i спiнiв
та локалiзованих станiв їх носiїв в електронних наноструктурах.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є гетерогеннi шаруватi нано-
структури, електронна структура серцевини вихору Абрикосова.

Предмет дослiдження. Фiзична природа точкових збурень оператора
Шредiнгера в одному та двох вимiрах та їх застосування для моделювання нано-
електронних пристроїв.

Методи дослiдження. При виконаннi роботи застосовувалися методи
квантової механiки, включаючи теорiю самоспряжених розширень ермiтових
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операторiв; методи теорiї узагальнених функцiй для дослiдження диференцiаль-
них операторiв iз точковими збуреннями.

Наукова новизна отриманих результатiв. В дисертацiйнiй роботi були
отриманi наступнi результати:

• побудована класифiкацiя всiх розширень для одновимiрного оператора
Шредiнгера згiдно дiї калiбрувальної групи гамiльтонiана, що вiдповiдає
вибору масштабу маси та фази хвильової функцiї (калiбрування вектор-
ного потенцiалу);

• в рамках цiєї класифiкацiї показано iснування двох розширень
(X1 та X4) потенцiальної та двох розширень “магнiтної” природи
(чисте X3, змiшане X2);

• запропонована фiзична реалiзацiя розширень X4 та X2 в термiнах масових
стрибкiв якiсно рiзного характеру. Крiм того, показано, що цi розширення
також вiдрiзняються наявнiстю квантованого магнiтного потоку у випадку
розширення X2, тодi як випадок X4 має “електростатичний” характер;

• отриманi нестандартнi сингулярнi самоспряженi розширення для однови-
мiрного гамiльтонiана Паулi, якi моделюють точковi (сингулярнi взаємодiї)
iз перевертанням спiну;

• показано, що фiзична реалiзацiя цих розширень описується спiн-
iмпульсною взаємодiєю;

• показано, що нестандартнi граничнi умови для гамiльтонiана
Ааронова –Бома з локалiзованим магнiтним полем можна фiзично iнтер-
претувати як гамiльтонiан для низькоенергетичних збуджень поблизу кору
вихору Абрикосова. Це дає можливiсть описати аномалiю Крамера –Пеши
(параметр, що характеризує просторову змiну параметра порядку
d∆(r)/d r) у корi вихору Абрикосова;

• отримано аналiтичний вираз для енергiї основного стану E0 як функцiї
радiуса кору вихору ξ0, який добре узгоджується з вiдомими результатами
чисельного розв’язку рiвнянь Боголюбова – де Жена iнших авторiв.

Практичне значення отриманих результатiв. Представлена робота має
цiннiсть для конструювання наносхем iз керованими властивостями. Отриманi
результати також можуть стати в нагодi для моделювання нанотранзисторiв, спi-
нових транзисторiв, квантових вентилiв (гейтiв), а також можуть бути корисними
для побудови елементної бази квантових комп’ютерiв.

Особистий внесок здобувача. Загальна постановка задач у статтях нале-
жить проф. В.Л. Кулiнському. При роботi над цими статтями здобувач виконував
iз науковим керiвником паралельнi взаємоконтролюючi теоретичнi розрахунки,
брав участь в iнтерпретацiї результатiв та пiдготовцi їх до опублiкування. Особи-
сто здобувачем було отримано аналiтичний вираз для енергiї основного стану у
корi вихору Абрикосова у квантовiй границi та проведено порiвняння цих резуль-
татiв iз чисельними розрахунками рiвнянь Боголюбова – де Жена iнших авторiв.
Також здобувачем було отримано граничнi умови, пов’язанi з локалiзованим
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магнiтним полем, запропоновано iдею реалiзацiї розширень X4 та X2 як масових
стрибкiв якiсно рiзного характеру та обчислено вiдповiднi профiлi ефективної
маси.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення дисертацiйної
роботи доповiдалися та обговорювалися на семiнарах кафедри теоретичної фiзики
та астрономiї i наукових конференцiях Одеського нацiонального унiверситету
iменi I.I. Мечникова, а також на наукових конференцiях та семiнарах:

• 3-rd Conference “Statistical Physics: Modern Trends and Applications”, Lviv
(Ukraine) 2009;

• конференцiя молодих вчених “Сучаснi проблеми теоретичної фiзики”, Київ
(Україна) 2009;

• The 1st International Conference for Young Scientists “Low temperature
physics”, Kharkov (Ukraine) 2010;

• VII Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics”, Kyiv
(Ukraine) 2016;

• IX Conference of Young Scientists “Problems of Theoretical Physics”, Kyiv
(Ukraine), 2018;

• Bogolyubov Kyiv Conference “Problems of theoretical and mathematical
physics”, Kyiv (Ukraine) 2019.

Публiкацiї. За матерiалами дисертацiї опублiковано п’ять статей в науко-
вих журналах та в шести тезах конференцiй.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi
вступу, роздiлу з оглядом лiтератури та трьох роздiлiв основної частини, у
яких викладенi результати дослiджень дисертанта, а також загальних висновкiв,
роздiлу з подяками, перелiку використаних лiтературних джерел та додаткiв.
Загальний обсяг дисертацiї становить 125 сторiнок, обсяг основного тексту —
97 сторiнок. Робота мiстить 23 рисунка та 1 таблицю. Список використаних
джерел складається з 90 найменувань та займає 10 сторiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дослiдження, сформульовано мету
роботи, визначено наукову новизну i практичну цiннiсть отриманих результатiв
та наведено стислу характеристику дисертацiї.

Перший роздiл присвячено огляду основних робiт, що стосується опису
точково-подiбних (сингулярних) взаємодiй оператора Шредiнгера для одновимiр-
них i двовимiрних квантових систем та розгляду електронної структури вихору
Абрикосова, що є однiєю iз складових механiзму пiнiнгу цих вихорiв.

У пiдроздiлi 1.1 розглянуто фiзичнi iнтерпретацiї нетривiальних граничних
умов (самоспряжених розширень) одновимiрного гамiльтонiана Шредiнгера спо-
чатку для безспiнової вiльної частинки, а потiм – iз включенням спiнового ступеня
вiльностi. Зокрема розглядається пiдхiд П. Курасова [1*] по опису сингулярних
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точкових взаємодiй з точки зору теорiї розподiлiв, що забезпечив вiдповiднiсть
мiж самоспряженими розширеннями (граничними умовами) гамiльтонiана вiльної
частинки:

Ĥ0 = −
d2

d x2
, (1)

та його сингулярними збуреннями вигляду:

LX = −D2
x ( 1 +X4 δ0 ) + iDx

(
2X3 δ0 − iX4 δ

(1)
0

)
+X1 δ0 + (X2 − iX3) δ

(1)
0 ,

де символ Dx означає похiдну в сенсi теорiї розподiлiв на просторi функцiй, що
є неперервними в R1, виключаючи точку сингулярностi, де вони мають обмеженi
значення разом iз похiдними та визначають наступнi лiнiйнi функцiонали [1*]:

δ[ϕ] =
ϕ(0 + 0) + ϕ(0− 0)

2
, δ(1)[ϕ] = −ϕ

′(0 + 0) + ϕ′(0− 0)

2
.

Параметри Xi визначають значення розривiв хвильової функцiї та її першої
похiдної.

У пiдроздiлi 1.2 розглянуто сингулярнi взаємодiї у двовимiрнiй геометрiї на
прикладi розширень гамiльтонiана Ааронова –Бома [3*] та показано, як можна
визначити спектр у випадку такої розширеної задачi.

У пiдроздiлi 1.3 розглядаються основнi особливостi надпровiдникiв II роду
та наводиться короткий огляд основних робiт, в яких дослiджувалася електронна
структура вихору Абрикосова та механiзм пiнiнгу вихорiв.

Другий роздiл присвячено детальному опису фiзичної структури точково-
подiбних взаємодiй для одновимiрного оператора Шредiнгера безспiнової вiльної
частинки (1) та їх зв’язку з калiбрувальною симетрiєю.

У пiдроздiлi 2.1 наводиться аналiз симетрiї самоспряжених розширень для
одновимiрного гамильтонiана вiльної частинки (1). Показано, що такий гамiльто-
нiан допускає два калiбрувальнi перетворення, пов’язанi з наявнiстю у частинки
маси та заряду. Калiбрування маси пов’язане з вибором просторового масштабу
x → λx, а калiбрування заряду – з канонiчним перетворенням p̂x → p̂x − A.
З цiєї точки зору точковi збурення гамiльтонiана (1) з’являються завдяки
з’єднанню двох задач про рух вiльної зарядженої частинки на пiвосях R− та R+

iз рiзними калiбруваннями. Iншими словами, калiбрувальна симетрiя може бути
порушена в точцi зшивання областей R− та R+, що призводить до появи локалi-
зованих точкових дефектiв вiдповiдного калiбрувального поля.

Представлення калiбрувальної групи симетрiї у виглядi G = D × A,
де D – мультиплiкативна група позитивних дiйсних чисел (масовий фактор),
а A – адитивна група калiбрувальних перетворень (калiбрування вектор-
ного потенцiалу), дало можливiсть класифiкувати всi точковi дефекти для
гамiльтонiана (1) за дiєю цих двох груп на кожнiй iз двох незалежних пiвосей
за груповим законом:

g−1− ◦ g+ = (1/λ−,−A−) ◦ (λ+, A+) = (λ+/λ−, A+ − A−) .
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Ця дiя може бути неперервною (глобальна дiя на R− ∪ R+), тобто без стрибкiв
маси та магнiтного поля, або розривною щодо цих калiбрувань. Неперервна дiя
означає, що g−1− g+ = (1, 0), g± ∈ D × A i вiдповiдає δ-особливостi. Iншi три
випадки, що класифiкуються за розривною дiєю g−1− g+ = (λ+/λ−, A+ − A−),
пов’язанi як зi стрибком ефективної маси частинки або наявнiстю локалiзова-
ного магнiтного поля так i з їх комбiнацiями. Всi чотири можливi типи точкових
взаємодiй зведенi у таблицi 1.

Таблиця 1
Класифiкацiя точкових взаємодiй

g−1− ◦ g+ Розривна величина Тип взаємодiї
(1, 0) ψ′ (δ-потенцiал) потенцiальний
(1, φ) фаза (магнiтний потiк) непотенцiальний
(λ, 0) ψ (маса) потенцiальний
(λ, φ) ψ, ψ′ (маса+квантованиймагнiтний потiк) непотенцiальний

Пiдроздiл 2.2 присвячено визначенню граничної умови для локалiзова-
ного магнiтного поля, яка згiдно класифiкацiї точкових взаємодiй g−1− ◦ g+
(див. таблицю 1) належить до елемента (1, φ) та пов’язана iз розривом величини
фази хвильової функцiї. Тому фактично у цьому пiдроздiлi розглядається дiя
локалiзованого магнiтного поля

H(x) =

{
H0, x ∈ [0, a],

0, x 6∈ [0, a]
(2)

на фазу хвильової функцiї частинки у двовимiрнiй системi з трансляцiйною
симетрiєю вздовж осi y.

Вимога неперервностi хвильової функцiї та її похiдної в точках зшивання обла-
стей задачi розсiювання вiльної частинки на локалiзованому магнiтному полi (2)
при переходi до границi a → 0 призводить до розриву хвильової функцiї та її
похiдної в точцi x = 0: 

ψ0+0

ψ0−0
= e2 i π φ ,

ψ′0+0

ψ′0−0
= e2 i π φ ,

(3)

де φ =
Φ

Φ0
; Φ – магнiтний потiк, Φ0 – квант магнiтного потоку, який приподає на

одну заряджену частинку та дорiвнює 2π.
Зазначимо, що (3) є в точностi однiєю з граничних умов, пов’язаних iз

самоспряженiстю гамiльтонiана (1) [1*]:

e2π i φ =
2 + iX3

2− iX3
. (4)
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У пiдроздiлi 2.3 розглядається загальна форма граничних умов сингулярного
одноточкового збурення гамiльтонiана (1):

Y0+0 = MY0−0 , Y0±0 =

(
ψ
ψ′

)
0±0

,

де згiдно з [4*] вид матрицi граничних умов M визначається iз вимоги неперерв-
ностi густини струму ймовiрностi j0+0 = j0−0:

σy = M†σyM , σy =

(
0 −i
i 0

)
. (5)

Всi типи матриць граничних умов (M-матрицi), якi задовiльняють матричне
рiвняння (5), та вiдповiднi їм матрицi розсiювання (S-матрицi) представленi у
таблицi 2.

Таблиця 2
Типи матриць граничних умов та вiдповiднi матрицi розсiювання

Тип M – матриця S – матриця

I
(

1 0
X1 1

)
A

(
−iX1 2 k
2 k −iX1

)

II
(

1 −X4

0 1

)
B

(
i k X4 2
2 i k X4

)

III
(
ei 2π φ 0
0 ei 2π φ

) (
0 e2 i π φ

e−2 i π φ 0

)

IV

 2 +X2

2−X2
0

0
2−X2

2 +X2

 (
cos θ sin θ
sin θ − cos θ

)

A =
1

2 k + iX1
, B =

1

2 + i k X4
, tan θ/2 =

2 +X2

2−X2
.

За своєю фiзичною природою можно видiлити два класа матриць граничних
умов. Перший представлений матрицями граничних умов I i II типу, для яких
S-матрицi задовольняють загальнiй властивостi симетрiї Ŝ∗(k) = Ŝ(−k) i тому
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вiдповiдають потенцiальнiй взаємодiї. У зазначенiй вище класифiкацiї точкових
взаємодiй g−1− ◦ g+ (див. таблицю 1) матрицi граничних умов I i II типу нале-
жать до елементiв (1, 0) i (λ, 0) вiдповiдно, та є точково-подiбними взаємодiями
електростатичного характеру.

Другий клас представлений матрицями граничних умов III i IV типу, для яких
S-матрицi є ермiтовими, безслiдовими i не залежать вiд енергiї частинки. Хоча
для граничної умови IV типу S-матриця є симетричною, тим не менш, у цьому
випадку присутнiй цiлочисельний (квантований) магнiтний потiк, як це випли-
ває з вищезгаданої теоретико-групової класифiкацiї точкових взаємодiй g−1− ◦ g+
(див. таблицю 1). Згiдно цiєї класифiкацiї, матрицi граничних умов III i IV
типу належать до елементiв (1, φ) i (λ, φ) вiдповiдно, та є точково-подiбними
взаємодiями “магнiтного” типу.

У пiдроздiлi 2.4 демонструється, що точковi взаємодiї, якi пов’язанi iз гра-
ничними умовами II i IV типу (X4- та X2-розширення) (див. таблицю 2), можуть
бути реалiзованi в шаруватих системах iз суттєвою неоднорiднiстю ефективної
маси для елементарного збудження з якiсно рiзним характером у прошарку, та
описанi гамiльтонiаном типу

T̂a =
1

2
ma(x) p̂ m−2a−1(x) p̂ ma(x),

де m(x) – профiль ефективної маси частинки, а a – деякий сталий параметр.
З’ясовано, що для X4-розширення профiль ефективної маси mε

X4
(x) має

форму западини (далi, mass-bump) (див. рис. 1а), а вiдповiдна точкова взаємодiя
по сутi реалiзується як нелокальний δ′-потенцiал. Для X2-розширення mε

X2
(x)

приймає форму стрибка маси (далi, mass-jump) (див. рис. 1б), а вiдповiдну
точкову взаємодiю можна представити у виглядi локального δ′-потенцiалу.

mε (x)X4

x

(а) Вигляд mass-bump для X4-розширення

m+

m−

mε (x)X2

x

(б) Вигляд mass-jump для X2-розширення

Рис. 1. Профiль ефективної маси для X4- та X2-розширення

Пiдроздiл 2.5 присвячено пiдтвердженню симетрiйних мiркувань, розгляну-
тих у пiдроздiлi 2.1 щодоX2-розширення, яке, на вiдмiну вiдX4-розширення, крiм
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стрибка маси характеризується ще наявнiстю ненульового квантованого магнi-
тного потоку. В цьому вiдношеннi X2-розширення належить до тiєї ж “магнiтної”
гiлки, що i X3-розширення (4).

Магнiтну природу точкових взаємодiй можна продемонструвати, розмiстивши
їх на колi S1. У такiй геометрiї iмпульс перетворюється на кутовий момент i стає
квантованим iз магнiтним квантовим числом µ. Як вiдомо, немагнiтнi взаємодiї не
порушують виродження енергетичних рiвнiв з протилежними проекцiями куто-
вого моменту (Eµ = E−µ) – це вiдбувається лише у випадку магнiтних взаємодiй
(зееманiвське розщеплення). В цьому вiдношеннi iснування квантованого
магнiтного потоку в X2-розширенi пiдтверджується явною демонстрацiєю
зееманiвського розщеплення станiв з протилежними проекцiями кутового
моменту.

Отже всi граничнi умови для гамiльтонiана (1) за їх фiзичною реалiзацiєю
можна звести у таблицю 3.

Таблиця 3
Класифiкацiя граничних умов

M – матриця 1-параметрична
група

Фiзичнi характеристики
взаємодiї

(
1 0
X1 1

)
(1,0) δ-потенцiал

(
1 −X4

0 1

)
R+ стрибок маси (mass-bump)

(
ei 2π α 0
0 ei 2π α

)
U(1)

локалiзований магнiтний
потiк

 2 +X2

2−X2
0

0
2−X2

2 +X2

 R+ × Z
стрибок маси (mass-jump)
та квантований магнiтний
потiк

Третiй роздiл присвячено детальному опису фiзичної структури точково-
подiбних (сингулярних) взаємодiй, пов’язаних iз перевертанням спiну частинки.

У пiдроздiлi 3.1 узагальнюються результати пiдроздiлу 2.3 на випадок
частинки зi спiном s = 1/2. Тобто замiсть гамiльтонiана Шредiнгера (1)
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розглядається гамiльтонiан Паулi [5*]:

Ĥ = (p̂−A)2 + ϕ− σ̂ · H, (6)

де σ̂ – вектор матриць Паулi, H – напруженiсть зовнiшнього магнiтного поля, а
A, ϕ – векторний та скалярний потенцiали вiдповiдно.

Вимога збереження густини повного струму ймовiрностi, пов’язаного з гамiль-
тонiаном (6),

Jw = 2
[
Im
(
Ψ
†∇Ψ

)
−AΨ†Ψ

]
+ rot

(
Ψ
†σΨ

)
, Ψ =

(
ψ↑
ψ↓

)
задає вид матрицi граничних умов M аналогiчно задачi, розглянутiй у
пiдроздiлi 2.3. Крiм дiагонального вигляду матрицi M, яка складається з двох
блокiв MX1,2,3,4

, iснує ще два випадки недiагонального вигляду:

M
X

(r)
4 ,X

(r)
1

=



1 0 0 2X

(r)
4

0 1 0 0

0 2X
(r)
4 1 0

0 0 0 1

 ,


1 0 0 0

0 1 2X
(r)
1 0

0 0 1 0

2X
(r)
1 0 0 1


 ,

X
(r)
1 , X

(r)
4 ∈ R,

(8)

якi пов’язанi з перевертанням спiну, тобто для цих точкових взаємодiй спiновий
оператор не комутує з гамiльтонiаном. Причому X(r)

1 - та X(r)
4 -розширення є вiд-

повiдними спiновими аналогами суто потенцiальних взаємодiй: δ-потенцiалу i так
званого нелокального δ′-потенцiалу (mass-bump).

В кiнцi пiдроздiлу коротко розглядаються спiновий резонатор (рис. 2а) i спi-
новий фiльтр (рис. 2б) – простi пристрої, що дозволяють практично застосувати
особливостi розглянутих точкових взаємодiй, – та обговорюється залежнiсть їх
коефiцiєнта пропускання вiд значення параметрiв X(r)

1 та X(r)
4 i енергiї налiтаючої

частинки. Окремо розглядається зонна структура перiодичної гребiнки, побудо-
ваної з вказаних точкових потенцiалiв.

a0

(а) Спiновий резонатор
a0

(б) Спiновий фiльтр

Рис. 2. Простi пристрої спiнової фiльтрацiї
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Так, встановлено, що у випадку X
(r)
4 -резонатора навiть при дуже малих

значеннях X
(r)
4 /a ймовiрнiсть перевертання спiна може досягати високих зна-

чень при достатньо великих енергiях падаючої частинки (див. рис. 3а). На
вiдмiну вiд цього, ймовiрнiсть перевертання спiну у випадку X

(r)
1 -резонатора

зменшується зi збiльшення енергiї падаючої частинки (див. рис. 3б). Також вста-
новлено, що зi зростанням енергiї налiтаючої частинки ймовiрнiсть перевертання
спiну у випадку X(r)

4 -фiльтра починає домiнувати над ймовiрнiстю непервертання
спiну (див. рис. 4а), а у випадку X

(r)
1 -фiльтра, навпаки, зi зростанням енергiї

налiтаючої частинки ймовiрнiсть перевертання спiну становиться значно меншою
за ймовiрнiсть непервертання (див. рис. 4б).

(ka)2

X4  /a = 0.03
(r)

|↑⟩-стан |↓⟩-станR

(а) X(r)
4 -резонатор

X1  a = 0.5
(r)

R

(ka)2

|↑⟩-стан
|↓⟩-стан

(б) X(r)
1 -резонатор

Рис. 3. Енергетична залежнiсть коефiцiєнта вiдбиття R для X
(r)
4 та X

(r)
1

резонаторiв

|↑⟩-стан
|↓⟩-стан

(ka)2

T X4  /a = 0.05
(r)

(а) X(r)
4 -фiльтер

|↑⟩-стан
|↓⟩-стан

X1  a = 1
(r)

T

(ka)2

(б) X(r)
1 -фiльтер

Рис. 4. Енергетична залежнiсть коефiцiєнта пропускання T для X
(r)
4 та X

(r)
1

фiльтрiв

Таким чином, на прикладi пристроїв спiнової фiльтрацiї показано, що
X

(r)
4 -зв’язок є бiльш ефективним механiзмом перевертання спiну.
Щодо структури зони для перiодичної гребiнки, то на вiдмiну вiд безспiнового

випадку, розглянутого в [6*], наявнiсть спiнового ступiня вiльностi призводить до
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подвоєння числа зон, а вiдповiднi закони дисперсiї мають вигляд:

cos q a =cos k a± X
(r)
1

k
sin k a,

cos q a =cos k a±X(r)
4 k sin k a,

де q – вектор квазiiмпульсу.
Пiдроздiл 3.2 присвячено фiзичнiй природi граничних умов iз перевер-

танням спiну. Демонструється, що точковi взаємодiї зi спiн-перевертанням
(X(r)

1 - та X
(r)
4 -розширення) можуть бути iдентифiкованi як спiн-iмпульсна

взаємодiя вигляду
ĤSP = λσ · (∇ϕ× p̂)

та є одновимiрними аналогами взаємодiї Рашби. Таким чином, розширення
оператора Шредiнгера, якi фiзично побудованi на основi неоднорiдного розподiлу
потенцiалу електричного поля ϕ(x), можуть бути доповненi механiзмом перевер-
тання спiну.

У пiдроздiлi 3.3 розглядаються точковi збурення одновимiрного оператора
Шредiнгера (1) на просторi L2 ⊕ L2 двокомпонентних хвильових функцiй
(спiнорiв). Кiлькiсть граничних умови, що вiдповiдають таким збуренням,
порiвняно iз безспiновим випадком (див. роздiлi 2) збiльшуються вдвiчi.

Використовуючи технiку П. Курасова, що була розвинута в рамках тео-
рiї сингулярних збурень самоспряжених операторiв [1*], встановлено, що серед
C4-параметричної множини граничних умов якi змiшують компоненти вектора
стану:

ψ1

ψ′1
ψ2

ψ′2


0+0

=




ψ1

ψ′1 + 2z1 ψ2

ψ2

ψ′2 + 2z∗1 ψ1


0−0

,


ψ1

ψ′1 + 2z2 ψ
′
2

ψ2 − 2z∗2 ψ1

ψ′2


0−0

,


ψ1 + 2z3 ψ2

ψ′1
ψ2

ψ′2 − 2z∗3 ψ
′
1


0−0

,


ψ1 + 2z4 ψ

′
2

ψ′1
ψ2 + 2z∗4 ψ

′
1

ψ′2


0−0

 , (9)

є тiльки пiдмножина R2-параметрiв, сумiсних зi спiновою iнтерпретацiєю двоком-
понентної структури хвильової функцiї. Крiм того, ця пiдмножена параметрiв
була вже iдентифiкована нами у пiдроздiлi 3.2 як iнтенсивностi точкових спiн-
iмпульсних (Рашба) взаємодiй, що виникають завдяки просторовiй неоднорiдно-
стi електростатичного бекграунду. Таким чином, iнтерпретацiя двокомпонентної
природи Ψ як спiнового ступеня вiльностi вiдокремлює 2-параметричний набiр R2

iз набору C4 можливих розширень (9).
Зауважимо, що для розглянутої задачi ми взагалi-то не обмеженi спiновою

iнтерпретацiєю двокомпонентної природи вектора стану та можемо iнтерпретувати
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його також в якостi псевдоспiну, що розширює область застосування отриманого
результату [7*].

У пiдроздiлi 3.4, використовуючи технiку теорiї розподiлу, будується регу-
ляризована форма гамiльтонiана зi спiн-перевертальною взаємодiєю

Ĥ = (iDx)
(
I +X

(r)
4 σy δε(x)

)
(iDx) +X

(r)
1 σy δε(x), (10)

що встановлює вiдповiднiсть мiж граничними умовами (8) та точковими збурен-
нями, пов’язаними з перевертанням спiну.

Як видно зi структури рiвняння (10), X(r)
1 -зв’язок належить до взаємодiї

Рашби з “голим” носiєм за рахунок неоднорiдного електростатичного поля i
поперечної складової iмпульсу pz. Те ж саме стосується X(r)

4 -зв’язку, хоча в цьому
випадку таке поле змiнює член кiнетичної енергiї та, на наш погляд, пов’язано з
просторовою залежнiстю ефективної маси. Таким чином, гранична умова, що вiд-
повiдає цьому сингулярному розширенню, може бути реалiзована в системах, де
поширення частинки в середовищi призводить до її “одягання” та динамiчного
внеску в масовий оператор. Останнє, таким чином, очiкується в матерiалах з
просторово-змiнною ефективною масою носiїв.

У четвертому роздiлi розглядається зв’язок мiж гамiльтонiаном
Боголюбова – де Жена для елементарних збуджень, локалiзованих поблизу кору
вихору Абрикосова, з гамiльтонiаном Ааронова –Бома, що описує заряджену
частинку в локалiзованому магнiтному полi. Демонструється, що цi гамiльтонiани
є еквiвалентними для низькоенергетичних станiв у квантовiй границi (T → 0).
Далi у межах аналiтичного розв’язку задачi про ефект Ааронова –Бома з
сингулярними збуренями, розробленого в роботi [3*], будується модель електрон-
ної структури вихору Абрикосова та обчислюється вiдповiдний спектр у квантовiй
границi.

У пiдроздiлi 4.1 розглядається редукцiя гамiльтонiана Боголюбова – де Жена
для низькоенергетичних зв’язаних станiв. Згiдно [8*] спектр найнижчих зв’язаних
станiв в iзольованому корi вихору Абрикосова iстотно не залежить вiд
конкретного просторового профiлю параметра порядку ∆(r). Фактично лiнiйна
залежнiсть енергiї цих станiв вiд квантового числа кутового моменту µ
визначається параметром граничного нахилу d∆/d r|r=0:

Eµ

∆∞
∼ µ

kF

d∆(r)/∆∞
d r

∣∣∣∣
r=0

. (11)

Самоузгоджений пiдхiд в [9*] показав, що цей параметр нахилу розходи-
ться у квантовiй границi T → 0 (аномалiя Крамера –Пеши). Стиснення областi
кору призводить до зменшення числа зв’язаних станiв [10*] та характеризується
додатковим масштабом ξ1 . ξBCS = ξ0/π, де ξ0 = υF/∆∞, який обмежує область
вихору до точки розриву похiдної параметра порядку. Величина ξ1 також визначає
вiдстань вiд осi вихору, на якiй густина надструму досягає свого максимуму [11*].
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Тому вiдстань ξ1 можна розглядати як ще один характерний масштаб розмi-
ру серцевини вихору. Таким чином, цiлком природньо, що для надпровiдникiв
з κ � 1 внаслiдок сильної локалiзацiї магнiтного поля вихор можна розгляда-
ти як точково-подiбну особливiсть, подiбно до ситуацiї з гамiльтонiаном Ааро-
нова –Бома. На пiдтвердження цiєї позицiї можна також вiднести той факт, що
спектр локалiзованих станiв низькоенергетичних збуджень надпровiдника побли-
зу iзольованого кору вихору Абрикосова подiбний до рiвнiв Ландау з ефектив-
ною областю локалiзацiї порядку радiуса кору вихору ξ1. Цей радiус вiдповiдає
ефективному полю (порядку верхнього критичного поля Hc2 ' κ � 1 [12*]),
поява якого пояснюється якраз когерентним андрєєвським вiдбиттям електронiв
та дiрок кору вихору вiд конденсату куперовських пар, який характеризується
просторовим профiлем параметра порядку ∆(r).

У зв’язку з вищезазначеними аргументами, був запропонований дещо iнший
пiдхiд до трактування низькоенергетичних зв’язаних станiв поблизу кору вихору
у квантовiй границi T → 0, який оснований на самоспряженому розширеннi
гамiльтонiана типу Ааронова –Бома з локалiзованим магнiтним полем

Ĥφcore = p̂2 +
(φcore + 1/2)2

r2
, (12)

де

φcore =
Φcore

Φ0
'
(
ξ1
ξ0

)2

.

Таким чином, внутрiшня структура кору вихору визначається параметрами
вiдповiдних граничних умов для гамiльтонiана (12). Параметри цих умов
пов’язанi з фiзичними параметрами границi ξ1 → 0, такими як kF ξ1 та ξ1/ξ0,
коли нахил параметра порядку ∆ стає сингулярним. Це дає можливiсть описати
аномалiю Крамера –Пеши (нахил параметра порядку d∆(r)/d r) у корi вихору
Абрикосова.

ln(kFξ0)

ln
(ξ
1/
ξ 0
)

Рис. 5. Залежнiсть ln(ξ1/ξ0) вiд ln(kF ξ0).
Точки – експериментальнi данi [10*]

Для оцiнки значення φcore для
реальних матерiалiв використовую-
ться експериментальнi данi [10*] для
надпровiдникiв, у яких 1 < kF ξ0 < 16.
На основi цих даних побудована зале-
жнiсть ln(ξ1/ξ0) вiд ln(kF ξ0) у кван-
товiй границi для рiзних значень kF ξ0
(див. рис. 5).

Ця залежнiсть апроксимована
формулою

ln(ξ1/ξ0) = ln(3/4)− 0.72 ln(kF ξ0),

що призводить до залежностi φcore



14

вiд параметру надпровiдника kF ξ0

φcore ≈
1

2

1

(kF ξ0)1.44
<

1

2
.

Пiдроздiл 4.2 присвячений знаходженню аналiтичного виразу для енергiї
основного стану E0 елементарних збуджень у корi вихору у квантовiй границi
(T → 0) як функцiї параметру надпровiдника kF ξ0. Для цього в рамках розв’язку
гамiльтонiана Ааронова –Бома, розробленого в роботi [3*], будується модель еле-
ктронної структури вихору Абрикосова та знаходиться енергiя основного стану
елементарних збуджень вiд параметру граничної умови b

E0(φcore)

∆∞
=

2

kF ξ0

(
−bΓ (1/2− φcore)
Γ (3/2 + φcore)

)−2/(1+2φcore)

. (13)

Граничний параметр b знаходимо в результатi порiвняння нахилiв зако-
нiв дисперсiї для (13) та (11) при фiксованому ∆∞, оскiльки параметри φcore
i µ входять однаковим чином у вiдповiднi гамiльтонiани Ааронова –Бома та
Боголюбова – де Жена:

∂(E0(φcore))/∂ φcore|φcore=0 = − ∂(Eµ)/∂ µ|µ=0 ⇒ b ≈ −0.53 . (14)

На рис. 6 наведено порiвняння виразу (13), враховуючи отримане значення
для b в (14), з емпiричним виразом [10*]:

E1/2

∆∞
=

ln(kF ξ0/0.3)

2 kF ξ0
(15)

для енергiй основного стану елементарних збуджень у корi вихору у кван-
товiй границi (T → 0) як функцiй параметру надпровiдника kF ξ0. Крiм
того, отриманi результати також порiвнюються з чисельним розв’язком
рiвнянь Боголюбова – де Жена у квантовiй границi для чистого s-хвильового
надпровiдника [10*].

kFξ0

E
0 
/∆

∞

Рис. 6. Енергiя основного стану
E0/∆∞ як функцiя kF ξ0.
Суцiльна лiнiя – вираз (13) для b,
заданому (14);
пунктирна лiнiя – вираз (15);
точкова лiнiя – залежнiсть
E0(φcore)/∆∞ вiд kF ξ0 для
φcore ' (kF ξ0)

−2.
Точки – чисельний розрахунок [10*]



15

Зауважимо, що асимптотична поведiнка отриманої енергiї основного стану вiд-
рiзняється вiд емпiричного результату (15) i має краще узгодження для великих
значень kF ξ0 навiть iз урахуванням того, що жодних пiдгiнних параметрiв для
описання результатiв комп’ютерного моделювання не використовувалося.

ВИСНОВКИ

1. Вперше проведено класифiкацiю сингулярних збурень одновимiрного
оператора Шредiнгера для вiльної частинки на основi аналiзу порушень
калiбрувальної симетрiї.

2. Вперше встановлено вiдповiднiсть точкових взаємодiїX4 таX2 двом якiсно
рiзним просторовим профiлям оператора ефективної маси елементарного
збудження у перехiднiй областi: mass-bump та mass-jump вiдповiдно.
Показано, що особливiстю X2-взаємодiї є наявнiсть квантованого магнi-
тного потоку, на вiдмiну вiд X4-взаємодiї, яка має суто “електростатичний”
характер.

3. Показано, що для гамiльтонiана Паулi точковi взаємодiї iз перевертанням
спiну є сингулярними границями релятивiстської спiн-iмпульсної взаємо-
дiї виду Ŝ · (E× p̂). Вони є одновимiрними аналогами такої взаємодiї,
яка виникає у шаруватих матерiалах завдяки просторовiй неоднорiдностi
електричного потенцiалу. Iснують тiльки два типи таких розширень
(X(r)

1 та X(r)
4 ), якi є спiновими аналогами суто потенцiальних взаємодiй

δ-потенцiалу i нелокального δ′-потенцiалу (mass-bump). Цей результат
також отримано вперше.

4. Встановлено еквiвалентнiсть мiж гамiльтонiаном Боголюбова – де Жена
для низькоенергетичних збуджень у корi вихору Абрикосова в кванто-
вiй границi (T → 0) з гамiльтонiаном типу Ааронова –Бома iз сингуляр-
ним збуреням, який вiдповiдає параметру граничної умови b, що визна-
чає внутрiшню структуру кору вихору. Такий еквiвалентний пiдхiд дав
можливiсть описати аномалiю Крамера –Пеши нахилу параметра
порядку d∆(r)/d r у корi вихору Абрикосова.

5. Отримано аналiтичний вираз для енергiї основного стану E0 низькоенер-
гетичних збуджень у корi вихору Абрикосова як функцiї радiуса кору
вихору ξ0. Цей вираз добре узгоджується з вiдомими результатами, отри-
маними з чисельного розв’язку рiвнянь Боголюбова – де Жена.
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АНОТАЦIЯ

Панченко Д.Ю. Cтруктура точкових збурень оператораШредiнгера
в одновимiрних та двовимiрних квантових системах. —Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.04.02 — теоретична фiзика (104 —фiзика та астроно-
мiя). —Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, Одеса 2020.

Дисертацiйна робота присвячена фiзiчнiй структурi точкових збурень опера-
тора Шредiнгера та їх реалiзацiї в одновимiрних (шаруватих) та двовимiрних
(на прикладi вихору Абрикосова) квантових системах.

На основi аналiзу порушень калiбрувальної симетрiї для одновимiрного опе-
ратора Шредiнгера вiльної безспiнової частинки отримано класифiкацiю точко-
вих взаємодiй для такого оператора. Встановлено, що iснують два збурення
(X1 та X4) потенцiальної та два збурення (чисте X3 та змiшане X2) “магнiтної”
природи. З’ясовано, що точковi взаємодiї X4 та X2 можуть бути реалiзованi в
шаруватих системах iз суттєвою неоднорiднiстю ефективної маси елементарного
збудження. Причому вони вiдповiдають якiсно рiзним характерам змiни ефектив-
ної маси в перехiднiй областi. Бiльш того, у випадку X2-взаємодiї є додатковий
квантований магнiтний потiк, тодi як випадок X4 має суто “електростатичний”
характер. Для гамiльтонiана Паулi (частинки зi спiном) також отримано всi
можливi точковi взаємодiї, серед яких визначенi тi якi пов’язанi з перевертанням
спiну та розглядаються як одновимiрнi аналоги спiн-iмпульсної взаємодiї Рашби.

Фiзiчна реалiзацiя точкових збурень оператора Шредiнгера у двовимiрнiй гео-
метрiї дослiджується на прикладi електронної структури вихору Абрикосова. На
основi аналiтичного розв’язку задачi про ефект Ааронова –Бома з сингулярними
збуренями побудовано модель електронної структури вихору Абрикосова та
обчислено спектр елементарних збуджень у квантовiй границi (T → 0).

Ключовi слова : точково-подiбнi взаємодiї, сингулярнi самоспряженi
розширення оператора Шредiнгера, калiбрувальна симетрiя, густина струму
ймовiрностi, матриця граничних умов, mass-bump, mass-jump, квантований
магнiтний потiк, спiн-iмпульсна взаємодiя Рашби, вихор Абрикосова.
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Диссертационная работа посвящена физической структуре точечных возму-
щений оператора Шредингера и их реализации в одномерных (слоистых) и дву-
мерных (на примере вихря Абрикосова) квантовых системах.
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На основе анализа нарушений калибровочной симметрии для одномерного
оператора Шредингера свободной безспиновой частицы получено классифика-
цию точечных взаимодействий такого оператора. Установлено, что существуют
два возмущения (X1 и X4) потенциальной и два возмущения (чистое X3

и смешанное X2) “магнитной” природы. Выяснено, что точечные взаимодействия
X4 и X2 могут быть реализованы в слоистых системах с существенной неодно-
родностью эффективной массы элементарного возбуждения. Причем они соот-
ветствуют качественно различным характерам изменения эффективной массы в
переходной области. Более того, в случае X2-взаимодействия присутствует допол-
нительный квантованный магнитный поток, тогда как случай X4 носит сугубо
“электростатический” характер. Для гамильтониана Паули (частицы со спином)
также получены все возможные точечные взаимодействия, среди которых опре-
делены те, которые связаны с переворачиванием спина и рассматриваются как
одномерные аналоги спин-импульсного взаимодействия Рашбы.

Физическая реализация точечных возмущений оператора Шредингера в
двумерной геометрии исследуется на примере электронной структуры вихря
Абрикосова. На основе аналитического решения задачи об эффекте Ааронова –
Бома с сингулярными возмущениями строится модель электронной структуры
вихря Абрикосова и вычисляется соответствующий спектр в квантовой
границе (T → 0).

Ключевые слова : точечно-подобные взаимодействия, сингулярные
самосопряженные расширения оператораШредингера, калибровочная симметрия,
плотность тока вероятности, матрица граничных условий, mass-bump, mass-jump,
квантованный магнитный поток, спин-импульсное взаимодействие Рашбы,
вихрь Абрикосова.

ABSTRACT

Panchenko D.Yu. The structure of point perturbations of the
Schrödinger operator in one-dimensional and two-dimensional quantum
systems. — Manuscript.

Thesis for the Candidate of Sciences degree (PhD) in Physics and Mathematics by
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I. I. Mechnikov National University, Odessa 2020.

Thesis is devoted to the physical structure of point perturbations of the Schrödinger
operator and their realizations in one-dimensional (layered) and two-dimensional
(Abrikosov vortex) quantum systems.

The classification of singular point perturbations of the one-dimensional
Schrödinger operator for a spinless free particle is obtained on the basis of calibra-
tion transformations analysis. It is shown that all point perturbations can be divided
into two classes: “electric” and “magnetic” related to the mass and charge of a particle
correspondingly. The mass calibration is associated with the choice of the spatial scale
x→ λx, and the charge calibration with the canonical transformation p̂x → p̂x − A.
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It is shown that so called point interactions X4 and X2 (in accordance with the
Kurasov’s notation, see [1*]) can be realized in layered systems where the effective
mass of elementary excitation with qualitatively different character in the transition
region takes place. Moreover, the X2-coupling has an additional quantized magnetic
flux, whereas the case of X4 is purely of “electrostatic” nature. The existence of
quantized magnetic flux in X2-case is proven by explicit demonstration of the Zeeman-
like splitting for states with the opposite projections of angular momentum.

The point interactions (X(r)
1 and X(r)

4 ) associated with the spin-flip interaction are
also identified as one-dimensional analogs of the Rashba interaction. The considered
simple spin-filtering devices (spin-resonator and spin-filter) allow us to establish that
the case of boundary conditions with X

(r)
4 -coupling is more effective than the one

with X(r)
1 -coupling as spin-flip mechanism. Also, using the technique of distribution

theory (in accordance with [1*]), a regularized form of the Hamiltonian with spin-
flip interaction is constructed, which establishes correspondences between boundary
conditions and point perturbations associated with spin-flip.

The physical nature of Schrödinger operator point perturbations in two-dimensional
geometry is investigated on the example of the Abrikosov vortex. In particular, a
relationship has been established between the Bogolyubov – de Gennes Hamiltonian for
elementary excitations, localized near the Abrikosov vortex core, and the Aaronov –
Bohm Hamiltonian, which describes a charged particle in the localized magnetic field.
The equivalence of these Hamiltonians is demonstrated for the case of low-energy
states in the quantum limit (T → 0). In this regard, a different approach to the
interpretation of low-energy states near the Abrikosov vortex core in the quantum limit
was proposed, based on self-adjoint extension of the Aaronov –Bohm-type Hamilto-
nian with a localized magnetic field, within which the inner structure of the vortex is
determined by the parameter of the corresponding boundary condition. This allows
us to describe the Kramer –Pesch anomaly of the order parameter slope d∆(r)/d r in
the Abrikosov vortex core.

Finally, the model of the electronic structure of the Abrikosov vortex is constructed
and the corresponding spectrum in the quantum limit is calculated based on the ana-
lytical solution for the Aharonov –Bohm effect with singular perturbations.

Key words : point-like interactions, singular self-adjoint extensions of the
Schrödinger operator, gauge symmetry, probability current, matrix of boundary
conditions, mass-bump, mass-jump, quantum magnetic flux, spin-momentum (Rashba)
interactions, Abrikosov vortex.


