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Úvod
Po viac ako tridsaťročnom intenzívnom výskume ostáva fyzikálny mechanizmus spôsobujúci
supravodivosť v kuprátoch naďalej neodhalený [1]. Vo všeobecnosti sa verí, že predtým ako
sa pokúsime objasniť supravodivý stav, by bolo vhodné najprv pochopiť procesy v anomál-
nom normálnom stave, do ktorého sa systém dostane zo supravodivého stavu zvyšovaním
teploty, predovšetkým v oblasti pseudomedzery fázového diagramu kuprátov. Na fenome-
nologickej úrovni je táto oblasť charakterizovaná potlačením stavov s nízkymi excitačnými
energiami, čoho dôkazom sú napríklad termodynamické merania a jadrová magnetická rezo-
nancia. Najvýznačnejšia vlastnosť tejto fázy je prítomnosť tzv. Fermiho oblúkov [2], ktoré sú
reprezentované ohraničenými krivkami v hybnostnom priestore, pozdĺž ktorých je prítomná
konečná spektrálna váha pri energii chemického potenciálu.

Nedávno bola zavedená predstava, že Fermiho oblúky by mohli byť vytvorené v dôsledku
tzv. ampérovského párovania [3–5]. Cooperove páry v ampérovských supravodičoch sú vy-
tvárané elektrónmi s rovnakými hybnosťami, pričom v práci [3] sa predpokladá, že tieto páry
sú stabilizované prostredníctvom príťažlivej prúd-prúdovej interakcie.

Ampérovský párovací stav je špeciálny prípad všeobecnejšej triedy stavov vlny párovej
hustoty (PDW), teda supravodičov s priestorovo modulovanou amplitúdou vlnovej funkcie
Cooperových párov. Ekvivalentne sa na PDW stavy možno pozrieť ako na systém s konden-
zátom Cooperových párov s nenulovou celkovou hybnosťou. Fyzikálne aplikácie PDW stavov
vo vysokoteplotných supravodičoch a ich vlastnosti boli zhrnuté v prehľadovom článku [6].

Súčasný stav teórie ampérovského párovania [4] možno stručne popísať nasledovne. Po
prvé, model fermiónov v kuprátoch s prúd-prúdovou interakciou vykazuje silnú tendenciu
k tvorbe ampérovského párovacieho stavu. Po druhé systém fermiónov v ampérovskom pá-
rovacom stave má niekoľko perspektívnych vlastností, najmä čo sa týka schopnosti vytvárať
Fermiho oblúky. Na druhej strane doposiaľ nebol prezentovaný ucelený výpočet vychádza-
júci z mikroskopického modelu, ktorý by reprodukoval vlastnosti ampérovského párovacieho
stavu zavedeného v článku [4].

Cieľ práce
Cieľom dizertačnej práce je realizácia self-konzistentných výpočtov v teórii stredného poľa
pre model s prúd-prúdovými interakciami a následná analýza nájdených stavov. Ambíciou
bude nájsť také konfigurácie systému, ktoré vytvoria Fermiho oblúky, a zároveň sa pokúsiť
stanoviť podmienky určujúce ich vznik. Práca sa taktiež bude zaoberať otázkou, či ampérovský
párovací stav prezentovaný v [4] je stabilný v rámci množiny prípustných PDW stavov, tak,
ako je to implicitne predpokladané v článku [4].
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Model s ampérovskou interakciou
Nadväzujúc na model prezentovaný P. A. Leem [4], v dizertačnej práci skúmame systém
spinónov na 2D štvorcovej mriežke s N mriežkovými bodmi, ktorých hamiltonián je

H =
∑
®kσ

ε®k f +
®kσ

f®kσ −
1

2N

∑
®k ®k ′ ®q
σσ′

V®k ®k ′( ®q) f +
®k+ ®q2σ

f +
®k ′− ®q2σ

′
f®k ′+ ®q2σ′

f®k− ®q2σ
, (1)

pričom f +
®kσ

a f®kσ sú kreačné a anihilačné operátory spinónov. Voľba hamiltoniánu je mo-
tivovaná predstavou o spinovo-nábojovej separácii v tzv. t-J modeli, podľa ktorej efektívne
častice nesúce spin (spinóny) a náboj (holóny) navzájom interagujú prostredníctvom emer-
gentnéhoU(1) kalibračného poľa. Disperzný zákon spinónov pochádza z jednoduchého tesno-
väzobnéhomodelu, ktorého Fermiho plocha je v kvalitatívnej zhode s experimentálne určenou
Fermiho plochou kuprátov prostredníctvom merania ARPES

ε®k = −2t (cos kx + cos ky) + 4t′ cos kx cos ky − µ, (2)

kde preskokové amplitúdy t a t′ prislúchajú preskokom medzi najbližšími susedmi štvorcovej
mriežky v axiálnom, resp. diagonálnom smere, µ je chemický potenciál.

Interakčná časť hamiltoniánu 1 popisuje prúd-prúdovú interakciu spinónov sprostred-
kovanú priečnym pseudofotónovým kalibračným poľom na stromovej úrovni (viď. obr. 1).
Interakčná funkcia V®k ®k ′( ®q) je v prípade kontinua daná výrazom

V®k ®k ′( ®q) = D( ®q) χ(®k, ®q) χ(®k′, ®q), (3)

pričom modelový propagátor D( ®q) a funkcia χ(®k, ®q) sú v dlhovlnnej limite určené rovnicami

D( ®q) = U e
−

q2

q2
0 , χ(®k, ®q) = (®v®k × ®q)z . (4)

®q = ®q/q je smerový vektor prenesenej hybnosti a propagátor charakterizujeme dvojicou
interakčných parametrov:U, ktorý určuje silu prúd-prúdových interakcií a q0 charakterizujúci
dosah interakcie. Pri výpočtoch používame vhodne zvolené zovšeobecnenie funkcií D( ®q) a
χ(®k, ®q), ktoré zohľadňuje periodicitu 1. Brillouinovej zóny pre hybnosti ®k, ®k′ a ®q.

k q
2 ,

k + q
2 ,

k′ + q
2 , ′

k′ q
2 , ′

q

Obr. 1: Feynmanov diagram na stromovej úrovni popisujúci prúd-prúdovú interakciu spinónov s
priečnym kalibračným bozónom.
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Teória stredného poľa pre PDW stavy
Keďže prúd-prúdové interakcie sú príťažlivé pre rovnobežné prúdy, dá sa očakávať, že v
systéme môže vznikať kondenzát Cooperových párov nesúcich konečnú celkovú hybnosť ®Q
(tzv. PDW stav). Nakoľko je interakčný hamiltonián 1 kvartický v kreačných a anihilačných
spinónových operátoroch, systém nie je možné exaktne vyriešiť. Z tohto dôvodu na popis
PDW stavov použijeme aproximačnú techniku teórie stredného poľa, ktorá pôvodný model
aproximuje jednoduchším modelom

Hint = −
∑
®k ®Q

[
∆ ®Q(
®k) f +
®k↑

f +
−®k+ ®Q↓

+ ∆∗
®Q
(®k) f

−®k+ ®Q↓ f®k↑ − ∆
∗
®Q
(®k) b ®Q(

®k)
]
. (5)

V predošlej rovnici boli zavedené funkcie energetickej medzery

∆ ®Q(
®k) =

1
N

∑
®k ′

F(®k, ®k′, ®Q) b ®Q(
®k′), (6)

kde sme ako parameter usporiadania zaviedli strednú hodnotu b ®Q(
®k) = 〈 f

−®k+ ®Q↓ f®k↑〉. Funkcia
b ®Q(
®k) popisuje kondenzát Cooperových párov s ťažiskovou hybnosťou ®Q. V hamiltoniáne

5 pripúšťame existenciu viacerých hodnôt ®Q, pričom však s každou dovolenou hodnotou ®Q
musí byť prítomná aj celková hybnosť páru− ®Q. Vďaka tomu výsledný kondenzát Cooperových
párov nebude niesť prúd, ale vytvorí stojaté vlny hustoty párov (PDW).

V dizertačnej práci ukazujeme, že PDW stav je invariantný voči operácii symetrie bodovej
grupy štvorca R resp. časovej inverzii T , ak funkcie ∆ ®Q(®k) spĺňajú podmienky ∆ ®Q(®k)

R
=

∆
R ®Q(R

®k) resp. ∆ ®Q(®k)
T
= ∆∗

− ®Q
(®k − ®Q). Zároveň PDW stav popisuje singletný supravodič,

pokiaľ funkcie ∆ ®Q(®k) spĺňajú identitu ∆ ®Q(®k) = ∆ ®Q( ®Q − ®k).
V snahe zostrojiť stav, ktorý by vytváral Fermiho oblúky symetrické v smere osí kx a ky,

v práci skúmame dve rôzne voľby dovolených hodnôt ®Q, ktoré označujeme ako „axiálne“ a
„diagonálne“. V prípade axiálneho párovania Cooperove páry spinónov nadobúdajú jednu
zo štvorice hybností (±Q, 0) a (0,±Q), zatiaľ čo pri diagonálnom párovaní je pre hybnosti
Cooperových párov prípustná jedna z kombinácií (±Q,±Q).

Hamiltonián 5 obsahuje vďaka použitiu metódy stredného poľa len kvadratické členy v
kreačných a anihilačných operátoroch, čo ho umožňuje reprezentovať ako bilineárnu formu.
Bázové vektory tvoriace bilineárnu formu pozostávajú z vhodnej kombinácie kreačných
a anihilačných operátorov spinónov f®kσ, f +

®kσ
. Príslušnú maticu bilineárnej formy možno

diagonalizovať lineárnou transformáciu pôvodných spinónových operátorov do novej orto-
gonálnej bázy zovšeobecnených „bogoľubónov“. Tvar hamiltoniánu 5 implikuje previazanie
spinónu (®k, ↑) s „antispinónom“ (−®k + ®Qa, ↓). Tento stav je zas previazaný so spinónom
(®k − ®Qa + ®Qb, ↑). Nakoľko množina vektorov ®Q vyskytujúca sa v interakčnom hamiltoniáne
5 obsahuje štvoricu rôznych vektorov ®Qa, operátorové previazanie sa neuzatvorí už v tomto
kroku ako v teórii BCS. Vektor ®Q môže byť vo všeobecnosti ľubovoľný vektor z 1. BZ. V
našom prípade sme sa obmedzili na súmerateľné vlnové vektory ®Q, kedy hodnota Q je daná
výrazom Q = 2πl/M , kde M a l sú malé nesúdeliteľné prirodzené čísla, pretože v tomto
prípade postupným reťazením spinónových operátorov dosiahneme konečné zacyklenie.
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Zavádzame preto zovšeobecnený Nambuho-Gorkovov (NG) spinor α®p, ktorý obsahuje
všetky vzájomne previazané operátory

α®p =

(
f
®p+ ®K1↑

, ..., f
®p+ ®Kmax↑

, f +
−®p+ ®K ′1↓

, ..., f +
−®p+ ®K ′max↓

)T

. (7)

Aby sme sa vyhli viacnásobnému započítaniu tých istých spinónových operátorov pri prepise
hamiltoniánu 5 prostredníctvom NG spinora α®p, zúžili sme 1. BZ na tzv. redukovanú BZ. Tú
definujeme nasledovne: ak ®p je vektor z redukovanej BZ, potom vektor ®p + ®K , ktorý vznikol
posunutím pôvodného vektora ®p o nenulový vektor ®K do nej nepatrí. Jedno z možných
rozčlenení 1. BZ pri axiálnom aj diagonálnom párovaní je znázornené na obr. 2.

PomocouNGspinora a redukovanej zónymôžemevyjadriť hamiltonián 5 (až na konštantu)
v maticovej bilineárnej forme

H =
∑
®p

α+
®p H( ®p)α®p, (8)

kde sumácia cez vektory ®p je zúžená na redukovanú zónu, v rámci ktorej sú jednotlivé
členy sumy navzájom nezávislé. Nech má matica hamiltoniánu H( ®p) sadu vlastných vektorov
u1( ®p), ..., un( ®p) a k nim prislúchajúcu sadu vlastných hodnôt E ®p1, ..., E ®pn. Definujme unitárnu
maticuU(®p) akomaticu, ktorej stĺpce pozostávajú z vlastných vektorov ui( ®p). Zaveďme spinor
zovšeobecnených bogoľubónov γ ®p daný unitárnou transformáciou pôvodných spinónov α®p

γ ®p = U
+( ®p)α®p, α®p = U(®p)γ ®p. (9)

Z teórie vlastných čísel a vektorov vyplýva identita H( ®p)U( ®p) = U(®p)Λ( ®p), kde Λ( ®p) je
diagonálna matica, ktorej prvky sú tvorené vlastnými hodnotami E ®p1, ..., E ®pn. V novej báze
zovšeobecnených bogoľubónov γ ®p sa problém redukuje na systém voľných častíc, pretože
hamiltonián 8 nadobudne tvar

H =
∑
®pa

E ®pa γ
+
®paγ ®pa. (10)

Fyzikálne veličiny definované v kontexte spinónového systému preto vieme priamo počítať
prostredníctvom vyjadrenia v operátoroch diagonálnych bogoľubónov.

4π/M

2
π
/M p

k=p+K

K

4π/M

4
π
/M

p

k=p+K

K

Obr. 2: Vľavo: Faktorizácia 1. BZ pre axiálne párovanie. Vpravo: Faktorizácia 1. BZ pre diagonálne
párovanie. Pôvodná zóna je rozdelená na obdĺžnikové/štvorcové oblasti, v rámci ktorých sú kreačné
a anihilačné operátory vzájomne nepreviazané. Ako redukovaná zóna bol zvolený ľavý dolný obdĺž-
nik/štvorec, polohy ostatných vieme dostať prirodzenými diskrétnymi transláciami ®K . Pri numerických
výpočtoch bola použitá práve táto realizácia faktorizácie 1. BZ.
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Podmienky existencie Fermiho oblúkov
Pri všeobecnej voľbe parametrov systému s axiálnym párovaním nie je zaručené, že systém
vytvorí Fermiho oblúky. Pre ilustráciu sme skúmali ampérovský axiálny systém s Q = π/3
zadaný výberomparametra t′/t = 0.371 s dopovaním x = 0.091, pričom interakčné parametre
modelu boliU = 100 t−1 a q0 = π/10. Poznamenajme, že pri ampérovskom axiálnom stave je
veľkosť vektora ®Q rovná vzdialenosti priesečníkov neinteragujúcej Fermiho plochy s okrajom
1. BZ ky = π (viď.obr. 3).

Ľavý graf obr. 3 vykresľuje spektrálnu funkciu pre interval energií ±0.1 t okolo Fermiho
energie. Graf odhaľuje odštiepenie časti váhy z pôvodnej Fermiho plochy v antinodálnej
oblasti, pričom samotná Fermiho plocha ostáva spojitá v celom rozsahu, v oblasti odštie-
penia dochádza len k miernemu preliačeniu pôvodnej Fermiho plochy smerom do vnútra.
Vytvorenie Fermiho oblúkov teda pri takomto nastavení parametrov nenastáva.

Aby systém bol schopný vytvoriť Fermiho oblúky, je potrebné dosiahnuť takú hybridizáciu
trojice pásov ε®k a−ε®k± ®Q, aby sa hybridizované pásy nachádzali výlučne nad alebo pod úrovňou
Fermiho energie. Vzniknutá energetická medzera medzi hybridizovanými pásmi zabezpečí
neprítomnosť stavov na Fermiho energii a tým rozrušenie pôvodnej Fermiho plochy v danej
oblasti. To môže nastať vtedy, keď funkcie ∆x±(®k) nadobúdajú dostatočne veľké hodnoty
na potrebne širokom intervale hybností. Vďaka potrebnej šírke ∆x±(®k) sa potom pôvodne
lokalizované výdute v rezoch spektrálnej funkcie (obr. 3 vpravo) rozšíria natoľko pozdĺž
osi kx , až sa spoja v jednu celistvú energetickú medzeru za vzniku Fermiho oblúkov. V
kontexte parametrov modelu má na veľkosť hodnôt funkcií ∆ ®Q(®k) priamy vplyv parameter
sily interakcie U, kým na šírku relevantných oblastí ∆ ®Q(®k) má vplyv parameter dosahu
prúd-prúdových interakcií q0.

2 2
kx

2

2

k y

Q

0

0

A(k, = 0)

3 6 6 3
kx

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

/t

0

ky =

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Obr. 3:Vľavo: Spektrálna funkcia spinónov na Fermiho energii pre ampérovský axiálny párovací stav s
Q = π/3, prerušovaná sivá čiara označuje označuje Fermiho plochu neinteragujúceho systému. Systém
vykazuje prítomnosť rozštiepenia Fermiho plochy v antinodálnych oblastiach. Vpravo: Spektrálna
váha spinónov toho istého systému pozdĺž okraja 1. BZ ky = π. Prerušované sivé čiary znázorňujú
neinteragujúce energetické hladiny ε®k a −ε®k± ®Q.
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Fyzikálne vlastnosti stavov s Fermiho oblúkmi
V tejto sekcii popíšeme naše výsledky pre axiálny ampérovský stav v systéme spinónov
s interakciami s dostatočnou veľkosťou parametra q0, aby sa v systéme vytvorili Fermiho
oblúky. Predpokladali sme, že veľkosť hybností Cooperových párov je Q = π/5, nakoľko
táto voľba zníži nároky na silu interakcií a tým aj zmenší požiadavky na veľkosť funkcií
energetickej medzery. Takýto stav sme dostali zvolením hodnoty parametra diagonálnych
preskokov t′/t = 0.371 a dopovania x = 0.238, pri voľbe interakčných parametrovU = 25 t−1

a q0 = π/2.
Štvorica funkcií energetickej medzery, prezentovaná na obr. 4, bola získaná self-kon-

zistentným iteratívnym výpočtom pre fixovaný počet spinónov. Funkcia ∆x+(®k) je okrem
hlavnej oblasti sústredenej okolo bodu ®k0 = [Q/2, π], ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri kreácii
Fermiho oblúkov, nenulová prakticky v celej 1. BZ. Zaujímavá je prítomnosť záporných
oblastí funkcie ∆x+(®k) v hybnostnom priestore, kde má interakcia „pair-breaking“ charakter.
Funkcie ∆ ®Q(®k) sú invariantné voči symetriám bodovej grupy štvorca a voči časovej inverzii.
Taktiež spĺňajú rovnosť ∆ ®Q(®k) = ∆ ®Q( ®Q − ®k) indikujúcu singletnosť supravodivého stavu.

V ľavom grafe na obr. 5 je vykreslená spektrálna funkcia spinónov v intervale ±0.07 t
okolo Fermiho energie, ktorá odhaľuje prítomnosť Fermiho oblúkov v 1. BZ. V pravom grafe
toho istého obrázka je zobrazená obsadenosť stavov n(®k). Na grafe n(®k) pozorujeme mierne

2

2

k y 0

x+ (k)/t x (k)/t

2 2
kx

2

2

k y

0

0

y+ (k)/t

2 2
kx

0

y (k)/t

0.3

0.2

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Obr. 4: Self-konzistentne vypočítané funkcie energetickej medzery ∆x+(®k), ∆x−(®k), ∆y+(®k) a ∆y−(®k)
pre ampérovský axiálny párovací stav s Q = π/5. Prerušovaná čierna čiara označuje Fermiho plochu
neinteragujúceho systému.
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2 2
kx

2

2

k y

0

0

A(k, = 0)

2 2
kx

0

n(k)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Obr. 5: Vľavo: Spektrálna funkcia spinónov na Fermiho energii pre ampérovský axiálny párovací stav
s Q = π/5, prerušovaná sivá čiara označuje označuje Fermiho plochu neinteragujúceho systému.
Plné čierne čiary znázorňujú rezy v hybnostnom priestore, pre ktoré sú na obr. 6 zobrazené spektrálne
funkcie. Vpravo: Spinónová obsadenosť stavov n(®k) toho istého systému.

preskupenie stavov v antinodálnej oblasti v dôsledku tvaru funkcií ∆ ®Q(®k), kde sa zapĺňajú
stavy nad neinteragujúcou Fermiho plochou na úkor zhruba polovične zaplnených stavov
vnútri pôvodnej Fermiho plochy.

Na obr. 6 vykresľujeme grafy spektrálnych funkcií pre niekoľko rezov v 1. BZ daných
predpisom ky = const. V týchto grafoch ukazujeme, že pre vysvetlenie numericky zís-
kaných spektroskopických výsledkov je postačujúce obmedziť sa na päticu energetických
pásov ε®k , −ε®k± ®Qx

a ε®k±2 ®Qx
, ktoré necháme medzi sebou zhybridizovať prostredníctvom self-

konzistentných funkcií energetickej medzery ∆ ®Q(®k). Pri rezoch s hodnotami ky z intervalu
(2.08, π] nie sú prítomné stavy na Fermiho energii, čím v tomto regióne vznikla energetická
medzera.

Najvyššia energia obsadených stavov je dosiahnutá pre hybnosti kx = ±kG, ktoré sa
odlišujú od neinteragujúcich Fermiho hybností kx = ±kF . Toto pozorovanie je v súlade
s výsledkami [4, 7]. V našom prípade približne platí kG ≈ Q. S poklesom hybnosti ky
medzipásová medzera klesá nadol v energii a zároveň slabne hodnota funkcií ∆x±(®k), čo má
za následok postupné zmenšovanie odstupu vrchného obsadeného a spodného neobsadeného
pásu. Kombinácia týchto dvoch efektov postupne vedie až k dotyku spodného neobsadeného
pásu s hladinou Fermiho energie. V tomto bode nastáva vznik Fermiho oblúkov. Poloha
lokálnehominima spodného neobsadeného pásu je daná priesečníkomneinteragujúcich pásov
ε®k a ε®k±2 ®Qx

, ktorý má hodnotu súradnice kx ≈ ±Q. Rovnaká hodnota kx ≈ ±Q je spätá
aj s horným obsadeným pásom a teda v prípade, že by úroveň Fermiho energie dosiahol
ktorýkoľvek z tejto dvojice pásov ako prvý, vzdialenosť koncov Fermiho oblúkov bude ≈ 2Q.
Tento výsledok je v zhode s numerickým výsledkom prezentovaným v článku P. A. Leeho [4],
ako aj s experimentálnymi zisteniami z článku [8].

Formalizmus stredného poľa umožňuje explicitne vypočítať veľkosť modulácií nábojovej
hustoty v ampérovskom stave. V ľavom grafe obr. 7 prezentujeme lokálnu tunelovú hustotu
stavov N( ®R, ω) na intervale ±0.02 t okolo energie ω = 0.1 t. Hustota stavov je priestorovo
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Obr. 6: Spektrálna funkcia spinónov pozdĺž rezov ky = const, ktoré sú zobrazené v grafe spektrálnej
funkcie na Fermiho energii na obr. 5. Šedé prerušované krivky znázorňujú päť neinteragujúcich
energetických pásov ε®k , −ε®k± ®Qx

a ε®k±2 ®Qx
. Plné čierne krivky zobrazujú predošle zmienenú päticu

pásov zhybridizovaných prostredníctvom self-konzistentne vypočítaných funkcií ∆ ®Q(®k). Fermiho oblúk
sa začína vytvárať pri reze ky = 2.08.

modulovaná s periodicitou danou primitívnymi vektormi ®a1 = (5, 5) a ®a2 = (5,−5). Je vhodné
pripomenúť, že vo všeobecnosti vďaka konštrukcii nášho modelu a špeciálne NG spinora 7 sú
v systéme prítomné korelácie vĺn nábojovej hustoty na všetkých vektoroch ®K , t.j. 〈 f +

®kσ
f®k+ ®K,σ〉.

Na druhej strane nie všetky korelácie majú rovnakú váhu, pričom najväčšie váhy sa očaká-
vajú pri vektoroch ®K = ®Qa + ®Qb, kde ®Qa a ®Qb sú vektory z množiny PDW hybností. V
prípade axiálneho párovania preto očakávame dominantné korelácie na ôsmich CDW vek-
toroch ®KCDW ∈ {±2 ®Qx,±2 ®Qy,± ®Qx ± ®Qy}. Spomínaná pozorovaná modulácia na vektoroch
®a1 a ®a2 je spôsobená tým, že všetky CDW modulácie s hybnosťami ®K sa dajú vyskladať ako
celočíselné lineárne kombinácie tejto dvojice vektorov. V pravom grafe obrázka 7 je znázor-
nený štruktúrny faktor lokálnej hustoty stavov G(®k, ω). Graf potvrdzuje, že dominantné váhy
prislúchajú ôsmim vektorom ®KCDW , pričom ich váhy majú podobnú veľkosť.

V kvalitatívnej zhode so zmenšením Fermiho plochy je aj tunelová hustota stavov systému
potlačená v okolí Fermiho energie voči pôvodnej neinteragujúcej hustote stavov, korešpondu-
júc s experimentálnymi meraniami ako aj s modelovým výpočtom P. A. Leeho [4]. Podobne
entropia supravodivej fázy v intervale teplôt (0,Tc) nadobúda nižšie hodnoty, než aké by mal
systém v normálnom stave, v kvalitatívnej zhode s meraniami špecifického tepla kuprátov
nad Tc, indikujúcimi pokles entropie pri teplote T∗ [9].
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Obr. 7: Vľavo: Lokálna hustota stavov na intervale ±0.02 t okolo energie ω = 0.1 t. Vpravo:
Štruktúrny faktor lokálnej hustoty stavov G(®k, ω) na tom istom intervale energií. Oba grafy prislúchajú
ampérovskému axiálnemu párovaciemu stavu s Q = π/5.

Ampérovské vs. všeobecné PDW stavy
PDW stav je vo všeobecnosti charakterizovaný prítomnosťou kondenzátu Cooperových párov
s nenulovou veľkosťou celkovej hybnostiQ, pričomampérovský párovací stav je taký špeciálny
PDW stav, ktorého Cooperove páry pozostávajú zo spinónov s rovnakou hybnosťou.

Preskúmajme, ako závisí veľkosť fázového priestoru pre spinóny od veľkosti Q. V prípade
slabého párovania oba spinóny tvoriace Cooperov pár s hybnosťami ®k a −®k + ®Q musia ležať
v úzkom okolí o hrúbke Λ � kF okolo Fermiho plochy. Toto obmedzenie vymedzuje pre
hybnosti ®k geometrickémiesto bodov, dané priesečníkom dvojice prstencových okolí Fermiho
plôch ε®k = 0 a ε®k− ®Q = 0, viď. obr. 8. Plochu vyšrafovaných oblastí pri všeobecnom PDW
stave (ľavý graf na obr. 8) možno odhadnúť ako S ≈ 2Λ2/sinα, pričom α je uhol medzi
priesečníkom Fermiho plochy ε®k = 0 a jej posunutím o vektor ®Q: ε®k− ®Q = 0. Z jednoduchej
geometrie potom vyplýva rovnosť sinα = (Q/kF)

√
1 − (Q/2kF)

2.
Pochopiteľne vzťah pre dovolenú plochu S neplatí pre singulárne prípady Q = 0 resp.

Q = 2kF . V prípade BCS stavu Q = 0 prstence okolo Fermiho plôch splynú v jeden prstenec
s veľkosťou plochy S = 2πkFΛ, ktorá maximalizuje plochu prienikovej oblasti. Druhý prípad

Q<2kF Q=2kF

α

Obr. 8: Schematický graf znázorňujúci geometrické miesto bodov prípustných elektrónových hybností
®k pre PDW stavy so slabým elektrón-elektrónovým párovaním. Prípustné stavy ležia v priesečníkoch
(vyznačených červenou farbou) dvojice prstencových okolí s hrúbkou Λ. Jeden prstenec je umiestnený
vycentrovane okolo Fermiho plochy ε®k = 0, druhý okolo jej posunutia o vektor ®Q: ε®k− ®Q = 0. Ľavý
graf znázorňuje všeobecný PDW párovací stav, pravý graf ampérovský párovací stav s Q = 2kF .
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sa realizuje pri tzv. ampérovskom párovacom stave, ktorý nastáva pri rovnosti Q = 2kF .
Veľkosť tejto plochy odhadneme pomocou aproximácie vyšrafovaného útvaru kosodĺžnikom,
čím dostávame S ≈ Λ

√
kFΛ.

Pokiaľ sa teda pozrieme na porovnanie všeobecného PDW stavu s ampérovským, v li-
mite slabého párovania dovolená plocha PDW párovacieho stavu škáluje so šírkou prstenca
relevantných stavov okolo Fermiho plochy Λ ako S ∝ Λ2, kým v prípade ampérovského
párovacieho stavu je to S ∝ Λ3/2. Na základe tohto škálovacieho argumentu by ampérovské
párovacie stavy mali byť energeticky preferované v rámci množiny PDW stavov.

V súlade s týmto argumentom P. A. Lee implicitne predpokladá, že ampérovský párovací
stav je optimálnym PDW stavom. V dizertačnej práci sme túto domnienku overovali pre voľbu
parametrov t′/t = 0.371 a x = 0.238, ktorá pripúšťa existenciu axiálnych aj diagonálnych
ampérovských stavov so súmerateľnými vektormi ®Q. Parameter dosahu prúd-prúdových in-
terakcií q0 sme znížili na hodnotu q0 = π/10, aby sme zvýhodnili ampérovské stavy oproti
všeobecným PDW stavom.

V tab. 1 prezentujeme kondenzačné energie vztiahnuté na jednu časticu δ f = δF/N , pre
vybrané axiálne a diagonálne PDW stavy, pričom parameter sily interakcie U sme fixovali
na hodnotu U = 100 t−1. Spomedzi testovaných axiálnych stavov má ampérovský stav
Qa = π/5 najnižšiu hodnotu kondenzačnej energie δ f , ostatné PDW stavy sú energeticky
stabilnejšie. Podobne dopadli výsledky aj pri diagonálnych stavoch, kedy ampérovský stav
nebol energeticky najvýhodnejší. V rámci ampérovských stavov je stabilnejší diagonálny stav,
naviac väčšina diagonálnych stavov energeticky prevýšila testované axiálne stavy.

Zdôvodnenie výsledkov prezentovaných v tab. 1 možno priamočiarejšie nahliadnuť z
tvaru funkcií ∆ ®Q(®k) vybraných PDW stavov, ktoré sú vykreslené na obr. 9. Funkcie ∆ ®Q(®k)
určujú váhu, s akou budú párované spinóny s hybnosťami ®k a −®k + ®Q. Zaveďme ďalej tzv.
ampérovské body vzťahom ®k0 = ®Q/2+π(m, n). Z grafov na obr. 9 je zrejmé, že funkcie ∆ ®Q(®k)
nadobúdajú veľké hodnoty v okolí bodov ®k0, s lokálnymi maximami v týchto bodoch. Toto
tvrdenie však platí len v prípade, že ampérovské body sú dostatočne blízko pôvodnej ε®k = 0
a aj posunutej ε®k− ®Q = 0 neinteragujúcej Fermiho plochy. V opačnom prípade bude v okolí
ampérovského bodu funkcia ∆ ®Q(®k) malá.

Funkcie ∆ ®Q(®k) v ampérovských bodoch možno pre interakcie s malými q0 aproximovať v
tvare

∆ ®Q(
®k0) ≈

1
N

∑
®q

D(q)|(®v®k0
× ®q)|2b ®Q(

®k0), (11)

odkiaľ vyplýva, že ∆ ®Q(®k0) je úmerná kvadrátu ampérovskej rýchlosti v2
®k0
a súčasne strednej

hodnote b ®Q(
®k0) v ampérovskom bode. Pozrime sa pre jednoduchosť na axiálne stavy v tab.

1. Rýchlosť ®v®k je nulová v sedlovom bode disperzného zákona ®k = (0, π). S nárastom Q

axial Q π
5

π
4

π
3

π
2

δ f /10−5 t 1.68 36.6 146 137
diagonal Q π

6
π
4

3π
8

π
2

5π
8

3π
4

5π
6

δ f /10−5 t 0 37.2 270 395 246 296 538

Tabuľka 1: Tabuľka kondenzačnej energie na jednu časticu δ f pre vybrané PDW stavy, sila interakcie
bola zvolená U = 100 t−1. Hodnoty pre ampérovské stavy sú zvýraznené hrubým písmom.
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Obr. 9: Horná časť: Funkcie ∆x+(®k) pre axiálne PDW stavy s Qa = π/4, π/3 a π/2. Dolná časť:
Funkcie energetickej medzery ∆++(®k) pre diagonálne PDW stavy s Qd = π/4, 3π/4 a 5π/6. Čierna
prerušovaná čiara prislúcha neinteragujúcej Fermiho ploche, zelená prerušovaná jej posunutiu o
vektor ®Q = (Qa, 0) v prípade axiálnych a ®Q = (Qd,Qd) v prípade diagonálnych párovacích stavov.
Ampérovské body sú vyznačené modrými krížikmi.

nastáva posun ampérovského bodu ®k0 = (Q/2, π) od sedlového bodu a tým rastie hodnota
rýchlosti v®k0

. Vďaka tomu nastane zväčšenie veľkosti funkcií ∆ ®Q(®k) v okolí bodu ®k0, čo sa
nakoniec prejaví v náraste kondenzačnej energie δ f . Zároveň sa uplatní efekt vzďaľovania sa
bodu ®k0 od Fermiho plôch ε®k = 0 a ε®k− ®Q = 0 pri náraste veľkosti Q, čo sa prejaví v poklese
hodnoty korelačnej funkcie b ®Q(

®k0). Tento efekt ešte nie je dostatočne výrazný pri prvej trojici
hybností Q axiálnych párovacích stavov, ale pri štvrtej hodnote Qa = π/2 už dokáže zvrátiť
trend nárastu kondenzačnej energie δ f generovaný zvyšovaním rýchlosti v2

®k0
a hodnota δ f

voči prípadu Qa = π/3 mierne poklesne. Analogická analýza platí aj v prípade diagonálnych
stavov.

Na obr. 10 je vykreslená závislosť kondenzačnej energie na jednu časticu δ f od sily interak-
cieU pre rôzne hybnosti Cooperových párovQ pre axiálny aj diagonálny párovací stav. Jednot-
livé body grafu sú interpolované pomocou funkčnej závislosti δ f (U) = A exp (−b/(U −Uc)).
Najnižšiu hodnotu kritickej sily interakcie Uc spomedzi testovaných stavov Uc ≈ 23 t−1 do-
siahol diagonálny ampérovský stav s Q = 3π/4, v súlade s očakávaním na základe veľkosti
fázového priestoru S. Na druhej strane pri ambícii párovacieho stavu s prúd-prúdovou interak-
ciou generovať Fermiho oblúky je nevyhnutné opustiť oblasť interakcií s malými hodnotami
q0, kde už viac nie je zaručená energetická stabilita ampérovských stavov, viď. tab. 1.

Ukazuje sa, že energeticky optimálne PDW stavy dosahujú dominantné hodnoty funkcií
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Obr. 10: Graf závislosti kondenzačnej energie na jednu časticu δ f od sily interakcieU pre rôzne PDW
stavy. Body grafu pre axiálny párovací stav sú znázornené krúžkami, zatiaľ čo trojuholníky prislúchajú
diagonálnym párovacím stavom.

∆ ®Q(
®k) v okolí nodálnych bodov, čoho dôsledkom je odštepovanie spektrálnej váhy na Fermiho

energii z nodálnych častí pôvodnej Fermiho plochy, bez výraznejšieho vplyvu na stavy v
antinodálnej oblasti. Energeticky optimálne PDW stavy nami skúmaného modelu s prúd-
prúdovými interakciami tak majú spektrálne vlastnosti nekompatibilné s fenomenológiou
kuprátov v oblasti pseudomedzery.

Fermiho oblúky v systémoch s CDW usporiadaním
Motiváciou pre zavedenie predstavy o ampérovskom párovaní v práci [4] bolo nasledovné tvr-
denie: „ ...CDWmodel predpovedá veľkú medzeru pod Fermiho energiou pri okraji Fermiho
oblúka...“. V dizertácii sme ukázali, že toto tvrdenie vo všeobecnosti neplatí.

Uvažujme jednoosové CDW usporiadanie modulované na hybnosti ®Q±CDW = ±2 ®Q =
(±2Q, 0). Prostredníctvom CDW párovacieho potenciálu ∆ nastane hybridizácia energetic-
kého pásu ε®k s pásmi ε®k±2 ®Q. Kľúčový rozdiel medzi našou analýzou a analýzou P. A. Leeho
je, že kým Lee uvažoval funkciu ∆ konštantnú, my sme pripustili, že funkcia ∆ je závislá od
ky, pričom maximum nadobúda v antinodálnom bode ∆(ky = π).

Pre prípad kx > 0 za predpokladu, že Q je dostatočne veľké, bude stačiť uvažovať hyb-
ridizáciu dvojice pásov ε®k a ε®k−2 ®Q. Najvýraznejšie rozštiepenie pásov prebehne v ich prie-
sečníku, pozdĺž priamky kx = Q. V tomto prípade pre energie hybridizovaných pásov platí
E±(ky) = ε(Q, ky)±∆(ky). Predpokladajme, že pre ky = π na Fermiho energii nie sú prítomné
žiadne stavy, t.j. že vďaka pseudomedzere v antinodálnej oblasti platí pre energie nerovnosť
E−(π) < µ < E+(π). Keď sa pohybujeme v hybnostnom priestore smerom od antinodálneho
bodu, tak pri poklese ky klesá hodnota energie ε(Q, ky) aj funkcie energetickej medzery
∆(ky), až sa pri určitej hodnote objaví okraj Fermiho oblúka. Tu vyvstáva relevantná otázka:
ktorý z dvojice hybridizovaných pásov pretne Fermiho energiu ako prvý?

14



32
2
3

5
6

ky

1.0

0.5

0.0

0.5

/t

4 2
3
4

kx

4

2

3
4

k y

0
0

A(k, = 0)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Obr. 11: Vľavo: závislosť hybridizácie energetických hladín ε®k a ε®k−2 ®Q pozdĺž priamky kx = Q.
Parametre modelu: Q = π/6, disperzný vzťah energií je určený rovnicou 2, pričom t ′ = 0.371 t a
µ = −1.365 t. Voľba tvaru funkcie energetickej medzery: ∆(ky) = ∆0 e(ky−π)2/q2

0 , kde ∆0 = 0.5 t,
q0 = 0.45. Červená krivka prislúcha spoločnej neinteragujúcej energii ε(Q, ky), zelené krivky vy-
kresľujú priebeh hybridizácie energetických pásov pri konštantnej funkcii ∆0 a oranžové krivky patria
hybridizovaným pásom pri funkcii ∆(ky). Čierna prerušovaná krivka označuje Fermiho energiu.
Vpravo: Graf spektrálnej funkcie na Fermiho energii pre prezentovaný CDW model. Modelová CDW
interakcia generuje Fermiho oblúky, pričom spodná časť grafu vznikla zrkadlením okolo osi ky = kx .
Prerušovaná šedá čiara označuje Fermiho plochu neinteragujúceho systému, čierna čiara prislúcha
priamke kx = Q.

V apendixe A článku [4] Lee predpokladá konštantnú hodnotu ∆, vďaka čomu pri poklese
ky klesá iba veľkosť energie ε(Q, ky), čo má za následok, že horná vetva hybridizovaných
energií pretne Fermiho energiu ako prvá (viď. obr. 11: pokles zelených kriviek). Na základe
tohto argumentu Lee zavrhol ideu CDW usporiadania ako mechanizmu vytvárania Fermiho
oblúkov pre poddopované kupráty vo fáze pseudomedzery. Ak však pripustíme hybnostnú
závislosť funkcie ∆(ky), môže nastať situácia, že ∆(ky) bude klesať rýchlejšie ako energia
ε(Q, ky). Vďaka tomu, že bod ®k = (Q, π) sa nachádza mimo Fermiho plochy zvonka, pre
energiu platí nerovnosť ε(Q, π) > µ a teda spodná vetva E−(π) sa nachádza bližšie Fermiho
energii ako horná E+(π). Pri dostatočne rýchlom poklese funkcie ∆(ky) tak Fermiho energiu
pretne spodná vetva hybridizovanej energie, viď. obr. 11. Na obr. 11 sú prezentované vý-
sledky CDW modelu s gaussovským tvarom funkcie ∆(ky) s maximom v ky = π. Ľavý graf
zachytávajúci priebeh hybridizovaných pásov v závislosti od súradnice ky ukazuje, že pri
dostatočne rýchlom poklese funkcie ∆(ky) spodný hybridizovaný pás pretne Fermiho energiu
ako prvý, pričom hybridizované pásy sa zlúčia do jedného ešte pred následným spoločným
zostupom pod Fermiho energiu. Pravý graf ukazuje tvar spektrálnej funkcie na Fermiho ener-
gii, ktorý prezentuje vytvorenie Fermiho oblúkov. Fermiho oblúky tak možno dostať aj pri
CDWmodeli, kde spodný pás pretne Fermiho energiu ako prvý, v súlade s experimentmi [7].

Vo všeobecnosti sa tak nedá hovoriť, že CDW mechanizmus odporuje spektroskopickým
experimentom [7]. To, ktorá z energetických vetiev ohraničujúcich interval pseudomedzery
na Fermiho energii v antinodálnej oblasti napokon pretne ako prvá Fermiho energiu na
okraji Fermiho oblúka závisí najmä od mikroskopickej teórie determinujúcej tvar funkcie
energetickej medzery ∆(®k) v hybnostnom priestore.
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Zhrnutie
V dizertačnej práci sme skonštruovali mriežkový model spinónov s prúd-prúdovou inte-
rakciou, vychádzajúc z návrhu P. A. Leeho [4] pre mikroskopický model kuprátov vo fáze
pseudomedzery. V rámci tohto modelu sme v priblížení stredného poľa skúmali stabilitu a
fyzikálne vlastnosti série stavov PDW, charakterizovaných štvoricami hybností Cooperových
párov ®Q. Dospeli sme k nasledovným zisteniam:

Pokiaľ budeme ako optimálny stav modelu postulovať axiálny ampérovský stav, potom
príslušné self-konzistentné riešenie reprodukuje niektoré vlastnosti kuprátov vo fáze pse-
udomedzery, v súlade s predpoveďami z [4]. Pre dostatočne silné prúd-prúdové interakcie
s primeraným dosahom v systéme skutočne vzniknú Fermiho oblúky. PDW usporiadanie
zároveň indukuje nábojové modulácie, pričom vzdialenosť koncov Fermiho oblúkov je rovná
2Q, t.j. je rovná veľkosti vlnového vektora nábojových modulácií.

Avšak z hľadiska energetickej stability množiny PDW stavov sa ukazuje, že axiálny
ampérovský stav nie je energeticky optimálnym stavom. Tento výsledok je dôsledkom malej
grupovej rýchlosti v blízkosti sedlových bodov (0, π), (π, 0) a skutočnosti, že prúd-prúdová
interakcia škáluje s kvadrátom grupovej rýchlosti. Z toho istého dôvodu sú diagonálne stavy
stabilnejšie než axiálne. Na druhú stranu ampérovský diagonálny stav s Q = 3π/4, ktorý mal
najvyššiu kondenzačnú energiu pri slabých interakciách, ako aj diagonálny PDW stav s Q =
5π/6, ktorý bol v našej vzorke testovaných stavov najstabilnejší pri silnejších interakciách,
vedú na zoslabovanie spektrálnej váhy v nodálnych oblastiach, zatiaľ čo antinodálne oblasti
ostávajú prakticky nezmenené. Optimálne stavy študovaného modelu tak predpovedajú úplne
opačné spektrálne vlastnosti, ako vykazujú kupráty vo fáze pseudomedzery.

Dizertačná práca nakoniec vyvracia domnienku P.A. Leeho [4], že CDW mechanizmus
nie je vhodný pre popis fotoemisných vlastností kuprátov vo fáze pseudomedzery. Problém
spočíval v uvažovaní konštantnej funkcie energetickej medzery, avšak hybnostne závislá
funkcia energetickej medzery, ostro saturovaná v antinodálnej oblasti, dokáže zabezpečiť
preťatie Fermiho plochy vrchným obsadeným pásom pri pohybe od antinodálnej oblasti, v
súlade s experimentom.

Záverom by sme chceli spomenúť niektoré otvorené otázky, ktoré vyplynuli z našich
zistení. V našom mikroskopickom modeli sme použili aproximatívny tvar prúd-prúdových
interakcií. Ako by sa zmenili výsledky, keby sme zobrali do úvahy ich skutočný, singulárny
charakter spolu so závislosťou aj od prenesenej energie? Taktiež nami použitý mikroskopický
model bol aj na úrovni spinón-holónovej teórie iba približný, vyvstáva preto otázka, ako
by bolo možné nami postulovanú mriežkovú verziu modelu odvodiť exaktnejším spôsobom.
Vzhľadom na skutočnosť, že Fermiho rýchlosť v antinodálnej oblasti je malá, však považujeme
za nepravdepodobné, že akákoľvek modifikácia prúd-prúdového modelu dokáže stabilizovať
vhodný ampérovský stav. Otázka o tom, či existuje mikroskopický model, v ktorom sa takýto
stav bude realizovať, tak ostáva otvorenou.

Ďalším otvoreným problémom je aj to, že oblasť pseudomedzery sa nevyznačuje sup-
ravodivým ďaleko-dosahovým usporiadaním, preto potenciálny ampérovský stav musí byť
realizovaný ako fluktuujúce usporiadanie. Nezodpovedanou otázkou pritom je, čo spôsobuje
prítomnosť fluktuácií v tak širokom teplotnom rozsahu.

Pravdepodobne najzložitejší otvorený problém je popísanie prechodu poddopovaných
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kuprátov medzi nízkoteplotným d-vlnovým supravodivým usporiadaním a potenciálnym am-
pérovským stavom v oblasti pseudomedzery.

Medzi otvorené otázky patrí aj interpretácia Fermiho oblúkov. Tie sú pravdepodobne
súčasť komplikovanejších Fermiho vačkov, pričom Fermiho oblúky tvoria ich viditeľnú časť.
Otázka je, aká je predikcia ampérovských stavov pre tvar Fermiho vačkov? Obopínajú oblasť
obsadených, alebo neobsadených stavov a aké predpovede z toho vyplývajú pre periódu
kvantových oscilácií a znamienko Hallovho javu?
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