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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. В 1976 роцi було теоретично передбачено можливiсть
протиструмової надпровiдностi в двошарових електронних системах, механiзмом
якої є спаровування електронiв та дiрок iз протилежних шарiв. Пiсля цього почалися пошуки систем, в яких можна реалiзувати це явище. Спочатку пропонувалося здiйснити цей ефект в двошарових системах у перпендикулярному квантуючому магнiтному полi, що було експериментально реалiзовано в подвiйних квантових
ямах в гетероструктурах AlGaAs. Вiдкриття графену та топологiчних iзоляторiв
вiдновило iнтерес до даного явища. Було запропоновано двошаровi графеновi системи, в яких графен вiдiграє роль електронних та дiркових шарiв.
Окрiм прямих (транспортних) способiв реєстрацiї надпровiдностi, є ще й непрямi, такi як ефект Мейснера. Але у двошарових системах даний ефект є дуже
малим, i не пiдходить в якостi iндикатора спаровування. Тому одна з цiлей даної роботи — пошук явищ, якi можуть слугувати вiдмiтною ознакою електрондiркового спаровування, i використовуватись на практицi для його детектування.
З iншого боку, графен — матерiал, який має гарнi перспективи в плазмонiцi, а
також демонструє сильний нелiнiйний електромагнiтний вiдгук. Дуже цiкаво i важливо дослiдити, яким саме чином електрон-дiркове спаровування в двошарових
графенових системах впливає на оптичнi властивостi та поверхневi плазмони.
Топологiчний iзолятор — це матерiал, який в серединi (в об’ємi) веде себе
як дiелектрик, але його поверхнi можуть проводити електричний струм. Тобто
поверхнi топологiчного iзолятора теж можуть вiдiгравати роль електронних та
дiркових шарiв. Важливо дослiдити особливостi протиструмової надпровiдностi
в гетероструктурах на основi топологiчного iзолятора, i розрахувати критичнi
параметри.
Це робить тему дослiдження актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами, проектами. Дослiдження проводилися в Iнститутi монокристалiв Нацiональної академiї наук України вiдповiдно до особистого плану роботи аспiранта, в
рамках наступних проектiв та вiдомчих держбюджетних тем: проект «Надпровiднi екситоннi системи з рекордними параметрами на основi графену» в рамках Державної цiльової науково-технiчнoї програми «Нанотехнологiї та наноматерiали»
(термiн виконання: 2010—2014; номери держреєстрацiї: 0110U003971, 0111U003018,
0112U002841, 0113U003226, 0114U003539; шифр: «Графен»); проект «Плазмони в
оптично-нелiнiйнiх графенових наноструктурах з сильними електронними кореляцiями» Державного фонду фундаментальних дослiджень № Ф76/33683 (термiн
виконання: 2017—2018; номери держреєстрацiї: 0117U007054, 0118U000753; шифр:
«Вiдгук»); тема «Визначення фундаментальних закономiрностей зовнiшнiх впливiв на наносистеми з невеликою кiлькiстю внутрiшнiх ступенiв свободи» (термiн
виконання: 2013—2015; номер держреєстрацiї: 0113U003228; шифр: «Нанотип»);
тема «Визначення фундаментальних закономiрностей поведiнки дефектних структур у мезо- та наносистемах i встановлення електромагнiтних властивостей дво-
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вимiрних кристалiв, гетероструктур та метаматерiалiв на їх основi» (термiн виконання: 2016—2018; номер держреєстрацiї: 0116U001182; шифр: «Нанодефект»).
Мета дослiдження: теоретично встановити, як електрон-дiркове спаровування впливає на електричнi та оптичнi властивостi двошарових графенових систем
та гетероструктур на основi топологiчних iзоляторiв, i запропонувати непрямi методи реєстрацiї спаровування.
Об’єкт дослiдження: вплив електрон-дiркового спаровування в двошарових
графенових системах та топологiчних iзоляторах на їх електромагнiтнi властивостi.
Предмет дослiдження: екранування електростатичного потенцiалу, поглинання електромагнiтних хвиль, поверхневi плазмони, та колективнi моди в двошарових графенових системах iз електрон-дiрковим спаровуванням, а також особливостi електрон-дiркового спаровування в гетероструктурах на основi топологiчного iзолятора.
Методи дослiдження: метод температурних функцiй Грiна, формалiзм
Намбу, метод матрицi густини, теорiя нелiнiйного вiдгуку, методи чисельного iнтегрування, методи електродинамiки.
Основнi завдання дослiдження:
1. Розвинути формалiзм Намбу для опису електрон-дiркового спаровування
в двошаровiй графеновiй системi та знайти функцiї вiдгуку системи на зовнiшнiй скалярний та векторний потенцiали в статичнiй границi. Отримати аналог
рiвняння Лондона для протиструмового надпровiдника. Обчислити екранований
потенцiал точкового заряду.
2. Сформулювати узагальнену тотожнiсть Уорда для вершинних функцiй
двошарової графенової системи з електрон-дiрковим спаровуванням i, виходячи з
цiєї тотожностi, одержати калiбрувально-iнварiантнi вирази для функцiй вiдгуку
системи на зовнiшнє високочастотне електромагнiтне поле.
3. На прикладi двошарової графенової системи дослiдити проходження, вiдбиття i поглинання електромагнiтних хвиль, що падають на електрон-дiрковий
протиструмовий надпровiдник.
4. Отримати дисперсiйнi рiвняння для поверхневих плазмонiв в двошаровiй
графеновiй системi з електрон-дiрковим спаровуванням та дослiдити їх спектр та
згасання.
5. Дослiдити можливiсть iснування та властивостi мод Андерсона — Боголюбова, Шмiда i Карлсона — Голдмана в електрон-дiркових протиструмових надпровiдниках.
6. Знайти нелiнiйну високочастотну провiднiсть третього порядку для двошарової графенової системи з електрон-дiрковим спаровуванням i обчислити iнтенсивнiсть генерацiї третьої гармонiки.
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7. Встановити умови реалiзацiї та критичнi параметри протиструмової надпровiдностi в платiвках топологiчних iзоляторiв в перпендикулярному поверхнi
платiвки квантуючому магнiтному полi.
Наукова новизна.
1. Показано, що електрон-дiркове спаровування призводить до повного або
часткового пригнiчення екранування кулонiвського потенцiалу точкового заряда
двошаровою графеновою системою. Цей ефект можна розглядати як специфiчну
ознаку протиструмової надпровiдностi, на вiдмiну вiд випадку звичайної надпровiдностi, де такою ознакою слугує ефект Мейснера.
2. Передбачено ефект резонансного зростання коефiцiєнтiв вiдбиття i поглинання електромагнiтної хвилi двошаровою графеновою системою з електрон-дiрковим спаровуванням на частотi випромiнювання, що дорiвнює енергетичнiй щiлинi в квазiчастинковому спектрi.
3. Виявлено, що електрон-дiркове спаровування в двошаровiй графеновiй системi призводить до розщеплення спектру оптичного TM-плазмона на двi гiлки — низькоенергетичну (слабозгасаючу) та високоенергетичну (сильнозгасаючу). Встановлено, що дiапазон довжин хвиль, який вiдповiдає слабому згасанню
низькоенергетичної гiлки, зменшується при зниженнi температури, а при нульовiй
температурi низькоенергетична гiлка збуджень взагалi зникає.
4. Передбачено iснування колективних мод в протиструмових надпровiдниках, що є аналогами мод Андерсона — Боголюбова, Шмiда i Карлсона — Голдмана. Встановлено, що в протиструмових надпровiдниках мода Карлсона — Голдмана виникає при всiх температурах нижчих за критичну, на вiдмiну вiд звичайних
надпровiдникiв, де ця мода виникає лише при температурi близькiй до критичної.
5. Показано, що електрон-дiркове спаровування обумовлює пiдсилення генерацiї третьої гармонiки двошаровою графеновою системою в певному дiапазонi
частот. Встановлено, що iнтенсивнiсть генерацiї третьої гармонiки має пiки на
низцi частот, а ефективнiсть генерацiї на декiлька порядкiв бiльша, нiж у нормальному станi.
6. Показано, що в структурi «плiвка топологiчного iзолятора на дiелектричнiй пiдкладцi» в квантуючому магнiтному полi при певних умовах виникає стан
з електрон-дiрковим спаровуванням. Знайдено дiапазон спiввiдношень мiж товщиною плiвки i магнiтною довжиною, в якому має мiсце вказане електрон-дiркове
спаровування, а також визначена залежнiсть критичної температури вiд магнiтного поля.
Практичне значення отриманих результатiв.
Встановлено наявнiсть вiдмiтних ознак електрон-дiркового спаровування в
двошарових графенових системах, якi можуть слугувати iндикатором цього явища на практицi, а саме: пригнiчення екранування потенцiалу точкового заряду i
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резонансне посилення вiдбиття та поглинання електромагнiтної хвилi на частотi,
що дорiвнює щiлинi в енергетичному спектрi. Показано, що спаровування призводить до розщеплення спектру оптичних TM-плазмонiв на двi гiлки. Низькоенергетична гiлка цiєї моди є термiчно активованою, i зникає при нульовiй температурi,
що може знайти застосування в пристроях iз тепловим керуванням. Виявлено, що
спаровування суттєво посилює генерацiю третьої гармонiки, i це може застосовуватись в пристроях для потроєння частоти. Характернi частоти для двошарової
графенової системи, на яких виникають вказанi вище явища, розташованi в терагерцовому дiапазонi.
Особистий внесок здобувача.
Всi результати дослiджень, якi викладенi у дисертацiї, отриманi за безпосередньою участю її автора. Вибiр об’єктiв дослiдження та постановку наукових задач
проведено спiльно з науковим керiвником. Автор проводив аналiтичнi та чисельнi
розрахунки, приймав участь в обговореннi отриманих результатiв. В роботi [1] автор розрахував критичнi параметри для гетероструктур на основi топологiчного
iзолятора. В роботi [2] автор отримав функцiї вiдгуку системи на зовнiшнє електростатичне поле та обчислив екранований потенцiал точкового заряду. В роботi
[3] автор одержав калiбрувально-iнварiантнi функцiї вiдгуку системи на зовнiшнє
електромагнiтне поле, лiнiйну провiднiсть та дисперсiйне рiвняння для поверхневих TM-плазмонiв; обчислив коефiцiєнти проходження, вiдбиття та поглинання;
розрахував спектр поверхневих TM-плазмонiв та їх згасання. В роботi [4] автор
знайшов нелiнiйну провiднiсть третього порядку i побудував частотну залежнiсть
iнтенсивностi генерацiї третьої гармонiки. В роботi [5] автором було знайдено поляризацiйнi функцiї в лiнiйному наближеннi з урахуванням флуктуацiй параметра порядку електрон-дiркового спаровування, а також спектри колективних мод.
Апробацiя результатiв дисертацiї.
Результати дисертацiйної роботи доповiдались на таких нацiональних та мiжнародних наукових конференцiях: XXXVI совещание по физике низких температур, 2—6 июля, 2012, Санкт-Петербург, Россия; 4th Conference on Statistical physics: Modern trends and applications, 3–6 July, 2012, Lviv, Ukraine; Конференция
стран СНГ по росту кристаллов, 1—5 октября, 2012, Харьков, Украина; International Conference “Problems of theoretical physics”, dedicated to the 100th anniversary of
Alexander Davydov, October 8–11, 2012, Kyiv, Ukraine; Summer school and International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials”, 23–30
August, 2014, Yaremche–Lviv, Ukraine; VIII Международная школа-семинар молодых ученых «Рост кристаллов», 10—12 сентября, 2014, Харьков, Украина; VI
International Conference for Young Scientists “Low Temperature Physics”, 2–5 June,
2015, Kharkiv, Ukraine; XII Мiжнародна наукова конференцiя «Фiзичнi явища в
твердих тiлах», 1—4 грудня, 2015, Харкiв, Україна; VII International Conference for
Young Scientists “Low Temperature Physics”, 6–10 June, 2016, Kharkiv, Ukraine; VIII
International Conference for Professionals and Young Scientists “Low Temperature
Physics”, May 29–June 2, 2017, Kharkiv, Ukraine; VIII Young Scientists Conference
“Problems of Theoretical Physics”, 12–14 December 2017, Kyiv, Ukraine; IX Между-
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народная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники», 18—23
сентября 2017, Харьков — Одесса, Украина; X International Conference for Professionals and Young Scientists “Low Temperature Physics”, 3–7 June 2019, Kharkiv, Ukraine.
Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiковано у 18 наукових працях. З них:
5 статей у провiдних мiжнародних наукових журналах та 13 тез доповiдей на
наукових конференцiях.
Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу, 5 роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел, та додаткiв. Повний обсяг
дисертацiї складає 145 сторiнок, дисертацiя мiстить 28 рисункiв. Список використаних джерел складається зi 111-ти найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У роздiлi «Вступ» дисертацiйної роботи сформульовано актуальнiсть дослiдження, його мету та завдання. Вказано зв’язок дослiдження з темами та проектами. Зазначено об’єкт, предмет, i методи дослiдження. Викладено основнi результати роботи, вказана їх наукова новизна i цiннiсть. Наведено данi про публiкацiї
та апробацiю результатiв дисертацiйної роботи.
Перший роздiл мiстить огляд лiтератури за темою дисертацiйної роботи.
Викладено основнi вiдомостi про iсторiю дослiдження електрон-дiркового спаровування в двошарових системах, поверхневих плазмонiв в графенi, оптичних i
нелiнiйних властивостей графена.
Другий роздiл присвячений вивченню того, як електрон-дiркове спаровування впливає на вiдгук двошарової графенової системи на зовнiшнi векторний та
скалярний потенцiали. Розглянуто два випадки, коли система складається iз двох
моношарових графенiв, та двох двошарових AB-упакованих графенiв.
Для обчислення функцiй вiдгуку двошарової графенової системи на зовнiшнє
електростатичне поле, було отримано оператори густини електронiв та струму
для графену. Використовувався гамiльтонiан графена у дiракiвському наближеннi, який описує низькоенергетичнi електрони бiля дiракiвських точок. Енергети(𝑚)
чний спектр поблизу дiракiвських точок має наступний вигляд: 𝜀𝜆,k = 𝜆~𝑣𝐹 𝑘
(𝑏)

(𝑏)

(моношаровий графен), 𝜀𝜆,k = 𝜆~2 𝑘 2 /2𝑚𝑒𝑓 𝑓 (двошаровий графен). Тут 𝜆 = ±1
позначає верхню (нижню) половину дiракiвського конуса, що еквiвалентно зонi
провiдностi (валентнiй зонi), 𝑣𝐹 — швидкiсть Фермi в моношаровому графенi, а
(𝑏)
𝑚𝑒𝑓 𝑓 — ефективна маса носiя в двошаровому графенi. Двошарова графенова система описується гамiльтонiаном:
∑︁
∑︁
+
ˆ
𝐻=
𝜉𝑖,𝜆,k 𝑐ˆ𝑖,𝛼,𝜎,𝜆,k 𝑐ˆ𝑖,𝛼,𝜎,𝜆,k + (1/2𝑆)
𝑉𝑖𝑗 (q) : 𝑛
ˆ 𝑖 (−q)ˆ
𝑛𝑗 (q) :,
(1)
𝑖,𝛼,𝜎,𝜆,k

𝑖,𝑗,q

де 𝑐ˆ+
ˆ𝑖,𝛼,𝜎,𝜆,k — оператори народження та знищення електрона з даним на𝑖,𝛼,𝜎,𝜆,k , 𝑐
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бором квантових чисел, iндекс 𝛼 = ±1 вiдповiдає двом дiракiвським точкам 𝐾 i
′
𝐾 , 𝜎 =↑, ↓ — спiн електрона, 𝑖, 𝑗 = 1, 2 — номера шарiв, 𝜉𝑖,𝜆,k = 𝜀𝜆,k − 𝜇𝑖 , 𝜇𝑖 —
хiмiчний потенцiал в 𝑖-ому шарi, 𝑉𝑖𝑗 (𝑞) — кулонiвська взаємодiя двох електронiв в
шарах 𝑖 та 𝑗, 𝑛
ˆ 𝑖 (q) — оператор електронної густини в шарi 𝑖, 𝑆 — площа системи.
Розглядається випадок, коли концентрацiя електронiв в одному шарi дорiвнює
концентрацiї дiрок в iншому, що вiдповiдає умовi 𝜇1 = −𝜇2 = 𝜇, (𝜇 > 0).
Векторний потенцiал iндукує струми в шарах, якi в рамках теорiї лiнiйного вiдгуку дорiвнюють: 𝑗±,𝜇 (q) = 𝑗1,𝜇 (q) ± 𝑗2,𝜇 (q) = −Π±,𝜇𝜈 (q)𝐴±,𝜈 (q), де 𝐴±,𝜈 =
𝐴1,𝜈 (q) ± 𝐴2,𝜈 (q) — векторний потенцiал, 1, 2 — номера шарiв, 𝜇, 𝜈 = 𝑥, 𝑦, Π±,𝜇𝜈 (q)
— функцiя вiдгуку «струм — струм». Для аналiзу дiамагнiтних властивостей, функцiї вiдгуку були розрахованi в наближеннi, де нехтується залежнiстю параметра
порядку електрон-дiркового спаровування вiд хвильового вектора k (∆𝜆,k = ∆ =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Отримано спiввiдношення мiж надструмом j− та рiзницею векторних потенцiалiв A− : j− = −(2𝑒2 𝜌𝑠 /~2 𝑐)A− . Це спiввiдношення можна розглядати як аналог рiвняння Лондона для протиструмового надпровiдника. Тут 𝜌𝑠 — надплинна
жорсткiсть, яка для моношарового графену дорiвнює:
[︁√︀
{︁(︁√︀
)︁ (︁√︀
)︁}︁]︁
(𝑚)
2
2
2
2
˜
˜
˜
˜
1 + ∆ + (∆ /2) ln
1+∆ +1 /
1+∆ −1
, (2)
𝜌𝑠 = (𝜇/8𝜋)
˜ = ∆/𝜇. Для системи на основi двошарового графену надплинна жорсткiсть
де ∆
(𝑏)
(𝑚)
є вдвiчi бiльшою: 𝜌𝑠 = 2𝜌𝑠 . Для оцiнки дiамагнiтного ефекту було обчислено
дiамагнiтну сприйнятливiсть 𝜒, що визначається як вiдношення намагничуваностi, iндукованої струмом j− , до зовнiшнього магнiтного поля. Для характерних
параметрiв системи, що розглядається, 𝜒 є дуже малою (4𝜋𝜒 . 10−6 − 10−5 ), а
тому реєстрацiя цього ефекту — важке завдання. Мiж j+ i A+ не iснує подiбного
спiввiдношення, оскiльки струм j+ не пов’язаний з рухом електрон-дiркових пар
та не збуджується постiйним магнiтним полем.
Cпаровування також впливає на екранування електростатичного поля точкового заряду. Розглянуто систему (Рис. 1) в середовищi з дiелектричною проникнiстю 𝜀 = 1 i проникнiстю 𝜀𝑑 мiж шарами. Пробний заряд 𝑄 знаходиться на вiдстанi
𝑎 вiд системи.

Рис. 1. Схематичний вигляд системи, що розглядається
Електростатичний потенцiал iндукує заряди в шарах: густина зарядiв в шарах
𝑖𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑑
2
визначається рiвнянням 𝜌𝑖𝑛𝑑
± = 𝜌1 ± 𝜌2 = 𝑒 Π± (q)𝜙± (q), де Π± (q) — статична
функцiя вiдгуку «густина — густина», 𝜙± (q) = 𝜙1 (q) ± 𝜙2 (q), 𝜙𝑖 , 𝑧𝑖 — скалярний
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Рис. 2. Вiдношення екранованого потенцiалу точкового заряду до неекранованого
𝜙0 = 𝑄/𝑧 як функцiя вiдстанi поперек системи. Розглянуто випадки систем на
основi моношарового (а) та двошарового (б) графену. Суцiльна крива — нормальний стан; штрих-пунктирна крива — надпровiдний стан при 𝑇 = 0; штрихова
крива — надпровiдний стан при 𝑇 = 0.1∆.
потенцiал та координата 𝑖-го шару, 𝑒 — елементарний заряд. Екранований потенцiал 𝜙(r, 𝑧) знаходився самоузгоджено. Вiн є сумою неекранованого потенцiалу
точкового заряду, та потенцiалу, створеного iндукованими зарядами. Розраховано залежностi екранованого потенцiалу вiд вiдстанi вздовж (точка 𝑃 ) i поперек
′
(точка 𝑃 ) системи. Для другого випадку залежнiсть представлена на Рис. 2.
Для розрахункiв використовувались наступнi параметри: ∆ = 0.5𝜇, 𝑑𝑘𝐹 = 0.2,
(𝑏)
(𝑏)
(𝑏)
𝑎𝐵,𝑒𝑓 𝑓 𝑘𝐹 = 0.25, 𝑎𝑘𝐹 = 4, де 𝑎𝐵,𝑒𝑓 𝑓 = ~2 /𝑚𝑒𝑓 𝑓 𝑒2 — ефективний боровський радiус
для двошарового графену, 𝑘𝐹 — хвильовий вектор Фермi. Видно, що електрондiркове спаровування призводить до майже повного (при 𝑇 = 0 i 𝑧 ≫ 𝑘𝐹−1 ) або
часткового (при ненульовiй температурi) пригнiчення екранування поля пробного
заряду.
У третьому роздiлi розглянуто, як електрон-дiркове спаровування в двошарових графенових системах впливає на проходження, вiдбиття i поглинання електромагнiтних хвиль, знайдено енергiю i декремент згасання поверхневих оптичних TM-плазмонiв з урахуванням спаровування, отримано спектр колективних
мод, якi пов’язанi з флуктуацiями параметра порядку електрон-дiркового спаровування.
Розвинуто пiдхiд, заснований на розширенному формалiзмi Намбу. На вiдмiну вiд оригiнального пiдходу Намбу, використовуються чотиривимiрнi спiнорнi
)︀𝑇
(︀
оператори Ψ̂𝛼,𝜎,k = 𝑐ˆ1,𝐴,𝛼,𝜎,k 𝑐ˆ1,𝐵,𝛼,𝜎,k 𝑐ˆ2,𝐴,𝛼,𝜎,k 𝑐ˆ2,𝐵,𝛼,𝜎,k , а функцiя Грiна є матрицею 4 × 4. Тут 𝐴, 𝐵 — пiдґратки графену.
Отримано частотну залежнiсть коефiцiєнтiв проходження 𝑇 , вiдбиття 𝑅 i поглинання 𝐴 для нормального падiння електромагнiтної хвилi. Розглянуто випадок, коли довжина хвилi набагато бiльша за мiжшарову вiдстань (𝜆 ≫ 𝑑). Тензор
провiдностi 𝜎+,𝜇𝜈 (q, 𝜔) пов’язує j+ iз електричним полем E+ : 𝑗+,𝑥 = 𝜎+,𝑥𝑥 𝐸+,𝑥 .
Тут 𝐸+,𝑥 = 𝐸1,𝑥 + 𝐸2,𝑥 = 2𝐸𝑥 , де 𝐸𝑥 — тангенцiальна компонента електричного
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Рис. 3. Частотна залежнiсть коефiцiєнтiв проходження (а), вiдбиття (б), i
поглинання (в) у випадку нормального падiння для ∆ = 0.5𝜇 (суцiльнi кривi) та
∆ = 0.2𝜇 (штриховi кривi). Температура 𝑇 = 0.1𝜇.
поля на границi. Коефiцiєнти 𝑇 , 𝑅, i 𝐴 дорiвнюють: 𝑇 = |1/[1 + (4𝜋𝜎+ (𝜔)/𝑐)]|2 ,
𝑅 = |[4𝜋𝜎+ (𝜔)/𝑐]/[1 + (4𝜋𝜎+ (𝜔)/𝑐)]|2 , 𝐴 = 1 − 𝑅 − 𝑇 , де 𝜎+ (𝜔) = 𝜎+,𝑥𝑥 (0, 𝜔).
Розрахована частотна залежнiсть коефiцiєнтiв 𝑇 , 𝑅, i 𝐴 представлена на Рис. 3.
Спаровування призводить до появи гострих пiкiв у вiдбиттi та поглинаннi, а також глибокого мiнiмуму в проходженнi на частотi ~𝜔 = 2∆ (2∆ — це щiлина в
енергетичному спектрi). Нижче щiлини (~𝜔 < 2∆) система зi спаровуванням є
повнiстю прозорою, в той же час при ~𝜔 > 2∆ вона демонструє значне поглинання. Наведенi резонанснi особливостi вiдповiдають терагерцовому дiапазону. Цi
особливостi можуть слугувати iндикатором спаровування.
Визначено особливостi iснування поверхневих TM-плазмонiв у двошаровiй графеновiй системi з електрон-дiрковим спаровуванням. Хвильовий вектор плазмонної моди q направлений уздовж шарiв, електричне поле має поздовжню та поперечну компоненти, а магнiтне поле — лише поперечну компоненту. Поля експоненцiально згасають при вiддаленi вiд шарiв. Для симетричних поверхневих
TM-плазмонiв, для яких виконується умова 𝑞 ≫ 𝜔/𝑐, дисперсiйне спiввiдношення
виглядає як
𝜀+ (𝑞, 𝜔) = 1 − 𝑉+ (𝑞)Π+,00 (q, 𝜔) = 0,
(3)
де 𝑉+ = 𝑉11 + 𝑉12 , Π+,00 — функцiя вiдгуку «густина — густина». Енергiю i декремент згасання 𝛾(𝑞) оптичних TM-плазмонiв знайдено з рiвнянь
Re[𝜀+ (𝑞, 𝜔)] = 0,

𝛾(𝑞) = Im[𝜀+ (𝑞, 𝜔(𝑞))]/(𝜕Re[𝜀+ (𝑞, 𝜔)]/𝜕𝜔|𝜔=𝜔(𝑞) ),

(4)

де 𝜔(𝑞) — це розв’язок першого iз рiвнянь (4). Результати чисельних розрахункiв для ∆ = 0.2𝜇 при 𝑇 = 0.1𝜇 представленi на Рис. 4. Встановлено, що в станi
зi спаровуванням симетрична TM-мода розщеплюється на двi гiлки — низькоенергетичну (слабозгасаючу, ~𝜔 < 2∆) та високоенергетичну (сильнозгасаючу,
~𝜔 > 2∆). Спектр є чутливим до температури. Низькоенергетична гiлка зникає
при 𝑇 = 0. Зменшення ∆ при фiксованiй температурi призводить до розширення
дiапазону хвильових векторiв для обох гiлок, а також до зменшення частоти i декременту згасання для високоенергетичної гiлки. Механiзмом згасання є згасання
Ландау. Енергетичний спектр у станi зi спаровуванням мiстить щiлину 2∆, i тому
згасання виникає для енергiй фотона ~𝜔 ≥ 2∆, завдяки переходам квазiчастинок
«через щiлину».
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Рис. 4. Енергiя (а) i декремент згасання (б) для двох гiлок оптичної TM-моди
в системi з електрон-дiрковим спаровуванням при ∆ = 0.2𝜇 i температурi
𝑇 = 0.1𝜇. Спектр оптичної TM-хвилi в нормальному станi показаний штрихпунктирною лiнiєю.
Для аналiзу антисиметричних плазмових коливань було розглянуто модель,
в якiй враховуються флуктуацiї параметра порядку електрон-дiркового спаровування, оскiльки, як вiдомо з теорiї БКШ, нехтування цими флуктуацiями порушує калiбрувальну iнварiантнiсть функцiй вiдгуку. Також було знайдено моди,
що пов’язанi виключно з даними флуктуацiями. Електрон-дiркове спаровування
описується параметром порядку, який не залежить вiд iмпульсу. Встановлено, що
в двошаровiй графеновiй системi можуть iснувати моди Андерсона — Боголюбова (осциляцiї фази параметра порядку) та Шмiда (осциляцiї модуля параметра
порядку). Їх дисперсiйне рiвняння має вигляд:
(𝑅)

(𝑅)

Π11 (q, 𝜔)Π22 (q, 𝜔) + [Π12 (q, 𝜔)]2 = 0,

(5)

(𝑅)

де Π11(22) = Π11(22) + 1/𝑔, Π𝛼𝛽 — функцiї вiдгуку (𝛼, 𝛽 = 1, 2, 3), 𝑔 — константа
взаємодiї. Цi функцiї визначаються наступним спiввiдношенням:
𝜂𝛼 (q, 𝜔) = Π𝛼𝛽 (q, 𝜔)𝛾𝛽 (q, 𝜔),
(6)
)︀
(︀
(︀
)︀
˜ 1(2) — дiйсна
˜ 1,𝜎 −𝑔 −1 ∆
˜ 2,𝜎 𝑒−1 𝜌−,𝜎 𝑇 , 𝛾 = ∆
˜ 1,𝜎 ∆
˜ 2,𝜎 𝑒𝜙− /2 𝑇 , ∆
де 𝜂 = −𝑔 −1 ∆
(уявна) частина флуктуацiй параметра порядку. Рiвняння (5) описує колективнi
збудження, в яких осцилює рiзниця параметрiв порядку двох спiнових пiдсистем
˜↑−∆
˜ ↓ . Данi осциляцiї вiдв’язанi вiд коливань скалярного потенцiалу. Був отри∆
маний спектр мод (Рис. 5). Низькоенергетичну гiлку на Рис. 5 слiд iнтерпретувати
як аналог моди Андерсона — Боголюбова, а високоенергетичну — як аналог моди
Шмiда. Мода Андерсона — Боголюбова є слабозгасаючою акустичною модою та
розташована в областi ~𝜔 < 2∆. Мода Шмiда є сильнозгасаючою та розташована
в областi ~𝜔 > 2∆.
Показано, що дисперсiйне рiвняння для енергiї антисиметричних плазмових
коливань має вигляд
𝜀− (q, 𝜔) = 1 − 𝑉− (𝑞)Π− (q, 𝜔) = 0,

(7)
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Рис. 5. Енергiї мод Андерсона — Боголюбова (суцiльна крива) та Шмiда (штрихова крива) в двошаровiй графеновiй системi при 𝑇 = 0 i ∆ = 0.2𝜇.
де 𝑉− = 𝑉11 − 𝑉12 , i
Π− = Π33 +

[︁

(𝑅)
Π11 Π223

−

(𝑅)
Π22 Π213

]︁ [︁
]︁
(𝑅) (𝑅)
2
+ 2Π12 Π13 Π23 / Π11 Π22 + Π12

(8)

— функцiя вiдгуку, «одягнена» флуктуацiями параметра порядку (в рiвняннi (8)
опущенi аргументи функцiй Π𝛼𝛽 (q, 𝜔)). Рiвняння (7) описує синфазнi осциляцiї
параметрiв порядку двох спiнових пiдсистем, гiбридизованi з протифазними коливаннями скалярних потенцiалiв у шарах. Для аналiзу спектру антисиметричних мод використано функцiю енергетичних втрат 𝐿− (q, 𝜔) = −Im[1/𝜀− (q, 𝜔)].
Вигляд цiєї функцiї при 𝑇 = 0 представлено на Рис. 6а. Для розрахункiв використовувались наступнi параметри: 𝜀𝑑 = 4 (дiелектрична проникнiсть прокладки),
𝑑𝑘𝐹 = 0.1, та ~𝛾 = 10−3 𝜇 (𝛾 — коефiцiєнт релаксацiї). На частотнiй залежностi
𝐿− (q, 𝜔) (Рис. 6а) при фiксованому 𝑞 присутнi два пiки, якi вiдповiдають двом
гiлкам коливань: слабозгасаючiй при ~𝜔 < 2∆, та сильнозгасаючiй при ~𝜔 > 2∆.
Низькоенергетична гiлка iнтерпретована як аналог моди Карлсона — Голдмана.
На вiдмiну вiд звичайних надпровiдникiв, в протиструмових надпровiдниках мода Карлсона — Голдмана може спостерiгатись при всiх температурах нижчих за
критичну.
У четвертому роздiлi мова йде про генерацiю третьої гармонiки у двошаровiй графеновiй системi з електрон-дiрковим спаровуванням.
Електромагнiтна хвиля з частотою 𝜔, що падає на двошарову графенову систему, iндукує високочастотнi електричнi струми в шарах. Компонента цього струму,
яка осцилює з частотою 3𝜔, вiдповiдальна за генерацiю третьої гармонiки (ГТГ).
Рiзницею електричних полiв в шарах 𝐸− можна знехтувати та шукати вiдгук
системи на суму полiв. Третя гармонiка електричного струму дається рiвнянням
(3𝜔)

(3)

𝑗+,𝑥 (𝑡) = 𝜎+++ (𝜔, 𝜔, 𝜔)𝐸03 𝑒−3𝑖𝜔𝑡 + 𝑐.𝑐.,
(3)

(9)

де 𝜎+++ (𝜔, 𝜔, 𝜔) — 𝑥𝑥𝑥𝑥-компонента тензора високочастотної нелiнiйної провiд-
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Рис. 6. Частотна залежнiсть функцiї 𝐿− (q, 𝜔) (а) i енергiї антисиметричних
TM-мод (б) при 𝑇 = 0 i ∆ = 0.2𝜇. Суцiльна крива вiдповiдає модi Карлсона — Голдмана, штрихова крива вiдповiдає сильнозгасаючiй високочастотнiй
модi. Штрих-пунктирною кривою показано енергiю акустичної плазмонної моди в нормальному станi.
ностi, 𝐸0 — амплiтуда падаючої хвилi. Iнтенсивнiсть ГТГ дорiвнює:
(3)

I(3) = 4 (2𝜋/𝑐)4 |4𝜎+++ (𝜔, 𝜔, 𝜔)|2 I3𝑖𝑛𝑐 ,

(10)

де I𝑖𝑛𝑐 — iнтенсивнiсть падаючої хвилi. Використовувався метод матрицi густини.
Матриця густини 𝜌ˆ задовiльняє рiвнянню Лiувiлля — фон Неймана. Гамiльтонiан
взаємодiї iз зовнiшнiм скалярним потенцiалом розглядається як мале збудження.
Матрицю густини можна шукати у виглядi «ряду по взаємодiї»: 𝜌ˆ = 𝜌ˆ(0) + 𝜌ˆ(1) +
𝜌ˆ(2) + 𝜌ˆ(3) +. . ., де 𝜌ˆ(0) вiдповiдає незбудженiй системi. Величини 𝜌ˆ(𝑖) задовiльняють
рекурентному спiввiдношенню. З розрахованої матрицi густини третього порядку
було отримано нелiнiйну провiднiсть третього порядку.
Залежнiсть вiдношення iнтенсивностi ГТГ до iнтенсивностi падаючої хвилi
вiд частоти цiєї хвилi представлено на Рис. 7. Для розрахункiв використовувались
параметри: 𝜇 = 0.01 еВ, I𝑖𝑛𝑐 = 5 Вт/см2 , 𝑇 = 0.1𝜇. Видно, що отриманi залежностi
мають пiки на частотах ~𝜔 = (2/3)∆, ~𝜔 = ∆, та ~𝜔 = 2∆. Пiки обумовленi тим,
що знаменники у виразi для нелiнiйної провiдностi стають резонансними, коли
енергiя фотона ~𝜔 перевищує 2∆/3, ∆, та 2∆. Як випливає з наведеного рисунку,
в широкому дiапазонi частоти електрон-дiркове спаровування суттєво посилює
ГТГ.
П’ятий роздiл присвячений вивченню особливостей протиструмової надпровiдностi в структурах «топологiчний iзолятор — дiелектричний прошарок — топологiчний iзолятор» (далi структура 1) та «плiвка топологiчного iзолятора на
дiелектричнiй пiдкладцi» (структура 2) в перпендикулярному постiйному магнiтному полi.
В перпендикулярному магнiтному полi 𝐵 на поверхнях топологiчного iзолятора (ТI) виникають рiвнi Ландау. Розглядається випадок, коли спаровуються
електрони та дiрки з протилежних поверхонь ТI на нульовому рiвнi Ландау. Роль
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Рис. 7. Iнтенсивнiсть ГТГ для двошарової графенової системи на основi моношарового (а) та двошарового (б) графену в станi з електрон-дiрковим спаровуванням (∆ = 0.5𝜇, 0.2𝜇), а також в нормальному станi (∆ = 0).
дiрок грає незаповнений нульовий рiвень Ландау. У випадку структури 1 спаровуються електрони та дiрки з поверхонь двох рiзних зразкiв ТI, а у випадку
структури 2 — з поверхонь одного ТI.
Розглянуто випадок, коли сума факторiв заповнення нульових рiвнiв Ландау
на «робочих» поверхнях дорiвнює одиницi: 𝜈1 + 𝜈2 = 1. Розбаланс факторiв заповнення 𝜈˜ = 𝜈1 − 𝜈2 визначається з умови мiнiмума енергiї системи. Розбаланс
є функцiєю вiдстанi мiж «робочими» поверхнями 𝑑, i магнiтного поля 𝐵. В пiдходi, що використано в даному роздiлi, параметр порядку визначено рiвнянням
∆ = ⟨Ψ|ˆ
𝑐+
ˆ2,𝑋 |Ψ⟩, де |Ψ⟩ — хвильова функцiя БКШ, 𝑐ˆ+
𝑐𝑖,𝑋 — оператори наро1,𝑋 𝑐
𝑖,𝑋 ,ˆ
дження i знищення електрона в шарi 𝑖 з центром орбiти 𝑋.√У випадку нульового
розбалансу (˜
𝜈 = 0) модуль параметра порядку |∆| = (1/2) 1 − 𝜈˜2 є максимальним. Цей випадок реалiзується в структурi 1. В структурi 2 величина 𝜈˜ не дорiвнює нулю, що призводить до зменшення ∆. Якщо розбаланс стає
√︀ максимальним
(˜
𝜈 = ±1), то ∆ = 0. Розбаланс зростає зi зменшенням 𝑑/ℓ (ℓ = ~𝑐/𝑒𝐵 — магнiтна довжина), та вiн досягає максимуму при деякому ненульовому значеннi цього
вiдношення. Таким чином, для структури 2 iснує критичне значення 𝑑/ℓ, нижче
якого електрон-дiркове спаровування не вiдбувається. Iнше обмеження на параметр 𝑑/ℓ також з’являється з умови динамiчної стабiльностi (умова, щоб спектр
квазiчастинкових збуджень був дiйсним). Для структури 1 умова динамiчної стабiльностi дається нерiвнiстю 𝑑/ℓ < 𝑑˜𝑐1 , де 𝑑˜𝑐1 залежить вiд вiдношення 𝜀𝑑 /𝜀𝑇 𝐼 (𝜀𝑑
i 𝜀𝑇 𝐼 — дiелектричнi проникностi прошарку та ТI). Ця залежнiсть представлена
на Рис. 8а. Для структури 2 умова динамiчної стабiльностi визначається нерiвнiстю 𝑑˜𝑐2 < 𝑑/ℓ < 𝑑˜𝑐1 . Залежностi 𝑑˜𝑐1 i 𝑑˜𝑐2 вiд дiелектричної проникностi пiдкладки
𝜀𝑠 наведено на Рис. 8б. Розглянуто випадок, коли середовище над системою має
проникнiсть 𝜀 = 1, а дiелектрична проникнiсть ТI дорiвнює 𝜀𝑇 𝐼 = 80. Рис. 8 можна розглядати як фазову дiаграму при 𝑇 = 0 в координатах «вiдношення 𝑑/ℓ —
дiелектричнi проникностi».
Рiвняння самоузгодження визначають середньопольову критичну температу-
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Рис. 8. Фазовi дiаграми при 𝑇 = 0 для структур 1 (а) i 2 (б).

Рис. 9. Залежнiсть 𝑇𝑐 вiд 𝐵 для структур 1 (а) i 2 (б). Тут 𝐵𝑑 = 𝜑0 /𝜋𝑑2 , де
𝜑0 = ℎ𝑐/2𝑒 — квант магнiтного потоку (вiдповiдно, 𝐵/𝐵𝑑 = (𝑑/ℓ)2 ).
ру спаровування:
𝑇𝑐 = 𝐽12 |˜
𝜈 |/2 ln[(1 + |˜
𝜈 |)/(1 − |˜
𝜈 |)],

(11)

де 𝐽12 — енергiя обмiнної мiжшарової взаємодiї. Температура 𝑇𝑐 є функцiєю 𝑑/ℓ.
Для даного зразка вiдстань 𝑑 зафiксовано, та параметр 𝑑/ℓ залежить лише вiд
магнiтного поля. Залежнiсть 𝑇𝑐 вiд магнiтного поля представлена на Рис. 9. При
обчисленнi 𝑇𝑐 враховується умова динамiчної стабiльностi, тобто 𝑇𝑐 = 0 при 𝑑/ℓ >
𝑑˜𝑐1 . Температуру 𝑇𝑐 можна iнтерпретувати як температуру утворення електрондiркових пар.
Температура 𝑇𝐾𝑇 переходу газа електрон-дiркових пар в надплинний стан
(тобто стан iз протиструмовою надпровiднiстю) визначається рiвнянням Костерлiца — Таулеса
𝑇𝐾𝑇 = (𝜋/2)𝜌𝑠 (𝑇𝐾𝑇 ),
(12)
де 𝜌𝑠 (𝑇 ) — надплинна жорсткiсть при кiнцевiй температурi. Це рiвняння може
бути застосовано, якщо газ зв’язаних електрон-дiркових пар вже iснує. Остання
умова вимагає, щоб виконувалась нерiвнiсть 𝑇𝐾𝑇 < 𝑇𝑐 . Залежнiсть 𝑇𝐾𝑇 вiд магнiтного поля показано на Рис. 10. Видно, що виконується нерiвнiсть 𝑇𝐾𝑇 ≪ 𝑇𝑐 .
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Рис. 10. Залежнiсть 𝑇𝐾𝑇 вiд 𝐵 для структур 1 (а) i 2 (б).
Надплинний стан може бути реалiзований при всiх 𝑑/ℓ, що задовiльняють нерiвностi 𝑑˜𝑐2 < 𝑑/ℓ < 𝑑˜𝑐1 , але при 𝑑/ℓ бiля верхньої та нижньої границь дiапазону
температура 𝑇𝐾𝑇 наближається до нуля. Максимальна температура досягається
в центрi дiапазону. Для структури 2 температура 𝑇𝐾𝑇 зростає, якщо використовується пiдкладка з меншою дiелектричною проникнiстю. Для структури 1 зменшення дiелектричної проникностi прокладки 𝜀𝑑 призводить до зниження 𝑇𝐾𝑇 .
Загалом, у випадку структури 2 критичнi температури є суттєво вищими, нiж у
випадку структури 1.
ВИСНОВКИ
У дисертацiйнiй роботi вирiшено важливу задачу теоретичної фiзики, а саме:
встановлено, як електрон-дiркове спаровування впливає на електричнi та оптичнi
властивостi двошарових графенових систем та гетероструктур на основi топологiчних iзоляторiв, i запропоновано непрямi методи реєстрацiї спаровування.
1. Отримано функцiї вiдгуку на зовнiшнє електростатичне поле для подвiйної
одношарової та подвiйної двошарової графенових систем з електрон-дiрковим спаровуванням. З виразу для дiамагнiтного струму знайдена величина надплинної
жорсткостi для вказаних систем i показано, що надплинна жорсткiсть при температурi 𝑇 = 0 збiльшується зi зростанням величини параметра порядку електрондiркового спаровування. Визначено, що дiамагнiтна сприйнятливiсть систем, якi
розглянуто, є малою (4𝜋𝜒 < 10−5 ).
2. Знайдено потенцiал точкового заряду, розташованого поблизу двошарової
графенової системи. Встановлено, що електрон-дiркове спаровування призводить
до повного (при 𝑇 = 0) або часткового (при ненульовiй температурi) пригнiчення екранування поля пробного заряду. Запропоновано використовувати ефект
пригнiчення екранування як ознаку електрон-дiркового спаровування.
3. Розвинуто формалiзм щодо опису двошарової графенової системи з електрон-дiрковим спаровуванням, оснований на використаннi чотирикомпонентних
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операторiв, який є узагальненням формалiзму Намбу. В рамках розвиненого формалiзму сформульовано узагальнену тотожнiсть Уорда для двошарової графенової системи з електрон-дiрковим спаровуванням. Знайдено вирази для вершинних функцiй, якi задовольняють тотожностi Уорда, i отримано калiбрувальноiнварiантнi функцiї вiдгуку системи на зовнiшнє високочастотне електромагнiтне
поле.
4. Розраховано частотну залежнiсть коефiцiєнтiв проходження, вiдбиття та
поглинання для електромагнiтної хвилi, що падає на двошарову графенову систему, i визначено вплив електрон-дiркового спаровування на цi залежностi. Встановлено, що у вiдбиттi та поглинаннi виникають пiки на частотi, що дорiвнює
щiлинi в енергетичному спектрi.
5. Отримано дисперсiйне рiвняння для поверхневих TM-плазмонiв в двошаровiй графеновiй системi. З’ясовано, що електрон-дiркове спаровування призводить
до розщеплення оптичних TM-плазмонiв на двi гiлки — низькоенергетичну (слабозгасаючу) та високоенергетичну (сильнозгасаючу). Встановлено, що дiапазон
довжин хвиль, що вiдповiдає слабому згасанню низькоенергетичної гiлки, зменшується при зниженнi температури, а при нульовiй температурi низькоенергетична гiлка взагалi зникає.
6. Розвинуто пiдхiд щодо отримання калiбрувально-iнварiантних функцiй вiдгуку на високочастотне електромагнiтне поле для двошарової графенової системи зi спаровуванням, оснований на врахуваннi флуктуацiй параметра порядку
електрон-дiркового спаровування.
7. Показано, що в двошаровiй графеновiй системi, завдяки електрон-дiрковому спаровуванню, виникають колективнi моди, пов’язанi з флуктуацiями параметрiв порядку. Цi моди є аналогами мод Андерсона — Боголюбова, Шмiда i
Карлсона — Голдмана. Визначено, що моди Андерсона — Боголюбова i Шмiда
пов’язанi зi протифазними осциляцiями параметрiв порядку спаровування в двох
спiнових пiдсистемах. Мода Карлсона — Голдмана представляє собою синфазнi
осциляцiї параметрiв порядку, гiбридизованi з осциляцiями скалярного потенцiалу. Встановлено, що мода Карлсона — Голдмана iснує при всiх температурах
нижчих за критичну, на вiдмiну вiд звичайних надпровiдникiв, де ця мода виникає лише при температурi близькiй до критичної.
8. Знайдено нелiнiйну провiднiсть третього порядку для подвiйної одношарової та подвiйної двошарової графенових систем з електрон-дiрковим спаровуванням. Обчислено iнтенсивнiсть генерацiї третьої гармонiки двошаровою графеновою системою. Показано, що електрон-дiркове спаровування призводить до
гiгантського (до 8 порядкiв) посилення iнтенсивностi генерацiї третьої гармонiки.
Передбачено появу завдяки спаровуванню низки пiкiв на частотнiй залежностi
iнтенсивностi генерацiї третьої гармонiки.
9. Описано електрон-дiркове спаровування в структурах на основi топологiчних iзоляторiв в сильному перпендикулярному поверхням топологiчного iзо-
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лятора магнiтному полi. Розглянуто два типи структур: «плiвка топологiчного iзолятора на дiелектричнiй пiдкладцi» i сандвiч «топологiчний iзолятор —
дiелектрик — топологiчний iзолятор». Розраховано температуру переходу газу
електрон-дiркових пар в надплинний стан i встановлено, що перша з двох дослiджених структур має значно вищу критичну температуру. Показано, що на
вiдмiну вiд графенових систем, в системах на основi топологiчних iзоляторiв не
потрiбно створювати розбаланс факторiв заповнення рiвнiв Ландау на поверхнях
топологiчного iзолятору для переходу у стан зi спаровуванням. Iншими словами,
можна вiдмовитись вiд використання електричних затворiв.
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АНОТАЦIЯ
Гермаш К. В. Електромагнiтнi властивостi електрон-дiркових протиструмових надпровiдникiв з дiракiвським спектром носiїв заряду. —
Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.04.02 — теоретична фiзика. — Iнститут монокристалiв
Нацiональної академiї наук України, Харкiв, 2019.
Дисертацiя присвячена теоретичному дослiдженню електромагнiтних властивостей двошарових графенових систем i гетероструктур на основi топологiчних
iзоляторiв iз електрон-дiрковим спаровуванням. Встановлено, що електрон-дiркове спаровування в двошаровiй графеновiй системi призводить до повного (при
𝑇 = 0) або часткового (при 𝑇 ̸= 0) пригнiчення екранування електричного поля
точкового заряду. Передбачено виникнення пiкiв у вiдбиттi та поглинаннi електромагнiтної хвилi на частотi 𝜔 = 2∆/~ (2∆ — щiлина в квазiчастинковому спектрi).
Показано, що електрон-дiркове спаровування призводить до розщеплення поверхневої оптичної плазмонної TM-моди в двошаровiй графеновiй системi на двi гiлки:
низькоенергетичну (слабозгасаючу, ~𝜔 < 2∆) та високоенергетичну (сильнозгасаючу, ~𝜔 > 2∆). На прикладi двошарової графенової системи з’ясовано, що в
протиструмовому надпровiднику виникають колективнi моди Андерсона — Боголюбова, Шмiда та Карлсона — Голдмана. Виявлено, що електрон-дiркове спаровування обумовлює суттєве посилення генерацiї третьої гармонiки. Визначено
умови виникнення стану з електрон-дiрковим спаровуванням в гетероструктурах
на основi топологiчного iзолятора в магнiтному полi та знайдено температуру
перехода газу електрон-дiркових пар у надплинний стан.
Ключовi слова: електрон-дiркове спаровування, двошаровi графеновi системи, топологiчнi iзолятори, поверхневi плазмони, генерацiя третьої гармонiки, колективнi моди.
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The thesis is dedicated to the theoretical study of electromagnetic properties of
double layer graphene systems and heterostructures based on topological insulators
with electron-hole pairing.
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It is considered how the electron-hole pairing influences the response of a double
layer graphene system to external vector and scalar potentials. It is shown that diamagnetic effect in the double layer graphene system is very small. It is established
that electron-hole pairing essentially changes the response of the system to the scalar
potential. This leads to the complete (at zero temperature) or partial (at nonzero
temperature) suppression of screening of the electrical field of a point charge, which
is located near the system. A strong increase of the electrical field of the point charge
under lowering in temperature can be considered as a hallmark of electron-hole pairing.
The coefficients of transmission, reflection, and absorption for an electromagnetic
wave, which falls onto the double layer graphene system, are obtained. The dependence
of these coefficients on the frequency is calculated. The appearence of peaks in reflection and absorption at the frequency 𝜔 = 2∆/~ (2∆ is the gap in the quasiparticle
spectrum) is predicted. It is shown that electron-hole pairing essentially changes the
spectrum of surface TM-plasmons in the double layer graphene system. It is found
that the optical TM-mode splits into two branches: a low-energy (weakly damped,
~𝜔 < 2∆) and high-energy (strongly damped, ~𝜔 > 2∆) ones. The spectrum of this
mode is sensitive to the temperature. The low-energy branch disappears at 𝑇 = 0.
The influence of electron-hole pairing in the double layer graphene system on the
collective plasma excitations is investigated under accounting for the order parameter
fluctuations. It is established that out-of-phase oscillations of the order parameters
of two spin subsystems are uncoupled from electromagnetic field oscillations. The
spectrum of these oscillations splits into two branches: a low-energy (weakly damped,
~𝜔 < 2∆) and high-energy (strongly damped, ~𝜔 > 2∆) ones. The low-energy branch
can be considered as an analog of Anderson–Bogoliubov mode, and the high-energy—as
an analog of Schmid mode. It is shown that in-phase oscillations of the order parameters
of two spin subsystems are hybridized with out-of-phase oscillations of scalar potentials
in layers. The spectrum of these oscillations also splits into two branches. The lowenergy mode can be interpreted as Carlson–Goldman mode, and the high-energy—as
a strongly damped acoustic plasmon mode. The Carlson–Goldman mode exists at all
temperatures below the critical one, in contrast with conventional superconductors, in
which this mode appears only near the critical temperature.
It is considered how the electron-hole pairing influences the nonlinear electromagnetic response of the double layer graphene system. It is shown that the pairing leads
to the appearing of a number of peaks in frequency dependence of the third-harmonic
generation intensity. The highest peak corresponds to ~𝜔 = (2/3)∆, where 𝜔 is the
incident wave frequency. It is found that the third-harmonic generation intensity for
the system with pairing is of several orders of magnitude greater than the intensity in the normal state. It is revealed that the giant enhancement of third harmonic
generation takes place both in systems based on monolayer and bilayer graphene.
The electron-hole pairing is also considered in structures “topological insulator–
dielectric film–topological insulator” and “topological insulator film on a dielectric
substrate” in a constant magnetic field perpendicular to surfaces of topological insulator. It is found that electron-hole pairing can be realized only in a certain range of
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distances 𝑑 between “working” surfaces of topological insulators. It is shown that for the
structure “topological insulator film on a dielectric substrate” the range of allowed 𝑑 is
restricted from below and above, and for the structure “topological insulator–dielectric
film–topological insulator” it is restricted only from above. It is found that the considered system is characterized by two critical temperatures: a mean-field temperature 𝑇𝑐
of formation of a gas of electron-hole pairs and a temperature 𝑇𝐾𝑇 of transition of a gas
of electron-hole pairs into superfluid state. The dependences of critical temperatures
on the magnetic field are calculated. It is established that the inequality 𝑇𝐾𝑇 ≪ 𝑇𝑐 is
fulfilled.
Keywords: electron-hole pairing, double layer graphene systems, topological insulator, surface plasmons, third-harmonic generation, collective modes.
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наук по специальности 01.04.02 — теоретическая физика. — Институт монокристалов Национальной академии наук Украины, Харьков, 2019.
Диссертация посвящена теоретическому исследованию электромагнитных
свойств двухслойных графеновых систем и гетероструктур на основе топологических изоляторов с электрон-дырочным спариванием. Установлено, что электрондырочное спаривание в двухслойной графеновой системе приводит к полному (при
𝑇 = 0) или частичному (при 𝑇 ̸= 0) подавлению экранирования электрического
поля точечного заряда. Предсказано появление пиков в отражении и поглощении
электромагнитной волны на частоте 𝜔 = 2∆/~ (2∆ — щель в квазичастичном
спектре). Показано, что электрон-дырочное спаривание приводит к расщеплению
поверхностной оптической плазмонной TM-моды в двухслойной графеновой системе на две ветви: низкоэнергетическую (слабозатухающую, ~𝜔 < 2∆) и высокоэнергетическую (сильнозатухающую, ~𝜔 > 2∆). На примере двухслойной графеновой системы выяснено, что в противотоковом сверхпроводнике возникают
коллективные моды Андерсона — Боголюбова, Шмида и Карлсона — Голдмана. Обнаружено, что электрон-дырочное спаривание обуславливает существенное
усиление генерации третьей гармоники. Определены условия возникновения состояния с электрон-дырочным спариванием в гетероструктурах на основе топологического изолятора в магнитном поле, и найдена температура перехода газа
электрон-дырочных пар в сверхтекучее состояние.
Ключевые слова: электрон-дырочное спаривание, двухслойные графеновые
системы, топологические изоляторы, поверхностные плазмоны, генерация третьей
гармоники, коллективные моды.

