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Zanik funkcji własnych w nieskończoności operatorów Schrödingera

H = −∆ + V,

gdzie V jest operatorem mnożenia przez dostatecznie regularną funkcję, zwanym poten-
cjałem zewnętrznym, był intensywnie badany przez wiele lat. Tempo tego zaniku opisuje
jak dobrze cząstka kwantowa zlokalizowana jest w przestrzeni fizycznej. Jak wiadomo, na-
wet w przypadku klasycznym, dostatecznie jawna postać funkcji własnych dostępna jest
tylko w kilku bardzo szczególnych przypadkach. Gdy λ jest wartością własną H odpo-
wiadającą funkcji własnej ϕ ∈ L2(Rd), tzn. Hϕ = λϕ, a V jest dostatecznie regularnym
potencjałem, podstawowe pytanie dotyczy tempa zaniku ϕ(x) gdy |x| → ∞, w zależności
od własności V . Dla potencjałów V (x) → ∞, |x| → ∞, typowy zanik funkcji własnych
w nieskończoności jest wykładniczy lub szybszy. Na przykład, gdy V (x) ≍ |x|β, β ≥ 1 i ϕ0

jest funkcją własną odpowiadającą wartości własnej λ0 := inf specH (tzw. funkcja własna
stanu podstawowego), zachodzi

ϕ0(x) ≍ |x|−β

4
+

(d−1)
2 e

− 2
2+β

|x|1+
β
2
, |x| ≥ 1.

Podobne pytania, motywowane problemami relatywistycznej mechaniki kwantowej, for-
mułuje się w przypadku tzw. nielokalnych operatorów Schrödingera, tzn.

H = −L + V,

gdzie L jest operatorem nielokalnym będącym generatorem skokowego procesu Lévy’ego.
Najciekawszym przykładem jest tu L = −

√
−∆ + m + m, m > 0, tzw. relatywistyczny

hamiltonian, generator procesu relatywistycznego.
W trakcie referatu opowiem o wynikach dotyczących punktowych oszacowań funkcji

własnych w nieskończoności dla dużej klasy operatorów L i potencjałów znakowanych
V (x) → ∞, |x| → ∞, które mogą mieć osobliwości. Oszacowania te zależą w sposób jawny
od gęstości miary Lévy’ego procesu związanego z L i od wzrostu potencjału V w nieskoń-
czoności, a w przypadku funkcji własnej stanu podstawowego (która jest ściśle dodatnia), są
one dwustronne i dokładne. Zastosowane metody są probabilistyczne (stochastyczna repre-
zentacja Feynmana-Kaca półgrupy e−tH) i polegają na dokładnej analizie skoków procesu
Lévy’ego zaburzonego przez potencjał schrödingerowski i zastosowaniu pewnych oszacowań
samopoprawiających iterowanych przeliczalnie wiele razy. Narzędzia te pozwalają uzyskać
dokładność nawet w przypadku miar L’evy’ego, które są eksponencjalnie zlokalizowane
w nieskończoności.
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Wspomnę też o pewnych ciekawych konsekwencjach i zastosowaniach uzyskanych wy-
ników do badania takich zagadnień jak własności dominacji (półgrupy e−tH , funkcji wła-
snych) przez funkcję własną stanu podstawowego, zachowanie asymptotyczne półgrupy
e−tH dla dużych czasów (własności typu mocnej ultrakontraktywności), zachowanie asymp-
totyczne trajektorii stowarzyszonego procesu stacjonarnego (testy całkowe typu Kołmogo-
rowa, LIL itp.).

Referat na podstawie wspólnej pracy z J. Lőrinczi (Loughborough University).

Bibliografia

[1] Kaleta, K., Lőrinczi J. (2014) Pointwise eigenfunction estimates and intrinsic ultracon-
tractivity-type properties of Feynman-Kac semigroups for a class of Levy processes, Ann.
Probab., w druku.

2


