
ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
т. 10, № 2 (2006) с. 81–85

JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES
v. 10, No. 2 (2006) p. 81–85

РIВНЯННЯ ПАУЛI З МАСОЮ, ЗАЛЕЖНОЮ ВIД КООРДИНАТ

В. М. Ткачук, С. I. Вакарчук
Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка,
вул. Драгоманова, 12, Львiв, 79005, Україна

(Отримано 12 травня 2006 р.; в остаточному виглядi — 8 серпня 2006 р.)

Дослiджено рух електрона з масою, залежною вiд координат, у магнетному полi. У три-
вимiрному випадку зi сферично симетричною залежнiстю маси вiд координат i магнетним
полем певної симетрiї щодо iнверсiї координат, як i для постiйної маси, наявна суперсимет-
рiя з двома трьома й чотирма суперзарядами. У двовимiрному випадку при русi частинки у
площинi з перпендикулярним до неї магнетним полем суперсиметрiя з двома суперзарядами
iснує для довiльної координатно залежної маси й довiльного магнетного поля. В останньому
випадку для цилiндрично симетричної залежности маси вiд координат знайдено точний ви-
раз для хвильових функцiй основного стану з нульовою енерґiєю. Знайдено кiлькiсть нульових
мод електрона з масою залежною вiд координат у магнетному полi, що узагальнює теорему
Аронова–Кашера, отриману ранiше для постiйної маси.
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I. ВСТУП

Останнiм часом значний iнтерес викликають зада-
чi про квантовий рух частинок, ефективна маса яких
залежить вiд координат. Запропонована для опису до-
мiшок у кристалах [1] теорiя ефективної маси стала
важливим iнґредiєнтом при описi електронних влас-
тивостей, наприклад, напiвпровiдникiв [2] i квантових
ям [3,4]. Цей формалiзм iнтенсивно використовували
в теорiї ядер [5], квантових рiдин [6], металiчних клас-
терах [7].

Дослiдження квантовомеханiчних систем iз масою,
залежною вiд координат, порушує важливi коцепту-
альнi проблеми, такi, як упорядкування оператора
iмпульсу залежної вiд координат маси в кiнетичнiй
енерґiї, граничнi умови на межi двoх середовищ iз рiз-
ними масами, Ґалiлеєва iнварiянтнiсть теорiї [8,9], пе-
рехiд вiд релятивiстської квантової теорiї до класич-
ної [10]. Ширший огляд стосовно квантовомеханiчно-
го руху частинок iз масою, залежною вiд координат,
можна знайти в [11–13].

З iншого боку, важливою й цiкавою задачею кван-
тової механiки є задача про рух електрона в магнет-
ному полi. Точнi енерґетичнi рiвнi та хвильовi функ-
цiї при русi електрона в однорiдному магнетному по-
лi вперше знайшов Ландау. Пiзнiше Аронов i Кашер
дослiдили основний стан електрона при двовимiрно-
му русi в довiльному неоднорiдному магнетному полi,
яке перпендикулярне до площини руху. Була вiдкрита
теорема, яка стверджує, що кiлькiсть станiв з нульо-
вою енерґiєю пропорцiйна до потоку магнетного поля
через площину руху [14].

Зауважимо також, що задача про рух електрона в
магнетному полi виявляє суперсиметричнi властивос-
тi. Показано, що суперсиметрiя з двома суперзаряда-

ми реалiзується у двовимiрному випадку з магнетним
полем Bx = By = 0, Bz = B(x, y) i тривимiрному ви-
падку, коли магнетне поле є парним або непарним що-
до iнверсiї координат B(−r) = ±B(r) [15–17]. Супер-
симетрiя наявна також при русi електрона по довiль-
нiй поверхнi, ортогональнiй до силових лiнiй магнет-
ного поля [18]. У наших працях [19,20], а також робо-
тах Нiкiтiна [21,22] знайдено новi тривимiрнi магнетнi
поля, при русi електрона в яких реaлiзується супер-
симетрiя з двома, трьома й чотирма суперзарядами.
Двовимiрну суперсиметричну квантову механiку з чо-
тирма суперзарядами розглянуто в роботi [23].

Зауважимо, що задача про двовимiрний рух елект-
рона в магнетному полi може мати практичне значен-
ня для вивчення квантових станiв електрона в тонкiй
напiвпровiдниковiй плiвцi чи шаруватих кристалах.
Якщо матерiял неоднорiдно леґований домiшками, то
ефективно рух електрона можна описати рiвнянням
Паулi з масою, залежною вiд координат. З цього по-
гляду цiкавою є задача про основний стан гамiльтонi-
яна Паулi з координатно залежною масою. Ця задача
i є предметом нашої статтi.

II. ГАМIЛЬТОНIЯН ПАУЛI З МАСОЮ,
ЗАЛЕЖНОЮ ВIД КООРДИНАТ

Нагадаємо спочатку результати стосовно суперси-
метрiї гамiльтонiяна Паулi з постiйною масою m0

H =
1

2m0

(
p− e

c
A

)2

− g
e~

4m0c
σB, (2.1)

де σα — матрицi Паулi, A — векторний потенцiял,
B = rotA, g — фактор для електрона незначно вiд-
рiзняється вiд 2. Тому в цiй статтi будемо вважати,
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що g = 2 i тодi гамiльтонiян Паулi можна записати
так:

H = Q2
0, (2.2)

де

Q0 =
1√
2m0

σ
(
p− e

c
A

)
. (2.3)

Зауважимо, що саме випадок g = 2 приводить до
можливої реалiзацiї суперсиметрiї при русi електро-
на в магнетному полi.

Розгляньмо масу, залежну вiд модуля радiус-
вектора r = |r|,

m(r) =
m0

f2(r)
, (2.4)

де f(r) називається функцiєю деформацiї. При цьому
виникає добре вiдома проблема впорядкування маси й
оператора iмпульсу в кiнетичнiй енерґiї. Ми розгля-
немо один зi способiв упорядкування, який зберiгає
структуру гамiльтонiяна (2.2), тобто гамiльтонiян за-
лишається квадратом ермiтового оператора Q0

Q0 =
1√
2m0

√
f(r)σ

(
p− e

c
A

) √
f(r)

=
1√
2m0

σπ, (2.5)

де ми ввели позначення

π =
√
f(r)

(
p− e

c
A

) √
f(r). (2.6)

Оператор iнверсiї Iα осi xα комутує з f(r) i виконує
роль оператора парности Вiттена. Тому суперсимет-
рiя з двома, трьома й чотирма суперзарядами, вияв-
лена у випадку постiйної маси для вiдповiдних по-
лiв [19–22], зберiгається i для маси, залежної вiд r.
Суперзаряди записуються Q0, Qα = iIαQ0, α = 1, 2, 3
i задовольняють алґебру суперсиметрiї

{Qi, Qj} = δi,jH, [Qi,H] = 0, i, j = 0, 1, . . . , n, (2.7)

де n = 1 вiдповiдає двом суперзарядам, n = 2 — трьом
i n = 3 — чотирьом.

У явному виглядi гамiльтонiян Паулi (2.2) з Q0, за-
даним в (2.5), запишемо

H =
1

2m0
π2 − e~

2m0c
f2σB

+
~
m0

ff ′
(
σL− e

c
σ[rA]

)
, (2.8)

де L оператор моменту кiлькости руху, f ′ = df/dr2.
Наявнiсть маси, залежної вiд координат, приводить
до нових доданкiв у гамiльтонiянi. Навiть за вiдсут-
ности магнетного поля iснує доданок, який можна
трактувати як спiн-орбiтальну взаємодiю (доданок
пропорцiйний σL в (2.8)). Аналогiчний доданок упер-
ше отриманий у [10] в межах Дiракiвської теорiї елек-
трона з деформованою алґеброю Гайзенберґа.

III. СУПЕРСИМЕТРIЯ ГАМIЛЬТОНIЯНА
ПАУЛI З МАСОЮ, ЗАЛЕЖНОЮ ВIД

КООРДИНАТ. 2D ВИПАДОК

Розгляньмо рух електрона в площинi x− y в аксiя-
льно симетричному магнетному полi, перпендикуляр-
ному до площини з векторним потенцiялом

Ax = −yA(ρ), Ay = xA(ρ), ρ =
√
x2 + y2. (3.9)

У двовимiрному випадку

Q0 =
1√
2m0

(σxπx + σyπy). (3.10)

Оператор парности Вiттена, який антикомутує з Q0,
у випадку змiнної маси, як i у випадку постiйної, є та-
ким: T = σz. У результатi ми приходимо до суперси-
метрiї з двома суперзарядами Q0 i Q1 = iσzQ0, якi за-
довольняють алґебру суперсиметрiї (2.7) з двома су-
перзарядами. Як наслiдок усi ненульовi енерґетичнi є
двократно виродженими.

У матричному зображеннi маємо

Q0 =
1√
2m0

(
0 π−
π+ 0

)
, (3.11)

де π± = πx ± iπy. Вiдповiдно гамiльтонiян запишемо

H =
1

2m0

(
π−π+ 0

0 π+π−

)
. (3.12)

Гамiльтонiян є дiягональним з факторизованими опе-
раторами. Саме факторизацiя дає змогу дослiдити ос-
новний стан з нульовою енерґiєю.

IV. НУЛЬОВI МОДИ ЕЛЕКТРОНА
В МАГНЕТНОМУ ПОЛI. 2D ВИПАДОК

На початку зауважимо, що [σz,H] = 0 i σz є iнтеґра-
лом руху. Тому власний стан гамiльтонiяна є одночас-
но власним станом оператора σz чи спiну електрона
sz = ~σz/2. Для власного значення спiну електрона
−~/2 хвильова функцiя має вигляд

ψ =
(

0
ψ−

)
, (4.13)

де ψ− задовольняє рiвняння π+π−ψ− = 0, звiдки ви-
пливає рiвняння першого порядку π−ψ− = 0, яке у
явному виглядi запишемо так:

√
f(ρ)

(
−i ∂
∂x

− ∂

∂y
+ q(Ax + iAy)

)
×

√
f(ρ)ψ− = 0, (4.14)

де q = |e|/~c.
У полярних координат x = ρ cosφ, y = ρ sinφ це

рiвняння є таким:
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(
∂

∂ρ
− i

1
ρ

∂

∂φ
+ qρA(ρ)

) √
f(ρ)ψ− = 0. (4.15)

Шуканий розв’язок запишемо

ψ− =
1√
f(ρ)

eimφR(ρ), (4.16)

де ~m — власне значення z-компоненти оператора мо-
менту кiлькости руху Lz = −i~∂/∂φ. Радiяльна час-
тина хвильової функцiї задовольняє рiвняння(

∂

∂ρ
+
m

ρ

)
R = −qρA(ρ)R (4.17)

з розв’язком

R = ρ−m exp
(
−q

∫ ρ

0

ρA(ρ)dρ
)
. (4.18)

З умови несинґулярности розв’язку при ρ→ 0 момент
кiлькости руху має бути вiд’ємним −m = 0, 1, 2, . . . .
Вираз в експонентi запишемо через потiк магнетного
поля. Для цього зауважимо, що магнетне поле

Bz = B(ρ) =
∂Ay

∂x
− ∂Ax

∂y
=

1
ρ

∂

∂ρ
ρ2A(ρ). (4.19)

Звiдки знаходимо

A(ρ) =
1

2πρ2
Φ(ρ), (4.20)

де Φ(ρ) = 2π
∫ ρ

0
ρB(ρ)dρ — потiк магнетного поля че-

рез круг радiусом ρ. Тодi хвильову функцiю основного
стану запишемо так:

ψ− = C
1√
f(ρ)

eimφρ−me−I(ρ), (4.21)

де ми ввели позначення

I(ρ) =
1

Φ0

∫ ρ

0

Φ(ρ)
ρ

dρ, (4.22)

Φ0 = 2π/q = 2π~c/|e| — квант магнетного потоку, C
— константа нормування.

Для того, щоб бути фiзично прийнятливим, розв’я-
зок (4.21), який вiдповiдає зв’язаному стану, повинен
задовольняти такi умови:

1. Хвильова функцiя має бути квадратично iнте-
ґровна, що є звичайною вимогою для зв’язаних станiв
у квантовiй механiцi. У цьому випадку∫

dx dy |ψ−|2 = 1. (4.23)

2. Оператори πi повиннi задовольняти умову ермi-
товости. У двовимiрному випадку хвильовi функцiї,
для яких виконується ця умова, у границi x, y → ∞
мусять мати властивiсть

ρf |ψ−|2 → 0. (4.24)

В одновимiрному випадку ця умова була отримана
в [12] (формула 2.27).

Доведення властивости (4.24) для двовимiрного ви-
падку в основному повторює доведення, наведене в
[12] для одновимiрного простору. Умову ермiтовости
оператора

√
fp
√
f запишемо∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy ψ∗(x, y)

√
fp

√
fφ(x, y)

=
[∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy φ∗(x, y)

√
fp

√
fψ(x, y)

]∗
. (4.25)

Використовуючи

ψ∗
√
fp

√
fφ = pψ∗fφ−

√
fφp

√
fψ∗,

де p = i~∇ i ∇ — двовимiрний оператор, ми перепи-
шемо лiву частину рiвняння (4.25) так:∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy ψ∗(x, y)

√
f (−i~∇)

√
fφ(x, y)

= −i~
∫ +∞

−∞
dx

∫ ∞

−∞
dy∇ψ∗(x, y)f(x, y)φ(x, y) (4.26)

+
∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy φ(x, y)

√
f (i~∇)

√
fψ∗(x, y).

Застосувавши до першого доданка в правiй частинi
(4.26) iнтегральну теорему∫

dV ∇F =
∮
dSF

для двовимiрного випадку, знаходимо, що цей дода-
нок дорiвнює нулевi при умовi ρfψ∗φ → 0, ρ → ∞.
Це забезпечує ермiтовiсть оператора

√
fp
√
f а зна-

чить i π. Для зв’язаних станiв з нульовою енерґiєю
при ψ = φ = ψ− ця умова зводиться до (4.24).

Розгляньмо границю ρ→∞. Нехай повний потiк
магнетного поля через площину x−y дорiвнює Φ, тоб-
то

lim
ρ→∞

Φ(ρ) = Φ. (4.27)

Тодi в границi ρ→∞

I(ρ) =
Φ
Φ0

ln ρ (4.28)

i для асимптотики квадрата модуля хвильової функ-
цiї при ρ→∞ маємо

|ψ−|2 =
1

f(ρ)
ρ−2m−2Φ/Φ0 . (4.29)

Вiдповiдно в цiй границi

ρf |ψ−|2 = ρ1−2m−2Φ/Φ0 . (4.30)

Отриманi результати дають змогу знайти кiлькiсть
зв’язаних станiв з нульовою енерґiєю. Ця кiлькiсть
залежить вiд асиптотичної поведiнки f(ρ) при вели-
ких ρ. Нехай

f(ρ) = f0ρ
κ (4.31)
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при ρ→∞, f0 — константа.
Iз умови збiжности iнтеґрала (4.23) та з урахуван-

ням, що −m ≥ 0, знаходимо

0 ≤ −m <
Φ
Φ0

+
κ

2
− 1. (4.32)

З другої умови (4.24) з урахуванням (4.30) маємо

0 ≤ −m <
Φ
Φ0

− 1
2
. (4.33)

Кiлькiсть зв’язаних станiв N0 = 1 + (−m)max, де
(−m)max — максимальне значення, яке може прийма-
ти −m.

При κ < 1 визначальною є перша умова (4.32), i
для кiлькости зв’язаних станiв з нульовою енерґiєю
знаходимо

N0 =

 Φ/Φ0 + κ/2− 1, коли Φ/Φ0 + κ/2 — цiле,

[Φ/Φ0 + κ/2] , коли Φ/Φ0 + κ/2 — не цiле,

де [. . .] означає цiлу частину числа. При κ = 0, що вiд-
повiдає випадку постiйної маси в асимптотицi ρ→∞,
цей результат вiдтворює теорему Аронова–Кашера.

При κ > 1 друга умова (4.33) є сильнiшою за першу
i в результатi

N0 =

 Φ/Φ0 − 1/2, коли Φ/Φ0 − 1/2 — цiле,

[Φ/Φ0 + 1/2] , коли Φ/Φ0 − 1/2 — не цiле.

V. ВИСНОВКИ

Ми вивчаємо рух електрона з масою, залежною вiд
координат у магнетному полi, який описується гамi-
льтонiяном Паулi. При цьому ми вважаємо, що гамi-
льтонiян Паулi зi змiнною масою має ту саму струк-
туру H = Q2

0, як i для постiйної маси. Наявнiсть ма-
си, залежної вiд координат, приводить до нових до-
данкiв у гамiльтонiянi. Навiть за вiдсутности магнет-
ного поля iснує доданок, який можна трактувати як
спiн-орбiтальну взаємодiю (доданок пропорцiйний σL
у (2.8)).

У тривимiрному випадку з масою, залежною вiд |r|,
i магнетним полем певної симетрiї щодо iнверсiї коор-
динат, як i у випадку постiйної маси, iснує суперси-
метрiя з двома, трьома й чотирма суперзарядами. У
двовимiрному випадку при русi частинки у площинi
x − y з перпендикулярним до неї магнетним полем
суперсиметрiя з двома суперзарядами iснує для до-
вiльної координатно залежної маси й довiльного маг-
нетного поля. В останньому випадку для цилiндрично
симетричної залежности маси вiд координат знайде-
но точний вираз для хвильових функцiй основного
стану з нульовою енерґiєю. Знайдено кiлькiсть нульо-
вих мод електрона з масою, залежною вiд координат
у магнетному полi, що узагальнює теорему Аронова–
Кашера, отриману ранiше для постiйної маси. Пока-
зано, що кiлькiсть нульових мод визначається як ве-
личиною потоку магнетного поля через площину руху
електрона, так i асимптотичною поведiнкою маси на
нескiнченостi.
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РIВНЯННЯ ПАУЛI З МАСОЮ, ЗАЛЕЖНОЮ ВIД КООРДИНАТ

PAULI EQUATION WITH POSITION-DEPENDENT MASS
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The motion of electron with position-dependent mass is studied. For three dimensional space with a spherically
symmetric dependence of mass on coordinates there exists supersymmetry with two, three and four supercharges
similarly to constant mass. In the two-dimensional case the supersymmetry with two supercharges exists for an
arbitrary dependence of mass on position and an arbitrary magnetic field, which is perpendicular to the plane
of electron motion. For the latter case and an axially symmetric dependence of mass on coordinates exact wave
functions for zero energy ground state are found. The number of zero modes for an electron with position dependent
mass in magnetic field is found as well. This result is the generalization of Aharonov–Casher theorem obtained
for constant mass for the case of position-dependent mass.
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