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Розглянуто один iз можливих варiянтiв побудови рiвнянь електродинамiки й рiвняння
Дiрака у просторi з деформованою Пуанкаре-коварiянтною алґеброю Гайзенберґа. Цiкаво за-
уважити, що отриманi рiвняння для електромагнетного поля збiгаються з рiвняннями уза-
гальненої електродинамiки з вищими похiдними. Дослiджено вiльний рух релятивiстського
електрона в деформованому просторi й виявлено, що закон дисперсiї в лiнiйному наближеннi
за параметрами деформацiї вiдрiзняється вiд недеформованого випадку тiльки замiною маси
на ефективну, яка, як показують оцiнки, дуже близька до “голої” маси електрона.
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I. ВСТУП

Iсторiя, пов’язана з квантованим простором, є до-
сить старою. Першою публiкацiєю на цю тему була
робота Шнайдера [1], у якiй запропоновано Лоренц-
коварiянтну деформовану алґебру Гайзенберґа

[Xµ, P ν ] = −i~(gµν − β′PµP ν), (1)
[Xµ, Xν ] = −i~β′(PµXν − P νXµ),
[Pµ, P ν ] = 0,

що веде до квантування простору. Спiввiдношення
невизначеностей Гайзенберґа приводить до iснуван-
ня ненульової мiнiмальної невизначености координа-
ти 〈(∆Xi)2〉 ≥ ∆Xi

min = ~
√
β′. Варто зауважити, що

алґебра (1) не є Пуанкаре-коварiянтною i простiр не
є однорiдним.

Протягом тривалого часу опублiковано небагато
праць на тему квантованого простору [1–6]. Зацiкав-
лення цiєю проблематикою вiдновилося завдяки до-
слiдженням у теорiї струн та квантовiй ґравiтацiї, якi
передбачають iснування мiнiмальної довжини — мiнi-
мальної ненульової невизначености координати [7–9].
Показано, що мiнiмальну довжину можна отримати
в межах малих квадратичних модифiкацiй канонiч-
них комутацiйних спiввiдношень — нерелятивiстсь-
кої деформованої алґебри Гайзенберґа [10–13]. Цiка-
во зауважити, що цi деформованi алґебри за своєю
структурою збiгаються з алґеброю Шнайдера i є її
нерелятивiстським варiянтом. Зв’язок мiж деформо-
ваними нерелятивiстськими алґебрами та релятивiс-
тською алґеброю Шнайдера можна знайти в [14]. У
цiй статтi ми узагальнили нерелятивiстську дефор-
мовану двопараметричну алґебру Гайзенберґа на ре-
лятивiстський випадок так, щоб вона була Лоренц-
коварiянтною

[Xµ, P ν ] = −i~ ((1− βPρP
ρ)gµν − β′PµP ν) , (2)

[Xµ, Xν ] = i~
2β − β′ − β(2β + β′)PρP

ρ

1− βPρP ρ

× (PµXν − P νXµ), (3)
[Pµ, P ν ] = 0.

Ця узагальнена алґебра включає алґебру Шнайдера
як частковий випадок, а саме, при β = 0 вона пере-
ходить в (1). Для сферично-симетричних станiв для
мiнiмальної довжини маємо [14]

∆X1
min = ∆X2

min = ∆X3
min

= ~
√

(Dβ + β′)(1− β〈(P 0)2〉), (4)

де D—кiлькiсть просторових координат. Для неiзо-
тропних станiв знаходимо

∆Xi
min = ~

√
(β + β′)(1− β〈(P 0)2〉). (5)

Алґебра (2) цiкава тим, що при 2β = β′ в лiнiйному
наближеннi за параметрами деформацiї β, β′ опера-
тори координат комутують мiж собою й алґебра стає
Пуанкаре-коварiянтною, а простiр однорiдним.

Друга робота Шнайдера [2] присвячена рiвнянням
електромагнетного поля у квантовому просторi з де-
формованою алґеброю (1). Оскiльки координати те-
пер є операторами, якi не комутують мiж собою, їх не
можна трактувати як звичайнi змiннi. Це своєю чер-
гою означає, що напруженостi електричного й маг-
нетного полiв у квантовому просторi потрiбно також
трактувати як оператори. Виникає запитання, якi рiв-
няння повиннi задовольняти оператори напруженос-
тей полiв Ê, Ĥ. Звичайно, цi рiвняння в границi пря-
муючих до нуля параметрiв деформацiї повиннi зво-
дитись до рiвнянь Максвелла. Шнайдер запропонував
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такий спосiб узагальнити рiвняння Максвелла для
квантового простору. Зауважимо, що похiднi, якi вхо-
дять у рiвняння електромагнетного поля, можна пе-
реписати за допомогою комутатора, наприклад

∂E
∂xi

=
[
∂

∂xi
,E

]
=

1
i~

[pi,E]. (6)

Останнє спiввiдношення робить очевидним узагаль-
нення вiдповiдних рiвнянь для квантового простору.
Похiднi в рiвняннях Максвелла потрiбно замiнити на
вiдповiднi комутатори. Для прикладу,

∂E
∂xi

→ 1
i~

[Pi, Ê], (7)

де Pi = gijP
j задовольняють деформовану алґебру

(1).
Отже, у запропонованiй Шнайдером електродина-

мiцi у квантовому просторi напруженостi полiв ста-
ють операторами, що звичайно ускладнює аналiз вiд-
повiдних рiвнянь. Тому виникає бажання зберегти не-
операторний характер напруженостей полiв у кванто-
вому просторi. Для розв’язання цiєї задачi ми розгля-
немо модифiковану алґебру Шнайдера, тобто алґебру
(2) при 2β = β′, яка в лiнiйному наближеннi за пара-
метрами деформацiї є Пуанкаре-коварiянтною, опе-
ратори координат комутують мiж собою, i їх можна
трактувати як звичайнi змiннi. У цьому випадку рiв-
няння електромагнетного поля можна узагальнити на
деформований простiр iз мiнiмальною довжиною зi
збереженням неоператорного характеру напруженос-
тей полiв як функцiй координат.

II. РIВНЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГО
ПОЛЯ

Розгляньмо електромагнетне поле у квантованому
просторi, який описується деформованою алґеброю
(2). У лiнiйному наближеннi за параметрами дефор-
мацiї ця алґебра має таке представлення:

Xµ = xµ − 2β − β′

4
(xµpρp

ρ + pρp
ρxµ), (8)

Pµ = pµ

(
1− β′

2
pρp

ρ

)
,

де

pµ = i~
∂

∂xµ
= i~gµν ∂

∂xν
, (9)

метричний тензор gµν = gµν = diag(1,−1,−1,−1).
Оператори xµ i pν задовольняють канонiчнi комута-
цiйнi спiввiдношення

[xµ, pν ] = −i~gµν , [xµ, xν ] = [pµ, pν ] = 0. (10)

Нерелятивiстський варiянт представлення (8) ми за-
пропонували в роботi [15], дослiджуючи атом водню
у квантовому просторi.

При 2β = β′ оператори координати в лiнiйному на-
ближеннi за деформацiєю комутують i їх можна трак-
тувати як звичайнi змiннi. Представлення (8) у цьому
випадку набуває вигляду

Xµ = xµ, (11)
Pµ = pµ(1− βpρp

ρ), (12)

Цей момент є дуже важливим для дальшої побудо-
ви рiвнянь електромагнетного поля в деформованому
просторi. Тепер напруженостi електричного та маг-
нетного полiв можна розглядати як функцiї xµ, а саме
E = E(xµ) та H = H(xµ).

Ми пропонуємо такий спосiб побудови рiвнянь елек-
тромагнетного поля в деформованому просторi. По-
хiдну можна записати як дiю оператора iмпульсу на
вiдповiдну функцiю, а саме ∂/∂xµ = pµ/i~. У дефор-
мованому просторi pµ замiнюємо на Pµ. Це означає,
що похiднi в рiвняннях електромагнетного поля по-
трiбно замiнити в такий спосiб:

∂

∂xµ
→ (1− βpρp

ρ)pµ/i~ = (1− a2�)
∂

∂xµ
, (13)

де a = ~
√
β, � = ∆− 1

c2
∂2

∂t2 .
У результатi рiвняння електромагнетного поля в

деформованому просторi наберуть вигляду

(1− a2�) rotH = (1− a2�)
1
c

∂E
∂t

+
4π
c

j, (14)

(1− a2�) rotE = −(1− a2�)
1
c

∂H
∂t

, (15)

(1− a2�) div E = 4πρ, (16)
(1− a2�) div H = 0. (17)

Звернiмо увагу на те, що параметр a пов’язаний з мi-
нiмальною довжиною. З (5) у лiнiйному наближеннi
за параметрами деформацiї при 2β = β′ знаходимо
∆Xi

min = ~
√

3β =
√

3a.
Цiкаво зауважити, що отриманi рiвняння збiгають-

ся з рiвняннями узагальненої електродинамiки з ви-
щими похiдними [16, 17], хоча вихiднi стартовi поло-
ження є абсолютно iншими, нiж у [16, 17]. Можливо,
iснує значно глибша причина, яка приводить до тих
самих рiвнянь, нiж простий збiг. На даний момент ця
причина нам не вiдома. Проте ми можемо зробити
важливий висновок, а саме, що рiвняння узагальне-
ної електродинамiки можуть описувати також елек-
тромагнетне поле в деформованому просторi з мiнi-
мальною довжиною.

Подiбно, як для звичайної електродинамiки, уведе-
мо скалярний та векторний потенцiяли

E = −1
c

∂A
∂t

−∇φ, (18)

H = rotA. (19)

Проаналiзуймо, для прикладу, постiйне електричне
поле. Для скалярного потенцiялу отримуємо узагаль-
нене рiвняння Пуассона

(1− a2�)∇2φ = 4πρ, (20)
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де ρ = ρ(r) — густина електричного заряду. Розгляда-
ючи частинки, що несуть заряд, на класичному рiвнi
можна ввести поняття точкового заряду з густиною
ρ = eδ(r). Тодi для потенцiялу одержуємо такий ро-
в’язок:

φ =
e

r

(
1− e−r/a

)
. (21)

Цей потенцiял є скiнченним у точцi, де перебуває за-
ряд, тобто φ(0) = e/a. Отже, проаналiзована дефор-
мацiя алґебри Гайзенберґа усуває проблему розбiж-
ностей, пов’язаних iз точковiстю частинок. Очевид-
но, що такий самий результат для скалярного потен-
цiялу отримують у межах узагальненої електродина-
мiки [16, 17]. Проте зауважимо, що в нашому випад-
ку усунення розбiжности зумовлене iснуванням мiнi-
мальної довжини в деформованому просторi.

III. РIВНЯННЯ ДIРАКА

Подiбно, як ми узагальнили рiвняння електромаг-
нетного поля для деформованого простору, можемо
узагальнити рiвняння Дiрака, а саме, оператори pµ

замiнюємо на Pµ iз (12). Тодi узагальнене рiвняння
Дiрака для вiльної частинки набирає вигляду

(1− βpρp
ρ)p0ψ = (1− βpρp

ρ)c(α̂p)ψ +mc2β̂ψ (22)

або

(1− a2�)i~
∂

∂t
ψ = −(1− a2�)ci~(α̂p)ψ +mc2β̂ψ, (23)

де α̂, β̂ — матрицi Дiрака.
Розв’язок шукаємо у виглядi плоскої хвилi

ψ =
(
φ
χ

)
ei(kr−ωt), (24)

де φ i χ — двокомпонентнi вектори. У результатi ма-
ємо рiвняння для закону дисперсiї

~2ω2[1 + a2(k2 − ω2/c2)]2

= c2(~k)2[1 + a2(k2 − ω2/c2)]2 +m2c4. (25)

У лiнiйному наближеннi за параметром деформацiї β
(або a2 = ~2β) знаходимо

ω2(k) = c2k2 +
m2c4

~2

(
1 + 2βm2c2

)
(26)

= c2k2 +
m2c4

~2

(
1 + 2

a2

λ2

)
,

де λ = λc/2π, комптонiвська довжина λc = h/mc =
2.43× 10−12 m. Зауважимо, що деформацiя в лiнiйно-
му наближеннi веде до змiни маси у виразi для ω2(k),
яку можна трактувати як ефективну масу

m∗ = m

√
1 + 2

a2

λ2
. (27)

Для оцiнки ефективної маси припускаємо, що a є по-
рядку верхньої межi мiнiмальної довжини 10−16 m,
яка отримана в [15, 18, 19]. У результатi в лiнiйному
наближеннi за β знаходимо верхню межу ефективної
маси, спричиненої деформацiєю

m∗ −m

m
=
a2

λ2
' 10−8. (28)

Як бачимо, вiдносна рiзниця ефективної та “голої” ма-
си електрона є дуже малою.

IV. ВИСНОВКИ

Ми розглянули проблему побудови рiвнянь елект-
ромагнетного поля у просторi, що описується Лоренц-
коварiянтною двопараметричною деформованою ал-
ґеброю Гайзенберґа i в якому iснує мiнiмальна довжи-
на. Важливим моментом є те, що в лiнiйному набли-
женнi, при умовi на параметри 2β = β′, оператори ко-
ординат комутують мiж собою i простiр стає однорiд-
ним. Тому в цьому випадку поля можна трактувати
як звичайнi функцiї координат, на вiдмiну вiд алґеб-
ри Шнайдера, i знайти просте узагальнення вiдповiд-
них рiвнянь для деформованого простору. Цiкаво, що
отриманi рiвняння для електромагнетного поля збiга-
ються з рiвняннями узагальненої електродинамiки з
вищими похiдними. Можливо, iснує глибша причина,
нiж простий збiг, яка приводить до тих самих рiв-
нянь. Проте на сьогоднi ця причина нам не вiдома.
Зауважимо, що iснування мiнiмальної довжини усу-
ває проблему розбiжностей, пов’язаних iз точковiстю
частинок.

Ми також узагальнили рiвняння Дiрака для дефор-
мованого простору й розглянули вiльний рух елект-
рона. Дисперсiйне спiввiдношення в лiнiйному набли-
женнi за параметрами деформацiї вiдрiзняється вiд
недеформованого випадку тiльки наявнiстю ефектив-
ної маси у вiдповiдному виразi, верхня межа якої, як
показують оцiнки, мало вiдрiзняється вiд “голої” маси
електрона.

Поза увагою цiєї роботи залишилось багато важли-
вих питань. Це електромагнетна взаємодiя, калiбру-
вальна iнварiянтнiсть, спiввiдношення мiж енерґiєю
та частотою, iмпульсом та хвильовим вектором для
плоскої хвилi в деформованому просторi тощо. Цi пи-
тання потребують докладного аналiзу i, сподiваємось,
будуть предметом майбутнiх робiт.

V. ПОДЯКИ

Автор дякує Аскольдовi Дувiряку за цiкавi дискусiї
та кориснi поклики на статтi [16,17].
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We consider one of the possibilities for constructing equations for electrodynamics and Dirac equation in
space with deformed Poincaré covariant Heisenberg algebra. It is of interest to note that the obtained equations
for the electromagnetic field coincide with those of generalized electrodynamics with higher derivatives. We also
studied free motion of a relativistic electron in the deformed space and found that the energy spectrum in linear
approximation over parameters of deformation is similar to the non-deformed one but with effective mass. The
estimation shows that effective mass caused by deformation is very close to bare mass in the non-deformed case.
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