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Розглянуто рух електрона в площинi, перпендикулярнiй до магнiтного поля, який має
суперсиметрiю з двома суперзарядами. Показано, що стацiонарнi стани як наслiдок суперси-
метрiї можуть мати сплутанiсть мiж спiновими й координатними змiнними електрона. Для
цих станiв квадрат мiри сплутаностi (узгодженостi) дорiвнює сумi квадратiв середнiх зна-
чень суперзарядiв, роздiленiй на енерґiю електрона. Власнi стани суперзарядiв є максимально
сплутаними.
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ВСТУП

Важливою й цiкавою задачею квантової механiки
є задача про рух електрона в магнiтному полi. Точнi
енерґетичнi рiвнi та хвильовi функцiї при русi елект-
рона в однорiдному магнiтному полi вперше знайшов
Ландау. Зауважимо, що задача про рух електрона в
магнiтному полi виявляє суперсиметричнi властивос-
тi. Показано, що суперсиметрiя з двома суперзаряда-
ми реалiзується у двовимiрному випадку з магнiтним
полем Bx = By = 0, Bz = B(x, y) i тривимiрному,
коли магнiтне поле є парним або непарним щодо iн-
версiї координат B(−r) = ±B(r) [1–3]. Суперсимет-
рiя наявна також при русi електрона по довiльнiй по-
верхнi, ортогональнiй до силових лiнiй магнiтного по-
ля [4]. У роботах Нiкiтiна [5, 6], а також наших пра-
цях [7,8] знайдено новi тривимiрнi магнiтнi поля, при
русi електрона в яких реaлiзується суперсиметрiя з
двома, трьома та чотирма суперзарядами. Двовимiр-
ну суперсиметричну квантову механiку з чотирма су-
перзарядами розглянуто в працi [9].

У цiй статтi ми покажемо, що iз суперсиметрiєю
електрона в магнiтному полi пов’язана така важли-
ва характеристика квантових станiв, як сплутанiсть,
а саме, сплутанiсть координатних i спiнових змiнних
електрона. Сплутанiсть квантових станiв є в осно-
вi квантової телепортацiї, квантової криптографiї та
квантових обчислень, якi становлять нову дiлянку до-
слiджень у квантовiй механiцi — квантову iнформа-
тику (див. огляд [10]). Зауважимо, що є всього кiлька
праць, де вивчали сплутанiсть i суперсиметрiю одно-
часно. Так, в [11] дослiджено сплутанiсть бозонiв i па-
рафермiонiв для парасуперсиметричних когерентних
станiв. У працi того ж автора [12] вивчено двофотон-
ну сплутанiсть у межах двомодової суперсиметричної
моделi. У [13] показано, що суперсиметричнi комбi-
нацiї бозонiв i фермiонiв мають сплутанi стани. Нi-
льпотентну квантову механiку та сплутанiсть станiв
вивчали у [14]. У недавнiй роботi [15] дослiджували
сплутанiсть суперсиметричних двочастинкових кван-
тових систем.

I. СУПЕРСИМЕТРIЯ ГАМАЛЬТОНIАНА
ПАУЛI

Розгляньмо гамiльтонiан Паулi

H =
1

2m0

(
p− e

c
A

)2

− g
e~

4m0c
σB, (1.1)

де σα — матрицi Паулi, A — векторний потенцiал,
B = rotA, g — фактор електрона, який незначно вiд-
рiзняється вiд 2, i тому будемо вважати, що g = 2. У
цьому випадку гамiльтонiан Паулi можна записати у
виглядi

H = Q2
0, (1.2)

iз суперзарядом

Q0 =
1√
2m0

σ
(
p− e

c
A

)
=

1√
2m0

σπ, (1.3)

де ми ввели позначення

π = p− e

c
A. (1.4)

Розгляньмо рух електрона у площинi x − y у маг-
нiтному полi, перпендикулярному до площини з век-
торним потенцiалом Ax = Ax(x, y), Ay = Ay(x, y). У
двовимiрному випадку

Q0 =
1√
2m0

(σxπx + σyπy). (1.5)

Оператор парностi Вiттена, який антикомутує з Q0,
є T = σz. У результатi ми приходимо до суперсиметрiї
з двома суперзарядами Q0 i Q1 = iσzQ0, якi задоволь-
няють алґебру суперсиметрiї з двома суперзарядами

{Qi, Qj} = 2δi,jH, [Qi,H] = 0, i, j = 0, 1. (1.6)
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Наслiдком цiєї алґебри є двократне виродження не-
нульових енерґетичних рiвнiв. Зауважимо, що супер-
симетрiя у двовимiрному випадку iснує навiть для не-
однорiдного магнiтного поля.

У матричному зображеннi для двовимiрного випад-
ку маємо

Q0 =
1√
2m0

(
0 π−
π+ 0

)
(1.7)

=
1√
2m0

(σ+π− + σ−π+),

де π± = πx ± iπy. Вiдповiдно гамiльтонiан запишемо
так:

H =
1

2m0

(
π−π+ 0

0 π+π−

)
. (1.8)

Оскiльки σz комутує з гамiльтонiаном, то власнi век-
тори σz є одночасно власними векторами гамiльтонi-
ана. Власнiй ненульовiй енерґiї E вiдповiдають два
розв’язки

|ψ+〉 =
(
ψ1

0

)
= ψ1(x, y)| ↑〉 (1.9)

з додатним власним значенням σz,

|ψ−〉 =
(

0
ψ2

)
= ψ2(x, y)| ↓〉 (1.10)

з вiд’ємним власним значенням σz.
Функцiї ψ1 i ψ2 задовольняють рiвняння

1
2m0

π−π+ψ1 = Eψ1, (1.11)

1
2m0

π+π−ψ2 = Eψ2, (1.12)

звiдки випливають такi спiввiдношення:
1√
2m0

π+ψ1 =
√
Eψ2,

1√
2m0

π−ψ2 =
√
Eψ1. (1.13)

Для однорiдного магнiтного поля величиною B век-
торний потенцiал Ax = −By/2, Ay = Bx/2. У цьому
випадку [π−, π+] = −2eB/c = const i функцiї ψ1 i ψ2

є ортогональними. Надалi саме цей випадок будемо
розглядати.

II. СПЛУТАНIСТЬ КВАНТОВИХ СТАНIВ

Для означення сплутаностi розгляньмо спочатку
несплутанi стани. Якщо стан електрона можна запи-
сати як добуток координатної та спiнової функцiй

|ψ〉 = φ(x, y)|χ〉, (2.14)

то сплутанiсть мiж координатними та спiновими змiн-
ними системи вiдсутня. Спiнова частина є двовимiр-
ним вектором |χ〉 = γ|↑〉+ δ|↓〉. Координатну частину
також розглянемо у двовимiрному пiдпросторi з ба-
зисними функцiями ψ1 i ψ2. Тодi φ(x, y) = αψ1 + βψ2.
Для несплутаного стану маємо

|ψ〉 = αγψ1| ↑〉 + αδψ1| ↓〉 + βγψ2| ↑〉 + βδψ2| ↓〉. (2.15)

Довiльний вектор стану запишемо

|ψ〉 = aψ1| ↑〉 + bψ1| ↓〉 + cψ2| ↑〉 + dψ2| ↓〉, (2.16)

де коефiцiєнти розкладу пов’язанi тiльки умовою нор-
мування |a|2 + |b|2 + |c|2 + |d|2 = 1. Зауважимо, що цi
стани не обов’язково є стацiонарними станами елект-
рона.

Порiвнюючи (2.15) i (2.16), знаходимо, що для несп-
лутаного стану ad− bc = 0. За аналогiєю зi спiновими
системами вводимо мiру сплутаностi — узгодженiсть
(concurrence)

C = 2|ad− cb|, (2.17)

яка мiняється вiд 0 (несплутаний стан) до 1 (макси-
мально сплутаний стан).

Розгляньмо тепер сплутанiсть спiнових i коорди-
натних станiв електрона в магнiтному полi. Оскiльки
ненульовi енерґетичнi рiвнi є двократно вироджени-
ми, то загальний розв’язок, який вiдповiдає енерґiї
E, — це лiнiйна комбiнацiя (1.9) i (1.10)

|ψ〉 = cos θ ψ1(x, y)| ↑〉 + sin θ eiαψ2(x, y)| ↓〉. (2.18)

Узгодженiсть для цього стану

C = 2| cos θ sin θ| = | sin 2θ|. (2.19)

Максимальне значення C = 1 досягається при θ =
π/4, i стан, у якому максимально сплутанi спiнова й
координатна функцiї, має вигляд

|ψ〉 =
1√
2
(ψ1(x, y)| ↑〉 + eiαψ2(x, y)| ↓〉). (2.20)

Для середнього значення суперзарядiв у станi (2.18)
знаходимо

〈Q0〉 =
√
E sin 2θ cosα, (2.21)

〈Q1〉 = −
√
E sin 2θ sinα, (2.22)

i в результатi

〈Q0〉2 + 〈Q1〉2 = EC2. (2.23)

Отже, мiра сплутаностi стацiонарних станiв електро-
на в магнiтному полi пов’язана iз середнiм значенням
суперзарядiв.

Легко переконатися, що (2.20) при eiα = ±1 є двома
власними станами суперзаряду Q0, а при eiα = ±i є
двома власними станами суперзаряду Q1. Це означає,
що власнi стани суперзарядiв є максимально сплута-
ними.

III. ВИСНОВКИ

Ми показали, що стацiонарнi стани електрона в
магнiтному полi внаслiдок суперсиметрiї можуть ма-
ти сплутанiсть мiж координатними та спiновими змiн-
ними. У цьому випадку стан електрона не представ-
ляється як добуток координатної та спiнової функ-
цiй, тобто не факторизується. У роботi встановлено,
що квадрат мiри сплутаностi (узгодженiсть) стацiо-
нарних станiв електрона в магнiтному полi дорiвнює
сумi квадратiв середнiх значень суперзарядiв, роздi-
ленiй на енерґiю електрона. Цiкаво також зауважити,
що власнi стани суперзарядiв є максимально сплута-
ними.
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SUPERSYMMETRY OF PAULI HAMILTONIAN AND ENTANGLEMENT
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We consider the motion of an electron in the plane perpendicular to the magnetic field which possesses
supersymmetry with two supercharges. It is shown that stationary states as a consequence of supersymmetry can
have entanglement between spin and coordinate variables of the electron. Squared concurrence for these states is
equal to the sum of the squared mean value of supercharges divided by the energy of the electron. The eigenstates
of the supercharges are maximally entangled.
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