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Розглядається двовимiрний некомутативний простiр канонiчного типу. До-
слiджується система частинок у такому просторi у загальному випадку,
коли координати рiзних частинок системи не комутують мiж собою. Ви-
вчаються особливостi некомутативної алгебри для координат центра мас та
координат вiдносного руху, дослiджується ефективний параметр некомута-
тивностi.
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1 Вступ

Iдея побудови теорiї квантованого простору на основi гiпотези про некомутатив-
нiсть координат на планкiвських масштабах привернула в останнi роки велику увагу
фiзикiв. Важливо зауважити, що iдея некомутативностi випливає з теорiї струн та
квантової гравiтацiї, якi передбачають iснування мiнiмальної довжини, кванта про-
стору [1, 2].

Для некомутативної алгебри канонiчного типу справедливими є такi комутацiйнi
спiввiдношення для координат та iмпульсiв

[Xi, Xj ] = i~θij , (1)

[Xi, Pj ] = i~δij , (2)

[Pi, Pj ] = 0. (3)

Зауважимо, що комутатор координат дорiвнює величинi i~θij , вiдмiннiй вiд нуля.
Тут θij – елементи сталої антисиметричної матрицi, параметри некомутативностi. У
двовимiрному випадку можемо записати

[X,Y ] = i~θ, (4)

[X,Px] = [Y, Py] = i~, (5)

[Px, Py] = 0, (6)
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де θ - константа, параметр некомутативностi.
Iдею про некомутативнiсть координат запропонував В. Гайзенберг [3]. Вчений

розказав про неї Пайєрлсу. Паулi, почувши iдею некомутативностi вiд Пайєрлса, по-
дiлився нею з Оппенгеймером. Аспiрант Опенгеймера Снайдер, отримавши завдан-
ня вiд наукового керiвника, здiйснив дослiдження щодо математичного оформлення
цiєї iдеї, що привело до першої публiкацiї з цiєї теми [4].

Важливою проблемою у квантованому просторi з некомутативнiстю координат
канонiчного типу є проблема опису системи частинок. У статтi [5] розглянуто кван-
тову механiку систем багатьох частинок у некомутативному просторi. У роботi [6]
вивчалася система двох заряджених частинок з врахуванням квантування простору.
Рух системи частинок у гравiтацiйному полi у просторi з некомутативнiстю коорди-
нат дослiджувався у статтях [7,8]. Автори роботи [9] вивчали спектральнi особливо-
стi двочастиноквої системи з оскиляторною взаємодiєю на некомутативнiй площинi.
Також система двох частинок вивчалася у просторi з некомутативнiстю куоординат
та некомутативнiстю iмпульсiв [10]. У роботi [11] розглянуто чотиривимiрний неко-
мутативний фазовий простiр та дослiджено властивостi кiнетичної енергiї системи
частинок. У некомутативному просторi-часi система багатьох частинок розгляда-
лася у статтi [12]. Автори дослiдили N взаємодiючих гармонiчних осциляторiв, а
також систему N частинок у гравiтацiйному полi. У роботах [13, 14] запропоновано
теорiю опису систем частинок у деформованому просторi з мiнiмальною довжиною.

У наших попереднiх статтях [7, 8, 11] розглянуто систему частинок у некомута-
тивному просторi та дослiджено випадок, коли координати рiзних частинок задо-
вольняють звичнi комутацiйнi спiввiдношення (комутують).

У данiй статтi ми узагальнюємо результати наших попереднiх робiт на випадок,
коли координати рiзних частинок задовольняють спiввiдношення некомутативної
алгебри. Дослiджуються комутацiйнi спiввiдношення для координат центра мас та
координат вiдносного руху системи частинок у двовимiрному некомутативному про-
сторi.

2 Некомутативна алгебра координат центра мас та

вiдносного руху двочастинкової системи

У некомутативному просторi канонiчного типу дослiдiмо двочастинкову систему
з гамiльтонiаном

H =
(P(1))2

2m1
+

(P(2))2

2m2
+ Uint(|X

(1) −X
(2)|) + Uext, (7)

де Uint(|X
(1)−X

(2)|) потенцiальна енергiя взаємодiї частинок, Uext – зовнiшнє поле,
m1, m2 – маси частинок. У загальному випадку маємо такi комутацiйнi спiввiдно-
шення для координат та iмпульсiв частинок системи

[X(a), Y (b)] = i~θ(ab), (8)

[X(a), P (b)
x ] = [Y (a), P (b)

y ] = i~δab, (9)

[P (a)
x , P (b)

y ] = 0, (10)
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тут iндекси a, b позначають частинки, a = (1, 2), b = (1, 2). У класичнiй границi
можемо записати такi дужки Пуассона

{X(a), Y (b)} = θ(ab), (11)

{X(a), P (b)
x } = {Y (a), P (b)

y } = δab, (12)

{P (a)
x , P (b)

y } = 0. (13)

Введемо координати та iмпульси центра мас та вiдносного руху

P̃ = P
(1) +P

(2), (14)

X̃ =
m1X

(1) +m2X
(2)

m1 +m2
, (15)

∆P = µ1P
(2) − µ2P

(1), (16)

∆X = X
(2) −X

(1), (17)

та дослiдiмо некомутативну алгебру для цих координат. Врахувавши спiввiдношення
(8), для координат центра мас отримаємо:

[X̃, Ỹ ] = i~
∑

a

∑

b

µaµbθ
(ab), (18)

Звернiмо увагу, що координати центра мас системи задовольняють некомутативну
алгебру з параметром некомутативностi

θ̃ =
2

∑

a=1

2
∑

b=1

µaµbθ
(ab), (19)

тут µa = ma/M , M =
∑2

a=1 ma. Параметр θ̃ назвемо ефективним параметром неко-

мутативностi. Звернiмо увагу, що θ̃ залежить вiд композицiї системи. У частковому
випадку, коли система складається з частинок з одинаковими масами ma = mb = m,
M = 2m, маємо:

θ̃ =
∑

a

∑

b

θ(ab)

4
. (20)

Зауважимо, що у випадку частинок з одинаковими масами, параметри некомута-
тивностi мають вигляд θ(ab) = θ отримаємо:

θ̃ = θ. (21)

Отже, центр мас системи "вiдчуває"некомутативнiсть координат з тим самим пара-
метром, що i частинки системи.

Дослiдiмо комутацiйнi спiввiдношення для координат вiдносного руху. Маємо:

[∆X,∆Y ] = i~(θ(11) − θ(12) − θ(21) + θ(22)), (22)
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Бачимо, що у загальному випадку, коли система складається з рiзних частинок,
координати вiдносного руху не комутують. Оператори вiдносних координат задо-
вольняють спiввiдношення некомутативної алгебри з параметром некомутативностi
θ(11)−θ(12)−θ(21)+θ(22). Зауважимо, що у випадку, коли θ(ab) = θ, a = (1, 2), b = (1, 2)
(система складається з одинакових частинок), маємо:

[∆X,∆Y ] = 0. (23)

Координати вiдносного руху задовольняють звичнi комутацiйнi спiввiдношення.
Варто також вiдзначити, що для координат центра мас та координат вiдносного

руху справедливими є рiвностi

[∆X, Ỹ ] = i~(µ1θ
(21) + µ2θ

(22) − µ1θ
(11) − µ2θ

(12)), (24)

[X̃,∆Y ] = i~(µ1θ
(12) + µ2θ

(22) − µ1θ
(11) − µ2θ

(21)), (25)

тут µ = m1m2/(m1 +m2). Отже, рух центра мас залежить вiд вiдносного руху в си-
стемi. Задача двох тiл не може бути зведена до задачi руху центра мас та вiдносного
руху

H =
(P̃)2

2M
+ Uext(X̃) +

(∆P)2

2µ
+ Uint(|∆X|), (26)

[

(P̃)2

2M
+ Uext(X̃),

(∆P)2

2µ
+ Uint(|∆X|)

]

6= 0. (27)

Звернiмо увагу, що у випадку, коли система складається з одинакових частинок
маємо:

[∆X, Ỹ ] = [X̃,∆Y ] = 0. (28)

Рух центра мас та вiдносний рух є незалежними у некомутативному просторi кано-
нiчного типу.

3 Система N частинок. Ефективний параметр неко-

мутативностi

Дослiдiмо бiльш загальний випадок, коли система складається з N частинок
масами mi, i = (1...N). Розгляньмо оператори iмпульсiв та координат центра мас та
вiдносного руху у некомутативному просторi

P̃ =
∑

a

P
(a), (29)

X̃ =
∑

a

µaX
(a), (30)

∆P
a = P

(a) − µaP̃, (31)

∆X
(a) = X

(a) − X̃, (32)
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тут µa = ma/M , M =
∑

a ma.
Знайдемо комутацiйнi спiввiдношення для координат центра мас та координат

вiдносного руху

[X̃, Ỹ ] = θ̃, (33)

θ̃ =

N
∑

a=1

N
∑

b=1

µaµbθ
(ab), (34)

[∆X(a),∆Y (b)] = θ(ab) −

N
∑

c=1

µcθ
(cb) −

N
∑

c=1

µcθ
(ac) +

N
∑

c=1

N
∑

d=1

µcµdθ
(cd), (35)

(36)

Проаналiзуймо залежнiсть ефективного параметра некомутативностi вiд кiлько-
стi частинок у системi. Розгляньмо випадок, коли система складається з N одина-
кових частинок з масами m, θ(ab) = θ, a = (1, 2...N). Тодi маємо

θ̃ = θ, (37)

[∆X(a),∆Y (b)] = 0. (38)

У класичнiй границi отримаємо, що дужки Пуассона для координат центра мас
системи частинок (макроскопiчного тiла) мають такий вигляд

{X̃, Ỹ } = θ. (39)

Отже, для координат центра мас системи виконуються тi ж спiввiдношення, що i
для координат частинок, якi утворюють систему. Таке твердження розглядалося
авторами робiт [15–17]. У статтях [15–17] дослiджено вплив некомутативностi ко-
ординат на зсув перигею Меркурiю. Порiвнявши теоретичнi результати iз даними
спостережень авторами оцiнено верхню межу для параметрiв некомутативностi. У
цьому контекстi варто зауважити також роботу [18], в якiй на основi припущення
про те, що координати центра мас задовольняють деформовану алгебру з параме-
трами деформацiї, що дорiвнюють параметрам деформацiї елементарних частинок,
отримано оцiнку величини кванта простору, яка на 33 порядки менша нiж довжина
Планка.

Крiм цього iз рiвностi (37) випливає твердження про те, що макроскопiчнi тi-
ла у гравiтацiному полi є бiльш чутливими до впливу квантованостi простору на
планкiвських масштабах у порiвняннi з елементарними частинками. А саме, для
макроскопiчного тiла (системи N частинок) у однорiдному гравiтацiному полi

H =
P̃

2

2M
−MgX̃ (40)

рiвняння руху у некомутативному просторi канонiчного типу мають вигляд

˙̃X =
P̃x

M
, (41)

˙̃Y =
P̃y

M
+Mgθ (42)
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У випадку частинки з масою m у однорiдному гравiтацiйному полi

H =
P

2

2m
−mgX̃ (43)

маємо

Ẋ =
Px

m
, (44)

Ẏ =
Py

m
+mgθ (45)

Врахувавши те, що для макроскопiчних тiл M ≫ m маємо, що поправки, зумов-
ленi квантованiстю простору, для макроскопiчного тiла є набагато бiльшими нiж
для частинки Mgθ ≫ mgθ. Такий висновок не має фiзичного змiсту, оскiльки в
цьому випадку ефекти квантованостi простору були б добре спостережуваними у
фiзицi макроскопiчних систем.

Висновки

У статтi розглянуто двовимiрний квантований простiр, реалiзований за допомо-
гою некомутативностi координат канонiчного типу (4)-(6). Дослiджено особливостi
опису системи частинок у такому просторi.

Ми розглянули загальний випадок, коли координати рiзних частинок системи не
комутують. У цьому випадку знайдено ефективний параметр некомутативностi для
координат центра мас. Проаналiзовано комутацiнi спiввiдношення для координат
вiдносного руху, для координат центра мас та координат вiдносного руху. Ми пока-
зали, що у випадку, коли координати рiзних частинок не комутують, не вiдбувається
редукцiя ефективного параметра некомутативностi, який описує рух центра мас си-
стеми, iз збiльшенням кiлькостi частинок у нiй. Для системи N одинакових частинок
ефективний параметр некомутативностi дорiвнює параметрам некомутативностi ча-
стинок складових системи. Таке твердження привело до занижених оцiнок величини
кванта простору [15–18]. Крiм цього ми показали, що таке твердження приводить
до абсурдного висновку про те, що вплив квантованостi простору на планкiвських
масштабах на рух системи частинок є набагато бiльшим нiж на рух одної частинки.
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Two-dimensional noncommutative space of canonical type is considered. System
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effective parameter of noncommutativity is studied.
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Особенности описания системы частиц в двумерном

квантованном пространстве с некомутативнистю координат

канонического типа
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Рассматривается двумерное некоммутативное пространство канонического
типа. Исследуется система частиц в таком пространстве в общем случае, ко-
гда координаты различных частиц системы не коммутируют между собой.
Изучаются особенности некоммутативной алгебры для координат центра
масс и координат относительного движения, исследуется эффективный па-
раметр некоммутативности.
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