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ДОДАТКОВИЙ РОЗВ’ЯЗОК У МОДЕЛІ САЗДЖАНА

Показано, що крім відомого точного розв’язку рівнянь моделі з додатною сталою зв’язку
λ існує також розв’язок для випадку λ  <  0. Для нього одержано спектр енергій, який містить
пари вироджених станів із протилежними значеннями парності, але, на відміну від випадку λ  >  
0, не містить нескінченного виродження основних станів. Знайдено супералгебру, що пояснює
такий характер виродження.

Вступ. Однією з основних задач фізики елементарних частинок є опис спект-
ра мас відомих адронів. Експериментальні дані свідчать про те, що збуджені адрон-
ні стани з протилежною парністю майже вироджені за масою [1]. Просту квантово-
механічну модель, що приводить до спектра енергій з таким виродженням, було
запропоновано Сазджаном [2]. Вона описує зв’язані стани двочастинкової системи,
яка складається з ферміона зі спіном 1/2 і бозона зі спіном 0, що можна розглядати
як модель баріону в кварк-дікварковому наближенні.

У [2] було знайдено в аналітичному вигляді спектр енергій моделі у випадку
додатної сталої зв’язку λ  у потенціалі ферміон-бозонної взаємодії, причому основ-
ний стан мав нескінченне виродження. Метою даної роботи було показати, що і для
випадку 0<λ  також існує точний роз’язок, який характеризується якісно відмін-
ним спектром енергій, та пояснити причину виродження енергетичних рівнів.

Модель Сазджана сформульовано в рамках релятивістської квантової механі-
ки, де ферміон-бозонна система описується за допомогою рівнянь
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що є узагальненнями рівнянь Дірака і Клейна-Гордона, відповідно, для окремих
частинок. Хвильова функція ),( 21 xxΨ=Ψ  є діраковським біспінором, а потенціал

V  є лоренц-інваріантною функцією координат, імпульсів і матриць Дірака.
Умова сумісності цих хвильових рівнянь вимагає, щоб потенціал залежав від

відносної координати тільки через її поперечну за відношенням до повного чотири-
імпульсну частину, тобто, ),,,( 21 γppxVV ⊥= , де введено позначення:

21 ppp += , 2/)( 21 ppv −= , 21 xxx −= , 2/)( pppxxx µµµ ⋅−=⊥ .     (3)

Наслідуючи [2], оберемо наступний явний вигляд потенціалу

})/(,{ 22
2

νµνµµν
νµλγ ⊥⊥⊥ −−= xxpppgxpV ,           (4)

де λ  – стала зв’язку, µνg  – метрика Мінковського, а фігурні дужки позначають
антикомутатор. Такий потенціал відповідає простороподібній лоренц-векторній
взаємодії, яка зв’язана з ферміоном через матрицю µγ  і з бозоном через чотири-

імпульс бозона ν2p .
Хвильові рівняння (1) і (2) з потенціалом (4) мають точний розв’язок. Щоб

одержати його, перейдемо до системи центра інерції, в якій 0=p
r

; отже, 0pE =
визначає повну енергію, а xx

rr
=⊥  – відносне положення частинок.
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Враховуючи те, що з (1) і (2) випливає рівність Ψ−=Ψ− )()( 2
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рівняння можна звести у системі центра інерції до ефективного одночастинкового
рівняння Дірака
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де ϕ  і χ  – відповідно верхня і нижня компоненти біспінора Ψ , σr  – матриці Паулі,
xiv
rr ∂∂−= / , vxl

rrr
×=  – орбітальний момент відносного руху.

Оскільки для останнього рівняння повний момент 2/σr
rr

+= lj  є інтегралом

руху, то просторові змінні можна відокремити, якщо покласти rrGy jl /)()(Ωϕ = ,

rrFiy lj /)()(Ωχ ′= , де jll 2=′+ , а )(Ωjly  – спінорні сферичні гармоніки. У ре-

зультаті, після виключення )(rF , приходимо до радіального рівняння
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і власними значеннями ε , вираженими через значення повної енергіїї систе-
ми E
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Квантове число κ  визначається як )2/1( +±= jκ  для 2/1±= jl .
Гамільтоніан (7) моделі Сазджана за своєю структурою подібний до гаміль-

тоніана нерелятивістського гармонічного осцилятора і, як і останній, має суто дис-

кретний спектр енергій. Однак залежність величини 224 κλ , що відіграє роль квад-
рату частоти осцилятора, від квантового числа κ  приводить до істотно відмінного
порядку розташування енергетичних рівнів.

Випадок додатної сталої зв’язку. Для 0>λ  спектр енергій гамільтоніана (7)
має вигляд
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де ,...1,0=n  – радіальне квантове число. Даний спектр містить вироджені дублети:
стан з квантовими числами ( n , j , 2/1+= jl ) є виродженим зі станом, що має кван-
тові числа ( 1+n , j , 2/1−= jl ). Таке виродження станів з однаковим j  і
протилежною парністю зумовлене простороподібною лоренцівською структурою
потенціалу взаємодії (4). Зазначимо, що аналогічна ситуація має місце і в узагаль-
неній моделі адронів Намбу-Йона-Лазініо, де для найнижчих адронних станів ефек-
тивний міжкварковий потенціал є лоренцівським скаляром, тоді як для вищих ста-
нів він стає простороподібним лоренцівським вектором, що приводить до появи
вироджених дублетів у цій області [3].

Окрім того, знайдений спектр містить нескінчену кількість вироджених
основних станів з ,...1,02/1 =−= jl і власним значенням 0=ε , яке згідно з (8) від-

повідає найменшому значенню повної енергії системи 21 mmE += .
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Випадок від’ємної сталої зв’язку. Для 0<λ  одержуємо спектр енергій у на-
ступному вигляді

2/1  для  )1)(2/1(||8 ±=+++= jjnj lλε , (10)
що також включає в себе вироджені дублети, які складаються зі станів з однаковим
j  і протилежною парністю. Однак, на відміну від випадку 0>λ , ці стани відно-
сяться до одного й того самого значення радіального квантового числа і не існує
вироджених основних станів з 0=ε  і 21 mmE += .

З (10) випливає, що на площині ( j , 2E ) редже-траєкторії для станів з додат-
ною і від’ємною парністю задовольняють умові симетрії Мак Дауелла [4]

2  для  )()( Esss == −+ αα . (11)
На рис. 1 показано основні ( 0=n ) нуклонні редже-траєкторії, розраховані

при значеннях параметрів 2006.0 GeV−=λ , GeVm 25.01 =  і GeVm 5.02 = . Оскільки
умова симетрії Мак Дауелла виконується, то модель Сазджана можна розглядати як
спрощену кварк-дікваркову модель для баріонів. Як видно з рис. 1, ця модель при-
водить до нелінійних редже-траєкторій.

Рис. 1. Основні нуклонні редже-траєкторії в моделі Сазджана

Відмітимо, що двократне виродження енергетичних рівнів у здобутих спект-
рах нагадує  виродження, яке виникає у суперсиметрічній квантовій механіці [5].
Тому варто дослідити суперсиметричні властивості моделі Сазджана.

Спочатку введемо ермітовоспряжені суперзаряди
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де rrdrdD λκκ 2// −+±=± , які разом з супергамільтоніаном },{ += QQH  утво-
рюють супералгебру
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Записавши супергамільтоніан H  в явному вигляді
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одержуємо два гамільтоніани, +H  і −H , які є суперпартнерами.
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Легко перевірити, що +H  співпадає з гамільтоніаном (7), rHH =+ , а −H

виходить з +H  при заміні κκ −→ . Оскільки )2/1( +±= jκ  відноситься до

2/1±= jl , власні значення −H  з 2/1±= jl  дорівнюють власним значенням +H

або, що теж саме, rH  з 2/1ml j= . З іншого боку відомо, що спектри двох супер-
партнерів є тотожними за виключенням тільки можливо найнижчого рівня з нульо-
вим власним значенням енергії. У моделі Сазджана ця властивість проявляється у
виникненні вироджених пар станів з протилежною парністю. Причому, випадок

0>λ  відповідає точній суперсиметрії завдяки існуванню рівня з 0=ε , а випадок
0<λ  – спонтанно порушеній суперсиметрії.
Висновки. Таким чином, знайдений точний розв’язок моделі Сазджана для

від’ємних значень сталої зв’язку λ  відповідає симетрії Мак Дауелла, не приводить
до нескінченного виродження основних станів і може розглядатися як перше на-
ближення до опису баріонів.

Показано, что кроме известного точного решения уравнений модели с положительной
константой связи λ существует также решение для случая λ  <  0. Для него получен спектр энер-
гий, содержащий пары вырожденных состояний с противоположными значениями четности, но,
в отличие от случая λ  >  0, не содержащий бесконечного вырождения основных состояний.
Найдена супералгебра, которая объясняет такой характер вырождения.

In the present work we show that, in addition to the known exact solution to the equations of the
model with positive coupling constant λ , there exists also the solution for the case λ  <  0. For this case,
the energy spectrum that contains the pairs of degenerate states of opposite parity is obtained. In con-
trast to the case λ  >  0, the ground states are not infinitely degenerate. The superalgebra that explains
the observed degeneracy is found.
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