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پیشگ فتار
مکانیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک کوانتومی است که به مباحث مکانیکی ذرات میکروسکوپ ِی
هستی فیزیک نهاد .مجموعه
اتمی و زیر اتمی می پردازد .این علم از اوایل قرن بیستم پا به عرصه ی ِ
ای از کشفیات مهم حاصل از کارهای تحقیقاتی ماکس پالنک ،البرت انیشتین ،رادرفورد ،نیلز
بوهر ،کامپتون ،هایزنبرگ ،اروین شرودینگر ،دیراک و بسیاری دیگر از فیزیکدانان ،منجر به تولد
فیزیک کوانتومی گشت .چهار فیزیکدان نخست ،شالوده های ی نظری و تجربی قاطعی را برای جنبه
ی ذره ای موج ها ارائه نمودند .این مفهوم که موج ها در مقیاس میکروسکوپ ی رفتار ذره ای از خود
نشان می دهند ،پدیده ی کامل نوین بود که بدان جنبه ی ذره ای موج ها می گ فتند.
از دیدگاه تاریخی ،دو فرمول بندی مستقل مکانیک کوانتومی وجود دارد .نخستین فرمول بندی
توسط هایزنبرگ در سال  5291میالدی ،جهت توصیف ساختار اتمی با شروع از خطوط طیفی
امواج الک ترومغناطیس ( مانند نور ) صورت گرفت که به مکانیک ماتریسی شهرت یافت.
فرمول بندی دوم ،حاصل تالش های شرودینگر به سال  5291میالدی بود .این فرمول بندی که
به مکانیک موجی معروف شد ،که در واقع تعمیم اصل موضوعه ی دوبروی بود .در این روش،
موجی معروف به معادله ی شرودینگر
دینامیک ذره ی میکروسکوپ ی را به وسیله ی یک معادله ی ِ
توصیف می کنند .برتری مکانیک کوانتومی موجی نسبت به مکانیک کوانتومی ماتریسی ،شهودی
خاص خود را
تر بودن ان است .البته مکانیک کوانتومی ماتریسی ،به نوبه ی خود مزیت های ِ
نسبت به مکانیک کوانتومی موجی دارد.
2

حامید احمدی الوین

ریاضیات مکانیک کوانتومی

در واقع ،دو فرمول بندی مکانیک ماتریسی هایزنبرگ و مکانیک موجی شرودینگر معادل هم هستند
و به ظاهر متفاوت می باشند .بعد از ارائه ی این دو نوع از فرمول بندی ،دیراک به واسطه ی
بردارهای حالت و مجموعه ای از عملگرها ،فرمول بندی عمومی تری از مکانیک کوانتومی مطرح
کرد .در یک پایه ی پیوسته ،نمایش صورت بندی دیراک ،مکانیک موجی شرودینگر و در یک پایه
ی گسسته ،مکانیک ماتریسی هایزنبرگ را توصیف می کند.
همچنین دیراک در سال  5291میالدی با ترکیب نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی ،معادله ای
برای توصیف حرکت الک ترون ها در اتم ها را به دست اورد .معادله ی مشهور دیراک ،وجود ذره ی
زیر اتمی پوزیترون ( پاد الک ترون ) را پیش بینی می کرد که سرانجام پس از چهار سال (  5299م )،
ذره ی پوزیترون ً
عمال کشف شد.
ریاضیات مکانیک کوانتومی ( که پایه و اساس درک و فهم
در این ک تاب قصد بر ان است که به
ِ
مکانیک کوانتومی است ) بپردازیم .ریاضیاتی که با تالش های دیراک در توصیف مکانیک کوانتومی
حاصل گشت.
پیش از انکه به اصل مطلب بپردازیم ،در دیباچه اشاره ای گذرا به نگرش هستی شناسانه می
انگیزش مطالعه ی این اثر ناقابل.
پردازیم .چه بسا این دیباچه حاوی معانی و مطالبی باشدِ ،
جهت بر ِ

حامید احمدی الوین
اک تبر  0202میالدی
مهاباد
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دیباچه
" شریف ترین رسالت فیزیکدانان جست وجوی قوانینی بسیار کلی است ".
( البرت اینشتین )
" من به صراحت می گویم :هیچ نظریه ای اثبات پذیر نیست ".
( کارل ریموند پوپر )

کیهان واژه ای ی است که در زبان یونانی بدان  kosmosو در زبان انگلیسی کیهان با واژه های
 ( Cosmosکه از زبان یونانی به زبان التین و در نهایت به زبان انگلیسی وارد شد ) World ،و
 Universeمی گویند .چنانچه واژه های کیهان ،جهان و گیتی را معادل هم فرض کنیم ،دو واژه ی
اخیر با واژه ی  Cosmosمعادل معنای ی دارند.
واژه ی  Cosmosدر فرهنگنامه ی فلسفی ماریو بونگه )  ( Mario Bungeبه کلیت هستی ها اطالق
شده و مترادف گیتی )  ( Universeاست.
در همین فرهنگنامه کیهان شناسی )  ( Cosmologyدر دو نوع ،یعنی در علم و فلسفه چنین تعریف
شده اند:
علم کالن فیزیک  :شاخه ای ی است از فیزیک که مقصود ان تشریح و تبیین پدیده ها و
ِ -5
پدیدارها و مدل سازی گیتی است .چون علم کیهان شناسی شاخه ای ی از فیزیک است ،می
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بایست این علم از قوانین شناخته شده ی فیزیک تبعیت کند ،و دنبال شواهد تجربی باشد.
این قاعده اغلب زیر پا گذاشته می شود .به عنوان نمونه یکی دانستن مهبانگ – ( Big
)  Bangبا افرینش دنیا و جدی تلقی شدن اصل انسان گرا یا انتروپیک ( Anthropic
)  Principleاست .از این رو ،علم کیهان شناسی گمانه ترین و نیز شگ فت انگیزترین شاخه
ی فیزیک است .کیهان شناسی چندین مسئله با اهمیت فلسفی اقامه می کند .لذا این علم
می تواند در یاری به فلسفه سهیم شود .سواالتی از این قبیل که ایا کیهان از نظر فضا متناهی
است یا نامتناهی؟ ایا کیهان اغازی داشته؟ و یا پایانی خواهد داشت؟ ایا هستی انسان در
کیهان حاوی هیچ اهمیت کیهان شناختی هست و یا نه؟ و ً
اصال ذرات بنیادی جهان که
همان عالم کوانتوم باشد ،چه هستند و چگونه رفتار می کنند ( در کنش با هم هستند )؟
ُ
جهان میکروسکوپیک را
اصل این ک تاب ،ریاضیاتی است که اندرکنش ( رفتار ) ذر ِ
ات ِ
توصیف ،صورت بندی و مدل سازی می کند.
 -9فلسفه در کیهان شناسی و یا به عبارتی هستی شناسی که به تتبع در اجزای سازنده ی (
)  Constituentsبنیادین و پدیدارهای گیتی می پردازد .چون اتم گرای ی ) ،( Atomismذره
گرای ی ،ارگانیسم گرای ی ،سلسله مراتب گرای ی ،سامانه گرای ی و متن گرای ی که بدان جهان
بینی )  ( World viewمی گویند.
چنانچه در فرهنگنامه ی فلسفی ماریو اگوستو بونگه ،عمیق بنگریم به نارسای ی های ی در انچه گ فته
شد ،پ ی می بریم.

1
ذرات بنیادین کیهان و اتم
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فهم ذرات بنیادین هستی امکان پذیر نیست .چرا که
ماهیت
درک
ِ
ِ
پیدایش کیهان ،بدون شناخت و ِ
ِ
هر انچه در درون و بیرون ماست ،از ذرات بنیادین کیهان سرچشمه گرفته اند و همچنان در حال
می گیرند و در اینده نیز خواهند گرفت و باز دایره ها ی هستی به مبدا خود بازمیگردند و این روال
بازی نامتناهی از ازل تا ابد ادامه دارد ،همچون مانداالهای بی انتهای شیوا.
هستی همواره و پیوسته در تناوبی پایان ناپذیر از میکروس دیا کوسموس ( نظامی جهانی کوچک )
به مگاس دیا کوسموس ( نظامی جهانی بزرگ ) منتهی می شود و دوباره همین مسیر نامتناهی را
بالعکس می پیماید .چرا که هر دو در گردش بی پایان دایره های جاودانه به دام افتاده اند .البته نه
یک یا دو دام ،بلکه دام های بیشمار .
دانشمندان کیهان شناس بدین باوراند که کیهان در حدود  13.7میلیارد سال پیش با رمبش توده ای
بی نهایت چگال و داغ در ابعادی بس کوچک تر از اتم هیدروژن ( تکینگی در مفهوم ریاضی ) انفجار
عظیمی در پ ی داشت .انفجاری که بدان مهبانگ ( بنگ – بنگ  ) Big – Bang ،نام نهاده اند.
دانشمندان و فالسفه در اینکه قبل از مهبانگ ،چه بوده و چه شده ،حرفی برای گ فتن ندارند و اگر
هم داشته باشند یا به کل پوچ است و یا با ما هم پاسخ اند .پاسخی بدین معنا که یک مهبانگ روی
نداده ،بلکه بی شمار مهبانگ ها رخ داده اند و در اینده هم بدین صورت .با هر مهبانگ ،توده ی
بی انتها چگال و داغ و کوچک ،فضا – زمان ) ( Time – Spaceرا با سرعت و شتابی در حد امکان
پذیری منبسط گشته و پراکنده گردید .این فضا – زمان گسترش یافته همان کیهان و هستی است.
انبساط با شتابی تورمی کرانه های فضا – زمان را در حد توان ( نیروی دافعه ) از لحظه ی مهبانگ
در نیستی می گستراند و بدین صورت نیستی به هستی بدل می گردد .این انبساط همه جانبه تا
هنگامی که نیروهای دافعه بر میدان های گرانشی ( نیروهای جاذبه ) چیره هستند ،ادامه می یابد و
همینکه وضعیت نیروها و میدان ها بالعکس شدند ،کیهان رو به انقباض می نهد .انقباضی منتهی به
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تکینگی نو .این روال به شکل نامتناهی ،همواره و پیوسته و متناوب ادامه دارد و چیزی یارای ان
نیست.
البته همه ی مهبانگ ها منجر به پیدایش کیهان نمی گردند .زمانی گسترش همه جانبه ی فضا –
زمان ( هستی یا کیهان ) بالقوه ،بالفعل می گردد یا به عبارتی پیدایش کیهان صورت می گیرد که
شرایطی چنان مساعد روی دهد که پاد ذرات و ذرات بنیادی ،چون کوارک ها و پاد کوارک ها،
الک ترون ها و پوزیترون ها ( پاد الک ترون ها ) و دیگر ذرات با پاد ذرات های خود ،در مقدار و تعداد
کامال" برابر نباشند .چرا که در این صورت همان گونه که بوزون  Xها و پاد بوزون  Xها به دلیل
ناپایداری قادر به هست ماندن نیستند به ذرات و پاد ذرات دیگری همچون کوارک ها و پاد کوارک
ها ،الک ترون ها و پوزیترون ها تجزیه می شوند؛ تمام ذرات و پاد ذرات های برابر ( به لحاظ تعداد و
در کل شرایط یکسان ) در نخستین ثانیه ی مهبانگ به سرنوشت نابودی و ناپایداری منتهی می
گردند و عمال انچه می مانند فوتونهای حاوی انرژی که از هم پاشی انها پدید می ایند ،پدیدار می
شوند .از سوی دیگر پس از دوران مجهول پالنک بایستی شرایط بسیار پیچیده ی مهبانگ  ،به
خصوص در دوران تورم ( در دمای عظیمی حدود تریلون تریلیون ها درجه ی سانتیگراد و یک صد
میلیاردم یک تو ثانیه ،یعنی  10-35 sپس از مهبانگ که در این مدت فضا – زمانی کوچک تر از یک
پروتون به اندازه ی زمین فوتبال انبساط می یابد ) هم به لحاظ دما ،فشار و ابرنیروها و غیره چنان
مساعد باشد که در دوران کوارک یا الک تروضعیف ( در طی مراحل یک صد میلیونم یک یک تو ثانیه
یعنی  ،10-37sیک یک تو ثانیه یعنی  ،10-24sزپتو ثانیه ،اتو ثانیه ،پیکو ثانیه با دمای چند میلیارد
تریلون درجه ی سانتیگراد ) گلئون ها ،کوارک ها و پاد کوارک ها ،ذره ی یا بوزون هیگز ،بوزون
 Wو سایر ذرات بنیادی و انرژی های محض در قالب فوتون ها پدید می ایند.
در نزدیکی پایان دوران کوارک ،دوران تجزیه ی نیروی الک تروضعیف با دمای حدود چند میلیارد
تریلون درجه ی سانتیگراد در زمان تقریبی چند نانو ثانیه پس از مهبانگ شروع می شود و در این
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دوران است که نیروی الک ترومغناطیس و نیروی هسته ای ضعیف تجزیه می گردند .نیروی گرانشی
پیش از دوران تورم از ابرنیروی وحدت جدا شده بود.
کیهان شناسان و فیزیکدانان بر این باورند که در کیهان ،چهار نیروی بنیادی وجود دارند .منظور از
نیروهای بنیادی بدین معنی است که ان نیروها از نیرو یا نیروهای دیگری پدید نیامده اند و خود
سرچشمه ی نخستین نیروها هستند .به زبان فلسفه نیروهای بنیادی قائم بر ذات خویش هستند و
مبادی اصلی نخستین علت های نا معلول می باشند .به عبارتیً ،
صرفا علت محض بوده که
متاخرترین علت ها هستند بی انکه پیش از انان علتی از لحاظ فضا – زمان عینیت ( و حتی ذهنیت
) داشته باشند .به قول پدیدارشناسان و به نحوی اگزیستانسیالیست ها اخرین حلقه ی زنجیر
هستند ،هر چند از فلسفه ی انان چنین مفهومی اشکارا دیده نمی شود.
نیرو یا میدان گرانش ( جاذبه ) ،نیروی الک ترومغناطیس ،نیروی هسته ای ضعیف و قوی ،نیروهای
بنیادی طبیعت هستند .ظاه ًرا بایستی نیروی بنیادی پنجمی نیز در کار باشد تا بتوان انبساط
تصاعدی کیهان را تبیین نمود؛ یک نیروی پادپرانشی مانند یک خالء مطلق .چه بسا نیروی ی نشات
یافته از ماده و انرژی تاریک.
نیروی گرانش نسبت به سایر نیروهای دیگر ضعیف تر است ولی برد بیشتری دارد .نیروهای هسته
ای ضعیف در ُبرد اتمی و نیروهای هسته ای ی قوی در ُبرد هسته و ذرات بنیادی با انرژی بسیار باال
در ابعاد کوانتومی موجودیت دارند .نیروی الک ترومغناطیس )  (Electromagnetismکه از اختالط
دو نیروی الک تریکی و مغناطیسی شکل گرفته است به صورت دو موج الک تریکی و مغناطیسی
سینوسی متعامد ( عمود بر هم ) از فرکانس های اندک و پایین رادیوی ی تا حد اعلی فرکانس پرتوهای
نهای ی گاما ( از دو حد پایین و باالی کشف شده ) ماهیت یافته است .به هر حال ما قصد نداریم
وارد جزئیات شویم.
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در ادامهً ،
صرفا جداولی از ذرات و نیروهای بنیادی ،جهت چشم اندازی کلی به تصویر در امده اند
و سپس در این دیباچه به مبحث دوم و پایانی می پردازیم.

جدول  :5ذرات بنیادی
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جدول  :9نیروهای بنیادی – ذرات حامل نیروها (بوزون ها)

0
مفهوم و ماهیت فضا – زمان

فضا و زمان تا اوایل قرن بیستم به عنوان دو پارامتر اصلی فیزیکی مجزا از هم در علوم فیزیک،
نجوم ،شیمی و فلسفه شناخته می شد .زمان به سنت حکمت طبیعت اسحاق نیوتون پارامتری
ً
مطلقا مجزاء و ثابت پیش رونده شناخته می شد .بدین معنا که در هر مکانی از هستی مدت زمان
یکسان بوده و هست و خواهد بود .یک ثانیه در کل کیهان همان یک ثانیه است و چنانچه ساعت
های یکسان به چهار سوی هستی ببریم ،عقربه ی همه ی ان ساعتها با یک سرعت یکنواخت و
یکسان در گردش به دور محور خود می باشند.
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در سال  5291میالدی ،البرت انیشتین با ارائه ی رساله ی فیزیک نسبیت خاص نخستین مبارزه
با تابوی ی که فیزیکدانان قرن نوزدهم و بالخص در نیمه ی دوم ان قرن را سرگردان ساخته بود ،هم
نردبانی در کوچه ی بن بست فیزیک کالسیک به پا ساخت و هم به دوئل سرسخت تابوهای نیوتونی
پا به میدان گذاشت.
در ده سال بعد ،پس از ارائه ی مقاله ی فیزیک نسبیت عام ( که تا ان زمان فیزیکدانان بسیاری بر
نظریه نسبیت خاص که صرفا در سرعت های یکنواخت مستقیم و فارغ از نیروها از جمله گرانش
که با دستگاه مختصات و هموردای ی قوانین فیزیک و تبدیالت گالیله ای و معادالت لورنتس تشریح
گردیده بود ،در جدل با ان نظریه ی جوان نابغه ی ناشناس بودند ) و به اثبات انحنای نور ستاره
ای ی در پشت کسوف کامل توسط تیمی از منجمین ،سنگ پای ی بس گرانبها به فیزیک نیوتونی وارد
ساخت و جهان علوم را به لرزه در اورد.
هر انچه ما نوع بشر در هستی و طبیعت پیرامون خویش ادراک می کنیم خارج از جعبه ی هستی با
زمان در جریان نیست و به حکم عقل سلیم نیز نخواهد بود و نمی شود و نخواهد
فضای سه بعدی و ِ
حقیقت
حد صفر مطلق هست .در
ِ
شد .دنیای ی که ما در ان به دنیا می اییم و می میریم ،عمری در ِ
زندگی روزانه ادمیزاد بدون توجه به اتصال مکان ( فضای سه بعدی ) و زمانی که برای ما به لحاظ
فیزیکی زمانی یکنواخت ادراک می گردد ،به دلیل حرکت مداری کره ی زمین با سرعتی در حدود
سی کیلومتر بر ثانیه ی در مدار خود به دور خورشید و همچنین حرکت این ستاره ی مادر به همراه
منظومه ی شمسی به دور مرکز کهکشان راه شیری و همچنین حرکت مداری گروه محلی کهکشانهای
چهل و شش گانه در وسعتی حدود ده میلیون سال نوری ( که تنها کهکشان امراه المسلسله با فاصله
ی  2.65میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری بزرگ تر می باشد ) به دور مرکز ابرخوشه ی محلی
کیهانی بنام سنبله با پهنای  599میلیون سال نوری و متشکل از ده ها هزار کهکشان و بدین ترتیب
حرکت مداری مجوعه ابرخوشه ی کیهانی به حول مرکز ابرفوق خوشه کیهانی مشتمل بر چندین
11
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میلیون کهکشان ( که همگی حرکات مداری به واسطه ی میدان گرانشی میانگین ستاره ها و کهکشان
ها و خوشه های محلی و ابرخوشه های کهکشانی و ابر فوق خوشه ی کیهانی و الی اخر ) و بدین
حد
ترتیب با ادامه ی سلسله ی پویای ی کیهان پویا ( در حال انبساط با شتاب تصاعدی ) ،دور از ِ
تصور ذهن ادمی همواره در حرک تی است که در حدود  13.7میلیارد سال پیش با انفجار عظیم
مهبانگ ( بیگ – بنگ ) شروع شد.
پیش از پرداختن به نیروی پنجم بنیادی ( هر چند که فیزیکدانان معاصر از قرن بیستم در موجودیت
چهار نیروی بنیادی بر اساس نظریه ی مدل استاندارد متفق القول هستند ) الزم است به ماهیت
فضا – زمان بپردازیم .چرا که در همان نخستین لحظات مهبانگ ،در مرحله تورمی فضا – زمان،
انبساط کیهان از حدود  13.7میلیارد سال پیش تا کنون ادامه داشته است  .فضا بدون زمان بی
معناست و بالعکس .ضمنا فضا – زمان ً
صرفا در پویای ی ان معنا دارد.
تصور کنید که فضا و زمان همچون تار و پود پارچه ای ی در هم تنیده اند .البته این ً
صرفا جهت درک
ساده از مفهوم و ماهیت فضا – زمان است ،نه واقعیت موجود .برای درک عمیق ماهیت یکپارچگی
بودن هر جرم سماوی بپردازیم .هیچ جرمی ،از اتم گرفته تا بزرگ ترین
فضا – زمان بایستی به مفهوم ِ
ستاره ها ،در فضا – زمان قرار نمی گیرند .به زبانی ساده تر جرم در فضا – زمان واقع نیست و در
ان جا نمی گیرد ،بلکه هر جرمی در فضا – زمان گسترانیده می گردد .بدین معنا که با اندرکنش
یکپارچگی فضا – زمان بسط می یابد .برای درک سهولت در فهم این موضوع اساسی ،حوضچه ای
پر از اب را تصور نمائید .به محض اینکه هندوانه ای ی در حوضچه بیاندازیم ،به میزان چگالش
هندوانه اب حوضچه به بیرون می ریزد .البته تصور اشغال مکان هندوانه در حوضچه ی اب را از
ذهن بیرون کنید. ...
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فصل اول :فضای هیلبرت
 -1-1مقدمه
برای توصیف مکانیک کوانتومی موجی و ماتریسی به ترتیب به سیستم های پایه ی پیوسته و گسسته
تعریف عملگرهای خطی در پایه های پیوسته و گسسته هستند؛
مستلزم
نیازمندیم .سیستم های ی که
ِ
ِ
نمایش ِکت ها )  ،( Ketبراها )  ،( Braبرا-کت ها )  ( Bra-Ketو سایر
به نحوی که با توابع موجیِ ،
دیگر عملگرهای مربوطه سر و کار دارند .فضای هیلبرت یک فضای مجرد و تعمیم یافته ی فضای
اقلیدسی است .ویژگی های ریاضی و ساختار فضاهای هیلبرت و عملگرهای خطی برای درک درستی
از صورت بندی های مکانیک کوانتومی ( موجی و ماتریسی ) ضروری هستند.

 -0-1فضای اقلیدسی
یک فضای اقلیدسی یک بعدی  ،Rیک خط حقیقی است .خط حقیقی در واقع خط اعداد حقیقی
است که تمامی مجموعه ی نقاط حقیقی را شامل می گردد .در فضای تک بعدی  ،Rیک متریک (
 :Metricتابع حقیقی است که فاصله ی میان عناصر یک مجموعه را تعیین می نماید ) برای تابع
حقیقی  dدر  ، X×Xکه  Xمجموعه ای از نقاط حقیقی  Rاست ،را به زبان ریاضی با ضابطه ی ذیل
نمایش می دهند:
R
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زوج مرتب ) (X,dرا یک فضای متریک می گویند ،به شرطی که:
 -5فاصله هیچگاه نامثبت نباشد.
 -9اگر و تنها اگر مکان دو شیء یکی باشند ،انگاه فاصله ی میان دو شیء صفر است.
 -9فاصله ی میان دو شیء متقارن باشد.
 -4قضیه ی حمار یا نامساوی مثلث برقرار باشد.
به عبارتی ،اگر  xو  yدو نقطه ی حقیقی باشند ،تابع حقیقی  dبر  R×Rبا ضابطه ی:
|d(x,y) = |x - y
یک متریک برای  Rاست .زوج مرتب ) ،(R,dفضای متریک در فضای اقلیدسی یک بعدی می
نامیم.
هرگاه  R2باشد ،فضای اقلیدسی دو بعدی و هر گاه  R3باشد ،فضای اقلیدسی سه بعدی است .با
تعمیم مفاهیم مذبور ،فضای اقلیدسی  nبعدی را با  Rnنمایش می دهیم.
به عبارتی دیگر یک با ضرب داخلی ( به ضرب داخلی ضرب نرده ای هم می گویند) و ُنرم:
𝑛

) ||𝐱|| = (√∑ 𝑥𝑖2
𝑖=1

به نحوی که ) x = (x1, x2, … , xnمتعلق به فضای برداری  Rnهستند را فضای اقلیدسی  nبعدی می
نامند.
ضرب داخلی دو بردار  aو  bمقداری اسکالری است ،به گونه ای که :
𝐚. 𝐛 = |𝐚||𝐛| cos Ɵ
14
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و  Ɵزاویه ی بین دو بردار  aو  bمی باشد.

 -3-1فضای هیلبرت
مقصود از فضای هیلبرت ،فضای اقلیدسی تعمیم یافته است .از اینرو در فضای هیلبرت می توان
جبر برداری و حساب دیفرانسیل و انتگرال را از فضاهای اقلیدسی دو و سه بعدی به فضاهای ی با هر
ابعاد متناهی و یا نامتناهی بسط داد .این فضا دارای فضای برداری انتزاعی است که ساختار
تعداد ِ
امکان محاسبه ی طول و زاویه را فراهم می کند .از طرفی فضای هیلبرت یک
ضرب داخلی دارد و ِ
فضای کامل است .بدین معنا که در فضای هیلبرت ،حد به میزان کافی وجود دارد .از همین روست
که می توان تکنیک های حساب دیفرانسیل و انتگرال را در این فضا به کار گرفت.
خالصه انکه یک فضای هیلبرت  Hاز مجموعه ای از بردارها و اسکالرها تشکیل یافته است ،به
نحوی که از چهار ویژگی ذیل برخوردار است:
 H -1-3-1یک فضای برداری خطی است
بدین معنا که این فضا از دو مجموعه از عناصر و دو قاعده ی جبری تشکیل یافته است ،به نحوی
که:
 یک مجموعه از بردارهای  ϒ ،φ ،ѱو  ...و مجموعه ای از اسکالرهای  b ،aو ... یک قاعده برای جمع برداری و یک قاعده برای ضرب نرده ایقاعده ی نخست ( قاعده ی جمع برداری ) از خواص و ساختار یک گروه ابلی برخوردار است.
بدین معنا که:
15
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الف) اگر بردارهای  ѱو  φعناصر یک فضای هیلبرت )  ( Hکه یک فضای برداری است ،باشند،
انگاه جمع برداری انها نیز برداری در همان فضای هیلبرت است.
ب) فضای برداری خطی خاصیت جابجای ی پذیری داردѱ + φ = φ + ѱ :
ج ) فضای برداری خطی خاصیت شرکت پذیری دارد:

)(ѱ+φ)+ϒ =ѱ+(φ+ϒ
د) به ازای هر برداری در فضای برداری خطی ،مانند بردار  ، ѱبایستی یک بردار صفر  Oموجود
باشد به نحوی که ѱ + O = O + ѱ = ѱ :

و) به ازای هر برداری در فضای برداری خطی ،مانند بردار  ، ѱبایستی یک بردار متقارن ) ( -ѱ
موجود باشد به نحوی که ѱ + ( -ѱ ) = ( -ѱ ) + ѱ = O :
قاعده ی دوم ،موسوم به قاعده ی ضرب ،ضرب نرده ای در بردار دارای خواص زیر در یک فضای
برداری خطی است:
حاصلضرب یک نرده ( اسکالر ) در یک بردار ،برداری دیگر در همان فضای برداری خطی را
الف)
ِ

به دست می دهد .به طور کلی می توان گ فت :اگر بردارهای  ѱو  φعناصر یک فضای هیلبرت (
)  Hکه یک فضای برداری است باشند ،انگاه هر گونه ترکیب خطی  ( aѱ + bφکه نرده های  aو
 bعددهای حقیقی یا مختلط می باشند ) نیز یک بردار در همان فضای برداری است.
ب) ضرب نرده ای بر روی بردار خاصیت توزیع پذیری نسبت به جمع دارد ،یعنی:

 ( a + b )ѱ = aѱ + bѱو a( ѱ + φ ) = aѱ + aφ
16

حامید احمدی الوین

ریاضیات مکانیک کوانتومی

ج) ضرب نرده ای بر روی بردار خاصیت شرکت پذیری نسبت به ضرب نرده ها دارد ،یعنی:

) ( ab )ѱ = a( bѱ
 H -1-3-5یک فضای تفکیک پذیر است
مقصود ان است که در فضای هیلبرت ،عملگرهای واگرا و نامتناهی بی معنا هستند .به عبارتی در
این فضا ،یک دنباله کوشی ( دنباله ی کوشی در ریاضیات دنباله ای است که جمالت ان با جلو

حد همگرا ،به هم نزدیک می شوند )  ѱnمتعلق به  Hبرای …n=1,2,3,
رفتن دنباله ،همانند یک ِ
موجود هست ،به طوری که به ازای هر  ѱمتعلق به  Hو  ،ԑ <0حداقل یک  ѱnاز این دنباله
وجود دارد که به ازای ان :
||ѱ - ѱ n|| < ԑ
تعریف دنباله ی کوشی در مجموعه ی اعداد حقیقی :یک دنباله ی …  x1, x2, x3, x4,زمانی یک
دنباله ی کوشی است هرگاه برای هر عدد مثبت دلخواه بسیار کوچک  ، ԑیک عدد صحیح  Nوجود
داشته باشد ،به طوری که برای همه ی اندیس های  nو  mبزرگ تر از  Nداشته باشیم:
| xn - xm |< ԑ
به عبارتی ساده هر دنباله ای که در یک فضای کامل با افزایش دامنه اش (  ) nبه عددی همگرا
باشد ،یک دنباله ی کوشی است.
نمودار یک دنباله کوشی  Xnبه شکل زیر است:

17
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شکل  :5 – 5نمودار یک دنباله ی کوشی که با نقطه چین ( ابی رنگ ) نمایش داده شده است .همانگونه که
از نمودار ابی رنگ پیداست ،چنانچه فضای ی که دنباله ی  Xnدر ان تعریف شده است یک فضای کامل
باشد ،حد دنباله با افزایش  nبه عددی ثابت میل می کند .به عبارتی دنباله ی  Xnهمگراست.

شکل زیر ،نمودار یک دنباله ی غیر کوشی را به تصویر کشیده است:

شکل  :9 – 5نمودار یک دنباله ی غیر کوشی که با نقطه چین ( ابی رنگ ) نمایش داده شده است.
همانگونه که از نمودار ابی رنگ پیداست ،حد دنباله با افزایش  nبه عددی ثابت میل نمی کند و واگراست.

18
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 -0-3-1ضرب داخلی در فضای  Hتعریف شده و مثبت است
ضرب داخلی بردار  ѱبا بردار  φعددی مختلط است .این عدد مختلط را با )  ) ѱ,φنشان می

دهند.
کمیت برداری φ
کمیت برداری )  ) ѱ , φبا ِ
 همواره بایستی توجه کرد که در حالت کلی ِ)  ) , ѱبرابر نیست .چرا که حاصلضرب نرده ای ( داخلی ) یک عدد مختلط می باشد .لذا
ترتیب دو بردار حائز اهمیت است.
))ѱ,φ)≠(φ,ѱ
چون ) ѱ , φ ) = ѱ*φ :و ) φ , ѱ ) = φ*ѱ

 ضرب نرده ای بردارهای  ѱو  φبا مزدوج مختلط ضرب نرده ای  φو  ѱبرابر است:*) ) ѱ , φ ) = ( φ , ѱ
 ضرب نرده ای بردار  ѱدر خودش با یک عدد حقیقی مثبت برابر است:( ѱ , ѱ ) = ||ѱ||2
توجه شود چنانچه  ѱ = 0باشد ،مقدار رابطه ی فوق صفر خواهد بود.
 هر گاه بردار  ѱ = aѱ1 + bѱ2را بدین صورت در نظر گیریم و  a , bاعدادی مختلطباشند ،انگاه ضرب نرده ای  φو  ѱنسبت به عامل دوم خطی است ،یعنی:

) ( φ , aѱ1 + bѱ2 ) = a( φ , ѱ1 ) + b( φ , ѱ2
19

حامید احمدی الوین

ریاضیات مکانیک کوانتومی

و هر گاه بردار  φ = aφ1 + bφ2را بدین شکل تعریف کنیم و  a , bاعدادی مختلط
باشند ،انگاه ضرب نرده ای  ѱو  φنسبت به عامل نخست پاد خطی است ،یعنی:

) ( aφ1 + bφ2 , ѱ ) = a*( φ1 , ѱ ) + b*( φ2 , ѱ

 -3-3-1فضای  Hیک فضای کامل است
فضای هیلبرت یک فضای کامل است .مقصود از فضای کامل ،فضای ی است بدون هیچ حفره و یا
رخنه ای در ان فضا.
در انالیز ریاضی ،تعریف یک فضای کامل بدین صورت است :به فضای ی که در ان اگر هر دنباله ی
کوشی از نقاط موجود در  Nبه عددی در  Nهمگرا شود ،یک فضای کامل  Nیا فضای کوشی گ فته
می شود.
پیش تر اشاره کردیم که فضای  Hقابل تفکیک و جداسازی است .لذا هر دنباله ی کوشی از عناصر
 ѱn Є Hبه یک عنصر فضای  Hهمگرا می گردد.
یعنی به ازای هر  ، ѱnرابطه ی :
lim || ѱn – ѱm || = 0
n,m ꝏ

یک  ѱحدی یک تای  Hرا تعریف می کند به طوری که :
lim || ѱn – ѱm || = 0
n,m ꝏ
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و این بدان معناست که هیچ گونه رخنه ای در فضای هیلبرت )  ( Hوجود ندارد و بنابراین فضای
هیلبرت یک فضای برداری کامل است.
در فضاهای برداری دو مفهوم اساسی و مهم مطرح می شوند :پایه و بعد
 -4-3-1پایه ی یک فضای برداری ( مانند فضای کامل برداری هیلبرت )
مجموعه ی تعداد بردارهای مستقل خطی ممکن بیشینه ی متعلق به یک فضای برداری ،پایه ی
یک فضای برداری را تشکیل می دهند.
مجموعه ای از بردارهای )  ( φ1 , φ2 , φ3 , … φnکه در یک فضای برداری نمایش داده می
شوند را پایه ی ان فضای برداری می گویند و بصورت خالصه وار می نویسند .{ φi } :در این صورت
هر یک از بردارهای  .... ،φ3 ،φ2 ،φ1و  φnرا بردارهای پایه در ان فضای برداری می نامند.
از انجا که در مکانیک کوانتومی با بردارهای مستقل خطی بهنجار متعامد سر و کار داریم ،مجموعه
ای از چنین بردارهای ی را در نظر می گیریم .از انجا که ضرب نرده ای دو بردار متعامد برابر اسکالر
صفر است ،ضرب نرده ای بردارهای بهنجار متعامد بایستی در رابطه ی = (φi , φj ) = φi . φj
 δijصدق کند .که  δijتابع دلتای دیراک است و تعاریف گوناگونی دارد.
از انجا که در فیزیک مکانیک کوانتومی با جرم نقطه ای و بار نقطه ای سر و کار داریم ،شناخت
اهمیت بسیاری برخوردار هستند.
توابع دلتای دیراک و پله ای هوی ساید ،از حائز
ِ

 -4-1تابع دلتای دیراک:
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با زبانی ساده تابع دلتای دیراک ،تابعی تعمیم یافته ی فرضی است که مقدار ( خروجی – برد ) ان
در کلیه ی دامنه اش ،به جزء در نقطه ی صفر  -و یا هر نقطه ای از دامنه اش که مد نظر ناظر است
( نقطه ی تعریف شده در دامنه یا بازه ای از دامنه ی تابع دلتای دیراک )  -که مجموعه ی اعداد
حقیقی است صفر می باشد و در نقطه ی صفر – یا نقطه ی تعریف شده  -از دامنه اش ،مقدار
شامل نقطه ی صفر و یا هر نقطه
خروجی تابع بی نهایت است ،به نحوی که همواره انتگر ِال ان که ِ
ای که مد نظر ناظر می باشد ( نقطه ی تعریف شده ) ،برابر یک است.
در واقع تابع دلتای دیراک که با حرف یونانی دلتای کوچک ) δ(xنمایش داده می شود ،یکی از
انواع مختلف توابع تعمیم یافته است که در زمینههای مختلف علوم و مهندسی کاربرد فراوانی دارد.
برای نمونه ،اگر بخواهیم یک نیروی بزرگ لحظه ای و ناگهانی را در زمان کوتاه به صورت ریاضی
بیان نماییم ،از این تابع استفاده میکنیم .این تابع که تابع ضربه نیز نامیده میشود ،توسط پاول
دیراک ) ، (Paul Diracیکی از فیزیک دانان نامی نیمه نخست قرن بیستم ،مطرح شد .وی همان
کسی بود که در سال  5291میالدی با ترکیب مکانیک کوانتومی و نسبیت خاص انیشتین به معادله
ای دست یافت که حرکت الک ترون ها را توصیف می کرد .همچنین نمادگذاری های دیراک در
توصیف مکانیک کوانتومی معروف است و در بخش های اتی بدان خواهیم پرداخت.
این تابع به زبان ریاضی به صورت زیر است:
0 , 𝑥≠0
∞ , 𝑥=0
و یا برای نقطه ی تعریف شده ی  aداریم:

{ = )𝑥(𝛿  ،به نحوی که 𝑑𝑥 = 1 :

∞
) 𝑥( 𝛿 ∞∫−

∞
𝑎≠𝑥 0 ,
{ = )𝑎  ، 𝛿(𝑥 −به نحوی که ∫−∞ 𝛿 (𝑥 − 𝑎) 𝑑𝑥 = 1 :
𝑎=𝑥 ∞ ,
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نمودار تابع دلتای دیراک برای  x = 0به شکل زیر است:

شکل  :9-5الف -تابع دلتای دیراک برای  ، x=0ب -نمودار یک مستطیل با طول  1/ԑو عرض ԑ

همچنین تابع ) δ(xرا میتوان به عنوان حد ضربههای ی با مساحت واحد مطابق شکل فوق در نظر
گرفت .وقتی  ،ε→0انگاه ضربه باریک تر میشود )∞ ، (1/ε→+اما مساحت زیر منحنی،
همان  1باقی میماند.
تابع ) δ(xرا می توان به اشکال دیگری نیز تعریف کردً .
مثال :تابع دلتا که یک تابع ریاضی معمولی
نیست ،را می توان بصورت حدی زیر تعریف نمود:
)𝑥(

)(ԑ

δ(𝑥) = lim
δ
ԑ→0

که در ان:
−ԑ/2 < 𝑥 < ԑ/2
| 𝑥 | > ԑ/2
یا تابع دلتا را با معادالت انتگرالی تعریف کرد :

,
,

1/ԑ
{ = )𝑥( )δ (ԑ
0
∞

)∫ 𝑓 (𝑥 )δ(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(0
∞−

یا:
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∞

)𝑎(𝑓 = 𝑥𝑑)𝑎 ∫ 𝑓 (𝑥 )δ(𝑥 −
∞−

رابطه ی انتگرال گیری اخیر را می توان به عنوان یک ابزار نمونه گیری برای نقطه ی مد نظر یا
تعریف شده ی  ،x = aدر علوم کاربردی و مهندسی دانست.
و یا تابع دلتا را می توان بصورت حد تابع های تحلیلی مانند توابع زیر بیان نمود:
𝑥
) ( sin
ԑ
δ(𝑥) = lim
𝑥𝜋 ԑ→0
یا:
)𝑥𝑎( 𝑠𝑖𝑛2
∞→𝑎 = )𝑥(δ
lim
𝜋𝑎𝑥 2
و یا:
ԑ
δ(𝑥) = lim
) ԑ→0 𝜋(𝑥 2 + ԑ2
خالصه ،تابع دلتای دیراک تعاریف بسیاری دارد .تاکنون تعریفهای زیادی برای تابع دلتای دیراک
ارائه شده اند .این تابع ،سه ویژگی اصلی دارد که درک و دانستن انها ضروری است .این ویژگیها
عبارتند از:
در نقطه ی تعریفی  ،x = aمقدار تابع دلتای دیراک ،بینهایت است .بنابراین ،مقدار تابع دلتای
دیراک ،جز در یک نقطه که برای ان تعریف شده است )  ،( x = aبینهایت یا تعریف نشده
است .الزم به ذکر است که انتگرال در ویژگیهای دوم و سوم ،برای هر بازه شامل نقطه ی تعریف
شده )  ( x = aدرست است.
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تابع دلتای دیراک ،تابعی در خور توجه است .مقدار این تابع ،در هر جای ی جزء یک نقطه ( x = a
) ،صفر است و مقدار انتگرال ان در هر بازهای که ان نقطه را شامل شود ،برابر با  5است .اگر کمی
دقت کنیم ،میبینیم که تابع دلتای دیراک یک تابع واقعی نیست و در حقیقت ،مثالی از چیزی
است که تابع تعمیم یافته ) (Generalized Functionیا توزیع تعمیم یافته (Generalized
) Distributionنامیده میشود .با وجود عجیب بودن ،این تابع در مدلسازی شوکهای ناگهانی
و یا نیروهای بزرگ به یک سیستم بسیار کارامد است.
ً
مثال فرض کنید میخواهیم یک معادله ی دیفرانسیل شامل تابع دلتای دیراک را حل کنیم .قبل از
حل مسئله با مقدار اولیه ،الزم است ان را به تابع دلتای دیراک را تبدیل کنیم .برای این کار میتوانیم
از ویژگی سوم استفاده نماییم.

از طرفی چنانچه بخواهیم تبدیل فوریه ی تابع دلتای دیراک را محاسبه کنیم ،می توان از حد
𝑥
ԑ

) (sin
𝑥𝜋

بهره جست .در این صورت می توان نوشت:

𝜃𝑛𝑖 𝑒 = 𝑛)𝜃 cos 𝑛𝜃 + 𝑖 sin 𝑛𝜃 = (cos 𝜃 + 𝑖 sin
لذا:
) 𝜃𝑛𝑖sin 𝑛𝜃 = 1/2𝑖(𝑒 𝑖𝑛𝜃 − 𝑒 −
𝑥
𝑥
𝑥
𝑖
𝑖−
) sin ( ) = 1/2𝑖(𝑒 ԑ − 𝑒 ԑ
ԑ
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𝑥
) ( sin
ԑ
lim
𝑥𝜋 ԑ→0

𝟏/ԑ

= 𝐤𝐝 𝐱𝐤𝐢𝐞

∫ = lim

𝑥
)) ԑ

−𝟏/ԑ
ԑ→0

𝑖−

𝑥
ԑ

𝑖

𝑒−
𝑥𝜋

𝑒(𝑖(1/2

)lim(ԑ → 0

𝐱𝐤𝐢 ∞ 𝟏
)𝐱(𝛅 = 𝐤𝐝 𝐞 ∫
∞𝟐𝛑 −
𝐱𝐤𝐢 ∞ 𝟏
)𝐱(𝛅 = 𝐤𝐝 𝐞 ∫
∞𝟐𝛑 −
تابع دلتای دیراک ویژگی های جالب توجه ای دارد ،مانند موارد زیر:
) ، δ(-x) = δ(xیعنی ) δ(xتابعی زوج است.

-1

)δ(x-a) = δ(a-x

-0

 δ(x) =0به ازای x ≠ 0

-3

xδ(x) = 0

-4

δ(ax) = (1 / |a|) δ(x) , a ≠ 0

,

f(x) δ(x-a) = f(a) δ(x-a) -5

 -6به ازای  a < 0 < bداریم:

26

=

حامید احمدی الوین

ریاضیات مکانیک کوانتومی
𝑏

∫ δ(x) 𝑑𝑥 = 1
𝑎
𝑑

 ∫𝑐 δ(x − 𝑎)δ(x − 𝑏) 𝑑𝑥 = δ(a − b) -7به ازای c < a , b < d
∞

)𝑖𝑥 δ(x −

1
| )𝑖𝑥(| 𝑓′

∑ = ])δ[f(x
𝑖

 -5-1تابع پله ای هوی ساید:
تابع پله ای هوی ساید ،یک نمونه از توابع پله ای است ،به نحوی که می توان ان را به صورت زیر
تعریف نمود:
1 ,
x>0
0 ,
x<0
اگر از تابع هوی ساید مشتق بگیریم ،تابع دلتا بدست می اید:

{ = )𝐱(𝚯

)𝐱(𝛅 = )𝐱(𝚯

d
dx

در واقع تابع ) 𝚯(xکه توسط اولیور هویساید ) (Oliver Heavisideریاضیدان انگلیسی  ،نمونهای
از توابع پله ای است .مقدار ) 𝚯(xبه ازای مقادیر  ،برابر با صفر و برای مقادیر مثبت ،مقدار  5را
می باشد .به این ترتیب میتوان تابع هویساید ) (Heaviside Functionرا معادل با تابع عالمت
دانست به طوری که تبدیل جابجای ی و تغییر مقیاسی به شکل زیر رویش انجام شده باشد.
sgn(x) + 1
2
27
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نمودار تابع هویساید در تصویر زیر قابل مشاهده است .واضح است که این تابع در تک نقطه x
= 0برابر با  0.5در نظر گرفته شده ،مهم ان است که مقدار تابع در این نقطه ،متمایز با دو فاصله
قبلی و بعدی یعنی مقادیر منفی و مثبت باشد.

شکل  :4-5نمودار تابع پله ای هوی ساید )𝚯(x

با عرض پوزش ،جهت دریافت ادامه مطلب ،نسخه ی اصلی ک تاب را خریداری
نمائید
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فصل دوم :بردارهای حالت
 -1-0مقدمه
نخست الزم است متذکر شویم که معنای یک بردار ،مستقل از سیستم مختصات انتخابی ای می
باشد که برای نمایش مولفه های ان بردار به کار بسته می شوند .بدین معنی که مفهوم یک بردار در
کل ،در دستگاه مختصات کارتزین سه بعدی ،دستگاه مختصات کروی و دستگاه مختصات استوانه
ای یکسان هستند و ً
صرفا مولفه های بردار به گونه ای متفاوت به نمایش گذاشته می شوند .به همین
صورت ،حالت یک سیستم میکروسکوپ ی معنای مستقل از پایه ای که در ان بسط داده شده است،
دارد.
مفاهیم ِکت ) ،(Ketبرا ) (Braو برا – ِکت )  (Bra – Ketاین امکان را فراهم
پاول دیراک با طرح
ِ
اورد که بردارهای حالت را از معنی مختصاتی انها ازاد سازد .با این صورت بندی ،کار با مکانیک
کوانتومی اسان و شفاف گردید .اما اینکه بردارهای حالت و انچه تا کنون گ فته شد به چه معنایند،
در ادامه تشریح و توصیف شده اند.
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 -0-0بردارهای حالت
بردارهای حالت ،نمایش دهنده ی حالت فیزیکی یک سیستم در مکانیک کوانتومی در یک فضای
هیلبرت هستند .می توان بردارهای حالت را در پایه های متفاوت در یک فضای هیلبرت به واسطه
ی بسط توابع نمایش داد.
از انجا که در جبر خطی می توان هر فضای برداری را به یک فضای برداری همزاد وابسته نمود،
دیراک بردار حالت ( بردار )  ѱرا با نماد 〈  |ѱبرای فضای برداری هیلبرت ( از این به بعد به
اختصار فضای ِکت ) ،نمایش داد که بدان بردار ِکت ( یا به اختصارِ :کت ) می گویند .و بردار حالت
 ѱرا با نماد |  〈ѱبرای فضای برداری همزاد هیلبرت ( از این به بعد به اختصار فضای برا ) که بدان
بردار برا ( یا به اختصار :برا ) می گویند ،نمادگذاری کرد .الزم به ذکر است که برای هر ک ِت 〈 |ѱ
در فضای هیلبرت  Hیک برای منحصر به فرد |  〈ѱدر فضای همزاد هیلبرت  Hdوجود دارد و بر
عکس.
جهان موازی این – جهانی را تصور نمایید که به
برای فهم ساده ی یک فضای همز ِاد یک فضا ،یک ِ
ازای هر موجود در این – جهانی ،یک موجود ً
کامال معادل در جهان موازی موجودیت هستی دارد
که از هر حیث مانند هم هستند و تنها تفاوت انها حضور (وجود) در جهانی دیگر است که این دو
جهان موازی ( که جهان موازی همزاد این – جهانی است و برعکس ) عین هم می باشند.
بردار ِکت و برا با نماد 〈|〈 نشان
برا – کت :در نمادگذاری دیراک ،ضرب نرده ای ( داخلی ) دو ِ
دار 〈  |ѱو | 〈φ
داده می شود که بدان برا – کت می گویند .به عنوان نمونه ،ضرب نرده ای دو بر ِ
را بدین صورت 〈  〈 φ | ѱنمایش می دهند.
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 -3-0مفاهیم و ّ
ماهی ِت بردارهای حالت در مکانیک کوانتومی
بردارهای حالت و نمادگذاری های دیراک ،منجر به صورت بندی عمومی تر و ساده تر مکانیک
کوانتومی شد .توابع موج ) ѱ(r,tدر صورت بندی مکانیک کوانتومی موجی ،همانند کت های
عمومی 〈  ،|ѱعناصر فضای هیلبرت  Hهستند .همانگونه که یک تابع موج یک سیستم را به طور
کامل نمایش می دهد ،یک بردار حالت همچون یک کت نیز چنین نقشی را ایفا می کند .از این رو
کت 〈  |ѱبه معنای دانستن تمام دامنه های یک تابع موج ) ѱ(r,tدر تمامی نمایش
دانستن یک ِ
های ممکن است.
خاص مختصاتی در دستگاه های مختصاتی ( کارتزین ،کروی
تمایش ِ
بردارهای حالت مستقل از هر ِ
خاصیت ذاتی بردارهای حالت است .و از ابتدا
و استوانه ای ) هستند .و این
مقصود دیراک از طرح
ِ
ِ
بردارهای حالت ،رهای ی از مختصه ها در دستگاه مختصاتی بود .اقدامی که محاسبات را ساده تر و
قابل فهم تر کرد و صورت بندی مکانیک کوانتومی را عمومی تر نمود.
در ادامه به درک بیشتری از ماهیت بردارهای حالت ،دست خواهیم یافت .جهت دستیابی به چنین
درکی ،پرداختن به مسائلی است که در ادامه مطرح می شوند.
 -1-3-0روابط فی ما بین عملگر انتگرال و بردارها:
توابع خود در فضاهای ی تعریف می شوند که بدان ها فضای توابع گ فته می شوند .از انجا که در
رابطه با فضای توابع ( پیوسته ) می توان گ فت :یک عنصر برداری با یک تابع مختلط و ضرب نرده
ای با انتگرال ها مرتبط پذیر است ،برای ضرب نرده ای دو عنصر برداری ) ѱ(xو ) φ(xمی توان
نوشت:
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𝑥𝑑) 𝑥(𝜑) 𝑥( ∗ (ѱ, 𝜑) = ∫ ѱ
چنانچه این انتگرال واگرا شود ،انگاه ضرب نرده ای )𝜑  (ѱ,وجود ندارد .لذا اگر خواستار یک
تابع دارای یک ضرب نرده ای باشیم ،انگاه بایستی ان نوع از توابعی را که به ازای انها ضرب
فضای ِ
نرده ای )𝜑  (ѱ,متناهی است انتخاب نماییم .به خصوصو هرگاه ضرب نرده ای بردار  ѱدر
خودش متناهی باشد ،در این صورت می گوییم که ) ѱ(xانتگرال پذیر مجذوری است .به زبان
ریاضی:
𝑥𝑑 (ѱ, ѱ) = ∫|ѱ(𝑥 )|2
فضای توابع انتگرال پذیر مجذوری دارای ویژگی های یک فضای هیلبرت  Hمی باشد ،چرا که هر
گونه ترکیب خطی از توابع انتگرال پذیر مجذوری نیز یک تابع انتگرال پذیر مجذوری است و ضرب
نرده ای ) (ѱ , φدر تمامی ویژگی های ضرب نرده ای یک فضای هیلبرت صدق می کند.
بعد فضای هیلبرت توابع انتگرال پذیر مجذوری ،متناهی است .چرا که هر تابع موج را می توان بر
حسب تعدادی متناهی از توابع مستقل خطی بسط داد .همانطور که پیش تر گ فتیم ،بعد یک فضا
از تعداد بیشینه ی بردارهای پایه ی مستقل خطی مورد نیاز برای پوشش دادن ان فضا به دست می
اید.
الزم به ذکر است که به رابطه ی انتگرالی اخیر ،تابع چگالی احتمالی موج در یک ُبعد  ، xنیز گ فته
می شود .به طور خالصه :هر گاه ضرب نرده ای برای توابعی چون ) (ѱ , φمتناهی باشد ،خاصه
هر گاه ضرب نرده ای تابع  ѱدر خودش ( یعنی تابع احتمالی چگالی ) در زیر انتگرال متناهی باشد،
می گوییم تابع انتگرال پذیر مجذوری است.
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با عرض پوزش ،جهت دریافت ادامه مطلب ،نسخه ی اصلی ک تاب را خریداری
نمائید
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فصل سوم :دستگاه های مختصات ،میدان ها و عملگرها
 -1-3مقدمه
کمیت های ریاضی و بالطبع انها ،کمیت های فیزیکی را می توان در سه دسته عمومی صورت بندی
کرد :کمیت های نرده ای ( اسکالری – عددی ) ،کمیت های برداری و کمیت های تنسوری.
هر کمیت ،خواص و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد .الزم به ذکر است که مقصود از کمیت،
مفاهیم و تعاریف گسترده ای را در بر می گیرند و هر کمیتی در فضا و میدان های مختص به خود
تعریف می شوند .به عنوان نمونه ،توابع نرده ای در فضاها و میدان های نرده ای ،توابع برداری در
فضاها و میدان های برداری و توابع تنسوری در فضاها و میدان های تنسوری قابل تعریف هستند.
در طبیعت ( فیزیک ) ما با هر سه از این کمیتها ،فضاها و میدان ها سر و کار داریم .توزیع دما در
حجمی از فضا و یا توزیع مقادیر فشار در حجمی از یک سیال ،نمونه ای از کمیت ها ،فضاها و
میدان های نرده ای هستند .کمیت های برداری ،همچون نیروها در فضاها و میادین برداری مطرح
می شوند ،مانند نیروهای گرانشی در میدان های گرانشی ،نیروهای الک تریکی در میدانهای
الک تریکی ،نیروهای مغناطیسی در میدان های مغناطیسی و نیروهای الک تریکی ،مغناطیسی و
الک ترومغناطیسی در میدان های الک ترومغناطیسی.
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البته این بدان معنا نیست که ماهیت هر کمیتی صرفا در فضا و میدان خود خوش تعریف می باشد.
متغیر متحرک ،منجر به تولید جریان الک تریکی متغیر می گردد و جریان الک تریکی
بارهای الک تریکی ِ
متغیر ،یک م یدان الک تریکی متغیر ( نسبت به زمان ) تولید می کند که این نیز به نوبه ی خود به
تولید میدان مغناطیس می گردد و بر عکس.
در بیشتر پدیدارهای فیزیکی ،به جزء اندازه ،جهت نیز مطرح است .بدین معنا که کمیت های
برداری ( در ظاهر ) نقش مهم و گسترده ای در طبیعت ایفا می کنند .در این صورت ،وجود دستگاه
های مختصات اهمیت می یابند .در این صورت مسائلی مطرح می گردند :بایستی چه دستگاه
مختصاتی را برای توصیف رویدادهای طبیعت برگزید؟ این دستگاه مختصات را نسبت به چه مبداء
و هستیکی می توان اختیار کرد؟ پدیدارها و رویدادهای طبیعت در دستگاه های مختصات برای هر
ناظری در هر موقعیتی ،همسان و یکسان نیستند؛ پس چه باید کرد؟ و همچنین سایر مسائل
دیگر...
این مشکالت ،مسائلی نوین نیستند .البرت انیشتین در اوایل قرن بیستم به این مسائل اندیشید و
در پ ی بنای نظامی برای رویدادهای طبیعت که فارغ از هر دستگاه مختصات و ناظری باشند ،بر امد
و در این راه به موفقیت های چشمگیری رسید .ما قصد نداریم در اینجا بدان ها بپردازیم.
مختصات کارتزین ،کروی ،استوانه ای و خمیده خط و
در این فصل به تشریح چهار دستگاه
ِ
همچنین عملگرهای گرادیان ،الپالسین ،دیورژانس ،کرل و غیره خواهیم پرداخت .اما در ابتدا،
اشاره ای مختصر به عملگرهای دیراک می کنیم .این نوع عملگرها که بر بردارهای حالت که فارغ از
توصیف مکانیک کوانتومی برخوردار
دستگاه های مختصات هستند ،از اهمیت منحصر به فردی در
ِ
اند.
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 -0-3عملگرهای دیراک ،دستگاه های مختصات
عملگرها در ریاضیات مکانیک کوانتومی نقش اصلی را ایفا می کنند .تعریف یک عملگر را می توان
بدین صورت بیان نمود :یک عملگر ،یک قاعده ی ریاضی است به طوری که هرگاه در یک فضا (
کت دیگری مانند 〈 ' ،|ѱدر
همچون فضای هیلبرت  ) Hبر یک کت 〈  |ѱاعمال شود ،ان را به ِ
همان فضا مبدل می کند .طب ً
یعتا چنین تبدیلی برای براها نیز صادق است ،یعنی هر گاه در یک
فضای همزاد ( همچون فضای همزاد هیلبرت  ) Hdبر یک برای |  〈φاعمال شود ،ان را به برای
دیگر | ' 〈φدر همان فضای همزاد تبدیل می کند.
به زبان ریاضی:
| 'Â 〈φ | = 〈φ

,

〈 'Â |ѱ 〈 = | ѱ

به طور مشابه برای توابع موج نیز می توان نوشت:
)φ(r)Â = φ'(r

,

)Âѱ(r) = ѱ'(r

) ѱ(rو ) φ(rدو تابع موج سه بعدی هستند به طوری که بردار  rدر دستگاه مختصات سه بعدی
کارتزین بیانگر سه مختصه ی  x , y , zبصورت زیر است:
r = xi + yj + zk
x = rsinθcosφ , y = rsinθsinφ , z = rcosθ
r = rsinθcosφ i + rsinθsinφ j + rcosθ k

|r|2 = x2 + y2 + z2
|r|2 = (rsinθcosφ)2 + (rsinθsinφ)2 + (rcosθ)2
شکل  : 5-9دستگاه مختصات کارتزین  9بعدی
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برای دستگاه مختصات کروی داریم:
بردار  rدر مختصات کروی بدین صورت است:

r = xr + yθ + zφ , r2 = x2 + y2 + z2
x = rsinθcosφ , y = rsinθsinφ , z = rcosθ
0≤φ≤π

r ≥ 0 , 0 ≤ θ ≤ 2π ,

البته در دستگاه مختصات کارتزین (دکارتی) نیز به
روابط مختصه های ان با مختصه های دستگاه
مختصات کروی اشاره کردیم.
شکل  : 9-9دستگاه مختصات کروی

دیفرانسیل ها در دستگاه مختصات کروی:

شکل  : 9-9بردارهای واحد در دستگاه مختصات کروی

عنصر خط برای جابجای ی بینهایت کوچک از ) (r , θ, φبه )، (r + dr ,θ + dθ,φ + dφ
برای سه دیفرانسل خطی ،دیفرانسیل سطحی و دیفرانسیل حجمی برابر است با:
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dl = dr r + rdθ θ + r sinθ dφ φ



دیفرانسیل خطی:



دیفرانسیل سطحیds = r2 sinφ dθ dφ r + = r sinφ dr dφ θ + r dr dθ φ :



dv = r2 sinφ dr dθ dφ

دیفرانسیل حجمی:
در دستگاه مختصات استوانه ای داریم:

در این دستگاه مختصات ،هر نقطه ای از یک فضای
سه بعدی به واسطه ی شعاع دایره ی مقطعی استوانه
) ،(rزاویه ی میان  rو محور  xها و ارتفاع ( محور
مرکزی ) استوانه یا همان محور  zها مشخص می شود:

x = r cosθ , y = r sinθ , z
)P(r , θ , z) = (r cosθ , r sinθ , z

شکل

 : 4-9دستگاه مختصات استوانه ای

می توان دستگاه مختصات استوانه ای را به صورت زیر نیز بیان نمود:
توجه شود که در شکل  ،1-9زاویه میان شعاع مقطعی
استوانه و محور  xها  φاست و نه ً .θ
ضمنا  rشعاع
مقطعی استوانه نیست ،بلکه یک بردار است که
ابتدای ان در مبداء دستگاه مختصات و انتهای ان
نقطه ای در فضا است .در این شکل θ ،زاویه میان
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بردار rو محورzها می باشد .منحنی نقطه چین یک ربع دایره ای است با
شکل  :1-9نمایش دیگری از دستگاه مختصات استوانه ای

مرکز مبداء مختصات و شعاع  rبا محدوده . 0 ≤ θ ≤ π/2
بردارهای یکه ی  φˆ , θˆ, ȓعمود بر هم هستند و اندازه ی انها واحد ( یک ) می باشد .جهت
بردار یکه ی  ، ȓهمان جهت بردار اصلی  rاست ،جهت بردار یکه ی ˆ θخط مماس بر ربع دایره
با شعاع  rو جهت بردار یکه ی ˆ φخط مماس بر دایره ی مقطعی ( قاعده ی ) استوانه با شعاع r
 sinθمی باشد.
اندازه ی مولفه های بردار  rبرابر است با:
x = r sinθ cosφ , y = r sinθ cosφ , z = r cosθ
چنانچه بردار  rرا با نماد  Aنمایش دهیم ،در این صورت داریم:
ˆA = Ar ȓ + Aθ θˆ + Aφ φˆ = r sinθ cosφ ȓ + r sinθ cosφ θˆ + r cosθ φ

در مورد دستگاه مختصات خمیده ی خط می توان گ فت:
دستگاه مختصات خمیده ی خط تعمیم یافته ی سه دستگاه مختصات کارتزین ،کروی و استوانه
ای در فضای اقلیدسی است .به عبارتی ،سه دستگاه مختصات کارتزین ،کروی و استوانه ای در
فضای اقلیدسی ،نمونه های ی خاص از دستگاه مختصات خمیده ی خط هستند.
از انجا که پیش تر گ فته بودیم که دستگاه های مختصات در اک ثر مواقع برای توصیف و توز ِیع کمیت
های فیزیکی ،چه نرده ای یا برداری و یا تنسوری باشند ،در میدان مربوطه ی خود به کار می روند.
اینکه کدام دستگاه مختصات برای کمیتی خاص کاربردی تر است ،به ماهیت و رفتار ان کمیت و
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شریح رفتار ان کمیت بستگی دارد .به عنوان نمونه ،در مسائلی با تقار ِن
ساده سازی بهینه تر در ت ِ
کروی در یک فضای سه بعدی ،دستگاه مختصات کروی کار امدتر از دیگر دستگاه های مختصات
می باشدً .
مثال در مکانیک اجرام سماوی و مکانیک کوانتومی و یا حرکت یک ذره در یک میدان ،به
کارگیری دستگاه مختصات کروی مطلوب تر و ساده تر است.
دستگاه مختصات خمیده ی خط ،توصیفی کلی و یکپارچه از دستگاههای مختصات استاندارد ارائه
میدهد.
اصطالحات عمومی حساب ِان برداری و تانسورها مانند گرادیان ،دیورژانس ،کرل و عملگر
الپالس برای مختصات خمیده ی خط هم معتبر هستند.

نمایش دستگاه مختصات خمیده ی خط
شکل ِ :1-9

برای هر نقطه ی دلخواه  pدر فضای سه بعدی با استفاده از مختصات دکارتی به صورت یک سهتای ی
)  )z ، y،xنشان داده میشود .سطوح  y ،xو  zمسطح و عمود بر یکدیگرند؛ بنابراین از فصل
مشترک این سه صفحه عمود برهم محورهای راست خط این دستگاه مختصات بدست میایند.
اکنون فرض می کنیم سه دسته سطح ثابت =  ،q1ثابت =  q2و = q3ثابت داشته باشیم که این بار
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الز ً
اما عمود برهم یا مسطح نباشند ،یعنی این سه دسته سطح میتوانند خمیده شکل بوده و عمود
برهم نباشند .چون فصل مشترک سه دسته سطح  q1و q2و  q3با یکدیگر به صورت خطهای خمیده
شکلاند ،مختصات ) (q1 ,q2 , q3را مختصات خمیده ی خط مینامند.

نمایش سه دستگاه مختصات دو بعدی دکارتی ،افاین و خمیده ی خط
شکل ِ :7-9

ارتباط بین مختصات خمیدهخط و دکارتی ،با استفاده از تبدیلهای وارونپذیر زیر برقرار میشود
) q1 = q1(x ,y ,z

,

) x = x(q1 ,q2 ,q3

) q2 = q2(x ,y ,z

,

) y = y(q1 ,q2 ,q3

) q3 = q3(x ,y ,z

,

) z = z(q1 ,q2 ,q3

:

در یک دستگاه مختصاتی خمیده خط ،هر نقطه را می توانیم به صورت یک بردار مکان  rنشان
دهیم که برای بردار مکان  rداشته باشیم:
r = h 1 q1 b 1 + h2 q2 b 2 + h 3 q3 b 3
41

حامید احمدی الوین

ریاضیات مکانیک کوانتومی

 h2 ،h1و  h3ضرایب مقیاس که نشان دهنده ی تغییر شکل ایجاد شده از دستگاه مختصاتی کارتزین
به دستگاه مختصاتی خمیده ی خط می باشند ،هستند h2 q2 ، h1 q1 .و  h3 q3مختصه های بردار
مکان  rو  b2 ، b1و  b3بردارهای پایه ی مختصات خمیده ی خط که به ترتیب به مختصات q2 ، q1
و  q3وابسته هستند ،می باشند.
برای نمونه ،بردار مکان  rدر دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است:
z = h 3 q3

,

y = h2 q2

b3 = k

,

b2 = j

,
,

x = h 1 q1
b1 = i

در نتیجه:
r = xi +yj + zk

 -3-3میدان ها
میدان ها بر سه نوع هستند :میدان نرده ای ،میدان برداری و میدان تنسوری .در میدان نرده ای
ً
صرفا کمیت های نرده ای مطرح هستند و انها را به هر نقطه از فضا تخصیص می دهد این میادین
مستقل از هر دستگاه مختصاتی می باشند و از این رو مقادیر کمیت های نرده ای که در ریاضیات
اعداد و در فیزیک ،کمیت های اسکالری هستند برای هر ناظری که از یکاهای یکسانی استفاده می
فیزیک ماکروسکوپ ی ،توزیع دما (به عنوان یک کمیت نرده ای)
کنند ،برابراند .نمونه ی بارز ان در
ِ
در یک فضا (مانند یک اتاق) است و در فیزیک کوانتومی ،میادین کوانتومی با اسپین صفر (مانند
میدان هیگز حاصل از بوزون هیگز که به ذرات بنیادی و زیر اتمی در فضا جرم می دهد) می باشد.
در این دو مثال ً
صرفا مفهوم اندازه و اسکالر مطرح است و نه جهت و تنش .در واقع میدان های
نرده ای در مقبال میدان های برداری و میدان های تنسوری واقع می گردند.
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یک میدان برداری متشکل از مجموعه ای از کمیت های برداری است و جدا از اندازه (کمیت نرده
ای – اسکالر) ،جهت نیز مطرح است .به عبارتی هر میدان برداری در حسابان برداری و فیزیک،
تابعی است که به هر نقطه از فضای اقلیدسی ،برداری را نسبت می دهد .میدان الک تریکی ،میدان
مغناطیسی و میدان گرانشی نمونه های ی از میدان های برداری در طبیعت (فیزیک) هستند.
میدان های تنسوری ،میدان های ی هستند که به هر نقطه از یک فضای ریاضیاتی ( مانند فضای
خمینه یا منیفلد و فضای اقلیدسی ) یک تنسور نسبت می دهند .منیفلد یک فضای توپولوژیک است
که در هر نقطه در این فضا ،به طور موضعی شبیه ی فضای اقلیدسی است .هر نقطه از یک n
ُبعدی منیفلد دارای همسایگی هومئومورفیسم ( همسان ریختی ) با فضای اقلیدسی  nبعدی است.
هومئومورفیسم ( همسان ریختی ) در توپولوژی یک-ریختی ( ایزومورفیسم ) ویژه ای میان فضاهای
توپولوژیکی است به نحوی که خواص توپولوژیکی را حفظ می کند .یک فضای توپولوژیکی ،یک
نمودن پیوسته ی شیء هندسی و تبدیل ان
شیء هندسی است و هومئومورفیسم نیز کشیدن و خم ِ
به یک شیء هندسی جدید استً .
مثال یک دایره و یک بیضی و یک مربع همسان ریخت هستند،
اما یک دایره با یک چنبره همسان ریخت نیستند ،چرا که دایره یک شیء دو بعدی است و چنبره
وجود نگاشتی
یک شیء سه بعدی .تعریف ریاضی فضاهای توپولوژیکی و یک همسان ریختی ،با ِ
چون  fبه هم پیوند می خورند ،چنانچه که نگاشت  fاز خواص زیر برخوردار باشد:
 -5نگاشت  fپیوسته باشد.
 -9نگاشت معکوس  ) f -1 ( fنیز پیوسته باشد؛ یعنی نگاشت  fیک نگاشت باز باشد.
 -9نگاشت  fپوشا و یک به یک ( دو سویه ) باشد.
در این صورت ،نگاشت  fمیان دو فضای توپولوژیکی  Sو ' Sیک همسان ریخت تعریف می شود.
از طرفی دو فضای توپولوژیکی  Sو ' Sهمسان ریخت خواهند بود .الزم به ذکر است که دو فضای
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ً
شدن یکی از ان دو فضا،
همسان ریخت ،دارای خواص توپولوژیکی یکسانی هستند .مثال با فشرده ِ
فضای دیگر نیز فشرده می شود.
الزم به ذکر است که یک منیفلد همواره یک شبه فضای اقلیدسی نیست ،مانند رویه ی سطح یک
کره .در این حالت یک فضای منیفلد با یک فضای اقلیدسی ،دارای خواص توپولوژیکی یکسانی
نیستند.
تنسور ارایه های است از درایه ای از اعداد که در یک ماتریس چیده می شوند .در ساده ترین حالت
یک تنسور ماتریسی با یک سطر و یک ستون است و پیداست که در این حالت ،ماتریس مذکور
تنها یک درایه دارد .به چنین تنسوری ،اسکالر ( نرده ) می گوییم .در واقع هر عددی ( اسکالری )،
یک تنسور از مرتبه ای صف ُرام است .یک ماتریس سطری و یا ماتریس ستونی بیانگر یک بردار است.
بردارها ،تنسورهای مرتبه ی یک ُام می باشند .تنسور مرتبه ی دوم ،یک ماتریس دو در دو و با چهار
درایه است .به چنین تنسوری ،تنسور دو ُبعدی می گویند و به صورت کلی تنسورهای دو ُبعدی و
باالتر را با نام ماتریس هم می شناسند.
مانند میدان گرانشی انیشتین که با تنسور ( Gμѵموسوم به تنسور انیشتین ) در فضا-زمان یکپارچه
نمایش داده می شود.

 -4-3عملگر های گرادیان ،الپالس ،دیورژانس و کرل
در این بخش عملگر های گرادیان ،الپالس ،دیورژانس و کرل را در سه دستگاه مختصات کارتزین،
کروی و استوانه ای ( به همراه تعابیر فیزیکی ) بررسی خواهیم کرد.
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 -1-4-3عملگر گرادیان
گرادیان عملگری است که یک کمیت نرده ای در یک میدان نرده ای را به کمیتی برداری در یک
میدان برداری تبدیل می کند .این عملگر برای هر دستگاه مختصات فضای ی ( مختصات کارتزین،
کروی ،استوانه ای و خمینه ها ) بر روی کمیت های نرده ای متفاوت اعمال می شود.
به عبارتی در حسابان بردارها گرادیان یک میدان نرده ای ،میدانی برداری است که مؤلفههای ان
نرخ تغییر اهنگ میدان نخستین را در جهتهای مختلف نشان میدهد .جهت خود میدان
ٔ
هنگ تغییرات است.
برداری گرادیان جهت
بیشینه ا ِ
به تعبیر دیگر برداری که اندازه و جهت حداک ثر نرخ فضائی تغییر یک کمیت نرده ای را نمایش
میدهد ،گرادیان ان کمیت نرده ای تعریف می کنیم:
𝑓𝜕 𝑓𝜕
𝑓𝜕
,
,… ,
)
𝜕x1 𝜕x2
𝜕 xn

( = )𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(x1 , x2 , … , xn

تابع اسکالری ) ،f (x,y,zگرادیان  fدر دستگاه کارتزین
در دستگاه مختصات دکارتی سه بعدی برای ِ
به صورت زیر نوشته میشود:
𝑓𝜕
𝑓𝜕
𝑓𝜕
= )𝑧 𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(𝑥, 𝑦,
𝐢+
𝐣+
𝐤
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
به طور مشابه،گرادیان تابع موج  ѱدر دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است:
𝜕ѱ
𝜓𝜕
𝜓𝜕
= )𝑧 𝛁𝜓(𝑥, 𝑦,
𝐢+
𝐣+
𝐤
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
گرادیان ) ѱ(rدر دستگاه مختصات کروی به صورت زیر است:
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𝜕ѱ
𝜓𝜕 1
𝜓𝜕 1
= )𝜑 𝛁𝜓(𝑟, 𝜃,
𝐫 + ( )𝛉 +
𝛗
𝑟𝜕
𝜃𝜕 𝑟
𝜑𝜕 𝜃 r sin
در دستگاه مختصات استوانه ای ،گرادیان ) ѱ (rبدین صورت می باشد:
𝜕ѱ
𝜓𝜕 1
𝜓𝜕
= )𝑧 𝛁𝜓(𝑟, 𝜃,
𝐫 + ( )𝛉 +
𝐳
𝑟𝜕
𝜃𝜕 𝑟
𝑧𝜕
تعبیر فیزیکی گرادیان:
𝜓𝛁 برداری است در جهت بیشینه اهنگ تغییر فضای ی 𝜓 که همواره بر
سطح 𝑒𝑡𝑐 = 𝜓 عمود استً .
مثال گرادیان مقدار سرعت ذره ای ی برابر نیروی محرکه
ای ی است که بدان ذره وارد می شود .جهت این نیروی محرکه ی ذره ،بیشینه ی اهنگ
تغییر فضای ی سرعت ان ذره است.

 -0-4-3عملگر الپالس
عملگر الپالس ضرب نرده ای دو عملگر گرادیان یکسان است .از انجا که حاصل ضرب نرده ای،
یک کمیت نرده ای ( اسکالری ) است ،می توان گ فت که عملگر الپالس دو کمیت برداری یکسان
در یک میدان برداری را به کمیتی نرده ای در یک میدان نرده ای تبدیل می کند .این عملگر نیز برای هر
دستگاه مختصاتی ( که کمیت برداری در ان مختصات تعریف شده است ) متفاوت می باشد.

انسیلی مرتبه ی دوم است که بر فضای اقلیدسی n
به عبارت دقیق تر ،عملگر الپالس عملگر دیفر ِ
بعدی عمل میکند و برابر است با دیورژانس گرادیان یک تابع .و چون در عملگر الپالس ،دیورژانس
گرادیان یک تابع همان ضرب نرده ای گرادیان ان تابع در خودش است ،تعریف پیشین به جاست.
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به زبان ریاضی :اگر گرادیان تابع نرده ای ) f (x , y , zدر دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر
باشد:
𝑓𝜕
𝑓𝜕
𝑓𝜕
= )𝑧 𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(𝑥, 𝑦,
𝐢+
𝐣+
𝐤
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
انگاه الپالس ان :
𝑓∆ = 𝑓 𝛁 ⋅ 𝛁𝑓 = 𝛁𝛁𝐜𝐨𝐬(𝟎)𝑓 = 𝛁2
𝑓𝜕2𝑓 𝜕2𝑓 𝜕2
= 2+ 2+ 2
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
در دستگاه مختصات کارتزین چنین می باشد.
به صورت مشابه برای اعمال عملگر الپالسین بر روی تابع موج  ѱدر این دستگاه داریم:
𝜓𝜕2𝜓 𝜕2𝜓 𝜕2
= 𝜓𝛁 ⋅ 𝛁
+
+
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
در دستگاه مختصات کروی ،با اعمال عملگر الپالس بر روی ) ѱ(rداریم:
𝜓𝛁 ⋅ 𝛁 = ∆ѱ
1
𝜓𝜕 𝜕 2
𝜕
𝜓𝜕
[sin
𝜃
𝑟(
)
+
(sin
𝜃
)
2
𝜃 𝑟 sin
𝑟𝜕
𝑟𝜕
𝜃𝜕
𝜃𝜕

=

𝜓1 𝜕2
+
]
sin 𝜃 𝜕𝜑 2
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و برای دستگاه مختصات استوانه ای ،عملگر الپالس بدین صورت است:
𝜓𝛁 ⋅ 𝛁 = ∆ѱ
𝜕1
𝜓𝜕
𝜓1 𝜕2𝜓 𝜕2
=
𝑟(
)+ 2
+
𝑟𝜕 𝑟
𝑟𝜕
𝑟 𝜕𝜃 2
𝜕𝑧 2

عملگر الپالس در فیزیک کاربردهای فراوانی دارد ،مانند معادله ی موج وابسته به زمان شرودینگر
برای ذره ی غیر نسبیتی که به صورت زیر است:
𝜕
ħ 2
𝑖ħ 𝜓(𝐫 , 𝑡) = −
)𝑡 𝛁 𝜓(𝐫 , 𝑡) + 𝑉(𝒓 , 𝑡)𝜓(𝐫 ,
𝑥𝜕
𝑚2
این معادله را به کمک نمادگذاری دیراک می توان به اختصار چنین نوشت:
𝜕
〈)𝑡 𝑖ħ ⎜𝜓(𝐫 , 𝑡)〈 = Ĥ ⎜𝜓(𝐫 ,
𝑥𝜕
یا
𝜕
〈𝜓⎜ 𝑖ħ ⎜𝜓〈 = Ĥ
𝑥𝜕
کت
که )𝑡  𝜓(𝒓 ,تابع بسته ی موج سه بعدی وابسته به زمان ⎜𝜓(𝒓 , 𝑡)〈 ،بردار حالت ِ
)𝑡  Ĥ ،𝜓(𝒓 ,عملگر هامیلتونی ( انرژی کل سیستم تابع بسته ی موج – ذره ) ħ ،ثابت
پالنک کاهیده )

h
2π

زمان جرم ذره ی  mو  iعدد
=  V(𝐫 , t) ،( ħانرژی پتانسیل وابسته به ِ

زمان  tمی باشند.
موهومی و  rمکان ذره در ِ
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 -3-4-3عملگر دیورژانس
به حاصل ضرب نرده ای عملگر گرادیان (𝛁) با یک کمیت برداری دیورژانش می گویند .به زبان
ریاضی ،اگر  xو  yو  zسه مختصه ی یک کمیت برداری در دستگاه مختصات کارتزین باشند ،انگاه
دیورژانس بردار 𝐤 𝒇(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐟x𝐢 + 𝐟y𝐣 + 𝐟zدر مختصات دکارتی به صورت
زیر تعریف می شود:
𝜕𝐟x 𝜕𝐟y 𝜕𝐟z
= )𝑧 𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑥, 𝑦,
+
+
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
که  fx ,fy ,fzمولفه های بردار  fدر راستای محورهای  x ,y ,zهستند.
دیورژانس بردار 𝛗𝐟  𝒇(𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝐟𝐫 + 𝐟𝛉 +در دستگاه مختصات کروی به
صورت ذیل تعریف می گردد:
)𝜑 𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑟, 𝜃,
) 𝑟𝑓 1 𝜕(𝑟 2
)𝜃𝑛𝑖𝑠 𝜽𝐟(𝜕 1
= 2
+
𝑟
𝑟𝜕
𝜃𝑛𝑖𝑠 𝑟
𝜃𝜕
𝝋𝐟𝜕 1
+
𝜑𝜕 𝜃𝑛𝑖𝑠 𝑟
دیورژانس بردار  𝒇(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝐟𝐫 + 𝐟𝛉 + 𝐟zدر دستگاه مختصات استوانه ای به
صورت ذیل تعریف می گردد:
𝜽𝐟𝜕 1 𝜕(𝑟𝑓𝑟 ) 1
𝒛𝐟𝜕
= )𝑧 𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑟, 𝜃,
+
+
𝑟𝜕 𝑟
𝜃𝜕 𝑟
𝑧𝜕
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تعبیر فیزیکی دیورژانس:
دادن اصطالح عملگر واگرای ی به عملگر
به عملگر دیورژانس ،عملگر واگرای ی هم می گویند .نسبت ِ
دیورژانس بی معنا نیست ،چرا که دیورژانس یک میدان برداری در یک نقطه از ان میدان ،معیاری
است از اینکه ان میدان برداری از نقطه ی مذکور به چه میزانی به بیرون پخش می شود و مقصود از
پخش در اینجا ،واگرای ی است.
به عنوان نمونه ،مولکول های هوا در یک جریان باد را یک میدان برداری لحاظ می کنیم .جریان
بادی که در یک کانال مستقیم ( ً
مثال یک کانال کولر ) در حرکت است ،فاقد پخش شدگی ( واگرای ی
) می باشد ،لذا دیورژانس ان صفر است .اما در قسمت خروجی کانال هوا (ی کولر ) دیورژانس غیر
صفر می باشد ،چرا که جریان باد ( هوا ) در قسمت خروجی کانال هوا ،دارای پراکندگی و واگرای ی
زیادی است.
خالصه انکه عملگر دیورژانس یک عملگر برداری است ،عملگری که میزان شار خروجی یا جذب از
محیط یک میدان برداری را در یک نقطه از ان میدان به واسطه ی یک نرده ی عالمت دار محاسبه
می کند.

 -4-4-3عملگر کرل
ضرب خارجی ( برداری ) یک کمیت یا میدان برداری با عملگر گرادیان ( که عملگری
به حاصل ِ
برداری است ) ،عملگر کرل یا تاو و یا روتاسیونل می گویند.

به زبان ریاضی ،عملگر کرل در دستگاه مختصات کارتزین:
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)𝐢 +
𝐤)

𝑦𝑓𝜕
𝑧𝜕

𝑥𝑓𝜕
𝑦𝜕

−

−
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𝑧𝑓𝜕
𝑦𝜕

𝑦𝑓𝜕
𝑥𝜕

( = )𝑧 Curg𝒇 =𝛁 × 𝒇 = 𝛁 × 𝒇(𝑥, 𝑦,

( )𝐣 +

𝑧𝑓𝜕
𝑥𝜕

−

𝑥𝑓𝜕
𝑧𝜕

(

این رابطه معادل با دترمینان ماتریس زیر است:

)𝑧 = 𝛁 × 𝒇(𝑥, 𝑦,

𝐤

𝐣

𝐢

𝜕

𝜕

𝜕

𝑧𝜕

𝑦𝜕

𝑥𝜕

𝑧𝑓

𝑦𝑓

𝑥𝑓

]

[

عملگر کرل )𝒇 × 𝛁( با تعریف دقیق تر ،عملگری است برداری که اندازه ی ان بیان گر حداک ثر گردش
خالص کمیت برداری 𝒇 در واحد سطح ،هنگامی که اگر اندازه ی سطح به صفر میل می کند و جهت ان بر
سطح عمود است ،ان چنان که جهت سطح به گونه ای باشد که گردش خالص را بیشینه ( حداک ثر ) نماید.

عملگرهای ی قواعد مخصوص به خود را دارند .در زیر به قواعد و ویژگی این عملگرها می پردازیم.

 -0-3خواص عملگرها:
ضرب دو عملگر ( مانند Â :و  ) Ĉجابجاپذیر نیست:
ِ -5
ÂĈ ≠ ĈÂ
ضرب عملگرها شرکت پذیر است:
ِ -9
ÂĈÊ = Â(ĈÊ) = (ÂĈ)Ê
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کت 〈  |ѱاعمال می شود ،ترتیب عملگرها مهم است ،به
 -9هنگامی که ضرب  ÂĈروی یک ِ
عبارتی ابتدا عملگر  Ĉروی 〈  |ѱعمل می کند و سپس عملگر  Âروی کت جدید 〈 Ĉ |ѱ
اثر می گذارد:
)〈 ÂĈ |ѱ 〈 = Â (Ĉ |ѱ
به طور کلی همواره نزدیک ترین عملگر به کت ،بر روی کت اعمال می شود و سپس عملگر
بعدی و به همین ترتیب.
به عنوان مثال :هنگامی که حاصل ضرب عملگرها به صورت  ÂĈÊĤŜروی کت 〈 |ѱ
اعمال شود ( 〈  ،) ÂĈÊĤŜ |ѱابتدا عملگر  ، Ĉسپس  ، Ĉسپس  ،Êسپس  Ĉو در
نهایت عملگر  Âاثر می گذارد.
 -4اعمال توان بر روی عملگرها ،مشابه ی موارد عادی است ،یعنی:

ÂnÂm = Ân+m , (Ân)m = Ânm
 -1به طور کلی ،هر گاه عملگر  Âبین یک کت 〈  |ѱو یک برای |  〈φقرار گیرد ،یک عدد
مختلط حاصل می شود:
 x ، 〈φ⎜Â⎜ѱ〈 = x + iyو  yمتعلق به مجموعه ی اعداد حقیقی هستند.
همچنین کمیت 〈 ،〈φ⎜Â⎜ѱهم می تواند کمیتی حقیقی محض باشد )  ( y=0و هم
کمیتی موهومی محض ) .( x=0
 -1اینکه در محاسبه ی 〈 〈φ⎜Â⎜ѱابتدا عملگر  Âبر روی کت 〈 ⎜ѱاعمال شود و سپس
برا – کت را در نظر گیریم و یا ابتدا عملگر  Âبر روی برای⎜ 〈φعمل کند و بعد برا – کت را
در نظر گیریم ،تفاوتی نیست:
〈〈φ⎜(Â⎜ѱ〈) = (〈φ⎜Â)⎜ѱ〈 = 〈φ⎜Â⎜ѱ
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 -7به عملگر  Âخطی می گویند هر گاه از قانون توزیع پذیری پیروی نماید و همچنین مانند تمام
عملگرهای دیگر با ثابت ها جابجا شود.
کت 〈⎜ѱ1و 〈⎜ѱ2و به ازای اعداد
به عبارتی عملگر  Âخطی است هر گاه به ازای هر بردار ِ
مختلط  aو  bداشته باشیم:
〈Â(a⎜ѱ1〈 + b⎜ѱ2〈) = aÂ⎜ѱ1〈 + bÂ⎜ѱ2
و
(〈ѱ1⎜a + 〈ѱ2⎜b)Â = a〈ѱ1⎜Â + b〈ѱ2⎜Â
 -1ضرب یک بردار کت در یک بردار برا ( یعنی کمیت ⎜ ،(⎜φ〈〈ѱیک عملگر خطی است،
به عبارتی دیگر با اعمال⎜ ⎜φ〈〈ѱبر کت 〈' ⎜ѱکت دیگری حاصل می شود:
〈⎜φ〈〈ѱ⎜ѱ'〈 = 〈ѱ⎜ѱ'〈⎜φ
چرا که همانطور پیش تر گ فتیم 〈ѱ⎜ѱ'〈 ،یک عدد مختلط است.
 -2مقدار امید ریاضی یا چشمداشتی 〈 〈Âعملگر Âنسبت به بردارحالت(کت) 〈 ⎜ѱبه صورت
زیر تعریف می شود:
〈〈Â〈 = 〈ѱ⎜Â⎜ѱ
که عددی مختلط است.
 -59ضرب های عملگر  Âبر روی بردار کت 〈⎜ѱیا بردار برای ⎜ 〈ѱبه صورت ⎜ѱ〈Âو
⎜ Â〈ѱتعریف ناپذیر هستند.
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فصل چهارم :انواع عملگرها
 -1-4مقدمه
در توصیف مکانیک کوانتومی با عملگرهای ی چون عملگر یکانی ،پاریته ،تکانه ی خطی ،تکانه
ی زاویه ای ،گرادیان ،الپالسی و  ...سر و کار داریم .لذا شناخت این عملگر ها بسیار حائز
اهمیت می باشند .از این رو در این فصل بدان ها خواهیم پرداخت.

 -0-4عملگر یکانی
در جبر خطی عدد یک هر عددی را در عملگر ضرب بدون تغییر باقی می گذارد .در جبر ماتریسی
نیز ،ماتریس همانی این نقش را ایفا می کند .در اینجا ،عملگر یکانی هر بردار حالت کت و یا برا
را بدون تغییر باقی می گذارد.
عملگر یکانی را با نماد  Ȋنشان می دهند و هر گاه عملگر یکانی در کت 〈⎜ѱو یا برای ⎜〈φ
ضرب کنیم ،داریم:
⎜〈φ⎜Ȋ = 〈φ

,

〈Ȋ⎜ѱ〈 =⎜ѱ

این بدان معناست که تمام بردارها ،ویژه بردارهای  Ȋبا ویژه مقادیر  5هستند.
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الزم به ذکر است که از طرفی به عملگری چون عملگر  Ûیکانی می گوییم ،هر گاه وارون ان (
یعنی  ) Û5-برابر با الحاقی عملگر  ) Û† ( Ûان باشد ،یعنی:
ÛÛ† = Û†Û = Ȋ

,

Û† = Û-1

اگر دو عملگر یکانی را در هم ضرب نماییم ،حاصل یک عملگر یکانی است:
(ÛŴ)(ÛŴ)† = (ÛŴ)(Û†Ŵ†) = Û(ŴŴ†)Û† = ÛÛ† = Ȋ
و
(ÛŴ)† = (ÛŴ)-1
می توانیم چنین نتیجه ای را به هر تعداد عملگر تعمیم دهیم .بدین معنا که ضرب هر تعداد از
عملگرهای یکانی ،باز یکانی است:
)†(Â1Â2Â3Â4 …)(Â1Â2Â3Â4 …)† = Â1Â2Â3Â4(…)Â4†Â3†Â2†Â1† = Â1Â2(Â3Â3
Â2†Â1† = Â1(Â2 Â2†) Â1† = Â1 Â1† = Ȋ
و
(Â1Â2Â3Â4 …)† = (Â1Â2Â3Â4 …)-1
مثال  :1 -4برای انکه عملگر  Û = 𝑒 𝑖𝜇Âیکانی باشد ،عملگر  Âو پارامتر  μباید چه شرایطی
داشته باشند؟
حل :واضح است هر گاه عملگر  Âهرمیتی و پارامتر  μحقیقی باشند ،انگاه:
عملگر  Û = 𝑒 𝑖𝜇Âیکانی خواهد بود .با استفاده از خاصیت )† (F(Â))† = F * (Âداریم:
(eiμÂ)† = e-iμÂ = (eiμÂ)-1
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 -1-0-4تبدیالت یکانی بی نهایت کوچک و متناهی:
کمیت های ی مانند کت ها ،براها ،عملگرها و نرده ها تحت تبدیل های یکانی به کمیت های دیگری
تبدیل می گردند .چگونگی این تبدیالت کمیت ها را در این بخش به بحث خواهیم گذاشت .الزم به
ذکر است که یک تبدیل یکانی ،اعمال عملگر یکانی  Ûبر یکی از این کمیت ها است.
 -1-1-0-4تبدیل های یکانی:
تحت اعمال عملگر یکانی  ،Ûکت های 〈 ⎜ѱو براهای ⎜ 〈φبه صورت های زیر تبدیل می
شوند:
†〈ѱ'⎜= 〈ѱ⎜Û

,

〈⎜ѱ'〈 = Û⎜ѱ

با عرض پوزش ،جهت دریافت ادامه مطلب ،نسخه ی اصلی ک تاب را خریداری
نمائید
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فصل پنج :نمایش در پایه های گسسته

 -1-5مقدمه
برای نمایش بردارهای حالت در پایه های گسسته در تشابه با بسط بردارهای فضای اقلیدسی بر
حسب بردارهای پایه ،نیاز داریم که هر کت 〈 ⎜ѱو هر برای ⎜ 〈φاز فضای هیلبرت را بر
حسب مجموعه ی کاملی از کت ها و براهای پایه ی دو به دو بهنجار متعامد تشریح کنیم.

 -0-5مالحظات:
ما پیشتر به بررسی تابع دلتای دیراک پرداختیم .در اینجا قصد داریم تابع دلتای کرونکر گسسته را
تعریف نمائیم.
تعریف تابع دلتای کرونکر گسسته :از انجا که هر پایه ،پیوستاری از بردارهای پایه را دارا است،
تابع دلتای کرونکر گسسته که با نماد  ẟnmنمایش داده می شود ،به صورت زیر تعریف می گردد:
1 ,
𝑚=𝑛
{ = ẟnm
0 ,
𝑚≠ 𝑛
رابطه ی بستاری ( رابطه ی کامل بودن ) برای این پایه از رابطه ی زیر حاصل می شود:
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∞

∑ ⎜ѱn〈〈ѱn⎜ = Ȋ
𝑛=1

حالت کت
حالت کت اعمال شود ،بردار ِ
 Ȋعملگر یکه است .هنگامی که عملگر یکه روی هر بردار ِ
را بدون تغییر باقی می گذارد .چنین نتیجه ای ( همان طور که در فصول قبل گ فته شد ) جای بحث
ندارد .در واقع عملگر یکه ی  Ȋهمانند یک ماتریس همانی عمل می کند.

 -3-5نمایش ماتریسی بردارهای حالت کت ها ،براها و عملگرها
در یک فضای هیلبرت ،یک پایه ی گسسته ی بهنجار متعامد را فرض نمائید به طوری که از یک
مجموعه ی نامتناهی ( شایان ذکر است که بردارهای حالت کت ها ،عناصر فضای هیلبرت هستند
و ُبعد یک فضای هیلبرت نامتناهی است ) از کت های 〈،⎜ѱ4〈،⎜ѱ3〈،⎜ѱ2〈،⎜ѱ1
⎜ѱn〈 ، ...ساخته شده است .این پایه را با }〈 {⎜ѱnنمایش می دهیم .الزم به ذکر است که پایه
ی }〈 {⎜ѱnیک پایه ی گسسته است ولی همچنان تعدادی نامتناهی از بردارهای یکه را دارا است.
در این مجموعه از پایه های گسسته ،هنگامیکه  nبه سمت بی نهایت میل می کند ،شاخص ترتیب
 nبردارهای یکه ی 〈 ⎜ѱnگسسته و قابل شمارش است.به عبارتی دنباله ک تهای
〈 ،⎜ѱn〈 ، ... ،⎜ѱ4〈،⎜ѱ3〈،⎜ѱ2〈،⎜ѱ1نامتناهی قابل شمارش می باشد.
برای نمونه ،توابع خاصی مانند توابع چند جمله ای های هرمیت )) ،(Hn(xلژاندر )) (Pn(xو یا
الگرانژ )) (Ln(xرا در نظر بگیرید .این چند جمله ای ها به وسیله ی ضریب گسسته ی  nو متغیر
پیوسته ی  xشناخته می شوند .اگر چه  nبه طور گسسته تغییر می کند ،با این وجود می تواند
نامتناهی باشد.
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کت 〈 ⎜φرا
ویژگی کامل بودن پایه ی }〈 ، {⎜ѱnاین امکان را فراهم می اورد که هر بردار حالت ِ
بر حسب کت های پایه ی 〈 ⎜ѱnبسط دهیم:

∞

∞

〈⎜φ〈 = Ȋ⎜φ〈 = (∑ ⎜ѱn〈〈ѱn⎜)⎜𝜑〈 = ∑ 𝑎𝑛⎜ѱn
𝑛=1

𝑛=1

کت 〈⎜φبر روی بردار
حالت ِ
در رابطه ی فوق  anکه برابر است با 〈 ،〈ѱn⎜φتصویر بردار ِ
کت 〈 〈ѱn⎜φهمان ضرب نرده ای است و
کت 〈⎜ѱnرا نمایش می دهد .چرا که برا ِ -
حالت ِ
ِ
چارچوب پایه ی
کت 〈 ⎜ѱnمی باشد .لذا در
حالت ِ
کت 〈⎜φدر امتداد بردار ِ
 anمولفه ی ِ
ِ
کت 〈⎜φتوسط مجموعه ای از مولفه های …  a1 ,a2 ,a3 , … , an, an+1 ,ان به
}〈 {⎜ѱnبردار ِ
ترتیب در امتداد …  ⎜ѱ1〈 , ⎜ѱ2〈 , ⎜ѱ3〈, … , ⎜ѱn+1〈,⎜ѱn〈 ,قابل نمایش است.
کت 〈⎜φبه وسیله ی بردار ستونی که به تعداد نامتناهی ولی قابل شمارش مولفه
یعنی می توان ِ
دارد ،نمایش داد:

توجه کنید که ضریب های  anاعدادی مختلط هستند.
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فصل ششم :نمایش در پایه های پیوسته

 -1-6مقدمه
در این بخش ،نمایش بردارهای حالت کت ها ،براها و عملگرها در پایه های پیوسته در یک فضای
پیوسته
ی هیلبرت را صورت بندی کلی می کنیم .ارائه ی چنین صورت بندی کلی ،دو کاربرد بسیار مهم در
مکانیک کوانتومی دارد .این دو کاربرد عبارتند از :نمایش در فضای مکان ،نمایش در فضای تکانه.
حالت کت ها ،براها و عملگرها در یک پایه ی گسسته
در فصل پیشین به تشریح نمایش بردارهای ِ
حالت کت ها ،براها و
توسط ماتریس های گسسته پرداختیم .در این فصل به نمایش بردارهای ِ
عملگرها توسط ماتریس های پیوسته ،یعنی با ماتریس های نامتناهی غیرقابل شمارش در یک پایه
ی پیوسته خواهیم پرداخت.

 -0-6مالحظات:
حالت کت های پایه ی پیوسته ی 〈 ⎜χKبهنجار متعامد باشند ،به جای تابع
برای انکه بردارهای ِ
دلتای کرونکر گسسته ،بایستی از تابع دلتای پیوسته ی دیراک استفاده نمائیم:
)〈 χk⎜χk' 〈 = δ(k' – k
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در این رابطه  kو ' kپارامترهای ی پیوسته هستند و ) δ(k' – kتابع دلتای دیراک است که در اینجا
به صورت زیر تعریف می شود:
1 ∞ ikx
= )δ(x
∫ e dk
∞2π −
برای برقراری شرط کامل بودن پایه پیوسته ی 〈  ،⎜χKچنین شرطی به واسطه ی انتگرال روی
متغیر پیوسته ی زیر براورده می شود:
∞+

𝑑𝑘 ⎜𝜒𝑘〈〈𝜒𝑘⎜ = Ȋ

∫
∞−

کت 〈⎜ѱرا بر حسب مجموعه ی کاملی از کت های پایه ی 〈 ⎜χKبسط
می توان هر بردار حالت ِ
داد .در این صورت:
〈⎜ѱ〈 = Ȋ⎜ѱ
∞+

〈𝑘𝜒⎜)𝑘(𝑏𝑘𝑑

∞+

∫ = 〈𝑑𝑘 ⎜𝜒𝑘〈〈𝜒𝑘⎜)⎜ѱ
∞−

∫( =
∞−

کت 〈  ⎜χKرا نمایش می دهد .مشخص است که:
کت 〈 ⎜ѱبر روی ِ
) b(kتصویر ِ

〈b(k) = 〈 χk⎜ѱ
کت گسسته
ما می دانیم که هنجار کت های پایه ی گسسته متناهی است ،یعنی ضرب نرده ای هر ِ
ً
کت 〈 )⎜φnدر خودش برابر با یک می باشد:
( مثال ِ
〈φn⎜φn〈 = 1
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اما هنجار کت های پایه ی پیوسته نامتناهی است:
∞

1

∞ → ∫ dk
∞2π −

= )〈 χk⎜χk 〈 = δ(0

و این بدان معنا است که کت های 〈 ⎜χKانتگرال پذیر مجذوری نیستند ،چرا که انتگرال انها
واگرا می شود .در نتیجه چنین کت های ی از عناصر فضای هیلبرت نیستند.

با عرض پوزش ،جهت دریافت ادامه مطلب ،نسخه ی اصلی ک تاب را خریداری
نمائید...
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