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 پیشگفتار

 

مکانیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک کوانتومی است که به مباحث مکانیکی ذرات 

این علم از اوایل قرن بیستم پا به عرصه ی  و زیر اتمی می پردازد. اتمی میکروسکوپی  

شفیات مهم حاصل از کارهای تحقیقاتی ماکس پالنک، مجموعه ای از ک فیزیک نهاد.هستی  

آلبرت انیشتین، رادرفورد، نیلز بوهر، کامپتون، هایزنبرگ، اروین شرودینگر، دیراک و 

منجر به تولد فیزیک کوانتومی گشت. چهار فیزیکدان نخست،  ،بسیاری دیگر از فیزیکدانان

ی موج ها ارائه نمودند. این شالوده هایی نظری و تجربی قاطعی را برای جنبه ی ذره ا

مفهوم که موج ها در مقیاس میکروسکوپی رفتار ذره ای از خود نشان می دهند، پدیده ی 

 کامل نوین بود که بدان جنبه ی ذره ای موج ها می گفتند.

ل نخستین فرمووجود دارد.  دو فرمول بندی مستقل مکانیک کوانتومیاز دیدگاه تاریخی، 

میالدی، جهت توصیف ساختار اتمی با شروع از  5291ر سال د هایزنبرگبندی توسط 

 مکانیک ماتریسیخطوط طیفی امواج الکترومغناطیس ) مانند نور ( صورت گرفت که به 

 شهرت یافت.

میالدی بود. این فرمول  5291به سال  شرودینگرفرمول بندی دوم، حاصل تالش های 

. بود دوبرویعمیم اصل موضوعه ی در واقع ت که معروف شد،مکانیک موجی بندی که به 

در این روش، دینامیک ذره ی میکروسکوپی را به وسیله ی یک معادله ی موجی  معروف 

توصیف می کنند. برتری مکانیک کوانتومی موجی نسبت به  معادله ی شرودینگربه 



، مکانیک کوانتومی ماتریسی مکانیک کوانتومی ماتریسی، شهودی تر بودن آن است. البته

    مکانیک کوانتومی موجی دارد. نوبه ی خود مزیت های خاص   خود را نسبت به به

در واقع، دو فرمول بندی مکانیک ماتریسی هایزنبرگ و مکانیک موجی شرودینگر معادل 

 دیراکهم هستند و به ظاهر متفاوت می باشند. بعد از ارائه ی این دو نوع از فرمول بندی، 

، فرمول بندی عمومی تری از و مجموعه ای از عملگرهابردارهای حالت به واسطه ی 

، نمایش صورت بندی دیراک، پیوستهدر یک پایه ی مکانیک کوانتومی مطرح کرد. 

ا ر مکانیک ماتریسی هایزنبرگ، گسستهو در یک پایه ی  مکانیک موجی شرودینگر

 توصیف می کند.

له ، معادکانیک کوانتومیبا ترکیب نسبیت خاص و ممیالدی  5291در سال  دیراکهمچنین 

، معادله ی مشهور دیراکرا به دست آورد.  در اتم ها ای برای توصیف حرکت الکترون ها

وجود ذره ی زیر اتمی پوزیترون ) پاد الکترون ( را پیش بینی می کرد که سرانجام پس از 

 ، ذره ی پوزیترون عمالً کشف شد.م ( 5299چهار سال ) 

ت که به ریاضیات  مکانیک کوانتومی ) که پایه و اساس درک در این کتاب قصد بر آن اس

و فهم مکانیک کوانتومی است ( بپردازیم. ریاضیاتی که با تالش های دیراک در توصیف 

 مکانیک کوانتومی حاصل گشت.

پیش از آنکه به اصل مطلب بپردازیم، در دیباچه اشاره ای گذرا به نگرش هستی شناسانه 

می پردازیم. چه بسا این دیباچه حاوی معانی و مطالبی باشد، جهت  برانگیزش  مطالعه ی 

 این اثر ناقابل.
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 دیباچه

 
 وجوی قوانینی بسیار کلی است ". شریف ترین رسالت فیزیکدانان جست " 

 ) آلبرت اینشتین (     

 

 " من به صراحت می گویم: هیچ نظریه ای اثبات پذیر نیست ".        

 ) کارل ریموند پوپر (          

 

و در زبان انگلیسی کیهان با واژه  kosmosکیهان واژه ایی است که در زبان یونانی بدان 

نهایت به زبان انگلیسی وارد شد  ) که از زبان یونانی به زبان التین و در Cosmosهای 

 ،)World  وUniverse  می گویند. چنانچه واژه های کیهان، جهان و گیتی را معادل هم

 معادل معنایی دارند.  Cosmosفرض کنیم، دو واژه ی اخیر با واژه ی 

به کلی ت هستی  ( Mario Bunge )در فرهنگنامه ی فلسفی ماریو بونگه  Cosmosواژه ی 

 است.   ( Universe )شده و مترادف گیتی  ها اطالق

در دو نوع، یعنی در علم و فلسفه  ( Cosmology )در همین فرهنگنامه کیهان شناسی 

 چنین تعریف شده اند:

شاخه ایی است از فیزیک که مقصود آن تشریح و تبیین پدیده ها  علِم کالن فیزیک : -5

اسی شاخه ایی از فیزیک و پدیدارها و مدل سازی گیتی است. چون علم کیهان شن

است، می 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 

با آفرینش دنیا و جدی تلقی شدن اصل انسان گرا یا   ( Big – Bang )مهبانگ 



است. از این رو، علم کیهان شناسی گمانه  ( Anthropic Principle )آنتروپیک 

ترین و نیز شگفت 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. 

یهان آیا ک ت یا نامتناهی؟سواالتی از این قبیل که آیا کیهان از نظر فضا متناهی اس

آغازی داشته؟ و یا پایانی خواهد داشت؟ آیا هستی انسان در کیهان حاوی هیچ اهمیت 

 ،و اصالً ذرات بنیادی جهان که همان عالم کوانتوم باشد کیهان شناختی هست و یا نه؟

 ؟د ) در کنش با هم هستند (چه هستند و چگونه رفتار می کنن

ک ی) رفتار ( ذراِت جهاِن میکروسکوپاصل این کتاب، ریاضیاتی است که اندرُکنش 

 را توصیف، صورت بندی و مدل سازی می کند.

و یا به عبارتی هستی شناسی که به تتبع در اجزای سازنده  فلسفه در کیهان شناسی -9

 )ون اتم گرایی بنیادین و پدیدارهای گیتی می پردازد. چ ( Constituents )ی 

Atomism) ذره گرایی، ارگانیسم گرایی، سلسله مراتب گرایی، سامانه گرایی و ،

 می گویند. ( World view )متن گرایی که بدان جهان بینی 

چنانچه در فرهنگنامه ی فلسفی ماریو آگوستو بونگه، عمیق بنگریم به نارسایی هایی در 

 آنچه گفته شد، پی می بریم.

1 

 بنیادین کیهان و اتم ذرات

 

درک  ماهیت  پیدایش  کیهان، بدون شناخت و فهم  ذرات بنیادین هستی امکان پذیر نیست. چرا 

که هر آنچه در درون و بیرون ماست، از ذرات بنیادین کیهان سرچشمه گرفته اند و همچنان 

بدا خود در حال می گیرند و در آینده نیز خواهند گرفت و باز دایره ها ی هستی به م

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 .

میلیارد سال پیش با رمبش  13.7دانشمندان کیهان شناس بدین باوراند که کیهان در حدود 

ر ابعادی بس کوچکتر از اتم هیدروژن ) تکینگی در مفهوم توده ای بی نهایت چگال و داغ د

 – Bigبنگ ،  –ریاضی ( انفجار عظیمی در پی داشت. انفجاری که بدان مهبانگ ) بنگ 

Bang .نام نهاده اند ) 

دانشمندان و فالسفه در اینکه قبل از مهبانگ، چه بوده و چه شده، حرفی برای گفتن ندارند 

به کل پوچ است و یا با ما هم پاسخ اند. پاسخی بدین معنا که یک  و اگر هم داشته باشند یا

مهبانگ روی نداده، بلکه بی شمار مهبانگ ها رخ داده اند و در آینده هم بدین صورت. با 

را  (Time – Space )زمان  –هر مهبانگ، توده ی بی انتها چگال و داغ و کوچک، فضا 

زمان  –ط گشته و پراکنده گردید. این  فضا با سرعت و شتابی در حد امکان پذیری منبس

 گسترش یافته همان کیهان و هستی است.

زمان را در حد توان ) نیروی دافعه ( از لحظه  –انبساط با شتابی تورمی کرانه های فضا 

ی مهبانگ در نیستی می گستراند و بدین صورت نیستی به هستی بدل می گردد. این انبساط 

ه نیروهای دافعه بر میدان های گرانشی ) نیروهای جاذبه ( چیره همه جانبه تا هنگامی ک

هستند، ادامه می یابد و همینکه وضعیت نیروها و میدان ها بالعکس شدند، کیهان رو به 

انقباض می نهد. انقباضی منتهی به تکینگی نو. این روال به شکل نامتناهی، همواره و 

 آن نیست.پیوسته و متناوب ادامه دارد و چیزی یارای 

البته همه ی مهبانگ ها منجر به پیدایش کیهان نمی گردند. زمانی گسترش همه جانبه ی 

زمان ) هستی یا کیهان ( بالقوه، بالفعل می گردد یا به عبارتی پیدایش کیهان صورت  –فضا 

می گیرد که شرایطی چنان مساعد روی دهد که پاد ذرات و ذرات بنیادی، چون کوارک ها 

رک ها، الکترون ها و پوزیترون ها ) پاد الکترون ها ( و دیگر ذرات با پاد ذرات و پاد کوا



های خود، در مقدار و تعداد کامال" برابر نباشند. چرا که در این صورت همان گونه که 

ها به دلیل ناپایداری قادر به هست ماندن نیستند به ذرات و  Xها و پاد بوزون  Xبوزون 

کوارک ها و پاد کوارک ها، الکترون ها و پوزیترون ها تجزیه پاد ذرات دیگری همچون 

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 آنچه می 

ی آنها پدید می آیند، پدیدار می شوند. از سوی مانند فوتونهای حاوی انرژی که از هم پاش

دیگر پس از دوران مجهول پالنک بایستی شرایط بسیار پیچیده ی مهبانگ ، به خصوص 

درجه ی سانتیگراد و یک صد  در دمای عظیمی حدود تریلون تریلیون ها در دوران تورم )

زمانی کوچکتر  –پس از مهبانگ که در این مدت فضا  s 35-10میلیاردم یکتو ثانیه، یعنی 

ا ( هم به لحاظ دما، فشار و ابرنیروهاز یک پروتون به اندازه ی زمین فوتبال انبساط می یابد 

و غیره چنان مساعد باشد که در دوران کوارک یا الکتروضعیف ) در طی مراحل یک صد 

، زپتو ثانیه، اتو ثانیه، s24-10ه یعنی ، یک یکتو ثانیs37-10میلیونم یک یکتو ثانیه یعنی 

پیکو ثانیه با دمای چند میلیارد تریلون درجه ی سانتیگراد ( گلئون ها، کوارک ها و پاد 

و سایر ذرات بنیادی و انرژی های محض  Wکوارک ها، ذره ی یا بوزون هیگز، بوزون 

 در قالب فوتون ها پدید می آیند.

ران تجزیه ی نیروی الکتروضعیف با دمای حدود چند در نزدیکی پایان دوران کوارک، دو

میلیارد تریلون درجه ی سانتیگراد در زمان تقریبی چند نانو ثانیه پس از مهبانگ شروع 

می شود و در این دوران است که نیروی الکترومغناطیس و نیروی هسته ای ضعیف تجزیه 

 حدت جدا شده بود.می گردند. نیروی گرانشی پیش از دوران تورم از ابرنیروی و

کیهان شناسان و فیزیکدانان بر این باورند که در کیهان، چهار نیروی بنیادی وجود دارند. 

منظور از نیروهای بنیادی بدین معنی است که آن نیروها از نیرو یا نیروهای دیگری پدید 

ائم بر ق نیامده اند و خود سرچشمه ی نخستین نیروها هستند. به زبان فلسفه نیروهای بنیادی

ذات خویش هستند و مبادی اصلی نخستین علت های نا معلول می باشند. به عبارتی، صرفاً 

 –علت محض بوده که متاخرترین علت ها هستند بی آنکه پیش از آنان علتی از لحاظ فضا 

زمان عینیت ) و حتی ذهنیت ( داشته باشند. به قول پدیدارشناسان و به نحوی 



خرین حلقه ی زنجیر هستند، هر چند از فلسفه ی آنان چنین مفهومی اگزیستانسیالیست ها آ

 آشکارا دیده نمی شود.

 ،نیرو یا میدان گرانش ) جاذبه (، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته ای ضعیف و قوی

نیروهای بنیادی طبیعت هستند. ظاهراً 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 

 . نیرویی نشات یافته از ماده و انرژی تاریک

نیروی گرانش نسبت به سایر نیروهای دیگر ضعیف تر است ولی برد بیشتری دارد. 

رد اتمی و نیروهای هسته ایی قوی در ب رد هسته و ذرات نیروهای هسته ای ضعیف در ب  

بنیادی با انرژی بسیار باال در ابعاد کوانتومی موجودیت دارند. نیروی الکترومغناطیس 

(Electromagnetism )  که از اختالط دو نیروی الکتریکی و مغناطیسی شکل گرفته

 ) عمود بر هم ( از فرکانساست به صورت دو موج الکتریکی و مغناطیسی سینوسی متعامد 

های اندک و پایین رادیویی تا حد اعلی فرکانس پرتوهای نهایی گاما ) از دو حد پایین و 

 د نداریم وارد جزئیات شویم.قصا به هر حال م باالی کشف شده ( ماهیت یافته است.



به تصویر  یادی، جهت چشم اندازی کلینیروهای بن وصرفاً جداولی از ذرات  ،در ادامه

  می پردازیم. یپایان به مبحث دوم و دیباچهاین در سپس در آمده اند و 

 

  بنیادی ذرات: 5 جدول

 (نیروها )بوزون ها ت حاملذرا –نیروهای بنیادی  :9 جدول
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 زمان –مفهوم و ماهیت فضا 

 

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 

بدین معنا که در هر مکانی از پارامتری مطلقاً مجزاء و ثابت پیش رونده شناخته می شد. 

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 آن ساعتها 

 با یک سرعت یکنواخت و یکسان در گردش به دور محور خود می باشند.

میالدی، آلبرت انیشتین با ارائه ی رساله ی فیزیک نسبیت خاص نخستین  5291در سال 

مبارزه با تابویی که فیزیکدانان قرن نوزدهم و بالخص در نیمه ی دوم آن قرن را سرگردان 

ساخته بود، هم نردبانی در کوچه ی بن بست فیزیک کالسیک به پا ساخت و هم به دوئل 

 گذاشت.سرسخت تابوهای نیوتونی پا به میدان 

در ده سال بعد، پس از ارائه ی مقاله ی فیزیک نسبیت عام ) که تا آن 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 هموردایی قوانین فیزیک و تبدیالت گالیله 

نتس تشریح گردیده بود، در جدل با آن نظریه ی جوان نابغه ی ناشناس ای و معادالت لور

بودند ( و به اثبات انحنای نور ستاره ایی در پشت کسوف کامل توسط تیمی از منجمین، 

 سنگ پایی بس گرانبها به فیزیک نیوتونی وارد ساخت و جهان علوم را به لرزه در آورد.



 

پیرامون خویش ادراک می کنیم خارج از جعبه ی هر آنچه ما نوع بشر در هستی و طبیعت 

هستی با فضای سه بعدی و زمان  در جریان نیست و به حکم عقل سلیم نیز نخواهد بود و 

نمی شود و نخواهد شد. دنیایی که ما در آن به دنیا می آییم و می میریم، عمری در حد   صفر 

به اتصال مکان ) فضای سه مطلق هست. در حقیقت  زندگی روزانه آدمیزاد بدون توجه 

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 

هکشان راه شیری و همچنین حرکت مداری گروه محلی کهکشانهای چهل و شش گانه در ک

 2.65وسعتی حدود ده میلیون سال نوری ) که تنها کهکشان امراه المسلسله با فاصله ی 

میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری بزرگتر می باشد ( به دور مرکز ابرخوشه ی 

میلیون سال نوری و متشکل از ده ها هزار کهکشان  599محلی کیهانی بنام سنبله با پهنای 

و بدین ترتیب حرکت مداری مجوعه ابرخوشه ی کیهانی به حول مرکز ابرفوق خوشه 

کیهانی مشتمل بر چندین میلیون کهکشان ) که همگی حرکات مداری به واسطه ی میدان 

های کهکشانی و  گرانشی میانگین ستاره ها و کهکشان ها و خوشه های محلی و ابرخوشه

ابر فوق خوشه ی کیهانی و الی آخر ( و بدین ترتیب با ادامه ی سلسله ی پویایی کیهان پویا 

) در حال انبساط با شتاب تصاعدی (، دور از حد   تصور ذهن آدمی همواره در حرکتی 

بنگ ( شروع  –میلیارد سال پیش با انفجار عظیم مهبانگ ) بیگ  13.7است که در حدود 

 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 

زمان بپردازیم. چرا که در همان نخستین لحظات مهبانگ، در مرحله  –است به ماهیت فضا 

میلیارد سال پیش تا کنون ادامه داشته  13.7، انبساط کیهان از حدود زمان –تورمی فضا 

زمان صرفاً در پویایی آن معنا  –است . فضا بدون زمان بی معناست و بالعکس. ضمنا فضا 

 دارد.



تصور کنید که فضا و زمان همچون تار و پود پارچه ایی در هم تنیده اند. البته این صرفاً 

زمان است، نه واقعیت موجود. برای درک  –ماهیت فضا  جهت درک ساده از مفهوم و

زمان بایستی به مفهوم بودن  هر جرم سماوی بپردازیم.  –عمیق ماهیت یکپارچگی فضا 

ی زمان قرار نمی گیرند. به زبان –هیچ جرمی، از اتم گرفته تا بزرگترین ستاره ها، در فضا 

نمی گیرد، بلکه هر جرمی در فضا زمان واقع نیست و در آن جا  –ساده تر جرم در فضا 

می  زمان بسط –زمان گسترانیده می گردد. بدین معنا که با اندرکنش یکپارچگی فضا  –

موضوع اساسی، حوضچه ای پر از آب را تصور  نیابد. برای درک سهولت در فهم ای

نمائید. به محض اینکه هندوانه ایی در حوضچه بیاندازیم، به میزان چگالش هندوانه آب 

حوضچه به بیرون می ریزد. البته تصور اشغال مکان هندوانه در حوضچه ی آب را از 

   .. .ذهن بیرون کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ضای هیلبرت فصل اول: ف

 

 مقدمه  -1-1

موجی و ماتریسی به ترتیب به سیستم های پایه ی پیوسته  مکانیک کوانتومی برای توصیف

وسته در پایه های پی تعریف  عملگرهای خطی سیستم هایی که مستلزم   مندیم.نیاز و گسسته 

ت ها که با توابع موجی هستند؛ به نحوی و گسسته -، برا( Bra )، براها ( Ket )، نمایش  ک 

سر و کار دارند. فضای هیلبرت  ی مربوطهدیگر عملگرها و سایر ( Bra-Ket )کت ها 

ار و ساخت ی ریاضیاست. ویژگی ها و تعمیم یافته ی فضای اقلیدسی یک فضای مجرد

برای درک درستی از صورت بندی های مکانیک  فضاهای هیلبرت و عملگرهای خطی

 ستند. ضروری ه ) موجی و ماتریسی ( کوانتومی

 فضای اقلیدسی -1-0

، یک خط حقیقی است. خط حقیقی در واقع خط اعداد Rک بعدی یدسی ییک فضای اقل

، Rنقاط حقیقی را شامل می گردد. در فضای تک بعدی مجموعه ی حقیقی است که تمامی 

است که فاصله ی میان عناصر یک مجموعه را تعیین حقیقی تابع  :Metricیک متریک ) 

را است،  Rحقیقی نقاط  عه ای ازمجمو X، که  X×Xدر  d حقیقی برای تابعمی نماید ( 

 با ضابطه ی ذیل نمایش می دهند:به زبان ریاضی 

 X×X          R :d 

 گویند، به شرطی که:یک فضای متریک می را  (X,d)زوج مرتب 

 .نباشد مثبتفاصله هیچگاه نا -5



صفر  ی میان دو شیء اگر و تنها اگر مکان دو شیء یکی باشند، آنگاه فاصله -9

 است.

 متقارن باشد.میان دو شیء ی فاصله  -9

 قضیه ی حمار یا نامساوی مثلث برقرار باشد. -4

 :با ضابطه ی R×Rبر  dدو نقطه ی حقیقی باشند، تابع حقیقی  yو  xبه عبارتی، اگر 

|x - y|  =d(x,y) 

فضای اقلیدسی یک  درمتریک  فضای، (R,d)زوج مرتب است.  Rیک متریک برای 

 بعدی می نامیم.

باشد، فضای اقلیدسی سه بعدی است.  3Rفضای اقلیدسی دو بعدی و هر گاه باشد،  2Rهرگاه 

 نمایش می دهیم. nRبعدی را با  nبا تعمیم مفاهیم مذبور، فضای اقلیدسی 

 و ) به ضرب داخلی ضرب نرده ای هم می گویند( به عبارتی دیگر یک با ضرب داخلی

  ن رم:

||𝐱|| = (√∑𝑥𝑖
2 

𝑛

𝑖=1

) 

هستند را فضای اقلیدسی  nRمتعلق به فضای برداری  nx… , 2, x1, x = (x( به نحوی که

n .بعدی می نامند 

 مقداری اسکالری است، به گونه ای که : b و a ضرب داخلی دو بردار

  𝐚. 𝐛 = |𝐚||𝐛| cosƟ 

 می باشد. bو  aزاویه ی بین دو بردار  Ɵو 

 

 



 فضای هیلبرت -1-3

ی تعمیم یافته است. از اینرو در فضای هیلبرت می مقصود از فضای هیلبرت، فضای اقلیدس

توان جبر برداری و حساب دیفرانسیل و انتگرال را از فضاهای اقلیدسی دو و سه بعدی به 

این فضا دارای فضای برداری  فضاهایی با هر تعداد ابعاد  متناهی و یا نامتناهی بسط داد.

حاسبه ی طول و زاویه را فراهم انتزاعی است که ساختار ضرب داخلی دارد و امکان  م

می کند. از طرفی فضای هیلبرت یک 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.

ای از بردارها و اسکالرها تشکیل یافته از مجموعه  Hخالصه آنکه یک فضای هیلبرت 

 است، به نحوی که از چهار ویژگی ذیل برخوردار است:

1-3-1- H یک 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:

 و ... a ،bز اسکالرهای و ... و مجموعه ای ا ѱ، φ ،ϒیک مجموعه از بردارهای  -

 نرده ایداری و یک قاعده برای ضرب یک قاعده برای جمع بر -

برخوردار  گروه آبلیاز خواص و ساختار یک  قاعده ی نخست ) قاعده ی جمع برداری (

 است. بدین معنا که:

که یک فضای برداری  ( H )عناصر یک فضای هیلبرت  φو  ѱالف( اگر بردارهای 

 جمع برداری آنها نیز برداری در همان فضای هیلبرت است. باشند، آنگاهاست، 

    ѱ + φ = φ + ѱخاصیت جابجایی پذیری دارد:  برداری خطیب( فضای 

 خاصیت شرکت پذیری دارد:برداری خطی ج ( فضای 

( ѱ + φ ) + ϒ  = ѱ + ( φ + ϒ ) 



بردار صفر ، بایستی یک  ѱی در فضای برداری خطی، مانند بردار د( به ازای هر بردار

O   : موجود باشد به نحوی که ѱ + O = O + ѱ = ѱ    

، بایستی یک بردار متقارن  ѱو( به ازای هر برداری در فضای برداری خطی، مانند بردار 

( -ѱ )    : موجود باشد به نحوی کهѱ + ( -ѱ ) = ( -ѱ ) + ѱ = O   

ر دارای خواص زیر در قاعده ی دوم، موسوم به قاعده ی ضرب، ضرب نرده ای در بردا

 یک فضای برداری خطی است:

نرده ) اسکالر ( در یک بردار، برداری دیگر در همان فضای  الف( حاصلضرب  یک

 φو  ѱبرداری خطی را به دست می دهد. به طور کلی می توان گفت: اگر بردارهای 

ب ترکی که یک فضای برداری است باشند، آنگاه هر گونه ( H )عناصر یک فضای هیلبرت 

عددهای حقیقی یا مختلط می باشند ( نیز یک بردار  bو  a) که نرده های  aѱ + bφخطی 

 در همان فضای برداری است.

 ضرب نرده ای بر روی بردار خاصیت توزیع پذیری نسبت به جمع دارد، یعنی:ب( 

( a + b )ѱ = aѱ + bѱ      وa( ѱ + φ ) = aѱ + aφ 

دارد،  نرده ها خاصیت شرکت پذیری نسبت به ضربضرب نرده ای بر روی بردار  ج(

 یعنی:

( ab )ѱ = a( bѱ ) 

5-3-1- H یک فضای تفکیک پذیر است 

مقصود آن 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 

متعلق  nѱبه هم نزدیک می شوند ( ت آن با جلو رفتن دنباله، همانند یک حد  همگرا، جمال

، ԑ >0و  Hمتعلق به  ѱموجود هست، به طوری که به ازای هر  …,n=1,2,3برای  Hبه 

 از این دنباله وجود دارد که به ازای آن : nѱحداقل یک 



 ԑ<  ||n ѱ - ѱ|| 

 x3, x2, x1x ,4… ,یک دنباله ی  :اد حقیقیدر مجموعه ی اعد تعریف دنباله ی کوشی

 ، یک ԑزمانی یک دنباله ی کوشی است هرگاه برای هر عدد مثبت دلخواه بسیار کوچک 

بزرگتر از  mو  nوجود داشته باشد، به طوری که برای همه ی اندیس های  Nعدد صحیح 

N :داشته باشیم 

ԑ< | mx - nx | 

( به عددی  nک فضای کامل با افزایش دامنه اش ) به عبارتی ساده هر دنباله ای که در ی

 همگرا باشد، یک دنباله ی کوشی است.

 است:به شکل زیر   nXدنباله کوشی یک نمودار 

 

: نمودار یک دنباله ی کوشی که با نقطه چین ) آبی رنگ ( نمایش داده شده است. 5 – 5شکل 

در آن تعریف شده است یک  nXکه دنباله ی همانگونه که از نمودار آبی رنگ پیداست، چنانچه فضایی 

 nXبه عبارتی دنباله ی  به عددی ثابت میل می کند. nفضای کامل باشد، حد دنباله با افزایش 

 همگراست.

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



 

گ ( نمایش داده شده است. : نمودار یک دنباله ی غیر کوشی که با نقطه چین ) آبی رن9 – 5شکل 

به عددی ثابت میل نمی کند و  nهمانگونه که از نمودار آبی رنگ پیداست، حد دنباله با افزایش 

 واگراست.

 تعریف شده و مثبت است H داخلی در فضایضرب  -1-3-0

( نشان   ( ѱ,φ ختلط را بااین عدد م عددی مختلط است. φ برداربا  ѱ بردار ضرب داخلی

 .می دهند

کمیت   ( با ( ѱ , φ برداری بایستی توجه کرد که  در حالت کلی کمیت  همواره  -

یک عدد  ( داخلینرده ای ) ابر نیست. چرا که حاصلضرب ( بر ( φ , ѱ برداری

  حائز اهمیت است. بردارمختلط می باشد. لذا ترتیب دو 

ѱ , φ ) ≠ ( φ , ѱ ) )   

 ( ѱ*φ  =) ѱ , φو   ( φ*= ѱ φ ) , ѱچون:   

 

برابر  ѱو  φبا مزدوج مختلط ضرب نرده ای  φو  ѱبردارهای  نرده ایضرب  -

 است:



*) ѱ , φ= (  φ ) , ѱ )   

 در خودش با یک عدد حقیقی مثبت برابر است: ѱضرب نرده ای بردار  -

2||ѱ||) =  , ѱ ѱ(  

 باشد، مقدار رابطه ی فوق صفر خواهد بود. 0ѱ = توجه شود چنانچه  

اعدادی  a , bو  بدین صورت در نظر گیریمرا  bѱ1 ѱa=  ѱ +2  هر گاه بردار  -

 نسبت به عامل دوم خطی است، یعنی: ѱو  φ، آنگاه ضرب نرده ای مختلط باشند

) 2) + b( φ , ѱ 1, ѱ ) = a( φ 2+ bѱ1 aѱ( φ ,  

اعدادی  a , bو  را بدین شکل تعریف کنیم bφ 1φ = aφ +2و هر گاه بردار 

نسبت به عامل نخست پاد خطی است،  φو  ѱب نرده ای ، آنگاه ضرمختلط باشند

 یعنی:

, ѱ )2 ( φ*, ѱ ) + b 1( φ*) = a , ѱ 2+ bφ 1( aφ 

 

 یک فضای کامل است H فضای -1-3-3

فضای هیلبرت یک فضای کامل است. مقصود از فضای کامل، فضایی است بدون هیچ 

 حفره و یا رخنه ای در آن فضا. 

فضایی که در آن اگر ک فضای کامل بدین صورت است: به در آنالیز ریاضی، تعریف ی

 Nهمگرا شود، یک فضای کامل  Nدر به عددی  Nهر دنباله ی کوشی از نقاط موجود در 

 یا فضای کوشی گفته می شود. 

قابل تفکیک و جداسازی است. لذا هر دنباله ی کوشی از  Hپیش تر اشاره کردیم که فضای 

 همگرا می گردد.  Hای به یک عنصر فض Є Hn ѱعناصر 

 

 



                ، رابطه ی : nѱیعنی به ازای هر 

0 = || m ѱ – nѱ|| lim  

                     n,m     ꝏ        

 را تعریف می کند به طوری که : Hحدی یکتای  ѱیک 

0  =||  mѱ – nѱ ||lim  

                     n,m     ꝏ 

وجود ندارد و بنابراین  ( H )رت و این بدان معناست که هیچ گونه رخنه ای در فضای هیلب

 فضای هیلبرت یک فضای برداری کامل است.

 در فضاهای برداری دو مفهوم اساسی و مهم مطرح می شوند: پایه و بعد

 کامل برداری هیلبرت (پایه ی یک فضای برداری ) مانند فضای  -1-3-4

 ای برداری،مجموعه ی تعداد بردارهای مستقل خطی ممکن بیشینه ی متعلق به یک فض

 پایه ی یک فضای برداری را تشکیل می دهند. 

که در یک فضای برداری نمایش   )n, … φ 3, φ 2, φ 1φ  (مجموعه ای از بردارهای 

گویند و بصورت خالصه وار می نویسند: می داده می شوند را پایه ی آن فضای برداری 

} iφ { 1. در این صورت هر یک از بردارهایφ ،2φ ،3φ، ....  وnφ  را بردارهای پایه

 در آن فضای برداری می نامند.

از آنجا که در مکانیک کوانتومی با بردارهای مستقل خطی بهنجار متعامد سر و کار 

از آنجا که ضرب نرده ای  داریم، مجموعه ای از چنین بردارهایی را در نظر می گیریم.

 دارهای بهنجار متعامد بایستیدو بردار متعامد برابر اسکالر صفر است، ضرب نرده ای بر

 وست ی دیراک اتابع دلتا ijδ که صدق کند. )ijδ= j φ. i φ) = j φ, i φدر رابطه ی 

 تعاریف گوناگونی دارد. 



م، سر و کار داری بار نقطه ایو  جرم نقطه ایاز آنجا که در فیزیک مکانیک کوانتومی با 

 .تندهس برخوردار ائز اهمیِت بسیاریحاز ، پله ای هوی سایدو  توابع دلتای دیراکشناخت 

 

 تابع دلتای دیراک: -1-4

 – فرضی است که مقدار ) خروجی تعمیم یافته ی با زبانی ساده تابع دلتای دیراک، تابعی

و یا هر نقطه ای از دامنه اش  - برد ( آن در کلیه ی دامنه اش، به جزء در نقطه ی صفر

دامنه یا بازه ای از دامنه ی تابع دلتای  ) نقطه ی تعریف شده در که مد نظر ناظر است

 یا نقطه – نقطه ی صفرکه مجموعه ی اعداد حقیقی است صفر می باشد و در  - دیراک (

، به نحوی که همواره تابع بی نهایت است خروجی از دامنه اش، مقدار - تعریف شدهی 

) نقطه ی  ی باشدمد نظر ناظر مکه ی اهر نقطه  انتگراِل آن که شامِل نقطه ی صفر و یا

  .، برابر یک استتعریف شده (

، نمایش داده می شود δ(x)که با حرف یونانی دلتای کوچک  تابع دلتای دیراک در واقع

رد های مختلف علوم و مهندسی کاربیافته است که در زمینه یکی از انواع مختلف توابع تعمیم

 در زمان را و ناگهانی لحظه ایگ نیروی بزر ک، اگر بخواهیم ینمونهفراوانی دارد. برای 

ضربه  کنیم. این تابع که تابع، از این تابع استفاده مینماییمبه صورت ریاضی بیان  کوتاه

، یکی از فیزیک دانان نامی نیمه   (Paul Dirac)ل دیراکاوشود، توسط پنیز نامیده می

با ترکیب  میالدی 5291وی همان کسی بود که در سال  .مطرح شدنخست قرن بیستم، 

به معادله ای دست یافت که حرکت الکترون ها  مکانیک کوانتومی و نسبی ت خاص انیشتین

توصیف مکانیک کوانتومی را توصیف می کرد. همچنین نمادگذاری های دیراک در 

 معروف است و در بخش های آتی بدان خواهیم پرداخت.

 :به صورت زیر است به زبان ریاضیاین تابع 

𝛿(𝑥) = {
0     , 𝑥 ≠ 0
∞    , 𝑥 = 0

∫، به نحوی که :  𝛿(𝑥) 𝑑𝑥 = 1    
∞

−∞
 



 :داریم aبرای نقطه ی تعریف شده ی  و یا

𝛿(𝑥 − 𝑎) = {
0     , 𝑥 ≠ 𝑎
∞    , 𝑥 = 𝑎

∫، به نحوی که :  𝛿(𝑥 − 𝑎) 𝑑𝑥 = 1    
∞

−∞
 

 

 به شکل زیر است: x = 0نمودار تابع دلتای دیراک برای 

 

 ԑو عرض  /ԑ1نمودار یک مستطیل با طول  -، ب 0x=برای  تابع دلتای دیراک -: الف9-5شکل 

 فوقهایی با مساحت واحد مطابق شکل ضربه حد توان به عنوانرا می )xδ( تابعهمچنین 

، اما مساحت  )ε→+∞/1( شودتر میک گاه ضربه باری، آن→0ε در نظر گرفت. وقتی

 .ماندباقی می 1 زیر منحنی، همان

 که یک تابع تابع دلتا :مثالا را می توان به اشکال دیگری نیز تعریف کرد.  )xδ( تابع

 را می توان بصورت حدی زیر تعریف نمود: ریاضی معمولی نیست،

δ(𝑥) = lim
ԑ→0

δ 
(ԑ)

(𝑥) 

 که در آن:

δ (ԑ)(𝑥) = {
1/ԑ            , −ԑ/2 < 𝑥 < ԑ/2
0            ,     | 𝑥 | > ԑ/2

 

 : کرد یا تابع دلتا را با معادالت انتگرالی تعریف

∫ 𝑓(𝑥)δ(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

= 𝑓(0) 

 یا:        



∫ 𝑓(𝑥)δ(𝑥 − 𝑎)𝑑𝑥
∞

−∞

= 𝑓(𝑎) 

 برای نقطه ی رابطه ی انتگرال گیری اخیر را می توان به عنوان یک ابزار نمونه گیری

 در علوم کاربردی و مهندسی دانست. ،x = aیا تعریف شده ی مد نظر 

 و یا تابع دلتا را می توان بصورت حد تابع های تحلیلی مانند توابع زیر بیان نمود:

δ(𝑥) = lim
ԑ→0

sin (
𝑥
ԑ
)

𝜋𝑥
 

 یا:

δ(𝑥) = lim
𝑎→∞

𝑠𝑖𝑛2(𝑎𝑥)

𝜋𝑎𝑥2
 

 و یا:

δ(𝑥) = lim
ԑ→0

ԑ

𝜋(𝑥2 + ԑ2)
 

ابع دلتای ی تهای زیادی براتعریف تاکنون خالصه، تابع دلتای دیراک تعاریف بسیاری دارد.

ها ضروری دانستن آندرک و . این تابع، سه ویژگی اصلی دارد که نددیراک ارائه شده ا

 :ها عبارتند ازاست. این ویژگی

نهایت است. بنابراین، مقدار تابع ، مقدار تابع دلتای دیراک، بیx = aنقطه ی تعریفی  در

 نهایت یا تعریف، بی( x = a ) دلتای دیراک، جز در یک نقطه که برای آن تعریف شده است

های دوم و سوم، برای هر بازه شامل الزم به ذکر است که انتگرال در ویژگی نشده است.

 .درست است ( x = a )ی تعریف شده  نقطه

 طهیک نق ءاست. مقدار این تابع، در هر جایی جز ر خور توجهعی دتابع دلتای دیراک، تاب

( x = a )، ای که آن نقطه را شامل شود، برابر صفر است و مقدار انتگرال آن در هر بازه

ر دبینیم که تابع دلتای دیراک یک تابع واقعی نیست و است. اگر کمی دقت کنیم، می 5با 

توزیع  یا (Generalized Function) م یافتهتابع تعمی مثالی از چیزی است که حقیقت،



شود. با وجود عجیب بودن، این نامیده می  (Generalized Distribution) یافته تعمیم

 .های ناگهانی و یا نیروهای بزرگ به یک سیستم بسیار کارآمد استسازی شوکتابع در مدل

. دلتای دیراک را حل کنیم دیفرانسیل شامل تابعمعادله ی خواهیم یک فرض کنید میمثالً 

تابع دلتای دیراک را تبدیل کنیم. برای  آن را به مقدار اولیه، الزم استبا قبل از حل مسئله 

 .نماییمتوانیم از ویژگی سوم استفاده این کار می

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

حد 
sin(

𝑥

ԑ
)

𝜋𝑥
 . در این صورت می توان نوشت:بهره جست 

 

cos𝑛𝜃 + 𝑖 sin𝑛𝜃 = (cos𝜃 + 𝑖 sin 𝜃)𝑛 = 𝑒𝑖𝑛𝜃  

 

 لذا:

sin 𝑛𝜃 = 1/2𝑖(𝑒𝑖𝑛𝜃 − 𝑒−𝑖𝑛𝜃) 

 

sin (
𝑥

ԑ
) = 1/2𝑖(𝑒𝑖

𝑥
ԑ − 𝑒−𝑖

𝑥
ԑ) 

 

lim
ԑ→0

sin (
𝑥
ԑ
)

𝜋𝑥
= lim (ԑ → 0)

(1/2𝑖(𝑒𝑖
𝑥
ԑ − 𝑒−𝑖

𝑥
ԑ))

𝜋𝑥
= lim∫ 𝐞𝐢𝐤𝐱𝐝𝐤 =

𝟏/ԑ

−𝟏/ԑ
ԑ→0

 

 

𝟏/(𝟐𝛑)∫ 𝐞𝐢𝐤𝐱𝐝𝐤
∞

−∞

=  𝛅(𝐱) 

 



𝟏/(𝟐𝛑)∫ 𝐞𝐢𝐤𝐱𝐝𝐤
∞

−∞

=  𝛅(𝐱) 

 

 تابع دلتای دیراک ویژگی های جالب توجه ای دارد، مانند موارد زیر:

1- (-x) = δ(x)         ,        δ(x-a) = δ(a-x)      δ  ،یعنی δ(x) .تابعی زوج است 

0-    δ(x) =0       به ازای   x ≠ 0    

3- xδ(x) = 0       

4-      δ(ax) = (1 / |a|) δ(x)   , a ≠ 0 

5-  f(x) δ(x-a) = f(a) δ(x-a) 

 :داریم     a < 0 < bبه ازای  -6

 ∫ δ(x) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= 1 

7- ∫ δ(x − 𝑎)δ(x − 𝑏) 𝑑𝑥
𝑑

𝑐
= δ(a − b)  به ازای  a , b < d < c 

δ[f(x)] = ∑
1

| 𝑓′(𝑥𝑖) |
δ(x − 𝑥𝑖)

𝑖

 

 

 تابع پله ای هوی ساید: -1-5

د، یک نمونه از توابع پله ای است، به نحوی که می توان آن را به تابع پله ای هوی سای

 صورت زیر تعریف نمود:



𝚯(𝐱) = {
1    , x > 0
0    , x < 0

 

 یم، تابع دلتا بدست می آید:اگر از تابع هوی ساید مشتق بگیر

d

dx
𝚯(𝐱) = 𝛅(𝐱)       

 

ریاضیدان انگلیسی   (Oliver Heaviside)اولیور هویساید که توسط 𝚯(x)  تابعدر واقع 

به ازای مقادیر ، برابر با صفر و برای مقادیر  𝚯(x) ابع پله ای است. مقداروای از ت، نمونه

 (Heaviside Function) توان تابع هویسایدرتیب می. به این تباشد را می 5مثبت، مقدار 

را معادل با تابع عالمت دانست به طوری که تبدیل جابجایی و تغییر مقیاسی به شکل زیر 

 .رویش انجام شده باشد

 Θ(x) =
sgn(x) + 1

2
 

قابل مشاهده است. واضح است که این تابع در تک  زیرنمودار تابع هویساید در تصویر 

در نظر گرفته شده، مهم آن است که مقدار تابع در این نقطه،   0.5 برابر باx = 0  نقطه

.متمایز با دو فاصله قبلی و بعدی یعنی مقادیر منفی و مثبت باشد

 

 𝚯(x): نمودار تابع پله ای هوی ساید 4-1شکل 

 ادامه مطلب، نسخه ی اصیل کتاب را خریداری منائید ایفترهجت داب عرض پوزش، 

 



 

 

 

 

 

 بردارهای حالت  فصل دوم:

 

 مقدمه -2-1

بردار، مستقل از سیستم مختصات انتخابی نخست الزم است متذکر شویم که معنای یک 

. بدین معنی که به کار بسته می شوندای می باشد که برای نمایش مولفه های آن بردار 

دستگاه مختصات کارتزین سه بعدی، دستگاه مختصات کروی  کل، در مفهوم یک بردار در

ا مولفه های بردار به  فاوت گونه ای متو دستگاه مختصات استوانه ای یکسان هستند و صرفا

به همین صورت، حالت یک سیستم میکروسکوپی معنای  به نمایش گذاشته می شوند.

 مستقل از پایه ای که در آن بسط داده شده است، دارد.

این  ( Bra – Ket)ت کِ  –و برا  (Bra)، برا (Ket)پاول دیراک با طرح مفاهیِم ِکت 

نی مختصاتی آنها آزاد سازد. با این بردارهای حالت را از مع امکان را فراهم آورد که

اما اینکه بردارهای حالت  ، کار با مکانیک کوانتومی آسان و شفاف گردید.صورت بندی

 و آنچه تا کنون گفته شد به چه معنایند، در ادامه تشریح و توصیف شده اند.

 

 

 



 

 

 بردارهای حالت -2-2 

مکانیک کوانتومی در یک ، نمایش دهنده ی حالت فیزیکی یک سیستم در بردارهای حالت

بردارهای حالت را در پایه های متفاوت در یک فضای فضای هیلبرت هستند. می توان 

 هیلبرت به واسطه ی بسط توابع نمایش داد.

 فضای برداری همزادرا به یک  فضای برداریاز آنجا که در جبر خطی می توان هر 

برای فضای برداری  |ѱ 〉ماد را با ن ѱوابسته نمود، دیراک بردار حالت ) بردار ( 

به  ) یا ِکتدار بدان بر که هیلبرت ) از این به بعد به اختصار فضای ِکت (، نمایش داد

 همزاد برای فضای برداری 〉ѱ | را با نماد ѱ  و بردار حالت .اختصار: ِکت ( می گویند

برا (  اختصار:) یا به  براکه بدان بردار  ( براهیلبرت ) از این به بعد به اختصار فضای 

در فضای هیلبرت  |ѱ 〉 کتِ الزم به ذکر است که برای هر  می گویند، نمادگذاری کرد.

H  ی منحصر به فرد برایک| ѱ〈  در فضای همزاد هیلبرتdH .وجود دارد و بر عکس 

جهانی را تصور  –برای فهم ساده ی یک فضای همزاِد یک فضا، یک جهاِن موازی این 

موجود کامالا معادل در جهان موازی  جهانی، یک –موجود در این  نمایید که به ازای هر

موجودیت هستی دارد که از هر حیث مانند هم هستند و تنها تفاوت آنها حضور )وجود( 

جهانی است  –در جهانی دیگر است که این دو جهان موازی ) که جهان موازی همزاد این 

 و برعکس ( عین هم می باشند.

دو برداِر ِکت و برا با نماد  ضرب نرده ای ) داخلی (گذاری دیراک، در نماد: کت –برا 

می گویند. به عنوان نمونه، ضرب نرده ای دو  کت –برا نشان داده می شود که بدان  〈|〉

 نمایش می دهند. 〈 ѱ | φ 〉 را بدین صورت 〉φ |و  |ѱ 〉برداِر 



 

 

 ردارهای حالت در مکانیک کوانتومیمفاهیم و ماهیِّت ب -2-3

نمادگذاری های دیراک، منجر به صورت بندی عمومی تر و ساده تر بردارهای حالت و 

در صورت بندی مکانیک کوانتومی موجی،  ѱ(r,t)مکانیک کوانتومی شد. توابع موج 

 تابعهمانگونه که یک  هستند. Hعناصر فضای هیلبرت  ،|ѱ 〉همانند کت های عمومی 

کت نیز بردار حالت همچون یک ، یک دهدموج یک سیستم را به طور کامل نمایش می 

به معنای دانستن تمام دامنه های | ѱ 〉ت  یک ک از این رو دانستن .چنین نقشی را ایفا می کند

 در تمامی نمایش های ممکن است. ѱ(r,t)یک تابع موج 

بردارهای حالت مستقل از هر تمایش  خاص  مختصاتی در دستگاه های مختصاتی ) 

و این خاصیت  ذاتی بردارهای حالت است. و از  ستوانه ای ( هستند.کارتزین، کروی و ا

ابتدا مقصود  دیراک از طرح بردارهای حالت، رهایی از مختصه ها در دستگاه مختصاتی 

اقدامی که محاسبات را ساده تر و قابل فهم تر کرد و صورت بندی مکانیک کوانتومی  بود.

 را عمومی تر نمود.

ری از ماهی ت بردارهای حالت، دست خواهیم یافت. جهت دستیابی به در ادامه به درک بیشت

 چنین درکی، پرداختن به مسائلی است که در ادامه مطرح می شوند.

 روابط فی ما بین عملگر انتگرال و بردارها: -0-3-1

توابع خود در فضاهایی تعریف می شوند که بدان ها فضای توابع گفته می شوند. از آنجا که 

ط یک عنصر برداری با یک تابع مختله با فضای توابع ) پیوسته ( می توان گفت: در رابط

 عنصر برداریرای ضرب نرده ای دو و ضرب نرده ای با انتگرال ها مرتبط پذیر است، ب

(x)ѱ  وφ(x) :می توان نوشت  

 (ѱ,𝜑) = ∫ѱ ∗ (𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥  



لذا اگر خواستار  وجود ندارد. (ѱ,𝜑)چنانچه این انتگرال واگرا شود، آنگاه ضرب نرده ای 

یک فضای تابع  دارای یک ضرب نرده ای باشیم، آنگاه بایستی آن نوع از توابعی را که به 

متناهی است انتخاب نماییم. به خصوصو هرگاه ضرب  (ѱ,𝜑)ازای آنها ضرب نرده ای 

گرال پذیر انت ѱ(x)در خودش متناهی باشد، در این صورت می گوییم که  ѱبردار نرده ای 

 مجذوری است. به زبان ریاضی:

(ѱ, ѱ) = ∫|ѱ(𝑥)|2 𝑑𝑥  

می باشد،  Hفضای توابع انتگرال پذیر مجذوری دارای ویژگی های یک فضای هیلبرت 

توابع انتگرال پذیر مجذوری نیز یک تابع انتگرال پذیر  چرا که هر گونه ترکیب خطی از

می ویژگی های ضرب نرده ای یک فضای در تما (ѱ , φ)مجذوری است و ضرب نرده ای 

 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 گفتیم، 

مستقل خطی مورد نیاز برای پوشش دادن بعد یک فضا از تعداد بیشینه ی بردارهای پایه ی 

 آن فضا به دست می آید.

،  xالزم به ذکر است که به رابطه ی انتگرالی اخیر، تابع چگالی احتمالی موج در یک ب عد 

 (ѱ , φ)به طور خالصه: هر گاه ضرب نرده ای برای توابعی چون  نیز گفته می شود.

در خودش ) یعنی تابع احتمالی چگالی  ѱمتناهی باشد، خاصه هر گاه ضرب نرده ای تابع 

 ( در زیر انتگرال متناهی باشد، می گوییم تابع انتگرال پذیر مجذوری است.

 

 ادامه مطلب، نسخه ی اصیل کتاب را خریداری منائید ایفترهجت داب عرض پوزش، 

 

 



 

 

 

 

 

 عملگرهاو  ، میدان هادستگاه های مختصاتفصل سوم: 

 

 مقدمه -3-1

در سه دسته عمومی  کمیت های ریاضی و بالطبع آنها، کمیت های فیزیکی را می توان

عددی (، کمیت های برداری و  –کمیت های نرده ای ) اسکالری  بندی کرد:صورت 

 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 

توابع نرده ای در فضاها ریف می شوند. به عنوان نمونه، و میدان های مختص به خود تع

در فضاها و میدان های برداری و توابع تنسوری در  و میدان های نرده ای، توابع برداری

 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. 

زیع دما در حجمی از فضا و یا توزیع مقادیر فشار در حجمی از یک سیّال، نمونه ای تو

هستند. کمیت های برداری، همچون نیروها در از کمیت ها، فضاها و میدان های نرده ای 

فضاها و میادین برداری مطرح می شوند، مانند نیروهای گرانشی در میدان های گرانشی، 

نهای الکتریکی، نیروهای مغناطیسی در میدان های مغناطیسی نیروهای الکتریکی در میدا

 و نیروهای الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در میدان های الکترومغناطیسی.



البته این بدان معنا نیست که ماهیت هر کمیتی صرفآ در فضا و میدان خود خوش تعریف 

ی م جریان الکتریکی متغیرید تولمی باشد. بارهای الکتریکی متغیِر متحرک، منجر به 

گردد و جریان الکتریکی متغیر، یک میدان الکتریکی متغیر ) نسبت به زمان ( تولید می 

 کند که این نیز به نوبه ی خود به تولید میدان مغناطیس می گردد و بر عکس.

 بدین معنا که کمیت در بیشتر پدیدارهای فیزیکی، به جزء اندازه، جهت نیز مطرح است.

ی برداری ) در ظاهر ( نقش مهم و گسترده ای در طبیعت ایفا می کنند. در این صورت، ها

لی مطرح می گردند: مسائ در این صورت دستگاه های مختصات اهمیت می یابند.وجود 

بایستی چه دستگاه مختصاتی را برای توصیف رویدادهای طبیعت برگزید؟ این دستگاه 

یکی می توان اختیار کرد؟ پدیدارها و رویدادهای مختصات را نسبت به چه مبداء و هست

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. آلبرت انیشتین در اوایل قرن بیستم به این مسائل اندیشید 

ر پی بنای نظامی برای رویدادهای طبیعت که فارغ از هر دستگاه مختصات و ناظری و د

ما قصد نداریم در اینجا بدان  باشند، بر آمد و در این راه به موفقیت های چشمگیری رسید.

 ها بپردازیم. 

ده خط یدر این فصل به تشریح چهار دستگاه مختصاِت کارتزین، کروی، استوانه ای و خم

عملگرهای گرادیان، الپالسین، دیورژانس، کرل و غیره خواهیم پرداخت. اما و همچنین 

عملگرهای دیراک می کنیم. این نوع عملگرها که بر در ابتدا، اشاره ای مختصر به 

بردارهای حالت که فارغ از دستگاه های مختصات هستند، از اهمیت منحصر به فردی در 

 توصیِف مکانیک کوانتومی برخوردار اند.

 

 

 



 ، دستگاه های مختصات عملگرهای دیراک -3-2

ریاضیات مکانیک کوانتومی نقش اصلی را ایفا می کنند. تعریف یک عملگر عملگرها در 

است به طوری  قاعده ی ریاضی، یک عملگریک را می توان بدین صورت بیان نمود: 

ن اعمال شود، آ |ѱ 〉کت بر یک  ( Hفضا ) همچون فضای هیلبرت در یک  که هرگاه

ا مبدل می کند.  همان فضادر  ،|ѱ' 〉کِت دیگری مانند را به  چنین تبدیلی برای طبیعتا

 ) همچون فضای همزاد هیلبرت فضای همزاد ها نیز صادق است، یعنی هر گاه در یک برا

dH)  برای بر یک| φ〈  دیگر برایاعمال شود، آن را به | 'φ〈  ی همزادهمان فضادر 

  می کند. تبدیل

 به زبان ریاضی:

 | 'φ〈  =| φ 〈Â       ,        〈 'ѱ|   =〈 ѱ Â | 

 به طور مشابه برای توابع موج نیز می توان نوشت:

Âѱ(r) = ѱ'(r)        ,        φ(r)Â = φ'(r) 

ѱ(r)  وφ(r)  دو تابع موج سه بعدی هستند به طوری که بردارr  دستگاه مختصات در

 بصورت زیر است: x , y , zصه ی بیانگر سه مخت سه بعدی کارتزین

r = xi + yj + zk 

x = rsinθcosφ , y = rsinθsinφ , z = 

rcosθ 

r = rsinθcosφ i + rsinθsinφ j + rcosθ 

k 

2+ z 2+ y 2= x 2|r| 

 2)θ+ (rcos 2sinφ)θ+ (rsin 2cosφ)θrsin= ( 2|r| 



 بعدی 3: دستگاه مختصات کارتزین  1-3شکل 

 

 

 کروی داریم: برای دستگاه مختصات

 در مختصات کروی بدین صورت است: r بردار 

2+ z 2+ y 2= x 2rφ   , + z θ+ yr = x r 

x = rsinθcosφ , y = rsinθsinφ , z = rcosθ 

r ≥ 0    ,      0 ≤ θ ≤ 2π      ,         0 ≤ φ ≤ π     

البته در دستگاه مختصات کارتزین )دکارتی( نیز 

دستگاه با مختصه های به روابط مختصه های آن 

 مختصات کروی اشاره کردیم.

 کروی: دستگاه مختصات  2-3شکل           

 دیفرانسیل ها در دستگاه مختصات کروی:

 

 

 

 

 

 

 

  کرویدستگاه مختصات بردارهای واحد در :  3-3شکل 

  (r + dr ,θ + dθ,φ + dφ) به (r , θ, φ) جایی بینهایت کوچک ازبرای جابعنصر خط 

 :رابر است بای سه دیفرانسل خطی، دیفرانسیل سطحی و دیفرانسیل حجمی ب، برا



 دیفرانسیل خطی:       dl = dr r + rdθ θ + r sinθ dφ φ                                

 دیفرانسیل سطحی:      φ θ+ r dr d θdφ  r+ = r sinφ d rdφ  θsinφ d 2= r sd 

 دیفرانسیل حجمی:                                                    dφ θd dr sinφ 2rdv =  

 

 :داریم گاه مختصات استوانه ایدستدر  

در این دستگاه مختصات، هر نقطه ای از یک 

فضای سه بعدی به واسطه ی شعاع دایره ی 

 xو محور  r، زاویه ی میان (r)مقطعی استوانه 

ها و ارتفاع ) محور مرکزی ( استوانه یا همان 

 :ها مشخص می شود zمحور 

x = r cosθ   ,  y = r sinθ   ,   z            

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

 استوانه ای: دستگاه مختصات  4-3شکل 

 می توان دستگاه مختصات استوانه ای را به صورت زیر نیز بیان نمود:

، زاویه میان شعاع 5-3توجه شود که در شکل 

. θاست و نه  φها  xمقطعی استوانه و محور 

ا  وانه نیست، بلکه یک شعاع مقطعی است rضمنا

دستگاه بردار است که ابتدای آن در مبداء 

مختصات و انتهای آن نقطه ای در فضا است. در 

ها می zو محور rزاویه میان بردار θاین شکل، 

  دایره ای است با باشد. منحنی نقطه چین یک ربع

  نمایش دیگری از دستگاه مختصات استوانه ای: 5-3شکل 



 .  θ ≤ π/2 ≥ 0با محدوده  rو شعاع مرکز مبداء مختصات  

. و اندازه ی آنها واحد ) یک ( می باشد عمود بر هم هستند φˆ , θˆ, ȓ یکه ی بردارهای

خط مماس  ˆθجهت بردار یکه ی  است، r، همان جهت بردار اصلی  ȓ یکه ی جهت بردار

) قاعده  خط مماس بر دایره ی مقطعی ˆφو جهت بردار یکه ی  rبر ربع دایره با شعاع 

 می باشد. r sinθی ( استوانه با شعاع 

 برابر است با: rاندازه ی مولفه های بردار 

x = r sinθ cosφ    ,    y = r sinθ cosφ    ,     z = r cosθ 

 نمایش دهیم، در این صورت داریم: Aرا با نماد  rچنانچه بردار 

  ˆφ θ+ r cos ˆθ φosc θr sin+  ȓφ cos θr sin = ˆφ φ+ A ˆθ θ+ A ȓ r= A A 

 می توان گفت: دستگاه مختصات خمیده ی خطدر مورد 

به  ت.اسدر فضای اقلیدسی  استوانه ایو  کروی، کارتزینتعمیم یافته ی سه دستگاه مختصات  دستگاه مختصات خمیده ی خط

دستگاه مختصات خمیده ص از در فضای اقلیدسی، نمونه هایی خا استوانه ایو  کروی، کارتزینسه دستگاه مختصات  عبارتی،

  هستند. ی خط

از آنجا که پیش تر گفته بودیم که دستگاه های مختصات در اکثر مواقع برای توصیف و 

توزیعِ کمیت های فیزیکی، چه نرده ای یا برداری و یا تنسوری باشند، در میدان مربوطه 

کاربردی تر  روند. اینکه کدام دستگاه مختصات برای کمیتی خاصی خود به کار می 

ی گاست، به ماهیت و رفتار آن کمیت و ساده سازی بهینه تر در تشریحِ رفتار آن کمیت بست

دارد. به عنوان نمونه، در مسائلی با تقارِن کروی در یک فضای سه بعدی، دستگاه 

مختصات کروی کار آمدتر از دیگر دستگاه های مختصات می باشد. مثالا در مکانیک 

انیک کوانتومی و یا حرکت یک ذره در یک میدان، به کارگیری اجرام سماوی و مک

 دستگاه مختصات کروی مطلوب تر و ساده تر است.



ندارد های مختصات استاخط، توصیفی کلی و یکپارچه از دستگاهی  دستگاه مختصات خمیده

 دهد.ارائه می

عملگر  و کرل ،دیورژانس ،گرادیان مانند تانسورها و برداری ان  حساب اصطالحات عمومی 

 .بر هستندخط هم معتی  برای مختصات خمیده الپالس

 

دستگاه مختصات خمیده ی خط نمایِش : 6-3شکل   

به صورت  مختصات دکارتی با استفاده از بعدی فضای سه در p دلخواه ی هر نقطهبرای 

مسطح و عمود بر یکدیگرند؛  z و x ، yشود. سطوح نشان داده می(  x ) ، y،z تایییک سه

ن دستگاه خط ای بنابراین از فصل مشترک این سه صفحه عمود برهم محورهای راست

q 3و  2q = ، ثابت1q  =سه دسته سطح ثابت مکنیمی آیند. اکنون فرض مختصات بدست می

که این بار الزاماً عمود برهم یا مسطح نباشند، یعنی این سه دسته سطح  مداشته باشیثابت  =

2q و 1q توانند خمیده شکل بوده و عمود برهم نباشند. چون فصل مشترک سه دسته سطحمی

مختصات  را 3q2 , q1 ,(q( اند، مختصاتهای خمیده شکلیکدیگر به صورت خط با 3q و

 .نامندمی خطی  خمیده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:General_curvilinear_coordinates_1.svg?uselang=fa


 

خمیده ی خط دو بعدی دکارتی، افاین و دستگاه مختصاتسه  نمایِش : 7-3شکل   

قرار پذیر زیر برهای وارونخط و دکارتی، با استفاده از تبدیلارتباط بین مختصات خمیده

 :شودمی

(x ,y ,z )1= q 1,                  q               )    3,q 2,q 1x(qx =  

(x ,y ,z )2= q 2,                  q                  ) 3,q 2,q 1y = y(q 

(x ,y ,z )3= q 3)                  ,                  q 3,q 2,q 1z = z(q 

می توانیم به صورت یک بردار مکان  ، هر نقطه راخمیده خط دستگاه مختصاتی در یک

r  نشان دهیم که برای بردار مکانr :داشته باشیم 

3b 3q 3+ h 2b 2q 2+ h 1b 1q 1= h r 

1h ،2h  3وh  ضرایب مقیاس که نشان دهنده ی تغییر شکل ایجاد شده از دستگاه مختصاتی

 3q 3hو  q 1h  ،2q 2h 1.هستند ،کارتزین به دستگاه مختصاتی خمیده ی خط می باشند

بردارهای پایه ی مختصات خمیده ی خط  3bو  1b  ،2bو  rمختصه های بردار مکان 

 وابسته هستند، می باشند. 3qو  1q  ،2qکه به ترتیب به مختصات 



 در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است: rبرای نمونه، بردار مکان 

3q 3,        z = h  2         q 2,          y = h      1    q 1h  =x 

= k 3b      = j              ,    2b      ,                 = i 1b 

     در نتیجه:

r = xi +yj + zk 

 

 میدان ها -3-3

. در میدان تنسوری میدانو  میدان برداری، میدان نرده ایهستند:  سه نوعبر ها میدان 

ا  های نرده ای مطرح هستند و آنها را به هر نقطه از فضا تخصیص  کمیت نرده ای صرفا

این میادین مستقل از هر دستگاه مختصاتی می باشند و از این رو مقادیر کمیت  می دهد

های نرده ای که در ریاضیات اعداد و در فیزیک، کمیت های اسکالری هستند برای هر 

 . نمونه ی بارز آن در فیزیکِ ابراندناظری که از یکاهای یکسانی استفاده می کنند، بر

( اتاق فضا )مانند یک ، توزیع دما )به عنوان یک کمیت نرده ای( در یکماکروسکوپی

است و در فیزیک کوانتومی، میادین کوانتومی با اسپین صفر )مانند میدان هیگز حاصل 

  ( می باشد.که به ذرات بنیادی و زیر اتمی در فضا جرم می دهد از بوزون هیگز

ا مفهوم اندازه و اسکالر مطرح است و نه جهت و تنش.  دو در این در واقع مثال صرفا

 میدان های نرده ای در مقبال میدان های برداری و میدان های تنسوری واقع می گردند. 

یک میدان برداری متشکل از مجموعه ای از کمیت های برداری است و جدا از اندازه 

به عبارتی هر میدان برداری در  جهت نیز مطرح است.اسکالر(،  –)کمیت نرده ای 

حسابان برداری و فیزیک، تابعی است که به هر نقطه از فضای اقلیدسی، برداری را 

گرانشی نمونه هایی از میدان  میدان نسبت می دهد. میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و

 های برداری در طبیعت )فیزیک( هستند. 



به هر نقطه از یک فضای ریاضیاتی ) مانند  دان هایی هستند کهمیدان های تنسوری، می

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 

ومئومورفیسم ) همسان ریختی ( بُعدی منیفلد دارای همسایگی ه nهر نقطه از یک  است.

-بعدی است. هومئومورفیسم ) همسان ریختی ( در توپولوژی یک nبا فضای اقلیدسی 

به نحوی که خواص  ویژه ای میان فضاهای توپولوژیکی است) ایزومورفیسم ( ریختی 

توپولوژیکی را حفظ می کند. یک فضای توپولوژیکی، یک شیء هندسی است و 

هندسی و تبدیل آن به یک شیء  شیء ی شیدن و خم نمودِن پیوستههومئومورفیسم نیز ک

و یک مربع همسان ریخت هستند، اما یک  و یک بیضی هندسی جدید است. مثالا یک دایره

شیء دو بعدی است و چنبره دایره با یک چنبره همسان ریخت نیستند، چرا که دایره یک 

جوِد وو یک همسان ریختی، با یک شیء سه بعدی. تعریف ریاضی فضاهای توپولوژیکی 

از خواص زیر برخوردار  fنگاشت  چنانچه کهبه هم پیوند می خورند،  fنگاشتی چون 

 باشد:

 پیوسته باشد. fنگاشت  -1

 یک نگاشت باز باشد. f( نیز پیوسته باشد؛ یعنی نگاشت  1- f)  fنگاشت معکوس  -2

 پوشا و یک به یک ) دو سویه ( باشد. fنگاشت  -3

یک همسان ریخت تعریف  'Sو  Sمیان دو فضای توپولوژیکی  fگاشت در این صورت، ن

الزم به  همسان ریخت خواهند بود. 'Sو  Sمی شود. از طرفی دو فضای توپولوژیکی 

ذکر است که دو فضای همسان ریخت، دارای خواص توپولوژیکی یکسانی هستند. مثالا با 

 می شود.فشرده شدِن یکی از آن دو فضا، فضای دیگر نیز فشرده 

اقلیدسی نیست، مانند رویه ی  الزم به ذکر است که یک منیفلد همواره یک شبه فضای

سطح یک کره. در این حالت یک فضای منیفلد با یک فضای اقلیدسی، دارای خواص 

 توپولوژیکی یکسانی نیستند.



ه اعداد که در یک ماتریس چیده می شوند. در ساددرایه ای از تنسور آرایه های است از 

ترین حالت یک تنسور ماتریسی با یک سطر و یک ستون است و پیداست که در این 

، ماتریس مذکور تنها یک درایه دارد. به چنین تنسوری، اسکالر ) نرده ( می گوییم. حالت

در واقع هر عددی ) اسکالری (، یک تنسور از مرتبه ای صفراُم است. یک ماتریس 

ک بردار است. بردارها، تنسورهای مرتبه ی یک اُم سطری و یا ماتریس ستونی بیانگر ی

می باشند. تنسور مرتبه ی دوم، یک ماتریس دو در دو و با چهار درایه است. به چنین 

تنسوری، تنسور دو بُعدی می گویند و به صورت کلی تنسورهای دو بُعدی و باالتر را با 

 نام ماتریس هم می شناسند.

زمان -)موسوم به تنسور انیشتین ( در فضا μѵGبا تنسور  مانند میدان گرانشی انیشتین که

 یکپارچه نمایش داده می شود.

 عملگر های گرادیان، الپالس، دیورژانس و کرل -3-4

را در سه دستگاه مختصات  در این بخش عملگر های گرادیان، الپالس، دیورژانس و کرل

 بررسی خواهیم کرد.کارتزین، کروی و استوانه ای ) به همراه تعابیر فیزیکی ( 

 گرادیانعملگر -3-4-1

به کمیتی برداری  را که یک کمیت نرده ای در یک میدان نرده ای عملگری است گرادیان

در یک میدان برداری تبدیل می کند. این عملگر برای هر دستگاه مختصات فضایی ) 

 ی متفاوتمختصات کارتزین، کروی، استوانه ای و خمینه ها ( بر روی کمیت های نرده ا

 اعمال می شود.

میدانی برداری است که  میدان نرده ای، یک  گرادیان در حسابان بردارها عبارتیبه 

دهد. جهت های مختلف نشان میمیدان نخستین را در جهت آهنگ های آن نرخ تغییرمؤلفه

 .تغییرات استآهنگ  گرادیان جهت بیشینٔه  میدان برداری خود

را  رده اینبه تعبیر دیگر برداری که اندازه و جهت حداکثر نرخ فضائی تغییر یک کمیت 

 :تعریف می کنیم نرده ایدهد، گرادیان آن کمیت نمایش می



𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(x1 , x2 , … , xn) = ( 
𝜕𝑓

𝜕x1
 ,

𝜕𝑓

𝜕x2
 , … ,

𝜕𝑓

𝜕 xn
 ) 

 

در دستگاه  f ، گرادیانf (x,y,z)ی اسکالرتابع  برای  دستگاه مختصات دکارتی سه بعدیدر 

 :شودکارتزین به صورت زیر نوشته می

𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝐢 +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝐣 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝐤 

 در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است: ѱتابع موج گرادیان به طور مشابه،

𝛁𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕ѱ

𝜕𝑥
𝐢 +

𝜕𝜓

𝜕𝑦
𝐣 +

𝜕𝜓

𝜕𝑧
𝐤 

 به صورت زیر است: دستگاه مختصات کرویدر  ѱ(r)گرادیان 

𝛁𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑) =
𝜕ѱ

𝜕𝑟
𝐫 +

1

𝑟
(
𝜕𝜓

𝜕𝜃
)𝛉 +

1

 r sin 𝜃

𝜕𝜓

𝜕𝜑
𝛗 

 بدین صورت می باشد: ѱ(r) ، گرادیان دستگاه مختصات استوانه ایدر 

𝛁𝜓(𝑟, 𝜃, 𝑧) =
𝜕ѱ

𝜕𝑟
𝐫 +

1

𝑟
(
𝜕𝜓

𝜕𝜃
)𝛉 +

𝜕𝜓

𝜕𝑧
𝐳 

 

 تعبیر فیزیکی گرادیان:

 𝛁𝜓برداری است در جهت بیشینه آهنگ تغییر فضایی   𝜓 همواره بر که

𝜓  سطح = 𝑐𝑡𝑒  برابر نیروی  ذره ایی سرعتمقدار عمود است. مثالً گرادیان

جهت این نیروی محرکه ی ذره،  .ت که بدان ذره وارد می شوداس ایی محرکه

 سرعت آن ذره است.فضایی بیشینه ی آهنگ تغییر 

 

 

 



 عملگر الپالس  -3-4-2

ضرب نرده ای دو عملگر گرادیان یکسان است. از آنجا که حاصل ضرب  الپالسعملگر 

نرده ای، یک کمیت نرده ای ) اسکالری ( است، می توان گفت که عملگر الپالس دو 

 کمیتی نرده ای در یک میدان نرده ای را به در یک میدان برداری یکسانبرداری کمیت 

گاه مختصاتی ) که کمیت برداری در آن مختصات تعریف تبدیل می کند. این عملگر نیز برای هر دست

 شده است ( متفاوت می باشد.

  دوم است که بر فضایی مرتبه  عملگر الپالس عملگر دیفرانسیلی  به عبارت دقیق تر، 

و چون در  .یک تابع دیورژانس گرادیان کند و برابر است باعمل می بعدی n اقلیدسی

عملگر الپالس، دیورژانس گرادیان یک تابع همان ضرب نرده ای گرادیان آن تابع در 

 خودش است، تعریف پیشین به جاست.

در دستگاه مختصات کارتزین  f (x , y , z)تابع نرده ای ه زبان ریاضی: اگر گرادیان ب

 زیر باشد: تبه صور

𝛁𝑓 = 𝛁𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝐢 +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝐣 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝐤 

 آنگاه الپالس آن :

𝛁 ⋅ 𝛁𝑓 =  𝛁𝛁𝐜𝐨𝐬(𝟎)𝑓 =  𝛁2𝑓 = ∆𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑧2
 

 ین می باشد.در دستگاه مختصات کارتزین چن

 در این دستگاه داریم: ѱاعمال عملگر الپالسین بر روی تابع موج  به صورت مشابه برای

𝛁 ⋅ 𝛁𝜓 =
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜓

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝜓

𝜕𝑧2
 

 

 داریم: ѱ(r)، با اعمال عملگر الپالس بر روی دستگاه مختصات کرویدر 



 ∆ѱ = 𝛁 ⋅ 𝛁𝜓

=
1

𝑟2 sin𝜃
[sin 𝜃

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2

𝜕𝜓

𝜕𝑟
) +

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕𝜓

𝜕𝜃
) +

1

sin𝜃

𝜕2𝜓

𝜕𝜑2] 

 

 ، عملگر الپالس بدین صورت است:دستگاه مختصات استوانه ایو برای 

∆ѱ = 𝛁 ⋅ 𝛁𝜓

=
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
( 𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝑟
 ) + 

1

𝑟2
 
𝜕2𝜓

𝜕𝜃2
+ 

𝜕2𝜓

𝜕𝑧2
  

 

 وابسته به زمان فراوانی دارد، مانند معادله ی موج هایعملگر الپالس در فیزیک کاربرد

 که به صورت زیر است: برای ذره ی غیر نسبیتی شرودینگر

𝑖ħ
𝜕

𝜕𝑥
𝜓(𝐫 , 𝑡) = −

ħ

2𝑚
𝛁2 𝜓(𝐫 , 𝑡) + 𝑉(𝒓 , 𝑡)𝜓(𝐫 , 𝑡) 

 نوشت:چنین ختصار این معادله را به کمک نمادگذاری دیراک می توان به ا

𝑖ħ
𝜕

𝜕𝑥
⎜𝜓(𝐫 , 𝑡)〈 = Ĥ ⎜𝜓(𝐫 , 𝑡)〈 

 یا

𝑖ħ
𝜕

𝜕𝑥
⎜𝜓〈 = Ĥ ⎜𝜓〈 

, 𝜓(𝒓که  𝑡) ،تابع بسته ی موج سه بعدی وابسته به زمان ⎜𝜓(𝒓 , 𝑡)〈  بردار حالت کت

𝜓(𝒓 , 𝑡) ،Ĥ (، ذره  –تابع بسته ی موج  ) انرژی کل سیستم  یمیلتوناعملگر هħ ت ثاب

ħ )ه پالنک کاهید =
h

2π
 )  ،V(𝐫 , t)  انرژی پتانسیل وابسته به زمان  جرم ذره ی m وi 

 می باشند.  tمکان ذره در زمان   r عدد موهومی و



 

 عملگر دیورژانس -3-4-3

 می گویند. دیورژانش( با یک کمیت برداری 𝛁به حاصل ضرب نرده ای عملگر گرادیان )

دستگاه مختصات ی یک کمیت برداری در سه مختصه  zو  yو  xبه زبان ریاضی، اگر 

,𝒇(𝑥باشند، آنگاه دیورژانس بردار  کارتزین 𝑦, 𝑧) = 𝐟x𝐢 + 𝐟y𝐣 + 𝐟z𝐤  مختصات در

 به صورت زیر تعریف می شود: دکارتی

𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝐟x

𝜕𝑥
+

𝜕𝐟y

𝜕𝑦
+

𝜕𝐟z

𝜕𝑧
 

 هستند. y ,z  x,در راستای محورهای  fمولفه های بردار  zf, yf, xfکه 

,𝒇(𝑟دیورژانس بردار  𝜃, 𝜑) = 𝐟𝐫 + 𝐟𝛉 + 𝐟𝛗  به  دستگاه مختصات کرویدر

 صورت ذیل تعریف می گردد:

𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑟, 𝜃, 𝜑) =
1

𝑟2

𝜕(𝑟2𝑓𝑟)

𝜕𝑟
+

1

𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜕(𝐟𝜽  𝑠𝑖𝑛𝜃)

𝜕𝜃
+

1

𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜕𝐟𝝋

𝜕𝜑
 

,𝒇(𝑟دیورژانس بردار  𝜃, 𝑧) = 𝐟𝐫 + 𝐟𝛉 + 𝐟z  به  دستگاه مختصات استوانه ایدر

 صورت ذیل تعریف می گردد:

𝛁. 𝒇 = 𝛁. 𝒇(𝑟, 𝜃, 𝑧) =
1

𝑟

𝜕(𝑟𝑓𝑟)

𝜕𝑟
+

1

𝑟 

𝜕𝐟𝜽  

𝜕𝜃
+

𝜕𝐟𝒛
𝜕𝑧

 

 

 بیر فیزیکی دیورژانس: عت

صطالح عملگر واگرایی ا دادنِ  به عملگر دیورژانس، عملگر واگرایی هم می گویند. نسبت

، چرا که دیورژانس یک میدان برداری در یک نقطه به عملگر دیورژانس بی معنا نیست

از آن میدان، معیاری است از اینکه آن میدان برداری از نقطه ی مذکور به چه میزانی به 

 بیرون پخش می شود و مقصود از پخش در اینجا، واگرایی است.



را یک میدان برداری لحاظ می کنیم.  دی هوا در یک جریان بابه عنوان نمونه، مولکول ها

جریان بادی که در یک کانال مستقیم ) مثالا یک کانال کولر ( در حرکت است، فاقد پخش 

شدگی ) واگرایی ( می باشد، لذا دیورژانس آن صفر است. اما در قسمت خروجی کانال 

قسمت  جریان باد ) هوا ( درهوا )ی کولر ( دیورژانس غیر صفر می باشد، چرا که 

 خروجی کانال هوا، دارای پراکندگی و واگرایی زیادی است.

خالصه آنکه عملگر دیورژانس یک عملگر برداری است، عملگری که میزان شار 

خروجی یا جذب از محیط یک میدان برداری را در یک نقطه از آن میدان به واسطه ی 

 یک نرده ی عالمت دار محاسبه می کند.

 عملگر کرل -3-4-4

به حاصل ضرِب خارجی ) برداری ( یک کمیت یا میدان برداری با عملگر گرادیان ) که 

 می گویند.  روتاسیونلو یا  تاویا  کرلعملگری برداری است (، عملگر 

 :دستگاه مختصات کارتزین، عملگر کرل در به زبان ریاضی

Curg 𝒇 = 𝛁 × 𝒇 = 𝛁 × 𝒇(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ( 
𝜕𝑓𝑧

𝜕𝑦
− 

𝜕𝑓𝑦

𝜕𝑧
) 𝐢 + ( 

𝜕𝑓𝑥

𝜕𝑧
− 

𝜕𝑓𝑧

𝜕𝑥
) 𝐣 +

( 
𝜕𝑓𝑦

𝜕𝑥
− 

𝜕𝑓𝑥

𝜕𝑦
) 𝐤 

 این رابطه معادل با دترمینان ماتریس زیر است:

[
 
 
 
 
𝐢 𝐣 𝐤
𝜕

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑧

𝑓𝑥 𝑓𝑦 𝑓𝑧
]
 
 
 
 

 = 𝛁 × 𝒇(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

𝛁)عملگر کرل  × 𝒇) است برداری که اندازه ی آن بیان گر حداکثر  ا تعریف دقیق تر، عملگریب

، هنگامی که اگر اندازه ی سطح به صفر میل می کند در واحد سطح 𝒇ری گردش خالص کمیت بردا

و جهت آن بر سطح عمود است، آن چنان که جهت سطح به گونه ای باشد که گردش خالص را بیشینه 

 ) حداکثر ( نماید.



و ویژگی این عملگرها  ایی قواعد مخصوص به خود را دارند. در زیر به قواعدعملگره

 می پردازیم.

 

 عملگرها: خواص -3-2

 جابجاپذیر نیست:(  Ĉو  Â ) مانند: ضرِب دو عملگر -1

ÂĈ ≠ ĈÂ 

 ضرِب عملگرها شرکت پذیر است: -2

ÂĈÊ = Â(ĈÊ) = (ÂĈ)Ê 

عملگرها مهم  اعمال می شود، ترتیب| ѱ 〉روی یک کِت  ÂĈهنگامی که ضرب  -3

روی   Âعمل می کند و سپس عملگر  | ѱ 〉روی  Ĉاست، به عبارتی ابتدا عملگر 

 اثر می گذارد: ѱ| Ĉ 〉کت جدید 

) 〈 ѱ = Â (Ĉ | 〈 ѱÂĈ | 

به طور کلی همواره نزدیکترین عملگر به کت، بر روی کت اعمال می شود و 

 سپس عملگر بعدی و به همین ترتیب. 

روی  ÂĈÊĤŜه حاصل ضرب عملگرها به صورت به عنوان مثال: هنگامی ک

، Ê ، سپسĤ، سپس Ŝ(، ابتدا عملگر | ѱ ÂĈÊĤŜ 〉 اعمال شود ) | ѱ 〉کت 

 اثر می گذارد. Âو در نهایت عملگر  Ĉسپس 

 موارد عادی است، یعنی:اعمال توان بر روی عملگرها، مشابه ی  -4

nm= Â m)n,   (Â   n+m= Â mÂnÂ 

قرار گیرد،  〉φ |و یک برای | ѱ 〉ن یک کت بی Âبه طور کلی، هر گاه عملگر  -5

 یک عدد مختلط حاصل می شود:



〈φ⎜Â⎜ѱ〉 = x + iy     ،x  وy .متعلق به مجموعه ی اعداد حقیقی هستند 

و  ( y=0 )، هم می تواند کمیتی حقیقی محض باشد 〈φ⎜Â⎜ѱ〉همچنین کمیت 

 .( x=0 )هم کمیتی موهومی محض 

اعمال شود  〈ѱ⎜بر روی کت  Âملگر ابتدا ع 〈φ⎜Â⎜ѱ〉اینکه در محاسبه ی  -1

عمل  ⎜φ〉بر روی برای Âعملگر  کت را در نظر گیریم و یا ابتدا –و سپس برا 

 ، تفاوتی نیست:کت را در نظر گیریم –برا کند و بعد 

〈φ⎜(Â⎜ѱ〉) = (〈φ⎜Â)⎜ѱ〉 = 〈φ⎜Â⎜ѱ〉 

خطی می گویند هر گاه از قانون توزیع پذیری پیروی نماید و همچنین  Âبه عملگر  -7

 نند تمام عملگرهای دیگر با ثابت ها جابجا شود. ما

و ⎜2ѱ〈و ⎜1ѱ〈خطی است هر گاه به ازای هر بردار کِت  Âبه عبارتی عملگر 

 داشته باشیم: bو  aبه ازای اعداد مختلط 

〉2ѱ⎜Â+ b 〉1ѱ⎜Â= a )〉2ѱ⎜+ b 〉1ѱ⎜(aÂ 

 و 

Â⎜2ѱ〈+ b Â⎜1ѱ〈= a Âb)⎜2ѱ〈 a +⎜1ѱ〈( 

، یک عملگر ⎜φ〉〈ѱ⎜)) یعنی کمیت  برادر یک بردار  کتضرب یک بردار  -8

کت دیگری حاصل ⎜ѱ'〈بر کت ⎜φ〉〈ѱ⎜خطی است، به عبارتی دیگر با اعمال

 می شود:

⎜φ〉〈ѱ⎜ѱ'〉 = 〈ѱ⎜ѱ'〉⎜φ〉 



 یک عدد مختلط است. 〈'ѱ⎜ѱ〉چرا که همانطور پیش تر گفتیم، 

به 〈ѱ⎜( نسبت به بردارحالت)کت Âعملگر〈Â〉ریاضی یا چشمداشتی امید مقدار  -9

 ف می شود:صورت زیر تعری

 

〈Â〉 = 〈ѱ⎜Â⎜ѱ〉 

 که عددی مختلط است.

به صورت  ⎜ѱ〉ی برایا بردار 〈ѱ⎜ کتبر روی بردار   Âضرب های عملگر  -11

⎜ѱ〉Â وÂ〈ѱ⎜ .تعریف ناپذیر هستند 
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 فصل چهارم: انواع عملگرها

 

 

 مقدمه -4-1

در توصیف مکانیک کوانتومی با عملگرهایی چون عملگر یکانی، پاریته، تکانه ی 

کانه ی زاویه ای، گرادیان، الپالسی و ... سر و کار داریم. لذا شناخت این خطی، ت

عملگر ها بسیار حائز اهمیت می باشند. از این رو در این فصل بدان ها خواهیم 

 پرداخت.

 عملگر یکانی -4-2

در جبر خطی عدد یک هر عددی را در عملگر ضرب بدون تغییر باقی می گذارد. در 

ر در اینجا، عملگر یکانی ه اتریس همانی این نقش را ایفا می کند.جبر ماتریسی نیز، م

 بردار حالت کت و یا برا را بدون تغییر باقی می گذارد.

و یا 〈ѱ⎜نشان می دهند و هر گاه عملگر یکانی در کت  Ȋعملگر یکانی را با نماد 

 ضرب کنیم، داریم: ⎜φ〉برای 

Ȋ⎜ѱ〉 =⎜ѱ〉         ,        〈φ⎜Ȋ = 〈φ⎜ 

 هستند. 1با ویژه مقادیر  Ȋان معناست که تمام بردارها، ویژه بردارهای این بد



ه هر گا ،یکانی می گوییم Ûاز طرفی به عملگری چون عملگر الزم به ذکر است که 

 آن باشد، یعنی: Û  (†Û )( برابر با الحاقی عملگر  1Û-یعنی  ) وارون آن

Ȋ=  Û†Û=  †ÛÛ,                            1-Û=  †Û 

 اگر دو عملگر یکانی را در هم ضرب نماییم، حاصل یک عملگر یکانی است:

Ȋ=  †ÛÛ=  †Û)†(ŴŴÛ) = †Ŵ†Û()ŴÛ= ( †)ŴÛ)(ŴÛ( 

 و

1-)ŴÛ(=  †)ŴÛ( 

ر هبدین معنا که ضرب  هیم.ای را به هر تعداد عملگر تعمیم دمی توانیم چنین نتیجه 

 تعداد از عملگرهای یکانی، باز یکانی است:

 = †1Â†2Â†3Â†4(…)Â4Â3Â2Â1Â=  †…) 4Â3Â2Â1)(Â… 4Â3Â2Â1(Â

Ȋ=  †1Â 1Â=  †1Â )†2Â 2Â(1Â=  †1Â†2Â )†3Â3Â(2Â1Â 

 و

1-…) 4Â3Â2Â1(Â=  †…) 4Â3Â2Â1(Â 

= Ûبرای آنکه عملگر  :1 -4 مثال 𝑒𝑖𝜇Â
باید چه  μو پارامتر  Âعملگر یکانی باشد،  

 شرایطی داشته باشند؟

  حقیقی باشند، آنگاه: μمیتی و پارامتر هر Âعملگر  واضح است هر گاه حل:

= Ûعملگر  𝑒𝑖𝜇Â
 داریم: Â*  = F †(F(Â)))†(خواهد بود. با استفاده از خاصیت  یکانی 

1-)iμÂ= (e iμÂ-e = †)Âiμ(e 

 



 :تبدیالت یکانی بی نهایت کوچک و متناهی -4-2-1

کانی به کمیت های کمیت هایی مانند کت ها، براها، عملگرها و نرده ها تحت تبدیل های ی

دیگری تبدیل می گردند. چگونگی این تبدیالت کمیت ها را در این بخش به بحث خواهیم 

ن بر یکی از ای Ûگذاشت. الزم به ذکر است که یک تبدیل یکانی، اعمال عملگر یکانی 

 کمیت ها است.

 تبدیل های یکانی: -4-2-1-1

به صورت های زیر  ⎜φ〉و براهای  〈ѱ⎜، کت های Ûتحت اعمال عملگر یکانی 

 تبدیل می شوند:

†Û⎜ѱ〈= ⎜'ѱ〈,                        〉ѱ⎜Û=  〉'ѱ⎜ 
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 پایه های گسستهدر نمایش : پنجفصل 

 

 

 مقدمه -5-1

در تشابه با بسط بردارهای فضای  نمایش بردارهای حالت در پایه های گسستهبرای  

از  ⎜φ〉 برایو هر 〈ѱ⎜ کتاریم که هر اقلیدسی بر حسب بردارهای پایه، نیاز د

فضای هیلبرت را بر حسب مجموعه ی کاملی از کت ها و براهای پایه ی دو به دو بهنجار 

 متعامد تشریح کنیم.

 

 مالحظات: -5-2

ما پیشتر به بررسی تابع دلتای دیراک پرداختیم. در اینجا قصد داریم تابع دلتای کرونکر 

 گسسته را تعریف نمائیم. 

از آنجا که هر پایه، پیوستاری از بردارهای پایه را  یف تابع دلتای کرونکر گسسته:تعر

نمایش داده می شود، به صورت  nmẟدارا است، تابع دلتای کرونکر گسسته که با نماد 

 زیر تعریف می گردد:

ẟnm = {
1    , 𝑛 = 𝑚
0    , 𝑛 ≠ 𝑚

 



پایه از رابطه ی زیر حاصل می  رابطه ی بستاری ) رابطه ی کامل بودن ( برای این

 شود:

∑⎜ѱn〈〉ѱn⎜ =  Ȋ

∞

𝑛=1

 

Ȋ .حالِت کت اعمال شود، بردار  بردارهر هنگامی که عملگر یکه روی  عملگر یکه است

حالِت کت را بدون تغییر باقی می گذارد. چنین نتیجه ای ) همان طور که در فصول  قبل 

همانند یک ماتریس همانی عمل می  Ȋدر واقع عملگر یکه ی  گفته شد ( جای بحث ندارد.

 کند.

  ، براها و عملگرهاریسی بردارهای حالت کت هانمایش مات -5-3

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 

،⎜1ѱ〈ند و بُعد یک فضای هیلبرت نامتناهی است (   از کت های فضای هیلبرت هست

〉2ѱ⎜،〉3ѱ⎜،〉4ѱ⎜... ، ، 〉nѱ⎜ ساخته شده است. این پایه را با}〉nѱ⎜{  نمایش

یک پایه ی گسسته است ولی همچنان  }⎜nѱ〈{می دهیم. الزم به ذکر است که پایه ی 

ه از پایه های گسسته، جموعدر این م تعدادی نامتناهی از بردارهای یکه را دارا است.

 ⎜nѱ〈بردارهای یکه ی  nشاخص ترتیب به سمت بی نهایت میل می کند،  nکه هنگامی

، ⎜1ѱ⎜،〉2ѱ⎜،〉3ѱ⎜،〉4ѱ〈های ل شمارش است.به عبارتی دنباله کتگسسته و قاب

 ، ...〉nѱ⎜.نامتناهی قابل شمارش می باشد ، 

 n(P((x) ، لژاندرH)n((x) تبرای نمونه، توابع خاصی مانند توابع چند جمله ای های هرمی

را در نظر بگیرید. این چند جمله ای ها به وسیله ی ضریب گسسته  n(L((x) یا الگرانژ و



به طور گسسته تغییر می کند، با  nشناخته می شوند. اگر چه  xو متغیر پیوسته ی  nی 

 این وجود می تواند نامتناهی باشد.

ان را فراهم می آورد که هر بردار حالت ، این امک }⎜nѱ〈{ویژگی کامل بودن پایه ی 

 بسط دهیم:⎜nѱ〈را بر حسب کت های پایه ی ⎜φ〈کِت 

⎜φ〈 = Ȋ⎜φ〈 = (∑⎜ѱn〈〉ѱn⎜)⎜𝜑〈 = ∑ 𝑎𝑛⎜ѱn〈

∞

𝑛=1

∞

𝑛=1

 

بر ⎜φ〈 بردار حالِت کتِ  ، تصویر〉φ⎜nѱ〈که برابر است با  naدر رابطه ی فوق 

همان  〉φ⎜nѱ〈 کتِ  -برا  چرا که را نمایش می دهد.⎜nѱ〈بردار حالِت کِت روی 

می  ⎜nѱ〈حالِت کِت  در امتداد بردار⎜φ〈مولفه ی کِت  naضرب نرده ای است و 

توسط مجموعه ای از مولفه ⎜φ〈بردار کِت  }⎜nѱ〈{پایه ی در چارچوِب  لذا باشد.

⎜3ѱ⎜ , 〉2ѱ⎜ , 〉1ѱ〈 , تدادبه ترتیب در ام آن n+1 , ana , …, 3 ,a2 ,a1 a ,… های 

… , 〉nѱ⎜,〉n+1ѱ⎜,  … یعنی می توان کِت است شقابل نمای .〉φ⎜ به وسیله ی بردار

 ستونی که به تعداد نامتناهی ولی قابل شمارش مولفه دارد، نمایش داد:

 



 اعدادی مختلط هستند. naتوجه کنید که ضریب های 
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 نمایش در پایه های پیوسته: ششمفصل 

 

 مقدمه -6-1

در  پیوستهدر پایه های  کت ها، براها و عملگرها نمایش بردارهای حالتدر این بخش، 

 یک فضای پیوسته 

بندی کلی می کنیم. ارائه ی چنین صورت بندی کلی، دو کاربرد ی هیلبرت را صورت 

بسیار مهم در مکانیک کوانتومی دارد. این دو کاربرد عبارتند از: نمایش در فضای مکان، 

 فضای تکانه.نمایش در 

در فصل پیشین به تشریح نمایش بردارهای حالِت کت ها، براها و عملگرها در یک پایه 

ای گسسته پرداختیم. در این فصل به نمایش بردارهای حالِت ی گسسته توسط ماتریس ه

کت ها، براها و عملگرها توسط ماتریس های پیوسته، یعنی با ماتریس های نامتناهی 

 غیرقابل شمارش در یک پایه ی پیوسته خواهیم پرداخت.

 

 مالحظات: -6-2

بهنجار متعامد باشند، به ⎜K χ〈برای آنکه بردارهای حالِت کت های پایه ی پیوسته ی 

 جای تابع دلتای کرونکر گسسته، بایستی از تابع دلتای پیوسته ی دیراک استفاده نمائیم:

k) –' k(δ=  〉' kχ⎜kχ 〈 



تابع دلتای دیراک است که δ(k' – k) پارامترهایی پیوسته هستند و  'kو  kدر این رابطه 

 در اینجا به صورت زیر تعریف می شود:

δ(x) =
1

2π
∫ eikx dk

∞

−∞

  

، چنین شرطی به واسطه ی انتگرال ⎜K χ〈برای برقراری شرط کامل بودن پایه پیوسته ی 

 روی متغیر پیوسته ی زیر برآورده می شود:

∫ 𝑑𝑘 ⎜𝜒𝑘〈〉𝜒𝑘⎜ =  Ȋ
+∞

−∞

 

را بر حسب مجموعه ی کاملی از کت های پایه ی ⎜ѱ〈 می توان هر بردار حالت کتِ 

〉K χ⎜:بسط داد. در این صورت 

 ⎜ѱ〈  =  Ȋ⎜ѱ〈  = (∫ 𝑑𝑘 ⎜𝜒𝑘〈〉𝜒𝑘⎜)⎜ѱ〈 =  ∫ 𝑑𝑘𝑏(𝑘)⎜𝜒𝑘〈
+∞

−∞

+∞

−∞

 

k)(b  تصویر کِت〉ѱ⎜ بر روی کِت〉K χ⎜.مشخص است که: را نمایش می دهد 

  〉ѱ⎜kχ 〈 k) =(b 

ضرب نرده ای هر  ت، یعنیما می دانیم که هنجار کت های پایه ی گسسته متناهی اس

 :در خودش برابر با یک می باشد (⎜nφ〈) مثالا کِت  کِت گسسته

= 1 〉nφ⎜nφ〈 

 اما هنجار کت های پایه ی پیوسته نامتناهی است:

→ ∞  = δ(0) =
1

2π
∫  dk

∞

−∞
〉 kχ⎜kχ 〈  



انتگرال  ، چرا کهانتگرال پذیر مجذوری نیستند⎜K χ〈و این بدان معنا است که کت های 

 کت هایی از عناصر فضای هیلبرت نیستند. می شود. در نتیجه چنینواگرا  آنها

 

 ...ادامه مطلب، نسخه ی اصیل کتاب را خریداری منائید ایفترهجت داب عرض پوزش، 


