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 . نگاهی ژرف به فضای هیلبرتبندی ریاضی مکانیک کوانتومی:  فرمول1درس پیوست 

 اید. ی کارشناسی دو درس مکانیک کوانتومی گذراندهی شما در دورهفرض من: همه  .1

 کم فضاهای برداری حقیقی با ابعاد محدود را دانید. دستی جبر خطی میاندکی در باره  .2

ای برداری خقیقی به فضای برداری بر روی میدان اعداد مختلط، شناسید. رفتن از فضمی

تغییرکوچکی است. اما گذار از فضای با ابعاد محدود به فضای بینهایت بعدی گام بزرگی است. 

ما به ریاضیات دقیق آن نخواهیم پرداخت، بلکه خواهیم کوشید درکی شهودی از ریاضیات 

 ت آوریم.دسشویم، بهرو میجدیدی که با آن روبه

ی فضای برداری با بعد ویژه، در رابطه با فضای هیلبرت، خواهیم کوشید آن چه را که دربارهبه

هم به کار گیریم و تالش خواهیم کرد  دانیم، در حالت فضای برداری با بینهایت بعدمحدود می

د دوکه بفهمیم وقتی در فضای بینهایت بعدی هستیم چه چیزهایی با حالت فضای با بعد مح

 شود.متفاوت می

یم های آن تعمای است که بسیاری از ویژگیخوشبختانه، تعریف ریاضی فضای هیلبرت به گونه

 هایی اند که در فضای برداری با بعد محدود وجود دارند.بدیهی ویژگی

ای از فضای هیلبرت( استفاده موج )نمونههای خود برای فضاهای تابعچنین، از دانستهما هم

 کرد. خواهیم

 

 فضای هیلبرت

فرض کنید که x کنیم که میشرط معموال ی کوانتومی در یک بعد است. سامانه تابع موج

 x ( اما چرا؟بهنجار باشد .) بسنده استبودن  بهنجار پذیرشرط  ،مابرای بحث کنونی: 

(1                              )                  x dx 
2

        

فضای برداری ، اندیر پذ(، بهنجار1ی )از نظر ریاضی، فضای توابع مختلط که به معنی رابطه

 .سازندمختلط می

اگر( 1) ،در این فضای برداری x پذیر مربعی باشد، انتگرال c x (c  هم )عدد مختلط

اگر (2) یر مربعی است.پذانتگرال x
1

و  x
2

پذیر مربعی باشند، انتگرال    x x 
1 2

هم  
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ت. این فضای بینهایت بعدی اس ی مورد بحث،افزون براین، فضا( 3)پذیر مربعی است. انتگرال

 شود.تعریف میداخلی ضربدر این فضا  است.فضای هیلبرت ای از برداری، نمونه

دانید، با دانستن تابع موج بهنجارهمانگونه که می x در فضای پیکربندی، x
2

چگالی  

 دهد.دست میرا به احتمال برای یافتن سامانه در یک مکان

اگر . 3 x توانیم با تبدیل فوریه، تابع موج متناظر آن را در را در فضای مکان بدانیم، می

 حساب کنیم:فضای تکانه 

(2     )                               i pxp dxe x 


 
1

2

 

گاشت ن تبدیل فوریه، وارون فوریه(. بنابراین، پذیر است )با تبدیلخطی و وارون ،تبدیل فوریه

پیکربندییک به یک بین فضای  x ،و فضای تکانه p است. افزون بر این، بنا به اتحاد ،

 برابر است:در فضای مکان و در فضای تکانه   )نرم یا اندازه( هنجپارسِوال، 

(3                              )                 dx dp px   
2

2

   

پس، اگر توابع موج بهنجارپذیر  x  یدر نظر بگیریم، مجموعه یکربندیپرا در فضای  

،متناظر آن در فضای تکانه  p، سازندهم فضای هیلبرت می. 

تابع موج p ،گیری تکانه مربوط است، به ویژه، اگراندازهبه  فضای تکانه p  ،بهنجار باشد

 p
2

 های یکسان است.گیری تکانه بر روی هنگردی از سامانهچگالی احتمال برای اندازه 

یچنین، اگر مجموعههم  , , ,nu x n1 توابع راست بهنجار انرژی باشند؛ ی ویژهمجموعه 2

یعنی    n n nHu x E u x، آنگاه، تابع موج دلخواه x توان برحسب توابعرا می nu x  بسط

 داد و نوشت:

(4         )                                                     n n
n

x c u x   

 ضرب و سپس انتگرال بگیرید( nuرا در  4)دو طرف  ، عبارت اند ازncهای بسط،ضریب

(5               )                                          nn dxu x xc 


   

هایضریب , ,c c
1 2

موج تابع»توان آنها را کنند. میحالت سامانه را به طور یگانه تعیین می 

nها بهنجار شده باشند، یعنی پنداشت. اگر این ضریب« در فضای انرژی
n

c 
2

باشد، آنگاه  1



©  Firooz  Arash 2020 

 3 

nc
nEنرژی،گیری ااحتمال اندازه2 E یاست. نرم تابع موج اولیه x توان برحسب را می

 های باال نوشت:ضریب

(6                                    )             n
n

dx cx 
2

2  

اگر x ،یت مقدار محدود دارد و روش دیگری برای بیان این کم در فضای هیلبرت باشد

 است.پایستگی احتمال 

یاز نظر ریاضی، مجموعه  , ,c c
1 2

ی دیگری از عددهای مختلط با نرم محدود نمونه از 

 است.فضای هیلبرت 

: فضای توابع موجبنابراین، ما سه فضای هیلبرت را شناساندیم  x  و  p  و فضای

یدنباله  , ,c c
1 2

یعنی بردارهای هر  ارز اند.. هر سه فضای هیلبرت که در باال نام بردم، هم 

دارند، به بردارهای هم مربوط اند. های خطی که نرم را پایسته نگهیک از این فضاها با تبدیل

در نتیجه، هیچ یک از این فضاهای  های یکسان را دربردارند.گاهیی این فضاها آبنابراین، همه

ای را بتوان در یکی از این فضاهای تر از دیگری دانست. هر محاسبهتوان بنیادیهیلبرت را نمی

 توان انجام داد.هیلبرت انجام داد، در فضای دیگر هم می

تابع موجپندارد شناختی وجود دارد که میتمایل روانی کناری: نکته x  در فضای پیکربندی

 ،مانند میدان الکتریکی را، هامیدان کهایم تر است. شاید دلیل آن این باشد که عادت کردهبنیادی

فضای فیزیکی چیست و چه فرقی با فضای پیکربندی ) بر روی فضای فیزیکی تعریف کنیم

 ی کارشناسی هم تحمیل دوره 1ک کوانتومی . این نگرشی است که در درس مکانی(دارد؟

چنین توجه کنید که ما در شود و ریشه در رویانش تاریخی مکانیک کوانتومی دارد. هممی

ی موج شرودینگر بر روی فضای کنیم و نه در فضای تکانه. اما معادلهفضای فیزیکی زندگی می

ره ذف شده است. فقط برای تکتعرییکربندی فیزیکی تعریف نشده است، بلکه بر روی فضای پ

است که فضای فیزیکی و فضای پیکربندی یکسان اند. افزون بر این، جدای از این که فضاهای 

های فیزیکی مکانیک کوانتومی سازهارز اند، بنهیلبرت را که در باال نام بردیم از نظر ریاضی هم

های متفاوتموجدهند که تابعنشان می x ، p و nc های مختلفگیریبا اندازه 
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 دهند که در گزینشنشان می های مکانیک کوانتومیسازهپذیرهای فیزیکی متناظر اند. بنمشاهده

 .گیری آزادیمپذیر فیزیکی برای اندازهمشاهده

توان به کند و میه باشیم که در سه بعد حرکت میای داشتذرهسرانجام این که، حتی اگر تک

تابع موج  r گیری فیزیکیآن به مانند یک میدان در فضای فیزیکی اندیشید، اما اندازه  r 

ارد. در د گیری کالسیک میدانی مانند میدان الکتریکی یا میدان فشار یک شاره فرقکامال با اندازه

 گیری دما استفاده کرد، فشار سنج داریم و توان از دماسنج برای اندازهفیزیک کالسیک می

های الکتریکی و مغناطیسی را در فشار شاره را در نقاط مختلف اندازه بگیریم. میدان توانیممی

موجداریم که تابعنسنج  گیری کرد. اما توان اندازهی فضا میهر نقطه  r گیری را اندازه

توانکنیم. اگر مجالی باشد، نشان خواهم داد که چگونه می  r دست آورد. گیر بهرا از اندازه

هایی است )به ویژه، باید فرق بین حالت خالص و آمیخته را بدانیم. تنها این کار شامل ظرافت

 های خالص تابع موج دارند.(التح

های موجشاید بهتر است که هر یک از تابعبندی کنیم: جمع x ، p و nc  را توصیف 

به  ما راتر از دیگری نیست. این فیزیکی بپنداریم. هیچ یک از آنها بنیادی« واقعیت»ارز یک هم

فضای برداری انتزاعی که بردار حالت در آن رساند: ی کوانتومی میسامانهفضای حالت مفهوم 

های داده شده های بسط این بردار حالت در پایهضریب ،های گوناگونقرار دارد و توابع موج

 انجامد، اما بردار حالت همان است.های متفاوت به تابع موج متفاوت میپایهاست. 

ی چند روزهای آغازین مکانیک کوانتومی و پیش از آنکه درک روشنی از تابع موج سامانهدر 

شد کهپنداشته میریم، دست آوای بهذره  r .یک میدان مختلط در فضای فیزیکی است 

یک از فضاهای هیلبرت یک سامانه بر دیگری برتری ندارد، مناسب است که از چون هیچ

 ادهایی استفاده کنیم که بین آنها فرق نگذارد. این، چیزی است که نمادهای دیراک انجام نم

 دهند.می

 نماد کت دیراک

اگرشود. نشان داده می  ،،بردار کتدر نمادهای دیراک، حالت یک سامانه با  x ، p و

 nc ی هر یک از سه تابع بردار کت، نماینده( به هم مربوط باشند، 5( و )2های تبدیبل )با رابطه
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موجب باال، x، p و nc، .معمول است که نمادی را در کت جاسازی و حالت  است

. اما این به معنی تابع موج در فضای مکان نیست.  انه را مشخص کنیم. چیزی مانندسام

 فضاییها، فضای هیلبرت دیگری است. نکته این است که فضای کتباشد.  1یا توانستمی

برخی  ها.تابع موجآشنای با سه فضای دیگر و متمایز از فضاهای هیلبرت  همریختانتزاعی 

 نماددیگری برای تابع موج در فضای پیکربندی است و گاهی دیده  کنند که کتگمان می

نویسندشود که میدیده می x .این گمراه کننده است . 

ها گیریی اندازهکانیک کوانتومی روش ساختن فضای هیلبرت را از نتیجههای مسازهبن

کند. بنابراین، نیازی نیست که برای آموختن مکانیک کوانتومی، از تابع موج آغاز مشخص می

ا ههای ریاضی فضای کتگذاریم و به ویژگیموج را به کناری می. در نتیجه، ما فعال تابعکنیم

دوباره به تابع موج باز خواهیم گشت و در واقع، آنها را  6یا  5، در درس پردازیم. در آیندهمی

موج آشنا هستید، هر از گاهی، دست خواهیم آورد. البته، چون شما با تابعبندی کت بهاز فرمول

  های فضای هیلبرت از آنها استفاده خواهم کرد.برای نشان دادن  برخی جنبه

 

 فضاهای کت و برا

ها خواهیم سازههای مکانیک کوانتومی دارد. ما به بنسازهکت ریشه در بنو فضای  «کت»

ای یک فض ی فیزیکی با: هر سامانههای مکانیک کوانتومی این است کهسازهپرداخت. یکی از بن

 سخن نشان دهید. در آینده از اصول فیزیکی با . این فضا رابرداری مختلط همراه است

های این فضا )مانند برای حاال فقط به ویژگی. شودکه با آنها این فضا ساخته می خواهیم گفت

ا، هشوند. برای برخی سامانههای فیزیکی سامانه تعیین میتوجه کنید که با ویژگی ابعاد آن( 

عدی است. بردارهای فضایی اسپین( و برای برخی بینهایت بمحدود )مانند سامانه ابعاد

فضای برداری  دهند. چوننشان می شوند و آنها را با نماد دیراک،نامیده می کت، 

شوند. ضرب ها در این فضا تعریف میکت در یک عدد مختلط و جمع کت مختلط است، ضربِ 

 عبارت است از  cدر عدد مختلط کت

(7                                       )         c c   
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ی دهند به هرحالت معین )خالص( سامانهافزون بر این، اصول فیزیکی وجود دارند که اجازه می

سخن گفتیم، بیشتر « خالص»ی حالتنسبت دهیم. وقتی درباره در(  rayو)پرتفیزیکی، یک 

یک زیرفضای برداری یک  در« پرتو»هر حرف خواهیم زد. برای حاال، « پرتو»ی درباره

به کت بهنجار cاست که با ضرب در عدد مختلط هایاست. یعنی شامل کت بعدی از

 :مربوط است 

(8          )                                          c    

ا در بهنجارش و فاز باهم فرق دارند. در نتیجه، گوییم هر یک پرتو، تنه های مختلفکت

 .متناظر است)و نه با کتِ خاصی در پرتو( با یک پرتو « خالص»حالت فیزیکی 

ی مناسبی در زبان فارسی نیست. برای بیان حالت سامانه واژه« پرتو»به کار بردن توجه:  

ی جایگزین از واژه« پرتو»به جای  بنابراین، پس از آن که خوب فهمیده شد، منظور ما چیست،

 استفاده خواهم کرد.« بردار حالت»

 

 فضای دوگان و برا

های موجها با تابعشاید به شما گفته شده است که کت x موج، و براها با مزدوج مختلط تابع

 x   .د کهرسبه نظر می در این صورت،متناظر اند x   تابع موج دیگری در فضای توابع

موج x   .خواهیم مکانیک کوانتومی را ما گفتیم که فعال با تابع موج کاری نداریم و میاست

 و  ،هاید این است که با براآبندی کنیم. بنابراین، پرسشی که پیش میبدون تابع موج فرمول

 ها چه کنیم؟ پاسخ در تناظر دوگان نهفته است.یوغ مختلط کتهم

 ها در فضایها و براها را عناصر دو فضای متفاوت در نظر بگیریم: کتخوب است که کت

  .و براها در فضای دوگان آن،

-)مختلطگرهای خطی فضای عمل، مختلط باشد، فضای دوگان آن،فضای برداری  اگر

شوند و نامیده میبرا گرها در نمادگذاری دیراک، کنند. این عملاثر می مقدار( اند که بر روی

های فرمت، آنها با نامشوند )در ریاضیانشان داده می با نماد forms بردار، هم covectors  

یا بردارهای دوگان dual vectors  شوند(. همانند کت، در برا هم نمادی جاسازی شناخته می 
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 نویسیم:شود تا تفاوت براها را مشخص کند. در واژگان ریاضی میمی

(9       )                                        :   

. این نگاشت باید خطی نگاشِت یک کت را به یک عدد مختلط است و این، بدان معنی است که 

 باشد تا بتوان برا را تعریف کرد.

 توان بر آن، بنا به تعریف، یک عدد مختلط است که می  ر برایرا در نظر بگیرید. اث کت

با    .توان )و معمول است( پرانتز را برداشت و عدد مختلط را بامی نشان داد  

 نشان داد.

 باید داشته باشیم: گفتم که نگاشت باید خطی باشد. بنابراین، 

(10                          )       a z b w c z a b w a c 
 
 

   

گرهای معمول در گر خطی( را بر روی کت، نباید همانند اثر عملاثر برا )به عنوان یک عملنکته: 

را بگر همیلتونیبر روی کت، دانست. فرق این دو در این است که مکانیک کوانتومی، مانند اثرعمل

گرهای کوانتومی این گونه گر همیلتونی و دیگر عملمقدار است، اما عملگر مختلطیک عمل

 ♣نیستند.

c(  ضرب کت در یک عدد مختلط را تعریف کردیم:7ی )تر، در رابطهپیش c   

 ضرب یک برا با اسکالر مختلط را چگونه تعریف کنیم؟

(11               )                  z z z        

 و اثر جمع دو برا بر روی کت عبارت است از

(12                     )                    
1 1 12 2 2

  

کنند، خود یک فضای برداری ی براهایی که بر روی فضای کت اثر میی همهبنابراین، مجموعه

 است.  دوگاندهند. این فضای برداری همانا فضای تشکیل می

آید که ی براها سخن بگوییم. از گفتار ما برنمیدهد که دربارهگفتار ما تا حاال، تنها اجازه می

کنید، این کار را با مزدوج وقتی با تابع موج کار میتوان یک کت را به برا تبدیل کرد )چگونه می

ا ی متریکاین که کت را به برا تبدیل کنید، الزم است که دهید.( برای مختلط تابع موج انجام می

ضرب داخلی را در فضای کت تعریف کنید. در فضاهای برداری حقیقی اقلیدسی، متریک چیزی 
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ها را بسنجیم )در واقع، متریک ها را اندازه بگیریم و با آن زاویهدهد فاصلهاست که اجازه می

 کند( مجموعه را تعریف میی بین دو عضو یک ی تعیین فاصلهشیوه

 

 ضرب داخلی و تناظر دوگان

وجود دارد و آن را به صورت زیر   gمتریک یا ضرب داخلی فرض خواهیم کرد که در

 کنیم:تعریف می

(13                                                ):g    

پذیرد و یک عدد مختلط تولید تابعی است که دو کت را می g( به این معنی است که 13ی )رابطه

آید به دست میبر دو کت به gتر، عدد مختلطی را که با اثر کردنبرای روشنی بیش کند.می

g,صورت   
 
 

 gمتریک. است ضرب داخلی دو کت ،درون پرانتزعبارت  توان نوشت. می 

 های زیر برخوردار است: از ویژگی

پادخطی است. به  خطی و نسبت به کت اولف یعنی کت دوم، یعنینسبت به  g )الف(:

 بیان دیگر:

(14         )          ,c c c , c ,g g g        
      

   


 
1 2 1 21 2 1 2

  

(15           )      , , ,g c c c g c g           
       

     
1 2 1 21 12 2

   

 متقارن یا هرمیتی است. یعنی   g  )ب( :

(16                              ),,g g   


   
   

   
          

 بت تعریف شده است. یعنیمث g  (:پ)

(17                                                      )  ;, �g     

عالمت تساوی فقط هنگامی برقرار است که  .( الزم است که 16با توجه به ویژگی ) باشد

 ( حقیقی باشد.17ی )سمت چپ رابطه

 تناظر دوگان نگاشتی است که کت را به تعریف کرد: تناظر دوگان توان می gیکبا دانستن متر

 موج، تناظر دوگان نگاشتی است که تابع موج را به مزدوج مختلط . در زبان تابعکندبرا تبدیل می
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 .به کند. برای ما تناظر دوگان یعنی نگاشت ازآن تبدیل می

. توجه کنید که برا را با اثر آن بر است یک کت باشد، تناظر دوگان آن، برای پس، اگر

 کنیم:تعریف می روی کت دلخواه

(18                               )                    ,g    

ی دوم متغیر است. به این ترتیب، ی نخست ثابت است و شناسهدر ضرب داخلی باال، شناسه

 را به صورت زیر تعریف کرد: توان تحت تناظر دوگان، برای متناظر با کتمی

(19                                )                     
†

                        


