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Κεφάλαιο 1

Ο κλασικός κόσμος

Μπορούμε να θεωρήσουμε την τωρινή κατάσταση του σύμπαντος σαν το αποτέλεσμα του
παρελθόντος του και σαν αιτία του μέλλοντος. Μία διάνοια, η οποία σε κάθε στιγμή του χρόνου,
γνωρίζει τις δυνάμεις που κινούν τη Φύση και τις αμοιβαίες κινήσεις των όντων που τη συνθέτουν,
αν αυτή η διάνοια ήταν τόσο αχανής ώστε να υποβάλλει τα δεδομένα της σε ανάλυση, θα
μπορούσε να συμπυκνώσει σε έναν απλό τύπο την κίνηση των μεγαλύτερων σωμάτων του
σύμπαντος και αυτή του ελαφρότερου ατόμου. Για μια τέτοια διάνοια τίποτε δε θα ήταν αβέβαιο
και τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν θα ήταν παρόν μπροστά στο βλέμμα της.

Π. Σ. ντε Λαπλάς [1]

1.1 Η Νευτώνεια θεωρία
Η πρώτη μεγάλη σύνθεση της σύγχρονης φυσικής ήταν η Νευτώνεια μηχανική, που από την

πρώτη διατύπωσή της το 1687 έως τις αρχές του 20ου αιώνα προσέφερε τη βασική θεώρηση για
το πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος. Οι βασικές αρχές της Νευτώνειας θεωρίας είναι οι εξής.

1. Υπάρχει ως υπόβαθρο ένας απόλυτος χρόνος και ένας απόλυτος χώρος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε
φυσικό γεγονός προσδιορίζεται μοναδικά (ι) από έναν αριθμό t ∈ RRR που προσδιορίζει τη στιγμή
του χρόνου στην οποία συμβαίνει, και (ιι) από μία τριάδα αριθμών (ένα διάνυσμα θέσης)
rrr = (x1, x2, x3) ∈ RRR3, που προσδιορίζει το σημείο του χώρου στο οποίο συμβαίνει.
2. Ο κόσμος αποτελείται από σωματίδια, τα οποία περιγράφονται ως σημειακά. Ένα σύστημαN
σωματιδίων σε μία στιγμή του χρόνου t προσδιορίζεται απόN διανύσματα θέσης rrri, όπου
i = 1, 2, . . . , N . Για να περιγράφουμε την εξέλιξη των σωματιδίων στο χρόνο πρέπει να γράψουμε
τα διανύσματα θέσης ως συνάρτηση το χρόνου, δηλαδή να προσδιορίσουμε τιςN διαδρομές rrri(t).
3. Τα σωμάτια δρούν το ένα στο άλλο μέσω των επιταχύνσεών τους. Δηλαδή, οι διαδρομές rrri(t)
ικανοποιούν το λεγόμενο δεύτερο νόμο του Νεύτωνα

mi
d2rrri
dt2

= FFF i (1.1)

όπουmi είναι η αδρανειακή μάζα του σωματίου i, και το διάνυσμαFFF i είναι η συνολική δύναμη που
ασκείται στο σωμάτιο i.
4. Αν οι δυνάμεις εξασκούνται μόνο από σωματίδιο σε σωματίδιο, τότεFFF i =

∑
j ̸=iFFF i(rrrj), όπου

FFF i(rrrj) είναι η δύναμη που ασκεί το σωμάτιο j στο σωμάτιο i. Για αυτές τις δυνάμεις ισχύει o
λεγόμενος τρίτος νόμος του Νεύτωνα

FFF i(rrrj) = −FFF j(rrri). (1.2)
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Οι εξισώσεις του Νεύτωνα για N σωματίδια αποτελούν ένα σύστημα 3N συνήθων διαφορικών
εξισώσεων δεύτερης τάξης. Σύμφωνα με το θεμελιώδες θεώρημα των συνήθων διαφορικών εξισώ-
σεων, ο προσδιορισμός των διανυσμάτων θέσης rrri(t0) και των πρώτων παραγώγων τους ṙrri(t0) σε
μία αρχική χρονική στιγμή t0 επιτρέπει την εύρεση μίας και μοναδικής λύσης rrri(t) για κάθε t ∈ RRR.

Αυτό σημαίνει ότι η Νευτώνεια θεωρία περιγράφει έναν απόλυτα αιτιοκρατικό (ντετερμινιστικό)
κόσμο. Η πλήρης γνώση της κατάστασης του συστήματος σε μία χρονική στιγμή t0 μας προσφέρει
πλήρη γνώση του συστήματος για οποιαδήποτε χρονική στιγμή t στο παρελθόν ή στο μέλλον του t0.
Αυτή η ιδιότητα περιγράφεται χαρακτηριστικά από τον Λαπλάς στο κείμενο που παρέθεσα στην αρχή
του κεφαλαίου.

1.2 Η Χαμιλτονιανή μηχανική

1.2.1 Εξισώσεις Χάμιλτον
Η περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ σωματιδίων χρησιμοποιώντας την έννοια της δύνα-

μης αποδείχτηκε ανεπαρκής για να περιγράψει τις βαρυτικές και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδρά-
σεις και πλέον έχει εγκαταλειφθεί στο επίπεδο της θεμελιώδους φυσικής. Όταν σήμερα μιλάμε για
θεμελιώδεις δυνάμεις (πυρηνική, βαρυτική κοκ) η λέξη ”δύναμη” δε χρησιμοποιείται τεχνικά, ως
αναφερόμενη σε διανύσματα που εμφανίζονται στις εξισώσεις του Νεύτωνα, αλλά ως λέξη της κα-
θομιλουμένης, με χαλαρό εννοιολογικό περιεχόμενο.

Ιστορικά, η έννοια της ενέργειας υπερκέρασε αυτή της δύναμης. Ειδικότερα, η έννοια της ενέρ-
γειας όπως εκφράζεται μέσα σε ένα μαθηματικό φορμαλισμό που ανέπτυξε ο Χάμιλτον όχι μόνο
προσφέρει μία κομψή επαναδιατύπωση της κλασικής φυσικής, αλλά μεταφέρεται στην κβαντική θε-
ωρία.

Θα περιγράψω το φορμαλισμό του Χάμιλτον για ένα σύστημα N σωματιδίων. Συμβολίζουμε
τις 3N συντεταγμένες που προσδιορίζουν τα διανύσματα θέσης του συστήματος ως qa, όπου a =
1, 2, . . . , 3N . Οι μεταβλητές qa ορίζουν τον θεσεογραφικό χώρο Q του συστήματος. Δεδομένου ότι
οι qa μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε πραγματική τιμή,Q = RRR3N .

Για κάθε σωμάτιο i ορίζεται το διάνυσμα της ορμής του pppi = miṙrri. Τα N διανύσματα ορμής
αντιστοιχούν σε 3N συντεταγμένες ορμής, τις οποίες συμβολίζουμε ως pa. Ο δείκτης a είναι ο ίδιος
με αυτόν που χρησιμοποιείται για τις θέσεις, έτσι ώστε η συντεταγμένη ορμής pa να αντιστοιχίζεται
σωστά στη συντεταγμένη θέσης qa.

Αν προσδιορίσουμε ακριβώς τις 3N συντεταγμένες θέσεις και τις 3N συντεταγμένες ορμής ενός
συστήματος σε μία δεδομένη χρονική στιγμή t0, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε μοναδικά τις
συντεταγμένες θέσεις και ορμής σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή t, χρησιμοποιώντας το δεύ-
τερο νόμο του Νεύτωνα. Συγκεκριμένα, περιγράψουμε τη χρονική εξέλιξη του συστήματος ως μία
διαδοχή καταστάσεων, όπου κάθε κατάσταση αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο

ξ = (q1, p1, q2, p2, . . . , q3N , p3N).

Τα στοιχεία ξ ορίζουν ένα χώρο Γ = RRR6N που καλείται καταστατικός χώρος του συστήματος των
N σωματιδίων (άλλο όνομα είναι ”χώρος των φάσεων”).

Ορίζουμε τη συνάρτηση Χάμιλτον ή Χαμιλτονιανή του συστήματοςως μία συνάρτησηH : Γ → RRR,

H(qa, pa) =
3N∑
a=1

p2a
2ma

+ V (q1, q2, . . . , q3N), (1.3)

όπου V : Q→ RRR είναι η δυναμική ενέργεια του συστήματος.
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Η Χαμιλτονιανή είναι μία συνάρτηση της οποίας οι τιμές αντιστοιχούν στην ενέργεια E του φυ-
σικού συστήματoς¹. Ενσωματώνει όλην την πληροφορία για τη χρονική εξέλιξη του συστήματος σε
συμπαγή μορφή.

Παρατηρούμε ότι το σύστημα εξισώσεων

q̇a =
∂H

∂pa
ṗa = −∂H

∂qa
(1.4)

δίνει τη σχέση

q̈a = −∂V
∂qa

, (1.5)

η οποία είναι ισοδύναμη με τις εξισώσεις του Νεύτωνα (1.1), αν οι δυνάμεις είναι της μορφής Fa =
−∂V /∂qa. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες δυνάμεις καλούνται διατηρητικές καθότι διατηρούν την ενέργεια
E του συστήματος. Οι εξισώσεις (1.4) καλούνται εξισώσεις Χάμιλτον και ενσωματώνουν όλη την πλη-
ροφορία για τη δυναμική εξέλιξη ενός φυσικού συστήματος στον ορισμό της ΧαμιλτονιανήςH . Η Χα-
μιλτονιανή δεν είναι ανάγκη να έχει τη μορφή (1.3), αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε συνάρτηση.

1.2.2 Αγκύλες Πουασόν
Κάθε φυσική ποσότητα σε ένα σύστημαN σωματιδίων μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των

θέσεων και των ορμών των σωματιδίων, δηλαδή ότι αντιστοιχεί σε μία συνάρτηση F : Γ → RRR. Η
χρονική εξέλιξη της F δίνεται από τη σχέση

Ḟ =
∑
a

(
∂F

∂qa
q̇a +

∂F

∂pa
ṗa

)
=
∑
a

(
∂F

∂qa

∂H

∂qa
− ∂F

∂pa

∂H

∂qa

)
= {F,H}. (1.6)

Στην Εξ. (1.6) ορίσαμε την αγκύλη Πουασόν (Poisson) μεταξύ δύο συναρτήσεων F και G στον κατα-
στατικό χώρο Γ ως μία άλλη συνάρτηση στο Γ,

{F,G} :=
∑
a

(
∂F

∂qa

∂G

∂qa
− ∂F

∂pa

∂G

∂qa

)
. (1.7)

Από τον ορισμό υπολογίζουμε αμέσως τις παρακάτω θεμελιώδεις αγκύλες Πουασόν

{qa, qb} = 0, {pa, pb} = 0, {qa, pb} = δab, (1.8)

όπου το σύμβολο δab καλείται δέλτα του Κρόνεκερ (Kronecker) και ορίζεται ως

δab =

{
1 αν a = b
0 αν a ̸= b

. (1.9)

Οι αγκύλες Πουασόν χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες, η απόδειξη των οποίων προ-
κύπτει κατευθείαν από τον ορισμό και τις ιδιότητες των μερικών παραγώγων.

1. Αντισυμμετρία: {G,F} = −{F,G}.

2. Κανόνας του Λάιμπνιτς (Leibnitz): {F,GH} = {F,G}H + {F,H}G.

3. Ταυτότητα Γιακόμπι (Jacobi): {{F,G}, H}+ {{H,F}, G}+ {{G,H}, F} = 0.

όπου F,G καιH συναρτήσεις στον καταστατικό χώρο Γ.

¹Προσοχή, η Χαμιλτονιανή είναι μία συνάρτηση ενώ η ενέργεια είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στην τιμή της
συνάρτησης. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική και μεταφέρεται και στην κβαντική θεωρία.
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1.2.3 Το θεώρημα του Λιουβίλ
Το θεώρημα του Λιουβίλ (Liouville) αναδεικνύει μία θεμελιώδη συμμετρία των εξισώσεων του

Χάμιλτον. Έστω μία περιοχή U του καταστατικού χώρου Γ (U ⊂ Γ). Η U μπορεί για παράδειγμα
να αντιστοιχεί στις πιθανές αρχικές θέσεις και ορμές ενός σωματιδίου, τις οποίες δεν μπορούμε να
προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια.

Ο όγκος [U ] της περιοχής U ορίζεται ως

[U ] :=

∫
U

d3Nqd3Np. (1.10)

Οι θέσεις και οι ορμές μεταβάλλονται σύμφωνα με τις εξισώσεις Χάμιλτον. Ένα σημείο του U που τη
χρονική στιγμή tπεριγράφεται από συντεταγμένες qa και pa, τη χρονική στιγμή t+δt θαπεριγράφεται
από συντεταγμένες q′a = qa + δt∂H/∂pa και p′a = pa − δt∂H/∂qa. Αποδεικνύεται ότι η Ιακωβιανή
αυτού του μετασχηματισμού είναι ίση με τη μονάδα [2]

∂(q′a, p
′
a)

∂(qa, pa)
= 1. (1.11)

Οπότε o όγκος της περιοχής U τη χρονική στιγμή t+ δt θα είναι

[U ′]t+δt =

∫
U

d3Nq′d3Np′ =

∫
U

∂(q′a, p
′
a)

∂(qa, pa)
d3Nqd3Np

=

∫
U

d3Nqd3Np = [U ]t. (1.12)

Δηλαδή, ο όγκος μίας περιοχής του καταστατικού χώρου παραμένει σταθερός κάτω από χρονική
εξέλιξη με τις εξισώσεις Χάμιλτον. Αυτή η πρόταση είναι γνωστή ως θεώρημα του Λιουβίλ.

Το θεώρημα του Λιουβίλ προσφέρει ένα βασικό κριτήριο για να ορίσει κανείς την έννοια του
κλειστού φυσικού συστήματος. Συγκεκριμένα, οδηγεί στον ακόλουθο ορισμό.

Στην κλασική φυσική λέμε ότι ένα σύστημα είναι κλειστό, αν η χρονική του εξέλιξη διατηρεί την
ενέργεια και τους όγκους στον καταστατικό του χώρο.

1.3 Κλασικός ηλεκτρομαγνητισμός
Αναφέραμε προηγουμένως ότι στη Νευτώνεια μηχανική αφορά κυρίως την περιγραφή του κό-

σμου ως αποτελούμενου από αλληλεπιδρώντα σωμάτια. Ωστόσο το 19ο αιώνα αναπτύχθηκε η αντί-
ληψη ότι οι δυνάμεις είναι αυτόνομες οντότητες, ανεξάρτητες από τα σωμάτια και έχουν τη δική τους
δυναμική. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με το Φάραντεϊ (M. Faraday) και ολοκληρώθηκε με τον Μάξγουελ
(J. C. Maxwell) ο οποίος πέτυχε την ενοποίηση των ηλεκτρικών, μαγνητικών και οπτικών φαινομένων
μέσω μίας θεωρίας πεδίου, που πλέον καλείται κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία.

Θυμίζουμε ότι στην κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία οι βασικές ποσότητες είναι δύο διανυ-
σματικά πεδία στο χώρο, το ηλεκτρικό πεδίο EEE και το μαγνητικό πεδίο BBB. Ένα σωμάτιο φορτίου q
που βρίσκεται εντός ενός συνδυασμού ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου δέχεται δύναμη FFF (δύ-
ναμη Λόρεντς) ίση με

FFF = q(EEE +
1

c
vvv ×BBB), (1.13)
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όπου vvv είναι η ταχύτητα του σωματιδίου.
Οι ιδιότητες και η δυναμική του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου περιγράφονται συνοπτικά

από τις εξισώσεις του Maxwell

∇ ·EEE = ρ (1.14)
∇ ·BBB = 0 (1.15)

∇×EEE = −1

c

∂BBB

∂t
(1.16)

∇×BBB =
1

c

(
∂EEE

∂t
+ jjj

)
, (1.17)

όπου ρ είναι η πυκνότητα φορτίου, jjj η πυκνότητα ρεύματος και c η ταχύτητα του φωτός².
Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο μπορούν να εκφραστούν συναρτήσει του ηλεκτρικού δυνα-

μικού ϕ και του μαγνητικού δυναμικούAAA ως

EEE = −1

c

∂AAA

∂t
−∇∇∇ϕ BBB =∇∇∇×AAA. (1.18)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (1.18) στις εξισώσεις Μάξγουελ, βρίσκουμε ότι οι Εξ. (1.15) και (1.16)
ικανοποιούνται ταυτοτικά. Επίσης βλέπουμε ότι τα πεδία EEE και BBB είναι αναλλοίωτα κάτω από το
μετασχηματισμό βαθμίδας

ϕ→ ϕ′ = ϕ− 1

c

∂f

∂t
AAA→ AAA′ = AAA+∇∇∇f, (1.19)

για οποιαδήποτε βαθμωτή συνάρτηση f .
Στο κενό, εξ ορισμού ρ = jjj = 0 και οι εξισώσεις Μάξγουελ οδηγούν στην κυματPική εξίσωση για

τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

∇2EEE =
1

c2
∂2EEE

∂t2
. (1.20)

Η κυματική εξίσωση επιδέχεται ως λύσεις επίπεδα κύματα της μορφής

EEE(xxx, t) = EEE0e
ikkk·xxx−iωt, (1.21)

όπουEEE0 το πλάτος του κύματος, kkk το διάνυσμα του κυματαρίθμου και ω η γωνιακή συχνότητα. Αντι-
καθιστώντας στην Εξ. (1.20) βρίσκουμε τη σχέση διασκεδασμού για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο
κενό

ω = c|kkk|. (1.22)

Επίσης αντικαθιστώντας το κύμα (1.21) στην Εξ. (1.14) για ρ = 0 βρίσκουμε ότι kkk · EEE0 = 0. Αυτό
σημαίνει ότι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο, δηλαδή η ένταση του πεδίου ταλαντώνεται
κάθετα στην κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. Οι δύο ανεξάρτητες δυνατές κατευθύνσεις ταλά-
ντωσης τουEEE είναι οι δύο δυνατές πολώσεις του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

²Σ’ αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούμε το σύστημα μονάδων Λόρεντς-Χεβισάιντ (Lorentz- Heavyside), στο οποίο η ηλε-
κτρική και η μαγνητική σταθερά του κενού είναι ίσες με τη μονάδα: ϵ0 = µ0 = 1. Σ’ αυτές τις μονάδες το φορτίο του
ηλεκτρονίου e = 0, 54× 10−13m3/2kg1/2/s.
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1.4 Θεωρία πιθανοτήτων
Η θεωρία πιθανοτήτων έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης φυσικής, τόσο στο

επίπεδο των μαθηματικών εργαλείων όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών θεωριών. Η πιθανότητα
είναι μια έννοια που εμφανίζεται τόσο στην κλασική όσο και στην κβαντική φυσική. Επειδή οι πιθα-
νότητες στην κβαντική θεωρία έχουν πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο μαθηματικά όσο και
ερμηνευτικά από τις πιθανότητες όπως χρησιμοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς των επιστη-
μών, θα παρουσιάσουμε πρώτα τις βασικές ιδιότητες των δευτέρων, χαρακτηρίζοντάς τις ως ”κλασι-
κές”.

1.4.1 Ο δειγματικός χώρος
Οι πιθανότητες πάντα αναφέρονται σε κάποια ενδεχόμενα. Για παράδειγμα, μπορεί να ενδιαφε-

ρόμαστε για την πιθανότητα ”να έρθουν εξάρες στην επόμενη ζαριά στο τάβλι” ή για την πιθανότητα
”να κερδίσει η Βραζιλία το Παγκόσμιο Κύπελλο”. Επιπλέον, η πιθανότητα έχει νόημα όταν συγκρίνο-
νται διαφορετικά ενδεχόμενα μεταξύ τους, άρα πρέπει να έχουμε ένα σύνολο διαφορετικών ενδεχο-
μένων.

Επίσης πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ των στοιχειωδών και των σύνθετων ενδεχομένων. Σε ρίψη
ενός ζαριού, τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι να έρθει ένας από τους ακέραιους 1, 2, 3, 4, 5 ή 6.
Ωστόσο μπορούμε εύκολα να διατυπώσουμε το ενδεχόμενο A = ”να έρθει περιττός αριθμός” ή B
= ”να έρθει 5 ή 6”. Τα στοιχειώδη ενδεχόμενα αντιστοιχούν σε σύνολα με ένα μέλος {1}, {2}, {3},
{4}, {5}, {6}, το ενδεχόμενοA στο σύνολο {1, 3, 5} και το ενδεχόμενοB στο σύνολο {5, 6}. Δηλαδή
κάθε ενδεχόμενο αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του συνόλου {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Το παραπάνω παράδειγμα οδηγεί στον ακόλουθο ορισμό. Καλούμε τυχαίο πείραμα οποιαδήποτε
διαδικασία οδηγεί στην πραγματοποίηση ενός αποτελέσματος ανάμεσα από πολλά δυνατά ενδεχό-
μενα. Το σύνολο των στοιχειωδών ενδεχομένων ενός πειράματος καλείται δειγματικός χώρος. Θα
συμβολίζουμε το δειγματικό χώρο με κεφαλαία ελληνικά γράμματα (για παράδειγμα Γ ή Ω). Κάθε
ενδεχόμενο, στοιχειώδες ή μη, αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του δειγματικού χώρου. Θα συμβολί-
ζουμε αυτά τα υποσύνολα με κεφαλαία λατινικά γράμματα³.

Για κάθε ενδεχόμενοA ορίζουμε το συμπληρωματικό του ενδεχόμενο ως το σύνολο Ā = Ω−A,
δηλαδή το μοναδικό σύνολο Ā που ικανοποιεί τις σχέσεις A ∪ Ā = Ω και A ∩ Ā = ∅.

Δύο ενδεχόμενα A και B καλούνται αμοιβαίως αποκλειόμενα, αν A ∩ B = ∅. Προφανώς δύο
στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι πάντα αμοιβαίως αποκλειόμενα. Δεν μπορεί να ρίξεις ένα ζάρι και να
έρθει και άσσος και έξι.

Παράδειγμα 1.1 Έστω το τυχαίο πείραμα που αντιστοιχεί στην ταυτόχρονη ρίψη δύο ζαριών. Ο δειγ-
ματικός χώρος Ω αποτελείται από 36 ζεύγη αριθμών από το 1 ως το 6.

Ω = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),

(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}.

Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τα ακόλουθα ενδεχόμενα

1. A = ”εξάρες” = {(6, 6)} (1 μέλος).

³Η έννοια του τυχαίου πειράματος δεν περιορίζεται μόνο σε πραγματικά πειράματα φυσικής. Για παράδειγμα, το
Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τυχαίο πείραμα, με δειγματικό χώρο το σύνολο των 32
ομάδωνπουμετέχουν στην τελικήφάση και αποτέλεσμα την ομάδαπουθα κερδίσει το κύπελλο. Παρομοίως, στο επίπεδο
των στοιχημάτων, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να ιδωθεί ως τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Γ = {1, 2, X}.
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2. B = ”ασσόδυο” = {(1, 2), (2, 1)} (2 μέλη)

3. C = ”άθροισμα έξι” = {(1, 5), (5, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 3)} (5 μέλη)

4. D = ”άθροισμα επτά” = {(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)} (6 μέλη)

5. Το κενό σύνολο είναι ενδεχόμενο με τετριμμένο τρόπο (αυτό που ποτέ δε συμβαίνει) όπως και
το ίδιο το σύνολο Ω (”τα ζάρια ρίχτηκαν και μπορεί να ήρθε οτιδήποτε”).

Στη φυσική και ιδιαίτερα στην κβαντική θεωρία έχει επικρατήσει να αποκαλούνται τα στοιχειώδη
γεγονότα ”λεπτομερή” (fine-grained) και τα σύνθετα ”αδρομερή” (coarse-grained). Αυτοί είναι οι όροι
που θα χρησιμοποιούμε από εδώ και στο εξής.

1.4.2 Κατανομή πιθανοτήτων
Έστω ότι έχουμε ένα δεδομένο δειγματικό χώρο Ω. Ως κατανομή πιθανοτήτων (ή μέτρο πιθα-

νότητας) ορίζουμε την απόδοση πιθανοτήτων σε κάθε ένα από τα ενδεχόμενα του Ω. Δηλαδή μία
συνάρτηση Prob που σε κάθε υποσύνολοA τουΩ αντιστοιχίζει έναν αριθμό Prob(A), ο οποίος παίρ-
νει τιμές στο διάστημα [0, 1]. Η τιμή Prob(A) καλείται πιθανότητα του ενδεχομένου A.

Μία κατανομή πιθανοτήτων πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες.

Αξιώματα Κολμογκόροφ (Kolmogorov)

1. για κάθε A,B ⊂ Ω, αν A ∩B = ∅, τότε

Prob(A ∪B) = Prob(A) + Prob(B).

2. Prob(∅) = 0.

3. Prob(Ω) = 1.

Συνέπειες των αξιωμάτων

Από τα αξιώματα Κολμογκόροφ προκύπτουν άμεσα οι ακόλουθες ιδιότητες

(i) Prob(Ā) = 1− Prob(A), για κάθε A ⊂ Ω.

(ii) ΈστωB ⊂ A. Τα σύνολαB καιA−B είναι ξένα μεταξύ τους και ικανοποιούνB∪ (A−B) = A.
Από το πρώτο αξίωμα του Κολμογκόροφ παίρνουμε

Prob(A−B) = Prob(A)− Prob(B) (1.23)

για κάθε B ⊂ A.

(iii) Prob(A ∪B) = Prob(A) + Prob(B)− Prob(A ∩B), για κάθε A,B ⊂ Ω.
Απόδειξη. Τα τρία σύνολα A′ = A − (A − (A ∩ B), B′ = A − (A − (A ∩ B), C = A ∩ B είναι
ξένα μεταξύ τους και ικανοποιούν A′ ∪ B′ ∪ C = A ∪ B. Οπότε από το 1ο αξίωμα του Κολμογκόροφ,
Prob(A ∪ B) = Prob(A − (A ∩ B)) + Prob(B − (A ∩ B)) + Prob(A ∩ B). Χρησιμοποιώντας την Εξ.
(1.23) προκύπτει το ζητούμενο.
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Ιδιότητες των πιθανοτήτων

Έστω ένας δειγματικός χώρος Ω = {x1, x2, . . . , xn}, όπου n ακέραιος. Για να ορίσουμε μία κα-
τανομή πιθανοτήτων αρκεί να προσδιορίσουμε n θετικούς αριθμούς pi = Prob({xi}), i = 1, . . . n,
κάθε ένας εκ των οποίων δίνει την πιθανότητα του λεπτομερούς ενδεχομένου {xi}. Οι αριθμοί αυτοί
ικανοποιούν τη συνθήκη κανονικοποίησης

n∑
i=1

pi = 1. (1.24)

Συχνά οι n θετικοί αριθμοί pi αναπαρίστανται ως στοιχεία ενός διανύσματος πιθανοτήτων

−→w = (p1, p2, . . . , pn). (1.25)

Χρησιμοποιώντας τα αξιώματα Κολμογκόροφ μπορούμε να βρούμε την πιθανότητας οποιουδή-
ποτε αδρομερούς ενδεχομένου. Για παράδειγμα,

Prob({x1, x3}) = Prob({x1}) + Prob({x3}) = p1 + p3.

Έστω f : Ω → RRR μια συνάρτηση στο δειγματικό χώρο

Ω = {x1, x2, . . . , xn}.

Με δεδομένη μία κατανομή πιθανοτήτων που εκφράζεται από τους θετικούς αριθμούς pi, όπως πα-
ραπάνω, ορίζουμε

• τη μέση τιμή της f : ⟨f⟩ :=
∑n

i=1 pif(xi).

• τη n-στη ροπή της f : ⟨fn⟩ :=
∑n

i=1 pif(xi)
n.

• την τυπική απόκλιση∆f της f : (∆f)2 := ⟨f 2⟩ − ⟨f⟩2.

Μίαπολύσημαντική ιδιότητα των κατανομώνπιθανοτήτων είναι ηανισότητα του Γιένσεν (Jensen),

⟨F (f)⟩ ≥ F (⟨f⟩), (1.26)

για κάθε κυρτή συνάρτηση F : RRR → RRR και κάθε συνάρτηση f : Ω → RRR.
Η απόδειξη προκύπτει ως εξής. Έστω δειγματικός χώρος με δύο σημεία,Ω = {x1, x2}. Γράφοντας

y1 = f(x1) και y2 = f(x2), p = p1, p2 = 1 − p1, η Εξ. (1.26) γράφεται pF (y1) + (1 − p)F (y2) ≥
F (py1 + (1 − p)y2) που σημαίνει ότι η ευθεία που ενώνει τα σημεία y1 και y2 βρίσκεται πάνω από
το γράφημα της F . Αυτός είναι ο ορισμός της κυρτής συνάρτησης. Η γενίκευση για n > 2 γίνεται με
επαγωγή.

Παράδειγμα 1.2. Έστω το τυχαίο πείραμα της ταυτόχρονης ρίψης δύο ζαριών που μελετήσαμε στο
παράδειγμα 1.1. Θεωρούμε μία κατανομή πιθανοτήτων που αποδίδει ίση πιθανότητα p = 1/36 στα
36 μέλη του Ω. Τότε για τα σύνολα A,B,C καιD του παραδείγματος 1.1 θα ισχύει

Prob(A) =
1

36
, Prob(B) =

2

36
=

1

18
, Prob(C) =

5

36
, Prob(D) =

6

36
=

1

6
.
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1.4.3 Περιθωριακές πιθανότητες
Έστω ότι ο δειγματικός χώρος Ω είναι της μορφής Ω1 × Ω2, όπου Ω1 = {x1, x2, . . . , xn} και

Ω2 = {y1, y2, . . . , ym}. Τέτοιος ήταν ο δειγματικός χώρος του παραδείγματος 1.1, πουαντιστοιχεί στη
ρίψη ενός ζεύγους ζαριών, μεΩ1 = Ω2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Ένα λεπτομερές ενδεχόμενο αντιστοιχεί σε
ένα ζεύγος (xi, ya), όπου i = 1, . . . , n και a = 1, . . .m. Οι αντίστοιχες πιθανότητες προσδιορίζονται
από τους θετικούς αριθμούς pia := Prob[{(xi, ya)}].

Ορίζουμε τις περιθωριακές πιθανότητες p1i και p2a ως

p1i =
m∑
a=1

pia = Prob({xi} × Ω2) (1.27)

p2a =
n∑
i=1

pia = Prob(Ω1 × {ya}). (1.28)

Οι ποσότητες p1i ορίζουν μία κατανομή πιθανοτήτων στοΩ1 και οι p2a μία κατανομή πιθανοτήτων στο
Ω2. Οι δύο κατανομές αυτές περιέχουν όλη την πληροφορία της αρχικής για τα ενδεχόμενα του Ω1

και του Ω2 αντίστοιχα, αλλά δεν περιέχουν καθόλου πληροφορία για το πώς τα ενδεχόμενα του Ω1

και του Ω2 σχετίζονται μεταξύ τους.

1.4.4 Δεσμευμένη πιθανότητα
Έστω ότι εμείς χρησιμοποιούμε ένα μέτρο πιθανότητας για να περιγράψουμε ένα πείραμα τύχης

με δειγματικό χώροΩ. Παίρνουμε κάποια επιπλέον πληροφορία για το σύστημά μας και θέλουμε να
αλλάξουμε ανάλογα την κατανομή πιθανοτήτων που έχουμε αποδώσει. Αυτό επιτυγχάνεται με τον
ακόλουθο ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας.

Για όλα τα ενδεχόμεναA,B ⊂ Ω, η δεσμευμένη πιθανότητα τουA δεδομένου τουB, Prob(A|B),
ορίζεται ως

Prob(A|B) =
Prob(A ∩B)

Prob(B)
. (1.29)

Παράδειγμα 1.3. Έστω το πείραμα τύχης ρίψης δύο ζαριών που περιγράψαμε στα παραδείγματα
1.1 και 1.2. Έστω D = ”άθροισμα επτά” και E = ”κανένα ζάρι δεν έδειξε ένα ή δύο” και θέλουμε
να υπολογίσουμε τη δεσμευμένη πιθανότητα Prob(D|E). Αφού έχει πραγματοποιηθεί το είναι σαν
αυτό να αποτελεί πλέον το δειγματικό μας χώρο,

E = {(3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),
(5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}.

ΤοE έχει 16 μέλη. Από αυτά σε άθροισμα επτά αντιστοιχούν μόνο το (3,4) και το (4,3). Άρα εκτιμούμε
τη δεσμευμένη πιθανότητα Prob(D|E) = 2/16 = 1/8. Από την άλλη, βρίσκουμε

D ∩ E = {(3, 4), (4, 3)},

άρα Prob(D ∩ E) = 2/36 = 1/18. Επίσης Prob(E) = 16/36 = 4/9. Οπότε παίρνουμε Prob(D ∩
E)/Prob(E) = (1/18)/(4/9) = 1/8, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια του ορισμού της δεσμευμένης
πιθανότητας.

Αν για δύο ενδεχόμενα ισχύει ότι P(A|B) = P(A), τότε αυτά τα ενδεχόμενα καλούνται στατιστικά
ανεξάρτητα: το αν θα συμβεί ή όχι τοB δεν επηρεάζει καθόλου το αν θα συμβεί ή όχι τοA. Σ’ αυτήν
την περίπτωση ισχύει P(A ∩B) = Prob(A)Prob(B).
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Παράδειγμα 1.4. Σε ένα τυχερό παιχνίδι ο παίκτης ρίχνει τρεις διαδοχικές ζαριές (με δύο ζάρια κάθε
φορά) και κερδίζει αν σε μία τουλάχιστον φέρει 7. Θεωρώντας ισοπίθανα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα
κάθε ζαριάς, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει;
Απάντηση. Έστω Ai το ενδεχόμενο ”δεν έφερε 7 στην i ζαριά”, i = 1, 2, 3. Σύμφωνα με το παρά-
δειγμα 1.2, αφού η πιθανότητα να έρθει σε μια ζαριά 7 είναι ίση με 1

6
, p(Ai) = 1 − 1

6
= 5

6
. Το

ενδεχόμενο L να χάσει ο παίκτης αντιστοιχεί στο να μη φέρει σε καμία ζαριά 7, δηλαδή L = A1 ∩
A2 ∩ A3. Θεωρώντας τις τρεις ζαριές στατιστικά ανεξάρτητες, Prob(L) = Prob(A1 ∩ A2 ∩ A3) =
Prob(A1)Prob(A2)Prob(A3) = (5/6)3 = 125

216
. Το ενδεχόμενο W να κερδίσει ο παίκτης είναι το συ-

μπληρωματικό του L, οπότε Prob(W ) = 1− Prob(L) = 1− 125
216

= 91
216

≃ 0, 42.

Παράδειγμα 1.5. Έστω ένα πείραμα τύχης έχει δύο στοιχειώδη ενδεχόμενα, το 1 με πιθανότητα p και
το 0 με πιθανότητα q = 1 − p. Ένα τέτοιο πείραμα τύχης καλείται διχοτομικό. Θεωρούμε ένα σύν-
θετο πείραμα τύχης που αποτελείται απόN ανεξάρτητα τέτοια πειράματα. Η πιθανότητα Prob(n)να
πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο 1 ακριβώς n φορές (και άρα το ενδεχόμενο 0 να πραγματοποιηθεί
N − n φορές) δίνεται από τη διωνυμική κατανομή

Prob(n) = pnqN−n N !

(N − n)!n!
. (1.30)

Παράδειγμα 1.6. Θεωρούμε τη διωνυμική κατανομή του παραδείγματος 1.4, στην περίπτωση που το
ενδεχόμενο 1 είναι εξαιρετικά απίθανο: p << 1 και ο αριθμός N των επαναλήψεων του διχοτομι-
κού πειράματος είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μαθηματικά, παίρνουμε το όριο N → ∞, έτσι ώστε η
ποσότητα λ = Np να παραμένει σταθερή. Σ’ αυτήν την περίπτωση

Prob(n) =
λn

n!

(
N !

(N − n)!Nn

)(
1− λ

N

)−n(
1− λ

N

)N
. (1.31)

Στο όριο N → ∞ με το n να παραμένει σταθερό, οι τρεις όροι σε παρένθεση στην Εξ. (1.31) έχουν
όρια 1, 1 και e−λ αντίστοιχα. Έτσι καταλήγουμε στην κατανομή Πουασόν,

Prob(n) =
λne−λ

n!
(1.32)

Η κατανομή Πουασόν μας δίνει τον αριθμό συγκεκριμένων γεγονότων σε μεγάλο αριθμό ανεξάρτη-
των επαναλήψεων ενός διχοτομικού πειράματος, όταν είναι γνωστός ο μέσος αριθμός γεγονότων
λ.

1.4.5 Συνεχής δειγματικός χώρος
Οι παραπάνω ορισμοί αφορούν πειράματα τύχης που χαρακτηρίζονται από δειγματικούς χώ-

ρους με πεπερασμένο αριθμό μελών. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό αρκεί για την περιγραφή
πραγματικών φυσικών πειραμάτων. Ωστόσο είναι ανεπαρκές για τη διατύπωση θεμελιωδών φυσι-
κών θεωριών οι οποίες βασίζονται σε συνεχείς μεταβλητές, όπως η θέση στο χώρο και ο χρόνος. Γι’
αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η γενίκευση των αξιωμάτων του Κολμογκόροφ ώστε να περιγραφούν
πειράματα τύχης όπου οι δειγματικοί χώροι είναι απειροσύνολα ή ακόμα και συνεχή σύνολα.

Ας θεωρήσουμε ως δειγματικό χώρο Ω = RRR, δηλαδή ότι τα λεπτομερή ενδεχόμενα αντιστοι-
χούν σε σημεία x της πραγματικής ευθείας (π.χ. η θέση ενός σωματιδίου). Τα αδρομερή ενδεχομενα
αντιστοιχούν σε υποσύνολα τουRRR. Μία κατανομή πιθανοτήτων ορίζεται ως

Prob(A) =
∫
A

dxp(x), (1.33)
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όπου p(x)μίαθετική συνάρτηση p : Ω → RRR+, η οποία είναι κανονικοποιημένηστημονάδα:
∫
RRR
dxp(x) =

1. Η συνάρτηση p(x) καλείται πυκνότητα πιθανότητας.
Για κάθε υποσύνολο A του Ω ορίζουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση του A: χA : Ω → {0, 1},

χA(x) =

{
1 x ∈ A
0 x /∈ A

(1.34)

Με βάση αυτόν τον ορισμό η Εξ. (1.33) γράφεται στη χρήσιμη μορφή

Prob(A) =
∫
dxp(x)χA(x). (1.35)

Για οποιαδήποτε συνάρτηση f : Ω → RRR, ορίζουμε

• τη μέση τιμή της f : ⟨f⟩ :=
∫
RRR
dxp(x)f(x).

• τη n-στη ροπή της f : ⟨fn⟩ :=
∫
RRR
dxp(x)f(x)n.

• την τυπική απόκλιση∆f της f : (∆f)2 := ⟨f 2⟩ − ⟨f⟩2.
Η ανισότητα του Γιένσεν (1.26) ικανοποιείται και για συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων.

Έστω ότι έχουμε μία πυκνότητα πιθανότητας p(x, y) σε ένα δισδιάστατο δειγματικό χώρο Ω =
RRR2, που αντιστοιχεί σε μεταβλητές x και y. Οι περιθωριακές πυκνότητες πιθανότητας ορίζονται ως

p1(x) =

∫
dyp(x, y) p2(y) =

∫
dxp(x, y) (1.36)

και αποδίδουν τις πιθανότητες ως προς τη μεταβλητή x και τις πιθανότητες ως προς τη μεταβλητή y
αντίστοιχα.

Ένθετο 1.1. Μαθηματική περιγραφή του συνεχούς δειγματικού χώρου

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές μαθηματικές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν την περίπτωση του συνεχούς δειγ-
ματικού χώρου από αυτή του διακριτού. Κατ’ αρχάς είναι απαραίτητο να γενικευτεί το πρώτο αξίωμα του
Kolmogorov, ώστε να δέχεται άπειρη ένωση από ενδεχόμενα. Δηλαδή το αξίωμα γίνεται ως εξής.

Για κάθεAn ⊂ Ω, όπου n = 1, . . . ,∞, αν An ∩Am = ∅ για n ̸= m, τότε

Prob(∪∞
n=1An) =

∞∑
n=1

Prob(An).

Επίσης δεν είναι αποδεκτά όλα τα υποσύνολα του δειγματικού χώρου ως αντιστοιχούντα σε ενδεχό-
μενα, γιατί ένα συνεχές σύνολο εμπεριέχει πολλά ”παθολογικά” υποσύνολα. Αν θεωρήσουμε ότι ο δειγμα-
τικός χώρος είναι η ευθεία των πραγματικώνRRR, περιοριζόμαστε σε σύνολα U τα οποία είναι

• είτε είναι κλειστά διαστήματα της μορφής [a, b]

• είτε μπορούν να παραχθούν από τα παραπάνω μέσα από αριθμήσιμες πράξης ένωσης και τομής
συνόλων.

Αυτά τα σύνολα καλούνται μετρήσιμα σύνολα. Επίσης περιοριζόμαστε σε μετρήσιμες συναρτήσεις f : RRR→
RRR, οι οποίες ορίζονται από την ιδιότητα να απεικονίζουν μετρήσιμα σύνολα σε μετρήσιμα.

Τέλος, ως συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας γίνονται αποδεκτά και μαθηματικά αντικείμενα που
αυστηρά μιλώντας δεν είναι συναρτήσεις, αλλά ορίζονται ως όρια συναρτήσεων. Στη μαθηματική βιβλιο-
γραφία καλούνται κατανομές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνάρτηση δέλτα, την οποία θα αναλύσουμε
στο κεφ. 5 στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας.

Η ακριβής μαθηματική περιγραφή των μέτρων πιθανότητας σε συνεχείς δειγματικούς χώρους εμπίπτει
καταρχάς στη θεωρία μέτρου, και οφείλεται κυρίως στον Kolmogorov, ο οποίος έθεσε τα βασικά αξιώματα
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αυτής της περιγραφής.

Παράδειγμα 1.7. Δύο πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες κατανομές πιθανοτήτων στοRRR είναι η Γκαου-
σιανή και η Λορεντζιανή. Η Γκαουσιανή κατανομή ορίζεται από την πυκνότητα πιθανότητας

p(x) =
1√
2πσ2

e−
(x−x0)

2

2σ2 , (1.37)

και εξαρτάται από δύο παραμέτρους, την πραγματική παράμετρο x0 και τη θετική παράμετρο σ. Για
υπολογισμούς με την Γκαουσιανή κατανομή χρησιμοποιείται η ταυτότητα∫ ∞

−∞
dxx2ne−ax

2

=

√
π

a

1 · 3 · . . . · (2n− 1)

(2a)n
(1.38)∫ ∞

−∞
dxx2n+1e−ax

2

= 0, (1.39)

όπου n θετικός ακέραιος και a > 0.
Από τις σχέσεις (1.38, 1.39) βρίσκουμε ότι για την Γκαουσιανή κατανομή

⟨x⟩ = x0, ∆x = σ. (1.40)

Άλλα σημαντικά Γκαουσιανά ολοκληρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε σ’ αυτό το βιβλίο είναι τα
εξής.

∫ ∞

∞
dxe−ax

2+bx =

√
π

a
e

b2

4a αν Rea > 0 (1.41)∫ ∞

∞
dx

∫ ∞

∞
dye−ax

2−by2+2cxy =
π√

ab− c2
, αν a, b > 0, ab > c2. (1.42)

Παράδειγμα 1.8.Η Λορεντζιανή κατανομή ορίζεται από την πυκνότητα πιθανότητας

p(x) =
1

π

γ

γ2 + (x− x0)2
, (1.43)

η οποία εξαρτάται από την πραγματική παράμετρο x0 και τη θετική παράμετρο γ. Η Λορεντζιανή κα-
τανομή έχει μέση τιμή ⟨x⟩ = x0. Ωστόσο είναι ιδιάζουσα γιατί η τυπική της απόκλιση∆x απειρίζεται
(∆x = ∞) καθώς ⟨x2⟩ = ∞).

1.5 Οι πιθανότητες στις φυσικές επιστήμες

1.5.1 Ερμηνείες και χρήσεις της έννοιας της πιθανότητας
Οι βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων είναι αυτές που περιγράφτηκαν στην ενότητα

1.4.2. Ωστόσο αυτές είναι μαθηματικές αρχές και δεν προσφέρουν κάποια οδηγία πώς θα εφαρμο-
στούν για την περιγραφή ή την πρόβλεψη γεγονότων τουφυσικού κόσμου. Σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει
να ξεχωρίσουμε διαφορετικά είδη πιθανότητας, τα οποία παρότι περιγράφονται από τα ίδια μαθη-
ματικά, αναφέρονται σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις και, κατά συνέπεια, χρησιμοποιούνται
με διαφορετικό τρόπο.
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Σχήμα 1.1: Η Γκαουσιανή κατανομή (α) και η Λορεντζιανή κατανομή (β) για σ = γ. Παρατηρείστε ότι η Λο-
ρεντζιανή κατανομή αποδίδει σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες για ενδεχόμενα μακριά από τη μέση τιμή
σε σύγκριση με την Γκαουσιανή.

Μπορούμε κατ’ αρχάς να ξεχωρίσουμε τις πιθανότητες ως προς το αντικείμενο αναφοράς τους,
οπότε διακρίνουμε τις υποκειμενικές, τις γνωσιολογικές και τις φυσικές πιθανότητες.

Οι υποκειμενικές πιθανότητες αναφέρονται στις εκτιμήσεις που μπορεί να κάνει ένα άτομο για
κάποιο ενδεχόμενο και εκφράζουν το βαθμό πεποίθησής του ότι αυτό το γεγονός θα συμβεί. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα υποκειμενικής πιθανότητας είναι οι πιθανότητες των στοιχημάτων. Όταν
αποδέχομαι ένα στοίχημα για να κερδίσει μία ομάδα Α με απόδοση 3 προς 1, σημαίνει ότι εκτιμώ
ότι η πιθανότητα να κερδίσει η ομάδα είναι μεγαλύτερη του 1/(3 + 1) = 1/4. Το ότι οι πιθανότητες
είναι υποκειμενικές δε σημαίνει ότι είναι αυθαίρετες: αν κανείς στοιχηματίζει ασυνάρτητα και χωρίς
λογική συγκρότηση πάνω στο αντικείμενο του στοιχήματος θα τα χάσει τα λεφτά του. Οι υποκειμε-
νικές πιθανότητες σπανίως εμφανίζονται στα πλαίσια της φυσικής και δε θα ασχοληθούμε μαζί τους
σ’ αυτό το μάθημα.

Οι γνωσιολογικές πιθανότητες αφορούν τη χρήση υπαρχόντων δεδομένων προκειμένου να γίνει
μία εκτίμηση, για παράδειγμα η εκτίμηση της πραγματικής τιμής ενός φυσικού μεγέθους με βάση τις
μετρήσεις σε ένα πείραμα. Όταν κανείς χρησιμοποιεί στα εργαστήρια τη μέθοδο των ελαχίστων τε-
τραγώνων για να προσδιορίσει την κλίση μιας ευθείας (η οποία κλίση αντιστοιχεί σε κάποια φυσική
ποσότητα) τότε χρησιμοποιεί τη θεωρία πιθανοτήτων με γνωσιολογικό τρόπο. Παρόμοια χρήση της
θεωρίας πιθανοτήτων γίνεται και στις δημοσκοπήσεις: από τις μετρήσεις σε ένα μικρό δείγμα πλη-
θυσμού, επιχειρείται η εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου του εκλογικού σώματος. Οι γνωσιολογικές
πιθανότητες είναι μεν εξαιρετικά σημαντικές στη φυσική, αλλά στο επίπεδο της επεξεργασίας δεδο-
μένων και όχι στο επίπεδο των βασικών θεωριών. Γι’ αυτό το λόγο ούτε με αυτές θα ασχοληθούμε
σ’ αυτό το μάθημα.

Οι φυσικές πιθανότητες είναι αυτές που αφορούν τη συμπεριφορά ενός φυσικού συστήματος
και όχι μόνο την επεξεργασία της πληροφορίας που έχουμε για αυτό. Η αιτία τους μπορεί να είναι η
έλλειψη ελέγχου στις αρχικές συνθήκες ενός φυσικού συστήματος, η επίδραση ενός περιβάλλοντος
ή ένα φυσικό σύστημα μπορεί να εμφανίζει πιθανοτική συμπεριφορά ενδογενώς. Οι φυσικές πιθα-
νότητες αφορούν πρωταρχικά στο ίδιο το φυσικό σύστημα και όχι τη στατιστική επεξεργασία των
μετρήσεων που έχουμε κάνει σ’ αυτό το σύστημα. Σ’ αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά
με αυτού του είδους τις πιθανότητες.

Επιπλέον, οι πιθανότητες μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: ως αναφερό-
μενες σε συχνότητες γεγονότων ή ως αναφερόμενες στις λογικές προτάσεις για ένα σύστημα. Στην
πρώτη περίπτωση μιλάμε για την συχνοτική ερμηνεία των πιθανοτήτων και στη δεύτερη για τη λογική
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ερμηνεία των πιθανοτήτων.

Στη συχνοτική ερμηνεία των πιθανοτήτων δεν έχει νόημα να αποδίδουμε τις πιθανότητες σε με-
μονωμένα συστήματα ή μεμονωμένα πειράματα τύχης. Αντί’ αυτού, ορίζουμε ένα στατιστικό σύνολο
το οποίο αποτελείται από N πανομοιότυπες επαναλήψεις του ίδιου πειράματος τύχης. Έστω A ένα
ενδεχόμενο του πειράματος τύχης, το οποίο βρίσκουμε ότι πραγματοποιείται nA φορές μέσα στο
στατιστικό σύνολο. Ορίζουμε τη σχετική συχνότητα του A ως το λόγο nA/N . Σύμφωνα με τη συ-
χνοτική ερμηνεία των πιθανοτήτων, όταν ο αριθμόςN γίνει επαρκώς μεγάλος, η σχετική συχνότητα
nA/N συγκλίνει στην πιθανότητα Prob(A). (Αν δε συγκλίνει δεν έχει νόημα η έννοια της πιθανότητας
για αυτό το σύστημα.)

Η συχνοτική ερμηνεία της πιθανότητας είναι η πιο συνηθισμένη στηφυσική και εφαρμόζεται στην
ερμηνεία όλων των πειραμάτων. Για να συνδέσουμε τις θεωρητικές πιθανότητες με το πείραμα είναι
απαραίτητη η επανάληψη πολλώνφορών του ίδιου πειράματος, ή η ύπαρξη πολλών αντιγράφων του
ίδιου συστήματος προετοιμασμένα με πανομοιότυπο τρόπο.

Σύμφωνα με τη λογική ερμηνεία των πιθανοτήτων έχει νόημα να μιλάει κανείς για πιθανότητες
ακόμα και για ένα μεμονωμένο πείραμα τύχης, χωρίς να χρειάζεται η επίκληση ενός στατιστικού
συνόλου. Στη λογική ερμηνεία των πιθανοτήτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις δεσμευμένες πιθα-
νότητες Prob(A|B), οι οποίες μας επιτρέπουν εκτιμήσεις για την έκβαση ενός πειράματος τύχης με
βάση την προϋπάρχουσα πληροφορία .

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίπτωση όπου μπορούν να βρεθούν ενδεχόμενα A και B για τα
οποία ισχύει ότι Prob(A|B) = 1. Τότε λέμε ότι ισχύει η λογική συνεπαγωγή B → A. Δηλαδή αν
διαπιστώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε το ενδεχόμενο B, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πραγ-
ματοποιήθηκε (ή θα πραγματοποιηθεί) το ενδεχόμενοA. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για συνε-
παγωγή B → A με βαθμό προσέγγισης ϵ, αν Prob(A|B) = 1− ϵ, όπου 0 < ϵ << 1.

Η λογική ερμηνεία της πιθανότητας χρησιμοποιείται επίσης πολύ συχνά στη φυσική. Είναι συνε-
πής με τη συχνοτική ερμηνεία, αλλά μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει ακόμα και αν δεν έχει στα-
τιστικά σύνολα. Για παράδειγμα, όταν κανείς χρησιμοποιεί τη θεωρία πιθανοτήτων για να μελετήσει
τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του χρηματιστηρίου, ή το μακρινό μέλλον του ηλιακού συστήμα-
τος, η μελέτη αφορά ένα και μοναδικό σύστημα με συγκεκριμένη ιστορία και μη επαναλαμβανόμενα
χαρακτηριστικά, για το οποίο δεν έχει νόημα η έννοια του στατιστικού συνόλου. Αναγκαστικά θα πρέ-
πει κανείς να χρησιμοποιήσει τη λογική ερμηνεία των πιθανοτήτων. Το ίδιο φαίνεται ότι πρέπει να
γίνει και στην κβαντική θεωρία, σε πειράματα όπου γίνονται μετρήσεις πάνω σε ένα μεμονωμένο και
απομονωμένο άτομο. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον κάποιες από τις πιθανότητες που μας δίνονται
από την κβαντική θεωρία πρέπει να τις αντιλαμβανόμαστε ως λογικές πιθανότητες.

Οι παραπάνω ερμηνείες των πιθανοτήτων δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Μπορεί κανείς να
χρησιμοποιήσει μία ερμηνεία σε μία περίπτωση και την άλλη σε άλλη, αν και υπάρχουν πολλοί ”φο-
νταμελιστές” που θεωρούν ότι μόνο μία από τις δύο είναι θεμελιωδώς σωστή. Επίσης, πολλοί προ-
κρίνουν διακρίσεις ειδών πιθανότητας κάπως διαφορετικές από αυτές που παρουσιάσαμε εδώ. Αυτή
η συζήτηση αφορά τα θεμέλια της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής, και παρότι πολύ
ενδιαφέρουσα τόσο θεωρητικά όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι λεπτομέρειες της είναι έξω από τα
πλαίσια αυτού του μαθήματος. Αξίζει όμως να παρατηρηθεί ότι στην κβαντική θεωρία αντιμετω-
πίζουμε μια διαφορετική εκδοχή αυτής της συζήτησης. Η διαφορά μεταξύ της συχνοτικής και της
λογικής ερμηνείας της πιθανότητας θέτει και το θεμελιώδες ερώτημα αν η λεγόμενη κβαντική κα-
τάσταση αφορά ένα μεμονωμένο φυσικό σύστημα (π.χ. ένα ηλεκτρόνιο) ή έχει νόημα μόνο σε ένα
στατιστικό σύνολο από ηλεκτρόνια (μια δέσμη) που προετοιμάστηκαν με πανομοιότυπο τρόπο για
ένα πείραμα.
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1.5.2 Κλασική στατιστική μηχανική
Η στατιστική μηχανική αποτελεί τη σύνθεση της Νευτώνειας μηχανικής (στη Χαμιλτονιανή της

μορφή) και της θεωρίας πιθανοτήτων. Αναπτύχθηκε προκειμένου να προσφέρει μία μικροσκοπική
εξήγηση των νόμων της θερμοδυναμικής, οι οποίοι εμφανίζονται στο μακροσκοπικό επίπεδο. Τόσο
επειδή περιέχει την έννοια της πιθανότητας, όσο και γιατί ενσωματώνει τη διάκριση μεταξύ μικρο-
σκοπικού και μακροσκοπικού επιπέδου παρατήρησης αποτελεί την πιο κατάλληλη θεωρία της κλα-
σικής φυσικής να συγκριθεί με την κβαντική μηχανική.

Δε θα περιγράψουμε τις λεπτομέρειες της στατιστικής μηχανικής, απλώς θα δώσουμε τις βασι-
κές έννοιες που δείχνουν πώς χρησιμοποιείται η έννοια της πιθανότητας σε μία θεμελιώδη φυσική
θεωρία.

Έστω ότι έχουμε ένα σύστημαN σωματιδίων όπουN μεγάλος αριθμός. Όπως περιγράψαμε στο
Κεφ. 1.2, τα σωμάτια αυτά χαρακτηρίζονται από τον καταστατικό χώρο Γ = RRR6N . Σ’ αυτό το σύστημα
τωνN σωματιδίων κάνουμε μετρήσεις διαφόρων φυσικών ποσοτήτων. Σε μία αιτιοκρατική θεωρία,
αν ξέρουμε πλήρως την αρχική κατάσταση του συστήματος (και τη δυναμική του) θα μπορούσαμε να
προσδιορίσουμε πλήρως και μοναδικά το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης. Αλλά, είτε επειδή η πλήρης
γνώση της αρχικής κατάστασης του συστήματος στο μικροσκοπικό επίπεδο είναι πρακτικά αδύνατη,
είτε επειδή το σύστημα πάντα δέχεται μικρές εξωτερικές αλληλεπιδράσεις που σωρευτικά καταστρέ-
φουν την πλήρη αιτιοκρατία, το αποτέλεσμα των μετρήσεων θα υπόκεινται σε διακυμάνσεις. Αυτό
σημαίνει ότι μία φυσική μέτρηση μπορεί να ταυτιστεί με ένα πείραμα τύχης.

Επιπλέον, στην κλασική φυσική δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο ακριβής μπορεί να είναι μία
μέτρηση, οπότε ιδεατά θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει τη θέση και την ορμή του κάθε σωματι-
δίου με οσοδήποτε μεγάλη ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία τουΓ αποτελούν τα λεπτομερή εν-
δεχόμενα για αυτό το σύστημα, άρα είναι λογικό να ταυτιστεί ο καταστατικός χώρος με το δειγματικό
χώρο που αντιστοιχεί στις παραπάνω μετρήσεις. Στα πλαίσια αυτής της ταύτισης, έχει επικρατήσει
η χρήση της λέξης ”μικροκατάσταση” για τα σημεία του Γ, δηλαδή για τα λεπτομερή ενδεχόμενα. Εξ
ορισμού δύο μικροκαταστάσεις είναι αμοιβαία αποκλειόμενες (για μία δεδομένη χρονική στιγμή):
δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα μόριο να έχει ορμή 5m/s και ταυτόχρονα το ίδιο μόριο να έχει ορμή
10m/s.

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες ταυτίσεις εννοιών

• μέτρηση = πείραμα τύχης

• καταστατικός χώρος = δειγματικός χώρος

• μικροκατάσταση = λεπτομερές ενδεχόμενο

Αφού ταυτίζουμε τον καταστατικό χώρο Γ με ένα δειγματικό χώρο είναι λογικό να περιγράψουμε
την τυχαιότητα με μία πυκνότητα πιθανότητας ρ : Γ → RRR+, έτσι ώστε η ποσότητα

ρ(q1, p1, q2, p2 . . . , q3N , p3N)d
3Nqd3Np (1.44)

να ορίζει την πιθανότητα το σύστημα να βρίσκεται εντός ενός στοιχειώδους όγκου d3Nqd3Np. Η πυ-
κνότητα πιθανότητας ρ, είναι κανονικοποιημένη στη μονάδα,∫

d3Nqd3Np ρ(q1, p1, q2, p2 . . . , q3N , p3N) = 1. (1.45)

Θα χρησιμοποιούμε συχνά τη συντομογραφία ξ = (q1, p1, . . . , q3N , p3N) για τα σημεία του Γ, οπότε
η εξίσωση (1.45) θα γράφεται

∫
dξρ(ξ) = 1, όπου dξ = d3Nqd3Np.
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Αν θεωρήσουμε ότι το σύστημα είναι κλειστόώστε να περιγράφεται από τις εξισώσεις του Χάμιλ-
τον (άρα η πηγή της τυχαιότητας βρίσκεται στις αρχικές συνθήκες), τότε η πυκνότητα πιθανότητας ρ
ικανοποιεί την εξίσωση του Λιουβίλ

∂ρ

∂t
= {H, ρ}, (1.46)

όπουH η Χαμιλτονιανή του συστήματος.
Απόδειξη. Για να ισχύει η εξίσωση κανονικοποίησης (1.45) σε όλες τις χρονικές στιγμές t, πρέπει να ισχύει
dρ/dt = 0, η ισοδύναμα

∂ρ

∂t
+
∑
a

(
∂ρ

∂qa
q̇a +

∂ρ

∂pa
ṗa

)
= 0. (1.47)

Αντικαθιστώντας τα q̇a, ṗa από τις εξισώσεις Χάμιλτον (1.4) και χρησιμοποιώντας τον ορισμό Εξ. (1.7) καταλή-
γουμε στην Εξ. (1.46).

Η στατιστική μηχανική κατά Γκιμπς (J. W. Gibbs) στηρίζεται στην υπόθεση ότι στο όριο μεγάλου
χρόνου, όταν το σύστημα φτάνει σε κατάσταση ισορροπίας, βρισκόμενο σε επαφή με μια δεξαμενή
θερμότητας σταθερής θερμοκρασίας T , η πυκνότητα πιθανότητα ρ δίνεται από την κανονική κατα-
νομή

ρcan(ξ) = Z−1e
−H(ξ)

kBT , (1.48)

όπου kB η σταθερά του Μπόλτσμαν (Boltzmann), και Z η λεγομένη συνάρτηση επιμερισμού. Η συ-
νάρτηση επιμερισμού εισάγεται προκειμένου να ικανοποιηθεί η συνθήκη κανονικοποίησης (1.45),

Z =

∫
dξe

−H(ξ)
kBT . (1.49)

Ειδικότερα η μέση τιμή της ενέργειας δίνεται από τη σχέση

⟨E⟩ =
∫
dξH(ξ)e−βH(ξ)∫
dξe−βH(ξ)

= −∂ logZ
∂β

, (1.50)

όπου β = 1/(kBT ).

1.5.3 Μετρήσεις
Οι μετρήσεις σε ένα φυσικό σύστημα γίνονται πάντα στο μακροσκοπικό επίπεδο, ενώ τα συστα-

τικά (μόρια) του συστήματος είναι μικροσκοπικά. Τα ενδεχόμενα που εξετάζει μία μέτρηση είναι
πάντα εξαιρετικά αδρομερή σε σύγκριση με το επίπεδο των μορίων. Ας εξετάσουμε ως παράδειγμα
την πτώση ενός ζαριού. Ο καταστατικός χώρος Γ του ζαριού περιγράφει τις κινήσεις των μορίων που
αποτελούν το ζάρι. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως πολύ πιο αδρή πληροφορία για το ζάρι, ποια από τις 6
πλευρές του κατέληξε να είναι πάνω όταν το ζάρι έμεινε ακίνητο. Οπότε το αποτέλεσμα της μέτρησης
είναι μία τιμή λ ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Προφανώς μία τιμή τουλαντιστοιχεί σε πολλές διαφορετικές μικροκαταστάσεις του ζαριού. Αντί-
θετα, μία μικροκατάσταση δεν μπορεί παρά να αντιστοιχεί σε μία και μοναδική τιμή του λ. Αυτό ση-
μαίνει ότι η μέτρηση του λ σπάει τον καταστατικό χώρο σε έναν αριθμό υποσυνόλων του Cλ κάθε
ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία και μοναδική τιμή του λ. Αυτά τα υποσύνολα ικανοποιούν τις
σχέσεις
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Σχήμα 1.2:Μία κλασική μέτρηση αντιστοιχεί στην κατάτμηση του καταστατικού χώρου σε υποσύνολα Cλ τα
οποία είναι αμοιβαία αποκλειόμενα και εξαντλητικά του Γ.

(i) Cλ ∩ Cλ′ = ∅, ανλ ̸= λ′ (αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα)

(ii) ∪λCλ = Γ (ενδεχόμενα εξαντλητικά του Γ).

Αυτή η παρατήρηση γενικεύεται. Δεν υπάρχει τίποτα ξεχωριστό στην περίπτωση του ζαριού. Καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα ότι μία μέτρηση αντιστοιχεί στο σπάσιμο του καταστατικού χώρου Γ σε ένα
σύνολο ενδεχομένων (υποσυνόλων του Γ) τα οποία είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα και εξαντλούν το
Γ. Επιπλέον η πληροφορία των μετρήσεων ενσωματωθεί σε μία συνάρτηση F : Γ → RRR, ως

F (ξ) =
∑
λ

λχCλ
(ξ), x ∈ Γ, (1.51)

όπου χCλ
η χαρακτηριστική συνάρτηση του συνόλου Cλ και ξ ∈ Γ.

Αντίστροφα, αν έχουμε μία συνάρτηση F : Γ → RRR, ορίζουμε ένα σύνολο αμοιβαίως αποκλειό-
μενων και εξαντλητικών του Γ ενδεχομένων Cλ, ως

Cλ = {ξ ∈ Γ|F (ξ) = λ}. (1.52)

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα: Κάθε μέτρηση στην κλασική φυσική αντιστοιχεί σε μια
συνάρτηση F στον καταστατικό χώρο Γ του μελετώμενου φυσικού συστήματος.

1.6 Η μαθηματική περιγραφή της κλασικής φυσικής
Συνοψίζουμε τηνως τώρα συζήτηση δίνοντας μία σύντομη περιγραφή των βασικών μαθηματικών

αρχών της κλασικής φυσικής, σε μία μορφή που θα επιτρέπει άμεσα τη σύγκριση με την κβαντική
φυσική στα επόμενα κεφάλαια.

1. Ο θεμελιώδης χώρος. Ένα φυσικό σύστημα περιγράφεται από τον καταστατικό του χώρο Γ.
Κάθε σημείο ξ ∈ Γ καλείται μικροκατάσταση του συστήματος, και αντιστοιχεί στην πλέον λε-
πτομερή περιγραφήπου μπορεί να γίνει στο σύστημα σε μία δεδομένη χρονική στιγμή (πλήρης
προσδιορισμών θέσεων και ορμών όλων των σωματιδίων που το αποτελούν).

2. Μετρήσεις. Μία διαδικασία μέτρησης αντιστοιχεί μία συνάρτηση F στον καταστατικό χώρο.
Βάσει της εξίσωσης (1.52), μία συνάρτηση F ορίζει ένα διαχωρισμό του Γ σε ένα σύνολο από
αμοιβαία αποκλειόμενα και εξαντλητικά ενδεχόμενα.
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3. Πιθανότητες.Οι πιθανότητες σε ένα κλασικό σύστημαπεριγράφονται απόμία πυκνότηταπιθα-
νότητας ρ στον καταστατικό χώρο. Αν ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα μίας μέτρησης αντιστοιχεί
σε ένα υποσύνολο U του Γ, τότε η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτό το ενδεχόμενο είναι
Prob(U) =

∫
dξρ(ξ)χU(ξ).

4. Χρονική εξέλιξη. Αν το σύστημα είναι κλειστό, τότε η εξέλιξη των μικροκαταστάσεων περιγρά-
φεται από τις εξισώσεις Χάμιλτον (1.4) και τις πυκνότητας πιθανότητας από την εξίσωση Λιου-
βίλ (1.46).

5. Ενσωμάτωση πληροφορίας. Η ενσωμάτωση πληροφορίας στην πιθανοτική περιγραφή του συ-
στήματος γίνεται μέσω του κανόνα δεσμευμένης πιθανότητας, Εξ. (1.29).

6. Σύνθεση συστημάτων. Αν Γ1 είναι ο καταστατικός χώρος του συστήματος 1, και Γ2 ο κατα-
στατικός χώρος του συστήματος 2, τότε το σύνθετο σύστημα που περιέχει και το 1 και το 2
περιγράφεται από τον καταστατική χώρο Γ1 × Γ2. Λέμε ότι η σύνθεση συστημάτων γίνεται
χρησιμοποιώντας το Καρτεσιανό γινόμενο στο επίπεδο των διανυσματικών χώρων⁴.

Ερωτήσεις
1. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε

• τη διαφορά μεταξύ Χαμιλτονιανής συνάρτησης και ενέργειας.
• την έννοια του πειράματος τύχης και του στατιστικού συνόλου.
• ότι δύο διαφορετικά λεπτομερή ενδεχόμενα είναι αναγκαστικά αμοιβαίως αποκλειόμενα.
• τί σημαίνει καταστατικός χώρος και τί δειγματικός χώρος.
• τί σημαίνει ανεξάρτητα ενδεχόμενα και σε τί διαφέρουν από τα αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδε-

χόμενα.
• την αντιστοίχιση μεταξύ μετρήσεων και συναρτήσεων στον καταστατικό χώρο.

2. Είστε στο καζίνο και ακούτε κάποιον να λέει, ”Αφού η ρουλέτα ήρθε 14 φορές σερί κόκκινο, την επόμενη
θα έρθει μαύρο. Γι’ αυτό θα ποντάρω στο μαύρο όλα τα λεφτά μου”. Τί λάθος κάνει;

3. Σε μια αριθμητική προσομοίωση της κίνησης των πλανητών του Ηλιακού συστήματος μελετήθηκαν πολ-
λές διαφορετικές τροχιές των πλανητών (λύσεις των εξισώσεων Χάμιλτον) που είναι συμβατές με τα
τρέχοντα παρατηρησιακά δεδομένα (που έχουν πεπερασμένη ακρίβεια) [3]. Στο 1% αυτών των τρο-
χιών υπήρξε μία σύγκρουση πλανητών μέσα στα επόμενα 5 δισεκατομμύρια έτη και καμία σύγκρουση
στο υπόλοιπο 99%. Οι ερευνητές που έκαναν αυτή τη μελέτη καταλήγουν ότι ”η πιθανότητα να γίνει
σύγκρουση πλανητών στο Ηλιακό σύστημα στα επόμενα 5 δισεκατομμύρια έτη είναι 0,01”. Με ποιον
τρόπο χρησιμοποιούν την έννοια της πιθανότητας; (Θεωρείστε ότι το Ηλιακό σύστημα είναι ένα πλήρως
αιτιοκρατικό φυσικό σύστημα.)

4. Μία πειραματική ομάδα φυσικής υψηλών ενεργειών ανακοινώνει στον τύπο την ανακάλυψη ενός σω-
ματιδίουX . Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες φράσεις

(αʹ) ”με βεβαιότητα 95% το σωμάτιοX έχει μάζα μεταξύ 300 και 400GeV ”.
(βʹ) ”το σωμάτιοX διασπάται κατά 30% μέσω της α’ αντίδρασης και κατά 70% μέσω της β’ αντίδρα-

σης”.
(γʹ) ”πιθανότατα θα έχουμε ακριβή εκτίμηση της μάζας του ως τον Ιούλιο του 2016 ”.

Εξηγείστε τί είδος πιθανότητας χρησιμοποιείται σε κάθε μία από τις φράσεις.

⁴Αυτή η αρχή είναι τόσο προφανής (αν ένα σωμάτιο περιγράφεται από καταστατικό χώροRRR6, τα δύο σωμάτια περι-
γράφονται από καταστατικό χώροRRR6 ×RRR6 = RRR12.), που δε θα χρειαζόταν μνεία, αν η κβαντική θεωρία δεν είχε έναν
άλλον, ριζικά διαφορετικό, κανόνα σύνθεσης συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ασκήσεις
1. Θεωρείστε ένα πείραμα τύχης με την ταυτόχρονη ρίψη δύο ”ζαριών” τα οποία έχουν τη φαινομενικά

παράδοξη ιδιότητα να μην μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους (μποζονικά ζάρια). Αυτό έχει ως συνέ-
πεια τα ενδεχόμενα (1,2) και (2,1) ενός κλασικού ζεύγους ζαριών να αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό
λεπτομερές ενδεχόμενο αντί για δύο. Προσδιορίστε το δειγματικό χώρο και υπολογίστε την πιθανότητα
να έρθει άθροισμα επτά, αν θεωρήσουμε όλα τα λεπτομερή ενδεχόμενα ως ισοπίθανα.

2. Θεωρείστε ένα πείραμα τύχης με την ταυτόχρονη ρίψη δύο ”ζαριών” τα οποία έχουν τις εξής ιδιότητες:
δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους και δεν μπορούν να φέρουν και τα δύο ταυτόχρονα τον ίδιο
αριθμό (φερμιονικά ζάρια). Αυτό έχει ως συνέπεια τα ενδεχόμενα (1,2) και (2,1) ενός κλασικού ζεύγους
ζαριών νααντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό λεπτομερές ενδεχόμενοαντί για δύο, ενώ ενδεχόμενα όπως
το (2,2) δεν είναι δυνατά. Προσδιορίστε το δειγματικό χώρο και υπολογίστε την πιθανότητα να έρθει
άθροισμα επτά, αν θεωρήσουμε όλα τα λεπτομερή ενδεχόμενα ως ισοπίθανα.

3. Ποια είναι η μέση τιμή του αθροίσματος στη ρίψη ενός ζεύγους ζαριών και ποια η τυπική απόκλιση;
Επαναλάβετε τον υπολογισμό για τα μποζονικά και φερμιονικά ζάρια των ασκήσεων 1 και 2.

4. Απατεώνας λιμάρει τα ζάρια του έτσι ώστε η πιθανότητα να έρθει 6 σε μια ζαριά είναι 50%, ενώ τα άλλα
πέντε ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Ποια είναι η πιθανότητα σε ταυτόχρονη ρίψη δύο τέτοιων ζαριών
να έρθουν (i) εξάρες, (ii) άθροισμα επτά, και (iii) άθροισμα δέκα;

5. Η θεωρητική μελέτη ενός πυρήνα καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Η πιθανότητα να διασπαστεί σε ένα
χρονικό διάστημα εύρους τ είναι σταθερή και ίση με p << 1 και δεν εξαρτάται από τη στιγμή που
αρχίζει το χρονικό διάστημα. Έστω ότι τη χρονική στιγμή t = 0 ο πυρήνας είναι αδιάσπαστος. Δείξτε
ότι η πιθανότητα να έχει παραμείνει ο πυρήνας αδιάσπαστος τη χρονική στιγμή t, όπου t >> τ , είναι
περίπου ίση με e−pt/τ . Υπολογίστε την πυκνότητα πιθανότητας p(t), να γίνει η διάσπαση στο χρονικό
διάστημα [t, t+ δt].

6. Ένα μακρομόριο κινείται κάτω από την επίδραση των κρούσεων μικρότερων μορίων (κίνηση Brown).
Η κίνηση αυτή περιγράφεται πιθανοτικά. Για ευκολία θεωρούμε ότι η κίνηση γίνεται μόνο σε μία διά-
σταση. Η θέση του μακρομορίου τη χρονική στιγμή t περιγράφεται από μία πυκνότητα πιθανότητας
ρt(x), που ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση διάχυσης

∂ρt
∂t

=
1

2
D
∂2ρt
∂x2

, (1.53)

όπουD μία σταθερά. (α) Δείξτε ότι η Εξ. (1.53) έχει γενική λύση

ρt(x) =
1√
2πDt

∫
dx0 exp

[
−(x− x0)

2

2Dt

]
ρ0(x0), (1.54)

όπου ρ0 η πυκνότητα πιθανότητας ως προς τη θέση για τη χρονική στιγμή t = 0. (β) Θεωρώντας ότι τη
χρονική στιγμή t = 0 το μακρομόριο βρίσκεται στη θέση x0 = 0, υπολογίστε τη μέση τιμή ⟨x(t)⟩ και
την τυπική απόκλιση∆x(t).

Βιβλιογραφία
• Για την κλασική μηχανική και ειδικότερα για το Χαμιλτονιανό φορμαλισμό, βλ. το βιβλίο του Goldstein

[2]. Για τον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό. βλ. το βιβλίο του Griffiths [5]. Για μία μη τεχνική επισκόπηση
της κλασικής φυσικής έως τη γέννεση της κβαντικής θεωρίας, βλ. τα κεφάλαια 1-2 στο βιβλίο Par cle or
Wave του συγγραφέα [4].

• Για βασική εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων, βλ. το βιβλίο του Spiegel [6], καθώς και το βιβλίο των
Μπερτσέκα και Τσιτσικλή [7]. Για τα ζητήματα ερμηνείας των κλασικών πιθανοτήτων συνιστώ τα βιβλία
εισαγωγής στη θεωρία πιθανοτήτων των Hacking [8] και Mellor [9].
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• Για την έννοια του καταστατικού χώρου και τη βασική μαθηματική και εννοιολογική δομή της κλασικής
φυσικής, βλ. το κεφ. 4 από το βιβλίο κβαντομηχανικής του Isham [10].
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Κεφάλαιο 2

Η γέννηση της κβαντικής θεωρίας A’

«Σε εμάς που μορφωθήκαμε αφότου το φως και η λογική είχαν εισέλθει στην τελική διατύπωση
της κβαντικής μηχανικής, τα λεπτά προβλήματα και η περιπετειώδης ατμόσφαιρα των ημερών
πριν την κβαντική μηχανική, γεμάτων ελπίδες και απογοητεύσεις, φαίνονται να έχουν ένα σχεδόν
απόκοσμο χαρακτήρα. Μπορούσαμε μόνο να φανταστούμε πώς ήταν η εποχή όπου το να φτάνεις
σε σωστά συμπεράσματα με ένα ξεκάθαρα ασυνεπές σκεπτικό αποτελούσε το βασικό στοιχείο του
επαγγέλματος.»

Tσ. N. Γιάνγκ [11]

2.1 Kβάντα ενέργειας

Τοπρώτο βήμαπρος την ανατροπή της κλασικήςφυσικής προέκυψεαπό έναπρόβλημαστο οποίο
οι βασικές ιδέες και μέθοδοι της κλασικής φυσικής δεν μπορούσαν να δώσουν λύση: την ακτινοβολία
μελανού σώματος.

Ένα σώμα είναι μελανό, αν απορροφά όλο το φως που πέφτει πάνω του χωρίς να αντανακλά τί-
ποτε. Τα συνηθισμένα μαύρα αντικείμενα δεν είναι τελείως μελανά, γιατί αντανακλούν κάποιο φως.
Καλύτερο παράδειγμα μελανού σώματος είναι μία τρύπα. Έστω ένα ξύλινο κουτί με χοντρά τοιχώ-
ματα και με μία εσωτερική κοιλότητα. Υποθέτουμε ότι τα τοιχώματα της κοιλότητας έχουν τραχιά επι-
φάνεια. Ανοίγουμε μία μικρή τρύπα σε μία πλευρά του κουτιού. Το φως που μπαίνει στην κοιλότητα
από αυτήν την τρύπα θα απορροφηθεί από τα τοιχώματα. Αν μία φωτεινή ακτίνα δεν απορροφη-
θεί με την πρώτη, θα ανακλαστεί από το εσωτερικό τοίχωμα, θα ανακλαστεί και θα απορροφηθεί τη
δεύτερη ή την τρίτη φορά κλπ, αλλά σίγουρα πριν βρει έξοδο από την τρύπα από την οποία εισήλθε.
Μια τέτοια τρύπα λοιπόν απορροφά όλο το φως που πέφτει μέσα της και είναι τελείως μαύρη.

Ανακαλύφθηκε όμως ότι τα μελανά σώματα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) κύματα, κυρίως
στο υπέρυθρο κομμάτι του ΗΜ φάσματος. Η εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο δίνεται από στοιχειώδη
επιχειρήματα θερμοδυναμικής. Το κουτί δεν είναι ποτέ τελείως απομονωμένο. Ανταλλάσσει θερμό-
τητα με το περιβάλλον του, έως ότου να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία. Αλλά η θερμοκρασία
αντιστοιχεί σε ενέργεια, την οποία λαμβάνουν τα ηλεκτρόνια των τοιχωμάτων. Αυτά είναι δεσμευ-
μένα στα τοιχώματα και ταλαντώνονται: οι ταλαντώσεις τους γεννούν ΗΜ κύματα. Γι’ αυτό το λόγο
μέσαστην κοιλότηταυπάρχουνπάνταΗΜκύματα. Αυτά τα κύματαθα εξέλθουν τελικάαπό την τρύπα
και θα γίνουν αντικείμενο παρατήρησης.

Έστω ω η γωνιακή συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται ένα ηλεκτρόνιο του τοιχώματος. Αυτό
παράγει έναν τρόπο ταλάντωσης του πεδίου με συχνότητα ω, ο οποίος θα φέρει ενέργεια ανάλογη
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της μέσης ενέργειας ⟨E⟩ των ταλαντώσεων. Έστωότι σε μία κοιλότηταόγκουV οαριθμός των τρόπων
ταλάντωσης του πεδίου με συχνότητα στο διάστημα [ω, ω + δω] είναι ίσος με g(V, ω)δω, όπου η
ποσότητα g(V, ω) καλείται πυκνότητα καταστάσεων. Στην άσκηση 1, αποδεικνύεται ότι

g(V, ω) =
8V ω2

π2c3
. (2.1)

Συμπεραίνουμε ότι η ΗΜ ενέργεια ενός μελανού σώματος όγκου V σε συχνότητες στο διάστημα
[ω, ω + δω] είναι ϵ(ω)δω, όπου

ϵ(ω) = g(V, ω)⟨E⟩. (2.2)

Για να υπολογίσουμε τη μέση τιμή της ενέργειας ⟨E⟩ ενός ταλαντωτή θεωρούμε τη Χαμιλτονιανή
ενός αρμονικού ταλαντωτή μάζαςm και συχνότητας ω

H =
p2

2m
+

1

2
mω2q2. (2.3)

Η αντίστοιχη συνάρτηση επιμερισμού για θερμοκρασία T υπολογίζεται ως Z = 2πkBT
ω

. Χρησιμο-
ποιώντας την Εξ. (1.50) βρίσκουμε ότι ⟨E⟩ = kBT . Αντικαθιστώντας στην Εξ. (2.2), καταλήγουμε
ότι

ϵ(ω) =
8V ω2kBT

π2c3
. (2.4)

Η εξίσωση (2.4) είναι προβληματική γιατί η ολική ενέργεια του μελανού σώματος∫ ∞

0

dωϵ(ω) ∼
∫ ∞

0

dωω2

απειρίζεται. Πέρα από αυτό, βρίσκεται σε πλήρη ανακολουθία με τα πειραματικά δεδομένα. Οι με-
τρήσεις της έντασης της ακτινοβολίας από ένα μελανό σώμα προσδιορίζουν το ϵ(ω) ως μία συνάρ-
τηση με ένα τοπικό μέγιστο που τείνει στο μηδέν για μεγάλες συχνότητες.

Το πρόβλημα ήταν σοβαρό. Οι κλασικές προβλέψεις για την ακτινοβολία μελανού σώματος προ-
έρχονταν από απλές υποθέσεις κοινώς αποδεκτών θεωριών της φυσικής και δεν απαιτούσαν πολύ-
πλοκη μοντελοποίηση. Το γεγονός ότι το πείραμα έδινε τελείως διαφορετική ποιοτικά συμπεριφορά
των φυσικών ποσοτήτων σήμαινε ότι κάπου υπήρξε ένα μεγάλο λάθος στην κατανόηση του συστή-
ματος.

Η λύση ήρθε από τον Μαξ Πλανκ (Max Planck) και πρωτοπαρουσιάστηκε σε μία συνάντηση της
Γερμανικής Φυσικής Εταιρείας το 1900. Καταρχάς ο Πλανκ βρήκε έναν ημι-εμπειρικό τύπο για την
πειραματική μορφή του ϵ(ω), απαιτώντας το σεβασμό των βασικών αρχών της θερμοδυναμκής. Αλλά
έτσι το πρόβλημα μεταφέρθηκε στην εύρεση μιας εξήγησης για αυτόν τον τύπο. Και τέτοια εξήγηση
δεν υπήρχε μέσα στη γνωστή φυσική.

Η εξήγηση στην οποία κατέληξε ήταν ριζοσπαστική και καινοτόμα: υπέθεσε ότι η ενέργεια των
ταλαντωτών των τοιχωμάτων δεν παίρνει συνεχείς τιμές, αλλά διακριτές. Για έναν ταλαντωτή γωνια-
κής συχνότητας ω, υπάρχει μία ελάχιστη τιμή της ενέργειας ίση με ~ω, ένα κβάντο (quantum) όπως
το ονόμασε. Οι τιμές της εκπεμπόμενης ενέργειας μπορούν να είναι μόνο πολλαπλάσια του ενός
κβάντου n~ω, όπου n = 0, 1, 2, . . .. Η σταθερά ~ είναι μία νέα θεμελιώδης φυσική σταθερά, που
πλέον καλείται σταθερά του Πλανκ και έχει μετρηθεί πειραματικά ως ~ = 1.0545× 10−34m2kg/s.

Με βάση την κβαντική υπόθεση, η κατανομή πιθανότητας της ενέργειας ενός αρμονικού ταλα-
ντωτή είναι διακριτή. Γενικεύοντας την κανονική κατανομή, η πιθανότητα pn ώστε ένας ταλαντωτής
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Σχήμα 2.1: Η κατανομή ενεργειών Εξ. (2.8) για διαφορετικές τιμές της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυξάνει
από το a στο b στο c.

γωνιακής συχνότητας ω να έχει ενέργεια ίση με n~ω (δηλαδή n κβάντα), όπου n θετικός ακέραιος,
είναι

pn =
e−nβ~ω

Z
, (2.5)

όπου τώρα η συνάρτηση επιμερισμού είναι

Z =
∞∑
n=0

e−nβ~ω =
1

1− e−β~ω
. (2.6)

Η κατανομή (2.5) καλείται κατανομή Πλανκ.
Η μέση τιμή της ενέργειας ενός ταλαντωτή είναι

⟨E⟩ =
∑∞

n=0(n~ω)e−nβ~ω

Z
= − ∂

∂β
logZ =

~ω
eβ~ω − 1

. (2.7)

Κατά συνέπεια η κατανομή ενεργειών ϵ(ω) γίνεται

ϵ(ω) =
8V ~ω3

π2c3(eβ~ω − 1)
, (2.8)

η οποία αποδίδει σωστά ταπειραματικά δεδομένα. Η γραφική παράσταση της Εξ. (2.8) δίνεται στο Σχ.
2.1 . Παρατηρούμε ότι για μικρές συχνότητες ~ω << kBT , eβ~ω ≃ 1+ β~ω και η Εξ. (2.8) ταυτίζεται
με την κλασική έκφραση (2.4).

Η θεωρία του Πλανκ αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη για να περιγράψει την εκπομπή του
μελανού σώματος, αλλά άνοιξε τον ασκό του Αιόλου: ποια είναι η ρίζα της κβαντικής υπόθεσης;
Φαινόταν εντελώς ασύμβατη με όλη τη γνωστή φυσική και ειδικότερα με τους νόμους του Νεύτωνα.

2.2 Κβάντα φωτός
Το επόμενο βήμα προς την ανάπτυξη της κβαντικής θεωρίας ήρθε λίγα χρόνια αργότερα από τον

Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert Einstein), στη λεγόμενη ”θαυματουργή χρονιά” του (1905), στη διάρκεια
της οποίας παρουσίασε και την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ο Αϊνστάιν πρότεινε [12] ότι

”...[όλα τα] φαινόμενα εκπομπής και μετατροπής του φωτός μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα με βάση
την υπόθεση ότι η ενέργεια τουφωτός κατανέμεται ασυνεχώς στο χώρο. Σύμφωναμε αυτήν την υπόθεση, όταν
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μία φωτεινή ακτίνα διαδίδεται από ένα σημείο, η ενέργεια δεν κατανέμεται συνεχώς σε έναν ολοένα αυξα-
νόμενο όγκο, αλλά αποτελείται από έναν πεπερασμένο αριθμό κβάντων ενέργειας, εντοπισμένων στο χρόνο,
που κινούνται χωρίς να διαιρούνται και που μπορούν να απορροφηθούν ή να εκπεμφθούν μόνο ολόκληρα.”

Είναι αξιοσημείωτο ότι το κυριότερο θεωρητικό κίνητρο του Αϊνστάιν για την εισαγωγή των κβά-
ντων φωτός ήταν ότι αντιλαμβανόταν μία ασυμβατότητα ανάμεσα στην κυματική θεωρία του φωτός
και την ατομική θεώρηση της ύλης. Πώς μπορεί να αλληλεπιδρά ένα άτομο με ένα ηλεκτρομαγνητικό
κύμα, όταν το δεύτερο εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο όγκο από το πρώτο; (Το τυπικό μήκος κύματος
του φωτός είναι 103−104 φορές μεγαλύτερο από ένα άτομο.) Πόσο μάλλον όταν ένα σφαιρικό κύμα
που εκπέμπεται από ένα σημείο καλύπτει ολοένα και περισσότερο όγκο όπως διαδίδεται, έτσι ώστε
η μέση πυκνότητα ενέργειας του μακριά από την πηγή να μπορεί να γίνει αμελητέα.

Με βάση την υπόθεση του Αϊνστάιν, ένα μονοχρωματικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα γωνιακής συ-
χνότητας ω αποτελείται από άτμητα κβάντα φωτός, το καθένα με ενέργεια

E = ~ω. (2.9)

Αργότερα ο Αϊνστάιν αντιλήφθηκε ότι αυτά τα κβάντα ενέργειας πρέπει να έχουν ορμή. Αν kkk είναι ο
κυματάριθμος του κύματος, τότε κάθε κβάντο φωτός έχει ορμή

ppp = ~kkk. (2.10)

Αφού το κάθε κβάντο φωτός έχει και ενέργεια και ορμή, δεν μπορεί παρά να είναι σωμάτιο. Αρκετά
αργότερα (το 1926) τα κβάντα φωτός ονομάστηκαν φωτόνια [13].

Η αποδοχή της ύπαρξης των φωτονίων από την επιστημονική κοινότητα απαίτησε πολλά χρόνια.
Παρότι από την πρώτη στιγμή οΑϊνστάιν κατόρθωσε να δώσει επαρκείς εξηγήσεις γιαφαινόμενα που
αφορούν την εκπομπή και απορρόφηση του φωτός από την ύλη, η ιδέα των σωματιδίων του φωτός
ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Έρχονταν σε αντίφαση με το φαινόμενο της συμβολής (βλ. Άσκ. 6),
το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της κυματικής φύσης του φωτός ήδη από τον 19ο αιώνα.
Και πραγματικά, η έννοια των φωτονίων ως σωμάτια είναι συνεπής μόνο στα πλαίσια της ολοκληρω-
μένης κβαντικής θεωρίας, που εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά την υπόθεση του Αϊνστάιν. Σωμάτια που
περιγράφονται από την κλασική μηχανική δεν είναι συμβατά με την κυματική περιγραφή του φωτός
σύμφωνα με τις εξισώσεις του Μάξγουελ.

Το κρίσιμο αποτέλεσμα που οδήγησε στην αποδοχή της έννοιας των κβάντων φωτός ήταν τα πει-
ράματα του Κόμπτον (Arthur Compton) το 1923, στα οποία μελέτησε την ελαστική σκέδαση ακτίνων
Χ πάνω σε ηλεκτρόνια [14]. Το πείραμα δίνει ότι το μήκος κύματος των σκεδαζόμενων φωτονίων
εξαρτάται από τη γωνία σκέδασης, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση της κλασική ηλε-
κτρομαγνητική θεωρία. Αντίθετα αν θεωρήσει κανείς τα φωτόνια ως σωμάτια με ενέργεια να δίνεται
από την Εξ. (2.9) και ορμή από την Εξ. (2.10), η αρχή διατήρησης ενέργειας και ορμής δίνει τη σχέση
(για την απόδειξη, βλ. Ασκ. 3)

λ′ − λ =
2π~
mec

(1− cos θ), (2.11)

όπου λ το αρχικό μήκος κύματος του εισερχόμενου φωτός, λ′ το μήκος κύματος μετά τη σκέδαση,
θ είναι η γωνία σκέδασης (στο σύστημα αναφοράς που το ηλεκτρόνιο είναι αρχικά ακίνητο) και me

η μάζα του ηλεκτρονίου. Η Εξ. (2.11) ήταν σε εξαιρετική ακρίβεια με το πείραμα, και δεδομένου ότι
απαιτούσε την απόδοση ορμής στα φωτόνια, συνέβαλλε ιδιαίτερα στην αποδοχή τους ως πραγμα-
τικά σωμάτια.

Ωστόσο ακόμα και στο φαινόμενο Κόμπτον, η απόδειξη της ύπαρξης φωτονίων είναι έμμεση.
Όμως, πλέον είναι εύκολα τα πειράματα που αποδεικνύουν άμεσα την ύπαρξη των άτμητων και εντο-
πισμένων στο χώρο και στον χρόνο κβάντων του φωτός—βλ. ένθετο 2.1.
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Σχήμα 2.2: Πειραματική διάταξη για την απόδειξη ύπαρξης φωτονίων (βλ. ένθετο 2.1 για επεξήγηση).

Ένθετο 2.1. Πειραματική απόδειξη της ύπαρξης φωτονίων

Μια διάταξη με την οποία αποδεικνύεται πειραματικά η ύπαρξη των φωτονίων δίνεται στο σχήμα 2.2.

• M είναι ένας μετατροπέας (down converter). Ο μετατροπέας είναι ένας κρύσταλλος ο οποίος δέχε-
ται στην είσοδο ένα φωτόνιο στο ιώδες ή υπεριώδες και βγάζει ως έξοδο δύο φωτόνια χαμηλότερων
συχνοτήτων. Η απόδοση του μετατροπέα είναι πολύ χαμηλή (10−12 − 10−10) κάτι που σημαίνει ότι
αν η ένταση του εισερχόμενου φωτός είναι χαμηλή, τα εξερχόμενα ζεύγη φωτονίων εξέρχονται ξε-
χωριστά το καθένα από το επόμενο. Τα εξερχόμενα φωτόνια είναι συζευγμένα στο χρόνο (αφού
δημιουργούνται ταυτόχρονα) και ως προς την ορμή.

• ΔΔ είναι ένας διασπαστής δέσμης (beam spli er). Αυτός είναι ένα ημιαργυρωμένο κάτοπτρο: το 50%
μιας φωτεινής δέσμης περνά χωρίς ανάκλαση και το άλλο 50% ανακλάται κατά 90o.

• D0, D1, D2 είναι φωτοανιχνευτές, εξαιρετικά ευαίσθητες δίοδοι που μπορούν ναανιχνεύουν ακόμα
και μοναδικά φωτόνια.

Από κάθε ζεύγος φωτονίων που εξέρχεται από τον μετατροπέα, το έναφωτόνιο πηγαίνει στον ανιχνευτήD0

και το άλλο προς το ημιαργυρωμένο κάτοπτρο, όπου αν περάσει χωρίς ανάκλαση καταλήγει στον ανιχνευτή
D1 ενώ αν ανακλαστεί καταλήγει στον ανιχνευτήD2. Αν το φως ήταν κλασικό κύμα, η δεύτερη συνιστώσα
του θα διασπόταν στο ημιαργυρωμένο κάτοπτρο και ένα μέρος του θα κατέληγε στοD1 και ένα μέρος στο
D2, οπότε θα υπήρχαν ταυτόχρονες ανιχνεύσεις στο D1 και στο D2 . Στο πείραμα παρατηρούνται ταυτό-
χρονες ανιχνεύσεις των D0 − D1 και D0 − D2, αλλά ποτέ D1 − D2. Η απουσία συγχρονισμών D1 − D2

αποδεικνύει την ύπαρξη του φωτονίου ως εντοπισμένης στο χώρο και χρόνο οντότητας.

2.3 Το άτομο του Μπορ
Η περίοδος στην οποία έγιναν τα πρώτα βήματα της κβαντικής θεωρίας είναι η ίδια περίοδος

που η τεχνολογία επέτρεψε το πρώτο βλέμμα στον κόσμο των ατόμων. Το 1895 ο Ρέντγκεν (Röntgen)
ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, το 1896 ο Tζ. Τόμσον (J. J. Thompson) ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο και ο Α.
Μπεκερέλ (Henri Bequerel) τη ραδιενέργεια, ενώ το 1900 οι Ράδερφορντ (Ε. Rutherford) και Σόντι
(F. Soddy) έδειξαν ότι η ραδιενέργεια συνοδεύεται από αλλαγή στο είδος των ατόμων (μεταστοι-
χείωση). Η ραδιενεργός ακτινοβολία διαχωρίστηκε σε τύπους άλφα, βήτα και γάμμα, τους οποίους
πλέον ταυτίζουμε με πυρήνες ηλίου, ηλεκτρόνια και φωτόνια υψηλής ενέργειας αντίστοιχα.

Αυτή η διαδοχή μεγάλων ανακαλύψεων κορυφώθηκε με ένα περιβόητο πείραμα που έγινε στο
εργαστήριο του Ράδερφορντ (Rutherford) στο Μάντσεστερ [15]. Σ’ αυτό το πείραμα οι Γκάιγκερ (H.
Geiger) και Μάρσντεν (Ε. Marsden), κατεύθυναν σωμάτια άλφα σε λεπτά φύλλα χρυσού–βλ. σχήμα
2.3. Παρατηρήθηκε οπισθοσκέδαση, δηλαδή κάποια σωμάτια άλφα μετά τη σκέδασή τους με τα
άτομα χρυσού άλλαξαν κατεύθυνση κατά περισσότερο από 90o. Αυτή η συμπεριφορά ήταν ανεξή-
γητη αν υπέθετε κανείς ότι το άτομο αντιστοιχεί σε μία συνεχή κατανομή φορτίου. Οδήγησε τον
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Σχήμα 2.3: Το πείραμα του Ράδερφορντ. Σωμάτια άλφα κατευθύνονται σε ένα λεπτό φύλλο χρυσού. Παρότι
τα περισσότερα σωμάτια περνούν με μικρές γωνίες σκέδασης, κάποια οπισθοσκεδάζονται, κάτι που οδηγεί
στην υπόθεση της ύπαρξης ενός ατομικού πυρήνα όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της μάζας ενός
ατόμου.

Ράδερφορντ στην υπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει μία περιοχή στο εσωτερικό του ατόμου με μεγάλη
συγκέντρωση μάζας και θετικά φορτισμένη, η οποία απωθεί έντονα τα (θετικά φορτισμένα) σωμάτια
άλφα [16]. Αυτή η περιοχή είναι ο ατομικός πυρήνας.

Έτσι γεννήθηκε το σύγχρονο μοντέλο του ατόμου, ως μινιατούρα ενός ηλιακού συστήματος, με
τα ηλεκτρόνια να περιστρέφονται γύρωαπό τον πυρήνα κάτωαπό τις δυνάμεις Κουλόμπ, και να είναι
τόσα σε αριθμό ώστε να εξουδετερώνουν το φορτίο του πυρήνα και το άτομο να είναι ουδέτερο.

Καλά καλά δεν είχε προταθεί το μοντέλο του Ράδερφορντ και βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα σο-
βαρόπρόβλημα. Αν ταηλεκτρόνια κινούνται γύρωαπό τον πυρήνα κάτωαπόδυνάμεις Κουλόμπ, τότε
κάνουν επιταχυνόμενη κίνηση. Σύμφωνα με τον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό, αυτό σημαίνει ότι εκ-
πέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα και άρα χάνουν ενέργεια. Ένας απλός υπολογισμός (βλ. άσκηση
4) δείχνει ότι αρκεί χρόνος της τάξης των 10−11s ώστε το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου να
καταρρεύσει στον πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα στο μοντέλο του Ράδερφορντ δεν μπορεί να
είναι ευσταθή.

Η λύση σ’ αυτό το πρόβλημα δόθηκε από το Δανό Νιλς Μπορ (Niels Bohr) [17], και ήταν τέτοια
ώστε να προσφέρει ταυτόχρονα απάντηση σε ένα άλλο μεγάλο ανοικτό πρόβλημα. Το άτομο του
υδρογόνου, όπως και τα περισσότερα γνωστά στοιχεία, εξέπεμπε ακτινοβολία μόνο σε συγκεκρι-
μένες διακριτές συχνότητες και δεν υπήρχε κανένας τρόπος να εξηγηθεί ούτε η διακριτότητα του
φάσματος, ούτε για ποιο λόγο εκπέμπονταν ακτινοβολία σε αυτές τις συγκεκριμένες τιμές των συ-
χνοτήτων.

Η πρόταση του Μπορ ήταν να συνδυαστούν οι ιδέες των κβάντων με τη φυσική των ατόμων.
Τα δεδομένα της φασματοσκοπίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα φωτόνια που εκπέμπονται από
το άτομο χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες διακριτές τιμές ενέργειας. Είναι λογικό να υποθέσει
κανείς ότι η εκπομπή ενός φωτονίου αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρόνιο που μεταβαίνει από μία τροχιά
σε μία άλλη μικρότερης ενέργειας (πιο κοντά στον πυρήνα). Καθώς όμως οι ενέργειες των φωτονίων
παίρνουν διακριτές τιμές, μόνο κάποιες συγκεκριμένες τροχιές από όλες τις δυνατές θα μπορούν να
πραγματοποιηθούν– οποιαδήποτε άλλη να είναι απαγορευμένη. Αν αυτό ισχύει, τότε το ηλεκτρόνιο
αποφεύγει την πτώση στον πυρήνα, αν η τροχιά που αντιστοιχεί σε αυτήν την πτώση απαγορεύεται.
Το ζητούμενο ήταν να βρεθεί ένα απλό μοντέλο για την επιλογή των επιτρεπόμενων τροχιών.

Στο άτομο του υδρογόνου, όπου ένα μόνο ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα, ήταν
εύκολο να εντοπιστεί η ζητούμενη συνθήκη. Ο Μπορ απαίτησε τον κβαντισμό της στροφορμής, δη-
λαδή ότι η στροφορμή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του ~,

L = n~, n = 1, 2, . . . (2.12)

Ο αριθμός n στην εξίσωση (2.12) αποκαλείται κβαντικός αριθμός.
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Για να δούμε τις συνέπειες της συνθήκης (2.12) θεωρούμε σφαιρικά συμμετρικές τροχιές του
ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα. Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για τη δύναμη Coulomb mev

2/r =
e2/(4πr2), δίνει την ταχύτητα περιστροφής ως συνάρτηση της ακτίνας r της τροχιάς

v2 =
e2

4πmer
. (2.13)

Δεδομένου ότι η στροφορμή γράφεται ωςmevr = n~, η εξίσωση (2.13) οδηγεί στη συνθήκη κβαντι-
σμού των ακτίνων r

rn =
4π~2

mee2
n2. (2.14)

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι E = 1
2
mv2 − e2/(4πr), οπότε η Εξ. (2.13) δίνει E = −e2/(8πr).

Αντικαθιστώντας την τιμή της ακτίνας r από την Εξ. (2.14) παίρνουμε τις κβαντισμένες τιμές της ενέρ-
γειας

En = −E1

n2
, (2.15)

όπου

E1 = e4me/(32π
2~2) ≃ 13, 6eV (2.16)

αντιστοιχεί στην τροχιά ελάχιστης ενέργειας του συστήματος (n = 1). Για την τροχιά ελάχιστης ενέρ-
γειας, η σχέση (2.14) δίνει r1 = α0, όπου

a0 =
4π~2

mee2
≃ 0, 5× 10−10m (2.17)

καλείται ακτίνα του Μπορ και προσδιορίζει την κλίμακα μήκους των ατόμων.
Από τη σχέση (2.15) προκύπτουν τα εξής.

• Δεδομένου ότι υπάρχει μία τροχιά ελάχιστης ενέργειας, η πτώση του ηλεκτρονίου στον πυρήνα
απαγορεύεται.

• Η ενέργεια ενός εκπεμπόμενου φωτονίου αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δύο επιτρεπόμε-
νων τιμών της ενέργειας Em − En, όπου n και m ακέραιοι με n < m. Άρα οι εκπεμπόμενες
συχνότητες ικανοποιούν τη σχέση

~ωm,m = Em − En = E1

(
1

n2
− 1

m2

)
, (2.18)

η οποία ταυτίζονταν με ήδη γνωστές εμπειρικές εκφράσεις για το φάσμα ακτινοβολίας του
υδρογόνου.

Έτσι, με τη θεωρία του Μπορ το μοντέλο του Ράδερφορντ δικαιώθηκε, οι παρατηρήσεις της φα-
σματοσκοπίας εξηγήθηκαν και κυρίως οι νέες ιδέες περί της κβαντικής φύσης του μικρόκοσμου έγι-
ναν ευρέως αποδεκτές.

Αλλά η νέα θεωρία είχε το τίμημά της. «Μου φαίνεται ότι υπάρχει μία σοβαρή δυσκολία στην
υπόθεσή σου», έγραψε ο Ράδερφορντ στον Μπορ [18] «...πώς αποφασίζει ένα ηλεκτρόνιο με ποια
συχνότητα θα δονείται όταν μεταβαίνει από μία τροχιά σε μία άλλη. Μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να
υποθέσεις ότι το ηλεκτρόνιο ξέρει από πριν που πρόκειται να σταματήσει.» Ο Ράδερφορντ διέκρινε
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το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της νεαρής κβαντικής θεωρίας, ένα χαρακτηριστικό που θα παρέ-
μενε και στην τελική της διατύπωση. Οι κβαντικοί νόμοι φαίνονταν να παραβιάζουν όλες τις έννοιες
αιτιότητας και ντετερμινισμού της κλασικής φυσικής.

Ο Μπορ θεωρούσε ότι η θεωρία του δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μία αρχική προσέγγιση.
Άλλωστε το μοντέλο του δούλευε μόνο για το άτομο του υδρογόνου. Η βασική του υπόθεση δεν προ-
σέφερε μία γενική φυσική αρχή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλα φυσικά συστήματα, όπως
πολυπλοκότερα άτομα. Γι’ αυτό θεωρούσε το μοντέλο του μόνο ως ένα μικρό βήμα προς τη διαμόρ-
φωση μιας νέας ριζοσπαστικής φυσικής θεωρίας. Δε θεωρούσε τη μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από
μία τροχιά σε μια άλλη ως μία συνεχή διαδικασία, όμοια με αυτή της κλασσικής φυσικής. Την αντι-
μετώπιζε σαν ένα άλμα, μία απρόβλεπτη και μη αιτιακή διαδικασία που δεν μπορεί να περιγραφεί
από τη σύνηθες εικόνα της κίνησης στο χώρο και στο χρόνο.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του ο Μπορ δεν αναζητούσε συσχέτιση μεταξύ κλασικής και
κβαντικής φυσικής, αλλά έψαχνε για μία διατύπωση των κβαντικών εννοιών που θα ήταν τόσο συνε-
πής από τη μία πλευράόσο και αυτή των κλασικών εννοιώναπό την άλλη. Οι δύοφυσικές περιγραφές
θα σχετίζονταν με βάση έναν κανόνα που πρότεινε, την αρχή της αντιστοιχίας: στο όριο των μεγάλων
κβαντικών αριθμών n οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτές της
κλασικής θεωρίας.

Στα συστήματα που έχουμε συναντήσει ως τώρα (αρμονικό ταλαντωτή, άτομο υδρογόνου) υπάρ-
χει μόνο ένας κβαντικός αριθμός n από τον οποίον εξαρτώνται οι ενέργειες. Έστω∆En = En+1−En
η διαφορά μεταξύ δύο γειτονικών ενεργειακών σταθμών. Σύμφωνα με την αρχή της αντιστοιχίας θα
πρέπει να ισχύει

∆En
En

→ 0, όταν n→ ∞, (2.19)

έτσι ώστε στο όριο μεγάλων κβαντικών αριθμών οι ενέργειες να είναι σχεδόν συνεχείς. Εύκολα επι-
βεβαιώνεται ότι η σχέση (2.19) ισχύει και για τον αρμονικό ταλαντωτή (∆En/En ∼ n−1) και για το
άτομο του υδρογόνου (∆En/En ∼ n−1).

2.4 Σωμάτιο η κύμα;
Η επόμενη μεγάλη φυσική αρχή, πάνω στην οποία χτίστηκε η κβαντική θεωρία, ήταν η επέκταση

του δυϊσμού μεταξύ κυματικής και σωματιδιακής φύσης του φωτός σε όλα τα σωμάτια. Προτάθηκε
το 1924, στη διδακτορική εργασία ενός νεαρού φοιτητή της Σορβόνης, του Λουί ντε Μπρέιγ (Louis de
Broglie).

Ο ίδιος ο ντε Μπρέιγ περιγράφει το σκεπτικό του ως εξής [20].

” Όταν άρχισα να σκέφτομαι αυτές τις δυσκολίες δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Πρώτον η κβαντική
θεωρία του φωτός δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική καθώς ορίζει τη ενέργεια ενός σωματιδίου φωτός από
τη σχέση E = ~ω, η οποία περιέχει μία συχνότητα ω. Ωστόσο, μία πλήρως σωματιδιακή θεωρία δεν περιέχει
κάποιο στοιχείο που να επιτρέπει τον ορισμό συχνότητας. Αυτός ο λόγος και μόνο καθιστά απαραίτητη την
ταυτόχρονη εισαγωγή της έννοιας του σωματιδίου και της έννοιας της περιοδικότητας στο φως.

Από την άλλη ο προσδιορισμός των ευσταθών τροχιών των ηλεκτρονίων στο άτομο [κατά το μοντέλο του
Μπορ] εμπεριέχει ακέραιους αριθμούς, και ως τώρα τα μόνα φαινόμενα στη φυσική που εμπεριέχουν ακέ-
ραιους είναι αυτά της συμβολής και των ιδιο-δονήσεων. Αυτό μου έδωσε την ιδέα ότι τα ηλεκτρόνια δεν μπο-
ρούν να αναπαρασταθούν ως απλά σωμάτια, αλλά πρέπει να αποδώσουμε μία περιοδικότητα και σ’ αυτά.

Έτσι κατέληξα στην παρακάτω σύλληψη ως οδηγό για τις μελέτες μου: τόσο για την ύλη όσο και για τις
ακτινοβολίες (και ειδικότερα για το φως) πρέπει να εισαγάγουμε την έννοια του σωματιδίου και την έννοια του
κύματος ταυτόχρονα. Δηλαδή η ύπαρξη σωματιδίων που συνοδεύονται από κύματα πρέπει να υποτεθεί και
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στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, καθώς τα σωματίδια και τα κύματα δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα, επειδή
[..] αποτελούν δύο συμπληρωματικές δυνάμεις της πραγματικότητας, πρέπει να είναι εφικτή η εύρεση μίας
παραλληλίας μεταξύ της κίνησης ενός σωματιδίου και της διάδοσης του αντίστοιχου κύματος.”

Ακολουθώντας το σκεπτικό του ντε Μπρέιγ, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας ενός σω-
ματιδίου και της ταχύτητας διάδοσης ενός κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος που χαρα-
κτηρίζεται από κυματάριθμο kkk και γωνιακή συχνότητα ω δίνεται από τη λεγόμενη ταχύτητα ομάδας
(βλ. ένθετο 2.2)

vvvg =
∂ω

∂kkk
. (2.20)

Από την άλλη, η ταχύτητα ενός ελεύθερου σωματιδίου μάζαςm δίνεται από τη σχέση

vvv =
ppp

m
=
∂E

∂ppp
, (2.21)

για E = ppp2

2m
. Για να έχει νόημα ο δυϊσμός σωματιδίου-κύματος πρέπει το κύμα και το σωμάτιο να

συμβαδίζουν, δηλαδή vvvg = vvv. Δεδομένης της σχέσης του ΠλανκE = ~ω, η σύγκριση των εξισώσεων
(2.20) και (2.21) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

ppp = ~kkk. (2.22)

Η Εξ. (2.22) σημαίνει ότι το μήκος κύματος λ = 2π/|kkk| που αντιστοιχεί σε ένα σωμάτιο είναι

λ = 2π
~
|ppp|
. (2.23)

Η παραπάνω τιμή του λ καλείται μήκος κύματος ντε Μπρέιγ του σωματιδίου.
Όπως στην κλασική κυματική θεωρία έτσι και σ’ αυτήν του ντε Μπρέιγ περιμένει κανείς ότι χα-

ρακτηριστικά κυματικά φαινόμενα όπως η περίθλαση είναι πιο έντονα όταν το κύμα αναγκάζεται να
περάσει από σχισμές ή διαφράγματα τυπικού ανοίγματος d της τάξης μεγέθους του μήκους κύματος
(περίθλαση). Η θεωρία του ντε Μπρέιγ έκανε λοιπόν μία σαφή πρόβλεψη περί ”κυμάτων ύλης”, η
οποία επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρα στο πείραμα, αρχικά με στοιχειώδη σωμάτια (ηλεκτρόνιο) και αρ-
γότερα με σύνθετα (βλ. ένθετο 2.3).

Ένθετο 2.2. Ταχύτητα ομάδας.

Θα δείξουμε ότι η διάδοση ενός κύματος στο χώρο γίνεται με την ταχύτητα ομάδας vg.
Έστω ένα κύμα σε μία διάσταση το οποίο περιγράφεται από την κυματοσυνάρτησηA(x, t). Η κυματο-

συνάρτηση αναλύεται σε επίπεδα κύματα μέσω ενός μετασχηματισμού Φουριέ

A(x, t) =

∫
dkÃ(k)eikx−iω(k)t, (2.24)

όπου η γωνιακή συχνότητα ω είναι συνάρτηση του κυματαρίθμου k.
Θεωρούμε σχεδόν μονοχρωματικό κύμα, δηλαδή ότι η συνάρτηση πλάτους Ã(k) είναι μη-μηδενική

μόνο για τιμές του k πολύ κοντά σε μια τιμή k0. Αναπτύσσοντας κατά Τέιλορ, γράφουμε τη γωνιακή συχνό-
τητα

ωk = ω0 + vg(k − k0), (2.25)

όπου ω0 = ω(k0) και vg = (∂ω/∂k)k=k0 είναι η ταχύτητα ομάδας. Η σχέση (2.24) γίνεται

A(x, t) = ei(vgk0−ω0)t

∫
dkÃ(k)eikx−ivgt, (2.26)

29



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

που σημαίνει ότι |A(x, t)| = |A(x− vgt, 0)|.
Καθώς η πυκνότητα ενέργειας ενός κύματος είναι ανάλογη του |A(x, t)|2, καταλήγουμε ότι η ενέργεια

του κύματος διαδίδεται με την ταχύτητα ομάδος vg.

Ένθετο 2.3. Κύματα ύλης.

Η κυματική συμπεριφορά των υλικών σωματιδίων αρχικά επιβεβαιώθηκε με την παρατήρηση φαινομένων
περίθλασης σε ”σχισμές”, διάστασης d ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος ντε Μπρέιγ των σωματι-
δίων. Η πρώτη πειραματική επιβεβαίωση έγινε από τους Ντέιβισον (C. Davisson) και Τζέρμερ ( L. Germer)
το 1927 (κατά σύμπτωση!) οι οποίοι παρατήρησαν περίθλαση των ηλεκτρονίων που είχαν κατευθυνθεί σε
ένα στρώμα νικελίου [21]. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ρόλο των ”σχισμών” τον έπαιζαν τα κρυσταλλικά
στρώματα του μετάλλου και η τυπική διάσταση d ταυτίζονταν με την απόσταση μεταξύ δύο κρυσταλλικών
επιπέδων του στερεού (d ≃ 10−10m.)

Με τον ίδιο τρόπο, το 1929 οι Έστερμαν (I. Estermann) και Στερν (O. Stern) παρατήρησαν περίθλαση
ατόμων υδρογόνου και ηλίου σε κρυστάλλους NaCl, επιβεβαιώνοντας τη σχέση του ντε Μπρέιγ και σε σύν-
θετα σωμάτια πέρα από τα στοιχειώδη [22]. Τη δεκαετία του 1940, οι Ουόλαν (E. O. Wollan) και Σουλ (C.
Shull) πέτυχαν περίθλαση νετρονίων σε κρυσταλλικά υλικά.

Επειδή το μήκος κύματος ντε Μπρέιγ είναι αντιστρόφως ανάλογο της μάζας, η τιμή του γίνεται εξαιρε-
τικά μικρή για βαρύτερα σωμάτια (μικρότερο από το ατομικό μέγεθος) κάτι που δυσχεραίνει τα πειράματα
περίθλασης. Τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν τα πρώτα πειράματα συμβολής υλικών κυμάτων, κατά αναλο-
γία με το πείραμα των δύο σχισμών για τοφως. Σ’ αυτά τα πειράματα τα σωμάτια μιας δέσμης αναγκάζονται
να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές προτού ανιχνευθούν και η διαφοράφάσης του κύματοςως προς
τις δύο διαδρομές οδηγεί στην εμφάνιση μίας περιοδικότητας στην ανίχνευση (συμβολή).

Τέτοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρόνια [23, 24], με νετρόνια [25], με άτομα [26] και
με μεγάλα μόρια [27]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μεγάλου σωματιδίου στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί
κυματική συμπεριφορά είναι το μακρομόριο της φθαλοκυανίνης
(C48H26F24N8O8) που αποτελείται από 114 άτομα και έχει μοριακό βάρος 1.298 [28]. Το εντυπωσιακό
είναι ότι το μήκος κύματος ντε Μπρέιγ των μορίων σ’ αυτό το πείραμα (λ ≃ 5pm) είναι πολύ μικρότερο
από το μέγεθός τους (περίπου 1nm)!

Ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα παραμένει το κατά πόσο υπάρχει άνω όριο στις μάζες των σωματιδίων
τα οποία μπορούν να εμφανίσουν κυματικές ιδιότητες. Η σύγχρονη κβαντική θεωρία δεν προβλέπει κά-
ποιο όριο, οπότε η εύρεση ενός θεμελιωδώς αξεπέραστου ορίου θα αποτελούσε έλεγχο της καθολικό-
τητας της κβαντικής θεωρίας. Κάποιοι εικάζουν ότι ένα άνω όριο της τάξης μεγέθους της μάζας Πλανκ
mP =

√
~c/G ≃ 2 × 10−8kg μπορεί να οφείλεται στη βαρύτητα (G η σταθερά της βαρύτητας του Νεύ-

τωνα). Ακόμα όμως και αν υπάρχει αυτό το όριο, είναι συμβατό με την παρατήρηση κυματικών φαινομένων
σε σύνθετα σώματα μεγέθους κυττάρου!

Το κατεξοχήν πείραμα επίδειξης της κυματικής συμπεριφοράς της ύλης είναι το πείραμα των δύο
οπών (βλ. Σχ. 2.4), το οποίο είναι αντίστοιχο του αντίστοιχου πειράματος επίδειξης της κυματικής
φύσης του φωτός το 19ο αιώνα (βλ. άσκηση 6). Στη συνέχεια περιγράφουμε το πείραμα των δύο
οπών σχηματικά για ηλεκτρόνια.

Έστω ότι μία πηγή εκπέμπει ηλεκτρόνια, τα οποία κατευθύνονται προς ένα πέτασμα με δύο οπές.
Πίσω από το πέτασμα τοποθετούμε μία οθόνη, στην οποία κάθε ηλεκτρόνιο αφήνει ένα σημάδι (μία
τελεία). Υποθέτουμε επιπλέον ότι μπορούμε να ελέγχουμε με τέτοια ακρίβεια την εκπομπή των ηλε-
κτρονίων, ώστε να στέλνουμε ένα τη φορά. Στέλνουμε λοιπόν το πρώτο ηλεκτρόνιο. Αν δεν απορ-
ροφηθεί από το πέτασμα, θα περάσει μέσα από μία από τις οπές και θα αφήσει ένα σημάδι στην
οθόνη. Κατόπιν στέλνουμε ένα δεύτερο ηλεκτρόνιο, βλέπουμε ένα δεύτερο σημάδι στην οθόνη. Τα
δύο ηλεκτρόνια μπορεί να έχουν περάσει από τη ίδια οπή, μπορεί και όχι. Δεν μπορούμε να πούμε
σ’ αυτό το πείραμα.

Εξακολουθούμε να στέλνουμε ηλεκτρόνια το ένα μετά το άλλο. Όσο πιο πολλά στέλνουμε, τόσο
περισσότερα σημεία εμφανίζονται στην οθόνη. Αρχικά η κατανομή των σημείων φαίνεται τυχαία.
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Σχήμα 2.4: Το πείραμα των δύο οπών. Μία πηγή εκπέμπει ηλεκτρόνια προς ένα πέτασμα με δύο οπές. Κάθε
ηλεκτρόνιο διασχίζει μία από τις οπές και αφήνει ένα ίχνος σε μια οθόνη που βρίσκεται πίσω από το πέτασμα.
Καθώς αυξάνει ο αριθμός των ηλεκτρονίων παρατηρούμε μια περιοδική εναλλαγή φωτεινών και σκοτεινών
περιοχών. Το γράφημα τουαριθμού τωνηλεκτρονίωνωςπρος τη θέση τους στην οθόνηαντιστοιχεί σε κυματική
συμβολή.

Αλλά μετά τις 10.000 επαναλήψεις μία εικόνα αρχίζει να σχηματίζεται, η οποία ξεκαθαρίζει μετά τις
50.000 (βλ. Σχ. 2.5). Τα σημεία στην οθόνη σχηματίζουν μία εικόνα συμβολής, ακριβώς αυτό που θα
παρατηρούσαμε αν ένα κύμα είχε οδηγηθεί προς τις δύο οπές. Οι περιοχές στις οποίες τα σημάδια
συγκεντρώνονται και οι περιοχές στις οποίες δεν έχουν προσπέσει ηλεκτρόνια εναλλάσσονται με
περιοδικό τρόπο. Βέβαια αν επαναλάβουμε το πείραμα με μόνο μία οπή ανοικτή δεν παρατηρούμε
συμβολή, αλλά μόνο μία συγκέντρωση ηλεκτρονίων ακριβώς πίσω από την οπή.

Τι συμπεραίνουμε από αυτά τα φαινόμενα; Τα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται σαν σωματίδια πα-
ρότι η κίνησή τους είναι απρόβλεπτη (δε γνωρίζουμε από ποια οπή περνούν). Αλλά φαίνεται ότι
συμπεριφέρονται συλλογικά σαν κύμα, γιατί εμφανίζουν μία εικόνα συμβολής. Αυτό είναι πραγμα-
τικά περίεργο, γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται οι δέσμες σωματιδίων: συνήθως
«ανοίγουν» κατά την κίνησή τους, οπότε αυτό που θα περιμέναμε είναι δύο συγκεντρώσεις από
κουκκίδες, μία πίσω από κάθε οπή. Αντίθετα παρατηρούμε αυτήν την κυματική συμπεριφορά, που
είναι εντελώς ανεξήγητη στα πλαίσια της κλασικής φυσικής.

Πρέπει να εντοπίσουμε ένα λεπτό σημείο που δεν ήταν εμφανές την εποχή του ντε Μπρέιγ. Τις
πρώτες μέρες της κβαντικής θεωρίας δεν ήταν πειραματικά εφικτό να στέλνει κανείς ηλεκτρόνια
το ένα μετά το άλλο με διακρινόμενο τρόπο, αλλά έστελνε κανείς ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων
ταυτόχρονα¹. Οπότε δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει ξεχωριστά κάθε μία της κουκκίδες να σχημα-
τίζουν την εικόνα συμβολής. Γι’ αυτό το λόγο ήταν φυσικό να προβεί ο ντε Μπρέιγ σε πιο ισχυρές
διατυπώσεις της σχέσεως σωματιδίων και κυμάτων από αυτές που δικαιολογούν τα αποτελέσματα
του πειράματος. Έλεγε για παράδειγμα ότι κάθε ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται σαν κύμα ή ότι κάθε
σωμάτιο συνοδεύεται από ένα κύμα το οποίο το καθοδηγεί στην κίνησή του.

Ωστόσο από τα σύγχρονα πειράματα δύο οπών παρατηρούμε ότι τα κυματικά χαρακτηριστικά
εμφανίζονται μόνο όταν συλλέξουμε μετρήσεις από πολλά σωματίδια (δηλαδή σε ένα στατιστικό
σύνολο από μετρήσεις), ενώ ένα μεμονωμένο σωμάτιο θα συμπεριφέρεται πάντα ως σωμάτιο, δη-
λαδή ανιχνεύεται σημειακά. Τα σωματίδια έχουν τη δυνατότητα να συμπεριφέρονται σαν κύματα
σε μεγάλους αριθμούς, αλλά δεν προκύπτει λογικά ότι το καθένα ξεχωριστά επιδεικνύει αυτή τη

¹Στο πρώτο πείραμα δύο οπών με διακρινόμενα ηλεκτρόνια [24], η πηγή εξέπεμπε κατά μέσο όρο 1 ηλεκτρόνιο κάθε
10−3s με ταχύτητα 1, 5 × 108m/s. Οπότε η μέση απόσταση μεταξύ διαδοχικών ηλεκτρονίων ήταν 150km ενώ ο στό-
χος απείχε από την πηγή μόλις 1, 5m. Ήταν πρακτικά αδύνατο για δυο διαδοχικά ηλεκτρόνια να συμπέσουν, και άρα οι
ανιχνεύσεις τους μπορούν να θεωρηθούν ως στατιστικά ανεξάρτητα γεγονότα.
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Σχήμα 2.5: Το σταδιακό χτίσιμο της εικόνας συμβολής στο πείραμα των δύο οπών από το πείραμα του Το-
νομούρα (Tonomura) [24]. Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν τις καταγραφές των ηλεκτρονίων στην οθόνη κατά
τη διάρκεια του πειράματος των δύο οπών: α) 8 ηλεκτρόνια, β) 270 ηλεκτρόνια, γ) 2000 ηλεκτρόνια, δ) 60000
ηλεκτρόνια .

συμπεριφορά. Για την ακρίβεια δεν την επιδεικνύει ποτέ.

Ερωτήσεις
1. Η συμβολή στο πείραμα των δύο οπών για το φως φαινόταν να αποκλείει οριστικά οποιαδήποτε σω-

ματιδιακή περιγραφή του φωτός, ήδη από το 19ο αιώνα. Γιατί δεν αποκλείει την ύπαρξη φωτονίων;

2. Το πείραμα των δύο οπών μπορεί να γίνει και με μεμονωμένα φωτόνια σε πλήρη αναλογία με το πεί-
ραμα που περιγράψαμε για ηλεκτρόνια. Για αυτό το πείραμα λέγεται συχνά ότι δείχνει ”συμβολή ενός
φωτονίου με τον εαυτό του”. Κυριολεκτικά, αυτή η φράση δεν έχει νόημα. Τί πραγματικά σημαίνει;

3. Γιατί η φράση ”στο πείραμα των δύο οπών, το ηλεκτρόνιο περνά και από τις δύο σχισμές ταυτόχρονα”
είναι λάθος;

4. Κάποιος ισχυρίζεται ότι το μήκος κύματος ντε Μπρέιγ αντιστοιχεί στο τυπικό μέγεθος των μικροσκοπι-
κών σωματιδίων. Γιατί κάνει λάθος;

5. Οι κυματικές ιδιότητες της ύλης εμφανίζονται μόνο στα στοιχειώδη υποατομικά σωμάτια, αλλά όχι στα
σύνθετα. Σωστό ή λάθος;

Ασκήσεις
1. Θεωρείστε στάσιμα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο εσωτερικό ενός κύβου πλευράς L και δείξτε ότι

υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης (οι δύο πολώσεις) σε έναν όγκο (π/L)3 στο χώρο των
κυματαρίθμων. Από αυτό δείξτε ότι η πυκνότητα καταστάσεων δίνεται από τη σχέση

g(V, ω) =
8V ω2

π2c3
, (2.27)

όπου V = L3.

2. Δείξτε ότι το μέγιστο της κατανομής ενεργειών (2.8) επιτυγχάνεται για ω/T = b και προσδιορίστε την
τιμή της σταθεράς b.
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3. Αποδείξτε την Εξ. (2.11) για τη σκέδαση φωτονίου σε ηλεκτρόνιο απαιτώντας τη διατήρηση της ενέρ-
γειας και της ορμής. Θεωρείστε ότι το ηλεκτρόνιο είναι αρχικά ακίνητο και ότι ικανοποιεί τη σχετικιστική
σχέση ενέργειας-ορμής E = c

√
ppp2 +m2

ec
2.

4. Ένα φορτίο q κινούμενο με επιτάχυνση a χάνει ενέργεια E με ρυθμό που δίνεται από τη σχέση του
Λάρμορ

dE

dt
= −2q2a2

3c3
. (2.28)

Θεωρείστε ότι το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου κινείται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r. Δείξτε ότι
για κυκλική τροχιά η ενέργεια είναιE = −e2/(8πr). Αντικαθιστώντας στην Εξ. (2.28) δείξτε ότι η ακτίνα
της κυκλικής τροχιάς ελαττώνεται σύμφωνα με τη διαφορική εξίσωση

dr

dt
= − e4

3πc3m2
er

2
. (2.29)

Λύστε τη διαφορική εξίσωση για r(0) = r0 και δείξτε ότι ο χρόνος τ για να καταρρεύσει το ηλεκτρόνιο
στον πυρήνα (r = 0) είναι ίσος με

τ =
πm2

ec
3r30

e4
.

Υπολογίστε την τιμή του τ θεωρώντας ότι r0 ≃ 10−10m, της τάξης μεγέθους της πραγματικής ακτίνας
του ατόμου του υδρογόνου.

5. Επιβεβαιώστε τη σχέση (2.21) για σχετικιστικό σωμάτιο μάζαςm, για το οποίο η ενέργειαE και η ορμή
ppp είναι

E = c
√
ppp2 +m2c2 και ppp = mvvv/

√
1− vvv2/c2).

6. Θεωρείστε το πείραμα των δύο οπών για ένα κλασικό κύμα (Σχ. 2.6). Υποθέστε κάθε οπή σχεδόν ση-
μειακή και ότι αποτελεί ξεχωριστή πηγή κυμάτων A1(t, x) και A2(t, x). Επίσης η απόσταση d των δύο
οπών είναι πολύ μικρότερη από την απόσταση L πετάσματος-οπών.

(αʹ) Δείξτε ότι η διαφοράφάσης τωνδύο κυμάτωνπουαντιστοιχούν στις δυοοπές είναι ίσημε kd sin θ,
όπου k ο κυματάριθμος.

(βʹ) Θεωρώντας ότι από κάθε οπή εκπέμπονται επίπεδα κύματα ίδιου πλάτους A, δείξτε ότι η συνο-
λική ένταση του κύματος I(y) = |A1 +A2|2 στο σημείο ανίχνευσης είναι ίση με

I(y) = 4|A|2 cos2
(
kd sin θ

2

)
, (2.30)

όπου το θ είναι συνάρτηση του y.
(γʹ) Εντοπίστε τα μέγιστα και ελάχιστα της έντασης στο πέτασμα και υπολογίστε την απόσταση δύο

διαδοχικών μεγίστων και δύο διαδοχικών ελαχίστων όταν το σημείο παρατήρησης είναι κοντά στο
ύψος των σχισμών ώστε sin θ ≃ y/L.

Βιβλιογραφία
• Για την ανάπτυξη των ιδεών της κβαντικής φυσικής, βλ. το βιβλίο του Kragh [29] και για περισσότερες

τεχνικές λεπτομέρειες το κλασικό έργο του Jammer [30]. Οι πρώτες εργασίες στην κβαντική θεωρία
έχουν ανατυπωθεί από τον van der Waerden [31]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα θέματα αυτού
του κεφαλαίου έχουν οι διαλέξεις Νόμπελ των Μπορ [32] και ντε Μπρέιγ [20].

• Για μη-τεχνικές περιγραφές τωνσύγχρονωνπειραμάτων τωνδύοοπών, βλ. δυοάρθραστοPhysicsWorld
[33, 34] καθώς και τα βίντεο από το πείραμα της Hitachi με ηλεκτρόνια (www.youtube.com/watch?v=
PanqoHa_B6c ) και το πείραμα της Βιέννης με μόρια (www.youtube.com/watch?v=vCiOMQIRU7I).
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Σχήμα 2.6: Κλασικό πείραμα δύο οπών.
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Κεφάλαιο 3

Η γέννηση της κβαντικής θεωρίας B’

”Καμία γνωστή θεωρία δεν μπορεί να παραμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει καν
μία προσεγγιστική εξήγηση του δυϊσμού σωματιδίου-κύματος. Πρέπει να υπάρχει κάτι που
αγνοούμε και του οποίου η ανακάλυψη θα φέρει επανάσταση στις απόψεις μας για τις σχέσεις
μεταξύ των κυμάτων, του αιθέρα και της ύλης. Για την ώρα πρέπει να δουλεύουμε και με τις δύο
θεωρίες. Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές χρησιμοποιούμε την κυματική θεωρία. Τρίτες,
Πέμπτες και Σάββατα σκεφτόμαστε με όρους ιπτάμενων κβάντων ενέργειας ή σωματιδίων.”

Ο. Λ. Μπραγκ (1922) [35]

3.1 Οι πίνακες του Χάιζενμπεργκ
Οι ιδέες της κβαντικής θεωρίας που αναφέραμε νωρίτερα ήταν μεν θεμελιακές αλλά πολύ απο-

σπασματικές. Όπως λέει και ο Μπράγκ (William Lawrence Bragg) στο απόσπασμα που παρατίθεται
παραπάνω, απουσίαζε η σύλληψη που θα τις έθετε σε μια λογική σειρά εντάσσοντας τις σε ένα συ-
γκροτημένο πλαίσιο. Αυτή η σύλληψη ήταν το επίτευγμα του Χάιζενμπεργκ (Werner Heisenberg).

Ο Χάιζενμπεργκ ξεκίνησε από την παρατήρηση [36] ότι οι γωνιακές συχνότητες των εκπεμπόμε-
νων φωτονίων στο άτομο του Μπορ είναι της μορφής

ωnm =
E(n)− E(m)

~
(3.1)

όπουn καιmακέραιοι καιE(n)μία συνάρτηση, η εκπεφρασμένημορφή της οποίας δε χρειάζεται για
το επιχείρημα. Ας θεωρήσουμε ένα ηλεκτρόνιο το οποίο κινείται σε μία τροχιά τουΜπορ με κβαντικό
αριθμό n. Έστω ότι η διαδρομή αυτού του ηλεκτρονίου είναι xxx(n, t). Δεδομένου ότι η τροχιά του
ηλεκτρονίου πρέπει να είναι περιοδική, η συνάρτηση xxx(n, t) αναλύεται κατά Fourier ως

xxx(n, t) =
∞∑

m=−∞

xxxm(n, t)e
imω(n)t, (3.2)

όπου η θεμελιώδης γωνιακή συχνότητα ω(n) της τροχιάς n ορίζεται από την περίοδο T (n) της τρο-
χιάς με κβαντικό αριθμό n: ω(n) = 2π/T (n).

Η βασική παρατήρηση του Χάιζενμπεργκ είναι ότι αν οι διαδρομές xxx(n, t) είναι θεμελιώδεις πο-
σότητες στη θεωρία, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία θα αντιστοιχεί σε συχνότητες της μορφής ωn,m =
mω(n) για ακέραιους m και n, όπως εμφανίζονται στην Εξ. (3.2). Αυτό ισχύει στην κλασική ηλε-
κτρομαγνητική θεωρία του Μάξγουελ, αλλά αναμένεται να ισχύει και σε γενικότερες θεωρίες που

35



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις σωματιδίων με πεδία. Έρχεται όμως σε αντίθεση με τις παρατη-
ρούμενες συχνότητες, όπως δίνονται από την Εξ. (3.1). Άρα οι διαδρομέςxxx(n, t) των σωματιδίων δεν
μπορεί να είναι θεμελιώδεις ποσότητες στην κβαντική θεωρία.

Ο Χάιζενμπεργκ επέμεινε ότι είναι απαραίτητο να περιγραφεί η κβαντική θεωρία στη βάση πο-
σοτήτων που αντιστοιχούν στα δεδομένα της παρατήρησης και όχι σε φανταστικά αντικείμενα όπως
οι υποτιθέμενες διαδρομές των ηλεκτρονίων. Γι’ αυτό το λόγο, οι βασικές ποσότητες της θεωρίας
πρέπει να είναι συμβατές με τη θεμελιώδη σχέση (3.1). Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό κατέληξε
στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Καταρχάς, οι θεμελιώδεις ποσότητες της κβαντικής περιγραφής δεν είναι διαδρομές σωματιδίων
όπως στην κλασική φυσική, αλλά ποσότητες Anm που χαρακτηρίζονται από δύο ακέραιους δείκτες
m και n. Αυτές οι ποσότητες εξελίσσονται στο χρόνο με βάση τον κανόνα

Anm → Anme
iωnmt, (3.3)

όπου το ωnm δίνεται από τη σχέση (3.1).
Οι κβαντικές ποσότητεςAnm έχουν ως αντίστοιχο κλασικά φυσική μεγέθη, τα οποία όπως είδαμε

στο κεφ. 1 αντιστοιχούν σε συναρτήσεις στον καταστατικό χώρο. Αν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ μίας
κλασικής ποσότητας a και μίας κβαντικήςAnm, τότε η κλασική ποσότητα a2 αντιστοιχεί στην κβαντική
ποσότητα

Bnm =
∑
l

AnlAlm, (3.4)

η οποία εξελίσσεται χρονικά επίσης με τον κανόνα (3.3). Η σχέση (3.4) είναι ο γνωστός πολλαπλασια-
σμός πινάκων. Ο Χάιζενμπεργκ δεν το γνώριζε αρχικά¹. Με αυτό το δεδομένο, οι ποσότητεςAnm δεν
είναι κάτι άλλο από πίνακες—ενδεχομένως με άπειρη διάσταση. Γι’ αυτό το λόγο και η θεωρία του
Χάιζενμπεργκ αποκαλέστηκε ”μηχανική πινάκων”.

ΑνXnm η κβαντική ποσότητα που αντιστοιχεί σε μία συντεταγμένη θέσης x ενός σωματιδίου, και
Pnm η κβαντική ποσότητα που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη συζυγή ορμή p, ικανοποιείται η σχέση∑

l

(XnlPlm − PnlXlm) = i~δnm, (3.5)

ή γράφοντας ταX και P ως πίνακες

XP − PX = i~I. (3.6)

Δηλαδή οι φυσικές ποσότητες περιγράφονται από μαθηματικά αντικείμενα που δεν μετατίθενταιως
προς τον πολλαπλασιασμό.

Ο Χάιζενμπεργκ κατέληξε στις παραπάνω αρχές με ένα μίγμα διαίσθησης και πολύπλοκης επιχει-
ρηματολογίας, το οποίο δεν αναπαράγεται εύκολα. Θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια πώς οι τρεις
παραπάνω αρχές ενσωματώνονται μέσα στην ολοκληρωμένη κβαντική μηχανική, αποτελώντας βα-
σικούς πυλώνες της.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ιδεών του Χάιζενμπεργκ ήταν ότι απαιτούσε την πλήρη
εγκατάλειψη του οικοδομήματος της κλασικής φυσικής. Τα βασικά φυσικά μεγέθη δεν θα περιγρά-
φονταν από αριθμούς ή συναρτήσεις, αλλά από κάποια μυστηριώδη (για την εποχή) μαθηματικά
αντικείμενα, χωρίς καμία αναλογία με την άμεση εμπειρία ή τις γεωμετρικές μας αντιλήψεις για την
κίνηση σωματιδίων. Εμφανίστηκε ξαφνικά ένα επίπεδο της φυσικής πραγματικότητας απροσπέλα-
στο από την κλασική φυσική.

¹Χρειάστηκε η ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής ώστε η θεωρία πινάκων να αποτελέσει βασικό μέρος της εκπαίδευ-
σης ενός φυσικού
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Προφανώς, οι ιδέες του Χάιζενμπεργκ συνάντησαν έντονη δυσπιστία. Ανάμεσα στους λίγους φυ-
σικούς που ενθουσιάστηκαν ήταν ο Μπορ, γιατί οι ιδέες του Χάιζενμπεργκ ταίριαζαν με το δικό του
τρόπο αντίληψης. Επίσης, οΜαξΜπορν (Max Born) που μαζί με το μαθηματικό Πασκουάλε Γιόρνταν
(Pascuale Jordan) έθεσαν τις ιδέες του Χάιζενμπεργκ σε στέρεα μαθηματικά θεμέλια και ο ΠολΝτιράκ
(Paul Dirac) ο οποίος θα έπαιζε επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας θεωρίας.

3.2 Η κυματομηχανική του Σρέντινγκερ

3.2.1 Η εξίσωση του Σρέντινγκερ
Λίγους μήνες μετά την παρουσίαση της μηχανικής πινάκων από τον Χάιζενμπεργκ, έγινε μια επί-

σης σημαντική ανακάλυψη, η οποία προήρθε από ένα εντελώς διαφορετικό σκεπτικό [37]. Υπεύθυ-
νος ήταν ο Έρβιν Σρέντινγκερ (Erwin Schrödinger), ο οποίος αναζήτησε μια μαθηματική έκφραση των
ιδεών του ντε Μπρέιγ.

Συγκεκριμένα, με βάση την ιδέα του ντεΜπρέιγ ένα ελεύθερο σωμάτιο σε μία διάστασηαντιστοι-
χεί σε ένα επίπεδο κύμα με κυματοσυνάρτηση ψ(t, x) = eikx−iωt. Με δεδομένες τις σχέσεις E = ~ω
και p = ~k που συνδέουν την ενέργειαE και την ορμή p του σωματιδίου με τη γωνιακή συχνότητα ω
και τον κυματάριθμο k αντίστοιχα, βρίσκουμε ότι η δράση του διαφορικού τελεστή i~ ∂

∂t
στο ψ(t, x)

αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό του ψ(t, x) με την ενέργεια E. Επίσης, η δράση του διαφορικού τε-
λεστή−i~ ∂

∂x
στο ψ(t, x) αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό με την ορμή p.

Δεδομένης της σχέσηςE = p2

2m
που χαρακτηρίζει ένα (μη-σχετικιστικό) ελεύθερο σωμάτιο μάζας

m, καταλήγουμε στην ακόλουθη εξίσωση για την κυματοσυνάρτηση ψ(t, x)

i~
∂ψ(x, t)

∂t
= − ~2

2m

∂2ψ(x, t)

∂x2
. (3.7)

Η σχέση (3.7) ισχύει για ελεύθερο σωμάτιο. Ποια εξίσωση ισχύει για την κίνηση ενός σωματιδίου
κάτω από τη δράση ενός δυναμικού; O Σρέντινγκερ έκανε την εξής εκτίμηση. Δεδομένου ότι η συ-
νάρτηση Χάμιλτον ενός σωματιδίου είναι της μορφής

H =
p2

2m
+ V (x)

όπου V (x) ένα δυναμικό, η καλύτερη επιλογή είναι να αντικαταστήσει κανείς το διαφορικό τελε-
στή −~2

2m
∂2

∂x2
στην Εξ. (3.7) (που αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια p2

2m
) με ένα διαφορικό τελεστή

−~2

2m
∂2

∂x2
+ V (x) που αντιστοιχεί στο άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας.

Πρότεινε λοιπόν ο Σρέντινγκερ τη διαφορική εξίσωση (η οποία πλέον φέρει το όνομά του)

i~
∂ψ(x, t)

∂t
=

[
− ~2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

]
ψ(x, t). (3.8)

Τα παραπάνω αφορούν ένα σωμάτιο που κινείται σε μία διάσταση. Για την κίνηση σωματιδίου
σε τρεις διαστάσεις, τα ίδια επιχειρήματα δίνουν

i~
∂ψ(rrr, t)

∂t
=

[
− ~2

2m
∇2 + V (rrr)

]
ψ(rrr, t). (3.9)

Από τις λύσεις της εξίσωσης του Σρέντινγκερ εστιάζουμε καταρχάς σ’ αυτές που αντιστοιχούν
σε κύμα σταθερής γωνιακής συχνότητας ω ή ισοδύναμα σε σωμάτιο σταθερής ενέργειας E = ~ω.
Θέτοντας λύση της μορφής

ψ(rrr, t) = ϕE(rrr)e
−iEt/~ (3.10)
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στην Εξ. (3.9) παίρνουμε τη χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Σρέντινγκερ[
− ~2

2m
∇2 + V (rrr)

]
ϕE(rrr) = EϕE(rrr). (3.11)

Κατά τον ίδιο τρόπο, θέτοντας ψ(x, t) = ϕE(x)e
−iEt/~ στην Εξ. (3.8), παίρνουμε την χρονοανεξάρ-

τητη εξίσωση του Σρέντινγκερ για κίνηση σε μία διάσταση[
− ~2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

]
ϕE(x) = EϕE(x). (3.12)

3.2.2 Ο αρμονικός ταλαντωτής
Πρώτα θα μελετήσουμε τη χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Σρέντινγκερ για έναν αρμονικό ταλα-

ντωτή μάζας m και συχνότητας ω σε μία διάσταση, δηλαδή θεωρούμε την Εξ. (3.12) για δυναμικό
V (x) = 1

2
mω2x2, [

− ~2

2m

∂2

∂x2
+

1

2
mω2x2

]
ϕE(x) = EϕE(x). (3.13)

Στην κλασική φυσική, η τροχιά ενός αρμονικού ταλαντωτή είναι εντοπισμένη στο χώρο, δεν μπορεί
το σωμάτιο να διαφύγει στο άπειρο. Θεωρώντας ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον κβαντικό αρ-
μονικό ταλαντωτή, πρέπει να περιοριστούμε στις λύσεις της Εξ. (3.13) που ικανοποιούν τη συνοριακή
συνθήκη

lim
x→±∞

ψ(x) = 0. (3.14)

Στην εξίσωση (3.13) εμφανίζονται οι παράμετροιm,ω και ~, οι οποίες συνδυάζονται για να ορίσουν
μία ποσότητα με διάσταση μήκους:

x0 =

√
~
mω

. (3.15)

Αλλάζοντας τη μεταβλητή από x σε ξ = x/x0, η Εξ. (3.13) γράφεται

ϕ′′
E + (2ϵ− ξ2)ϕE = 0, (3.16)

όπου ο τόνος συμβολίζει παραγώγιση ως προς ξ, και

ϵ =
E

~ω
. (3.17)

Στο όριο ξ >>
√
ϵ, η Εξ. (3.16) γίνεται

ϕ′′
E − ξ2ϕE = 0. (3.18)

Θέτοντας s = 1
2
ξ2, η Εξ. (3.18) γράφεται d2ϕE/ds2 + ϕE = 0, η οποία επιδέχεται τις ανεξάρτητες

λύσεις es και e−s. Άρα η Εξ. (3.18) δέχεται ένα ζεύγος ανεξάρτητων λύσεων e±ξ2/2, από τις οποίες
μόνο η e−ξ2/2 είναι συμβατή με τη συνοριακή συνθήκη (3.14).

Γράφουμε τη συνάρτηση ϕE της Εξ. (3.16) στη μορφή ϕE(ξ) = e−ξ
2/2uE(ξ). Η Εξ. (3.16) γίνεται

u′′E − 2ξu′E + (2ϵ− 1)uE = 0. (3.19)
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Σχήμα 3.1: Γραφική παράσταση των λύσεων (3.21) της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέντινγκερ για n =
0, 1, 2, . . . , 5. Οι συναρτήσεις είναι κανονικοποιημένες έτσι ώστε να ισχύει

∫∞
−∞ dx|ϕn(x)|2 = 1.

Η Εξ. (3.19) είναι γνωστήως εξίσωση Ερμίτ (Hermite). Όπως αποδεικνύεται στο ένθετο 3.1, η εξίσωση
Ερμίτ είναι συμβατή με τη συνοριακή συνθήκη (3.14), μόνο όταν η ποσότητα ϵ ικανοποιεί τη σχέση

ϵ = n+
1

2
, n = 0, 1, 2, . . . . (3.20)

Σ’ αυτήν την περίπτωση οι λύσεις της Εξ. (3.19) αντιστοιχούν σε πολυώνυμα n βαθμού που καλού-
νται πολυώνυμα Ερμίτ και συμβολίζονται ως Hn(ξ). Τα πολυώνυμα Ερμίτ είναι άρτιες ή περιττές
συναρτήσεις, ανάλογα με το αν ο ακέραιος n είναι άρτιος ή περιττός, αντίστοιχα. Για τις ιδιότητες
των πολυωνύμων Ερμίτ, βλ. κεφ. Α1 στο παράρτημα.

Καταλήγουμε λοιπόν ότι οι λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέντινγκερ για αρμονικό
ταλαντωτή χαρακτηρίζονται από έναν κβαντικό αριθμό n = 0, 1, 2, . . . και είναι της μορφής

ϕn(x) = Cn exp
[
−mω

2~
x2
]
Hn

(√
mω

~
x

)
, (3.21)

όπουCn μία σταθερά. Συνήθως η σταθεράCn υπολογίζεται από την απαίτηση οι συναρτήσεις ϕn(x)
να είναι κανονικοποιημένες στη μονάδα:

∫
dx|ϕn(x)|2 = 1. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα κανονι-

κοποίησης των πολυώνυμων Ερμίτ (βλ. κεφ. Α.1) βρίσκουμε ότι |Cn|22nn!
√
πx0 = 1, οπότε

Cn =
1√
2nn!

(mω
π~

)1/4
. (3.22)

Η γραφική παράσταση των συναρτήσεων ϕn(x) δίνεται στο σχήμα 3.1. Οι αντίστοιχες τιμές της
ενέργειας (οι ιδιοτιμές της ενέργειας) δίνονται από τη σχέση

En = (n+
1

2
)~ω. (3.23)

Δηλαδή η λύση της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέντινγκερ οδηγεί στη συνθήκη κβαντισμού
του Πλανκ για έναν αρμονικό ταλαντωτή. Η μόνη διαφορά είναι ο σταθερός όρος 1

2
~ω.

Ένθετο 3.1. Λύσεις της εξίσωσης Ερμίτ.

Γράφουμε τη συνάρτηση uE(ξ) ως μία σειρά γύρω από το ξ = 0

uE(ξ) =

∞∑
k=0

akξ
k, (3.24)

για κάποιους συντελεστές ak.
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Οι δύο πρώτοι παράγωγοι της uE είναι

u′E(ξ) =

∞∑
k=0

ak+1(k + 1)ξk, u′′E(ξ) =

∞∑
k=0

ak+2(k + 1)(k + 2)ξk. (3.25)

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (3.19) βρίσκουμε

∞∑
k=0

[
(k + 1)(k + 2)ak+2 − 2(k − ϵ+

1

2
)ak

]
ξk = 0, (3.26)

η οποία οδηγεί μια αναδρομική σχέση μεταξύ των συντελεστών ak,

ak+2 =
2(k − ϵ+ 1

2 )

(k + 1)(k + 2)
ak. (3.27)

Στη λύση μίας διαφορική εξίσωσης δεύτερης τάξης εμφανίζονται δύο σταθερές που προσδιορίζονται
από τις συνοριακές συνθήκες. Καθώς η αναδρομική σχέση (3.27) έχει βήμα ίσο με 2, αρκεί να προσδιορί-
σουμε το a0 και το a1 για να βρούμε όλους τους συντελεστές ak. Το a0 αντιστοιχεί σε μία σειρά με άρτιους
συντελεστές

∑∞
l=0 a2lξ

2l και το a1 σε μία σειρά με περιττούς συντελεστές
∑∞
l=0 a2l+1ξ

2l+1 .
Αν ϵ − 1

2 = n, όπου n = 0, 1, 2, . . ., τότε an+2 = 0 και η σειρά (3.24) τερματίζει για k = n, οπότε η
λύση αντιστοιχεί σε ένα πολυώνυμοn βαθμού. Για a0 = 1 και a1 = 2 αυτά τα πολυώνυμα ταυτίζονται με τα
πολυώνυμα Ερμίτ Hn, Εξ. (Αʹ.1). Προφανώς,η συνάρτηση ϕE(ξ) = e−ξ

2/2uE(ξ) ικανοποιεί τη συνοριακή
συνθήκη (3.14).

Για άλλες τιμές του ϵ, η σειρά (3.24) διατηρεί άπειρους όρους. Στο όριο που το k πάει στο άπειρο,
ak+2/ak ∼ 2/k. Σε σύγκριση, η συνάρτηση eξ2 γράφεται ως

∑∞
l=0 a2lξ

2l όπου a2l = 1/l!. Σ’ αυτήν την
περίπτωση a2l+2/a2l ∼ 1

l , δηλαδή ak+2/ak ∼ 2/k, το ίδιο με τη σειρά (3.24). Άρα η συνάρτηση uE(ξ)
αποκλίνει ως eξ2 για μεγάλο ξ και η συνάρτηση ϕE(ξ) αποκλίνει ως eξ

2/2. Η συνοριακή συνθήκη (3.14) δεν
ικανοποιείται.

Καταλήγουμε λοιπόν ότι η συνθήκη (3.14) επιβάλλει τη σχέση ϵ − 1
2 = n και κατά συνέπεια τον κβα-

ντισμό της ενέργειας σύμφωνα με τη σχέση (3.23).

3.2.3 Το άτομο του υδρογόνου
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη χρονοανεξάρτητη εξίσωση Σρέντινγκερ (3.11) για ένα σωμάτιο

σε τρεις διαστάσεις που βρίσκεται εντός κεντρικού, σφαιρικά συμμετρικού δυναμικού V (r), όπου
r = |rrr|.

Χρησιμοποιούμε τις συνήθεις σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, ϕ), όπου r ∈ [0,∞), θ ∈ [0, π] και
ϕ ∈ [0, 2π]. Ο τελεστής Λαπλάς σε σφαιρικές συντεταγμένες γράφεται

∇2f =
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂f

∂r

)
+

1

r2 sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂f

∂θ

)
+

1

r2 sin2 θ
∂2f

∂ϕ2
, (3.28)

για τυχαία συνάρτηση f(r, θ, ϕ)—για λεπτομέρειες βλ. Κεφ. Α.2.1 στο παράρτημα.
Δεδομένης της σφαιρικής συμμετρίας του προβλήματος κάνουμε την αντικατάσταση

ϕE(r, θ, ϕ) = R(r)Yℓm(θ, ϕ), (3.29)

όπου Yℓm(θ, ϕ) οι λεγόμενες σφαιρικές αρμονικές—βλ. παράρτημα Α—καιR(r) μία συνάρτηση που
εξαρτάται μόνο από την ακτίνα. Οι δείκτες ℓ καιm είναι ακέραιοι και παίρνουν τιμές ℓ = 0, 1, 2, . . .
καιm = −ℓ,−ℓ+ 1, . . . , ℓ− 1, ℓ.

Όπως δείχνεται στο παράρτημα, οι σφαιρικές αρμονικές ικανοποιούν τη διαφορική εξίσωση

r2∇2Yℓm(θ, ϕ) =
1

sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂Yℓm(θ, ϕ)

∂θ

)
+

1

sin2 θ
∂2Yℓm(θ, ϕ)

∂ϕ2

= −ℓ(ℓ+ 1)Yℓm(θ, ϕ). (3.30)
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Αντικαθιστώντας την Εξ. (3.29) στην Εξ. (3.11) καταλήγουμε σε μία διαφορική εξίσωση για το R(r)

− ~2

2mr2
d

dr

(
r2
dR(r)

dr

)
+

[
~2ℓ(ℓ+ 1)

2mr2
+ V (r)

]
R(r) = ER(r) (3.31)

Η Εξ. (3.31) απλοποιείται αν εκφραστεί συναρτήσει της ποσότητας u(r) = rR(r) αντί της R(r).
Παίρνουμε

−~2

2m

d2u(r)

dr2
+

[
~2ℓ(ℓ+ 1)

2mr2
+ V (r)

]
u(r) = Eu(r) (3.32)

Η Εξ. (3.31) ισχύει για όλα τα σωμάτια που κινούνται εντός σφαιρικά συμμετρικού δυναμικού
V (r). Είναι πανομοιότυπη με τη χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Σρέντινγκερ για σωμάτιο σε μία διά-
σταση, Εξ. (3.12), για δυναμικό

Ṽ (r) = V (r) +
~2ℓ(ℓ+ 1)

2mr2
. (3.33)

Παρατηρούμε επίσης ότι η εξίσωση (3.32)–και κατά συνέπεια οι λύσεις u(r)— εξαρτάται από τον
ακέραιο ℓ των σφαιρικών αρμονικών, αλλά όχι από τον ακέραιοm.

Για να περιγράψουμε μία δέσμια κατάσταση του συστήματος πρέπει να επιβάλλουμε τη συνθήκη
ότι το σωμάτιο δε διαφεύγει στο άπειρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απαιτήσουμε ότι ϕE(r) → 0
για → ∞. Επίσης, θέλουμε η ϕE να παίρνει πεπερασμένες τιμές στο r = 0. Συνεπώς, η Εξ. (3.32)
πρέπει να λυθεί για συνοριακές συνθήκες

u(0) = 0, lim
r→∞

u(r) = 0 (3.34)

Στη συνέχεια εξειδικεύουμε σε δυναμικό Κουλόμπ που αντιστοιχεί σε υδρογονοειδές άτομο, δη-
λαδή έναν πυρήνα με ένα ηλεκτρόνιο να περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Αυτή η κατηγορία περι-
λαμβάνει εκτός από το άτομο του υδρογόνου και το ιόν του Ηλίου, το δις ιονισμένο λίθιο κοκ. Το
δυναμικό είναι

V (r) = −Ze
2

4πr
, (3.35)

όπου Z ο ατομικός αριθμός του πυρήνα. Επίσης η μάζα m αντιστοιχεί στην μάζα του ηλεκτρονίου
me. (Για την ακρίβεια, αντιστοιχεί στη λεγόμενη ανηγμένη μάζα του ηλεκτρονίου, βλ. Ασκ. 2.)

Η Εξ. (3.32) για το δυναμικό (3.35) χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους ~,me και e, οι οποίες
ορίζουν μία παράμετρο με διαστάσεις μάζας, την ακτίνα του Μπορ—βλ. Εξ. (2.17),

a0 =
4π~2

mee2
(3.36)

Χρησιμοποιώντας την αδιάστατη μεταβλητή ξ = Zr/a0 αντί της ακτίνας r, η Εξ. (3.32) γράφεται

u′′ +

(
ϵ+

2

ξ
− ℓ(ℓ+ 1)

ξ2

)
u = 0. (3.37)

όπου ο τόνος συμβολίζει παράγωγο ως προς ξ και

ϵ =
2meEa

2
0

~2Z2
. (3.38)
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Στη συνέχεια εξετάζουμε την εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών (3.34). Στο όριο ξ → 0, η Εξ.
(3.37) γίνεται ξ2u′′ = ℓ(ℓ + 1)u, η οποία αποδέχεται τις ανεξάρτητες λύσεις u = ξℓ+1 και u = ξ−ℓ.
Μόνο η πρώτη λύση ικανοποιεί τη συνοριακή συνθήκη (3.34), οπότε η δεύτερη απορρίπτεται. Στο
όριο ξ → ∞, η Εξ. (3.37) γίνεται u′′+ϵu = 0, η οποία δέχεται τις λύσεις u = e−

√
|ϵ|ξ που μηδενίζονται

στο άπειρο, μόνο αν ϵ < 0.
Με οδηγό τις παραπάνω ασυμπτωτικές συμπεριφορές της συνάρτησης u(ξ), γράφουμε

u(ξ) = ξl+1e−
√

|ϵ|ξf(ξ), (3.39)

οπότε η Εξ. (3.37) οδηγεί σε μια διαφορική εξίσωση για τη συνάρτηση f ,

ξf ′′ + 2(ℓ+ 1−
√

|ϵ|ξ)f ′ + 2(1− (ℓ+ 1)
√

|ϵ|)f = 0. (3.40)

Η Εξ. (3.40) αποδέχεται λύσεις συμβατές με τις συνοριακές συνθήκες (3.34) μόνο αν υπάρχει ακέ-
ραιος n > ℓ έτσι ώστε |ϵ| = n−2. Η απόδειξη δίνεται στο Ένθετο 3.2. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι
λύσεις της Εξ. (3.40) είναι πολυώνυμα (n− ℓ− 1)-βαθμού. Στη βιβλιογραφία καλούνται γενικευμέ-
νων πολυωνύμων Λαγκέρ (Laguerre) L2ℓ+1

n−ℓ−1—βλ. Κεφ. Α.3 στο παράρτημα.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι οι λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέ-

ντινγκερ για το άτομο του υδρογόνου εξαρτώνται από τρεις (ακέραιους) κβαντικούς αριθμούς n, ℓ
καιm, όπου n = 1, 2, 3, . . ., 0 ≤ ℓ < n και−ℓ ≤ m ≤ ℓ, και είναι της μορφής

ϕnℓm(r, θ, ϕ) = Cn,ℓ

(
Zr

α0

)ℓ
e
− Z

nα0
r
L2ℓ+1
n−ℓ−1

(
Zr

α0

)
Y ℓ
m(θ, ϕ), (3.41)

όπουCn,ℓ σταθερά. Στον πίνακα 3.1, δίνονται οι λύσεις που αντιστοιχούν στις χαμηλότερες τιμές του
n.

Η ενέργεια εξαρτάται μόνο από τον κβαντικό αριθμό n και οι δυνατές τιμές της ταυτίζονται με
αυτές του μοντέλου του Μπορ

En = − Z2e4me

32π2~2n2
, (3.42)

Παρατηρούμε ότι όλες οι λύσεις με το ίδιο n αλλά διαφορετικά ℓ καιm έχουν την ίδια τιμή της ενέρ-
γειας. Δεδομένου ότι για κάθε ℓ υπάρχουν 2ℓ + 1 διαφορετικές τιμέςm και για κάθε n υπάρχουν n
διαφορετικές τιμές του ℓ, οπότε συνολικά έχουμε

n−1∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1) = 2
n(n− 1)

2
+ n = n2 (3.43)

διαφορετικές λύσεις της εξίσωσης του Σρέντινγκερ με την ίδια τιμή της ενέργειας En.

Ένθετο 3.2. Λύσεις της εξίσωσης (3.40)

Γράφουμε τη συνάρτηση f(ξ) της Εξ. (3.40) ως μία σειρά γύρω από το ξ = 0, f(ξ) =
∑∞
k=0 akξ

k για
κάποιους συντελεστές ak.

Βρίσκουμε ότι

ξf ′′(ξ) =

∞∑
k=0

ak+1(k + 1)kξk, ξf ′(ξ) =

∞∑
k=0

akkξ
k, f ′(ξ) =

∞∑
k=0

ak+1(k + 1)ξk.
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Σχήμα 3.2: Γραφική παράσταση της ακτινικής εξάρτησης Rn,ℓ(r) των λύσεων (3.41) της χρονοανεξάρτητης
εξίσωσης του Σρέντινγκερ για το άτομο του υδρογόνου, για διάφορες τιμές των κβαντικών αριθμών n και ℓ.

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (3.40) παίρνουμε μια αναδρομική σχέση μεταξύ των συντελεστών ak

ak+1 =
2[
√
|ϵ|(ℓ+ 1 + k)− 1]

(k + 1)(k + 2ℓ+ 2)
ak. (3.44)

Στο όριο όπου το k τείνει στο άπειρο, η Εξ.. (3.44) στο όριο μεγάλων k δίνει ak+1/ak = 2
√

|ϵ|/k. Αυτή η
ασυμπτωτική συμπεριφορά αντιστοιχεί στη exp[2

√
|ϵ|ξ]. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση u(ξ) της Εξ. (3.39)

συμπεριφέρεται ως ξℓ+1e
√

|ϵ|ξ στο άπειρο και κατά συνέπεια η συνοριακή συνθήκη (3.34) παραβιάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε πολυωνυμικές λύσεις, για τις οποίες οι τιμές του ak μη-

δενίζονται από κάποια τιμή και μετά. Παρατηρούμε ότι αν
√
|ϵ|(ℓ + 1 + k̄) = 1 για κάποιο k̄ ≥ 1, τότε

συντελεστής ak̄+1 = 0 και καταλήγουμε σε ένα πολυώνυμο k̄ βαθμού. Είναι βολικό να ορίσουμε τον ακέ-
ραιο n = ℓ+ k̄ + 1 > l, ως προς τον οποίο η συνθήκη ύπαρξης πολυωνυμικής λύσης γίνεται

|ϵ| = n−2. (3.45)

Το πολυώνυμο που λύνει την Εξ. (3.40) είναι βαθμού k̄ = n − ℓ − 1. Στη βιβλιογραφία είναι γνωστά ως
γενικευμένα πολυώνυμα Λαγκέρ L2ℓ+1

n−ℓ−1, ορισμοί και ιδιότητες των οποίων δίνονται στο παράρτημα.
H γενική έκφραση για τις λύσεις ϕnℓm που ικανοποιούν τη συνθήκη κανονικοποίησης∫

r2 sin θdrdθdϕ|ϕnℓm|2 = 1 είναι η εξής

ϕnℓm(r, θ, ϕ) =

√(
2Z

nα0

)3
(n− ℓ− 1)!

2n(n+ ℓ)!
e−

Zr
nα0

×
(
2Zr

nα0

)ℓ
L2ℓ+1
n−ℓ−1

(
2Zr

nα0

)
Yℓm(θ, ϕ). (3.46)

3.2.4 Τα όρια της κυματομηχανικής περιγραφής

Η θεωρία του Σρέντινγκερ ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Όχι μόνο επαλήθευε τη σχέση του Πλανκ
και το μοντέλο του Μπορ, αλλά προσέφερε και μία γενική μεθοδολογία για τη μελέτη γενικότερων
συστημάτων, οσοδήποτε πολύπλοκων.
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n ℓ m ϕn,ℓ,m

1 0 0 1√
π

(
Z
a0

)3/2
e−Zr/a0

2 0 0 1
4
√
2π

(
Z
a0

)3/2
e
− Zr

2a0

(
2− Zr

a0

)
2 1 0 1

4
√
2π

(
Z
a0

)5/2
e
− Zr

2a0 r cos θ

2 1 ± 1 1
8
√
π

(
Z
a0

)5/2
e
− Zr

2a0 r sin θe±iϕ

3 0 0 1
81

√
3π

(
Z
a0

)3/2
e
− Zr

3a0

(
27− 18Zr

a0
+ 2Z2r2

a20

)
3 1 0

√
2

81
√
π

(
Z
a0

)5/2
e
− Zr

3a0 r
(
6− Zr

a0

)
cos θ

3 1 ± 1 1
81

√
π

(
Z
a0

)5/2
e
− Zr

3a0 r
(
6− Zr

a0

)
sin θe±iϕ

3 2 0 1
81

√
6π

(
Z
a0

)7/2
e
− Zr

3a0 r2(3 cos2 θ − 1)

3 2 ±1 1
81

√
π

(
Z
a0

)7/2
e
− Zr

3a0 r2 sin θ cos θe±iϕ

3 2 ±2 1
162

√
π

(
Z
a0

)7/2
e
− Zr

3a0 r2 sin2 e±2iϕ

Πίνακας 3.1: Λύσεις της εξίσωσης του Σρέντινγκερ για το άτομο του υδρογόνου

Συγκεκριμένα, η εξίσωση Σρέντινγκερ γιαN σωμάτια γράφεται

i
∂ψ

∂t
(rrr1, . . . , rrrN) =

[
−

N∑
i=1

~2

2mi

∇2
i + V (rrr1, . . . , rrrN)

]
ψ(rrr1, . . . , rrrN), (3.47)

όπου mi οι μάζες των σωματιδίων και V (rrr1, . . . , rrrN) ένα δυναμικό αλληλεπίδρασης. Αρκεί να βρει
κανείς μία συνάρτηση δυναμικού που να περιγράφει την αλληλεπίδραση σωματιδίων για να έχει
ένα καλώς ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα. Οι επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας αντιστοιχούν στις
λύσεις της αντίστοιχης χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέντινγκερ κάτω από τις κατάλληλες συνο-
ριακές συνθήκες.

Όμως η φυσική ερμηνεία της θεωρίας του Σρέντινγκερ ήταν προβληματική. Ο Σρέντινγκερ αρχικά
προτιμούσε μία ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η εξίσωση του περιέγραφε πραγματικά κύματα στο
χώρο και ότι τα σωμάτια δεν ήταν τίποτα περισσότερο από εντοπισμένα στο χώρο κυματοπακέτα.
Ήταν ιδιαίτερα δύσπιστος για τη θεωρία των Μπορ και Χάιζενμπεργκ, και ιδιαίτερα με την έννοια
των κβαντικών αλμάτων.

Για ελεύθερα σωμάτια η θεωρία του Σρέντινγκερ ήταν κατασκευασμένη σύμφωνα με τις αρχές
του ντε Μπρέιγ και η ταχύτητα ομάδος του κύματος μπορούσε να ταυτιστεί με την ταχύτητα του σω-
ματιδίου. Ο Σρέντινγκερ έδειξε ότι και στον αρμονικό ταλαντωτή υπάρχει μία αντιστοιχία: το κέντρο
ενός Γκαουσιανού κυματοπακέτου κινείται σύμφωνα με τις κλασικές εξισώσεις κίνησης—βλ. Ασκ. 3.
Αυτό ήταν καταρχάς ενθαρρυντικό.

Ωστόσο η ερμηνεία της εξίσωσης του Σρέντινγκερ ως περιγραφή ενός φυσικού κύματος δεν επι-
βιώνει καν της στοιχειώδους κριτικής. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, η χρονοεξαρτημένη
εξίσωση του Σρέντινγκερ περιέχει τη μιγαδική μονάδα i. Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις ψ(x, t), εν γένει
είναι μιγαδικοί αριθμοί. Δεν υπάρχει κάποια προφανής εξήγηση της φυσικής σημασίας μίας μιγαδι-
κής κυματοσυνάρτησης.

Δεύτερον, στην εξίσωση του Σρέντινγκερ για N σωμάτια, η κυματοσυνάρτηση ψ εξαρτάται από
τα διανύσματα θέσης και των N σωματιδίων. Δηλαδή η ψ είναι μία συνάρτηση στο θεσεογραφικό
χώροQ = RRR3N του συστήματος τωνN σωματιδίων. Σε αντιδιαστολή, έναφυσικό κύμαπεριγράφεται
από κυματοσυναρτήσεις στο φυσικό χώροRRR3.
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Τρίτον, η εξίσωση του Σρέντινγκερ δεν είναι συμβατή με την αυθόρμητη εκπομπή φωτονίων από
άτομα. Έστω ότι έχουμε N0 διεγερμένα άτομα τη χρονική στιγμή t = 0. Είναι πολύ καλά διαπι-
στωμένο πειραματικά ότι η αποδιέγερση ακολουθεί ένα νόμο εκθετικής πτώσης, δηλαδή τη χρονική
στιγμή t ο αριθμός των διεγερμένων ατόμων είναι N(t) = N0e

−Γt, όπου Γ μια σταθερά. Η συνάρ-
τησηN(t) δεν είναι αντιστρέψιμη στο χρόνο, σε αντίθεση με την εξίσωση του Σρέντινγκερ: ανψψψ(rrr, t)
είναι μία λύση της εξίσωσης (3.9), τότε και η ψ∗(rrr,−t) είναι λύση της ίδιας εξίσωσης. Η εξίσωση του
Σρέντινγκερ αν ιδωθεί ως εξίσωση φυσικού κύματος δεν μπορεί να περιγράψει μη-αντιστρέψιμα
φαινόμενα, όπως η αυθόρμητη εκπομπή.

Ένθετο 3.3. Οι διαφωνίες για τη θεωρία του Σρέντινγκερ

O Χάιζενμπεργκ θυμάται [38]:

«Αυτές οι συζητήσεις έλαβαν χώραστην Κοπεγχάγη το Σεπτέμβριο του 1926 και μουάφησαν μία έντονη
εντύπωση της προσωπικότητας του Μπορ. Γιατί αν και ο Μπορ ήταν ένας ασυνήθιστα ευγενικός χαρακτή-
ρας, ήταν ικανός σε μία συζήτηση που αφορούσε επιστημολογικά προβλήματα ζωτικής σημασίας να επι-
μένει φανατικά και με μία σχεδόν τρομακτική ανυποχωρητικότητα για πλήρη καθαρότητα σε όλα τα επι-
χειρήματα. Δε σταματούσε, ακόμα και ύστερα από ώρες αγώνα, προτού ο Σρέντινγκερ παραδεχτεί ότι η
ερμηνεία του ήταν ανεπαρκής και ότι δεν μπορούσε καν να ερμηνεύσει το νόμο του Πλανκ. Κάθε προσπά-
θεια του Σρέντινγκερ να ξεφύγει από αυτό το πικρό συμπέρασμα καταρριπτόταν σταδιακά βήμα προς βήμα
σε απείρως εξαντλητικές συζητήσεις.

Ήταν ίσως από υπερκόπωση που μετά από λίγες μέρες ο Σρέντινγκερ αρρώστησε και έπρεπε να μείνει
στο κρεβάτι ως φιλοξενούμενος στο σπίτι του Μπορ. Αλλά ακόμα και εκεί ήταν δύσκολο να διώξεις τον
Μπορ από το κρεβάτι του Σρέντινγκερ και η φράση «Αλλά Σρέντινγκερ, πρέπει τουλάχιστον να παραδεχθείς
ότι...» ακούγονταν κάθε λίγο και λιγάκι. Κάποια στιγμή ο Σρέντινγκερ ξέσπασε σχεδόν απελπισμένος: «Αν
είναι να συνεχίσουμε με αυτά τα καταραμένα κβαντικά άλματα, λυπάμαι που άρχισα ποτέ να ασχολούμαι
με την κβαντική θεωρία.» Στο οποίο οΜπορ απάντησε: «Αλλά εμείς οι υπόλοιποι είμαστε τόσο ευγνώμονες
για τη δουλειά σου, γιατί έφερες την ατομική φυσική ένα σημαντικό βήμα μπροστά.» Ο Σρέντινγκερ τελικά
έφυγε από την Κοπεγχάγη μάλλον αποθαρρυμένος, ενώ εμείς στο ινστιτούτο του Μπορ αισθανθήκαμε ότι
τουλάχιστον η ερμηνεία της κβαντικής θεωρίας του Σρέντινγκερ, μία ερμηνεία που συνελήφθη βιαστικά
με τη χρήση των κλασσικών κυματικών θεωριών σαν μοντέλα, είχε πλέον απορριφθεί, αλλά ότι ακόμα μας
έλειπαν κάποιες σημαντικές ιδέες προτού καταλήξουμε σε μία πλήρη κατανόηση της κβαντικής μηχανικής.»

3.3 Πιθανότητες και αβεβαιότητα

3.3.1 Ισοδυναμία μηχανικής πινάκων και κυματομηχανικής
Με την ολοκλήρωση της θεωρίας του Σρέντινγκερ υπήρχαν δύο διαφορετικές επιτυχημένες κβα-

ντικές θεωρίες. Φαίνονταν διαφορετικές: η θεωρία του Σρέντινγκερ βασίζεται σε μία συνεχή δια-
φορικής εξίσωση, η θεωρία του Χάιζενμπεργκ βασίζεται σε πίνακες που είναι διακριτά αντικείμενα.
Ωστόσο αυτή η διαφορά είναι επιφανειακή.

Ας εξετάσουμε την εξίσωση του Σρέντινγκερ για ένα σωμάτιο. Έστω ότι κάτω από τις κατάλληλες
συνοριακές συνθήκες η αντίστοιχη χρονοανεξάρτητη εξίσωση έχει λύσεις ϕn(x) με αντίστοιχες τιμές
της ενέργειας En. Ας θεωρήσουμε τα μαθηματικά αντικείμενα (τελεστές) X̂ και P̂ που δρουν σε
οποιαδήποτε κυματοσυνάρτηση ψ(x) ως

X̂ψ(x) = xψ(x), P̂ψ(x) = −i ∂
∂x
ψ(x). (3.48)
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Παρατηρούμε ότι ικανοποιούν τη θεμελιώδη σχέση (3.6) του Χάιζενμπεργκ.
Επιπλέον ορίζουμε τους πίνακες

Xmn =

∫
dxψ∗

m(x, t)xψn(x, t) (3.49)

Pmn =

∫
dxψ∗

m(x, t)(−i∂/∂x)ψn(x, t). (3.50)

Βάσει της εξίσωσης (3.10), ϕn(x, t) = ϕn(x)e
−iEnt/~. Αυτό σημαίνει ότι οι πίνακες Xmn και Pmn

εξελίσσονται στο χρόνο ως

Xmn(t) = Xmn(0)e
i(Em−En)t/~, Pmn(t) = Pmn(0)e

i(Em−En)t/~, (3.51)

σε πλήρη συμφωνία με τη βασική υπόθεση του Χάιζενμπεργκ (3.3).
Οπότε οι δύο θεωρίες, παρότι φυσικά πολύ διαφορετικές, ήταν μαθηματικά ισοδύναμες, υπό την

έννοια ότι έδιναν τις ίδιες φυσικές προβλέψεις. Ωστόσο δεν μπορούσαν να ενοποιηθούν έως ότου
να βρεθεί ένας τρόπος να ερμηνευτούν φυσικά οι κυματοσυναρτήσεις του Σρέντινγκερ.

3.3.2 Αρχή της αβεβαιότητας
Το επόμενο σημαντικό βήμα έγινε από τον Χάιζενμπεργκ. Ήταν η ανακάλυψη της περιβόητης αρ-

χής της αβεβαιότητας [40]. Ο Χάιζενμπεργκ εξέτασε τον τρόπο με τον οποίον μπορούν να γίνουν
μετρήσεις σε μικροσκοπικά σωμάτια. Για να μετρήσουμε τη θέση ενός σωματιδίου πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε κάποιο φυσικό μέσο, για παράδειγμα ΗΜ κύματα. Λόγω φαινομένων περίθλασης, ένα
ΗΜ κύμα δεν μπορεί να δώσει ακριβή πληροφορία για κάτι πολύ μικρότερο από το μήκος κύματός
του. Συγκεκριμένα, ένα μικροσκόπιο που λειτουργεί με ΗΜ ακτινοβολία μήκους κύματος λ μπορεί
να ξεχωρίσει μέχρι αποστάσεις

∆x ≥ wλ, (3.52)

όπου w ένας αριθμός της τάξης της μονάδας².
Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να προσδιορίσουμε

την ορμή του σωματιδίου. Αν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ήταν συνεχές θα μπορούσαμε να προσ-
διορίσουμε την ορμή με όση ακρίβεια θέλουμε. Αλλά το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αποτελείται από
φωτόνια, κάθε ένα από τα οποία φέρει ορμή μέτρου p = 2π~/λ. Είναι αδύνατο να έχουμε καλύτερη
ακρίβεια στη μέτρηση της ορμής του σωματιδίου καλύτερη από την ορμή ενός φωτονίου, οπότε

∆p ≥ 2π
~
λ
. (3.53)

Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις εξισώσεις (3.52) και (3.53) παίρνουμε τη σχέση

∆x∆p ≥ (2πw)~ ∼ ~. (3.54)

Η σχέση (3.54) είναι η περιβόητη σχέση αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Στη μορφή που παρου-
σιάσαμε εδώ αναφέρεται στην αδυναμία ακριβούς ταυτόχρονου προσδιορισμού της θέσης και της

²Η θεωρία του μικροσκοπίου [41] δίνει ως βέλτιστη τιμή w = 0, 47/NA όπουNA το λεγόμενο αριθμητικό άνοιγμα
(numerical aperture) του μικροσκοπίου, που αποτελεί κατασκευαστικό του στοιχείο. Το ΝΑ δεν μπορεί να ξεπεράσει ποτέ
το 2—η μέγιστη εφικτή τιμή σε πραγματικά μικροσκόπια είναι 1,45. Οπότε μία τιμήw = 0, 3 αποδίδει καλά την καλύτερη
δυνατή ανάλυση που μπορεί να πετύχει ένα μικροσκόπιο. Σ’ αυτήν την περίπτωση η σχέση αβεβαιότητας (3.54) γίνεται
∆x∆p > 2~.
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Σχήμα 3.3: Το πρώτο σχήμα περιγράφει ένα πείραμα μέτρησης της ορμής ενός σωματιδίου προσδιορίζοντας
την ενέργεια των φωτονίων που σκεδάζονται επάνω του. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια από
την ορμή ενός φωτονίου. Το δεύτερο σχήμα περιγράφει το ίδιο πείραμα, όπου χρησιμοποιούμε τις κυματικές
ιδιότητες του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για να προσδιορίσουμε τη θέση του σωματιδίου. Σε αυτήν την περί-
πτωσηηακρίβεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερηαπό το μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Η σχέση του ντε Μπρέιγ μεταξύ μήκους κύματος και ορμής οδηγεί στην αρχή της αβεβαιότητας.

ορμής ενός σωματιδίου. Δηλαδή οι ποσότητες∆x και∆p αντιστοιχούν σε τυχαία σφάλματα μίας μέ-
τρησης σε ένα και μοναδικό σωμάτιο. Η σχέση (3.54) επιδέχεται και άλλες ερμηνείες [42]. Όπως θα
δούμε στο Κεφ. 7, τα ∆x και ∆p μπορούν να αντιστοιχίζονται στην τυπική απόκλιση μετρήσεων σε
στατιστικό σύνολο. Σε άλλες εκδοχές, το ∆x μπορεί να αντιστοιχεί στην ακρίβεια της μέτρησης της
θέσης και το∆p στη διαταραχή του συστήματος από τη μέτρηση [43]. Οι διαφορές είναι πολύ σημα-
ντικές δεδομένου ότι ποσότητες όπως το∆x και∆p μπορούν πλέον να προσδιοριστούν επακριβώς
σε πειράματα και η διαφορά του ορισμού αναφέρεται σε διαφορετικές μετρούμενες ποσότητες.

Η σχέση (3.54) έχει ως άμεση συνέπεια μία άλλη σχέση αβεβαιότητας, μεταξύ ενέργειας και χρό-
νου. Έστω ότι έχουμε μία μετρητική συσκευή που αποτελείται από μία οθόνη με μία οπή και ένα
πέτασμα που μπορεί να κλείνει την οπή. Έστω ότι κατευθύνουμε ένα σωμάτιο προς αυτή τη συ-
σκευή και ότι έχουμε έναν ανιχνευτή πίσω από την οθόνη. Αφήνουμε την οπή ανοιχτή για ένα διά-
στημα ίσο με ∆t. Αν το σωμάτιο ανιχνευθεί μετά την οπή, τότε έχουμε μετρήσει το πότε πέρασε
από την οπή με ακρίβεια ∆t. Η αβεβαιότητα σε μια μέτρηση της ενέργειας του σωματιδίου είναι
∆E = ∂E

∂p
∆p = v∆p, όπου v η ταχύτητα του σωματιδίου. Δεδομένου ότι ο προσδιορισμός του χρό-

νου με ακρίβεια∆t αντιστοιχεί σε προσδιορισμό της θέσης με ακρίβεια∆x = v∆t, η Εξ. (3.54) μας
οδηγεί στη σχέση

∆E∆t > ~ (3.55)

Για τον Χάιζενμπεργκ η σχέση της αβεβαιότητας αποτελούσε μία δικαίωση της θεώρησής του. Η
κβαντική φυσική δεν μπορεί να δεχτεί τις τροχιές σωματιδίων ως θεμελιώδεις έννοιες, γιατί αυτές
εμπεριέχουν μία ιδεατή περιγραφήφυσικών ποσοτήτων—τον ταυτόχρονο ορισμό θέσης και ορμής—
που αντίκειται στη σχέση αβεβαιότητας. Βεβαίως η αρχή της αβεβαιότητας σήμανε και το τέλος της
αιτιοκρατίας που χαρακτήριζε τη Νευτώνεια φυσική. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά [44]

«Στην ισχυρή διατύπωση της αιτιοκρατίας, ότι αν γνωρίζουμε το παρόν ακριβώς μπορούμε να προ-
βλέψουμε το μέλλον, δεν είναι το συμπέρασμα αλλά η υπόθεση που είναι λάθος. Θεμελιωδώς, δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε το παρόν σε όλες του τις λεπτομέρειες.»
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Η σχέση αβεβαιότητας έγινε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ της ριζοσπαστικής αντί-
ληψης για την κβαντική θεωρία που προωθούσε ο Μπορ και ο Χάιζενμπεργκ. Αποδείχτηκε εξαιρε-
τικά πειστικό στους φυσικούς που συμμετείχαν στις συζητήσεις εκείνη την εποχή. Γι’ αυτόν το λόγο
έγινε και σημείο τριβής όσων αντιπαραθέτονταν στην κβαντική θεωρία—επιχειρούσαν να βρουν
αντιπαραδείγματα στην αρχή της αβεβαιότητας, αλλά επί ματαίω. Το σημαντικότερο τέτοιο αντι-
παράδειγμα, η κατάρριψη του οποίου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στους συγχρόνους τους, είναι
το λεγόμενο κουτί του Αϊνστάιν, το οποίο περιγράφεται στο ένθετο 3.4.

Ένθετο 3.4. Το κουτί του Αϊνστάιν

Ο Αϊνστάιν πρότεινε ένα πείραμα στο οποίο θα μπορούσε να παραβιαστεί η σχέση αβεβαιότητας ενέργειας
χρόνου (3.55). Έστω ένα κουτί που περιέχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ένα ρολόι που ελέγχει το
άνοιγμα μίας μικρής ‘πόρτας’ που καλύπτει μία οπή σε ένα από τα τοιχώματα του δοχείου. Η πόρτα ανοίγει
για χρόνοT που μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρός. Έστω ότι κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, ένα φωτόνιο
εξέρχεται από το κουτί. Ο Αϊνστάιν πρότεινε ότι αν το κουτί βρίσκεται σε μια ζυγαριά, η διαφορά μάζας
m1−m2, όπουm1 είναι η μάζα του κουτιού πριν ανοίξει η πόρτα καιm2 η μάζα αφότου άνοιξε η πόρτα, μας
δίνει την ενέργεια του φωτονίου ωςE = (m1 −m2)c

2. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει όριο στο πόσο ακριβής
μπορεί να είναι η μέτρηση του βάρους του κουτιού, η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό της ενέργειας∆E
μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρή. Επιπλέον το ρολόι θα αποδώσει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο έγινε
η εκπομπή του φωτονίου με ακρίβεια∆t η οποία δεν έχει περιορισμό. Κατά συνέπεια το∆E∆t μπορεί να
γίνει μικρότερο από όσο προσδιορίζει η αρχή της αβεβαιότητας.

Το επιχείρημα αρχικά φαινόταν ακλόνητο. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Ρόζενφελντ που ήταν
παρών στη συζήτηση:

”Ήταν μεγάλο σοκ για τον Μπορ...δεν μπόρεσε να βρει απάντηση αμέσως. Όλο εκείνο το απόγευμα
ήταν εξαιρετικά στενοχωρημένος, πήγαινε από τον έναν στον άλλο και προσπαθούσε να τους πείσει ότι δεν
μπορούσε να είναι αλήθεια, ότι θα ήταν το τέλος τηςφυσικής αν οΑϊνστάιν είχε δίκιο. Αλλά δεν μπορούσε να
βρει κάποιο αντεπιχείρημα. Δε θα ξεχάσωποτέ την εικόνα των δύοανταγωνιστών ναφεύγουν από το σαλόνι
του ξενοδοχείου. Ο Αϊνστάιν μία ψηλή, επιβλητική φιγούρα, να περπατά αμίλητος με ένα κάπως ειρωνικό
χαμόγελο, και ο Μπορ να βηματίζει δίπλα του με υπερένταση.... Το επόμενο πρωί ήρθε ο θρίαμβος για τον
Μπορ.»

Η απάντηση του Μπορ ήταν πειστική, όχι μόνο γιατί έδειξε ότι το επιχείρημα του Αϊνστάιν δε δούλευε,
αλλά επειδή χρησιμοποίησε μία από τις μεγάλες ιδέες του ίδιου του Αϊνστάιν, την επίδραση του βαρυτικού
πεδίου στην καταγραφή του χρόνου από ρολόγια. Για να ζυγίσουμε το κουτί με ένα δυναμόμετρο, πρέπει να
το τοποθετήσουμε σε ένα ελατήριο εντός ενός βαρυτικού πεδίου. Η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό της
ενέργειας ∆E είναι ανάλογη της ακρίβειας ∆m στη μέτρηση της μάζας: ∆E = ∆mc2. Στο δυναμόμετρο
μετριέται η βαρυτική δύναμη F = mg και όχι η μάζα, οπότε ∆m = ∆F/g. Υπάρχει αβεβαιότητα στη
μέτρηση της δύναμης ίση με την αβεβαιότητα στον προσδιορισμός της ορμής∆pz του κουτιού στην κάθετη
κατεύθυνση (λόγω της όλης διαδικασίας που καταλήγει στην έξοδο τουφωτονίου) προς∆F = ∆p/T , όπου
T ο συνολικός χρόνος που κρατά η διαδικασία. Καταλήγουμε λοιπόν στη σχέση∆E = ∆pzc

2/(Tg).
Σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ο χρόνος που μετρά ένα ρολόι εντός ενός βαρυτικού

πεδίου εξαρτάται από το βαρυτικό δυναμικό στο σημείο που βρίσκεται το ρολόι. Δυο ρολόγια, ένα σε ύψος
z και ένα σε ύψος z + ∆z, χρόνους T και T + ∆t αντίστοιχα, όπου ∆t/T = g∆z/c2T . Αν ∆z είναι η
αβεβαιότητα στη θέση του κουτιού, τότε το ∆t ταυτίζεται με την αβεβαιότητα στο χρόνο εκπομπής του
φωτονίου. Καταλήγουμε λοιπόν ότι

∆E∆t ∼ ∆pzc
2

Tg

g∆zT

c2
= ∆pz∆z > ~, (3.56)

όπου στο τέλος χρησιμοποιήσαμε τη σχέση αβεβαιότητας θέσης-ορμής για το κουτί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
το επιχείρημα του Αϊνστάιν καταρρίπτεται.

Η περιγραφή της συζήτησης βρίσκεται στη συλλογή άρθρων του Σίλπ για τον Αϊνστάιν [45] και έχει
ανατυπωθεί από τους Γουίλερ και Ζούρεκ [39]. Βλ. [46] για μια σύγχρονη κριτική παρουσίαση.
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3.3.3 Πιθανοτική ερμηνεία του Μπορν
Η σχέση της αβεβαιότητας προσέφερε ένα υπόβαθρο για την εύρεση μίας συνεπούς ερμηνείας

για τις κυματοσυναρτήσεις του Σρέντινγκερ. Απλουστεύοντας λίγο, η ύπαρξη αβεβαιότητας σημαί-
νει αναγκαιότητα περιγραφής με θεωρία πιθανοτήτων. Απαιτείται ένας κανόνας που να συνδέει τις
κβαντικές ποσότητες, είτε αυτές είναι κυματοσυναρτήσεις είτε πίνακες με φυσικά μετρήσιμες πιθα-
νότητες.

Την απάντηση την έδωσε ο Μαξ Μπορν με τη στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης [47]:
αν ψ(xxx, t) είναι η λύση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ τότε η ποσότητα ρ(xxx, t) = |ψ(xxx, t)|2 δίνει την
πυκνότητα πιθανότητας ως προς τη θέσηxxx του σωματιδίου τη χρονική στιγμή t. Δηλαδή, αν U ⊂ RRR3

είναι μία περιοχή του χώρου, τότε η πιθανότητα Prob(U, t) να βρεθεί το σωμάτιο στην περιοχή U τη
χρονική στιγμή t είναι

Prob(U, t) =
∫
U

d3x|ψ(xxx, t)|2. (3.57)

Για να μπορεί να λειτουργήσει η ποσότητα |ψ(rrr, t)|2 ως πυκνότητα πιθανότητας είναι απαραίτητο να
είναι κανονικοποιημένη στη μονάδα. ∫

d3x|ψ(xxx, t)|2 = 1. (3.58)

Η συνθήκη κανονικοποίησης (3.58) είναι όντως συμβατή με την εξίσωση Σρέντινγκερ (3.9). Εξ’
ορισμού,

∂ρ

∂t
= ψ∗∂ψ

∂t
+ ψ

∂ψ∗

∂t
= − i

~
ψ∗
(
− ~2

2m
∇2ψ + V ψ

)
+

i

~
ψ

(
− ~2

2m
∇2ψ∗ + V ψ∗

)
=

i~
2m

(ψ∗∇2ψ − ψ∇2ψ∗), (3.59)

όπου χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (3.9).
Από την (3.59) παίρνουμε τη σχέση συνέχειας

∂ρ

∂t
+∇ · JJJS = 0, (3.60)

όπου JJJS είναι το ρεύμα Σρέντινγκερ

JJJS =
i~
2m

(ψ∇ψ∗ − ψ∗∇ψ) . (3.61)

Ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης σε μία περιοχή U του χώρου βρίσκουμε

∂

∂t
Prob(U, t) = −

∮
∂U

d2σσσ · JJJS, (3.62)

όπου ∂U είναι το σύνορο τουU . Αν πάρουμεU = RRR3 το σύνορο ∂U είναι στο άπειρο, όπου το ρεύμα
Σρέντινγκερ μηδενίζεται (καθώς μηδενίζονται οι κυματοσυναρτήσεις). Οπότε παίρνουμε

∂

∂t

∫
d3x|ψ(xxx, t)|2 = 0, (3.63)

δηλαδή χρονική εξέλιξη σύμφωνα με την εξίσωση του Σρέντινγκερ διατηρεί την κανονικοποίηση
(3.58) της κυματοσυνάρτησης.
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Αργότερα θα δούμε, πώς η ερμηνεία του Μπορν γενικεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό σύστημα
(όχι μόνο σύστημα ενός σωματιδίου) και για οποιοδήποτε παρατηρήσιμο μέγεθος.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η ποσότητα |ψ(xxx, t)|2 είναι πυκνότητα πιθανότητας μόνο ως προς τη
θέση, όχι ως προς το χρόνο t. Η συνθήκη κανονικοποίησης έχει ολοκλήρωμα μόνο ως προς το χώρο.
Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες Prob(U, t) δεν περιγράφουν ενδεχόμενα ως προς το χρόνο. Ο χρό-
νος εμφανίζεται ως παράμετρος των πιθανοτήτων όχι ως τυχαία μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι προσ-
διορίζουμε μία χρονική στιγμή t και εκείνη τη στιγμή ορίζουμε ενδεχόμενα για τις διαφορετικές τιμές
της θέσης, τα οποία περιγράφονται από την πυκνότητα πιθανότητας |ψ(xxx, t)|2.

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία θεμελιώδης ασυμμετρία μεταξύ χρόνου και χώρου στην κβα-
ντική θεωρία. Αυτή η ασυμμετρία δεν οφείλεται στην εξίσωση του Σρέντινγκερ, παρότι και εκεί ο
χρόνος και ο χρόνος εμφανίζονται ασύμμετρα. Στη γενίκευση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ σε σχε-
τικιστικά συστήματα, ο χρόνος και ο χώρος είναι ισότιμες μεταβλητές. Η ασυμμετρία οφείλεται στην
εισαγωγή των πιθανοτήτων στην κβαντική θεωρία μέσω του κανόνα του Μπορν.

3.4 Η μεγάλη σύνθεση
Η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ και η στατιστική ερμηνεία των κυματοσυναρτήσεων

τουΜπορν αποτέλεσαν τα τελευταία στοιχεία του παζλ για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κβα-
ντικής θεωρίας. Ή μάλλον αυτός ήταν ο βασικός ισχυρισμός του Μπορ και της ομάδας του (της λε-
γόμενης σχολής της Κοπεγχάγης) στο 5ο συνέδριο του Σολβέυ (Solvay) στις Βρυξέλλες, τον Οκτώβριο
του 1927, που παραδοσιακά θεωρείται ως το σημείο καμπής για την οριστικοποίηση της κβαντικής
μηχανικής.

Στο τέλος της κοινής παρουσίασής τους της μηχανικής πινάκων, ο Χάιζενμπεργκ και ο Μπορν
ισχυρίστηκαν: «Υποστηρίζουμε ότι η κβαντική μηχανική είναι μία πλήρης θεωρία. Οι βασικές φυσικές
και μαθηματικές υποθέσεις της δεν επιδέχονται άλλες μετατροπές». Αποδείχτηκε ότι είχαν δίκιο.
Η σύγχρονη κβαντική θεωρία, έχει επεκτείνει και καθαρίσει το μαθηματικό της φορμαλισμό, έχει
περάσει από πειραματικό έλεγχο αδιανόητο για εκείνη την εποχή, αλλά επί της ουσίας θεμελιώνεται
στο ίδιο πλαίσιο που παρουσιάστηκε το 1927.Με το τέλος του συνεδρίου, η μεγάλη πλειοψηφία των
φυσικών είχε πλήρως υιοθετήσει την νέα θεωρία και την ερμηνεία της σχολής της Κοπεγχάγης που
τη συνόδευε. Όμως αυτή η μεγάλη πλειοψηφία δεν συμπεριλάμβανε τον Αϊνστάιν, τον ντε Μπρέιγ
και τον Σρέντινγκερ στις τάξεις της.

Το συνέδριο του Σολβέυ αποτέλεσε μία πλήρη δικαίωση για τονΜπορ και τη στάση που είχε δια-
τηρήσει ως προς την κβαντική θεωρία από τότε που ξεκίνησε να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Η επιμονή
του ότι οι κανόνες της κλασικής φυσικής θα έπρεπε να εγκαταλειφθούν αποδείχτηκε ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας στην ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής.

Το κεντρικό σημείο της σκέψης τουΜπορ ήταν η σχέση μεταξύ της γλώσσας και πραγματικότητας.
Καμία περιγραφή δεν μπορεί να εξαντλήσει το περιεχόμενο του κόσμου. Όλες οι περιγραφές είναι
το πολύ μερικώς αληθείς. Το ίδιο ισχύει για το δυϊσμό κυμάτων και σωματιδίων: αποτελούν διαφο-
ρετικές απόπειρες ερμηνείας των πειραματικών δεδομένων. Τα κύματα υπογραμμίζουν τα συνεχή
χωροχρονικά χαρακτηριστικά ενώ τα σωμάτια τα διακριτά και δυναμικά. Για τον Μπορ αυτές οι πε-
ριγραφές είναι συμπληρωματικές, δεν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Η αρχή της αβεβαιότητας
του Χάιζενμπεργκ προσέφερε την ισχυρότερη απόδειξη του ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ταυτόχρονα
δύο συμπληρωματικές περιγραφές ενός φυσικού φαινομένου.

Η αρχή της συμπληρωματικότητας σχετίζεται με το γεγονός ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα
φυσικό σύστημα μόνο αν αλληλεπιδράσουμε μαζί του. Οι νόμοι της κβαντικής θεωρίας καθιστούν
αδύνατον τον ξεκάθαρο διαχωρισμό ενός ατομικού συστήματος από τη συσκευή που το μετρά. Το
ίδιο σύστημα αν μετρηθεί σε διαφορετικά πειράματα θα εμφανίσει διαφορετικές ιδιότητες. Για αυτό
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Σχήμα 3.4: Διαγραμματική περιγραφή της ιδέας της συμπληρωματικότητας κατάΜπορ. Προσαρμοσμένο από
το βιβλίο κβαντομηχανικής του Χάιζενμπεργκ [48] .

το λόγο δεν μπορούμε να πούμε τίποτε για ένα μικροσκοπικό σύστημα αν δεν αναφερθούμε εκπε-
φρασμένα στην πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ιδιοτήτων του.

Παρά τη σχεδόν καθολική αποδοχή της, η κβαντική μηχανική είχε ακόμα πολλά ανοιχτά ζητή-
ματα, τόσο στη μαθηματική της θεμελίωση όσο και στη λογική συγκρότηση της διατύπωσής της. Τα
σημαντικότερα βήματα σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα έκαναν ο Ντιράκ [49] και ο Γ. φον Νόιμαν (J.
von Neumann) [50], οι οποίοι έθεσαν τη μηχανική πινάκων του Χάιζενμπεργκ και την κυματομηχα-
νική του Σρέντινγκερ εντός ενός ενοποιημένου μαθηματικού πλαισίου . Σ’ αυτό το πλαίσιο, σε κάθε
φυσικό σύστημα αντιστοιχίζεται ένας διανυσματικός χώρος με εσωτερικό γινόμενο, ένας χώρος Χίλ-
μπερτ (Hilbert) και όλες οι φυσικές αρχές της κβαντικής θεωρίας εκφράζονται βάσει μαθηματικών
αντικειμένων που ορίζονται στο χώρο Χίλμπερτ.

Η μαθηματική περιγραφή με το χώρο Χίλμπερτ επιτρέπει την περιγραφή στη γλώσσα της κβα-
ντικής θεωρίας συστημάτων πολύ πιο πολύπλοκων από αυτά με τα οποία ασχολήθηκαν οι ιδρυτές
της θεωρίας. Επιτρέπει την κβαντική περιγραφή πεδίων και όχι μόνο σωματιδίων, την γενίκευση της
κβαντικής θεωρίας σε ανοικτά συστήματα, την ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης θεωρίας κβαντικών
μετρήσεων, τη δημιουργία μίας θεωρίας κβαντικής πληροφορικής και υπολογισμού. Επιπλέον επέ-
τρεψε την όσμωση φυσικών και μαθηματικών ιδεών, η οποία οδήγησε στην περιγραφή της έννοιας
της φυσικής συμμετρίας με τη γλώσσα της θεωρίας ομάδων και αναπαραστάσεων.

Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιάσω τη βασική θεμελίωση της κβαντομηχανικής στο χώρο
Χίλμπερτ με βάση 6 φυσικές αρχές. Αυτές οι αρχές αντιστοιχίζονται στις αρχές της κλασικής φυσικής
που αναφέρθηκαν στο Κεφ. 1.5 και περιγράφονται στον πίνακα 3.2. Ωστόσο παρά τη μαθηματική
απλότητα και την εσωτερική συνέπεια αυτής της θεμελίωσης, η κβαντική θεωρία δεν είναι επαρκώς
ολοκληρωμένη ως φυσική θεωρία. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη θεωρία της φυσικής, δεν είναι
επακριβώς προσδιορισμένο σε τί φυσικές οντότητες αντιστοιχούν τα μαθηματικά αντικείμενα που
εμπεριέχει. Υπάρχει μία ελάχιστη ερμηνεία η οποία επιτρέπει την πρόβλεψη όλων των πειραματικών
δεδομένων, αλλά αν κανείς αποπειραθεί να φύγει από αυτή θα συναντήσει τεράστιες διαφωνίες
και συγκρούσεις ακόμα και για το μικρότερο ερμηνευτικό ζήτημα. Υπό αυτήν την έννοια η κβαντική
μηχανική δεν είναι τόσο μια κλειστή, λογικά συνεκτική θεωρία όσο ένας επιτυχημένος μαθηματικός
φορμαλισμός.

Ερωτήσεις
1. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το βασικό επιχείρημα του Χάιζενμπεργκ για την εγκατάλειψη της έννοιας

των σωματιδιακών τροχιών από την κβαντική θεωρία.
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Φυσικό χαρακτηριστικό Μαθηματική περιγραφή
Δυνατές καταστάσεις ενός συστήματος Μιγαδικός χώρος Χίλμπερτ H

Παρατηρήσιμα μεγέθη Αυτοσυζυγείς τελεστές στον H
Πιθανότητες για πειραματικά αποτελέσματα Κανόνας του Μπορν

Χρονική εξέλιξη Εξίσωση Σρέντινγκερ
Ενσωμάτωση πληροφορίας Αναγωγή της κβαντικής κατάστασης
Σύζευξη υποσυστημάτων Τανυστικό γινόμενο

Πίνακας 3.2: Βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας

2. Εξηγείστε γιατί η κυματοσυνάρτηση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως φυσικό
κύμα.

3. Διατυπώστε τί ακριβώς είναι τα∆x και∆p στην αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ.

4. Περιγράψτε την ασυμμετρία χώρου-χρόνου στην κβαντική θεωρία, όπως εμφανίζεται στον κανόνα πι-
θανοτήτων του Μπορν.

5. Τι μονάδες έχει η κυματοσυνάρτηση για ένα σωμάτιο που κινείται στο χώρο και τί μονάδες έχει το αντί-
στοιχο ρεύμα Σρέντινγκερ JJJS ;

Ασκήσεις
1. Στη μελέτη του ατόμου του υδρογόνου θεωρήσαμε τον πυρήνα ακίνητο. Θεωρείστε την εξίσωση του

Σρέντινγκερ (3.47) για δυο σωμάτια μάζαςm καιM με διανύσματα θέσης rrr1 και rrr2 αντίστοιχα. Δείξτε
ότι αν το δυναμικό είναι της μορφής V (rrr1−rrr2) παίρνουμε δύο ξεχωριστές εξισώσεις Σρέντινγκερ. Μία
για το κέντρο μάζας rrrc που αντιστοιχεί σε κίνηση ελεύθερου σωμάτιου μάζας m +M και μία για τη
σχετική θέση xxx = rrr1 − rrr2 που αντιστοιχεί σε εξίσωση Σρέντινγκερ ενός σωμάτιου μάζας µ κάτω απ
δυναμικό V (xxx), όπου µ η ανηγμένη μάζα

µ =
Mm

m+M
. (3.64)

Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση του πυρήνα λαμβάνεται υπόψη αν σε όλες τις εκφράσεις για το άτομο του
υδρογόνου αντικαταστήσουμε τη μάζα του ηλεκτρονίου με την αντίστοιχη ανηγμένη μάζα.

2. Έστω κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής μάζαςm και γωνιακής συχνότητας ω σε μία διάσταση. Θεωρεί-
στε τις Γκαουσιανές κυματοσυναρτήσεις

ψ(x, t) = C(t) exp
[
−mω

2~ [x− q(t)]2 + ip(t)x/~
]
. (3.65)

Δείξτε ότι οι κυματοσυναρτήσεις (3.65) ικανοποιούν τη χρονοεξαρτημένη εξίσωση Σρέντινγκερ αν οι
συναρτήσεις q(t) και p(t) ικανοποιούν τις εξισώσεις Χάμιλτον για αρμονικό ταλαντωτή.

Βιβλιογραφία
• Για την ιστορία της κβαντικής θεωρίας βλ. τη βιβλιογραφία του κεφ. 2. Επίσης βλ. τη διαδικτυακή έκθεση

του American Ins tute of Physics για την αρχή της αβεβαιότητας [51]. Πολλές σημαντικές εργασίες από
τα πρώτα χρόνια της κβαντικής θεωρίας έχουν ανατυπωθεί από τους Wheeler και Zurek [39]. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχουν οι διαλέξεις Νόμπελ των Χάιζενμπεργκ [52], Σρέντινγκερ [53] και Μπορν [54].

• Για τις ειδικές συναρτήσεις που εμφανίζονται στις λύσεις της εξίσωσης του Σρέντινγκερ συνιστώ το βι-
βλίο του Bell [55].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ B’

• Για την πρώιμη ιστορία της αρχής της αβεβαιότητας, βλ. το εγκυκλοπαιδικό άρθρο των Hilgevoord και
Uffink [56]. Για σύγχρονες περιγραφές, βλ. τη βιβλιογραφία του Κεφ. 6. Για την ερμηνεία της κβαντικής
θεωρίας σύμφωνα με τη σχολή της Κοπεγχάγης, βλ. το βιβλίο του Χάιζενμπεργκ [44] και το εγκυκλοπαι-
δικό άρθρο του Faye [57].
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Κεφάλαιο 4

Χώροι Χίλμπερτ και αρχή της επαλληλίας

Τα κβαντικά φαινόμενα δε συμβαίνουν στο χώρο Χίλμπερτ. Συμβαίνουν στο εργαστήριο.

Α. Πέρες [58]

Από εδώ και στο εξής θα δουλεύουμε στο φυσικό σύστημα μονάδων όπου ~ = c = 1.

4.1 Χώροι Χίλμπερτ
Η εισαγωγή του χώρου Χίλμπερτ ως βασικό μαθηματικό χώρο για την κβαντική θεωρία προέκυψε

για τους παρακάτω λόγους.
Η εξίσωση Σρέντινγκερ είναι μία γραμμική διαφορική εξίσωση. Ικανοποιεί την αρχή της επαλλη-

λίας: ανψ1(rrr, t) καιψ2(rrr, t) είναι λύσεις της εξίσωσης τότε και η c1ψ1(rrr, t)+c2ψ2(rrr, t) είναι λύση, για
οποιουσδήποτε μιγαδικούς αριθμούς c1 και c2. Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις της εξίσωσης του Σρέντιν-
γκερ ορίζουν έναν διανυσματικό χώρο. Η εμφάνιση του i στην εξίσωση του Σρέντινγκερ υποδεικνύει
ότι αυτός ο διανυσματικός χώρος πρέπει να έχει μιγαδικούς συντελεστές. Η εισαγωγή ενός διανυ-
σματικού χώρου υποδεικνύεται επίσης από τη θεωρία των πινάκων του Χάιζενμπεργκ, δεδομένου
ότι οι πίνακες ορίζονται από τη δράση τους σε διανυσματικούς χώρους.

Οι εξισώσεις (3.50) σύνδεσης της κυματομηχανικής με τη μηχανική πινάκων χαρακτηρίζονται από
εκφράσεις της μορφής

∫
dxψ∗(x)ϕ(x) για διαφορετικές κυματοσυναρτήσεις ψ(x) και ϕ(x). Ομοίως

ο κανόνας του Μπορν οδηγεί σε ολοκληρώματα που περιέχουν το τετράγωνο |ψ(x)|2 μιας κυματο-
συνάρτησης. Οι εκφράσεις αυτές αντιστοιχούν σε ένα εσωτερικό γινόμενο στο διανυσματικό χώρο
των κυματοσυναρτήσεων.

Συνοψίζοντας, οι αρχές της κβαντικής θεωρίας απαιτούν μία μαθηματική θεμελίωση στη βάση
ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου με εσωτερικό γινόμενο. Αυτό ακριβώς είναι ένας χώρος Χίλ-
μπερτ.

4.1.1 Διανυσματικοί χώροι
Ορισμός 4.1 Διανυσματικός χώρος V ως προς τους μιγαδικούς αριθμούςCCC είναι ένα σύνολο V εφο-
διασμένο

• με μια πράξη πρόσθεσης: ϕ, χ ∈ V → ϕ+ χ ∈ V , και
• με μια πράξη γινομένου ως προς τους μιγαδικούς: λ ∈ CCC, ϕ ∈ V → λϕ ∈ V ,

έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες.
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1. Για κάθε ϕ, χ, ψ ∈ V ισχύει (ϕ+ χ) + ψ = ϕ+ (χ+ ψ).
2. Για κάθε ϕ, χ ∈ V ισχύει ϕ+ χ = χ+ ϕ.
3. Υπάρχει 0 ∈ V τέτοιο ώστε ϕ+ 0 = ϕ, για κάθε ϕ ∈ V .
4. Για κάθε ϕ ∈ V , υπάρχει−ϕ ∈ V , έτσι ώστε ϕ+ (−ϕ) = 0.
5. Για κάθε λ1, λ2 ∈ CCC, ισχύει λ1(λ2ϕ) = (λ1λ2)ϕ.
6. Για κάθε ϕ ∈ V , 1ϕ = ϕ.
7. Για κάθε λ ∈ CCC και ϕ, χ ∈ V ισχύει λ(ϕ+ χ) = λϕ+ λχ.
8. Για κάθε λ1, λ2 ∈ CCC ισχύει (λ1 + λ2)ϕ = λ1ϕ+ λ2ϕ.

Παρατήρηση. Καταχρηστικά χρησιμοποιούμε το ίδιο σύμβολο (0) και για τον αριθμό μηδέν και
για το μηδενικό διάνυσμα του V .

Βάση σε ένα διανυσματικό χώρο V ονομάζεται ένα ελάχιστο υποσύνολο B = {e1, e2, . . . , en}
του V , τέτοιο ώστε κάθε ϕ ∈ V μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των στοιχείων ei του V ,
δηλαδή ϕ =

∑n
i=1 λiei, για κάποιους μιγαδικούς λi. Το ότι το B είναι ελάχιστο σύνολο, σημαίνει ότι

αν αφαιρέσουμε ένα από τα διανύσματα τουB τότε υπάρχουν ϕ ∈ V που δεν μπορούν να γραφούν
ως γραμμικός συνδυασμός των υπόλοιπων διανυσμάτων του .

Σε ένα διανυσματικό χώρο υπάρχουν πολλές διαφορετικές βάσεις. Ωστόσο όλες οι βάσεις περιέ-
χουν το ίδιο πλήθος διανυσμάτων. Το πλήθος των στοιχείων μίας βάσης ενός διανυσματικού χώρου
καλείται διάσταση του χώρου.

Το σημαντικότερο παράδειγμα διανυσματικού χώρου είναι ο χώρος CCCn, ο οποίος αποτελείται
από διανύσματα στήλης με n μιγαδικά στοιχεία

ϕ =


ϕ1

ϕ2

. . .
ϕn

 . (4.1)

Μια προφανής βάση τουCCCn αποτελείται από τα n διανύσματα

e1 =


1
0
. . .
0

 e2 =


0
1
. . .
0

 . . . en =


0
0
. . .
1

 . (4.2)

4.1.2 Εσωτερικό γινόμενο
Ορισμός 4.2 Εσωτερικό γινόμενο σε ένα μιγαδικό διανυσματικό χώρο V είναι μία συνάρτηση που
απεικονίζει δύο διανύσματα ϕ, ψ ∈ H σε ένα μιγαδικό αριθμό (ϕ, ψ) έτσι ώστε,

(i) για κάθε λ ∈ CCC και ϕ, χ, ψ ∈ V , (λϕ + χ, ψ) = λ(ϕ, ψ) + (χ, ψ), (γραμμικότητα ως προς το
πρώτο στοιχείο).

(ii) για κάθε ϕ, ψ ∈ V , (ψ, ϕ) = (ϕ, ψ)∗, (ερμιτιανότητα)
(iii) για κάθε ϕ ∈ V , (ϕ, ϕ) ≥ 0. Επίσης (ϕ, ϕ) = 0 αν και μόνο αν ϕ = 0. (θετικότητα)

Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου, προκύπτει αμέσως ότι το εσωτερικό γινόμενο είναι
αντιγραμμικό ως προς το δεύτερο στοιχείο: (ϕ, λχ+ ψ) = λ∗(ϕ, χ) + (ϕ, ψ).

Με δεδομένο ότι έχουμε ορίσει το εσωτερικό γινόμενο,
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• ορίζουμε το μέτρο ∥ϕ∥ ενός διανύσματος ϕ ∈ V : ||ϕ|| =
√
(ϕ, ϕ),

• ορίζουμε την απόστασηD(ϕ, ψ) δυο διανυσμάτων ϕ, ψ ∈ V :D(ϕ, ψ) = ∥ϕ− ψ∥,
• καλούμε κάθε διάνυσμα ϕ με μέτρο ||ϕ|| = 1 μοναδιαίο ή κανονικοποιημένο,
• δύο διανύσματα ϕ και ψ που ικανοποιούν (ϕ, ψ) = 0 καλούνται ορθογώνια, και
• δύο διανύσματα ϕ και ψ που ικανοποιούν ϕ = λψ, για κάποιο μιγαδικό λ ̸= 0 καλούνται

συγγραμικά.

4.1.3 Ορισμός του χώρου Χίλμπερτ
Ένας χώρος Χίλμπερτ είναι ένας διανυσματικός χώροςV με εσωτερικό γινόμενο. Αν ο διανυσματι-

κός χώρος V είναι πεπερασμένων διαστάσεων, τότε δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για τον ορισμό.
Όπως θα δούμε, ένας διανυσματικός χώρος V πεπερασμένης διάστασης ταυτίζεται με το χώρο CCCn

για κάποια τιμή του n.
Έστω δύο διανύσματα στήλης ϕ, χ ∈ CCCn ,

ϕ =


ϕ1

ϕ2

. . .
ϕn

 χ =


χ1

χ2

. . .
χn

 . (4.3)

Το εσωτερικό τους γινόμενο ορίζεται ως

(ϕ, χ) =
n∑
i=0

ϕiχ
∗
i . (4.4)

Βέβαια, όπως είδαμε στο κεφ. 3, στην κβαντική θεωρία μας ενδιαφέρουν διανυσματικοί χώροι με
διανύσματα που αντιστοιχούν σε συναρτήσεις ψ(x). Τέτοιοι χώροι συναρτήσεων είναι όμως απει-
ροδιάστατοι και σε τέτοιους χώρους χρειάζεται μία επιπλέον απαίτηση.

Ορισμός 4.3 Ένας χώρος Χίλμπερτ είναι ένας μιγαδικός διανυσματικός χώρος V με εσωτερικό γινό-
μενο, που επιπλέον είναι πλήρης.

Για ακριβή ορισμό της έννοιας της ”πληρότητας”, βλ. Ένθετο 4.1. Η βασική ιδέα είναι ότι ένας δια-
νυσματικός χώρος V είναι πλήρης αν κάθε συγκλίνουσα ακολουθία διανυσμάτων ϕn του V έχει όριο
που ανήκει στον V . Η συνθήκη της πληρότητας είναι απαραίτητη για να αποδειχθούν μερικά θεωρή-
ματα για τους τελεστές σε χώρο Χίλμπερτ που είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη φυσική. Εξασφαλίζει
το μαθηματικό υπόβαθρο για την περιγραφή συνεχών ποσοτήτων όπως η θέση και η ορμή.

4.1.4 Παραδείγματα χώρων Χίλμπερτ
Ο χώρος ℓ2 των τετραγωνικά αθροίσιμων ακολουθιών ϕ = {ϕi, i = 1, 2, . . .}, όπου

∑∞
i=1 |ϕi|2 <

∞ , είναι χώρος Χίλμπερτ με εσωτερικό γινόμενο (ϕ, χ) =
∑∞

i=1 χ
∗
iϕi.

Ένα διάνυσμα του ℓ2 συχνά αναπαρίσταται ως διάνυσμα στήλης με άπειρα στοιχεία.

ϕ =


ϕ1

ϕ2

ϕ3

. . .

. . .

 . (4.5)
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Ο χώρος L2(RRR, dx) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων ψ(x) στο RRR (συναρτήσεων
που ικανοποιούν τη συνθήκη

∫∞
−∞ dx|ψ(x)|2 <∞) είναι χώρος Χίλμπερτ με εσωτερικό γινόμενο

(ψ, χ) =

∫ ∞

−∞
dxψ(x)χ∗(x). (4.6)

Όπως είδαμε στο Κεφ. 3, στην εξίσωση του Σρέντινγκερ για σωμάτιο σε μία διάσταση εμφανίζεται η
χρονική εξέλιξη μίας τέτοιας κυματοσυνάρτησης, οπότε στην κβαντομηχανική ο L2(RRR, dx) αντιστοι-
χεί στην κίνηση σωματιδίου σε μία διάσταση.

Με παρόμοιο τρόπο ορίζονται και οι χώροι Χίλμπερτ L2(RRRn, dnx) τετραγωνικά ολοκληρώσιμων
συναρτήσεων σε n διαστάσεις. Ειδικότερα ο χώρος L2(RRR3, d3x) περιγράφει την κίνηση ενός σωμα-
τιδίου στο φυσικό χώρο.

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε το χώρο ΧίλμπερτL2(U, dµ(x)) τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συ-
ναρτήσεων για U ⊂ RRRn με κάποιο μέτρο ολοκλήρωσης dµ(x). Ο L2(U, dµ(x)) εμπεριέχει όλες τις
μιγαδικές συναρτήσεις ϕ(x) που ικανοποιούν τη συνθήκη∫

U

dµ(x)|ϕ(x)|2 <∞

και χαρακτηρίζονται από εσωτερικό γινόμενο

(ϕ, χ) =

∫
U

dµ(x)ϕ(x)χ∗(x). (4.7)

Όταν το μέτρο ολοκλήρωσης είναι προφανές, τότε δεν το γράφουμε. Οπότε χρησιμοποιούμε τον
απλούστερο συμβολισμό L2(RRR), L2(RRRn), κοκ.

Χώροι Χίλμπερτ ορίζονται επίσης και με την απαίτηση συγκεκριμένων συνοριακών συνθηκών σε
συναρτήσεις. Για παράδειγμα, ο χώρος Χίλμπερτ L2

D([0, a]) αποτελείται από όλες τις τετραγωνικά
ολοκληρώσιμες συναρτήσειςψ(x) στο διάστημα [0, a]που ικανοποιούν συνθήκεςΝτιρισλέ (Dirichlet)
στα άκρα του: ψ(0) = ψ(a) = 0. Το εσωτερικό γινόμενο είναι το (4.7) για U = [0, a] και dµ = dx.

Έστω V ένας χώρος Χίλμπερτ με εσωτερικό γινόμενο ⟨·, ·⟩. Οι συναρτήσεις ϕ : RRR → V που
ικανοποιούν τη σχέση

∫
dx(ϕ(x), ϕ(x)) <∞ ορίζουν έναν γραμμικό χώρο, έστωH. ΟH είναι χώρος

Χίλμπερτ με εσωτερικό γινόμενο

(ϕ1, ϕ2) =

∫
dx⟨ϕ1(x), ϕ2(x)⟩. (4.8)

και συμβολίζεται ως L2
V (RRR).

Ένθετο 4.1. Σύγκλιση στο χώρο Χίλμπερτ–Πληρότητα

Η μελέτη χώρων Χίλμπερτ άπειρης διάστασης απαιτεί ακριβή χρήση της έννοιας του ορίου. Σε ένα διανυ-
σματικό χώρο V με εσωτερικό γινόμενο ορίζουμε τα εξής.

Ορισμός 4.4 Ισχυρό όριο μίας ακολουθίας {ϕn|n = 1, 2, . . .} διανυσμάτων του V είναι ένα διάνυσμα ϕ̄
του V το οποίο ικανοποιεί την εξής ιδιότητα. Για κάθε ϵ > 0, υπάρχει ακέραιοςN έτσι ώστε για n > N να
ισχύει ∥ϕn − ϕ̄∥ < ϵ.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, για να βρούμε αν συγκλίνει μια ακολουθία πρέπει να προσδιο-
ρίσουμε το όριο της. Ωστόσο, υπάρχει το κριτήριο σύγκλισης κατά Κωσύ (Cauchy), που δεν απαιτεί την
πρότερη γνώση του ορίου.

Ορισμός 4.5 Σύγκλιση κατά Κωσύ.Μια ακολουθία {ϕn|n = 1, 2, . . .} διανυσμάτων τουV συγκλίνει ισχυρά
κατά Κωσύ αν για κάθε ϵ > 0 υπάρχει ακέραιοςN έτσι ώστε για n,m > N να ισχύει ∥ϕn − ϕm∥ < ϵ.
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Εν γένει υπάρχει το ενδεχόμενο μία ακολουθία που συγκλίνει κατά Κωσύ να μην έχει όριο εντός του V .
Για παράδειγμα, έστω ότι V είναι ο διανυσματικός χώρος των συνεχών συναρτήσεων πάνω στην ευθείαRRR.
Η ακολουθία ϕn(x) = tanh(nx)/(1 + x2) έχει μέλη συναρτήσεις που είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες
και συνεχείς, αλλά το όριο της είναι η συνάρτηση sgn(x)/(1 + x2) που δεν είναι συνεχής στο x = 0, άρα
είναι έξω από το V .

Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους παθολογικές συμπεριφορές ενσωματώνουμε στον ορισμό του χώ-
ρου Χίλμπερτ την απαίτηση της πληρότητας.

Ορισμός 4.6 Πλήρης καλείται ένας διανυσματικός χώρος V με εσωτερικό γινόμενο καλείται, αν κάθε ακο-
λουθία διανυσμάτων {ϕn ∈ V |n = 1, 2, . . .} που συγκλίνει ισχυρά κατά Cauchy, έχει όριο ϕ̄ ∈ V .

Σε ένα χώροΧίλμπερτ πέρααπό την έννοια της ισχυρής σύγκλισηςακολουθιών, υπάρχει και η έννοια της
ασθενούς σύγκλισης, η οποία αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη για την κβαντική περιγραφή συνεχών φυσικών
μεγεθών.

Ορισμός 4.7 Ασθενές όριο μίας ακολουθίας {ϕn|n = 1, 2, . . .} διανυσμάτων του V είναι ένα διάνυσμα ϕ̄
του V το οποίο ικανοποιεί την εξής ιδιότητα. Για κάθε χ ∈ V και κάθε ϵ > 0, υπάρχει ακέραιοςN έτσι ώστε
για n > N να ισχύει |(ϕn, χ)− (ϕ̄, χ)| < ϵ.

Μία ακολουθία που συγκλίνει ισχυρά συγκλίνει και ασθενώς. Το αντίθετο δεν ισχύει. Για παράδειγμα,
θεωρείστε την ακολουθία ϕn(x) = sin(nx) στο χώρο ΧίλμπερτL2([0, 2π]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμα
συναρτήσεων στο διάστημα [0, 2π] με εσωτερικό γινόμενο

(ϕ, χ) =

∫ 2π

0

dxϕ(x)χ∗(x). (4.9)

Η ακολουθία ϕn δεν έχει κάποιο ισχυρό όριο στο n → ∞. Ωστόσο για οποιαδήποτε τετραγωνικά ολοκλη-
ρώσιμη συνάρτηση χ(x) αποδεικνύεται ότι limn→∞(ϕn, χ) = 0. Οπότε λέμε ότι η ακολουθία ϕn συγκλίνει
ασθενώς στο 0.

4.2 Κβαντικές καταστάσεις
Ο χώρος Χίλμπερτ είναι ο θεμελιώδης χώρος της κβαντικής μηχανικής. Η σημασία του εκφράζεται

από την παρακάτω αρχή.

Θεμελιώδης αρχή 1. Σε κάθε φυσικό σύστημα αντιστοιχεί ένας χώρος Χίλμπερτ και μπορούμε
να αντιστοιχίζουμε καταστάσεις του συστήματος με διανύσματα του χώρου Χίλμπερτ, τα κατα-
στατικά διανύσματα.

Η παραπάνω αρχή προέκυψε ιστορικά από την εξίσωση του Σρέντινγκερ σε συνδυασμό με την
αρχή του Μπορν. Ειδικότερα, η αρχή του Μπορν σημαίνει ότι μία κυματοσυνάρτηση περιέχει πλη-
ροφορία (πιθανότητες) για τα πιθανά ενδεχόμενα σε ένα φυσικό σύστημα μία δεδομένη χρονική
στιγμή. Άρα ένα διάνυσμα του χώρου Χίλμπερτ αντιστοιχεί στην κατάσταση του συστήματος σε μία
δεδομένη χρονική στιγμή.

Θα δούμε στο κεφ. 6 ότι η αρχή 1 απαιτεί τροποποίηση, δεδομένου ότι υπάρχουν καταστάσεις
που δεν περιγράφονται από διανύσματα του χώρου Χίλμπερτ, οι λεγόμενες μικτές καταστάσεις.

Στην αρχή 1, η έννοια της κατάστασης εμφανίζεται χωρίς να έχει οριστεί νωρίτερα. Είναι μία πρω-
τογενής έννοια της θεωρίας, υπό την εξής έννοια.

” Όταν ξεκινούμε να διατυπώσουμε μία θεωρία, ξεχωρίζουμε πρώτα μια μικρή ομάδα εκφρά-
σεων της θεωρίας που μας φαίνονται άμεσα κατανοήσιμες. Τις εκφράσεις αυτής της ομάδας τις απο-
καλούμε πρωτογενείς όρους, και τις χρησιμοποιούμε χωρίς να εξηγούμε το νόημα τους. Ταυτόχρονα
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υιοθετούμε την αρχή να μη χρησιμοποιούμε καμία άλλη έκφραση της θεωρίας αν δεν έχει καθοριστεί
το νόημά της σε σχέση με τους πρωτογενείς όρους....”[59]

Με άλλα λόγια η έννοια της κατάστασης δεν ορίζεται, αλλά θεωρείται ότι είναι κατανοητή εκ
προοιμίου ή από τη χρήση της. Μπορεί να επιδειχθεί, ή να περιγραφεί, αλλά όχι να οριστεί.

Η έννοια τουφυσικού συστήματος είναι επίσης πρωτογενής της κβαντικής θεωρίας. Δεν ορίζεται,
αλλά έχουμε μία διαισθητική αντίληψη τί σημαίνει φυσικό σύστημα χωρίς επεξηγήσεις, ώστε να
αισθανόμαστε ότι δε χρειαζόμαστε ακριβή ορισμό. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το περίεργο με
την έννοια της κβαντικής κατάστασης είναι ότι, παρότι είναι πρωτογενής έννοια της θεωρίας δεν
είμαστε σίγουροι για την ακριβή σημασία της, δεδομένου ότι αυτή προέκυψε για να ερμηνεύσει την
προϋπάρχουσα μαθηματική διατύπωση της κβαντικής θεωρίας.

Στη φυσική, η έννοια της κατάστασης πρωτοεμφανίζεται στη στατιστική μηχανική του Γκιμπς.
Στην κλασική μηχανική, η μικροκατάστασηαντιστοιχεί σε ένα σημείο του χώρου τωνφάσεων, δηλαδή
στον προσδιορισμό των θέσεων και των ορμών κάθε σωματιδίου που αποτελεί το σύστημα. Αυτή
είναι και η πιο πλήρης γνώση που μπορούμε να έχουμε για ένα κλασικό σύστημα και επαρκεί για να
λύσουμε τις εξισώσεις Χάμιλτον και να βρούμε την εξέλιξη του συστήματος στο χρόνο. Στη κβαντική
θεωρία, η αρχή της αβεβαιότητας καθιστά αυτήν την έννοια της κατάστασης μη εφαρμόσιμη.

Οι κβαντικές καταστάσεις επ’ ουδενί δεν είναι ανάλογες των μικροκαταστάσεων. Οι μικροκατα-
στάσεις αντιστοιχούν σε αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα. Αν ένα σύστημα βρίσκεται στην μι-
κροκατάσταση ξ1 καμία μέτρηση δεν μπορεί να το βρει σε μία μικροκατάσταση ξ2. Σε αντίθεση, στην
κβαντική θεωρία αν ένα σύστημα περιγράφεται από ένα διάνυσμαψ1 ενός χώρου Χίλμπερτ, υπάρχει
μη μηδενική πιθανότητα να ‘βρεθεί’ σε διάνυσμα ψ2 από μία μέτρηση (στα επόμενα κεφάλαια θα
δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό). Γι’ αυτό το λόγο είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ο χώρος Χίλμπερτ
ως ένας καταστατικός χώρος. Αυτή η σύγχυση μεταξύ της κλασικής και της κβαντικής έννοιας της
κατάστασης υποκρύπτεται πίσω από πολλά “παράδοξα” της κβαντικής θεωρίας.

Ο χώρος Χίλμπερτ δεν είναι καταστατικός χώρος.
Τα διανύσματά του δεν περιγράφουν μικροκαταστάσεις.

Υπό αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κβαντική κατάσταση είναι ένα πλή-
ρως αντικειμενικό χαρακτηριστικό ενός φυσικού συστήματος. Από την άλλη μεριά, σίγουρα δεν είναι
μία αμιγώς υποκειμενική οντότητα: δεν περιγράφει μόνο τη γνώση που εμείς έχουμε γι’ αυτό το σύ-
στημα. Όπως θα δούμε στο Κεφ. 9, η κβαντική κατάσταση μπορεί να αλλάζει ακόμα και όταν η γνώση
μας παραμένει ίδια.

Ένας καλύτερος προσδιορισμός της έννοιας της κβαντικής κατάστασης είναι να πούμε ότι η κβα-
ντική κατάσταση είναι το αντικείμενο που ενσωματώνει την πληροφορία που αφορά την προετοι-
μασία ενός συστήματος πάνω στο οποίο θα κάνουμε μετρήσεις, με τρόπο που είναι συμβατός με
την κβαντική του φύση . Δηλαδή μία κατάσταση αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο
μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα φυσικό σύστημα στο εργαστήριο ή με έναν ξεχωριστό και ανα-
γνωρίσιμο τρόπο με τον οποίο αυτό το σύστημα εμφανίζεται στη φύση. Όταν λέμε πληροφορία,
εννοούμε τις πιθανότητες για οποιαδήποτε μέτρηση μπορεί να γίνει στο σύστημα και άρα όλες τις
φυσικές προβλέψεις.

Μπορεί κανείς ναπεριγράψει έναφυσικόπείραμαωςανάλογομίας διαδικασίας εισόδου-εξόδου.
Τα δεδομένα εισόδου είναι δύο ειδών. Η είσοδος τύπου A είναι όλες οι δράσεις που έγιναν στο φυ-
σικό σύστημα πριν την πράξη της μέτρησης. Κωδικοποιείται με τον προσδιορισμό μίας κβαντικής
κατάστασης. Η είσοδος τύπου B είναι ποια μέτρηση αποφασίσαμε να κάνουμε στο φυσικό σύστημα.
Όπωςθαδούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η πληροφορία για τη μέτρηση κωδικοποιείται μέσω τελεστών
στο χώρο Χίλμπερτ. Η έξοδος είναι όλα τα δυνατά αποτελέσματα της μέτρησης, μαζί πιθανότητες για
αυτά όπως προβλέπονται από την κβαντική θεωρία. Η έξοδος λαμβάνεται από την επεξεργασία της
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Σχήμα 4.1: Η κβαντική θεωρία ως μία διεργασία εισόδου-εξόδου.

κωδικοποιημένης εισόδου, δηλαδή από μαθηματικές δράσεις πάνω στην κβαντική κατάσταση και
στους τελεστές που περιγράφουν τη μέτρηση. Η κβαντική θεωρία σου λέει πώς πρέπει να κωδικο-
ποιήσεις την πληροφορία των δύο τύπων εισόδου και τους κανόνες με τους οποίους θα πάρεις με
μοναδικό τρόπο την έξοδο εφόσον προσδιοριστεί η είσοδος ¹.

H παραπάνω είναι μια έννοια της κατάστασης ενός κβαντικού συστήματος που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ευρέως και επιτυχημένα, χωρίς να συναντήσει δυσκολίες που να την ακυρώνουν. Ως
τέτοια είναι και κοινώς αποδεκτή, τουλάχιστον ως αρχική βάση συζήτησης. Οποιαδήποτε άλλη αντί-
ληψη της έννοιας της κατάστασης πρέπει να τη συμπεριλαμβάνει, προσθέτοντας ενδεχομένως επι-
πλέον χαρακτηριστικά. Συνήθως όμως τα επιπλέον χαρακτηριστικά είναι από αμφισβητήσιμα ως
προβληματικά. Οπότε συνίσταται στον αναγνώστη να υιοθετήσει, σε πρώτη φάση, τον παραπάνω
προσδιορισμό της κβαντικής κατάστασης. Σ’ αυτή τη φάση, άλλοι τρόποι σκέψης για την κβαντική
κατάσταση μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε φυσικά ή εννοιολογικά προβλήματα. Θα επανέλθουμε
στο θέμα της ερμηνείας της κβαντικής κατάστασης στο Κεφ. 7.

Στη βάση της θεμελιώδους αρχής 1, θα χρησιμοποιούμε τους όρους ”κατάσταση” και ”καταστα-
τικό διάνυσμα”ως συνώνυμους. Θα αποκαλούμε έτσι συχνά καταστάσεις τα διανύσματα ενός χώρου
Χίλμπερτ που περιγράφει ένα φυσικό σύστημα.

4.3 Η αρχή της επαλληλίας

4.3.1 Διατύπωση της αρχής
Η επιλογή του χώρου Χίλμπερτ ως βασικού χώρου της κβαντικής θεωρίας ενσωματώνει την αρχή

της επαλληλίας, η οποία διατυπώνεται ως εξής.

Κβαντική αρχή της επαλληλίας. Έστω ένα σύστημα που περιγράφεται από ένα χώρο Χίλμπερτ
H. Αν ψ, ϕ ∈ H είναι διανύσματα που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές καταστάσεις ενός
συστήματος, τότε και τολψ+ϕ (γιαλ ∈ CCC) αντιστοιχεί σε μία κατάστασηαυτού του συστήματος.

Με βάση την προηγούμενη συζήτησή μας για την ερμηνεία της κβαντικής κατάστασης ως αντι-
στοιχούσα στην προετοιμασία ενός συστήματος, η αρχή της επαλληλίας αποτελεί έναν πολύ σημα-
ντικό ισχυρισμό, πολύ γενικότερο από την απλή μορφή της στην εξίσωση του Σρέντινγκερ.

¹Με τον ίδιο τρόπο, η έννοια της μέτρησης σε κλασικά συστήματα, όπως δίνεται στο Κεφ. 1.5.3, μπορεί κι αυτή να
περιγραφεί ως διαδικασία εισόδου-εξόδου.
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Σχήμα 4.2: Το συμβολόμετρο Μαχ-Τσέντερ αποτελείται από δύο συνήθη κάτοπτρα και δύο ημιαργυρωμένα
κάτοπτρα (διασπαστές δέσμης). Εισερχόμενα φωτόνια με καταστατικό διάνυσμα ψ→ εξέρχονται με καταστα-
τικό διάνυσμα είτε ανάλογο του ψ→ + ϕ→ είτε ανάλογο του ψ↑ − ϕ↑.

Η αρχή της επαλληλίας μας λέει ότι αν μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα σύστημα σε μία κα-
τάσταση που αντιστοιχεί σε διάνυσμα ψ και σε μία που αντιστοιχεί σε διάνυσμα ϕ, τότε μπορούμε
να το προετοιμάσουμε και σε κατάσταση που αντιστοιχεί στο διάνυσμα ψ + ϕ. Αν οι ψ και ϕ αντι-
στοιχούν σε σαφή τιμή ενέργειας, τότε μπορούμε να προετοιμάσουμε καταστάσεις επαλληλίας της
ενέργειας, αν οι ψ και ϕ αντιστοιχούν σε σαφή τιμή της θέσης ενός σωματιδίου, τότε μπορούμε να
προετοιμάσουμε καταστάσεις επαλληλίας της θέσης, κοκ. Η κβαντική θεωρία όμως δε μας λέει πώς
θα προετοιμαστεί μία συγκεκριμένη κατάσταση: αυτό επαφίεται στις εκάστοτε τεχνολογικές δυνα-
τότητες και βεβαίως στις δεξιότητες του πειραματικού φυσικού που θα το επιχειρήσει.

Τονίζουμε ότι μία κατάσταση επαλληλίας ψ + ϕ δεν χαρακτηρίζεται από ιδιότητες ενδιάμεσες
μεταξύ των καταστάσεων ψ και ϕ. Αν για παράδειγμα όλες οι μετρήσεις στην κατάσταση ψ δίνουν
την ίδια τιμή της ενέργειας E1 και όλες οι μετρήσεις στην κατάσταση ϕ δίνουν την ίδια τιμή της
ενέργειας E2, αυτό επ’ ουδενί δε σημαίνει ότι μετρήσεις στην κατάσταση ψ + ϕ θα δίνουν τιμές της
ενέργειας ενδιάμεσες μεταξύE1 καιE2. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην κατάσταση ψ+ϕ θα
είναι είτεE1 είτεE2 και η σχετική τους αναλογία θα προσδιορίζεται από μία κατανομή πιθανοτήτων.

4.3.2 Κατασκευή καταστάσεων επαλληλίας

Σε πολλά φυσικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές για την κατασκευή καταστάσεων
επαλληλίας. Συχνά οι αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις καλούνται συμβολόμετρα, επειδή χρησιμο-
ποιούνται για την παρατήρηση φαινομένων συμβολής, κατά αναλογία με το πείραμα των δύο οπών.
Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συμβολόμετρα σε οπτικά συστήματα είναι το συμβολόμε-
τρο Μαχ-Τσέντερ (Mach-Zehnder), το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 4.2.

ΤοσυμβολόμετροΜαχ-Τσέντεραποτελείται απόδύο κάτοπτρα και δύοδιασπαστές δέσμης (beam
spli er). Ο διασπαστής δέσμης είναι ένα οπτικό σύστημα που αντανακλά ένα ποσοστό των προσπι-
πτόντων φωτονίων (συνήθως 50%) και αφήνει να περάσει χωρίς αλλαγή. Συνήθως ως διασπαστές
δέσμης χρησιμοποιούνται ημιαργυρωμένα κάτοπτρα, δηλαδή γυάλινες πλάκες με ένα λεπτό επί-
στρωμα είτε μετάλλου είτε διηλεκτρικού. Επιλέγοντας κατάλληλα το είδος του επιστρώματος μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τις βασικές ιδιότητες του διασπαστή δέσμης. Η παρουσία ενός διασπαστή δέ-
σμης (ή ενός κατόπτρου) σε μία πειραματική διάταξη λειτουργεί ως ένας μετασχηματισμός των κατα-
στατικών διανυσμάτων των φωτονίων. Εδώ θα θεωρήσουμε διασπαστές δέσμης και κάτοπτρα που
αντιστοιχούν στις ακόλουθες δράσεις στα καταστατικά διανύσματα.
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Έστω κατευθύνσεις διάδοσης ενός φωτονίου ως→ (οριζόντια) και ↑ (κάθετη). Ένα κάτοπτρο (υπό
γωνία 45o) αλλάζει την κατεύθυνση διάδοσης κατά 90o, αφού σύμφωνα με το νόμο της ανάκλασης
η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Θεωρούμε ότι επίσης αντιστοιχεί σε πολ-
λαπλασιασμό με μία φάση i στο καταστατικό διάνυσμα. Δηλαδή ένα κάτοπτρο αντιστοιχεί στους
ακόλουθους μετασχηματισμούς

ψ→ → iψ↑, ψ↑ → iψ→. (4.10)

Ένα ημιαργυρωμένο κάτοπτρο αφήνει τα μισά σωμάτια να περάσουν χωρίς αλλαγή στο καταστατικό
τους διάνυσμα, ενώ τα άλλα μισά ανακλώνται με βάση τον κανόνα (4.10). Οπότε συνολικά δρα ως

ψ→ → 1√
2
(iψ↑ + ψ→), ψ↑ →

1√
2
(ψ↑ + iψ→), (4.11)

όπου θεωρούμε ότι (ψ→, ψ→) = (ψ↑, ψ↑) = 1 και (ψ→, ψ↑) = 0. Ο παράγοντας 1/
√
2 μπαίνει έτσι

ώστε ο μετασχηματισμός να διατηρεί το μέτρο των διανυσμάτων.
Έστω ότι έχουμε έναν τρόπο δράσης U πάνω στο διάνυσμα ψ→ που το μετατρέπει σε ένα διά-

νυσμα ϕ→ που αντιστοιχεί σε κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση. (Για παράδειγμα το U μπορεί να
αντιστοιχεί σε στροφή του διανύσματος της πόλωσης επειδή το φωτόνιο περνάει από ένα οπτικά
ενεργό υλικό.) Με βάση τους παραπάνω κανόνες, το σχήμα 4.1 επιδεικνύει ότι αν τα εισερχόμενα
φωτόνια στο σύστημα χαρακτηρίζονται από καταστατικό διάνυσμα ψ→, έχουμε δύο δυνατές κατα-
στάσεις για τα εξερχόμενα φωτόνια, την −1

2
(ψ→+ϕ→) και την i

2
(ψ→−ϕ→). Δηλαδή αν εμείς έχουμε

τρόπο να επιτυγχάνουμε το μετασχηματισμό U : ψ→ → ϕ→ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
συμβολόμετροΜαχ-Τσέντερ για να προετοιμάζουμε το σύστημα σε επαλληλίες των καταστάσεων ψ
και ϕ.

Από την παραπάνωανάλυση βλέπουμε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία καταστά-
σεων επαλληλίας στο εργαστήριο είναι οι διασπαστές δέσμης. Όπως είδαμε, σε οπτικά συστήματα οι
διασπαστές δέσμης αντιστοιχούν σε ημιαργυρωμένα κάτοπτρα. Ειδικά κατασκευασμένοι κρύσταλ-
λοι μπορούν να λειτουργήσουν ως διασπαστές δέσμης για νετρόνια, ενώ η δράση ενός κατάλληλου
ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να λειτουργήσει ως διασπαστής δέσμης για ηλεκτρόνια.

4.3.3 Κανόνες υπερεπιλογής.

Γνωρίζουμε ότι η αρχή της επαλληλίας έχει όρια. Η ύπαρξη συγκεκριμένων καταστάσεων επαλ-
ληλίας θα οδηγούσε σε παραβίαση νόμων της φυσικής που θεωρούμε θεμελιώδεις. Συγκεκριμένα,
δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε επαλληλίες καταστάσεων με διαφορετικές τιμές του ηλεκτρικού
φορτίου. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει επαλληλία της κατάστασης ψ5e = ”5 ηλεκτρόνια” με την
κατάσταση ψ7e = ”7 ηλεκτρόνια”.

Ο λόγος είναι ότι αν υπάρχουν τέτοιες επαλληλίες παραβιάζεται η αρχή διατήρηση του φορτίου.
Αν υπάρχει μία πηγή που παράγει σωμάτια σε κατάσταση ψ5e+ψ7e, τότε κάποιες φορές θα μετράμε
φορτίο 5e και κάποιες φορές 7e. Κι αυτό παρότι όλες οι συνθήκες παραγωγής των συστημάτων είναι
ακριβώς οι ίδιες, ενώ οι μετρήσεις του φορτίου γίνονται χωρίς να προστεθεί ή να αφαιρεθεί φορτίο
στο σύστημα. Αυτό καταρχάς φαίνεται διαισθητικά αντίθετο στη λογική της αρχής διατήρησης του
φορτίου. Επίσης, πειραματικά δεν έχει παραχθεί ποτέ παρόμοια κατάσταση. Δεχόμαστε λοιπόν την
απουσία επαλληλιών μεταξύ καταστάσεων με διαφορετικό συνολικό φορτίο: αυτή η θέση καλείται
κανόνας υπερεπιλογής για το ηλεκτρικό φορτίο. Στο κεφ. 8 εξηγούμε πώς οι κανόνες υπερεπιλογής
ορίζουν μία κβαντική έννοια διατηρήσιμων ποσοτήτων.
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4.3.4 Καταστάσεις γάτας του Σρέντινγκερ
Ένα πολύ σημαντικό ανοικτό ερώτημα στην κβαντική θεωρία είναι κατά πόσο είναι εφικτές οι

επαλληλίες καταστάσεων μια διαφορετικά μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Η συζήτηση πάνω σ’ αυτό
το θέμα ξεκινάει από ένα άρθρο του Σρέντινγκερ [60], στο οποίο ασκούσε κριτική στην κβαντική
θεωρία.

“Μία γάτα κλείνεται σε ένα ατσάλινο θάλαμο μαζί με την ακόλουθη συσκευή (που πρέπει να
ασφαλιστεί ώστε να μην τη χαλάσει η γάτα): σε ένα μετρητή Γκάιγκερ υπάρχει ένα μικρό κομμάτι
ραδιενεργού υλικού, τόσο μικρό ώστε στη διάρκεια μιας ώρας η πιθανότητα να διασπαστεί ένα από
τα άτομα είναι 1

2
, όση και να μη διασπαστεί κανένα. Αν διασπαστεί, η δίοδος του μετρητή εκκενώνεται

ηλεκτρικά και μέσωενός ρελέαπασφαλίζει ένασφυρί, το οποίο σπάει έναφιαλίδιο μευδροκυάνιο. Αν
κανείς αφήσει το σύστημα μόνο του για μια ώρα, μπορεί να πει ότι η γάτα ζει αν δεν έχει διασπαστεί
κανένα άτομο. Το καταστατικό διάνυσμα του συστήματος εκφράζει τα παραπάνω περιέχοντας και τη
ζωντανή και την ψόφια γάτα (αν μου επιτρέπεται η έκφραση) σε μία επαλληλία ίσου βάρους.

Είναι χαρακτηριστικό σ’ αυτές τις περιπτώσεις ότι η αβεβαιότητα που αρχικά περιορίζεται στον
κόσμο του ατόμου μετασχηματίζεται σε μακροσκοπική αβεβαιότητα, η οποία αναλύεται από άμεση
παρατήρηση....”

Δεν υπάρχει τίποτα στην κβαντική θεωρία που να απαγορεύει τη δημιουργία επαλληλιών στο
μακροσκοπικό επίπεδο. Είναι τεχνικά δύσκολο καθώς το περιβάλλον (π.χ. τα μόρια του αέρα) τεί-
νει να καταστρέφει τέτοιες επαλληλίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σε επίπεδο πρώτων
αρχών η κατάσταση επαλληλίας ζωντανής και νεκρής γάτας είναι αποδεκτή. Αυτό δε σημαίνει ότι η
γάτα είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι είτε ζωντανή είτε νεκρή και
το καταστατικό διάνυσμα δίνει τις πιθανότητες για κάθε ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Η θεώρηση
μιας ενδιάμεσης κατάστασης μεταξύ ζωής και θανάτου για τη γάτα προέρχεται από τη λανθασμένη
αντίληψη ότι το καταστατικό διάνυσμα περιγράφει μία μικροκατάσταση σαν αυτές τις κλασικής θε-
ωρίας.

Δεν υπάρχει κανένα παράδοξο όσο θεωρούμε ότι το καταστατικό διάνυσμα απλά περιέχει πληρο-
φορία για τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε έναφυσικό σύστημα και δεν επιχειρούμε να το δούμε
ως ένα αντικειμενικό χαρακτηριστικό του φυσικού συστήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κβα-
ντική κατάσταση περιέχει τις πιθανότητες για το αν η γάτα μέσα στο κουτί είναι ζωντανή ή νεκρή και
τίποτα παραπάνω.

Αν όμως θεωρήσουμε ότι το καταστατικό διάνυσμα αντιστοιχεί σε κάτι πραγματικό και αντικει-
μενικό, η δυνατότητα ύπαρξης της γάτας του Σρέντινγκερ δημιουργεί παράδοξα. Ανάλογα με το αν
παρατηρήσουμε τη γάτα ζωντανή ή νεκρή θα έχουμε άλλη αντίδραση, οπότε θα δημιουργηθεί μία
κατάσταση επαλληλίας και στις σκέψεις ή τα συναισθήματά μας. Αυτή η συναισθηματική κατάσταση
επηρεάζει και τις επόμενες δράσεις μας, για παράδειγμα το αν θα αποφύγουμε ή όχι ένα ατύχημα
με το αυτοκίνητο.

Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί αυτή η επαλληλία διαφορετικών μακροσκο-
πικών καταστάσεων, αντίθετα θα διαδίδεται σε ολοένα και περισσότερα ενδεχόμενα. Δε φαίνεται
να υπάρχει όριο σ’ αυτή τη δημιουργία επαλληλιών. Στο τέλος θα αναγκαστούμε να μιλήσουμε για
τις επαλληλίες που εμφανίζονται στο καταστατικό διάνυσμα του όλου σύμπαντος. Αυτό όμως θα
είναι τόσο γεμάτο επαλληλιών από μακροσκοπικά διακριτές καταστάσεις, πού τίθεται το ερώτημα
πώς μπορεί να συμβιβαστεί με την καθημερινότητα, όπου τέτοιες επαλληλίες δεν τις βλέπουμε σε
μακροσκοπικό επίπεδο. Απαιτείται δηλαδή μια εξήγηση του πώς μπορεί και εμφανίζεται η κλασική
συμπεριφορά που παρατηρούμε, ενώ η κβαντική θεωρία μας λέει ότι οι περίεργες επαλληλίες είναι
ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι υπάρχει κάποιο όριο στην ισχύ της αρχής της επαλ-
ληλίας. Όπως θα δούμε στο Κεφ. 9, αν κανείς θεωρήσει το καταστατικό διάνυσμα ως αντικειμενικό
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χαρακτηριστικό ενός συστήματος, τότε η συνεπής περιγραφή της διαδικασίας της μέτρησης απαιτεί
την παραβίαση της αρχής της επαλληλίας, ενδεχομένως στο επίπεδο των μακροσκοπικών μετρητι-
κών συσκευών. Αυτό για πολλούς σημαίνει ότι ίσως υπάρχει μία (άγνωστη) φυσική συνθήκη που
απαγορεύει τις επαλληλίες καταστάσεων με διαφορετικές μακροσκοπικές ιδιότητες, από ένα βαθμό
”μακροσκοπικότητας” και πέρα².

Αυτή η θέση καλείται μακρορεαλισμός και έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη μορφή της κβαντι-
κής θεωρίας που δεν ξεχωρίζει τις μακροσκοπικές από τις μικροσκοπικές επαλληλίες ως ουσιωδώς
διαφορετικές. Τυχόν επιβεβαίωση του μακρορεαλισμού θα σηματοδοτούσε την πρώτη πειραματική
διαπίστωση παραβίασης της κβαντικής θεωρίας. Γι’ αυτό το λόγο η κατασκευή καταστάσεων γάτας³
στο εργαστήριο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα της σύγχρονης έρευνας: οδηγεί στον έλεγχο της κβα-
ντικής θεωρίας σε ένα ανεξερεύνητο σύνορο της. Μερικά σημαντικά πειράματα σχηματισμού κατα-
στάσεων γάτας παρουσιάζονται στο Ένθετο 4.2.

Συνοψίζοντας, δεν είναι δεδομένο ότι κάθε διάνυσμα του χώρου Χίλμπερτ αντιστοιχεί σε μία
φυσικά πραγματοποιήσιμη κατάσταση. Επίσης ξέρουμε ότι το αντίστροφο δεν ισχύει: υπάρχουν κα-
ταστάσεις (προετοιμασίες του συστήματος) που δεν περιγράφονται από καταστατικά διανύσματα,
αλλά από γενικότερα μαθηματικά αντικείμενα, τις μήτρες πυκνότητας. Θα αναφερθούμε σ’ αυτές
διεξοδικά στο Κεφ. 7.

Ένθετο 4.2. Καταστάσεις γάτας του Σρέντινγκερ στο εργαστήριο.

Παρουσιάζουμε μερικά σημαντικά πειράματα δημιουργίας καταστάσεων επαλληλίας στο εργαστήριο.

1. Το 1996, η ομάδα του Σ. Αρός (S. Haroche) στο Παρίσι [61] σχημάτισαν μία επαλληλία διαφορετικών
καταστάσεων του ηλεκτρομαγνητικού πεδίουψ = c1α+c2β, όπουα και β αντιστοιχούν στο πλάτος
ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος μέσα σε μία κοιλότητα. Οι καταστάσειςα και β διαφέρουν μεταξύ
τους κατά 5-10 φωτόνια.

2. Πάλι το 1996, η ομάδα του Nτ. Ουάινλαντ (D. J.Wineland) στο Κολοράντο των ΗΠΑ [62] κατασκεύασε
μία κατάσταση επαλληλίας ενός ιόντος Be+ της μορφής ψ(xxx) = [ψσ(xxx − xxx1) + ψσ(xxx − xxx2)]/

√
2,

όπουψσ είναι ένα κυματοπακέτο εύρουςσ με κέντρο γύρωαπό τοxxx = 0. Στο συγκεκριμένο πείραμα
η απόσταση των κέντρων των δύο κυματοπακέτων ήταν |xxx1 −xxx2| ≃ 80nm, πολύ μεγαλύτερη τόσο
από το εύρος του κάθε κυματοπακέτου σ ≃ 7nm, όσο και από το μέγεθος του ιόντος (περίπου
0, 1nm). Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί σε μία μεσοσκοπική γάτα του Σρέντινγκερ.

3. Το 2000 και το 2002 δύο ομάδες, μία στο Ντελφτ της Ολλανδίας [63] και μία στο Στόνυ Μπρουκ των
ΗΠΑ [64] κατασκεύασαν καταστάσεις που αντιστοιχούν σε επαλληλία καταστάσεων με διαφορετι-
κές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα υπεραγωγού. Συγκεκριμένα η μία κατάσταση
αντιστοιχεί σε ένα ρεύμα μερικών µA προς μία κατεύθυνση και η άλλη με το ίδιο ρεύμα προς αντί-
θετη κατεύθυνση. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι σε κάθε κατάσταση ρεύματος συνεισφέρουν περίπου
1010 ηλεκτρόνια, ωστόσο υπάρχουν επιχειρήματα ότι ο πραγματικός αριθμός των ηλεκτρονίων είναι
της τάξης των 103 [65].

²Το πώς ακριβώς ορίζεται ή έννοια ”μακροσκοπικό” είναι από μόνο του θέμα συζήτησης. Ένα φυσικό σύστημα μπο-
ρούμε να το πούμε ”μακροσκοπικό” ως προς τη συνολική του μάζα, ή ως προς την τυπική του διάσταση ή από τον αριθμό
N στοιχειωδών σωματιδίων από το οποίο αποτελείται. Σε κάθε περίπτωση, μήκη μεγαλύτερα από την τάξη μεγέθους του
μικρόμετρου, μάζες μεγαλύτερες από τη μάζα ενός μικρού κυττάρου (10−15kg) ή σώματα που περιέχουν περισσότερο
από 1012amu συνήθως θεωρούνται μακροσκοπικά.

³Ο όρος ”κατάσταση γάτας του Σρέντινγκερ” ή απλούστερα ”κατάσταση γάτας” έχει επικρατήσει του ακριβέστερου
αλλά πιο κουραστικού ”επαλληλία καταστάσεων με διαφορετικές μακροσκοπικές ιδιότητες” και συχνά χρησιμοποιείται
καταχρηστικά ακόμα και για καταστάσεις επαλληλίας που δε διαφέρουν μακροσκοπικά, όπως αυτές που περιγράφονται
στο Ένθετο 4.2.
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4.4 Μαθηματικές ιδιότητες
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες μαθηματικές ιδιότητες των διανυσμάτων σε χώ-

ρους Χίλμπερτ, καθώς και του ορισμούς σημαντικών εννοιών: της ορθοκανονικής βάσης, του ευθέος
αθροίσματος, των γραμμικών υπόχωρων και του δυϊκού χώρου Χίλμπερτ.

4.4.1 Ταυτότητες και ανισότητες
Οι παρακάτω προτάσεις ισχύουν για οποιαδήποτε διανύσματα ϕ, ψ ενός χώρου ΧίλμπερτH.

Πρόταση 4.8 Πυθαγόρειο θεώρημα. Αν (ϕ, ψ) = 0, τότε

∥ϕ+ ψ∥2 = ∥ϕ∥2 + ∥ψ∥2. (4.12)

Απόδειξη. ∥ϕ+ ψ∥2 = (ϕ+ ψ, ϕ+ ψ) = (ϕ, ϕ) + (ψ,ψ) + (ϕ, ψ) + (ϕ, ψ) = ∥ϕ∥2 + ∥ψ∥2.

Πρόταση 4.9 Ανισότητα Κωσύ-Σβάρτς (Cauchy-Schwarz): |(ϕ, ψ)| ≤ ∥ϕ∥∥ψ∥. Η ισότητα ισχύει μόνο
αν ϕ = λψ, για κάποιο λ ∈ CCC.
Απόδειξη. Αν ψ = 0, τα παραπάνω ισχύουν ταυτοτικά. Έστω ψ ̸= 0. Ορίζουμε το διάνυσμα

χ := ϕ− (ϕ, ψ)

(ψ,ψ)
ψ.

Αμέσως βρίσκουμε ότι (χ, ψ) = (ϕ, ψ)− (ϕ, ψ)(ψ,ψ)/(ψ,ψ) = 0, οπότε από το Πυθαγόρειο θεώρημα,

∥ϕ∥2 =
∣∣∣∣ (ϕ, ψ)(ψ,ψ)

∣∣∣∣2 (ψ,ψ) + ∥χ∥2 = |(ϕ, ψ)|2

∥ψ∥2
+ ∥χ∥2 ≥ |(ϕ, ψ)|2

∥ψ∥2
.

Άρα καταλήγουμε στη σχέση ∥ϕ∥2∥ψ∥2 ≥ |(ϕ, ψ)|2 από την οποία προκύπτει η ανισότητα Κωσύ-Σβάρτς. Η
ισότητα ισχύει όταν χ = 0, που σημαίνει ότι ϕ = λψ για λ = (ϕ, ψ)/(ψ,ψ) ∈ CCC.

Πρόταση 4.10 Τριγωνική ανισότητα: |∥ϕ∥ − ∥ψ∥| ≤ ∥ϕ+ ψ∥ ≤ ∥ϕ∥+ ∥ψ∥.
Απόδειξη. (∥ϕ∥ + ∥ψ∥)2 − ∥ϕ + ψ∥2 = ∥ϕ∥2 + ∥ψ∥2 + 2∥ϕ∥ · ∥ψ∥ − ∥ϕ∥2 − ∥ψ∥2 − (ϕ, ψ) − (ψ, ϕ) =

2∥ϕ∥ · ∥ψ∥
(
1− Re(ϕ,ψ)

∥ϕ∥·∥ψ∥

)
≥ 2∥ϕ∥ · ∥ψ∥

(
1− |(ϕ,ψ)|

∥ϕ∥·∥ψ∥

)
≥ 0, όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήσαμε την

ανισότητα Κωσύ-Σβάρτς. Καταλήγουμε ότι ∥ϕ + ψ∥ ≤ ∥ϕ∥ + ∥ψ∥. Το άλλο σκέλος της τριγωνικής ανισότητας
αποδεικνύεται με παρόμοιο τρόπο.

Πρόταση 4.11 Ταυτότητα πόλωσης: (Αν γνωρίζουμε τον ορισμό του μέτρου σε ένα χώρο Χίλμπερτ
μπορούμε να ανακτήσουμε τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου.)

(ϕ, ψ) =
1

4

(
∥ϕ+ ψ∥2 − ∥ϕ− ψ∥2 + i∥ϕ+ iψ∥2 − i∥ϕ− iψ∥2

)
. (4.13)

Απόδειξη. Η ταυτότητα επαληθεύεται ξεκινώντας από το δεξί μέλος.

4.4.2 Ορθοκανονικές βάσεις
Ορισμός 4.12 Ορθοκανονικό σύνολο διανυσμάτων καλείται ένα σύνολο διανυσμάτων {ei} που ικα-
νοποιεί τη συνθήκη (ei, ej) = δij .

Το δέλτα του Κρόνεκερ δij ορίστηκε στην Εξ. (1.9).
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Ορισμός 4.13 Ορθοκανονική βάση {ei} του χώρου ΧίλμπερτH είναι ένα ορθοκανονικό σύνολο δια-
νυσμάτων που ορίζει βάση του διανυσματικού χώρου.

Σε ένα χώρο Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης (CCCn), o αριθμός των διανυσμάτων μίας ορθοκα-
νονικής βάσης είναι ίσος με τη διάσταση του χώρου Χίλμπερτ. Σε χώρους Χίλμπερτ άπειρης διάστα-
σης κάθε βάση έχει άπειρα στοιχεία.

Ορισμός 4.14 Διαχωρίσιμος καλείται ένα χώρος Χίλμπερτ αν αποδέχεται τουλάχιστον μία βάση με
αριθμήσιμο αριθμό στοιχείων.

Χώροι Χίλμπερτ που δεν είναι διαχωρίσιμοι είναι στην ουσία πολύ ”μεγάλοι” και οι υπολογισμοί
σ’ αυτούς πολυπλοκότεροι από ότι σε διαχωρίσιμους χώρους Χίλμπερτ. Ευτυχώς σε όλα τα γνωστά
φυσικά συστήματα οι χώροι Χίλμπερτ είναι διαχωρίσιμοι. Λέω ”ευτυχώς” γιατί δεν υπάρχει κανένας
φυσικός λόγος να απαιτηθεί η συνθήκη της διαχωρισιμότητας και η κβαντική θεωρία εφαρμόζεται
και σε συστήματα με άπειρους βαθμούς ελευθερίας όπως τα πεδία, των οποίων η περιγραφή θα
μπορούσε να απαιτεί μη διαχωρίσιμους χώρους Χίλμπερτ.

Από δω και στο εξής θα θεωρούμε όλους του χώρους Χίλμπερτ που συναντάμε ως διαχωρίσι-
μους⁴. Με αυτό το δεδομένο, οι δείκτες i που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία ενός ορθοκανονικού συ-
νόλου {ei} είναι πάντα ακέραιοι. Είτε παίρνουν πεπερασμένο αριθμό τιμών (i ∈ {1, 2, . . . , n}) είτε
άπειρο (i ∈ {1, 2, . . .}). Εκτός αν υπάρχει λόγος να κάνουμε τη διάκριση, δε θα προσδιορίζουμε τον
αριθμό των στοιχείων. Θα γράφουμε

∑
i είτε για το πεπερασμένο άθροισμα

∑n
i=1 είτε για τη σειρά∑∞

i=1. Από μαθηματική άποψη αυτά τα δύο αντικείμενα είναι τελείως διαφορετικά, αφού ως γνω-
στόν, μία σειρά δεν είναι ένα άθροισμα άπειρων όρων, αλλά ο όριο μιας ακολουθίας που ορίζεται
από διαδοχικές αθροίσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι σειρές που εμφανίζονται σε χώρους Χίλμπερτ είναι
συνήθως επαρκώς ”εξημερωμένες”, ώστε αυτή η πρακτική μας να μην οδηγεί σε προβλήματα.

Το εσωτερικό γινόμενο μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τους συντελεστές του αναπτύγματος
ενός διανύσματος ως προς οποιαδήποτε βάση. Έστω {ei} ορθοκανονική βάση σε χώρο Χίλμπερτ
H. Οποιοδήποτε διάνυσμα ϕ ∈ H γράφεται ως ϕ =

∑
i ciei, για κάποιες μιγαδικές σταθερές ci.

Παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο και των δύο μελών της εξίσωσης ϕ =
∑

i ciei με ένα διάνυσμα ej .
Οπότε, (ϕ, ej) =

∑
i ci(ei, ej) =

∑
i ciδij = cj .

Οπότε μπορούμε να γράψουμε το λεγόμενο ανάπτυγμα της μονάδας

ϕ =
∑
i

(ϕ, ei)ei, (4.14)

που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταυτότητας που χαρακτηρίζουν διανύσματα στο χώρο Χίλ-
μπερτ.

Πρόταση 4.15 Ταυτότητα του Πάρσεβαλ. Για κάθε ορθοκανονική βάση {ei} σε χώρο ΧίλμπερτH και
ϕ ∈ H, ισχύει ότι ∥ϕ∥2 =

∑
i |(ei, ϕ)|2.

Απόδειξη. Γράφουμε ϕ =
∑

i ciei, οπότε

∥ϕ∥2 = (ϕ, ϕ) =
∑
i

∑
j

c∗i cj(ei, ej) =
∑
i

∑
j

c∗i cjδij =
∑
i

|ci|2 =
∑
i

|(ei, ϕ)|2.

Παράδειγμα 4.1. Θέλουμε να κατασκευάσουμε μία ορθοκανονική βάση ψℓ(x) στο χώρο Χίλμπερτ
L2([−1, 1]), όπου ℓ = 0, 1, 2, . . . έτσι ώστε το ψℓ(x) να είναι πολυώνυμο βαθμού ℓ. Γι’ αυτό το πρό-
βλημα υπάρχει η σύμβαση να επιλέγουμε διανύσματα που είναι μεν ορθογώνια, αλλά μη κανονικο-
ποιημένα, τα λεγόμενα πολυώνυμα Λεζάντρ (Legendre) Pℓ(x). Η κλίμακα τους προσδιορίζεται από
την απαίτηση Pℓ(1) = 1.

⁴Σε πολλά βιβλία η συνθήκη της διαχωρισιμότητας είναι μέρος του ορισμού του χώρου Χίλμπερτ.
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Για να τα κατασκευάσουμε, ξεκινάμε από το σταθερό πολυώνυμο P0(x) = 1. Το P1(x) θα είναι
της μορφής ax + b και θα ικανοποιεί δύο εξισώσεις: P1(1) = 1 και

∫ 1

−1
dxP0P1 = 0, οι οποίες

προσδιορίζουν τις δυο σταθερές a και b. Οι δύο εξισώσεις δίνουν a + b = 1 και 2b = 0, οπότε
P1(x) = x. Ομοίως τοP2(x) θα είναι της μορφής ax2+bx+c, με εξισώσειςP2(1) = 1,

∫ 1

−1
dxP0P2 =

0 και
∫ 1

−1
dxP1P2 = 0. Αυτές δίνουν a + b + c = 1, 2

3
a + 2c = 0, b = 0, αντίστοιχα, με λύση

a = 3
2
, b = 0, c = −1

2
. Οπότε P2(x) =

1
2
(3x2 − 1).

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε πολυώ-
νυμο Λεζάντρ. Από τον τρόπο κατασκευής διαπιστώνουμε ότι τα πολυώνυμα Λεζάντρ έχουν την αρ-
τιότητα του ℓ, δηλαδή ικανοποιούν

Pℓ(−x) = (−1)ℓPℓ(x). (4.15)

Μία κλειστή έκφραση για τα πολυώνυμα Λεζάντρ είναι ο τύπος του Ροντρίγκεζ (Rodriguez)

Pℓ(x) =
1

2ℓℓ!

dℓ

dxℓ
(x2 − 1)ℓ, (4.16)

από τον οποίο προκύπτει η σχέση κανονικοποίησης∫ 1

−1

dxPℓ(x)Pℓ′(x) =
2

2ℓ+ 1
δℓℓ′ . (4.17)

4.4.3 Ισομετρικοί χώροι
Έστω ότι επιλέγουμε μία ορθοκανονική βάση {ei}, i = 1, 2, . . . n σε ένα χώρο ΧίλμπερτH πεπε-

ρασμένης διάστασης n. Τότε μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σε κάθε ϕ ∈ H ένα διάνυσμα στήλης,

χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα του ϕ ως προς τη βάση


c1
c2
. . .
cn

 ∈ Cn, όπου ci = (ψ, ei). Επιπλέον

το εσωτερικό γινόμενο στον H αντιστοιχίζεται πλήρως στο εσωτερικό γινόμενο του Cn, αφού για
ϕ =

∑n
i=1 ciei και ψ =

∑n
i=1 diei παίρνουμε

(ϕ, ψ) =
n∑
i=1

cid
∗
i . (4.18)

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χώροι Χίλμπερτ διάστασης n ταυτίζονται πλήρως με το Cn, μαθηματικά
λέμε ότι είναι ισομετρικοί χώροι.

Ομοίως σε ένα χώρο Χίλμπερτ άπειρης διάστασης, η ύπαρξη μιας ορθοκανονικής βάσης {ei}, i =
1, 2, . . . επιτρέπει την αντιστοίχιση κάθε ϕ ∈ H με την ακολουθία {c1, c2, . . .} ∈ ℓ2, όπου ci = (ψ, ei).
Πάλι το εσωτερικό γινόμενο στονH αντιστοιχίζεται πλήρως στο εσωτερικό γινόμενο του ℓ2, αφού για
ϕ =

∑∞
i=1 ciei και ψ =

∑∞
i=1 diei παίρνουμε

(ϕ, ψ) =
∞∑
i=1

cid
∗
i . (4.19)

Άρα όλοι οι χώροι Χίλμπερτ άπειρης διάστασης είναι ισομετρικοί με τον ℓ2.
Το ότι όλοι οι χώροι Χίλμπερτ άπειρης διάστασης είναι ίδιοι δε σημαίνει ότι περιγράφουν την ίδια

φυσική. Η φυσική προσδιορίζεται από τις φυσικές ποσότητες που ορίζονται σε αυτούς τους χώρους
και όπως θα δούμε αυτές διαφέρουν από σύστημα σε σύστημα.
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4.4.4 Ευθύ άθροισμα
Έστω δύο χώροι ΧίλμπερτH1 καιH2, με διανύσματα της μορφής

ϕ =


c1
c2
. . .
cn

 ∈ H1 ψ =


d1
d2
. . .
dm

 ∈ H2. (4.20)

Ορίζουμε ως ευθύ άθροισμα H1 ⊕ H2 το χώρο Χίλμπερτ που αποτελείται από όλα τα διανύσματα
της μορφής

ϕ⊕ ψ =


c1
. . .
cn
d1
. . .
dm

 (4.21)

Η παραπάνω περιγραφή είναι επαρκής για χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης.
Αν {ei} ορθοκανονική βάση στονH1 και {oj} ορθοκανονική βάση στονH2, τότε το σύνολο δια-

νυσμάτων {ei⊕0, 0⊕oj} αποτελούν βάση στονH1⊕H2. ΈστωH1 = CCCn καιH2 = CCCm. Η βάση {ei}
αποτελείται από n διανύσματα και η βάση {oj} απόm διανύσματα, οπότε η βάση {ei ⊕ 0, 0 ⊕ oj}
αποτελείται από n+m διανύσματα. Αυτό σημαίνει ότι

CCCn ⊕CCCm = CCCn+m. (4.22)

Για τη γενική περίπτωση που τουλάχιστον ένας από τους χώρους Χίλμπερτ στο ευθύ άθροισμα
είναι απειροδιάστατος, απαιτείται ένας ακριβέστερος ορισμός του ευθέος αθροίσματος.

Ορισμός 4.16 Ευθύ άθροισμα H1 ⊕ H2 δύο χώρων Χίλμπερτ H1 και H2 είναι ο χώρος Χίλμπερτ
H1×H2, με στοιχεία διατεταγμένα ζεύγη ϕ⊕ψ, όπου ϕ ∈ H1 και ψ ∈ H2. Οι πράξεις στονH1⊕H2

ορίζονται ως λ(ϕ1 ⊕ ψ1) + (ϕ2 ⊕ ψ2) = (λϕ1 + ϕ2) ⊕ (λψ1 + ψ2) και το εσωτερικό γινόμενο ως
(ϕ1 ⊕ ψ1, ϕ2 ⊕ ψ2) = (ϕ1, ϕ2) + (ψ1, ψ2).

Από τον ορισμό αποδεικνύεται εύκολα ότι οH1 ⊕ H2 ικανοποιεί όλα τα αξιώματα ενός χώρου Χίλ-
μπερτ.

4.4.5 Κλειστοί γραμμικοί υπόχωροι
Ορισμός 4.17 Γραμμικός υπόχωρος V ενός χώρου ΧίλμπερτH είναι ένα υποσύνολο τουH το οποίο
είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και το βαθμωτό πολλαπλασιασμό. Δηλαδή για κάθε ϕ, ψ ∈ V
και λ ∈ CCC, λϕ+ ψ ∈ V .

Συνήθως ενδιαφερόμαστε για κλειστούς υπόχωρους ενός χώρου Χίλμπερτ. Σε έναν κλειστό υπό-
χωροV , αν μία ακολουθία διανυσμάτωνϕn ∈ V συγκλίνει, τότε και το όριο της ανήκει στον υπόχωρο
V . Αυτό σημαίνει ότι ο V ικανοποιεί την ιδιότητα της πληρότητας και άρα είναι χώρος Χίλμπερτ.

Αν ο υπόχωρος V είναι πεπερασμένης διάστασης τότε είναι και κλειστός, μόνο απειροδιάστατοι
υπόχωροι μπορεί να μην είναι κλειστοί. Οι αποδείξεις που θα δώσουμε στη συνέχεια ισχύουν για
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υπόχωρους πεπερασμένης διάστασης αλλά γενικεύονται εύκολα και σε απειροδιάστατους. Από εδώ
και στο εξής, όταν λέμε ”υπόχωρος” θα εννοούμε ”κλειστός γραμμικός υπόχωρος”.

Έστω n διανύσματα ϕ1, . . . , ϕn του χώρου ΧίλμπερτH. Το σύνολο όλων των δυνατών γραμμικών
συνδυασμών

∑n
i=1 ciϕi είναι ένας υπόχωρος V τουH. Αν τα διανύσματα ϕi ορίζουν ένα ορθοκανο-

νικό σύνολο, αποτελούν βάση του V , άρα ο ο V έχει διάσταση n. Αλλιώς η διάσταση του V είναι
μικρότερη του n.

Ο συμπληρωματικός υπόχωρος V ⊥ ενός υπόχωρου V αποτελείται από όλα τα κάθετα διανύ-
σματα στο V , δηλαδή από όλα τα διανύσματα ϕ ∈ H που ικανοποιούν τη σχέση (ϕ, ψ) = 0 για
κάθε ψ ∈ V . Προφανώς το μόνο διάνυσμα που ανήκει και στο V και στο V ⊥ είναι το μηδενικό
διάνυσμα. Εξ’ ορισμού, ο συμπληρωματικός υπόχωρος ενός συμπληρωματικού υπόχωρου είναι ο
αρχικός: V ⊥⊥ = V .

Έστω μία ορθοκανονική βάση {ei} στον υπόχωρο V διάστασης m. Για κάθε διάνυσμα ϕ ∈ H,
ορίζουμε την προβολή του ϕV ∈ V ως

ϕV =
m∑
i=1

(ϕ, ei)ei. (4.23)

Από κατασκευής, το διάνυσμα ϕ− ϕV είναι κάθετο σε όλα τα διανύσματα βάσης ei, και άρα ανήκει
στον συμπληρωματικό υπόχωροV ⊥, οπότε το συμβολίζουμεωςϕV ⊥ . Καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι κάθε διάνυσμα ϕ ∈ H μπορεί να γραφτεί ως ϕ = ϕV + ϕV ⊥ , όπου ϕV ∈ V και ϕV ⊥ ∈ V⊥. Αυτό
σημαίνει ότιH = V ⊕ V ⊥.

Παρότι ο ορισμός (4.23) εξαρτάται από τη βάση {ei}, το ϕV είναι ανεξάρτητο από την επιλογή
βάσης. Έστω ότι υπάρχουν και άλλα διανύσματα ϕ′

V ∈ V και ϕ′
V ⊥ ∈ V⊥ που ικανοποιούν τη σχέση

ϕ = ϕ′
V + ϕ′

V ⊥ . Τότε ϕV − ϕ′
V = ϕV ⊥ − ϕ′

V ⊥ . Το αριστερό σκέλος της ισότητας ανήκει στο V και το
δεξί στο V ⊥, άρα ϕV − ϕ′

V = ϕV ⊥ − ϕ′
V ⊥ = 0.

Παράδειγμα 4.2. Θεωρούμε το χώρο Χίλμπερτ L2([−1, 1]) και ορίζουμε τον υπόχωρο V που περιέ-
χει όλα τα πολυώνυμα βαθμού μέχρι 2ης τάξης. Μια ορθοκανονική βάση ψi σ’ αυτόν τον υπόχωρο
ορίζεται από τα τρία πρώτα πολυώνυμα Λεζάντρ, κανονικοποιημένα σύμφωνα με την Εξ. (4.17):
ψ0 :=

1√
2
P0, ψ1 :=

√
3
2
P1, και ψ2 :=

√
5
2
P2.

Έστω ότι θέλουμε να προβάλουμε τη συνάρτηση f(x) = eiπx στο V . Υπολογίζουμε

(ψ0, f) =
1√
2

∫ 1

−1

dxeiπx = 0

(ψ1, f) =

√
3

2

∫ 1

−1

dxxeiπx =

√
6

π
i (4.24)

(ψ2, f) =

√
5

2

∫ 1

−1

dx(eiπx
1

2
(3x2 − 1) = −3

√
10

π2
. (4.25)

Άρα η προβολή fV της f είναι

fV (x) =
2∑
i=0

(ψi, f)ψi(x) = 3iP1(x)−
15

2π2
P2(x) = − 45

2π2
x2 +

3i

π
x+

15

2π2
. (4.26)
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4.4.6 Δυϊκός χώρος Χίλμπερτ
Η έννοια του δυϊκού χώρου Χίλμπερτ είναι διαισθητικά προφανής σε χώρους Χίλμπερτ πεπερα-

σμένων διαστάσεων. Έστω ένας χώρος ΧίλμπερτH με στοιχεία διανύσματα στήλης

ϕ =


ϕ1

ϕ2

. . .
ϕn

 ∈ H, (4.27)

και εσωτερικό γινόμενο της μορφής (4.4).
O δυϊκός χώροςH∗ τουH αποτελείται από τα διανύσματα γραμμής

α = (α1, α2, . . . , αn) . (4.28)

Το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δυο διανυσμάτων α και β είναι

(α, β)H∗ =
∑
i

αiβ
∗
i . (4.29)

Παρατηρούμε ότι κάθε διάνυσμα α ∈ H∗ ορίζει μία και μοναδική γραμμική συνάρτηση α : H → CCC,
όπου για κάθε ϕ ∈ H, α(ϕ) =

∑
i αiϕi ∈ H. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ορίσουμε το χώροH∗

ως το σύνολο των γραμμικών συναρτήσεων πάνω στοH.
Επίσης, για κάθε διάνυσμα στήλης ϕ ∈ H όπως στην Εξ. (4.27) υπάρχει ένα και μοναδικό διάνυ-

σμα γραμμής αϕ = (ϕ∗
1, ϕ

∗
2, . . . , ϕ

∗
n) ∈ H∗. Η αντιστοίχιση ϕ → αϕ ορίζει μία απεικόνιση ένα προς

ένα και επί μεταξύ τουH καιH∗. Επίσης ικανοποιεί την ιδιότητα

(αϕ, αψ)H∗ = (ψ, ϕ)H, (4.30)

για κάθε ϕ, ψ ∈ H. Αυτή η πρόταση είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως θεώρημα του Ρις (Riesz).
Η παραπάνω περιγραφή ισχύει για χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης. Σε χώρους Χίλ-

μπερτ άπειρης διάστασης οι ορισμοί και οι αποδείξεις είναι λίγο πιο τεχνικοί—βλ. Ένθετο 4.3, αλλά
τα βασικά συμπεράσματα είναι τα ίδια.

Ένθετο 4.3. Δυϊκός χώρος Χίλμπερτ

Ορισμός 4.18 Δυϊκός χώροςH∗ ενός χώρου ΧίλμπερτH είναι ο χώρος Χίλμπερτ που αποτελείται από όλες
τις συνεχείς γραμμικές συναρτήσεις στονH, δηλαδήαπό όλες τις συναρτήσειςα : H → CCC, που ικανοποιούν
την ιδιότητα

α(λϕ+ ψ) = λα(ϕ) + α(ψ),

για κάθε ϕ, ψ ∈ H και λ ∈ CCC.
Οι πράξεις στονH∗ ορίζονται ως

(λα1 + α2)(ϕ) = λα1(ϕ) + α2(ϕ)

για κάθε α1, α2 ∈ H∗, ϕ ∈ H και λ ∈ CCC. Το μέτρο μιας γραμμικής συνάρτησης α ορίζεται ως

∥α∥ = sup
ϕ∈H

|α(ϕ)|√
(ϕ, ϕ)

.

Εφόσον έχουμε προσδιορίσει το μέτρο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα πόλωσης για να ορί-
σουμε το εσωτερικό γινόμενο στονH∗. Σε χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης, το μέτρο είναι πάντα
πεπερασμένο. Σε χώρους Χίλμπερτ άπειρης διάστασης, η απαίτηση συνέχειας στις γραμμικές συναρτήσεις
σημαίνει ότι έχουν πεπερασμένο μέτρο.
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Θεώρημα 4.19 Θεώρημα του Ρις. Για κάθε α ∈ H∗, υπάρχει ένα και μοναδικό διάνυσμα ψα ∈ H ώστε
α(ϕ) = (ϕ, ψα) για κάθε ϕ ∈ H.
Απόδειξη. Έστω {ei} μια ορθοκανονική βάση στοH. Ορίζουμε γi = α(ei) για κάθε i, και το διάνυσμαψα =∑
i γ

∗
i ei. Οπότε για κάθε ϕ ∈ H, (ϕ, ψα) =

∑
i γi(ϕ, ei) =

∑
i α(ei)(ϕ, ei) = α (

∑
i(ϕ, ei)ei) = α(ϕ).

Το διάνυσμα ψα δεν εξαρτάται από την επιλογή της βάσης. Αν υπήρχε και δεύτερο διάνυσμα ψ′
α που να

ικανοποιεί τη σχέση α(ϕ) = (ϕ, ψ′
α) για κάθε ϕ ∈ H, τότε θα είχαμε (ϕ, ψα − ψ′

α) = 0, για κάθε ϕ ∈ H.
Θέτοντας ϕ = ψα − ψ′

α, παίρνουμε ∥ψα − ψ′
α∥ = 0, οπότε, ψα = ψ′

α.

4.5 Φορμαλισμός Ντιράκ
Το θεώρημα του Ρις αποτελεί τη μαθηματική αιτιολόγηση τουφορμαλισμού τουΝτιράκ, ο οποίος

είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε προβλήματα κβαντικής μηχανικής.
Σύμφωνα με το φορμαλισμό Ντιράκ, ένα διάνυσμα ψ ∈ H αναπαρίσταται από ένα κετ (ket) |ψ⟩.

Εντός του κετ μπαίνει οποιοσδήποτε τρόπος χαρακτηρισμού του διανύσματος, π.χ. αριθμός, σύμ-
βολο, ή φράση. Για παράδειγμα,οι εκφράσεις

| κατάσταση 4 ηλεκτρονίων⟩, 1√
2
(|γάτα ζωντανή⟩+ |γάτα νεκρή⟩)

ορίζουν δόκιμα κετ. Ομοίως δόκιμο είναι το κετ 1√
2
|,⟩+ 1√

2
|/⟩ για έναν άνθρωπο που παρατηρεί τη

γάτα του να γίνεται γάτα του Σρέντινγκερ.
Ένα διάνυσμα τουH∗ αναπαρίσταται από ένα μπρα (bra) ⟨·|. Χάρη στο θεώρημα του Ρις, οι δυ-

νατοί δείκτες για ένα μπρα ταυτίζονται με τους δυνατούς δείκτες για ένα κετ. Οπότε μπορούμε να
γράφουμε ⟨ψ| εννοώντας το στοιχείο τουH∗ που αντιστοιχεί στο κετ |ψ⟩.

Χάρη στο θεώρημα του Ρις είναι δόκιμο να αναπαραστήσουμε το εσωτερικό γινόμενο στο χώρο
ΧίλμπερτHως ένα μπράκετ (braket): ⟨ϕ|ψ⟩. Ένα κετμπρα αντιστοιχεί σε έναν τελεστή. (|ϕ⟩⟨χ|) |ψ⟩ =
⟨χ|ψ⟩|ϕ⟩.

Δηλαδή έχουμε τις εξής αντιστοιχίσεις.

• κετ = διάνυσμα στήλης = πίνακας n× 1.
• μπρα = διάνυσμα γραμμής = πίνακας 1× n.
• μπράκετ = (πίνακας 1× n) επί (πίνακας n× 1) = πίνακας 1× 1 = αριθμός.
• κέτμπρα = (πίνακας n× 1) επί (πίνακας 1× n) = πίνακας n× n = τελεστής.

Σε ζητήματα που απαιτούν τη θεώρηση πολλών διαφορετικών χώρων Χίλμπερτ, o χώρος Χίλμπερτ
στον οποίο γίνεται αναφορά προσδιορίζεται ως δείκτης στα μπρα και τα κετ. Για παράδειγμα, μπορεί
να γράφουμε |ψ⟩H ή H⟨ϕ|.

Επίσης, ένα ορθοκανονικό σύνολο {en} συμβολίζεται ως |n⟩, n = 1, 2, . . .. Αν το ορθοκανο-
νικό σύνολο αριθμείται από πολλούς ακέραιους, τότε μπαίνουν όλοι οι ακέραιοι στο κετ. Για πα-
ράδειγμα, οι λύσεις (3.41) της εξίσωσης του Σρέντινγκερ για το άτομο του υδρογόνου συμβολίζονται
ως |n, ℓ,m⟩.

Το ανάπτυγμα ενός διανύσματος |ψ⟩ ως προς μία ορθοκανονική βάση |n⟩ γράφεται ως |ψ⟩ =∑
n |n⟩⟨n|f⟩. Ισοδύναμα γράφουμε την ανάλυση της μονάδας

1 =
∑
n

|n⟩⟨n|. (4.31)

Προσοχή!! To εσωτερικό γινόμενο που γράφεται ως (ϕ, ψ) στο συνηθισμένο φορμαλισμό γράφεται
ως ⟨ψ|ϕ⟩ στο φορμαλισμό Ντιράκ, δηλαδή η σειρά των διανυσμάτων πάει αντίστροφα.
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Στησυνέχεια θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιοφορμαλισμόπου χρησιμοποιούμε
τώρα, ως το κεφάλαιο 5.6 που θα εισαχθεί το φασματικό θεώρημα. Ο λόγος είναι ότι κάποιες αποδεί-
ξεις στη θεωρία τελεστών είναι άβολες με το φορμαλισμό Ντιράκ, για την ακρίβεια ο φορμαλισμός
Ντιράκ φτιάχτηκε θεωρώντας κάποιες ιδιότητες τελεστών ως ήδη δεδομένες. Από το κεφάλαιο 5.5
και μετά θα χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά το φορμαλισμό Ντιράκ.

Ερωτήσεις
1. Σε τί διαφέρει η κβαντική έννοια της κατάστασης από την αντίστοιχη κλασική;

2. Αλλάξτε μόνο μία λέξη και κάντε σωστή την παράλογη φράση ”η γάτα του Σρέντινγκερ είναι και ζωντανή
και νεκρή”.

3. Η ακόλουθη περιγραφή της έννοιας της επαλληλίας προέρχεται από ένα εκλαϊκευτικό άρθρο [66].
”Κάθε σωμάτιο ή ομάδα σωματιδίων στο σύμπαν είναι επίσης ένα κύμα—ακόμα και μεγάλα σωμάτια,
ακόμα και βακτήρια, ακόμα και οι άνθρωποι, ακόμα και οι πλανήτες και οι αστέρες. Και τα κύματα κα-
ταλαμβάνουν πολλαπλές θέσεις στο χώρο την ίδια στιγμή. Οπότε κάθε κομμάτι ύλης μπορεί να κατα-
λαμβάνει δύο θέσεις ταυτόχρονα. Οι φυσικοί καλούν αυτό το φαινόμενο ”κβαντική επαλληλία” και για
δεκαετίες το επιδεικνύουν χρησιμοποιώντας μικρά σωμάτια.” Σχολιάστε.

4. Ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στοRRR; (i) e−x2 , (ii) 1/
√
x2 + 1,

(iii) e−x, (iv)1/x.

5. Διατυπώστε εκπεφρασμένα το επιχείρημαπώςημέθοδος κατασκευής τωνπολυωνύμωνΛεζάντρ οδηγεί
στην Εξ. (4.15).

6. Μπορεί ένας χώρος Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης να έχει απειροδιάστατο υπόχωρο;Μπορεί ένας
χώρος Χίλμπερτ άπειρης διάστασης να έχει υπόχωρο πεπερασμένης διάστασης;

Ασκήσεις
1. Αποδείξτε ότι οι συναρτήσεις sinx

x , 1−cosx
x , x

sinhx ,
1

|x|1/4(x2+1)
είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στοRRR.

2. Αποδείξτε ότι οι συναρτήσεις x−2 και 1√
|x|+1

, δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στοRRR

3. Εξηγείστε γιατί σε ένα χώρο Χίλμπερτ η ισχύς του Πυθαγορείου θεωρήματος για δύο διανύσματα ϕ και
ψ δε σημαίνει απαραίτητα ότι τα διανύσματα είναι ορθογώνια. Δώστε ένα παράδειγμα.

4. Έστωϕ = (z1, z2) ∈ CCC2.Μπορεί το μέτρο ||ϕ|| = |z1|+|z2| να οριστεί μέσω ενός εσωτερικού γινομένου
στοCCC2;

5. Έστω ϕ, ψ διανύσματα ενός χώρου Χίλμπερτ V . Δείξτε ότι οι ακόλουθες προτάσεις είναι ισοδύναμες.

(αʹ) (ϕ, ψ) = 0.

(βʹ) ||ϕ|| ≤ ||ϕ+ λψ||, για κάθε λ ∈ CCC.

(γʹ) ||ϕ+ λψ|| = ||ϕ− λψ||, για κάθε λ ∈ CCC.

6. Δείξτε ότι στο χώρο Χίλμπερτ L2
D([0, 1]) ισχύει η ανισότητα ||ϕ|| ≤ ||ϕ′||, όπου ϕ′ η παράγωγος του ϕ.

7. Δείξτε ότι η απόσταση μεταξύ δύο διανυσμάτων μοναδιαίου μέτρου ϕ και ψ παίρνει τιμές μεταξύ 0
και 2. Αν μεταβάλλουμε ελεύθερα τη φάση των ϕ και ψ (ϕ → eiθϕ) ποια είναι η ελάχιστη τιμή της
απόστασηςD(ϕ, ψ) που μπορούμε να επιτύχουμε για δεδομένα ϕ και ψ;

8. (α) Αποδείξτε την Εξ. (4.17) από τον τύπο του Ροντρίγκεζ (4.16). (β) Χρησιμοποιήστε αυτό το αποτέλεσμα
για να αποδείξετε τον τύπο του Ροντρίγκεζ.
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9. Το σκεπτικό που εφαρμόζεται στον ορισμό των πολυωνύμων Λεζάντρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
οριστούν ορθοκανονικές πολυωνυμικές βάσεις και σε άλλους χώρους Χίλμπερτ. (α) Βρείτε τα πρώτα
5 διανύσματα της πολυωνυμικής βάσης στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR, e−x

2
dx). Αυτά είναι τα πολυώνυμα

Ερμίτ που συναντήσαμε στον κβαντικό αρμονικό ταλαντωτή του Κεφ. 3. (β) Βρείτε τα πρώτα 3 διανύ-
σματα της πολυωνυμικής βάσης στο χώρο ΧίλμπερτL2(RRR+, e−xdx). Αυτά είναι τα πολυώνυμα Λαγκέρ,
μία παραλλαγή των οποίων συναντήσαμε στην περιγραφή του ατόμου του υδρογόνου στο Κεφ. 3. (γ)
Διαλέξτε έναν κατάλληλο χώρο Χίλμπερτ και κατασκευάστε μία δική σας πολυωνυμική βάση.

10. Έστω V ο υπόχωρος τουCCC4 που σαρώνεται από τα διανύσματα ϕ1 = (0, 1, 2, 2) και ϕ2 = (3, 4, 0, 0).
Υπολογίστε την προβολή του διανύσματος ψ = (1, 0, 0, 0) στο V .

11. Έστω ο χώρος Χίλμπερτ L2([0, 1], dx) και V ο υπόχωρος που ορίζεται από όλες τις πολυωνυμικές συ-
ναρτήσεις μέχρι 2ου βαθμού. Δείξτε ότι η συνάρτηση f(x) = logx είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη
στο [0, 1] και υπολογίστε την προβολή της στο V .

Βιβλιογραφία
• Για εισαγωγή σε διανυσματικούς χώρους, βλ. το βιβλίο του Axler [67]. Για μαθηματική εισαγωγή στη

δομή του χώρου Χίλμπερτ προτείνω τα κεφ. 1-6 από το βιβλίο του Young [68] και τα κεφ. 1-4 από το
βιβλίο του Cohen [69]. Για το χώρο Χίλμπερτ στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας, βλ. το κεφ. 2 του
Isham [10] και το κεφ. 3 του Peres [58].

• Για μία στοιχειώδη εισαγωγή στην κβαντική συμβολομετρία, βλ. το βιβλίο του Scarani [70]. Επίσης, βλ.
[71] για πειράματα θεμελιώδους κβαντομηχανικής με το συμβολόμετρο Mach-Zehnder.

• Για την κατασκευή καταστάσεων μακροσκοπικής επαλληλίας και τη σημασία τους, βλ. το άρθρο του
Legge [72] και των Arndt και Horberger [73]. Επίσης ενδιαφέρουσες είναι οι διαλέξεις Νόμπελ του
Wineland [74] και του Haroche [75].
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Κεφάλαιο 5

Τελεστές: I. Γενική θεωρία

Η χρήση των τελεστών συχνά επιφέρει μεγάλες απλοποιήσεις και αποφυγή περίπλοκων
υπολογισμών ολοκληρωμάτων. Αλλά τότε η αυστηρή λογική της μεθόδου δεν είναι προφανής! Και
τί έγινε; Πρέπει να σταματήσω να τρώω επειδή δεν καταλαβαίνω πλήρως τη διαδικασία της
πέψης;

Ο. Χεβισάιντ [76]

5.1 Βασικές έννοιες

5.1.1 Ορισμοί
Με δεδομένη την περιγραφή της κατάστασης ενός κβαντικού συστήματος από ένα διάνυσμα σε

ένα χώρο Χίλμπερτ, οι πίνακες του Χάιζενμπεργκ που αντιπροσωπεύουν τα φυσικά μεγέθη αντιστοι-
χίζονται στους γραμμικούς τελεστές του χώρου Χίλμπερτ. Ένας γραμμικός τελεστής (ή απλά τελεστής)
είναι μία γραμμική απεικόνιση ενός χώρου Χίλμπερτ στον εαυτό του.

Ορισμός 5.1 Τελεστής Â σε ένα χώρο ΧίλμπερτH είναι μία συνάρτηση Â : H → H, η οποία σε κάθε
διάνυσμα ϕ ∈ H απεικονίζει ένα διάνυσμα Âϕ ∈ H, έτσι ώστε Â(λϕ + ψ) = λÂϕ + Âψ, για κάθε
ϕ, ψ ∈ H και λ ∈ CCC.

Στη φυσική έχει επικρατήσει η σύμβαση να τίθεται ένα καπελάκι πάνω από τους τελεστές για να
τους ξεχωρίζει από αντίστοιχα κλασικά μεγέθη, μια σύμβαση που θα ακολουθήσουμε και εδώ.

Στους τελεστές ενός χώρου ΧίλμπερτH ορίζονται οι ακόλουθες πράξεις.

(i) Άθροιση. (Â+ B̂)ϕ := Âϕ+ B̂ϕ, για κάθε ϕ ∈ H.
(ii) Βαθμωτό γινόμενο. (λÂ)ϕ := λÂϕ, για κάθε λ ∈ CCC και ϕ ∈ H.
(iii) Γινόμενο τελεστών. (ÂB̂)ϕ := Â(B̂ϕ), για κάθε ϕ ∈ H.

Οι παραπάνω πράξεις με τελεστές έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες.

(i) Η άθροιση και το βαθμωτό γινόμενο τελεστών ικανοποιούν τις συνθήκες του ορισμού 4.1. Άρα
οι τελεστές ενός χώρου ΧίλμπερτH ορίζουν ένα διανυσματικό χώρο.

(ii) Προσεταιριστικότητα. Για κάθε τελεστή Â, B̂ και Ĉ, ισχύει ότι (ÂB̂)Ĉ = Â(B̂Ĉ).
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(iii) Διγραμμικότητα. Για κάθε τελεστή Â, B̂ και Ĉ και για κάθε λ ∈ CCC, ισχύει ότι

Â(λB̂ + Ĉ) = λÂB̂ + ÂĈ, και (λB̂ + Ĉ)Â = λB̂Â+ ĈÂ.

(iv) Ύπαρξη μονάδας. Ο τελεστής Î που ορίζεται ως Îϕ = ϕ για κάθε ϕ ∈ H, ικανοποιεί τη σχέση
ÎÂ = ÂÎ = Â για κάθε τελεστή Â.

(v) Ύπαρξη μηδενός. Ο τελεστής 0̂ που ορίζεται ως 0̂ϕ = 0 για κάθε ϕ ∈ H, ικανοποιεί τις σχέσεις
0̂Â = Â0̂ = 0̂ και Â+ 0̂ = Â, για κάθε τελεστή Â

Οι παραπάνω ιδιότητες σημαίνουν ότι οι τελεστές σε ένα χώρο Χίλμπερτ ορίζουν μία μαθηματική
δομή που καλείται προσεταιριστική άλγεβρα.

Ορίζουμε τη n-στη δύναμη ενός τελεστή Â ως τον τελεστή

Ân = ÂÂ . . . Â︸ ︷︷ ︸
n φορές

.

Για κάθε πολυώνυμο n βαθμού hn(x) =
∑n

k=0 ckx
k με μιγαδικούς συντελεστές ck, ορίζουμε την

αντίστοιχη πολυωνυμική συνάρτηση ενός τελεστήÂ ως

hn(Â) =
n∑
k=0

ckÂ
k

Αντίστροφος τελεστή. Αν υπάρχει τελεστής B̂, ο οποίος ικανοποιεί τις σχέσεις ÂB̂ = B̂Â = Î για
κάποιον τελεστή Â, τότε ο B̂ καλείται αντίστροφος του Â και συμβολίζεται ως Â−1.

Αν δύο τελεστές Â και B̂ έχουν αντίστροφο, τότε και το γινόμενό τους ÂB̂ έχει αντίστροφο, και
μάλιστα ισχύει ότι

(ÂB̂)−1 = B̂−1Â−1. (5.1)

Η απόδειξη της Εξ. (5.1) προκύπτει άμεσα από τον ορισμό: (ÂB̂)B̂−1Â−1 = Â(B̂)B̂−1)Â−1 =
ÂÎÂ−1 = ÂÂ−1 = Î .

Συζυγία τελεστών. Συζυγής ενός τελεστή Â καλείται ένας τελεστής Â† που ικανοποιεί τη σχέση

(Âϕ, ψ) = (ϕ, Â†ψ), (5.2)

για κάθε ϕ, ψ ∈ H.
Άμεσες συνέπειες του ορισμού είναι οι ακόλουθες ταυτότητες.

(i) (cÂ+ B̂)† = c∗Â† + B̂†, για κάθε τελεστή Â και B̂ και κάθε c ∈ C.

(ii) (Â†)† = Â.

(iii) (ÂB̂)† = B̂†Â†.
Απόδειξη. (ϕ, (ÂB̂)†ψ) = (ÂB̂ϕ, ψ) = (B̂ϕ, Â†ψ) = (ϕ, B̂†Â†ψ), για κάθε ϕ, ψ ∈ H.

Οι τελεστές ως πίνακες. Σε κάθε τελεστή Â μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τον πίνακα Amn =
(Âen, em), όπου {en} μια ορθοκανονική βάση στονH. Για κάθε διάνυσμα ϕ =

∑
n cnen,

Âϕ =
∑
n

cnÂen =
∑
n,m

cn(Âen, em)em =
∑
m

(
∑
n

Amncn)em, (5.3)
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όπου χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση της μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι η απεικόνιση ϕ → Âϕ αντι-
στοιχεί στο μετασχηματισμό cm → c′m =

∑
nAmncn στους συντελεστές του διανύσματος ϕ ως προς

την ορθοκανονική βάση {en}. Δεδομένου ότι οι συντελεστές cn εκφράζουν ένα διάνυσμα στήλης, η
δράση του τελεστή στο διάνυσμα ϕ τελεστή είναι μαθηματικά ταυτόσημη με τη δράση του πίνακα
Amn σε διανύσματα στήλης.

Σε φορμαλισμό Ντιράκ γράφουμε Amn = ⟨m|Â|n⟩. Επίσης θεωρούμε πάντα ότι ο τελεστής που
γράφουμε δρα πάνω στο κετ, οπότε μετατρέπουμε τη δράση ενός τελεστή σε ένα μπρα στη δράση
του συζυγούς του στο κετ. Για παράδειγμα, η ποσότητα (Âϕ, B̂Ĉψ) γράφεται πρώτα (Ĉ†B̂†Âϕ, ψ)
το οποίο αντιστοιχεί στο μπράκετ ⟨ψ|Ĉ†B̂†Â|ϕ⟩.
Παράδειγμα 5.1. Στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR, dx) που, όπως αναφέραμε στο Κεφ. 4, περιγράφει την
κίνηση σωματιδίου σε μία διάσταση ορίζουμε τους τελεστές θέσης x̂ και ορμής p̂ ως

x̂ψ(x) = xψ(x) (5.4)

p̂ψ(x) = −i ∂
∂x
ψ(x). (5.5)

Η χρονοεξαρτημένη εξίσωση του Σρέντινγκερ (3.8) γράφεται ως

i
∂

∂t
ψ = Ĥψ, (5.6)

όπου

Ĥ =
1

2m
p̂2 + V (x̂) (5.7)

είναι γραμμικός τελεστής στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR, dx) που καλείται τελεστής Χάμιλτον.

Ένθετο 5.1. Σχέση μεταξύ τελεστών και πινάκων

Η ακριβής σχέση μεταξύ τελεστών και πινάκων—ειδικά των πινάκων που είχε προτείνει ο Χάιζενμπεργκ—
αποτυπώνεται επακριβώς από τον Ντιράκ στο ακόλουθο κείμενο [77]. Οι ”κβαριθμοί” (q-numbers) στους
οποίους αναφέρεται ο Ντιράκ είναι στην ουσία τελεστές.

”Από την πρώτη στιγμή, όταν είδα την αρχική εργασία του Χάιζενμπεργκ, θεώρησα ότι η πιο σημαντική
ιδέα είναι ότι έχουμε δυναμικές μεταβλητές που ικανοποιούν μια μη μεταθετική άλγεβρα. Εισήγαγα ένα νέο
όνομα γι’ αυτές τις δυναμικές μεταβλητές. Τις αποκάλεσα κβαριθμούς, ενώ τους συνηθισμένους αριθμούς
των μαθηματικών, αν ήθελα να τους ξεχωρίσω, τους αποκάλεσα κλασικούς αριθμούς. Οι κβαριθμοί έγιναν
μία νέα έννοια την οποία έπρεπε να συνηθίσουν οι φυσικοί. [...] Στην αρχή, μου φαίνονταν τελείως μυστη-
ριώδεις. Έκανα διάφορες υποθέσεις γι’ αυτούς, μόνο και μόνο για να μπορέσω να αναπτύξω μια θεωρία
και να την εφαρμόσω σε παραδείγματα και αυτές οι υποθέσεις ήταν συχνά λάθος. [...]

Αλλά ήταν ξεκάθαρο από τη σύνδεση με το φορμαλισμό του Χάιζενμπεργκ ότι κάποιες φορές μπορού-
σαμε να αντικαταστήσουμε τους κβαριθμούς με πίνακας. Εν τέλει, αποδείχτηκε ότι οι κβαριθμοί πάντα
μπορούν να αντικατασταθούν από πίνακες, μπορούν να αναπαρασταθούν από πίνακες όπως λέμε σήμερα.
Αλλά η αναπαράσταση μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πίνακας θα πρέπει να γίνεται
αντιληπτός σαν ένα σύνολο συντεταγμένων για τον κβαριθμό, ακριβώς όπως οι συντεταγμένες ενός διανύ-
σματος. Μπορεί κανείς να σκέφτεται ένα διάνυσμα ως ανεξάρτητο από κάθε σύστημα συντεταγμένων, και
με τον ίδιο τρόπο μπορεί κανείς να θεωρεί ότι ο τελεστής υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε αναπαράστασή
του με πίνακες.”

5.1.2 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
Έστω τελεστής Â σε ένα χώρο Χίλμπερτ H. Κάθε διάνυσμα ψ ∈ H πλην του μηδενικού που

ικανοποιεί τη σχέση Âψ = aψ, για κάποιο a ∈ CCC, καλείται ιδιοδιάνυσμα του Â και η αντίστοιχη τιμή
a ιδιοτιμή του Â.
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Αν ϕ και ψ είναι δύο ιδιοδιανύσματα του τελεστή Â με την ίδια ιδιοτιμή, τότε και οποιοσδήποτε
γραμμικός συνδυασμός c1ϕ + c2ψ, όπου c1, c2 ∈ C είναι ιδιοδιάνυσμα του Â με την ίδια ιδιοτιμή.
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ιδιοδιανύσματα ενός τελεστή με την ίδια ιδιοτιμή a ορίζουν έναν υπόχωρο
Va του χώρου Χίλμπερτ, ο οποίος καλείται ιδιόχωρος της ιδιοτιμής a.

Αν ένας τελεστής Â έχει την ίδια ιδιοτιμή a για δύο μη συγγραμικά ιδιοδιανύσματα, τότε η ιδιο-
τιμή καλείται εκφυλισμένη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο ιδιόχωρος Va έχει διάσταση μεγαλύτερη της
μονάδας. Η διάσταση του Va καλείται βαθμός εκφυλισμού ή απλά εκφυλισμός της ιδιοτιμής a.

Έστω ότι ο τελεστής Â ικανοποιεί την εξίσωση ιδιοτιμών Âψ = aψ. Τότε ισχύουν τα ακόλουθα.

(i) Ânψ = anψ, όπου n = 1, 2, 3, . . ..
Απόδειξη. Για n = 2, Â2ψ = Â(aψ) = aÂψ = a2ψ. Με επαγωγή αποδεικνύεται για όλα τα n.

(ii) Για κάθε πολυώνυμο f(x) =
∑n

k=0 ckx
k, ισχύει ότι f(Â)ψ = f(a)ψ.

(iii) Αν ο Â έχει αντίστροφο, τότε a ̸= 0.
Απόδειξη.Αν Âψ = 0, τότε Â−1Âψ = 0, οπότε ψ = 0.

(iv) Εφόσον ο Â−1 υπάρχει, Â−1|ψ⟩ = a−1|ψ⟩.

Παρατήρηση.Η χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Σρέντινγκερ, Εξ. (3.12), δεν είναι παρά η εξίσωση ιδιο-
τιμών του τελεστή Ĥ , Εξ. (5.7).

5.1.3 Μέτρα τελεστών
Ορισμός 5.2 Το μέτρο ∥Â∥ ενός τελεστή Â ορίζεται ως

∥Â∥ = sup
ψ∈H

∥Âψ∥
∥ψ∥

. (5.8)

Αν δεν υπάρχει άνω φράγμα (supremum) στην Εξ. (5.8) τότε το μέτρο του τελεστή είναι άπειρο.

Προσοχή, χρησιμοποιείται το ίδιο σύμβολο (∥ · ∥) για το μέτρο διανύσματος και για το μέτρο
τελεστή. Η διάκριση γίνεται από το περιεχόμενο της έκφρασης.

Ένας τελεστής με πεπερασμένο μέτρο καλείται φραγμένος. Ένας τελεστής με άπειρο μέτρο κα-
λείται μη φραγμένος. Το σύνολο των φραγμένων τελεστών σε ένα χώρο ΧίλμπερτH συμβολίζεται ως
B(H).

Για όλους τους φραγμένους τελεστές Â και B̂ στο χώρο ΧίλμπερτH, ισχύουν τα ακόλουθα.

(i) Αν ∥Â∥ = 0, τότε Â = 0.

(ii) ∥λÂ∥ = |λ|∥Â∥, για κάθε λ ∈ CCC.

(iii) ∥Âψ∥ ≤ ∥Â∥ · ∥ψ∥, για κάθε ψ ∈ H.

(iv) ∥Â+ B̂∥ ≤ ∥Â∥+ ∥B̂∥.
Απόδειξη. Για κάθε ψ ∈ H ισχύει ότι ∥(Â+ B̂)ψ∥ = ∥Âψ+ B̂ψ∥ ≤ ∥Âψ∥+∥B̂ψ∥ ≤ (∥Â∥+∥B̂∥)∥ψ∥.
Οπότε από τη σχέση (5.8) προκύπτει το ζητούμενο.

(v) (Ανισότητα Κωσύ-Σβαρτς για τελεστές.) ∥ÂB̂∥ ≤ ∥Â∥ · ∥B̂∥.
Απόδειξη. ∥ÂB̂ψ∥ ≤ ∥Â∥∥B̂ψ∥ ≤ ∥Â∥∥B̂∥∥ψ∥, για κάθε ψ ∈ H. Από τη σχέση (5.8) προκύπτει το
ζητούμενο.
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Σε χώρο Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης (H = CCCn), ένας τελεστής είναι απλά ένας μιγαδικός
πίνακας διάστασης n × n. Το μέτρο ενός πίνακα n × n είναι πάντα μικρότερο από την μεγαλύτερη
απόλυτη τιμή ενός στοιχείου του επί n, δηλαδή είναι πεπερασμένο. Άρα όλοι οι τελεστές στο CCCn

είναι φραγμένοι.
Σε άπειρες διαστάσεις υπάρχουν και μη-φραγμένοι τελεστές. Για παράδειγμα, ο τελεστής θέσης

x̂ψ(x) = xψ(x) στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR) είναι μη-φραγμένος. Για να το αποδείξουμε θεωρούμε
μία Γκαουσιανή συνάρτηση ϕ0(x) = e−x

2/2 ∈ L2(RRR). Ορίζουμε τις συναρτήσεις ϕa(x) = ϕ0(x − a)
οι οποίες είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες για κάθε τιμή του a. Ο λόγος

∥x̂ϕa∥
∥ϕa∥

=

√
a2 +

1

2

μπορεί να γίνει οσοδήποτε μεγάλος θέλουμε, για επαρκώς μεγάλη τιμή του a. Άρα ο τελεστής x̂ δεν
έχει πεπερασμένο μέτρο.

Οι μη-φραγμένοι τελεστές επιφέρουν συχνά επιπλοκές στην ανάλυση. Ο λόγος είναι ότι δεν ορί-
ζεται η δράση τους σε όλα τα διανύσματα ενός χώρου Χίλμπερτ. Για παράδειγμα, η δράση του τελε-
στή θέσης x̂ στην τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση ψ0(x) = 1/

√
x2 + 1 δίνει τη συνάρτηση

x/
√
x2 + 1, η οποία δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη.
Το πεδίο ορισμού DÂ ενός μη-φραγμένου τελεστή Â είναι το σύνολο των διανυσμάτων του χώ-

ρου ΧίλμπερτH στα οποία ο Â ορίζεται καλά. Για να είναι χρήσιμος ένας τελεστής Â πρέπει το πεδίο
ορισμού του να είναι ‘πυκνά’ κατανεμημένο μέσα στο χώρο Χίλμπερτ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε
διάνυσμα ϕ εκτός του DÂ μπορούμε να βρούμε γειτονικά διανύσματα μέσω των οποίων να προσ-
διορίζουμε με όσο καλή προσέγγιση θέλουμε τα στοιχεία πίνακα (Âϕ, ψ), για όλα τα ψ ∈ DÂ.

Στο παράδειγμα που δώσαμε παραπάνω, όπου η δράση του x̂ δεν ορίζεται καλώς στη συνάρτηση
ψ0(x) = 1/

√
x2 + 1, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη δράση του x̂ στις συναρτήσεις

ψϵ = e−ϵx
2
/
√
x2 + 1, για κάθε ϵ > 0. Οπότε μπορούμε να ορίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο πίνακα

(x̂ψ0, ϕ) ως το όριο limϵ→0(x̂ψϵ, ϕ).
Σ’ αυτό το βιβλίο, συνήθως θα αγνοούμε τις επιπλοκές σχετικά με το πεδίο ορισμού των μη-

φραγμένων τελεστών. Όχι επειδή αυτές οι επιπλοκές δεν είναι σημαντικές, αλλά επειδή στα περισ-
σότερα θέματα που θα μελετήσουμε ξέρουμε ότι τα προβλήματα που δημιουργούν είναι αντιμε-
τωπίσιμα. Οπότε θυσιάζουμε τη μαθηματική ακρίβεια—η οποία είναι συχνά αρκετά χρονοβόρα—
προκειμένου να εστιάσουμε στη φυσική σημασία των αποτελεσμάτων καθώς και στην ανάπτυξη
πρακτικών εργαλείων για υπολογισμούς. Η λογική που θα ακολουθήσουμε είναι ότι θα δεχόμαστε
ένα ”τεκμήριο αθωότητας” για κάθε τελεστή που γράφεται εκπεφρασμένα: θα τον θεωρούμε κα-
λώς ορισμένο μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Βεβαίως, η ορθή μαθηματική πρακτική δουλεύει με
τεκμήριο ενοχής: κανείς τελεστής δεν είναι καλά ορισμένος αν δεν το αποδείξεις.

5.2 Είδη τελεστών

5.2.1 Κανονικοί τελεστές
Ορισμός 5.3 Κανονικός (normal) καλείται ένας τελεστής Â, ο οποίος ικανοποιεί ÂÂ† = Â†Â.

Αν ο Â είναι κανονικός τελεστής, και Âψ = aψ, τότε ισχύουν τα ακόλουθα.

(i) Ο Â† έχει τα ίδια ιδιοδιανύσμτα με τον Â με τις μιγαδικά συζυγείς ιδιοτιμές: Â†ψ = a∗ψ
Απόδειξη. ∥(Â† − a∗Î)ψ∥2 = ((Â† − a∗Î)ψ, (Â† − a∗Î)ψ) = ((Â − aÎ)(Â† − a∗Î)ψ,ψ) = ((Â† −
a∗Î)(Â− aÎ)ψ,ψ) = 0, αφού εξ ορισμού (Â− aÎ)ψ = 0. Οπότε καταλήγουμε ότι Â†ψ = a∗ψ.
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(ii) Â†Âψ = |a|2ψ.
(iii) ∥Â∥ = supa |a|, όπου το μέγιστο είναι ως προς όλες τις ιδιοτιμές a του Â.

Απόδειξη. Εφόσον ∥Âψ∥2 = (Â†Âψ, ψ), το μέτρο του Â αντιστοιχεί στη μέγιστη ιδιοτιμή του τελεστή
Â†Â, δηλαδή στη μέγιστη τιμή του |a|2 ως προς όλες τις ιδιοτιμές a του Â.

Οι κανονικοί τελεστές είναι οι πλέον χρήσιμοι. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε ειδικές περιπτώσεις
κανονικών τελεστών, που έχουν σημαντικό ρόλο στην κβαντική μηχανική.

5.2.2 Αυτοσυζυγείς τελεστές
Ορισμός 5.4 Αυτοσυζυγής λέγεται ένας τελεστής Â που ικανοποιεί Â = Â†.

Οι αυτοσυζυγείς τελεστές είναι προφανώς κανονικοί και έχουν δύο ιδιότητες που είναι εξαιρετικά
χρήσιμες στην κβαντική θεωρία.

Πρόταση 5.5 Oι ιδιοτιμές ενός αυτοσυζυγούς τελεστή Â είναι πραγματικοί αριθμοί.

Απόδειξη. Εφόσον Âψ = aψ, ισχύει ότι (Âψ, ψ) = a(ψ,ψ) και (ψ, Âψ) = a∗(ψ,ψ). Από τον ορισμό του
αυτοσυζυγή τελεστή (ψ, Âψ) = (Âψ, ψ), και άρα καταλήγουμε ότι a = a∗.

Πρόταση 5.6 Διανύσματα από διαφορετικούς ιδιόχωρους του Â είναι κάθετα μεταξύ τους. Δηλαδή
αν Âψ = aψ και Âϕ = a′ϕ, με a ̸= a′, τότε (ϕ, ψ) = 0.

Απόδειξη. Από τις υποθέσεις παίρνουμε ότι (Âψ, ϕ) = a(ψ, ϕ) και (Âϕ, ψ) = a′(ϕ, ψ). Η δεύτερη σχέση
γράφεται (ϕ, Âψ) = a′(ϕ, ψ) και εφόσον a′ είναι πραγματικός, καταλήγουμε ότι (a − a′)(ϕ, ψ) = 0. Αφού
από υπόθεση a ̸= a′, καταλήγουμε στο ζητούμενο.

Σε κάθε ιδιόχωρο Va του τελεστή Â μπορούμε να επιλέξουμε μία ορθοκανονική βάση, που απο-
τελείται έστω από τα διανύσματα ea,1, ea,2, . . . , ea,ga , όπου ga ο εκφυλισμός της a. Το σύνολο όλων
των διανυσμάτων ea,i για όλα τα a και όλα τα i ορίζει ένα ορθοκανονικό σύνολο από ιδιοδιανύσματα
του Â.

Σε χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης, κάθε τέτοιο ορθοκανονικό σύνολο ορίζει βάση.
ΣτοCCCn, οι ιδιοτιμές ενός πίνακαA προκύπτουν από τη λύση της χαρακτηριστικής εξίσωσης det(Â−
aÎ) = 0 ως προς a. Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι πολυώνυμο n βαθμού, άρα έχει n λύσεις. Άρα
κάθε ορθοκανονικό σύνολο ιδιοδιανυσμάτων το Το ορθοκανονικό σύνολο που κατασκευάζουμε έχει
n διανύσματα. Άρα ορίζει βάση στοCCCn. Αυτή η ιδιότητα δεν ισχύει απαραίτητα σε απειροδιάστατο
χώρο Χίλμπερτ.

Παράδειγμα 5.2. O τελεστής p̂ = −i ∂
∂x

στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR) είναι αυτοσυζυγής:

(p̂ϕ, ψ) =

∫ ∞

−∞
dxψ∗(x)iϕ′(x) = ψ∗(x)ϕ(x)|∞−∞ − i

∫ ∞

−∞
dx(ψ∗)′(x)ϕ(x)

=

∫ ∞

−∞
dx(iψ∗)′(x)ϕ(x) = (ϕ, p̂ψ).

Χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι οι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις ϕ, ψ μηδενίζονται στο
±∞.

Παράδειγμα 5.3. Ο τελεστής Λεζάντρ Λ̂ στο χώρο Χίλμπερτ L2([−1, 1]) ορίζεται ως

Λ̂ψ(x) = − d

dx

[
(1− x2)

dψ(x)

dx

]
. (5.9)
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Εξετάζουμε κατά πόσο ο Λ̂ δέχεται πολυωνυμικές λύσεις ψℓ(x) =
∑ℓ

n=0 cnx
n βαθμού ℓ. Αντικαθι-

στώντας στην εξίσωση ιδιοτιμών Λ̂ψ = λψ παίρνουμε
ℓ∑

n=0

[[(n(n+ 1)− λ]cn − (n+ 1)(n+ 2)cn+2]x
n = 0. (5.10)

Η Εξ. (5.10) δίνει μια αναδρομική σχέση για το cn+2 συναρτήσει του cn. Για να είναι πολυωνυμική
λύση πρέπει ο συντελεστής του cℓ να μηδενίζεται, που σημαίνει ότι λ = ℓ(ℓ + 1). Άρα o Λ̂ δέχε-
ται πολυώνυμα τάξης ℓ ως ιδιοδιανύσματα, για κάθε τιμή του ℓ = 0, 1, 2, . . .. Δεδομένου ότι ο Λ̂
είναι αυτοσυζυγής, τα ιδιοδιανύσματα του ορίζουν ένα ορθοκανονικό σύνολο. Αλλά το μοναδικό τέ-
τοιο σύνολο στο L2([−1, 1]) αντιστοιχεί στα πολυώνυμα Λεζάντρ—προφανώς δεν είναι σύμπτωση
το όνομα του Λ̂. Καταλήγουμε ότι

Λ̂Pℓ(x) = ℓ(ℓ+ 1)Pℓ(x). (5.11)

Δεδομένου ότι τα πολυώνυμα Λεζάντρ αντιστοιχούν σε μία ορθοκανονική βάση, δεν περιμένουμε να
υπάρχουν άλλες τετραγωνικά ολοκληρώσιμες λύσεις της εξίσωσης ιδιοτιμών.

5.2.3 Μοναδιαίοι τελεστές
Ορισμός 5.7 Μοναδιαίος (unitary) λέγεται κάθε τελεστής Û που ικανοποιεί τη σχέση Û † = Û−1.

Κάθε μοναδιαίος τελεστής Û είναι κανονικός, αφού εξ ορισμού Û †Û = Û Û † = Î .
Παρατηρούμε ότι η σχέση Ûψ = λψ συνεπάγεται ότι λ−1ψ = Û−1ψ. Εφόσον Û † = Û−1 το λ−1

είναι ιδιοτιμή του Û † με ιδιοδιάνυσμα ψ. Αλλά αφού o Û είναι κανονικός, η ιδιοτιμή του Û † για το
ιδιοδιάνυσμα ψ είναι η λ∗. Άρα οι ιδιοτιμές του Û ικανοποιούν λ∗ = λ−1 και άρα |λ| = 1, δηλαδή
αντιτοιχούν σε σημεία του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι
||Û || = 1.

Μια σημαντική ιδιότητα των μοναδιαίων τελεστών είναι ότι αντιστοιχούν σε αλλαγή βάση σε ένα
χώρο Χίλμπερτ. Αυτό εκφράζεται από το ακόλουθο θεώρημα.

Θεώρημα 5.8 Έστω δύο ορθοκανονικές βάσεις {ei} και {e′i}. Υπάρχει ένας και μοναδικός μοναδιαίος
τελεστής Û ώστε e′i = Ûei, για κάθε i.

Απόδειξη. Ορίζουμε τον τελεστή Û ως

Ûψ =
∑

(ψ, ei)e
′
i

για κάθε διάνυσμα ψ. Ο Û είναι μοναδιαίος, γιατί για κάθε ζεύγος διανυσμάτων ϕ και ψ,

(Û †Ûψ, ϕ) = (Ûψ, Ûϕ) =
∑
i,j

(ψ, ei)(ϕ, ej)
∗(e′i, e

′
j) =

∑
i,j

(ψ, ei)(ej , ϕ)δij =
∑
i

(ψ, ei)(ej , ϕ) = (ψ, ϕ)

και άρα Û †Û = Î . Ομοίως δείχνεται ότι Û Û † = Î .

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα των μοναδιαίων τελεστών είναι ότι ορίζουν μετασχηματισμούς
που διατηρούν τις ιδιοτιμές ενός τελεστή. Έστω Âψ = aψ. Ορίζουμε ψ′ = Û †ψ. Τότε Û †ÂÛψ′ =
Û †ÂÛ Û †ψ = Û †Âψ = aÛ †ψ = aψ′, δηλαδή το ψ′ είναι ιδιοδιάνυσμα του Û †ÂÛ με ιδιοτιμή a. Άρα
οι τελεστές Û †ÂÛ και Â έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές.

Τέλος, παρατηρούμε ότι το γινόμενο δύο μοναδιαίων τελεστών είναι μοναδιαίος τελεστής. Αν Û1

και Û2 είναι μοναδιαίοι, τότε Û1Û2(Û1Û2)
† = Û1Û2Û

†
2 Û

†
1 = Û1Û

†
1 = Î .

Οπότε, το σύνολο U(H) όλων των μοναδιαίων τελεστών σε ένα χώρο ΧίλμπερτH είναι κλειστό
ως προς τον πολλαπλασιασμό και ορίζει μία ομάδα, που καλείται μοναδιαία ομάδα του H (για τον
ορισμό της ομάδας, βλ. κεφ. 12).
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Ένθετο 5.2. Επιπλοκές στον ορισμό αυτοσυζυγών τελεστών

Στο κεφάλαιο 5.1 ορίσαμε το συζυγή ενός τελεστή Â† ενός τελεστή Âαπό την απαίτηση να ισχύει (Âϕ, ψ) =
(ϕ, Â†ψ) για κάθε ϕ, ψ ∈ H. Αυτός ο ορισμός είναι εντάξει αν ο Â είναι φραγμένος. Αλλά για ένα μη
φραγμένο τελεστή, το ϕ ανήκει στο πεδίο ορισμούDÂ του Â και το ψ στο πεδίο ορισμούDÂ† του Â†, τα
οποία δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Ακόμα και αν τοDÂ είναι ένα πυκνό σύνολο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση
ότι τοDÂ† θα είναι πυκνό.

Ο ορισμός ενός αυτοσυζυγή τελεστή, Â = Â† περιλαμβάνει και την ισότητα μεταξύ των αντιστοίχων
πεδίων ορισμού,DÂ = DÂ† . Αυτό είναι μία μη τετριμμένη υπόθεση. Θα το διαπιστώσουμε εξετάζοντας τον
τελεστή p̂ = −i ∂∂x ο οποίος ορίζεται στο χώρο ΧίλμπερτH = L2([0, a]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων
συναρτήσεων στο διάστημα [0, a]. Το πεδίο ορισμού του p̂ είναι πυκνό στο H. Ωστόσο το πεδίο ορισμού
του p̂†, ο οποίος επίσης γράφεται−i ∂∂x δεν είναι. Για να το δούμε, υπολογίζουμε

(p̂ϕ, ψ)− (ϕ, p̂†ψ) = −i
∫ a

0

dx(ψ∗ϕ′ + ψ∗′ϕ) = −i
∫ a

0

(ψ∗ϕ)” = −i[ψ∗(a)ϕ(a)− ψ∗(0)ϕ(0)]. (5.12)

Δεν υπάρχει περιορισμός στις τιμές ϕ(0), ϕ(a), άρα ο μόνος τρόπος να δίνει μηδέν η Εξ. (5.12) είναι αν
ψ(0) = ψ(a) = 0. Δηλαδή το πεδίο ορισμού του p̂† (στο οποίο ανήκει η ψ) είναι υποσύνολο του πεδίου
ορισμού του p̂,Dp̂† ⊂ Dp̂.

Από την άλλη, αν εξετάσουμε την Εξ. (5.12) βάζοντας στη θέση του p̂ τον p̂†, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει
περιορισμός για τις τιμές ψ(0) και ψ(a), οπότεDp̂† = Dp̂†† .

Ένας τελεστής Â καλείται συμμετρικός αν ικανοποιεί τη σχέση (Âϕ, ψ) = (ϕ, Â†ψ), το πεδίο ορισμού
του είναι πυκνό και ισχύειDÂ ⊆ DÂ† . Είναι προφανές ότι ο p̂† είναι συμμετρικός, ενώ ο p̂ δεν είναι.

Ένας αυτοσυζυγής τελεστής είναι πάντα συμμετρικός, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Το πεδίο ορισμού
ενός συμμετρικού τελεστή μπορεί να επεκταθεί ώστε να οριστεί ένας αυτοσυζυγής τελεστής, αλλά αυτό
μπορεί να μη γίνεται με μοναδικό τρόπο.

Ως παράδειγμα, θεωρούμε τους τελεστές p̂θ = −i ∂∂x με πεδίο ορισμού όλες τις τετραγωνικά ολοκλη-
ρώσιμες συναρτήσεις ϕ στο [0, a] που ικανοποιούν

ϕ(a) = eiθϕ(0). (5.13)

Για να μηδενίζεται η Εξ. (5.12), πρέπει να ισχύειψ∗(a)eiθ = ψ∗(0), ήψ(a) = eiθψ(0), άραDp̂θ = Dp̂†θ
. Άρα

ο τελεστής p̂θ είναι αυτοσυζυγής εφόσον ορίζεται στο χώρο ΧίλμπερτHθ των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων
συναρτήσεων που ικανοποιούν τη συνθήκη (5.13). Το ενδιαφέρον είναι ότι για διαφορετικές τιμές του θ
παίρνουμε τελεστές p̂θ με ξένο μεταξύ τους πεδίο ορισμού. Στην κβαντική θεωρία, οι διαφορετικές επεκτά-
σεις αντιστοιχούν σε διαφορετικό χώρο Χίλμπερτ και άρα περιγράφουν διαφορετικό φυσικό σύστημα.

Συμπεραίνουμε ότι η απόδειξη ότι ένας μη-φραγμένος τελεστής Â είναι αυτοσυζυγής μπορεί να είναι
εξαιρετικά δύσκολη. Είναι ευκολότερο να ορίσει κανείς φραγμένους τελεστές, γι’ αυτό συχνά κανείς πρώτα
εστιάζει στο ορισμό μοναδιαίων τελεστών της μορφής Ûs = eisÂ για s ∈ RRR. Σύμφωνα με το θεώρημα του
Στόουν [78, 79, 80] αν υπάρχει μία οικογένεια μοναδιαίων τελεστών Ûs, η οποίοι ικανοποιούν την εξίσωση
ÛsÛs′ = Ûs+s′ για κάθε s, s′ ∈ RRR και είναι συνεχείς ως προς το s, τότε Ûs = eisÂ για κάποιον αυτοσυζυγή
τελεστή Â. Έτσι, αντί να ορίσει κανείς τον Â απευθείας, επιχειρεί να ορίσει μια οικογένεια μοναδιαίων
τελεστών Ûs με τις παραπάνω ιδιότητες και μετά παίρνει τον Â ως−i( dds Ûs)s=0.

5.2.4 Θετικοί τελεστές
Ορισμός 5.9 Αν (Âψ, ψ) ≥ 0 για κάθε ψ ∈ H ο Â καλείται θετικός και γράφουμε Â ≥ 0.

Ένας θετικός τελεστής είναι ένας αυτοσυζυγής τελεστής με μη-αρνητικές ιδιοτιμές. Αν Âψ = aψ
για a < 0, τότε θα ίσχυε (Âψ, ψ) = a(ψ, ψ) < 0.

Παρατηρούμε ότι αν λ > 0 και Â ≥ 0, B̂ ≥ 0, τότε λÂ + B̂ ≥ 0. Επίσης, Â†Â ≥ 0 για κάθε
τελεστή Â, αφού (Â†Âϕ, ϕ) = (Âϕ, Âϕ) = ∥Âϕ∥2 ≥ 0 για κάθε διάνυσμα ϕ.

Τέλος, ορίζουμε την έννοια της ανισότητας μεταξύ δύο αυτοσυζυγών τελεστών Â και B̂: Â ≥ B̂,
αν Â− B̂ ≥ 0.
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Σχήμα 5.1: Το σύνολο όλων των τελεστών σε ένα χώρο Χίλμπερτ και τα σημαντικότερα υπόσύνολά του.

5.2.5 Προβολικοί τελεστές

Ορισμός 5.10 Προβολικός λέγεται κάθε αυτοσυζυγής τελεστής P̂ που ικανοποιεί τη σχέση P̂ 2 = P̂ .

Προκύπτει αμέσως ότι ιδιοτιμές ενός προβολικού τελεστή είναι 0 και 1. Αν P̂ψ = aψ, τότε P̂ 2ψ =
a2ψ. Αλλά καθώς P̂ 2 = P̂ , a2 = a, οπότε a = 0 ή a = 1. Κάθε προβολικός τελεστής είναι θετικός.

Αν ψ είναι μοναδιαίο διάνυσμα του χώρου Χίλμπερτ H, τότε ο τελεστής P̂ψ που ορίζεται από
τη δράση P̂ψϕ = (ϕ, ψ)ψ για κάθε ϕ ∈ H είναι προβολικός. Στο φορμαλισμό Ντιράκ γράφουμε
P̂ψ = |ψ⟩⟨ψ|. Ο τελεστής P̂ψ καλείται μονοδιάστατος προβολικός τελεστής.

Ο παραπάνω ορισμός επεκτείνεται για κάθε ορθοκανονικό σύνολο S = {e1, . . . , en} με n διανύ-
σματα. Ορίζουμε P̂Sϕ =

∑n
i=1(ϕ, ei)ei για κάθε ϕ ∈ H. Εύκολα δείχνεται ότι ο P̂S είναι προβολικός

τελεστής. Στο φορμαλισμό Ντιράκ γράφεται ως P̂S =
∑n

i=1 |i⟩⟨i| .
Σε κάθε υπόχωρο V του χώρου ΧίλμπερτH αντιστοιχεί ο προβολικός τελεστής P̂V ϕ = ϕV , όπου

ϕV είναι η προβολή του διανύσματος ϕ ∈ H στον υπόχωρο V , όπως δίνεται από την Εξ. (4.23).
Στο συμπληρωματικό υπόχωρο V ⊥ αντιστοιχεί ο προβολικός τελεστής P̂V ⊥ = Î − P̂V . Αντίστροφα,
σε κάθε προβολικό τελεστή P̂ αντιστοιχεί ο ιδιόχωρος V1 της ιδιοτιμής 1 του P̂ . Συμπεραίνουμε ότι
υπάρχει μία μοναδική αντιστοίχιση προβολικών τελεστών και υπόχωρων σε κάθε χώρο Χίλμπερτ.

Για κάθε τελεστή Â, το γινόμενο P̂V ÂP̂V ορίζει έναν τελεστή στον υπόχωρο V , ο οποίος καλείται
η προβολή του Â στον V .

5.3 Συναρτήσεις τελεστών
Είδαμε νωρίτερα πώς ορίζεται μια πολυωνυμική συνάρτηση ενός τελεστή. Βεβαίως όλες οι συ-

ναρτήσεις δεν είναι πολυωνυμικές, αλλά πολλές συναρτήσεις προσεγγίζονται αρκετά καλά από πο-
λυώνυμα, οπότε χρησιμοποιώντας την έννοια του ορίου μπορούμε να ορίσουμε γενικότερες συναρ-
τήσεις, τουλάχιστον για αυτοσυζυγείς τελεστές.

Γνωρίζουμε ότι οι αναλυτικές συναρτήσεις στοRRR μπορούν να οριστούν σαν όρια πολυωνύμων,
χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα τους κατά Τέιλορ. Για παράδειγμα, η εκθετική συνάρτηση f(x) = ex

γράφεται ως όριο των πολυωνύμων hn(x) =
∑n

k=1 x
k/k!, για n→ ∞. Αποδεικνύεται ότι μπορούμε

να επεκτείνουμε τον ορισμό συναρτήσεων τελεστών f(Â) για όλες τις αναλυτικές συναρτήσεις f :
RRR → CCC και αυτοσυζυγείς τελεστές Â.

Αλλάμπορούμε ναθεωρήσουμε και όριαακολουθιώναναλυτικώνσυναρτήσεων. Για παράδειγμα,
η ακολουθία συναρτήσεων fn(x) = 1

2
(1 + tanh(nx)) συγκλίνει στο όριο n→ ∞ στη συνάρτηση βή-
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ματος

θ(x) =

{
0 x < 0
1 x > 0

. (5.14)

Ομοίως, η ακολουθία συναρτήσεων

gn(x) = fn(x− a)fn(b− x) (5.15)

συγκλίνει στη χαρακτηριστική συνάρτηση χ[a,b](x) του διαστήματος [a, b] ⊂ RRR.
Οπότε παίρνοντας τα κατάλληλα όρια στον ορισμό των συναρτήσεων μπορούμε να ορίσουμε το

f(Â) για συναρτήσεις f που δεν είναι αναλυτικές και που έχουν σημεία ασυνέχειας. Οι γενικότε-
ρες συναρτήσεις για τις οποίες μπορεί να οριστεί συνάρτηση αυτοσυζυγών τελεστών καλούνται στα
μαθηματικά μετρήσιμες. Σ’ αυτό το βιβλίο, όταν μιλάμε για συναρτήσεις f : RRR → CCC υποννοούμε
πάντα ότι είναι μετρήσιμες. Γι αυτές τις συναρτήσεις η εξίσωση ιδιοτιμών Âψ = aψ συνεπάγεται
ότι f(Â)ψ = f(a)ψ. Γενικά, οποιαδήποτε αλγεβρική ιδιότητα χαρακτηρίζει μία συνάρτηση f(x), θα
χαρακτηρίζει και τους τελεστές f(Â).

Μια από τις πλέον χρήσιμες συναρτήσεις τελεστών είναι η εκθετική eÂ =
∑∞

n=1
1
n!
Ân. Για εκθε-

τικά με φανταστικό όρισμα ισχύει η ταυτότητα eixe−ix = 1 και άρα eiÂe−iÂ = Î για κάθε αυτοσυζυγή
τελεστή Â. Λόγω της αυτοσυζυγίας, (eiÂ)† = e−iÂ, οπότε eiÂ(eiÂ)† = Î . Καταλήγουμε ότι οι τελεστής
της μορφής eiÂ για αυτοσυζυγείς Â είναι μοναδιαίοι.

Επίσης πολύ χρήσιμη είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση χU ενός υποσυνόλου U τουRRR. Δεδομέ-
νου ότι μια χαρακτηριστική συνάρτηση χU παίρνει μόνο τιμές 0 και 1 ισχύει ότι χ2

U = χU . Οπότε για
κάθε αυτοσυζυγή τελεστή Â, ισχύει ότι χU(Â) = χU(Â)

2. Καταλήγουμε ότι οι τελεστές της μορφής
χU(Â) για αυτοσυζυγείς Â είναι προβολικοί.

Άλλες χρήσιμες συναρτήσεις τελεστών είναι η n-στη ρίζα θετικών τελεστών Â: n
√
Â, μέσω της

οποίας ορίζεται και η απόλυτη τιμή ενός τελεστή ως |Â| :=
√
Â†Â.

Τέλος, αναφέρουμε ότι η ταυτότητα (1− x)−1 = 1 + x+ x2 + x3 + . . . της γεωμετρικής σειράς
για |x| < 1, έχει την αντίστοιχή της για αυτοσυζυγείς τελεστές Â με ||Â|| < 1,

(1− Â)−1 = 1 + Â+ Â2 + Â3 + . . . , (5.16)

η οποία όπως θα δούμε έχει πολλές εφαρμογές.

5.4 Μεταθέτες τελεστών

5.4.1 Ορισμός και ιδιότητες
Ορισμός 5.11 Μεταθέτης δυο τελεστών Â και B̂ καλείται ο τελεστής [Â, B̂] := ÂB̂ − B̂Â.

Παρατηρούμε ότι αν Â και B̂ είναι αυτοσυζυγείς τελεστές, τότε και ο τελεστής Ĉ = i[Â, B̂] είναι
αυτοσυζυγής. Όντως, Ĉ† = −i(ÂB̂ − B̂Â)† = −i(B̂Â− ÂB̂) = −i[B̂, Â] = Ĉ.

Αν δύο τελεστές Â και B̂ ικανοποιούν τη σχέση [Â, B̂] = 0, τότε λέμε ότι οι Â και B̂ μετατίθενται.
Οι παρακάτω ιδιότητες των μεταθετών αποδεικνύονται με κατευθείαν χρήση του ορισμού.

1. [Â, Î] = 0.
2. [Â, B̂] = −[B̂, Â].
3. [Â, B̂ + Ĉ] = [Â, B̂] + [Â, Ĉ].
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4. [Â, B̂Ĉ] = [Â, B̂]Ĉ + B̂[Â, Ĉ].
5. [Â, [B̂, Ĉ]] + [Ĉ, [Â, B̂]] + [B̂, [Ĉ, Â]] = 0. ταυτότητα Γιακόμπι (Jacobi).

Η ιδιότητα 4 παραπάνω σημαίνει ότι αν [Â, B̂] = 0, τότε και [Â2, B̂] = Â[Â, B̂] + [Â, B̂] = 0.
Επαγωγικά βρίσκουμε αμέσως ότι για κάθε ακέραιο n, [Ân, B̂] = 0. Άρα και για κάθε συνάρτηση
f που μπορεί να προσδιοριστεί από διαδοχικά όρια συναρτήσεων ξεκινώντας από πολυώνυμα θα
ισχύει ότι [f(Â), B̂] = 0.

Έστω δύο αυτοσυζυγείς τελεστές Â και B̂, όπου [Â, B̂] = 0. Αν Âϕ = aϕ, τότε ÂB̂ϕ = B̂Âϕ =
aB̂ϕ, δηλαδή το διάνυσμα B̂ϕ είναι ιδιοδιάνυσμα του Â. Αν η ιδιοτιμή a δεν είναι εκφυλισμένη, τότε
B̂ϕ = bϕ για κάποια σταθερά b. Αν η ιδιοτιμή a είναι εκφυλισμένη, μπορούμε πάντα να βρούμε ένα
ιδιοδιάνυσμα ϕ του Â που να ικανοποιεί B̂ϕ = bϕ. Η απόδειξη έχει ως εξής.

Έστω Va ο αντίστοιχος ιδιόχωρος,και ei μια ορθοκανονική βάση στο Va. Κατασκευάζουμε τον πί-
νακα Bij = (B̂ei, ej). Κάθε ιδιοδιάνυσμα ci του πίνακα BT

ij , ικανοποιεί τη σχέση
∑

iBijci = bcj για
μια σταθερά b. Θέτοντας ϕ =

∑
i ciei

B̂ϕ =
∑
j

(B̂ϕ, ej)ej =
∑
i,j

ci(B̂ei, ej)ej =
∑
i,j

ciBijej = b
∑
j

cjej = bϕ. (5.17)

Καταλήγουμε ότι υπάρχουν διανύσματα ϕa,b τα οποία ικανοποιούν Âϕa,b = aϕa,b και B̂ϕa,b =

bϕa,b για κάθε ιδιοτιμή a του Â και b του B̂. Άρα για κάθε ζεύγος τιμών (a, b) υπάρχει ένας υπόχωρος
V̂a,b, που είναι κοινός ιδιόχωρος των Â και B̂.

5.4.2 Σημαντικές ταυτότητες
Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η σχέση των μεταθετών με τις εκθετικές συναρτήσεις τελεστών, η οποία

αποτυπώνεται στα δύο ακόλουθα θεωρήματα.

Θεώρημα 5.12 Ταυτότητα BCH (Baker–Campbell–Hausdorff).

eÂeB̂ = exp
(
Â+ B̂ +

1

2
[Â, B̂] +

1

12
[Â, [Â, B̂]]− 1

12
[B̂, [Â, B̂]] + . . .

)
.

Σκιαγράφημα της απόδειξης. Έστω Ĉ = log[eÂeB̂]. Γράφουμε eÂeB̂ = (1 + Â + 1
2Â

2 + 1
3!Â

3 . . .)(1 + B̂ +
1
2B̂

2+ 1
3!B̂

3+ . . .) = 1+(Â+ B̂)+ 1
2(Â

2+ B̂2+2ÂB̂)+ 1
6(Â

3+3Â2B̂+3ÂB̂2+ B̂3)+ . . .. Αντικαθιστούμε
στη σειρά για το λογάριθμο log(1+x) = x− 1

2x
2+ 1

3x
3+ . . . προκειμένου να υπολογίσουμε το Ĉ. Κρατώντας

μέχρι τρίτης τάξης όρους ως προς Â και B̂ επαληθεύεται το ανάπτυγμα μέχρι αυτήν την τάξη. Για υψηλότερες
τάξεις απαιτούνται περισσότεροι όροι ήδη από το ανάπτυγμα του εκθετικού ¹.

Θεώρημα 5.13 Ταυτότητα του Χάνταμαρ (Hadamard)

eÂB̂e−Â = B̂ + [Â, B̂] +
1

2!
[Â, [Â, B̂]] +

1

3!
[Â, [Â, [Â, B̂]]] + . . . .

Απόδειξη. Θεωρούμε τον τελεστή Ĉ(s) = esÂB̂e−sÂ και παίρνουμε ανάπτυγμα Τέιλορ γύρω από το s = 0.
Στο τέλος θέτουμε s = 1. Ο πρώτος όρος στο ανάπτυγμα Τέιλορ είναι Ĉ(0) = B̂. Βρίσκουμε d

ds Ĉ(s) =

ÂesÂB̂e−sÂ − esÂB̂e−sÂÂ = ÂĈ(s)− Ĉ(s)Â, οπότε ο δεύτερος όρος στο ανάπτυγμα Τέιλορ είναι Ĉ ′(0) =

[Â, Ĉ(0)] = [Â, B̂]. Ομοίως, στον υπολογισμό του τρίτου όρου βρίσκουμε Ĉ ′′(0) = [Â, Ĉ ′(0)], και γενικά ο
όρος n-στης παραγώγου Ĉ(n)(0) = [Â, Ĉ(n−1)(0)]. Αθροίζοντας τους όρους του αναπτύγματος Τέιλορ κατα-
λήγουμε στο ζητούμενο.

Άμεση συνέπεια της ταυτότητας BCH είναι ο τύπος γινομένου του Τρότερ (Tro er) [83].
¹Για περισσότερους όρους στο ανάπτυγμα, βλ. το σχετικό άρθρο της wikipedia [81], ενώ για υπολογισμό της σειράς

βλ. το πρόγραμμα στο mathworld [82].
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Πρόταση 5.14 Για κάθε τελεστή Â και B̂, eÂ+B̂ = limn→∞

(
eÂ/neB̂/n

)n
.

Απόδειξη. Η ταυτότητα BCH μας δίνει ότι eÂ/neB̂/n = exp[Â/n+ B̂/n+O(n−2)]. Οπότε στο όριο μεγάλου n,
eÂ/neB̂/n = Î + 1

n(Â+ B̂)+O(n−2), και άρα limn→∞

(
eÂ/neB̂/n

)n
= limn→∞

(
Î + 1

n(Â+ B̂)
)n

= eÂ+B̂ .

5.4.3 Ο μεταθέτης του Χάιζενμπεργκ
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίπτωση των μεταθετών τελεστών θέσης x̂ και ορμής p̂ που ικανο-

ποιούν τη σχέση του Χάιζενμπεργκ (3.6), [x̂, p̂] = iÎ . Σ’ αυτήν την περίπτωση βρίσκουμε

[x̂n, p̂] = inx̂n−1. (5.18)

Ο όρος στο δεξί μέλος είναι η παράγωγος της xn. Οπότε για κάθε συνάρτηση f(x) (που μπορεί να
οριστεί από όρια πολυωνύμων) παίρνουμε

[f(x̂), p̂] = if ′(x̂). (5.19)

Κατά τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε ότι [x̂, f(p̂)] = if ′(p̂).
Οι μοναδιαίοι τελεστές

V̂ (a, b) = exp (iax̂− ibp̂) , (5.20)

όπου a και b πραγματικοί αριθμοί καλούνται τελεστές του Βάυλ (Weyl).
Το γινόμενο δυο τελεστών Βάυλ V̂ (a1, b1) και V̂ (a2, b2) υπολογίζεται με την ταυτότητα BCH. Βρί-

σκουμεότι [ia1x̂−ib1p̂, ia2x̂−ib2p̂] = i(a1b2−a2b1)Î . Αλλάαφούοπρώτος μεταθέτης στοανάπτυγμα
είναι ανάλογος της μονάδας, οι όροι που περιέχουν πάνω από δυο μεταθέτες στην ταυτότητα BCH
μηδενίζονται, οπότε παίρνουμε την απλή έκφραση

V̂ (a1, b1)V̂ (a2, b2) = V̂ (a1 + a2, b1 + b2)e
i
2
(a2b1−a1b2). (5.21)

Για να δούμε τη σημασία των τελεστών Βάυλ, υπολογίζουμε

V̂ −1(a, b)x̂V̂ (a, b) = x̂+ bÎ V̂ −1(a, b)p̂V̂ (a, b) = p̂+ aÎ (5.22)

όπου χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα του Χάνταμαρ. Βλέπουμε ότι ο τελεστής V̂ (a, b) μετατοπίζει
τη θέση κατά b και την ορμή κατά a.

Αυτή η ιδιότητα του τελεστή Βάυλ επιβεβαιώνεται από τη δράση του σε κυματοσυναρτήσεις. Η
Εξ. (5.21) για a1 = a, a2 = 0, b1 = 0 και b2 = −b δίνει V̂ (a,−b) = e

i
2
abV̂ (a, 0)V̂ (0,−b), ή ισοδύναμα,

eiax̂+ibp̂ = e
i
2
abeiax̂eibp̂. (5.23)

Η δράση του eibp̂ σε μία κυματοσυνάρτηση ψ βρίσκεται ως

eibp̂ψ(x) =
∞∑
n=0

(ib)n

n!
p̂nψ(x) =

∞∑
n=0

bn

n!

dnψ(x)

dxn
= ψ(x+ b), (5.24)

όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήσαμε την έκφραση του αναπτύγματος Τέιλορ. Βλέπουμε ότι
η κυματοσυνάρτηση μετατοπίζεται κατά b από τη δράση του eibp̂. Χρησιμοποιώντας την Εξ. (5.23)
καταλήγουμε ότι

eiax̂+ibp̂ψ(x) = e
i
2
ab+ibxψ(x+ b). (5.25)

Από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούμε το φορμαλισμό Ντιράκ.
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5.5 Το φασματικό θεώρημα σε πεπερασμένες διαστάσεις
Με το φασματικό θεώρημα μεταβαίνουμε στο φορμαλισμό Ντιράκ. Ο φορμαλισμός Ντιράκ είναι

άβολος για τις αποδείξεις των ως τώρα αποτελεσμάτων, αλλά στο φασματικό θεώρημα τονίζονται
τα δυνατά του σημεία. Άλλωστε το κίνητρο ανάπτυξής του ήταν ακριβώς η μελέτη του φάσματος
τελεστών.

Η σημασία του φασματικού θεωρήματος πηγάζει από τη θέση του Χάιζενμπεργκ, ότι τα φυσικά
μεγέθη στην κβαντική θεωρία είναι τελεστές (πίνακες). Ωστόσο οι μετρήσεις φυσικών ποσοτήτων
καταλήγουν πάντα σε απλούς αριθμούς ως τιμές των φυσικών ποσοτήτων. Ο μοναδικός τρόπος να
πάρει κανείς με φυσικό τρόπο αριθμούς από πίνακες είναι προσδιορίζοντας τις ιδιοτιμές τους, ή
γενικότερα, το φάσμα τους.

Θα εξετάσουμε πρώτα την περίπτωση του φασματικού θεωρήματος σε χώρους Χίλμπερτ πεπε-
ρασμένης διάστασης. Εδώ το βασικά αποτελέσματα είναι ήδη γνωστά από τη θεωρία πινάκων και
αρκεί να τα βάλουμε στην κατάλληλη λογική σειρά.

5.5.1 Απόδειξη του φασματικού θεωρήματος
Έστω αυτοσυζυγής τελεστής Â στο χώρο CCCN . Θα εξετάσουμε πρώτα την περίπτωση που δεν

υπάρχει εκφυλισμός, δηλαδή ο Â έχει διαφορετικές ιδιοτιμές an, για n = 1, 2, . . . , N . Σε κάθε ιδιο-
τιμή αντιστοιχεί μία κανονικοποιημένη ιδιοκατάσταση |n⟩, που είναι μοναδική εκτός από αλλαγές
φάσης |n⟩ → eiθ|n⟩.

Το σύνολο των N ιδιοκαταστάσεων |n⟩ ορίζει μία ορθοκανονική βάση στο χώρο Χίλμπερτ CCCN ,
οπότε έχουμε την ανάλυση της μονάδας Î =

∑N
n=1 |n⟩⟨n|. Για κάθε διάνυσμα |ψ⟩,

Â|ψ⟩ = Â
N∑
n=1

⟨n|ψ⟩|n⟩ =
N∑
n=1

⟨n|ψ⟩Â|n⟩ =
N∑
n=1

an|n⟩⟨n|ψ⟩. (5.26)

Καταλήγουμε ότι

Â =
N∑
n=1

an|n⟩⟨n|. (5.27)

Θεωρούμε τώρα τη γενικότερη περίπτωση όπου ο αυτοσυζυγής τελεστής Â στο χώρο CCCN έχει
εκφυλισμένες ιδιοτιμές. Τότε υπάρχουν K διαφορετικές ιδιοτιμές, όπου K < N . Σε κάθε ιδιοτιμή
an, n = 1, 2, . . . , K αντιστοιχεί ένας ιδιόχωρος Vn, ΄διάστασηςDn, έτσι ώστε

∑K
n=1Dn = N .

Ορίζουμε μία ορθοκανονική βάση σε κάθε υπόχωρο Vn. Συμβολίζουμε τα αντίστοιχα διανύσματα
ως |n, in⟩, in = 1, 2, . . . , Dn. Εξ ορισμού ⟨n, in|n, jn⟩ = δinjn . Ο προβολικός τελεστής που αντιστοιχεί
στο Vn είναι

P̂n =
∑
in

|n, in⟩⟨n, in|. (5.28)

Θα αποκαλούμε τους τελεστές P̂n φασματικούς προβολείς του Â.
Τα διανύσματα |n, in⟩ είναι ιδιοδιανύσματα του Â. Δύο διανύσματα |n, in⟩ και |m, im⟩ με n ̸=

m ανήκουν σε διαφορετικούς υπόχωρους, άρα είναι μεταξύ τους κάθετα, ⟨n, in|m, jm⟩ = 0. Αυτό
σημαίνει ότι P̂nP̂n = 0, αν n ̸= m. Ισχύει βεβαίως ότι P̂ 2

n = P̂n, άρα καταλήγουμε στην ιδιότητα
αμοιβαίου αποκλεισμού

P̂nP̂m = P̂nδnm (5.29)
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Το σύνολο των διανυσμάτων |n, in⟩ για όλα ταnορίζει μία ορθοκανονική βάσηστο χώροΧίλμπερτ
CCCN , αφού περιέχει

∑K
n=1Dn = N κανονικοποιημένα και αμοιβαίως ορθογώνια διανύσματα. Από

την ανάλυση της μονάδας

K∑
n=1

Dn∑
in=1

|n, in⟩⟨n, in| = Î , (5.30)

και από την Εξ. (5.28) παίρνουμε καταλήγουμε στην ιδιότητα εξάντλησης

K∑
n=1

P̂n = 1. (5.31)

Οι όροι ”ιδιότητα εξάντλησης” και ”ιδιότητα αμοιβαίου αποκλεισμού” προϋποθέτουν την ερμηνεία
των φασματικών προβολέων ως ενδεχόμενα, την οποία θα αναπτύξουμε στο κεφ. 5.8. Σημαίνουν
ότι ένα ενδεχόμενο θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (εξάντληση άλλων εναλλακτικών) και ότι αν
πραγματοποιηθεί ένα από αυτά αποκλείεται να πραγματοποιηθεί κάποιο άλλο.

Αν δράσουμε τον Â πάνω σε ένα διάνυσμα |ψ⟩ και χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση της μονάδας
(5.30) παίρνουμε

Â =
K∑
n=1

anP̂n, (5.32)

της οποίας η Εξ. (5.27) είναι ειδική περίπτωση.
Από το γεγονός ότι οι ιδιοτιμές του f(Â) είναι f(a) συμπεραίνουμε ότι

f(Â) =
K∑
n=1

f(an)P̂n. (5.33)

Καταλήξαμε λοιπόν στο ακόλουθο αποτέλεσμα.

Θεώρημα 5.15 Φασματικό θεώρημα σε χώρο Χίλμπερτ πεπερασμένων διαστάσεων. Κάθε αυτοσυ-
ζυγής τελεστής Â χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ιδιοτιμών an και ένα σύνολο φασματικών προ-
βολέων P̂n, όπου n = 1, 2, . . . , K. Οι φασματικοί προβολείς ικανοποιούν τις ιδιότητες αμοιβαίου
αποκλεισμού (P̂nP̂m = P̂nδnm) και εξάντλησης

∑K
n=1 P̂n = 1. Για κάθε συνάρτηση f : RRR → CCC ισχύει

ότι f(Â) =
∑K

n=1 f(an)P̂n.

Σε ότι ακολουθεί, όταν γράφουμε έναν αυτοσυζυγή τελεστή Â ως Â =
∑

n anP̂n, θα υπονοείται
ότι an είναι οι ιδιοτιμές του και P̂n οι αντίστοιχοι φασματικοί προβολείς.

Παράδειγμα 5.4. Στο χώρο ΧίλμπερτCCC3 θεωρούμε τον τελεστή/πίνακα

Â =

 −2 0 0
0 1 3i
0 −3i 1

 .

Η χαρακτηριστική εξίσωση det(Â− λÎ) = 0, οδηγεί στην πολυωνυμική εξίσωση

(λ+ 2)(λ2 − 2λ− 8) = 0,
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με μία διπλά εκφυλισμένη λύση λ = −2 και μία απλή λύση λ = 4. Το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυ-
σμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ = 4 είναι το

|4⟩ = 1√
2

 0
i
1


Στην ιδιοτιμή λ = −2 αντιστοιχούν όλα τα ιδιοδιανύσματα της μορφές c1

c2
ic2

 ,

όπου c1, c2 ∈ CCC, τα οποία ορίζουν έναν δισδιάστατο ιδιόχωρο V−2. Διαλέγουμε μία ορθοκανονική
βάση στο V−2 με τα διανύσματα

| − 2, a⟩ =

 1
0
0

 | − 2, b⟩ = 1√
2

 0
1
i

 .

Ο φασματικός προβολέας που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ = 4 είναι

P̂4 = |4⟩⟨4| = 1

2

 0
i
1

( 0 −i 1
)
=

1

2

 0 0 0
0 1 i
0 −i 1

 .

Ο φασματικός προβολέας που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ = −2 είναι

P̂−2 = | − 2, a⟩⟨−2, a|+ | − 2, b⟩⟨−2, b|

=

 1
0
0

( 1 0 0
)
+

1

2

 0
1
i

( 0 1 −i
)
=

 1 0 0
0 1

2
− i

2

0 i
2

1
2

 .

Οπότε η φασματική ανάλυση του Â δίνει

Â = (−2)

 1 0 0
0 1

2
− i

2

0 i
2

1
2

+ (4)
1

2

 0 0 0
0 1 i
0 −i 1

 .

Υπολογίζουμε τον τελεστή eiÂx

eiÂx = e−2ix

 1 0 0
0 1

2
− i

2

0 i
2

1
2

+ e4ix
1

2

 0 0 0
0 1 i
0 −i 1

 .

5.5.2 Διάταξη των ιδιοτιμών
Υπάρχει ένα σημαντικό θεώρημα που οφείλεται στον Βάυλ, σύμφωνα με το οποίο η ανισότητα

μεταξύ τελεστών επάγει ανισότητα μεταξύ των αντίστοιχων ιδιοτιμών.
Έστω Â αυτοσυζυγής τελεστής στοCCCN . Ορίζουμε την αύξουσα διάταξη των ιδιοτιμών του Â, ως

την ακολουθία πραγματικών αριθμών an, για n = 1, 2, . . . , N , στην οποία κάθε ιδιοτιμή του Â με
εκφυλισμόD εμφανίζεταιD διαδοχικές φορές, και

an ≤ am για κάθε n < m.
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Θεώρημα 5.16 (Θεώρημα διάταξης του Βάυλ.) Αν Â και B̂ αυτοσυζυγείς τελεστές στοCCCN , με αύξου-
σες ακολουθίες ιδιοτιμών an και bn αντίστοιχα, και Â ≥ B̂, τότε an ≥ bn, για κάθε n = 1, 2, . . . , N .

Δηλαδή, η μικρότερη ιδιοτιμή του Â είναι μεγαλύτερη από τη μικρότερη ιδιοτιμή του B̂, η δεύτερη
μικρότερη ιδιοτιμή του Â είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη μικρότερη ιδιοτιμή του B̂, κοκ.

Η απόδειξη του θεωρήματος δίνεται στο ένθετο 5.2. Γενικεύεται για αυτοσυζυγείς τελεστές σε
απειροδιάστατο χώρο Χίλμπερτ [84]. Η σημασία του θεωρήματος έγκειται στο ότι μας επιτρέπει να
χρησιμοποιούμε ανισότητες τελεστών, προκειμένου να βρούμε ιδιότητες των ιδιοτιμών ενός τελεστή
ακόμα κι αν δεν τις έχουμε υπολογίσει εκπεφρασμένα.

Ένθετο 5.3. Το θεώρημα max-min και το θεώρημα διάταξης του Βάυλ

Σε ότι ακολουθεί, θα συμβολίσουμε την αύξουσα ακολουθία ιδιοτιμών ενός τελεστή Â ως µn(Â) (n =
1, 2m. . . ,N ).

Έστω μία ορθοκανονική βάση |n⟩ από ιδιοδιανύσματα του τελεστή Â στο χώρο ΧίλμπερτCCCN και κανο-
νικοποιημένο διάνυσμα |ψ⟩ =

∑
n=1 cn|n⟩ με

∑
n=1 |cn|2 = 1. Δεδομένου ότι µ1(Â) ≤ µn(Â) για κάθε

n,

⟨ψ|Â|ψ⟩ =
N∑
n=1

|cn|2µn(Â) ≥ µ1(Â)

N∑
n=1

|cn|2 = µ1(Â),

και άρα µ1(Â) = min||ψ||=1⟨ψ|Â|ψ⟩.
Περιοριζόμαστε σε διανύσματα |ψ⟩ κάθετα στο |1⟩, |ψ⟩ =

∑N
n=2 cn|n⟩. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε

ότι ⟨ψ|Â|ψ⟩ ≥ µ2(Â) και άρα

µ2(Â) = min
||ψ||=1,⟨1|ψ⟩=0

⟨ψ|Â|ψ⟩. (5.34)

Επαγωγικά βρίσκουμε για κάθε n

µn(Â) = min
||ψ||=1,⟨1|ψ⟩=0,...,⟨n−1|ψ⟩=0

⟨ψ|Â|ψ⟩.

Ας εξετάσουμε το ελάχιστο της ποσότητας ⟨ψ|Â|ψ⟩ για |ψ⟩ =
∑
n=1 cn|n⟩ κάθετο σε ένα τυχαίο διά-

νυσμα |ϕ⟩ =
∑N
n=1 dn|n⟩, δηλαδή

∑N
n=1 cnd

∗
n = 0. Το ελάχιστο βρίσκεται με τη μέθοδο των πολλαπλα-

σιαστών του Λαγκράνζ, δηλαδή ορίζουμε τη συνάρτηση

I(cn) =

N∑
n=1

|cn|2µn(Â)− λ

N∑
n=1

cnd
∗
n = 0,

όπου λ σταθερά, και βρίσκουμε το ελάχιστό της. Απαιτώντας ∂I/∂cn = c∗nµn(Â) − λd∗n, βρίσκουμε ότι
c∗n = λd∗n/µn(Â). Η τιμής της σταθεράς λ, βρίσκεται από την απαίτηση

∑N
n=1 |cn|2 = 1, που δίνει

λ2 =
(∑N

n=1 |dn|2/µn(Â)2
)−1

. Η συνθήκη καθετότητας ⟨ϕ|ψ⟩ = 0 δεν αλλάζει αν επιλέξουμε τα dn
να ικανοποιούν τη συνθήκη

∑N
n=1 |dn|2/µn(Â)2 = 1, έτσι ώστε λ = 1. Έτσι παίρνουμε

min
||ψ||=1,⟨ϕ|ψ⟩=0

⟨ψ|Â|ψ⟩ =
N∑
n=1

|dn|2

µn(Â)
. (5.35)

Ας θεωρήσουμε ότι τα dn είναι μεταβλητές. Παρατηρούμε ότι η ποσότητα (5.35) μεγιστοποιείται όταν
όλα τα dn είναι 0 εκτός από το d1 που παίρνει τιμή µn(Â). Αυτό σημαίνει ότι |ϕ⟩ ∼ |1⟩, οπότε ισχύει η Εξ.
(5.34). Δείξαμε λοιπόν ότι

µ2(Â) = max
|ϕ⟩

min
||ψ||=1,⟨ϕ|ψ⟩=0

⟨ψ|Â|ψ⟩.
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Ισοδύναμα, δεδομένου ότι το διάνυσμα |ϕ⟩ ορίζει ένα μονοδιάστατο υπόχωρο V ,

µ2(Â) = max
V,dimV=1

min
|ψ⟩∈V ⊥,||ψ||=1

⟨ψ|Â|ψ⟩.

Η παραπάνω σχέση γενικεύεται άμεσα για κάθε n, και μας δίνει το λεγόμενο θεώρημα max-min, γνωστό
και ως θεώρημα Κουράν-Φίσερ (Courant-Fischer)

Θεώρημα 5.17 Για κάθε n = 1, 2, . . . , N ,

µn(Â) = max
V,dimV=n−1

min
|ψ⟩∈V ⊥,||ψ||=1

⟨ψ|Â|ψ⟩.

Πλέον μπορούμε να αποδείξουμε το θεώρημα διάταξης του Βάυλ. Έστω δύο αυτοσυζυγείς τελεστές Ĉ
και D̂ στοCCCN . Το θεώρημα max-min σημαίνει ότι

µn(Ĉ + D̂) = max
V,dimV=n−1

min
|ψ⟩∈V ⊥,||ψ||=1

⟨ψ|Ĉ|ψ⟩+ max
V,dimV=n−1

min
|ψ⟩∈V ⊥,||ψ||=1

⟨ψ|D̂|ψ⟩

≥ max
V,dimV=n−1

min
|ψ⟩∈V ⊥,||ψ||=1

⟨ψ|Ĉ|ψ⟩+ µ1(D̂) = µn(Ĉ) + µ1(D̂).

Αν D̂ ≥ 0, τότε µ1(D̂) ≥ 0, οπότε η παραπάνω ανισότητα δίνει

µn(Ĉ + D̂) ≥ µn(Ĉ) (5.36)

Θέτοντας Ĉ = Â και D̂ = Â − B̂, για δύο αυτοσυζυγείς τελεστές Â και B̂, με Â ≥ B̂, η Εξ. (5.36) οδηγεί
στο ζητούμενο.

5.6 Το γενικό φασματικό θεώρημα

5.6.1 Γενικευμένες ιδιοτιμές
Σε χώρους Χίλμπερτ άπειρης διάστασης πρέπει να επανεξεταστεί ο ορισμός της ιδιοτιμής και του

ιδιοδιανύσματος γιατί δεν είναι επαρκής να αποδώσει αυτό που διαισθητικά θέλουμε σε μία φυσική
περιγραφή, δηλαδή τις ιδιοτιμές να αντιστοιχούν στις μετρήσιμες τιμές ενός φυσικού μεγέθους.

Ας θεωρήσουμε γιαπαράδειγμα τον τελεστή της ορμής p̂ = −i∂/∂xστο χώροΧίλμπερτL2(RRR, dx).
Οι συναρτήσεις ϕp(x) = eipx ικανοποιούν την εξίσωση ιδιοτιμών p̂ϕp = pϕk, αλλά δεν είναι τετραγω-
νικά ολοκληρώσιμες, οπότε δεν ανήκουν στο χώρο Χίλμπερτ. Οπότε υπό αυτήν την έννοια ο τελεστής
της ορμής δεν έχει ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις. Βεβαίως, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί μία
θεμελιώδη φυσική ποσότητα να μην έχει μετρήσιμες τιμές. Ο Ντιράκ πρότεινε ότι με κάποιο τρόπο
θα μπορούσαμε να ορίσουμε κετ |p⟩ που να ικανοποιούν τη σχέση p̂|p⟩ = p|p⟩, έτσι ώστε να μπο-
ρούμε να μιλάμε για γενικευμένες ιδιοτιμές τις ορμής και να λέμε ότι ο τελεστής της ορμής να έχει
συνεχές φάσμα.

Το ζήτημα είναι πώς πρέπει να οριστούν αυτά τα κετ, με τρόπο που να είναι μαθηματικά ορθός.
Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να γενικεύσουμε την έννοιας της ιδιοτιμήν. Ορίζουμε το φά-
σμα σ(Â) ενός τελεστή Âως ένα σύνολο που περιέχει τις ιδιοτιμές του Â (το διακριτό φάσμα) καθώς
και άλλα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε συνεχείς ποσότητες (το συνεχές φάσμα)—βλ. Ένθετο 5.3.
Σ’ αυτήν την περίπτωση τα κετ τύπου |p⟩ δεν αντιστοιχούν σε αυτόνομα μαθηματικά αντικείμενα,
αλλά αποτελούν συντομογραφία εκφράσεων που περιλαμβάνουν όρια ακολουθιών. Η δεύτερη επι-
λογή είναι να επεκτείνουμε το χώρο Χίλμπερτ σε ένα μεγαλύτερο διανυσματικό χώρο, ο οποίος να
δέχεται τα κετ του Ντιράκ ως στοιχεία. Η μέθοδος αυτή περιγράφεται στο Ένθετο 5.4.

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη μέθοδο, αλλά αντί να μπούμε στη λογική των αυστηρών
αποδείξεων, θα εξετάσουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση, τον τελεστή της ορμής.
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Ένθετο 5.4. Γενικός ορισμός φάσματος τελεστή

Ορισμός 5.18 Φάσμα σ(Â) ενός τελεστή Â σε ένα χώρο ΧίλμπερτH είναι το σύνολο όλων των μιγαδικών
αριθμών λ για τους οποίου ο τελεστής Â− λÎ δεν έχει φραγμένο αντίστροφο.

Παραδείγματα.

1. Κάθε ιδιοτιμή λ του Â ανήκει στο σ(Â), αφού ο τελεστής Â − λÎ έχει μια μηδενική ιδιοτιμή, άρα
δεν έχει αντίστροφο.

2. Έστω ο τελεστής x̂ στοL2(RRR, dx). Ο τελεστής x̂−λÎ δρα πολλαπλασιαστικά σε τετραγωνικά ολοκλη-
ρώσιμες συναρτήσεις ψ(x). Ο αντίστροφος του αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό μίας συνάρτησης
ψ(x) με (x− λ)−1. Γράφοντας λ = λR + iλI , υπολογίζουμε

∥(x̂− λ)−1ψ∥2 =

∫
dx

|ψ(x)|2

(x− λR)2 + λ2I
≤ 1

|λI |2

∫
dx|ψ(x)|2 =

||ψ||2

|λI |2
, (5.37)

οπότε ο τελεστής (x̂− λ)−1 είναι φραγμένος για λI ̸= 0. Για λI = 0, το ∥(x̂− λ)−1ψ∥2 αποκλίνει
για κάθε ψ που δε μηδενίζεται στο x = λR. Άρα ο (x̂−λ)−1 δεν είναι φραγμένος αν λI = 0, οπότε
σ(x̂) = RRR.

3. Έστω ο τελεστής Ĥ = −∂2x στο L2(RRR, dx). Έστω ψ(p) ο μετασχηματισμός Φουριέ της συνάρτη-
σης ψ(x). Τότε Ĥψ(x) =

∫
dpe−ipxp2ψ(p), οπότε (Ĥ − λ1)−1ψ(x) =

∫
dpe−ipx(p2 − λ)−1ψ(p).

Υπάρχουν τιμές του p για τις οποίες μηδενίζεται ο παρονομαστής μόνο αν λ ≥ 0 . Άρα, ο τελεστής
(Ĥ − λÎ)−1 είναι μη-φραγμένος για λ ≥ 0, οπότε σ(Ĥ) = RRR+.

Τύποι φάσματος
Οι ιδιοτιμές του τελεστή Â ορίζουν το υποσύνολοσp(Â) τουσ(Â), που καλείται διακριτόφάσμαήσημειακό
φάσμα του τελεστή. Αν λ ∈ σp(Â), τότε το διάνυσμα (Â − λÎ)−1ψ δεν ορίζεται για κανένα διάνυσμα
ψ ∈ Vλ, όπου Vλ o αντίστοιχος ιδιόχωρος του Â.

Το συνεχές φάσμα (absolutely con nuous spectrum) σc(Â) του τελεστή Â αποτελείται από όλα τα ση-
μεία του φάσματος σ(Â) για τα οποία το πεδίο τιμών του τελεστή (Â − λÎ) καλύπτει πυκνά όλο το χώρο
Χίλμπερτ. Ισοδύναμα λ ∈ σc(Â) αν το πεδίο ορισμού του τελεστή (Â−λÎ)−1 καλύπτει πυκνά όλο το χώρο
Χίλμπερτ.

Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον υπόχωρο V του H έτσι ώστε το (Â −
λÎ)−1ψ να μην ορίζεται για κάθε ψ ∈ V . Αυτή είναι και η βασική διαφορά από την περίπτωση του σημεια-
κού φάσματος.

Στο παράδειγμα 2 παραπάνω, το διάνυσμα (x − λ)−1ψ(x) για λ ∈ RRR δεν ορίζεται για όσες συναρτή-
σεις ικανοποιούν ψ(λ) ̸= 0. Δεδομένου ότι αυτή η συνθήκη αφορά μόνο ένα σημείο, μπορούμε για κάθε
συνάρτησηψ(x) να βρούμε μία συνάρτησηψϵ(x), η οποία να ταυτίζεται με τηνψ(x) παντού εκτός από μία
περιοχή εύρους ϵ γύρω από το λ, όπου η ψϵ μηδενίζεται. Τότε το διάνυσμα (x − λ)−1ψϵ(x) είναι καλώς
ορισμένο. Μπορούμε να προσεγγίσουμε το (x− λ)−1ψ(x) με όση ακρίβεια θέλουμε παίρνοντας επαρκώς
μικρό ϵ. Άρα o τελεστής (x− λ)−1 είναι πυκνά ορισμένος στο χώρο Χίλμπερτ, οπότε το φάσμα του x̂ είναι
συνεχές.

Το ανώμαλο φάσμα (singular spectrum) σs(Â) αντιστοιχεί σε ‘περίεργα’ υποσύνολα της ευθείας των
πραγματικών, όπως το σύνολο του Καντόρ ή τα λεγόμενα φράκταλ. Στις φυσικές εφαρμογές, πολύ σπάνια
εμφανίζονται τελεστές με ανώμαλο φάσμα.

Το συνολικό φάσμα ενός τελεστή Â είναι η ένωση των επιμέρους υποσυνόλων του, σ(Â) = σp(Â) ∪
σc(Â) ∪ σs(Â). Ο χώρος ΧίλμπερτH σπάει σε τρεις υπόχωρους ωςHp ⊕Hc ⊕Hs.

5.6.2 Η συνάρτηση δέλτα

Έστω ο τελεστής της ορμής p̂ = −i∂x στο χώρο ΧίλμπερτH = L2(RRR, dx). Θεωρούμε την οικογέ-
νεια συναρτήσεων

fp,ϵ(x) =
1√
2π
eipx−

1
2
ϵx2 , (5.38)

92



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΕΛΕΣΤΕΣ: I. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

για σταθερή τιμή p της ορμής και ϵ > 0. Αυτές οι συναρτήσεις είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες,
άρα αντιστοιχούν σε ένα κετ |p, ϵ⟩. Ορίζουμε το κετ |p⟩ από τη σχέση

⟨p|ψ⟩ := lim
ϵ→0

⟨p, ϵ|ψ⟩ = lim
ϵ→0

∫
dx√
2π
e−ipx−

1
2
ϵx2ψ(x) (5.39)

για κάθε |ψ⟩ ∈ H. Εφόσον το όριο μπορεί να περάσει μέσα στο ολοκλήρωμα, το μπράκετ ⟨p|ψ⟩
ταυτίζεται με το μετασχηματισμό Φουριέ της συνάρτησης ψ: ψ̃(p) = 1√

2π

∫
dxe−ipxψ(x). Άρα το

όριο (5.39) ορίζεται καλώς.
Επίσης βρίσκουμε ότι limϵ→0(−i∂xfp,ϵ − pfp,ϵ) = 0. Αυτό σημαίνει ότι

lim
ϵ→0

⟨ψ|(p̂− pÎ)|p, ϵ⟩ = 0, (5.40)

για κάθε διάνυσμα |ψ⟩.
Γράφουμε τη σχέση (5.40) ως

p̂|p⟩ = p|p⟩. (5.41)

Η Εξ. (5.41) είναι η γενικευμένη εξίσωση ιδιοτιμών για τον τελεστή της ορμής. Τονίζουμε ότι είναι
συντομογραφία της Εξ. (5.40). Τα κετ lp⟩ δεν είναι πραγματικά διανύσματα του χώρου Χίλμπερτ, αλλά
μαθηματικά αντικείμενα που ορίζονται ως όρια μέσω της Εξ. (5.39).

Το εσωτερικό γινόμενο ⟨p, ϵ|p′, ϵ⟩ ισούται με δϵ(p− p′), όπου

δϵ(ξ) =

√
1

4πϵ
e−

ξ2

4ϵ . (5.42)

Η συνάρτηση δϵ(ξ) παίρνει θετικές τιμές, είναι άρτια και επίσης ικανοποιεί τα ακόλουθα.
(i) limϵ→0 δϵ(ξ) = 0 για ξ ̸= 0.
(ii) limϵ→0 δϵ(0) = ∞.
(iii)

∫
dξδϵ(ξ) = 1.

(iv) limϵ→0

∫
dξξnδϵ(ξ) = 0, για κάθε θετικό ακέραιο n.

Οι ιδιότητες (iii) και (iv) παραπάνω σημαίνουν ότι για οποιαδήποτε αναλυτική συνάρτηση f(ξ) =∑∞
k=0 ckξ

k, limϵ→0

∫
dξf(ξ)δϵ(ξ) = c0 = f(0).

To όριο των συναρτήσεων δϵ(ξ) για ϵ → 0, συμβολίζεται ως δ(ξ) και καλείται συνάρτηση δέλτα
του Ντιράκ. Η συνάρτηση δέλτα δεν είναι κυριολεκτικά συνάρτηση, αλλά ένα μαθηματικό αντικεί-
μενο που καλείται κατανομή, το οποίο ικανοποιεί πολλές αλγεβρικές και αναλυτικές ιδιότητες των
συνηθισμένων συναρτήσεων.

Οι κατανομές ορίζονται συνήθως από τη δράση τους σε συνηθισμένες συναρτήσεις μέσω ολο-
κληρωμάτων. Δηλαδή ορίζουμε μία κατανομή ω ως ένα κανόνα που σε κάθε λεία και τετραγωνικά
ολοκληρώσιμη συνάρτηση f αντιστοιχεί έναν αριθμό ω(f), έτσι ώστε να ισχύει η συνθήκη γραμμι-
κότητας ω(af +g) = aω(f)+ω(g). Επειδή η γραμμικότητα σημαίνει άθροιση ή ολοκλήρωση, συχνά
γράφουμε ω(f) =

∫
dxρ(x)f(x), για κάποια συνάρτηση ρ(x).

Το θέμα είναι ότι η τιμή ω(f) μπορεί να οριστεί και ως όριο. Έστω ότι εμείς έχουμε μία ακο-
λουθία συναρτήσεων ρn(x), η οποία δε συγκλίνει σε κάποια συνάρτηση ρ(x) για n → ∞. Ένα
παράδειγμα είναι μία ακολουθία συναρτήσεων δϵn(x) σύμφωνα με την Εξ. (5.42) όπου η ακολου-
θία ϵn ικανοποιεί limn→∞ ϵn = 0. Αν το όριο limn→∞

∫
dxρn(x)f(x) υπάρχει για όλες τις αναλυτι-

κές συναρτήσεις f , τότε ορίζει μία κατανομή ω(f). Καταχρηστικά γράφουμε αυτή την κατανομή ως
ω(f) =

∫
dxρ(x)f(x), δηλαδή εμφανίζουμε μία ποσότητα ρ(x), την οποία μεταχειριζόμαστε συμ-

βολικά ως συνάρτηση, παρότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Με αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο
χρησιμοποιούμε το όνομα ”κατανομή” και για το ρ(x).

Η παραπάνω λογική αντανακλάται στον ορισμό της συνάρτησης δέλτα που ακολουθεί.
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Ορισμός 5.19 Συνάρτηση δέλτα είναι μία κατανομή δ(x), η οποία ικανοποιεί την ιδιότητα∫
dxf(x)δ(x) = f(0) (5.43)

για κάθε αναλυτική συνάρτηση f που μηδενίζεται για x→ ±∞.

Η σχέση (5.43) εννοεί ότι η συνάρτηση δέλτα προκύπτει ως όριο συναρτήσεων όπως η δϵ της Εξ.
(5.42). Αλλά η μορφή (5.42) δεν είναι περιοριστική, πολλές διαφορετικές συναρτήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν συναρτήσεις δ. Για παράδειγμα, μία Λορεντζιανή κατανομή στο
όριο μηδενικού εύρους γ ορίζει μία συνάρτηση δ,

lim
γ→0

γ

π(γ2 + x2)
= δ(x). (5.44)

Οι ιδιότητες της συνάρτησης δέλτα δεν εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο η συνάρτηση
δέλτα προσδιορίζεται ως όριο, αλλά προκύπτουν από τη βασική σχέση (5.43). Για παράδειγμα, για να
αποδείξουμε ότι η συνάρτηση δέλτα είναι άρτια, αντικαθιστούμε το δ(x) με δ(−x) στο ολοκλήρωμα
(5.43). Παίρνουμε,

∫
dxδ(−x)f(x) =

∫
dyδ(y)f(−y) = δ(0) =

∫
dxδ(x)f(x). Δεδομένου ότι αυτή

η ισότητα ισχύει για κάθε αναλυτική συνάρτηση f , καταλήγουμε ότι

δ(x) = δ(−x). (5.45)

Με την ίδια λογική, αποδεικνύουμε το ακόλουθο θεώρημα, για τον υπολογισμό της συνάρτησης
δέλτα όταν το όρισμα της είναι μια παραγωγίσιμη συνάρτηση g του x.

Θεώρημα 5.20 δ(g(x)) =
∑

i
δ(x−xi)
|g′(x1)| , όπου xi είναι οι λύσεις της εξίσωσης g(xi) = 0 και g′(xi) ̸= 0.

Απόδειξη. Εφόσον η συνάρτηση δέλτα μηδενίζεται παντού εκτός από το 0 μας ενδιαφέρει, η συμπεριφορά της
g πολύ μόνο κοντά στις ρίζες της. Σε μία μικρή περιοχή Ui γύρω από τη ρίζα xi, η συνάρτηση y = g(x) είναι
1-1. Περιορίζοντας το πεδίο τιμών της g στο Vi = g(Ui), μπορεί να οριστεί η αντίστροφή της g−1 : Vi → Ui,
η οποία ικανοποιεί g−1(0) = xi. Οπότε,∫
Ui

dxδ(g(x))f(x) =

∫
Vi

dyδ(y)
f(g−1(y))

|g′(g−1(y))|
=

f(g−1(0))

|g′(g−1(0))|
=

f(xi)

|g′(xi)|
=

1

|g′(xi)|

∫
Ui

dxδ(x− x1)f(x).

όπου στο πρώτο βήμα αλλάξαμε τη μεταβλητή της ολοκλήρωσης σε y = g(x).
Άρα ∫

dxδ[g(x)]f(x) =
∑
i

∫
Ui

dxδ(g(x))f(x)
∑
i

|g′(xi)|−1

∫
dxδ(x− xi)f(x)

για κάθε f , απ’ όπου προκύπτει το ζητούμενο.

Ειδικά για g(x) = ax, το θεώρημα 5.20 δίνει δ(ax) = 1
|a|δ(x).

Παράδειγμα 5.5. Θεωρούμε ως g(x) = sin x. Η εξίσωση sin x = 0 έχει λύσεις xn = nπ, για n =
0,±1,±2, . . .. Καθώς (sinx)′ = cosx, g′(xn) = cos(nπ) = (−1)n. Το θεώρημα (5.18) δίνει δ(sin x) =∑∞

n=−∞ δ(x− nπ).

Στη συνέχεια αποδεικνύουμε δύο σημαντικές ταυτότητες με τη συνάρτηση δέλτα.

(i)
∫∞
−∞ dpeipx = 2πδ(x).

Απόδειξη. Ισχύει ότι
∫∞
−∞ dpeipx−

1
2
ϵx2 =

√
πϵe−

p2

4ϵ = 2πδϵ(x), όπου η δϵ δίνεται από την Εξ. (5.42). Το
ζητούμενο προκύπτει στο όριο ϵ→ 0.
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(ii) Έστω θ(x) η συνάρτηση βήματος: θ(x) = 0 για x < 0 και θ(x) = 1 για x ≥ 0. Ισχύει ότι
d
dx
θ(x) = δ(x).

Απόδειξη. Θεωρούμε μία αναλυτική συνάρτηση f(x), με f(±∞) = 0. Ισχύει ότι
∫∞
−∞ dxθ′(x)f(x) =

−
∫∞
−∞ dxθ(x)f ′(x) = −

∫∞
0 f ′(x)dx = −[f(∞) − f(0)] = f(0). Από τον ορισμό της συνάρτησης

δέλτα καταλήγουμε στο ζητούμενο.

Ο ορισμός της συνάρτησης δέλτα μας επιτρέψει να γράψουμε το εσωτερικό γινόμενο ⟨p, ϵ|p′, ϵ⟩
στο όριο ϵ→ 0, ως

⟨p|p′⟩ = δ(p− p′). (5.46)

Ένθετο 5.5. Τροποποιημένος χώρος Χίλμπερτ

Είδαμε στο κεφ. 4.4 ότι ο δυϊκός χώρος H∗ ενός χώρου Χίλμπερτ H είναι ο χώρος των γραμμικών συναρ-
τήσεων από τοH στοCCC. Είδαμε ότι το θεώρημα του Ρις δηλώνει την 1-1 και επί αντιστοίχιση μεταξύ ενός
χώρου Χίλμπερτ και του δυϊκού του.

Η έννοια του δυϊκού χώρου Χίλμπερτ ορίζεται σε γενικό γραμμικό χώρο, αλλά στη γενική περίπτωση
δεν υπάρχει αντίστοιχο του θεωρήματος του Ρις. Ισχύει μάλιστα η εξής ιδιότητα. ΑνΦ είναι ένα υποσύνολο
ενός χώρου ΧίλμπερτH που αποτελεί διανυσματικό χώρο, τότε οι αντίστοιχοι δυϊκοί χώροι ικανοποιούν τη
σχέση H∗ ⊂ Φ∗. Δεδομένου ότι βάσει του θεωρήματος του Ρις, ο H μπορεί να ταυτιστεί με το δυϊκό του
H∗ καταλήγουμε ότι

Φ ⊂ H ⊂ Φ∗. (5.47)

Η παραπάνω σχέση μας επιτρέπει να ορίζουμε γενικευμένα ιδιοδιανύσματα |p⟩ως στοιχεία του χώρουΦ∗.
Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το χώρο Χίλμπερτ H = L2(RRR) και ως Φ το σύνολο των λείων συναρτή-
σεων, που μηδενίζονται στο άπειρο πιο γρήγορα από |x|−a για κάποιο a > 0. Τότε η συνάρτηση δέλτα δ(x)
ανήκει στο δυϊκό χώρο Φ∗, γιατί η απεικόνιση

f ∈ Φ →
∫
dxδ(x)f(x) = f(0), (5.48)

ορίζει μία γραμμική απεικόνιση από τοΦ στοCCC. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλα τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα
με φυσικό ενδιαφέρον μπορούν να εκφραστούν ως στοιχεία του χώρου Φ∗.

Η τριπλέτα (Φ,H,Φ∗) που κάνει εφικτό τον ορισμό των γενικευμένων ιδιοδιανυσμάτων καλείται τρο-
ποποιημένος χώρος Χίλμπερτ (rigged Hilbert space).

5.6.3 Φασματικό θεώρημα για τον τελεστή της ορμής
Το βασικό αποτέλεσμα για το φάσμα του τελεστή της ορμής είναι το ακόλουθο.

Θεώρημα 5.21 Για κάθε συνάρτηση f : RRR → RRR,

f(p̂) =

∫
dpf(p)|p⟩⟨p|, (5.49)

όπου τα κετ |p⟩ ορίζονται από την Εξ. (5.39).

Απόδειξη. Αρκεί να αποδείξουμε την Εξ. (5.49) για f(p) = pn, για n = 0, 1, 2, . . . .. Η Εξ. (5.49) θα ισχύει για
πολυώνυμα και για όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να κατασκευαστούν με διαδοχικά όρια πολυωνύμων.

Από την Εξ. (5.39) ⟨p|ψ⟩ = (2π)−1/2
∫
dxe−ipxψ(x). Έστω |ψ⟩, |ϕ⟩ ∈ L2(RRR). Ορίζουμε

I =

∫
dppn⟨ϕ|p⟩⟨p|ψ⟩ =

∫
dpdxdx′pnϕ∗(x′)eip(x

′−x)ψ(x)

=

∫
dp

2π
dxdx′pneip(x

′−x)ϕ∗(x′)ψ(x).
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Καθώς
∫ dp

2πp
neipx = (−i∂x)n

∫ dp
2πe

ipx = (−i∂x)nδ(x), παίρνουμε I =
∫
dxdx′(−i∂x′)nδ(x′−x)ϕ∗(x′)ψ(x).

Ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες,

I =

∫
dxdx′δ(x− x′)(−i∂x′)nϕ∗(x′)ψ(x) =

∫
dx(−i∂x)nϕ∗(x)ψ(x)

=

∫
dxϕ∗(x)(−i∂x)nψ(x) = ⟨ϕ|p̂n|ψ⟩,

όπου όλοι οι συνοριακοί όροι που υπολογίζονται στο x = ±∞ μηδενίζονται για τετραγωνικά ολοκληρώσιμες
συναρτήσεις. Αποδείξαμε το ζητούμενο δεδομένου ότι η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε διάνυσμα |ψ⟩ και
|ϕ⟩.

Η αντιστοιχία με το φασματικό θεώρημα σε χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένων διαστάσεων είναι
προφανής. Υπάρχουν βέβαια διαφορές: εδώ αντί για άθροιση έχουμε ολοκλήρωση και η ποσότητα
|p⟩⟨p| δεν είναι πραγματικός τελεστής, αλλά εννοείται ως όριο. Παρατηρούμε ότι για f(p) = 1, η Εξ.
(5.49) δίνει την ανάλυση της μονάδας

∫
dp|p⟩⟨p| = Î , ενώ για f(p) = p δίνει

∫
dpp|p⟩⟨p| = p̂.

Για κάθε υποσύνολο U τουRRR, ορίζουμε τον προβολικό τελεστή

P̂U = χU(p̂) =

∫
U

dp|p⟩⟨p|, (5.50)

ο οποίος όπως θα δούμε αντιστοιχεί στο ενδεχόμενο η μέτρηση της ορμής να δώσει τιμή μέσα στο
U . Οι τελεστές P̂U καλούνται φασματικοί προβολείς της ορμής.

5.6.4 Γενική διατύπωση του φασματικού θεωρήματος
Η περίπτωση της ορμής είναι ενδεικτική για τελεστές με συνεχές φάσμα. Ωστόσο στη γενική πε-

ρίπτωση ένας αυτοσυζυγής τελεστής Â έχει και συνεχές και διακριτό (σημειακό) φάσμα. Ευτυχώς
αυτά διαχωρίζονται: ο χώρος ΧίλμπερτH μπορεί να γραφεί ωςHc ⊕Hd , όπου οι υπόχωροιHc και
Hd αντιστοιχούν στο συνεχές και στο διακριτό φάσμα του τελεστή.

Το διακριτό φάσμα του τελεστή Â αντιστοιχεί στις ιδιοτιμές του τελεστή και συνήθως η περι-
γραφή του δε διαφέρει από αυτήν για χώρο Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης, εκτός από το ότι ο
αριθμός των ιδιοτιμών μπορεί να είναι άπειρος. Σημειώνουμε ότι αν δεν υπάρχει συνεχές φάσμα, το
ορθοκανονικό σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων του τελεστή ορίζει ορθοκανονική βάση στοH.

Το συνεχές φάσμα όμως μπορεί να είναι αρκετά πιο πολύπλοκο από αυτό του τελεστή της ορμής,
που εξετάσαμε προηγουμένως. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει εκφυλισμός στις γενικευμένες
ιδιοτιμές ενός τελεστή. Ωστόσο, το κοινό σημείο είναι η ύπαρξη των φασματικών προβολέων.

Έστω σc(Â) ⊂ RRR το συνεχές φάσμα του Â, δηλαδή το σύνολο των γενικευμένων ιδιοτιμών του
Â. Για κάθε υποσύνολο U του σc(Â) υπάρχει ένας φασματικός προβολέας P̂U = χU(Â), όπως και
στην περίπτωση της ορμής. Η διαφορά από την περίπτωση της ορμής είναι ότι εν γένει η μορφή του
P̂U είναι πιο πολύπλοκη από την Εξ. (5.50).

Αν έχουν οριστεί οι φασματικοί προβολείς για έναν αυτοσυζυγή τελεστή, μπορούμε να ορίσουμε
τον ‘τελεστή’ P̂λ, που προβάλλει στο σημείο λ του φάσματος, ως

P̂λδλ = P̂[λ,λ+δλ] (5.51)

στο όριο όπου δλ → 0. Ο P̂λ δεν είναι καλώς ορισμένος τελεστής, είναι το αντίστοιχο του |p⟩⟨p|
για τον τελεστή της ορμής, ορίζεται μόνο ως όριο. Χρησιμοποιώντας τον P̂λ μπορούμε πάντα να
γράψουμε το φασματικό θεώρημα για γενικό τελεστή Â με συνεχές φάσμα, ως

f(Â) =

∫
f(λ)P̂λdλ. (5.52)
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5.6.5 Ο τελεστής της θέσης
Ο τελεστής της θέσης x̂ στο L2(RRR, dx) γράφεται ως

x̂ =

∫
dxx|x⟩⟨x|, (5.53)

όπου τα κετ |x⟩ ικανοποιούν τη σχέση

⟨x|x′⟩ = δ(x− x′). (5.54)

Θα ορίσουμε τα κετ |x⟩ ως όρια κανονικών διανυσμάτων του χώρου Χίλμπερτ. Θεωρούμε τις
συναρτήσεις

fϵ(x) =
1√
2πϵ2

exp
[
− x2

2ϵ2

]
, (5.55)

οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση limϵ→0 x̂fϵ(x− x0) = x0fϵ(x− x0). Άρα θα ταυτίσουμε το όριο της
συνάρτησης fϵ(·−x0) όταν ϵ→ 0 με το κετ |x0⟩. Δεδομένου ότι στο όριο ϵ→ 0 οι συναρτήσεις fϵ(·)
γίνονται συναρτήσεις δέλτα, ταυτίζουμε το κετ |x0⟩ με τη συνάρτηση δ(x− x0).

Μ’ αυτόν τον ορισμό παίρνουμε

⟨x0|ψ⟩ = lim
ϵ→0

∫
dxfϵ(x− x0)ψ(x) =

∫
dxδ(x− x0)ψ(x) = ψ(x0), (5.56)

δηλαδή οι τιμές ψ(x) μίας συνάρτησης ψ γράφονται για κάθε x ως ⟨x|ψ⟩. Εδώ πρέπει κανείς να
προσέξει, όταν λέμε ότι η κυματοσυνάρτησηψ ταυτίζεται με το κετ |ψ⟩ εννοούμε την όλη συνάρτηση
και όχι τις τιμές της ψ(x). Ο συνηθισμένος αλλά καταχρηστικός συμβολισμός του να γράφουμε μία
συνάρτηση ψ ως ψ(x) για να δείξουμε ποιο είναι το όρισμά της δημιουργεί σύγχυση.

Δεδομένου ότι ένα γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα |p⟩ της ορμής αντιστοιχεί στη συνάρτηση 1√
2π
eipx,

παίρνουμε μία πολύ σημαντική εξίσωση που συνδέει τα κετ της θέσης και της ορμής

⟨x|p⟩ = 1√
2π
eipx. (5.57)

Η ταύτιση της ορμής με τον τελεστή−i ∂
∂x

σημαίνει ότι

⟨x|p̂|ψ⟩ = −i ∂
∂x

⟨x|ψ⟩. (5.58)

Τα παραπάνω γενικεύονται άμεσα στις τρεις διαστάσεις. Στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR3, dx1dx2dx3)
έχουμε τις γενικευμένες ιδιοκαταστάσεις |x1, x2, x3⟩, έτσι ώστε οι κυματοσυναρτήσεις να γράφονται

ψ(x1, x2, x3) = ⟨x1, x2, x3|ψ⟩. (5.59)

Ισχύει ότι ⟨x1, x2, x3|x′1, x′2, x′3⟩ = δ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2)δ(x3 − x′3).
Οι τελεστές που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες θέσης γράφονται ως

x̂i =

∫
d3xxi|x1, x2, x3⟩⟨x1, x2, x3|. (5.60)

Οι τελεστές P̂x1 που αντιστοιχούν στο x̂1 ορίζονται ως

P̂x1 =

∫
dx2dx3|x1, x2, x3⟩⟨x1, x2, x3|. (5.61)

Αντίστοιχες εκφράσεις ισχύουν για τους τελεστές P̂x2 και P̂x3 .
Χρησιμοποιούμε τον εξής συνοπτικό συμβολισμό. Γράφουμε τον τελεστή-διάνυσμα r̂rr για τους

τρεις τελεστές θέσεις, οπότε η εξίσωση ιδιοτιμών γράφεται r̂rr|rrr⟩ = rrr|rrr⟩, όπου ⟨rrr|rrr′⟩ = δ3(rrr − rrr′).
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5.6.6 Διαφορετικές αναπαραστάσεις ενός τελεστή
Παρατηρούμε ότι το ίδιο κετ |ψ⟩ μπορεί να αναπαρασταθεί είτε ως τετραγωνικά ολοκληρώσιμη

συνάρτηση της θέσης μέσω της σχέσης ψ(x) = ⟨x|ψ⟩, είτε ως τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρ-
τηση της ορμής ψ̃(p) = ⟨p|ψ⟩. Στην πρώτη περίπτωση, ο τελεστής της ορμής p̂ δρα διαφορικά στο
ψ(x): p̂ψ(x) = −i∂ψ

∂x
, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τη σχέση

p̂|ψ⟩ =
∫
dpp⟨p|ψ⟩|p⟩ =

∫
dppψ̃(p)|p⟩, (5.62)

η οποία καταδεικνύει ότι η δράση του p̂ στην κυματοσυνάρτηση ορμής ψ̃(p) είναι πολλαπλασιαστική:
p̂ψ̃(p) = pψ̃(p).

Ισχύει ότι

ψ̃(p) =

∫
⟨p|x⟩⟨x|ψ⟩ = 1√

2π

∫
dxe−ipxψ(x), (5.63)

δηλαδή η συνάρτηση ψ̃ είναι ο μετασχηματισμός Φουριέ της συνάρτησης ψ ως προς τη θέση.
Τονίζουμε ότι υπάρχει καμία φυσική και καμία μαθηματική αναγκαιότητα να χρησιμοποιούμε

κυματοσυναρτήσεις ως προς τη θέση για την περιγραφή σωματιδίων. Μπορούμε κάλλιστα να χρη-
σιμοποιούμε κυματοσυναρτήσεις ως προς την ορμή ή ως οποιασδήποτε άλλη φυσική ποσότητα.

Οι κυματοσυναρτήσεις θέσης στην κβαντική θεωρία δεν αναφέρονται σε φυσικά κύματα στο
χώρο, αλλά αποτελούν έναν τρόπο περιγραφής των καταστατικών διανυσμάτων που σε κάποιες
περιπτώσεις είναι βολικός, αλλά σε άλλες όχι.

5.7 Ίχνος
Ορισμός 5.22 Ίχνος ενός τελεστή Â σε ένα χώρο ΧίλμπερτH είναι ο μιγαδικός αριθμός

TrÂ =
∑
n

⟨n|Â|n⟩, (5.64)

όπου |n⟩ μια ορθοκανονική βάση στονH.

Παρότι ο παραπάνω ορισμός την αυθαίρετη επιλογή μιας βάσης, το ίχνος δεν εξαρτάται από αυτήν
την επιλογή. Έστω άλλη βάση |n′⟩. Το ίχνος Tr′ ως προς αυτή είναι

Tr′Â =
∑
n′

⟨n′|Â|n′⟩ =
∑
n′

∑
m,n

⟨n′|n⟩⟨n|Â|m⟩⟨m|n′⟩

=
∑
m,n

⟨m|n⟩⟨n|Â|m⟩ =
∑
n

∑
n

⟨n|Â|n⟩ = TrÂ. (5.65)

Από τον ορισμό, προκύπτει άμεσα ότι το ίχνος είναι μία γραμμική συνάρτηση, Tr(λÂ + B̂) =
λTrÂ+ TrB̂, για κάθε λ ∈ CCC. Άλλες ιδιότητες του ίχνους είναι οι ακόλουθες.

(i) Tr(ÂB̂) = Tr(B̂Â).
Απόδειξη. Tr(ÂB̂) =

∑
n⟨n|ÂB̂|n⟩ =

∑
n

∑
m⟨n|Â|m⟩⟨m|B̂|n⟩ =

∑
m⟨m|B̂Â|m⟩ = Tr(B̂Â).
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(ii) Tr(|ψ⟩⟨ϕ|) = ⟨ϕ|ψ⟩.
Απόδειξη. Tr(|ψ⟩⟨ϕ|) =

∑
n⟨n|ψ⟩⟨ϕ|n⟩ = ⟨ϕ|Î|ψ⟩ = ⟨ϕ|ψ⟩.

(iii) Αν P̂ προβολικός τελεστής σεN -διαστατο υπόχωρο, τότε TrP̂ = N .
Απόδειξη. Ο P̂ γράφεται ως

∑N
i=1 |i⟩⟨i|, όπου τα |i⟩ ορίζουν μία ορθοκανονική βάση στον αντίστοιχο

υπόχωρο. TrP̂ =
∑N

i=1⟨i|i⟩ = N .

(iv) Αν Tr(Â†Â) <∞ και Tr(B̂†B̂) <∞ τότε

|Tr(ÂB̂†)|2 ≤ Tr(Â†Â)Tr(B̂†B̂). (5.66)

Απόδειξη. Χρησιμοποιούμε το ίχνος για να ορίσουμε ένα εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο τελεστών Â, B̂
ως ⟨Â, B̂†⟩ = Tr(ÂB̂†). Δεδομένου ότι οι τελεστές ορίζουν διανυσματικό χώρο, όσοι τελεστές Â έχουν
πεπερασμένο μέτροTr(Â†Â) <∞ ορίζουν ένα νέο χώρο Χίλμπερτως προς αυτό το εσωτερικό γινόμενο.
Η Εξ. (5.66) είναι απλά η ανισότητα Κωσύ Σβαρτς για αυτό το εσωτερικό γινόμενο.

Σε χώρους Χίλμπερτ πεπερασμένης διάστασης υπάρχει μία χρήσιμη σχέση μεταξύ ίχνους και ορί-
ζουσας τελεστών. Η ορίζουσα ενός τελεστή Â ισούται με το γινόμενο των ιδιοτιμών ai του Â, ενώ το
ίχνος με το άθροισμά τους.

det Â =
∏
i

ai =
∏
i

elog ai = e
∑

i log ai = eTr log Â (5.67)

Τέλος, παρατηρούμε ότι το ίχνος είναι άπειρο σε τελεστές με συνεχές φάσμα. Για παράδειγμα, ο
φασματικός προβολέας της ορμής P̂U =

∫
U
dp|p⟩⟨p| ικανοποιεί

TrP̂U =

∫
U

dp⟨p|p⟩ =
∫
U

dpδ(0) = ∞.

5.8 Η φυσική ερμηνεία των τελεστών

5.8.1 Τελεστές και μετρήσεις
Για να εξηγήσουμε το ρόλο που παίζουν οι τελεστές στην κβαντική θεωρία, πρέπει να θυμηθούμε

την περιγραφή των κλασικών μετρήσεων, στο κεφ. 1.5.
Μία μέτρηση σε ένα κλασικό σύστημα αντιστοιχεί σε μία κατάτμηση του καταστατικού χώρου Γ

σε αμοιβαίως αποκλειόμενα και εξαντλητικά υποσύνολα Cλ, κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε
διαφορετικό αποτέλεσμα της μέτρησης. Χρησιμοποιώντας τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις χλ :=
χCλ

των συνόλων Cλ γράφουμε την κλασική σχέση ”ανάλυσης της μονάδας”∑
λ

χλ = 1. (5.68)

Όλη η πληροφορία για τα ενδεχόμενα της μέτρησης ενσωματώνεται στον ορισμό της συνάρτησης
f : Γ → RRR,

f(x) =
∑
λ

λχλ(x). x ∈ Γ. (5.69)

Είναι προφανής η αναλογία των σχέσεων (5.68) και (5.69) με αυτές του φασματικού θεωρήματος
για τελεστές. Συγκεκριμένα, υπάρχει η εξής αντιστοίχιση.
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Αυτοσυζυγής τελεστής Â στο H ⇐⇒ συνάρτηση f : Γ → RRR.

Φάσμα του Â ⇐⇒ πεδίο τιμών της f.
Φασματικοί προβολείς του Â ⇐⇒ χαρακτηριστικές συναρτήσεις χCλ

.

Υπόχωροι του χώρου Χίλμπερτ H ⇐⇒ υποσύνολα του καταστατικού χώρου Γ.

Στην παραπάνω αντιστοίχιση βασίζεται και η ακόλουθη θεμελιώδης αρχής της κβαντομηχανικής.

Θεμελιώδης αρχή 2. Ένας αυτοσυζυγής τελεστής Â σε ένα χώρο ΧίλμπερτH αντιστοιχεί σε μία
μετρούμενη ποσότητα σε ένα φυσικό σύστημα. Συγκεκριμένα, τα δυνατά αποτελέσματα της μέ-
τρησης αντιστοιχούν στο φάσμα του Â, και σε κάθε δυνατό αποτέλεσμα αντιστοιχεί ένας φα-
σματικός προβολέας του Â.

Αν μία μέτρηση αντιστοιχεί σε μονοδιάστατους φασματικούς προβολείς, τότε καλείται λεπτομε-
ρής. Δηλαδή, μία λεπτομερής μέτρηση αντιστοιχεί σε μία ορθοκανονική βάση στο χώρο Χίλμπερτ
που περιγράφει το σύστημα. Οποιαδήποτε μη λεπτομερής μέτρηση καλείται αδρομερής.

Έστω ένας αυτοσυζυγής τελεστής Â1 με διακριτό φάσμα και τουλάχιστον μία εκφυλισμένη ιδιο-
τιμή. Οι μετρήσεις της αντίστοιχης φυσικής ποσότητας είναι αδρομερείς. Αυτό σημαίνει ότι έχει εκ-
φυλισμένες ιδιοτιμές. Μπορούμε να καταστήσουμε τις μετρήσεις λεπτομερείς, αν επιπλέον μετρή-
σουμε και άλλες ποσότητες που αντιστοιχούν σε τελεστές Â2, Â3, . . . , Ân , οι οποίοι μετατίθενται
μεταξύ τους ([Âa, Âb] = 0, για κάθε a, b = 0, 1, 2, . . . , N ), έτσι ώστε να υπάρχει μια και μοναδική
ορθοκανονική βάση |n⟩ που να ικανοποιεί τη σχέση

Âa|n⟩ = λa,n|n⟩. (5.70)

Κατά αυτόν τον τρόπο σε κάθε διάνυσμα |n⟩ αντιστοιχεί μία και μοναδικήN -άδα ιδιοτιμών

(λ1,n, λ2,n, . . . , λN,n).

Ένα τέτοιο σύνολο αυτοσυζυγών τελεστών λέμε ότι αντιστοιχεί σε ένα πλήρες σύστημα μετρήσεων.

5.8.2 Μετρήσεις σε συνεχές φάσμα
Σε τελεστές με συνεχές φάσμα όπως η θέση και η ορμή δεν υπάρχουν μονοδιάστατοι προβο-

λικοί τελεστές, οπότε όλες οι μετρήσεις είναι αδρομερείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει
απόλυτη ακρίβεια στη μέτρηση της αντίστοιχης φυσικής ποσότητας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μπορεί
κανείς να διαχωρίσει το φάσμα των τελεστών σε τμήματα πεπερασμένου μήκους και να ορίσει από
αυτά ένα σύνολο εξαντλητικών και αμοιβαία αποκλειόμενων ενδεχομένων. Για παράδειγμα, για τον
τελεστή της θέσης x̂ στο L2(RRR, dx), όπου σ(x̂) = RRR, σπάμε την πραγματική ευθεία σε τμήματα∆n

μήκους δ ως εξής,

∆n = [(n− 1

2
)δ, (n+

1

2
)δ], (5.71)

όπου n ∈ Z. Το διάστημα ∆n είναι επικεντρωμένο γύρω από την τιμή x̄n = nδ. Η ποσότητα δ
αντιστοιχεί στην ανάλυση της μετρητικής συσκευής. Οι προβολικοί τελεστές

P̂n =

∫
∆n

dx|x⟩⟨x| (5.72)
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ικανοποιούν τόσο τη συνθήκη εξάντλησης∑
n

P̂n =

∫
∆n

dx|x⟩⟨x| =
∫
∪n∆n

dx|x⟩⟨x| =
∫
RRR

dx|x⟩⟨x| = Î , (5.73)

όσο και τη συνθήκη αμοιβαίου αποκλεισμού P̂nP̂m = δmnP̂n.

5.8.3 Σχόλια
Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσο η Θεμελιώδης αρχή 2 αποδίδει μία πλήρη αντιστοίχιση

μεταξύ μετρήσεων και αυτοσυζυγών τελεστών. Η απάντηση είναι όχι. Καταρχάς, όπως θα δούμε σε
αργότερα κεφάλαια, υπάρχουν μετρήσεις φυσικών ποσοτήτων που δεν μπορούν να περιγραφούν
από την αντιστοίχιση με αυτοσυζυγείς τελεστές.

Αντιστρόφως, έναςαυτοσυζυγής τελεστήςαντιστοιχεί σε μιαφυσικάπραγματοποιήσιμημέτρηση,
εφόσον κάνει σεβαστούς τους κανόνες υπερεπιλογής. Για τελεστή Â =

∑
n anP̂n, οι φασματικοί προ-

βολείς P̂n δεν πρέπει να προβάλλουν σε υπόχωρους που περιέχουν επαλληλίες καταστάσεων που
δεν επιτρέπονται από τους κανόνες υπερεπιλογής. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα
σύστημα που χαρακτηρίζεται από κανόνες υπερεπιλογής για το ηλεκτρικό φορτίο που αντιστοιχεί
σε έναν τελεστή Q̂, με ιδιοσυναρτήσεις |q⟩. Κανένας φασματικός προβολέας P̂n δεν μπορεί να προ-
βάλλει σε υπόχωρο που περιέχει διανύσματα της μορφής |q⟩ + |q′⟩ για q ̸= q′. Αυτό σημαίνει ότι
[Q̂, P̂n] = 0 και άρα [Q̂, Â] = 0. Δηλαδή μόνο οι τελεστές που μετατίθενται με το Q̂ αντιστοιχούν σε
φυσικά πραγματοποιήσιμες μετρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω τίθεται άμεσα το ερώτημα. ”Γιατί σώνει και καλά να ερμηνεύσουμε τους
φασματικούς προβολείςως αντιστοιχούντες σε μετρήσεις; ” Γιατί να μην τους ερμηνεύσουμεως αντι-
στοιχούντες σε ιδιότητες ενός φυσικού συστήματος ανεξάρτητα από το αν έγιναν μετρήσεις σ’ αυτό ή
όχι; Στην κλασική θεωρία, μια τέτοια στάση όχι απλά είναι εύλογη αλλά και πολύ συνηθισμένη. Συνή-
θως όταν εξετάζουμε ένα ενδεχόμενο και του αποδίδουμε μία πιθανότητα, δεν χρειάζεται να προσ-
διορίσουμε τον τρόπο με τον οποίον θα διαπιστώσουμε αν το ενδεχόμενο ισχύει ή όχι: θεωρούμε
ότι ο τρόπος διαπίστωσης είναι αδιάφορος δεδομένου ότι οι προβλέψεις μας αφορούν ενδογενείς
ιδιότητες ενός συστήματος.

Αυτό δεν ισχύει στην κβαντική θεωρία. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδώσουμε στα κβαντικά ενδε-
χόμενα πιθανότητες χωρίς εκπεφρασμένη αναφορά στον τρόπο με τον οποίον θα διαπιστώσουμε αν
αυτά τα ενδεχόμενα πραγματοποιούνται ή όχι. Όπως θα δούμε εκπεφρασμένα αργότερα, δεν μπορεί
κανείς να αποδώσει ιδιότητες στα κβαντικά συστήματα χωρίς αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού
τους. Η έννοια της ιδιότητας στην κβαντική θεωρία δεν αναφέρεται μόνο στο μικροσκοπικό σύστημα,
αλλά στο σύμπλεγμα του μικροσκοπικού συστήματος με τις μακροσκοπικές συσκευές παρατήρησης.

Ερωτήσεις
1. Ποιοι από τους παρακάτω τελεστές στοL2(RRR) είναι φραγμένοι; (i) x̂, (ii) p̂, (iii) eip̂a, (iv) x̂25(x̂26+ Î)−1.
2. Δώστε έναπαράδειγμα τελεστή που είναι και αυτοσυζυγής και μοναδιαίος (εκτός από τημονάδα). Υπάρ-

χουν τελεστές που είναι και θετικοί και μοναδιαίοι;
3. Αν ο τελεστής Â δεν έχει εκφυλισμένες ιδιοτιμές, τότε και οποιοσδήποτε τελεστής f(Â) δεν έχει εκφυ-

λισμένες ιδιοτιμές. Σωστό ή λάθος; Αν λάθος, τί περιορισμό πρέπει να θέσουμε στην f ώστε να γίνει η
πρόταση αληθής;

4. Αναπτύξτε το επιχείρημα γιατί ισχύει το εξής: αν [Â, B̂] = 0, τότε [f(Â), B̂] = 0.
5. Με τί ισούνται οι παρακάτω εκφράσεις; (i) δ(coshx), (ii) δ(3x2 + 1), (iii) δ(x3 + 1) και (iv) δ(x4 − 1);
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6. Με τι ισούται η έκφραση
∑∞

ℓ=0
2ℓ+1
2 Pℓ(x)Pℓ(x

′), όπου Pℓ τα πολυώνυμα Λεζάντρ;

7. Έστω ότι Â και B̂ είναι αυτοσυζυγείς τελεστές. Ποιοι από τους παρακάτω τελεστές είναι αυτοσυζυγείς;
(i) [Â, B̂], (ii) ÂB̂ + B̂Â, (iii) B̂ÂB̂, (iv) B̂ÂB̂Â.

Ασκήσεις
1. Υπολογίστε το συζυγή του τελεστή D̂sψ(x) =

1√
s
ψ(x/s) στο L2(RRR).

2. Δείξτε ότι για κάθε πίνακα n× n A, ||A|| < nmaxi,j |Aij |.

3. Δείξτε ότι αν [Â, B̂] = 0 και ο τελεστής Â έχει μη εκφυλισμένες ιδιοτιμές, τότε ο B̂ είναι συνάρτηση του
Â.

4. Δείξτε ότι αν δύο αυτοσυζυγείς τελεστές μετατίθενται, τότε μετατίθενται και οι φασματικοί τους προ-
βολείς.

5. Δείξτε ότι αν δύο θετικοί τελεστές Â και B̂ μετατίθενται, τότε και ο ÂB̂ είναι θετικός τελεστής.

6. Έστωamax ημέγιστη καιamin η ελάχιστη ιδιοτιμή του Â ≥ 0. Δείξτε ότι amaxÎ ≥ Â και ότι aminÂ ≤ Â2.

7. Έστω P̂1 και P̂2 προβολικοί τελεστές με αντίστοιχους υπόχωρους V1 και V2, πεπερασμένης διάστασης.
(α) Δείξτε ότι αν [P̂1, P̂2] = 0, τότε ο P̂1P̂2 είναι προβολικός τελεστής, που προβάλλει στην τομή των
V1 και V2. (β) Δείξτε ότι αν P̂1P̂2 = 0, τότε ο P̂1 + P̂2 είναι προβολικός τελεστής, που προβάλλει στo
V1 ⊕ V2. (γ) Δείξτε ότι αν P̂1P̂2 = P̂1, τότε V1 ⊂ V2. (δ) Τι αλλάζει αν τουλάχιστον ένας από τους δύο
υπόχωρους V1 και V2 είναι απειροδιάστατος;

8. Υπολογίστε τους μεταθέτες [x̂3p̂, x̂p̂] και [x2, [p̂2, x̂3]].

9. Δείξτε ότι κάθε αυτοσυζυγής τελεστής μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα δύο μοναδιαίων τελεστών επί
μία σταθερά.

10. (α) Δείξτε ότι ο τελεστής Λεζάντρ Λ̂ είναι αυτοσυζυγής. (β) Δείξτε ότι οι μη πολυωνυμικές λύσεις της
εξίσωσης ιδιοτιμών του Λ̂ δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες.

11. Έστω απειροδιάστατος χώρο ΧίλμπερτH με ορθοκανονική βάση |n⟩, για n = 0, 1, 2, . . .. Ορίζουμε τον
τελεστή Ŝ, ως Ŝ|n⟩ = |n+ 1⟩. Βρείτε το συζυγή του. Είναι ο Ŝ μοναδιαίος;

12. Έστω X̂h τελεστής στο L2(RRR), που ορίζεται ως X̂hψ(x) = h(x)ψ(x) για κάποια μιγαδική συνάρτηση
h(x). (α) Δείξτε ότι ο X̂h είναι κανονικός. (β) Δείξτε ότι αν η h(x) είναι πραγματική, τότε ο X̂h είναι
αυτοσυζυγής και ότι αν |h(x)| = 1, o X̂h είναι μοναδιαίος. (γ) Δείξτε ότι αν η h(x) έχει σταθερή τιμή a
σε ένα διάστημα (c, d), τότε η a είναι ιδιοτιμή του X̂h με άπειρο εκφυλισμό.

13. (α) Δείξτε ότι σε πεπερασμένες διαστάσεις ένας κανονικός τελεστής με μόνο πραγματικές ιδιοτιμές εί-
ναι αυτοσυζυγής. (β) Βρείτε ένα αντιπαράδειγμα αυτής της πρότασης σε απειροδιάστατους χώρους
Χίλμπερτ. (Υπόδειξη: Εξετάστε τελεστές X̂h της προηγούμενης άσκησης.)

14. Δίνεται ο τελεστής Ĥ = λ


1 0 0 0
0 1 −1 0
0 −1 1 0
0 0 0 1

, όπου λ > 0. (α) Βρείτε τους φασματικούς προβολείς

του. (β) Υπολογίστε τους τελεστές e−iĤt και χU (Ĥ) για U = [0, λ].

15. Έστω ο χώρος ΧίλμπερτL2([0, 2π]) και f μια συνάρτηση με περίοδο 2π. Ορίζουμε τον τελεστή F̂ψ(x) =∫ 2π
0 dx′f(x− x′)ψ(x′) για κάθε ψ ∈ L2([0, 2π]). Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές του F̂ .

16. Θεωρείστε τον τελεστή V̂ στο χώρο ΧίλμπερτL2([0, 1]) που ορίζεται ως V̂ ψ(x) =
∫ x
0 dyψ(y). (α) Δείξτε

ότι ο V̂ δεν έχει ιδιοτιμές. (β) Δείξτε ότι ο συζυγής V̂ † ικανοποιεί V̂ †ψ(x) =
∫ 1
x dyψ(y). (γ) Βρείτε τις

ιδιοτιμές του τελεστή V̂ †V̂ και δείξτε ότι είναι όλες μικρότερες του 4
π2 .
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17. Για κάθε κατανομή ω στοRRR, ορίζουμε την παράγωγο ω′ ως ω′(f) = −ω(f ′), για κάθε λεία τετραγωνικά
ολοκληρώσιμη συνάρτηση f . (α) Δείξτε ότι αν η κατανομή αντιστοιχεί σε συνήθη συνάρτηση, αυτός ο
ορισμός ταυτίζεται με τον καθιερωμένο. (β) Γράψτε τις εξισώσεις ορισμού της πρώτης και της δεύτερης
παραγώγου της συνάρτησης δέλτα. (γ) Υπολογίστε τις ποσότητες δ′(x2 − 1) και δ′′(x2 − 1).

18. Έστω |p⟩ και |x⟩ τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα των τελεστών ορμής p̂ και θέσης x̂ αντίστοιχα. Δείξτε
ότι

(αʹ) ⟨p|p̂|x⟩ = p√
2π
e−ipx.

(βʹ) ⟨p1|x̂|p2⟩ = iδ′(p1 − p2), όπου ο τόνος δηλώνει παράγωγο.
(γʹ) ⟨p|x̂p̂|x⟩ = px+i√

2π
e−ipx.

19. Ορίζουμε το μέτρο ίχνους ενός τελεστή Â ως ||Â||tr = Tr|Â|, όπου |Â| =
√
Â†Â ο τελεστής απόλυτης

τιμής. Δείξτε ότι (α) για έναν αυτοσυζυγή τελεστή το μέτρο ίχνους είναι το άθροισμα των απόλυτων τι-
μών των ιδιοτιμών του επί το βαθμό εκφυλισμού της καθεμίας, (β) Tr|Â| ≥ ||Â|| όπου ||Â|| το σύνηθες
μέτρο τελεστή, και (γ) Tr|ÂB̂| ≤ ||Â||Tr|B̂|.

Βιβλιογραφία
• Για μαθηματική εισαγωγή στη θεωρία πινάκων και το φασματικό θεώρημα βλ. το βιβλίο του Axler [67]

και σε πιο προχωρημένο επίπεδο το βιβλίο του Roman [85]. Για εισαγωγή στη θεωρία τελεστών στο
χώρο Χίλμπερτ συνιστώ τα κεφ. 7-8 του Young [68] και το βιβλίο των Akhiezer και Glazman [86]. Το
κλασικό βιβλίο του Jordan [87] περιγράφει τη θεωρία τελεστών με έμφαση στις εφαρμογές στην κβα-
ντομηχανική. Για την ερμηνεία των τελεστών στο χώρο Χίλμπερτ στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας,
βλ. τα κεφ. 3 και 7 του Isham [10] και το κεφ 4 του Peres [58].
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Κεφάλαιο 6

Τελεστές: ΙΙ. Εφαρμογές

6.1 Τελεστές σε κιούμπιτ

6.1.1 Συστήματα δύο επιπέδων
Τα απλούστερα κβαντικά συστήματα περιγράφονται από το μικρότερο δυνατό μη-τετριμμένο

χώροΧίλμπερτ, τονCCC2. Καλούνταισυστήματα δύο επιπέδων. Υπάρχουν κάποιαφυσικάμεγέθη, όπως
η πόλωση ενός φωτονίου ή το σπιν του ηλεκτρονίου που από τη φύση τους αντιστοιχούν σε ένα
χώρο ΧίλμπερτCCC2. Συνήθως όμως η περιγραφή των δύο επιπέδων είναι μία προσέγγιση που χρησι-
μοποιούνται όταν οι τρόποι με τους οποίου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορία από το σύστημα
αντιστοιχούν σε δύο ενδεχόμενα.

Για παράδειγμα, έστω ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από μία κατάσταση ελάχιστης ενέργειας,
|0⟩. Μπορούμε δρώντας με ένα λέιζερ κατάλληλης συχνότητας να διεγείρουμε το άτομο, το οποίο
θα βρεθεί σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, έστω |1⟩. Πάλι με τη δράση ενός λέιζερ μπορούμε να
δημιουργήσουμε καταστάσεις επαλληλίας των |0⟩, |1⟩. Το σύνολο όλων αυτών των καταστάσεων που
παράγονται με αυτόν τον τρόπο ορίζουν ένα δισδιάστατο χώρο Χίλμπερτ.

Ένα κβαντικό σύστημα δύο επιπέδων επίσης καλείται κιούμπιτ (qubit), δηλαδή κβαντικό μπιτ,
δεδομένου ότι αποτελεί το κβαντικό ανάλογο της έννοιας του μπιτ της θεωρίας πληροφορίας. Ο όρος
qubit πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Σουμάχερ (B. Schumacher) [88], όπως λέει ο ίδιος ως αστείο.
Η λέξη ακούγεται το ίδιο με την υφιστάμενη λέξη cubit που παναπεί κύβιτον (πήχυς) και αποτελεί
την αρχαιότερη καταγεγραμμένη μονάδα μήκους και ίσως την πιο κοινή στους αρχαίους χρόνους. Σ’
αυτές τις σημειώσεις θα χρησιμοποιούμε το όνομα κιούμπιτ για τα συστήματα των δύο επιπέδων¹.

6.1.2 Μήτρες του Πάουλι
Εξ ορισμού, o γενικότερος αυτοσυζυγής τελεστής στοCCC2 είναι της μορφής

Â =

(
x1 z
z∗ x2

)
, όπουx1, x2 ∈ RRR, και z ∈ CCC. (6.1)

Αυτός γράφεται ως

Â = a0Î +
3∑
i=1

aiσ̂i, (6.2)

¹Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης προτείνει το όνομα κβαντικό δυφίο ή κβαντοδυφίο για απόδοση του qubit,
αλλά το βρίσκω μάλλον άστοχο, δεδομένου ότι η συντομία της λέξης στην αγγλική λειτουργεί ενισχυτικά της σημασίας
της. Στο βιβλίο κάνω ηχητική απόδοση του όρου στα ελληνικά.
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όπου σi για i = 1, 2, 3 είναι οι μήτρες του Πάουλι (Pauli),

σ̂1 =

(
0 1
1 0

)
, σ̂2 =

(
0 −i
i 0

)
, σ̂3 =

(
1 0
0 −1

)
, (6.3)

και a0, ai ∈ RRR.
Εύκολα δείχνεται ότι οι μήτρες του Πάουλι ικανοποιούν τις ακόλουθες ταυτότητες

(i) (σ̂i)
2 = Î .

(ii) σ̂1σ̂2 = iσ3, σ̂2σ̂1 = −iσ3.
(iii) σ̂2σ̂3 = iσ1, σ̂3σ̂2 = −iσ1.
(iv) σ̂3σ̂1 = iσ2, σ̂1σ̂3 = −iσ2.

Οι παραπάνω σχέσεις γράφονται συνοπτικά

σ̂iσ̂j = Îδij + i

3∑
k=1

ϵijkσ̂k, (6.4)

όπου ϵijk είναι το πλήρως αντισυμμετρικό σύμβολο

ϵijk =


1 αν (i, j, k) = (1, 2, 3), (3, 1, 2), (2, 3, 1)
−1 αν (i, j, k) = (2, 1, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2)
0 αν δύο δείκτες από τους i, j, k ταυτίζονται.

(6.5)

Από τον ορισμό είναι προφανές ότι αν μεταθέσουμε δύο δείκτες, το σύμβολο πολλαπλασιάζεται με
το -1: ϵijk = −ϵjik = −ϵkji = −ϵikj .

Σε ερχόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιήσουμε συχνά την ακόλουθη ιδιότητα του πλήρως αντι-
συμμετρικού συμβόλου,

3∑
i=1

ϵijkϵilm = δjlδkm − δjmδkl, (6.6)

η οποία είναι πλήρως ισοδύναμη με τη γνωστή διανυσματική ταυτότητα

(AAA×BBB)2 = AAA2BBB2 − (AAA ·BBB)2 (6.7)

για δυο διανύσματαAAA καιBBB. Ο αριστερός όρος της Εξ. (6.7) είναι
∑

ijklm ϵijkϵilmAjBkAlBm, ενώ ο
δεξιός γράφεται ως

∑
jklm(δjlδkm − δjmδkl)AjBkAlBm. Δεδομένου ότι αυτή η σχέση ισχύει για όλα

τα Ai και Bi, προκύπτει η Εξ. (6.5).
Συμβολίζουμε σσσ = (σ̂1, σ̂2, σ̂3), έτσι ώστε ο τελεστής (6.2) να γράφεται ως

Â = a0Î + aaa · σσσ, (6.8)

Επίσης, από την ταυτότητα (6.4) παίρνουμε

(aaa · σσσ)(bbb · σσσ) = aaa · bbbÎ + i(aaa× bbb) · σ, (6.9)

δεδομένου ότι

aaa · bbb =
3∑
i=1

aibi (6.10)

106



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

και

(aaa× bbb)k =
3∑
i=1

3∑
i=1

ϵijkaibj

= (a2b3 − a3b2, a3b1 − a1b3, a1b2 − a2b1). (6.11)

Η Εξ. (6.9) σημαίνει ότι

[aaa · σσσ,bbb · σσσ] = 2i(aaa× bbb) · σσσ. (6.12)

Επίσης σημαντική είναι η ιδιότητα πληρότητας των μητρών του Πάουλι,

σ̂σσab · σ̂σσcd :=
3∑
i=1

(σ̂i)ab(σ̂i)cd = 2δadδbc − δabδcd, (6.13)

όπου οι δείκτες a, b, c, d = 1, 2 αναφέρονται στα στοιχεία των μητρών του Πάουλι. Για να αποδεί-
ξουμε την Εξ. (6.13), παίρνουμε το ίχνος της Εξ. (6.8), οπότε βρίσκουμε a0 = 1

2
TrÂ. Επίσης πολλα-

πλασιάζουμε τα δύο μέλη της Εξ. (6.8) με σ̂k και παίρνουμε το ίχνος. Χρησιμοποιώντας την Εξ. (6.4)
βρίσκουμε ότι aaa = 1

2
Tr(Âσ̂σσ). Οπότε η Εξ. (6.8) γράφεται ταυτοτικά ως

Â =
1

2
(TrÂ)Î +

1

2
Tr(Âσ̂σσ) · σ̂σσ. (6.14)

Γράφοντας TrÂ =
∑

cd δcdÂcd και Tr(Âσ̂σσ) =
∑

cd Âcdσ̂σσcd, η Εξ. 6.14) δίνει∑
cd

Âcd

(
δacδbd −

1

2
δabδcd −

1

2
σ̂σσabσ̂σσcd

)
, (6.15)

από την οποία προκύπτει η Εξ. (6.13).

6.1.3 Ιδιοτιμές αυτοσυζυγούς τελεστή
Ο πίνακας (6.2) γράφεται

Â =

(
a0 + a3 a1 − ia2
a1 + ia2 a0 − a3

)
. (6.16)

Οι δύο ιδιοτιμές του υπολογίζονται: a+ = a0+|aaa| και a− = a0−|aaa|, όπου |aaa| =
√
aaa · aaa. Τα αντίστοιχα

ιδιοδιανύσματα είναι

|a+⟩ =
1√

2|aaa|(|aaa| − a3)

(
a1 − ia2
|aaa| − a3

)
,

|a−⟩ =
1√

2|aaa|(|aaa| − a3)

(
−|aaa|+ a3
a1 − ia2

)
. (6.17)

Υπολογίζουμε τους αντίστοιχους φασματικούς προβολείς

P̂± = |a±⟩⟨a±| =
1

2
(1± nnn · σσσ) . (6.18)
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όπου

nnn =
aaa

|aaa|
(6.19)

είναι μοναδιαίο διάνυσμα στοRRR3.
Οι φασματικοί προβολείς εξαρτώνται μόνο από το μοναδιαίο διάνυσμα nnn, και ως εκ τούτου το nnn

είναι αυτό που ξεχωρίζει τις διαφορετικές δυνατές μετρήσεις σε ένα κιούμπιτ. Χωρίς απώλεια γενι-
κότητας μπορούμε να επιλέξουμε a0 = 0 και |aaa| = 1. Άλλες τιμές του a0 και του |aaa| απλά αλλάζουν
τις ιδιοτιμές κατά μια γραμμικη συνάρτηση f(x) = |aaa|x+a0. Γι’ αυτό το λόγο όταν αναφερόμαστε σε
μετρήσεις που γίνονται σε κιούμπιτ θα περιοριζόμαστε σε αυτοσυζυγείς τελεστές της μορφης nnn · σσσ,
με μοναδιαίο διάνυσμα nnn.

6.1.4 Αυξητικός και μειωτικός τελεστής
Συνήθως σε ένα κιούμπιτ, ξεχωρίζουμε τα διανύσματα βάσης(

0
1

)
,

(
1
0

)
, (6.20)

ως αναφερόμενα σε κάποιο ξεχωριστό φυσικό μέγεθος (συνήθως ενέργεια). Τα συμβολίζουμε είτε
ως |0⟩ και |1⟩ αντίστοιχα, είτε ως |−⟩ και |+⟩. Ο συμβολισμός με 0 και 1 είναι καλύτερος όταν κανείς
εξετάζει άτομα (0 βασική κατάσταση και 1 η διεγερμένη) ή αφηρημένα κιούμπιυ, ενώ ο συμβολισμός
με± είναι καλύτερος όταν περιγράφουμε σωμάτιο με σπιν 1

2
ή πόλωση φωτονίων. Σε ότι ακολουθεί

θα χρησιμοποιούμε το συμβολισμό με 0 και 1.
Σημαντικοί είναι επίσης και οι τελεστές σ̂+ και σ̂−, οι οποίοι ορίζονται ως

σ̂+ =
1

2
(σ̂1 + iσ̂2) =

(
0 1
0 0

)
, σ̂− = (σ̂+)

† =

(
0 0
1 0

)
. (6.21)

Οι τελεστές αυτοί δρουν στα διανύσματα βάσης |0⟩ και |1⟩ ως εξής

σ̂+|0⟩ = |1⟩ σ̂+|1⟩ = 0 (6.22)
σ̂−|0⟩ = 0 σ̂−|1⟩ = |0⟩. (6.23)

Ο σ̂+ καλείταιαυξητικός τελεστής εφόσον πετυχαίνει τη μετάβαση 0 → 1 ενώο σ̂− καλείταιμειωτικός
τελεστής εφόσον πετυχαίνει τη μετάβαση 1 → 0.

Οι τελεστές σ̂± ικανοποιούν τις ακόλουθες ιδιότητες.

(i) (σ̂±)
2 = 0.

(ii) σ̂+σ̂− + σ̂−σ̂+ = Î .
(iii) [σ̂+, σ̂−] = σ̂3.
(iv) [σ̂3, σ̂±] = ±2σ̂±.

6.2 Αρμονικός ταλαντωτής
Στο κεφ. 3.2.2 βρήκαμε τις ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του

Σρέντινγκερ για δυναμικό αρμονικού ταλαντωτή. Εδώ θα δείξουμε πώς η εύρεση των ιδιοτιμών της
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χρονοανεξάρτητης εξίσωσης του Σρέντινγκερ γίνεται καθαρά με θεωρία τελεστών, χωρίς την επίλυση
διαφορικής εξίσωσης.

Πρώτα επαναδιατυπώνουμε το αποτέλεσμα του κεφ. 3.2.2 στη γλώσσα των χώρων Χίλμπερτ. O
τελεστής Χάμιλτον για τον αρμονικό ταλαντωτή ορίζεται στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR, dx) ως

Ĥ =
1

2m
p̂2 +

1

2
mω2x̂2, (6.24)

όπου x̂ και p̂ οι συνήθεις τελεστές της θέσης και ορμής αντίστοιχα. Ο τελεστής Ĥ έχει διακριτό φάσμα
που αντιστοιχεί σε μη εκφυλισμένες ιδιοτιμές En = (n+ 1

2
)ω, όπου n = 0, 1, 2, . . ..

6.2.1 Αυξητικός και μειωτικός τελεστής
Ορίζουμε τον μειωτικό τελεστή

â =

√
mω

2
x̂+

i√
2mω

p̂, (6.25)

ο συζυγής â† του οποίου καλείται αυξητικός τελεστής. Το λόγο αυτής της ονομασίας θα τον δούμε σε
λίγο.

Από τον ορισμό (6.25) βρίσκουμε ότι

[â, â†] = Î (6.26)

Ĥ = ω(â†â+
1

2
). (6.27)

Η Εξ. (6.26) σημαίνει ότι οι τελεστές â και â† δεν είναι κανονικοί. Η Εξ. (6.27) σημαίνει ότι η Χα-
μιλτονιανή Ĥ είναι γραμμική συνάρτηση του τελεστή N̂ = â†â, άρα οι τελεστές Ĥ και N̂ έχουν τα
ίδια ιδιοδιανύσματα.

Ο τελεστής N̂ είναι θετικός, καθώς για οποιοδήποτε διάνυσμα |ψ⟩,

⟨ψ|N̂ |ψ⟩ = ∥â|ψ⟩∥2 ≥ 0.

Αμέσως υπολογίζουμε τις σχέσεις μετάθεσης

[â, N̂ ] = â, [â†, N̂ ] = −â†. (6.28)

Έστω N̂ |n⟩ = νn|n⟩ η εξίσωση ιδιοτιμών για τον τελεστή N̂ . Το n για την ώρα είναι τυχαίος
ακέραιος που διατάσσει τις ιδιοτιμές. Δρώντας τις σχέσεις (6.28) σε ένα ιδιοδιάνυσμα |n⟩ παίρνουμε
τις σχέσεις

N̂ â|n⟩ = (νn − 1)â|n⟩ (6.29)
N̂ â†|n⟩ = (νn + 1)â†|n⟩. (6.30)

Αυτό σημαίνει ότι τα διανύσματα â|n⟩ και â†|n⟩ είναι ιδιοσυναρτήσεις του N̂ με ιδιοτιμή αντίστοιχα
μειωμένη και αυξημένη κατά 1 σε σχέση με την |n⟩. Σ’ αυτήν την ιδιότητα οφείλονται τα ονόματα των
â και â†.

Από τη σχέση (6.29) βλέπουμε ότι οι ιδιοτιμές νn πρέπει να είναι ακέραιοι, αλλιώς η επανειλημ-
μένη δράση του â σε μία ιδιοσυνάρτηση θα οδηγούσε σε αρνητική ιδιοτιμή του N̂ . Αριθμούμε τα
ιδιοδιανύσματα |n⟩ έτσι ώστε νn = 0 γιαn = 0. Οπότε η κατάσταση |0⟩ ικανοποιεί τη σχέση â|0⟩ = 0.
Απαιτούμε να μην υπάρχει εκφυλισμός της κατάστασης χαμηλότερης ενέργειας, οπότε το διάνυσμα
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|0⟩ είναι μοναδικό. Έτσι, η εξίσωση ιδιοτιμών του N̂ γίνεται N̂ |n⟩ = n|n⟩, για n = 0, 1, 2, . . ., δηλαδή
νn = n.

Τα κανονικοποιημένα ιδιοδιανύσματα |n⟩ προέρχονται από διαδοχικές δράσεις του â† στο |0⟩.
Για να τις υπολογίσουμε παρατηρούμε ότι ⟨n|ââ†|n⟩ = ⟨n|[â, â†] + â†â|n⟩ = ⟨n|Î + N̂ |n⟩ = (n+1).
Αυτό σημαίνει ότι

â†|n⟩ =
√
n+ 1|n+ 1⟩, (6.31)

οπότε

|n⟩ = â†√
n
|n− 1⟩ = (â†)2√

n(n− 1)
|n− 2⟩ = . . . =

(â†)n√
n!

|0⟩. (6.32)

Επίσης από τη σχέση ⟨n|â†â|n⟩ = n παίρνουμε τη σχέση

â|n⟩ =
√
n|n− 1⟩. (6.33)

Έχουμε βρει έτσι τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή N̂ (και κατά συνέπεια της Χα-
μιλτονιανής του αρμονικού ταλαντωτή) χωρίς να λύσουμε κάποια διαφορική εξίσωση. Σ’ αυτόν τον
υπολογισμό, η μόνη απαίτηση που δεν προέρχεται από καθαρά αλγεβρικά επιχειρήματα είναι να
μην είναι εκφυλισμένη η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Αυτή η απαίτηση είναι απολύτως δικαιο-
λογημένη για έναν αρμονικό ταλαντωτή σε μία διάσταση. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το θεώρημα
6.2. επιβάλλεται.

Ωστόσο η παραπάνω ανάλυση προσαρμόζεται και σε συστήματα με εκφυλισμένη θεμελιώδη κα-
τάσταση. Έστω ότι η μηδενική ιδιοτιμή του N̂ αντιστοιχεί σε D-διάστατο ιδιόχωρο V0. Διαλέγουμε
μια ορθοκανονική βάση στο V0, έστω |0, j⟩, j = 1, 2, . . . D. Τότε η επαναληπτική δράση των â† στα
|0, j⟩ επιτρέπει το χτίσιμοD ‘πύργων’ ιδιοδιανυσμάτων του N̂ ,

|n, j⟩ = (â†)n√
n!

|0, j⟩, (6.34)

έναν για κάθε τιμή του j. Κάθε ιδιοτιμή του N̂ έχειD-πλό εκφυλισμό, καθώς N̂ |n, j⟩ = n|n, j⟩, για
κάθε j = 1, 2, . . . D.
Παράδειγμα 6.1 Συχνά χρειάζεται να υπολογίσουμε ποσότητες της μορφής ⟨n|F (â, â†)|n⟩, όπου F
κάποια συνάρτηση των â και â†. Σε τέτοιους υπολογισμούς ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Πρώ-
τον, αγνοούμε όσους αθροιστικούς όρους στο F δεν περιέχουν ίσο αριθμό â και â†, γιατί η συνει-
σφορά τους μηδενίζεται. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε σχέσεις μετάθεσης για να γράψουμε το F ως
συνάρτηση του N̂ και του Î . Συγκεκριμένα, αντικαθιστούμε â†â = N̂ και ââ† = N̂ + Î .

Ενδεικτικά, υπολογίζουμε την ποσότητα ⟨n|x̂4|n⟩. Εξ ορισμού, x̂ = 1√
2mω

(â+ â†), οπότε

⟨n|x̂4|n⟩ = 1

4m2ω2
⟨n|(â+ â†)4|n⟩ = 1

4m2ω2
⟨n|(â2 + â†2 + â†â+ ââ†)2|n⟩

=
1

4m2ω2
⟨n|(â2 + â†2 + 2N̂ + Î)2|n⟩ = 1

4m2ω2
⟨n|â2â†2 + â†2â2 + (2N̂ + Î)2|n⟩, (6.35)

όπου στο τελευταίο βήμα κρατήσαμε μόνο τους όρους με ίσο αριθμό â και â†. Χρησιμοποιώντας
σχέσεις μετάθεσης παίρνουμε

â2â†2 = ââ†ââ† + ââ† = (N̂ + Î)2 + N̂ + Î , â†2â2 = â†ââ†â− â†â = N̂2 − N̂ .

Οπότε

⟨n|x̂4|n⟩ = 1

4m2ω2
⟨n|6N̂2 + 6N̂ + 3Î|n⟩ = 3

2m2ω2

(
n2 + n+

1

2

)
(6.36)
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6.2.2 Σύμφωνες καταστάσεις
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το φάσμα των τελεστών δημιουργίας και καταστροφής. Οι δύο τε-

λεστές δεν είναι κανονικοί, και γι’ αυτό τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά από όσα έχουμε
δει ως τώρα.

Για να λύσουμε την εξίσωση ιδιοτιμών â†|w⟩ = w|w⟩ για τον τελεστή δημιουργίας â†, θέτουμε
|w⟩ =

∑∞
n=0 cn|n⟩ οπότε παίρνουμε

∑∞
n=0

√
n+ 1cn|n+ 1⟩ = w

∑∞
n=0 cn|n⟩. Αλλάζοντας το δείκτη

άθροισης του αριστερού όρου από n σε n− 1, παίρνουμε

∞∑
n=1

(wcn −
√
ncn−1)|n⟩+ wc0|0⟩ = 0, (6.37)

και άρα c0 = 0 και cn = cn−1

√
n/w. Αυτό σημαίνει ότι c0 = c1 = c2 = . . . = 0, δηλαδή |w⟩ = 0.

Συμπεραίνουμε ότι ο αυξητικός τελεστής â† δεν έχει ιδιοδιανύσματα.
Εξετάζουμε την εξίσωση ιδιοτιμών â|z⟩ = z|z⟩ για τομειωτικό τελεστή â. Θέτουμε |z⟩ =

∑∞
n=0 cn|n⟩,

οπότε η εξίσωση ιδιοτιμών γίνεται
∑

n=0(
√
n+ 1cn+1 − zcn)|n⟩ = 0, και άρα

cn+1 =
cnz√
n+ 1

. (6.38)

Η Εξ. (6.38) δίνει cn = c0z
n/
√
n!. Η σταθερά c0 προσδιορίζεται από τη συνθήκη κανονικοποίησης

1 = ⟨z|z⟩ = c20

∞∑
m=0

∞∑
n=0

z∗mzn√
n!m!

⟨m|n⟩ = c20

∞∑
n=0

|z|2n

n!
= c20 exp(|z|2), (6.39)

απ’ όπου c0 = exp(−1
2
|z|2).

Στις παραπάνω σχέσεις δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την ιδιοτιμή z, άρα μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε μιγαδικός αριθμός. Καταλήγουμε ότι τα ιδιοδιανύσματα |z⟩ του μειωτικού τελεστή
είναι

|z⟩ = e−
|z|2
2

∞∑
n=0

zn√
n!
|n⟩

= e−
|z|2
2

∞∑
n=0

zn(â†)n

n!
|0⟩. (6.40)

Τα διανύσματα |z⟩ καλούνται σύμφωνες καταστάσεις. Από τον ορισμό τους προκύπτει άμεσα ότι
⟨z|â†mân|z⟩ = (z∗)mzn για κάθεm,n = 0, 1, 2, . . ., καθώς και ότι ⟨n|z⟩ = e−

1
2
|z|2zn/

√
n!.

Καθώς ο μειωτικός τελεστής δεν είναι αυτοσυζυγής, σύμφωνες καταστάσεις με διαφορετικές τι-
μές του z δεν είναι μεταξύ τους ορθογώνιες. Βρίσκουμε ότι

⟨z|z′⟩ = e−
1
2
|z|2− 1

2
|z′|2

∞∑
n=0

∞∑
m=0

z∗mz′n√
n!m!

⟨m|n⟩ = e−
1
2
|z|2− 1

2
|z′|2

∞∑
n=0

(z∗z′)n

n!
= e−

1
2
|z|2− 1

2
|z′|2+z∗z′ . (6.41)

Συμπεραίνουμε ότι

|⟨z|z′⟩|2 = e−|z−z′|2 . (6.42)
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Δύο σύμφωνες καταστάσεις δεν είναι ποτέ ακριβώς ορθογώνιες, αλλά αν η απόσταση |z − z′| των
ορισμάτων τους είναι πολύ μεγαλύτερη της μονάδας, μπορούν να θεωρηθούν ορθογώνιες με πολύ
καλή προσέγγιση.

Παρατηρούμε ότι κάθε τελεστής ax̂ − bp̂ γράφεται ως 1
i
(wâ† − w∗â) για κάποιο w ∈ CCC. Οπότε

οι τελεστές Βάυλ της Εξ. (5.20) γράφονται ως

V̂ (w) = exp[wâ† − w∗â]. (6.43)

Χρησιμοποιούμε την ταυτότητα BCH για να πάρουμε το αντίστοιχο της Εξ. (5.21)

V̂ (w1)V̂ (w2) = V̂ (w1 + w2)e
1
2
(w∗

2w1−w∗
1w2), (6.44)

καθώς και την ταυτότητα

V̂ (w) = e−
|w|2
2 ewâ

†
e−w

∗â. (6.45)

Καθώς e−w∗â|0⟩ = |0⟩, παίρνουμε

V̂ (w)|0⟩ = e−
|w|2
2

∞∑
n=0

wn(â†)n√
n!

|0⟩ = |w⟩. (6.46)

Οι σύμφωνες καταστάσεις προκύπτουν από τη δράση του τελεστή Βάυλ στην κατάσταση |0⟩. Δηλαδή
αντιστοιχούν στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας του αρμονικού ταλαντωτή όπου τόσο η θέση όσο
και η ορμή έχουν μετατοπιστεί κατά μια σταθερή ποσότητα.

Άμεσα προκύπτει και η ακόλουθη ταυτότητα

V̂ (w)|z⟩ = V̂ (w)V̂ (z)|0⟩ = e
1
2
(z∗w−w∗z)V̂ (z + w)|0⟩ = e

1
2
(z∗w−w∗z)|z + w⟩. (6.47)

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα των σύμφωνων καταστάσεων είναι η υπερπληρότητά τους:∫
d2z

π
|z⟩⟨z| = Î , (6.48)

όπου d2z = dxdy για z = x+ iy, με x, y ∈ RRR.
Απόδειξη. Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα

Imn :=

∫
d2z

π
⟨n|z⟩⟨z|m⟩ =

∫
d2z

π
√
n!m!

z∗nzme−|z|2 . (6.49)

Θέτοντας z = reiθ για r ≥ 0 και θ ∈ [0, 2π],

Imn =

∫ 2π

0
dθei(m−n)θ

∫ ∞

0

rdr

π
√
n!m!

rm+ne−r
2
.

Το ολοκλήρωμα ως προς θ μηδενίζεται εκτός ανm = n, οπότε δίνει 2π. Τότε, Inn =
∫∞
0

ds
n! s

ne−s = 1, όπου
θέσαμε s = r2. Καταλήγουμε ότι Imn = δmn που είναι το ζητούμενο.

H ιδιότητα υπερπληρότητας είναι μία γενίκευση της σχέσης ανάλυσης της μονάδας για τις σύμ-
φωνες καταστάσεις. Σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές σύμφωνες καταστάσεις στο χώρο Χίλμπερτ—
πολύ περισσότερες από όσους περιέχει μια γενικευμένη βάση όπως της ορμής, εξ’ ου και ο χαρακτη-
ρισμός υπερπληρότητα— που μας επιτρέπουν να αναλύσουμε οποιαδήποτε κατάσταση σε σύμφω-
νες καταστάσεις

|ψ⟩ =
∫
d2z

π
|z⟩⟨z|ψ⟩ =

∫
d2z

π
ψ(z)|z⟩, (6.50)
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όπου ψ(z) = ⟨z|ψ⟩.
Η δράση ενός τελεστή Â στις σύμφωνες καταστάσεις, αρκεί για να προσδιοριστεί η δράση του

σε κάθε διάνυσμα του χώρου Χίλμπερτ, καθώς

Â|ψ⟩ =
∫
d2z

π
ψ(z)Â|z⟩. (6.51)

Τέλος, για να υπολογίσουμε την κυματοσυνάρτηση ψz(x) = ⟨x|z⟩ που αντιστοιχεί στη σύμφωνη
κατάσταση |z⟩, γράφουμε z =

√
mω/2q̄ + i/

√
2mωp̄, για κάποιες πραγματικές παραμέτρους q̄ και

p̄. Θα δούμε αργότερα ότι αντιστοιχούν στην αναμενόμενη τιμή της θέσης και την αναμενόμενη τιμή
της ορμής, αντίστοιχα.

Η εξίσωση ιδιοτιμών â|z⟩ = z|z⟩ γράφεται

dψz
dx

= −mω(x− q̄) + ip̄, (6.52)

με λύση

ψz(x) =
(mω
π

)1/4
exp

[
−mω(x− q̄)2

2
+ ip̄x

]
. (6.53)

Συγκρίνοντας με την Εξ. (3.21) βλέπουμε ότι η σύμφωνη κατάσταση αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κα-
τάσταση του αρμονικού ταλαντωτή με μετατοπισμένο το κέντρο κατά q̄ και φάση eip̄x.

6.3 Ο μονοδιάστατος τελεστής Σρέντινγκερ

6.3.1 Γενικές ιδιότητες
Η χρονοανεξάρτητη εξίσωση του Σρέντινγκερ (3.12) στη μία διάσταση είναι εξίσωση ιδιοτιμών

για τον λεγόμενο μονοδιάστατο τελεστή Σρέντινγκερ για σωμάτιο μάζαςm

Ĥ = − 1

2m

∂2

∂x2
+ V (x), (6.54)

ο οποίος ορίζεται στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR). Σε ότι ακολουθεί θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές
ιδιότητες του τελεστή (6.54) για γενικά δυναμικά V (x).

Προηγουμένως είχαμε αποκαλέσει τον τελεστή (6.54) Χαμιλτονιανή του συστήματος. Όπως θα
δούμε στο Κεφ. 8, η έννοια της Χαμιλτονιανής είναι ευρύτερη και αναφέρεται στο ρόλο του τελε-
στή στη φυσική περιγραφή όχι σε μία συγκεκριμένη μαθηματική έκφραση. Σε πολλά συστήματα,
η Χαμιλτονιανή δεν είναι της μορφής (6.54). Ο όρος ”τελεστής Σρέντινγκερ” είναι πιο κατάλληλος
όταν μιλάμε για τελεστές με την συγκεκριμένη μαθηματική έκφραση (6.54), δηλαδή που ορίζονται
ως άθροισμα ενός όρου κινητικής ενέργειας και ενός όρου δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση, αναφε-
ρόμαστε στις ιδιοτιμές του τελεστή (6.54) ως ιδιοτιμές της ενέργειας του συστήματος.

Η εξίσωση ιδιοτιμών του τελεστή Σρέντινγκερ γράφεται ως

ψ′′ + 2m[E − V (x)]ψ = 0. (6.55)

Οι λύσεις της Εξ. (6.55) είναι οι ιδιοσυναρτήσεις του Ĥ . Οι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες ιδιοσυναρ-
τήσεις ορίζουν το διακριτό φάσμα του Ĥ , καθώς είναι διανύσματα του L2(RRR). Καλούνται δέσμιες

113



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

καταστάσεις, επειδή αντιστοιχούν σε σωμάτιο που παγιδεύεται από το δυναμικό. Οι μη τετραγω-
νικά ολοκληρώσιμες ιδιοσυναρτήσεις αντιστοιχούν σε γενικευμένα ιδιοδιανύσματα και ορίζουν το
συνεχές φάσμα του Ĥ . Καλούνται καταστάσεις σκέδασης, επειδή αντιστοιχούν σε σωμάτιο που σκε-
δάζεται από το δυναμικό και φεύγει μακριά.

Παρατηρούμε ότι στην Εξ. (6.54) δεν εμφανίζεται η μιγαδική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν ψ
είναι μία μιγαδική λύση της (6.54), τόσο το πραγματικό της μέρος όσο και το φανταστικό είναι επί-
σης λύσεις της Εξ. (6.54). Άρα μπορούμε πάντα να διαλέξουμε τις ιδιοσυναρτήσεις του Ĥ να είναι
πραγματικές.

Αξιοσημείωτη είναι η ειδική περίπτωση που το δυναμικό V (x) είναι συμμετρικό, V (x) = V (−x).
Αν η ψ είναι λύση της Εξ. (6.55), τότε και η ψ−(x) := ψ(−x) είναι λύση με ίδια ιδιοτιμήE. Αυτό είναι
προφανές αν η ψ είναι άρτια ή περιττή. Αν η ψ δεν είναι άρτια ή περιττή μπορούμε να ορίσουμε μία
άρτια ιδιοσυνάρτηση ψ+ψ− του Ĥ και μία περιττή ιδιοσυνάρτηση ψ−ψ− του Ĥ . Καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι σε ένα συμμετρικό δυναμικό, μπορούμε να επιλέξουμε τις ιδιοσυναρτήσεις του Ĥ
να έχουν συγκεκριμένη αρτιότητα.

Έστω δύο διαφορετικές ιδιοσυναρτήσεις ψ1 και ψ2 του Ĥ με ιδιοτιμές E1 και E2 αντίστοιχα,

−ψ′′
1 = 2m[E1 − V (x)]ψ1 − ψ′′

2 = 2m[E2 − V (x)]ψ2.

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο σκέλη της πρώτης εξίσωσης με ψ2, της δεύτερης με ψ1 και αφαιρώντας
τα αποτελέσματα κατά μέλη παίρνουμε ότι ψ2ψ

′′
1 − ψ1ψ

′′
2 = (E2 − E1)ψ1ψ2, δηλαδή,

(ψ2ψ
′
1 − ψ1ψ

′
2)

′ = (E2 − E1)ψ1ψ2 (6.56)

Η συνάρτησηW = ψ2ψ
′
1 − ψ1ψ

′
2 καλείται Ρονσκιανή (Wronskian) των συναρτήσεων ψ1, ψ2.

Αν E2 = E1, η Εξ. (6.56) δίνει

ψ2ψ
′
1 − ψ1ψ

′
2 = C (6.57)

για κάποια σταθερά C.
Ένα χρήσιμο συμπέρασμα προκύπτει αν εφαρμόσουμε τη συνθήκη (6.56) για E1 = E και E2 =

E + δE και πάρουμε τελικά το όριο δE → 0. Γράφουμε ψ1 = ψE , ψ2 = ψE+δE και ολοκληρώνουμε
την Εξ. (6.56), από το−∞ ως x,

ψE+δEψ
′
E − ψEψ

′
E+δE =

∫ b

−∞
dx′ψE(x

′)ψE+δE(x
′). (6.58)

Διαιρώντας και τα δύο μέλη με ψE(x)ψE+δE(x) παίρνουμε

1

δE
[bE+δE(x)− bE(x)] = − 1

ψE(x)ψE+δE(x)

∫ b

−∞
dx′ψE(x

′)ψE+δE(x
′), (6.59)

όπου bE(x) := d lnψE(x)
dx

η λογαριθμική παράγωγος της κυματοσυνάρτησης στο x.
Παίρνουμε το όριο δE → 0, οπότε βρίσκουμε ότι

dbE(x)

dE
= − 1

ψE(x)2

∫ b

−∞
dx′ψE(x

′)2, (6.60)

δηλαδή η λογαριθμική παράγωγος μιας πραγματικής ιδιοσυνάρτησης του τελεστή Σρέντινγκερ είναι
φθίνουσα συνάρτηση της ενέργειας για κάθε x.
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6.3.2 Διακριτό φάσμα
Παρουσιάζουμε μερικά σημαντικά αποτελέσματα για το διακριτό φάσμα του μονοδιάστατου τε-

λεστή Σρέντινγκερ.

Θεώρημα 6.1 Ο τελεστής Ĥ , Εξ. (6.54), δεν έχει εκφυλισμένες ιδιοτιμές.
Απόδειξη. Δεδομένου ότι θεωρούμε τετραγωνικά ολοκληρώσιμες ιδιοσυναρτήσεις, οι οποίες μηδενίζονται στο
άπειρο, η σταθεράC της Εξ. (6.57) είναι μηδέν, ο αριστερός όρος της εξίσωσης μηδενίζεται στο άπειρο. Οπότε
ψ′
1/ψ1 = ψ′

2/ψ2 ή d
dx log(ψ1/ψ2) = 0, οπότε ψ1 = aψ2 για κάποια σταθερά a. Άρα η ιδιοτιμή E δεν είναι

εκφυλισμένη.

Εφόσον δεν υπάρχουν εκφυλισμένες ιδιοτιμές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δείκτη n =
0, 1, 2, . . . , για να αριθμήσουμε τις ιδιοτιμές και τις ιδιοσυναρτήσεις, έτσι ώστεE0 < E1 < E2 < . . ..
Έτσι, η ψ0(x) είναι η ιδιοσυνάρτηση χαμηλότερης ενέργειας και η ψn(x) η n-στή διεγερμένη.

Αποκαλούμε κόμβο μίας κυματοσυνάρτησης ψ κάθε σημείο x0 ∈ RRR για το οποίο ψ(x0) = 0. Ένα
πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους κόμβους των ιδιοσυναρτήσεων του τελεστή Σρέντινγκερ είναι
το θεώρημα σύγκρισης του Στουρμ (Sturm).

Θεώρημα 6.2 (Θεώρημα σύγκρισης.) Η n-στή διεγερμένη ιδιοσυνάρτηση του μονοδιάστατου τελε-
στή Σρέντινγκερ έχει n κόμβους.

Το θεώρημα σύγκρισης είναι πολύ ισχυρό. Μας λέει οι n-στες ιδιοσυναρτήσεις οποιουδήποτε
δυναμικού έχουν παρόμοιο σχήμα, ίδιο αριθμό κόμβων και κατά συνέπεια ίδιο αριθμό μεγίστων
και ελαχίστων. Ο αναγνώστης καλείται να επιστρέψει στο Κεφ. 3.2 και να το επιβεβαιώσει για την
περίπτωση του αρμονικού ταλαντωτή.

Ένθετο 6.1 Απόδειξη του θεωρήματος σύγκρισης

Καταρχάς ορίζουμε ως σημεία μηδενισμού μιας κυματοσυνάρτησης ψ τους κόμβους της μαζί με τα όρια
±∞, δεδομένου ότι μία τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση μηδενίζεται στο άπειρο.

Για να αποδειχθεί το θεώρημα σύγκρισης χρειάζεται το ακόλουθο αποτέλεσμα.

Πρόταση 6.3 Έστωx0 καιx1 δύο διαδοχικά σημεία μηδενισμού της ιδιοσυνάρτησηςψn του μονοδιάστατου
τελεστή Σρέντινγκερ. Τότε η ιδιοσυνάρτηση ψk με k > n έχει ένα σημείο μηδενισμού x′ μεταξύ του x0 και
του x1.

Απόδειξη. Έστω δύο ιδιοσυναρτήσεις ψn και ψk του μονοδιάστατου τελεστή Σρέντινγκερ με Ek > En. Η
Εξ. (6.56) γράφεται

d

dx
(ψkψ

′
n − ψnψ

′
k) = 2m(Ek − En)ψkψn. (6.61)

Έστω x0 και x1 δύο διαδοχικά σημεία μηδενισμού της ψn. Ολοκληρώνουμε τα δύο σκέλη της Εξ. (6.61) στο
διάστημα [x0, x1]. Δεδομένου ότι ψn(x0) = ψn(x1) = 0, παίρνουμε

ψk(x1)ψ
′
n(x1)− ψk(x0)ψ

′
n(x0) = 2m(Ek − En)

∫ x1

x0

dxψkψn. (6.62)

Εφόσον τα x0 και x1 είναι διαδοχικά σημεία μηδενισμού της ψn, η ψn δεν αλλάζει πρόσημο στο (x0, x1),
είναι παντού θετική ή παντού αρνητική. Στην πρώτη περίπτωση, ψ′

n(x0) > 0 και ψ′
n(x1) < 0, εφόσον η

συνάρτηση αυξάνει από το μηδέν σε κάτι θετικό στο x0 και ελαττώνεται από κάτι θετικό σε μηδέν στο x1.
Ομοίως, στη δεύτερη περίπτωση ψ′

n(x0) < 0 και ψ′
n(x1) > 0.

Υποθέτουμε ότι η συνάρτησηψk δε μηδενίζεται στο (x0, x1) και θα δείξουμε ότι αυτό οδηγεί σε άτομο.
Μ’ αυτήν την υπόθεση, η ψk δεν αλλάζει πρόσημο, άρα είναι πάντα θετική ή πάντα αρνητική στο [x0, x1].
Όλα τα δυνατά ενδεχόμενα προσήμων συνοψίζονται στο ακόλουθο πίνακα.
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ψn ψk ψ′
n(x0) ψ′

n(x1) ΑΣ ΔΣ
+ + + - - +
+ - + - + -
- + - + + -
- - - + - +

Βλέπουμε ότι όταν το αριστερό σκέλος (ΑΣ) της Εξ. (6.62) είναι θετικό, το δεξί σκέλος (ΔΣ) είναι αρνητικό
και αντίστροφα. Άρα η ισότητα δεν μπορεί να ισχύει, έχουμε άτοπο. Καταλήγουμε ότι η συνάρτηση ψk
μηδενίζεται τουλάχιστον μία φορά στο (x0, x1).

Δεδομένου ότι κάθε ιδιοσυνάρτηση μηδενίζεται στο±∞, η πρόταση 6.3 σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει ο
δείκτης n τόσα περισσότερους κόμβους θα έχει μία ιδιοσυνάρτηση. Για παράδειγμα, έστω μία ιδιοσυνάρ-
τηση ψ(x) του Ĥ με δύο κόμβους στο x1 και στο x2 > x1. Η ψ(x) έχει τέσσερα σημεία μηδενισμού, τα
−∞, x1, x2,∞. Οποιαδήποτε ιδιοσυνάρτηση υψηλότερης ενέργειας θα έχει τουλάχιστον έναν κόμβο στο
(−∞, x1), έναν στο (x1, x2), έναν στο (x2,∞), δηλαδή τουλάχιστον τρεις κόμβους.

Τους ελάχιστους κόμβους (κανέναν) θα τους έχει η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας ψ0. Δηλαδή η ψ0

έχει δύο σημεία μηδενισμού, στο ±∞. Η ψ1 δεν μπορεί παρά να έχει έναν κόμβο (αν είχε δύο θα έπρεπε
να υπάρχει μία ιδιοσυνάρτηση με λιγότερη ενέργεια από E1, πέρα από την ψ0.) Ακολουθώντας αυτό το
σκεπτικό βρίσκουμε ότι η ψn θα έχει n κόμβους, όπως δηλώνει το θεώρημα σύγκρισης.

6.3.3 Ειδικές περιπτώσεις
Δυναμικά που απειρίζονται στο άπειρο: lim|x|→∞ V (x) = ∞. Για μεγάλες τιμές του x, η Εξ. (6.55)
γράφεται ως ψ′′ − k2(x)ψ = 0 όπου k(x) =

√
2m[V (x)− E] > 0. Γράφουμε ψ(x) = eS(x), και πα-

ρατηρούμε ότι η εξίσωση ιδιοτιμών ικανοποιείται προσεγγιστικά για S(x) = ±
∫ x

k(x′)dx′, εφόσον
k′(x) << k2(x). Η συνθήκη αυτή ισχύει πάντα για |x| → ∞.

Για να το αποδείξουμε, παρατηρούμε ότι για μεγάλο |x|, k(x) =
√
2mV (x), οπότε η παραπάνω

συνθήκη γράφεται V ′

V 3/2 < 2
√
2mϵ, όπου ϵ << 1. Γιαx→ ∞,V ′ > 0, οπότε μπορούμε να ολοκληρώ-

σουμε τα δύο σκέλη της ανισότητας και να πάρουμε c− 1
2
√
V
< 2

√
2mϵ, όπου c σταθερά. Η τελευταία

ανισότητα ισχύει για x επαρκώς μεγάλο, αφού το V τείνει στο άπειρο. Αναλόγως αποδεικνύεται το
ίδιο και στο όριο x→ −∞.

Άρα για |x| → ∞, οι λύσεις της εξίσωσης ιδιοτιμών είναι της μορφής exp[±
∫ x

k(x′)dx′]. Δεν
υπάρχουν λύσεις με ταλαντωτική συμπεριφορά στο άπειρο, άρα δεν υπάρχουν γενικευμένες ιδιοκα-
ταστάσεις. Αποκλείοντας τις λύσεις που αποκλίνουν στο άπειρο, έχουμε μία ασυμπτωτική συμπερι-
φορά exp[−

∫ x
k(x′)dx′] για x → ∞ και exp[

∫ x
k(x′)dx′] για x → −∞. Δηλαδή οι κυματοσυναρτή-

σεις μηδενίζονται αρκετά γρήγορα στο άπειρο, άρα είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες. Εφόσον δεν
υπάρχει συνεχές φάσμα, οι ιδιοσυναρτήσεις ορίζουν βάση στο χώρο Χίλμπερτ και άρα είναι άπειρες
αφού ο χώρος Χίλμπερτ είναι απειροδιάστατος. Καταλήγουμε λοιπόν στο ακόλουθο αποτέλεσμα.

Θεώρημα 6.4 Αν lim|x|→∞ V (x) = ∞, ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει άπειρα ιδιοδιανύσματα.

Το θεώρημα σημαίνει ότι δυναμικά που κλασικά δεν θα επέτρεπαν ποτέ σε ένα σωμάτιο να διαφύγει
όση ενέργεια κι αν είχε, εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο και στην κβαντική θεωρία.

Δυναμικά μη-φραγμένα από κάτω στο άπειρο: lim|x|→∞ V (x) = −∞. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η εξί-
σωση ιδιοτιμών για μεγάλα |x| γίνεται ψ′′ + λ2(x)ψ = 0 όπου λ(x) =

√
2m(E + |V (x)| > 0. Οι

λύσεις της είναι ταλαντωτικές στο άπειρο, ανεξάρτητα της τιμής τουE, άρα αντιστοιχούν σε γενικευ-
μένα ιδιοδιανύσματα. Το φάσμα είναι λοιπόν συνεχές και τοE παίρνει όλες τις δυνατές πραγματικές
τιμές. Το φάσμα έχει διπλό εκφυλισμό, γιατί για κάθε E υπάρχουν δύο λύσεις με ασυμπτωτική συ-
μπεριφορά ei

∫ x dx′λ(x′) και e−i
∫ x dx′λ(x′).

Γι’ αυτά τα δυναμικά, το φάσμα της Χαμιλτονιανής δεν έχει κάτω φράγμα. Στο Κεφ. 8, θα δούμε
ότι αυτή η ιδιότητα δεν είναι φυσικά αποδεκτή.
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Δυναμικά που μηδενίζονται στο άπειρο: lim|x|→∞ V (x) = 0. Για’ αυτά τα δυναμικά, η εξίσωση ιδιοτι-
μών στο άπειρο παίρνει τη μορφήψ′′+2mEψ = 0. ΑνE > 0, η λύση είναι ταλαντωτική, άρα έχουμε
γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα και άρα συνεχές φάσμα. Αν E < 0, έχουμε λύσεις που μηδενίζονται ως
e−|Ex| στο άπειρο, και άρα είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες. Έχουμε λοιπόν διακριτό φάσμα.

Το συνεχές φάσμα είναι δεδομένο αφού ο όρος της κινητικής ενέργειας μπορεί να πάρει οσοδή-
ποτε μεγάλες τιμές σε περιοχή που το V είναι αμελητέο, και άρα η ενέργεια να είναι απροσδιόριστα
μεγάλη. Για να υπάρχει διακριτό φάσμα, πρέπει να υπάρχουν αρνητικές ιδιοτιμές, οι οποίες γενικά
δεν είναι δεδομένες. Ειδικότερα, αν V (x) > 0, δηλαδή το δυναμικό είναι παντού απωστικό, τότε η
Χαμιλτονιανήˆείναι άθροισμα δύο θετικών τελεστών, άρα είναι θετικός τελεστής, δεν έχει αρνητικές
ιδιοτιμές.

Στη συνέχεια εξετάζουμε ελκτικά δυναμικά, δηλαδή δυναμικά που παίρνουν κυρίως αρνητικές
τιμές, έτσι ώστε

v :=

∫ ∞

−∞
dxV (x) < 0. (6.63)

Ο τελεστής Σρέντινγκερ Ĥ έχει διακριτό φάσμα αν δεν είναι θετικός. Για να το αποδείξουμε, αρκεί
να βρούμε ένα διάνυσμα |ψ⟩, έτσι ώστε ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ < 0. Θεωρούμε την (μη κανονικοποιημένη) Γκα-
ουσιανή συνάρτηση ψ(x) = e−

x2

4σ2 . Βρίσκουμε αμέσως ότι ⟨ψ|p̂2|ψ⟩ =
√

π
2
σ−1. Επίσης ψ|V̂ |ψ⟩ =∫∞

−∞ dxV (x)e−
x2

2σ2 . Στο όριο που το σ είναι πολύ μεγάλο, ⟨ψ|V̂ |ψ⟩ → v. Στο ίδιο όριο, ο όρος
√

π
2
σ−1

γίνεται αμελητέος και άρα ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ → v < 0. Άρα για επαρκώς μεγάλο σ, ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ < 0. Καταλήξαμε
στο ακόλουθο αποτέλεσμα.

Θεώρημα 6.5 Αν lim|x|→∞ V (x) = 0 και
∫∞
−∞ dxV (x) < 0, ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει τουλάχιστον

ένα ιδιοδιάνυσμα με αρνητική ενέργεια.

Παρατηρούμε ότι ακόμα και ένα εξαιρετικά ασθενές ελκτικό δυναμικό μπορεί να παγιδεύσει ένα σω-
μάτιο. Θα δούμε στο Κεφ. 13, ότι αυτό δεν ισχύει για τον τελεστή Σρέντινγκερ στις τρεις διαστάσεις.
Αριθμός δέσμιων καταστάσεων.Μια καλή εκτίμηση του αριθμού των δέσμιων καταστάσεωνN− δί-
νεται από την ακόλουθη ανισότητα που οφείλεται στον Μπάργκμαν (Bargmann)².

Θεώρημα 6.6 Αν lim|x|→∞ V (x) = 0,

N− < 1 + 2m

∫ ∞

−∞
dx|x|V−(x), (6.64)

όπου V− το αρνητικό μέρος του δυναμικού V−(x) := max{0,−V (x)}.

Παρατηρούμε ότι ο δεξιός όρος στην Εξ. (6.64) απειρίζεται αν το V−(x) μηδενίζεται στο άπειρο
πιο αργά από |x|−2.

6.3.4 Καταστάσεις σκέδασης
Συνεχίζουμε τη μελέτη του τελεστή Σρέντινγκερ για δυναμικά τα οποία μηδενίζονται στο άπειρο,

αλλά πλέον επικεντρωνόμαστε στο συνεχές φάσμα. Για ευκολία, θεωρούμε δυναμικά που είναι διά-
φορα του μηδενός μόνο σε ένα πεπερασμένο διάστημα C = [a, b]. Έξω από το C, ο τελεστής Σρέ-
ντινγκερ ταυτίζεται με τον τελεστή της κινητικής ενέργειας T̂ = − 1

2m
∂2

∂x2
, ο οποίος έχει θετικές γενι-

κευμένες ιδιοτιμές της ενέργειας (αφού είναι ανάλογος του θετικού τελεστή p̂2). Οι ιδιοτιμές του T̂

²Η αρχική ανισότητα του Μπάργκμαν [89, 90] αφορά τον τελεστή Σρέντινγκερ στις τρεις διαστάσεις, και θα τη συνα-
ντήσουμε στο Κεφ. 13. Η εκδοχή της για τον τελεστή Σρέντινγκερ σε μία διάσταση βρίσκεται στο [92].

117



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Σχήμα 6.1: Δυναμικό που παίρνει μη μηδενικές τιμές μόνο στο διάστημα [a, b].

έχουν διπλό εκφυλισμό, δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές γενικευμένες ιδιοσυναρτήσεις eikx και
e−ikx για κάθε γενικευμένη ιδιοτιμήE = k2

2m
. Το συμπέρασμα αυτό γενικεύεται και σε δυναμικά που

μηδενίζονται ασυμπτωτικά στο άπειρο [93].

Θεώρημα 6.7 Αν το δυναμικό V (x) μηδενίζεται στο ±∞, κάθε E ∈ [0,∞) αποτελεί διπλά εκφυλι-
σμένη γενικευμένη ιδιοτιμή του μονοδιάστατου τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ .

Έστω λοιπόν ένα δυναμικό όπως στο σχήμα 6.1 που παίρνει μη μηδενικές τιμές μόνο στο διά-
στημα [a, b]. Στις περιοχές I (x < a) και III (x > b), η εξίσωση ιδιοτιμών είναι −ψ′′ = 2mEψ, με
γενική λύση ψ = Aeikx +Be−ikx, όπου k =

√
2mE.

Για κάθε τιμή της ενέργειας E ξεχωρίζουμε δύο γενικευμένα ιδιοδιανύσματα του Ĥ με βάση τη
συμπεριφορά τους στις περιοχές I και III .

fk+(x) =

{
1√
2π
(eikx +Rke

−ikx), x < a
1√
2π
Tke

ikx x > b

fk−(x) =

{
1√
2π
T̄ke

−ikx, x < a
1√
2π
(e−ikx + R̄ke

ikx) x > b
(6.65)

Οι λύσεις fk+ αντιστοιχούν σε εξερχόμενα κύματα στην περιοχή ΙΙΙ (απομακρύνονται από τη ΙΙ και
διαδίδονται προς το +∞), ενώ οι λύσεις fk− αντιστοιχούν σε εξερχόμενα κύματα στην περιοχή Ι
(απομακρύνονται από τη ΙI και διαδίδονται προς το−∞). Σε μία κλασική κυματική εικόνα, οι λύσεις
fk+ αντιστοιχούν σε κυματοπακέτα που έρχονται από το −∞, μέρος τους σκεδάζεται στο δυναμικό
και επιστρέφει πίσω και μέρος τους περνά στην περιοχή III και διαδίδεται προς το+∞. Το αντίστοιχο
ισχύει και για τις λύσεις fk−, με αντίθετη κατεύθυνση διάδοσης.

Οι παραπάνω λύσεις καλούνται καταστάσεις σκέδασης, οι συντελεστέςRk, R̄k πλάτη ανάκλασης
και οι συντελεστές Tk, T̄k πλάτη μετάδοσης. Σε κλασικά κύματα, η ποσότητα |Tk|2 αντιστοιχεί στο
κλάσμα της ενέργειας του κύματος που περνά στην περιοχή III . Όπως θα δείξουμε σε επόμενο
κεφάλαιο (8.3.4), η ποσότητα |Tk|2 είναι ανάλογη της πιθανότητας για ένα σωμάτιο ενέργειαςE που
έρχεται από το−∞ να βρεθεί στην περιοχή ΙΙΙ, γι’ αυτό καλείται πιθανότητα μετάδοσης.

Οι παραπάνω συντελεστές δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι. Για οποιοδήποτε ζεύγος από τις
τέσσερις συναρτήσεις fk+, fk−, f ∗

k+ και f ∗
k− ισχύει η Εξ. (6.57) δεδομένου ότι και οι τέσσερις αποτε-
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λούν λύσεις της εξίσωσης ιδιοτιμών για ίδια τιμή του E. Υπολογίζουμε

fk+f
∗′
k+ − f ∗

k+f
′
k+ =

{
− ik(1−|Rk|2)

π
x < a

− ik|Tk|2
π

x > b
(6.66)

fk−f
∗′
k− − f ∗

k−f
′
k− =

{
ik|T̄k|2
π

x < a
ik(1−|R̄k|2)

π
x > b

(6.67)

fk+f
′
k− − fk−f

′
k+ =

{
− ikT̄k

π
x < a

− ikTk
π

x > b
(6.68)

fk+f
∗′
k− − f ∗

k−f
′
k+ =

{
ikT̄ ∗

kRk

π
x < a

− ikTkR̄
∗
k

π
x > b

(6.69)

Εφόσον οι παραπάνω υπολογισμένες ποσότητες πρέπει να παίρνουν την ίδια τιμή στις περιοχές I
και III , οδηγούμαστε στις ακόλουθες τέσσερις ταυτότητες

|Tk|2 + |Rk|2 = 1, |T̄k|2 + |R̄k|2 = 1, Tk = T̄k, T̄ ∗
kRk + TkR̄

∗
k = 0. (6.70)

Βλέπουμε ότι τα τέσσερα μιγαδικά πλάτη εκφράζονται συναρτήσει μόνο τριών ανεξάρτητων μετα-
βλητών, τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε ως το μέτρο |Tk| του πλάτους μετάδοσης και τις φάσεις
eiϕk := Rk/|Rk| και eiϕ̄k := R̄k/|R̄k| των πλατών ανάκλασης. Από τις εξισώσεις (6.70) βλέπουμε ότι
|Rk|2 = |R̄k|2 = 1 − |Tk|2 και ότι η φάση του συντελεστή διάδοσης, eiθk := Tk/|Tk| γράφεται ως
συνάρτηση των ϕk και ϕ̄k,

2θk = π + ϕk + ϕ̄k (6.71)

Αξιοσημείωτη είναι ηπερίπτωσηπου τοδυναμικό είναι συμμετρικό. Τότε, οι συναρτήσεις fk+(−x)
είναι επίσης ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή Σρέντινγκερ, και έχουν την ίδια μορφή με τις fk−(x) στις
περιοχές I και ΙΙΙ, οπότε ταυτίζονται μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι σε συμμετρικό δυναμικό,Rk = R̄k,
οπότε ϕk = ϕ̄k και θk = ϕk +

π
2
.

Θα αναπαραστήσουμε τις συναρτήσεις fk+ και fk− με τα κετ |k,+⟩ και |k,−⟩ αντίστοιχα. Δεδομέ-
νου ότι μιλάμε για ιδιοδιανύσματα, έστω και γενικευμένα, ενός αυτοσυζυγούς τελεστή, το εσωτερικό
γινόμενο μεταξύ κετ με διαφορετικό k θα μηδενίζεται, οπότε θα ισχύει ότι

⟨k,+|k′,+⟩ = w1(k)δ(k − k′), ⟨k,−|k′,−⟩ = w2(k)δ(k − k′), ⟨k,+|k,−⟩ = w3(k)δ(k − k′),

για κάποιες συναρτήσεις wi(k), i = 1, 2, 3. Στην άσκηση 6.9, δείχνεται ότι w1 = w2 = 1 και w3 = 0,
οπότε καταλήγουμε ότι

⟨k,+|k′,+⟩ = δ(k − k′), ⟨k,−|k′,−⟩ = δ(k − k′), ⟨k,+|k,−⟩ = 0. (6.72)

Παράδειγμα 6.2. Έστω δυναμικό V (x) = ax2 + b
x2+1

, για σταθερές a και b. Με βάση την ως τώρα
ανάλυση, το φάσμα του τελεστή Σρέντινγκερ με τους αντίστοιχους εκφυλισμούς g είναι το εξής.

Παράμετροι Διακριτό φάσμα Συνεχές φάσμα
a > 0 E > 0, g = 1 δεν υπάρχει

a = 0, b > 0 δεν υπάρχει E > 0, g = 2
a = 0, b < 0 E < 0, g = 1 E > 0, g = 2

a < 0 δεν υπάρχει E ∈ RRR, g = 2
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Σχήμα 6.2: Παραδείγματα προσέγγισης συνεχών δυναμικών (μπλε συνεχής γραμμή) από τμηματικά σταθερά
δυναμικά (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή).

6.4 Ο τελεστής Σρέντινγκερ με τμηματικά σταθερά δυναμικά

6.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά
Είναι πολύ λίγα τα δυναμικά για τα οποία μπορούμε να έχουμε αναλυτικές εκφράσεις για τις ιδιο-

τιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή Σρέντινγκερ. Ωστόσο σε πολλά προβλήματα δε χρειαζόμα-
στε κάτι περισσότεροαπόμίαμοντελοποίηση τουδυναμικού, η οποία ναπιάνει τα βασικάφυσικά χα-
ρακτηριστικά του. Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορούμε να περιγράψουμε ένα δυναμικό ως τμηματικά
σταθερό, δηλαδή να παίρνει σταθερές τιμές παντού εκτός από πεπερασμένα σημεία ασυνέχειας—
βλ. Σχήμα 6.2.

Σε περιοχές που δεν περιέχουν τα σημεία ασυνέχειας ενός τμηματικά σταθερού δυναμικού, η
εξίσωση ιδιοτιμών γράφεται ως ψ′′ + 2m(E − V )ψ = 0, όπου το V είναι σταθερά. Για E > V ,
οι λύσεις είναι της μορφής ψ = Aeikx + Be−ikx, όπου k =

√
2m(E − V ) και A και B σταθερές.

Για E < V , οι λύσεις είναι της μορφής ψ = Ce−λx + Deλx, όπου λ =
√

2m(V − E) και C και D
σταθερές. Για E = V , οι λύσεις είναι της μορφής ψ = Fx+G, όπου F καιG σταθερές.

Η δυσκολία έγκειται στο ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις λύσεις από τις περιοχές που έχουν δια-
φορετικές τιμές του V , οπότε πρέπει να βρούμε πώς συμπεριφέρονται οι ιδιοσυναρτήσεις ψ(x) του
τελεστή Σρέντινγκερ στα σημεία ασυνέχειας του δυναμικού. Έστω ότι το x = x0 είναι ένα σημείο
ασυνέχειας του δυναμικού. Η προφανής απαίτηση είναι η ιδιοσυνάρτηση να είναι συνεχής στο x0.
Επιπλέον, αν ολοκληρώσουμε την εξίσωση ιδιοτιμών ψ′′ + 2m[E − V (x)]ψ = 0 σε ένα διάστημα
[x0 − ϵ, x0 + ϵ] όπου το ϵ > 0 πολύ μικρό, παίρνουμε

ψ′(x0 + ϵ)− ψ′(x0 − ϵ) = −2m

∫ x0+ϵ

−x0+ϵ
dx[E − V (x)]ψ(x). (6.73)

Στο όριο ϵ → 0, το ολοκλήρωμα στο δεξιό σκέλος της Εξ. (6.73) μηδενίζεται, εφόσον η ψ(x) είναι
συνεχής, οπότε παίρνουμε limϵ→0[ψ

′(x0 + ϵ) − ψ′(x0 − ϵ)] = 0, δηλαδή η πρώτη παράγωγος της
ψ είναι συνεχής στο x = x0. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι στα σημεία ασυνέχειας του
δυναμικού απαιτούμε τη συνέχεια της ψ(x) και της πρώτης παραγώγου της.

6.4.2 Τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού
Θα εξετάσουμε πρώτα τον τελεστή Σρέντινγκερ σε ένα τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού, όπου

V (x) =

{
−V0 −a

2
≤ x ≤ a

2

0 |x| > a
2

, (6.74)

όπου V0 > 0 το βάθος του πηγαδιού και a το εύρος του.

120



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εστιάζουμε στο διακριτό φάσμα του τελεστή Σρέντινγκερ, που αντιστοιχεί σε αρνητικές ενέρ-
γειες. Παρατηρούμε ότι για −V0 < E < 0, οι λύσεις στην περιοχή όπου |x| > a/2 είναι γραμμικοί
συνδυασμοί του eλx και e−λx, όπου λ =

√
|E|. Δεδομένου ότι μία τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συ-

νάρτηση πρέπει να μηδενίζεται για x → ±∞, οι μοναδικές αποδεκτές λύσεις για |x| > a/2 είναι
ανάλογες του e−λ|x|.

Αφού το δυναμικό είναι συμμετρικό, επιλέγουμε ιδιοσυναρτήσεις με καθορισμένη αρτιότητα:
άρτιες συναρτήσεις ψ+ και περιττές συναρτήσεις ψ−. Είναι της μορφής

ψ+(x) =


A+e

λx x < −a
2

B cos kx −a
2
≤ x ≤ a

2

A+e
−λx x > a

2

, ψ−(x) =


−A−e

λx x < −a
2

C sin kx −a
2
≤ x ≤ a

2

A−e
−λx x > a

2

, (6.75)

όπου k =
√

2m(V0 − |E|).
Η απαίτηση συνέχειας των ιδιοσυναρτήσεων και των πρώτων παραγώγων τους στα σημεία x =

±a
2
δίνει 4 εξισώσεις για κάθε ιδιοσυνάρτηση. Ωστόσο λόγω συμμετρίας, οι συνθήκες που προκύ-

πτουν στο x = a
2
είναι ίδιες με αυτές που προκύπτουν στο x = −a

2
, οπότε καταλήγουμε με μόνο δύο

εξισώσεις για κάθε συνάρτηση.

• για τις ψ+: A+e
−λa/2 = B cos ka/2 και λA+e

−λa/2 = kB sin(ka/2).

• για τις ψ−: A−e
−λa/2 = C sin(ka/2) και−λA−e

−λa/2 = kC cos ka/2.

Διαιρώντας κατά μέλη τις δύο εξισώσεις για κάθε συνάρτηση ψ+ και ψ− παίρνουμε τις σχέσεις

tan(ka/2) = λ/k για την ψ+, cot(ka/2) = −λ/k για την ψ−. (6.76)

Γράφουμε τις Εξ. (6.76) χρησιμοποιώντας τις αδιάστατες μεταβλητές x = |E|/V0 ∈ [0, 1] και b =√
mV0a2/2,

√
x =

√
1− x tan(b

√
1− x) για την ψ+, (6.77)

√
x = −

√
1− x cot(b

√
1− x) για την ψ−. (6.78)

Οι εξισώσεις (6.77) και (6.78) επιδέχονται μία ή και περισσότερες λύσεις ανάλογα με την τιμή
της παραμέτρου b. Για b << 1, κρατάμε μόνο τον πρώτο όρο από το ανάπτυγμα της εφαπτομένης,
οπότε η Εξ. (6.77) γίνεται

√
x = b(1 − x), η οποία έχει μία αποδεκτή λύση x ≃ b. Όσο μεγαλώνει

το b και η εφαπτομένη παίρνει περιοδικά τιμές από−∞ στο∞ τόσο περισσότερες λύσεις έχει η Εξ.
(6.77). Το ίδιο ισχύει και για τις λύσεις της Εξ. (6.78), με μία μόνο διαφορά. Στο όριο b << 1, η Εξ.
(6.78) γίνεται b

√
x = −1, η οποία δεν έχει αποδεκτή λύση. Άρα για b << 1 υπάρχει μόνο μία άρτια

ιδιοσυνάρτηση. Αυτή η συμπεριφορά επιδεικνύεται στο Σχ. 6.3.
Καταλήγουμε ότι ο αριθμός N− των ιδιοδιανυσμάτων του τελεστή Σρέντινγκερ αυξάνει τόσο με

το βάθος V0 όσο και με το εύρος a του δυναμικού. Αυτό το συμπέρασμα είναι αναμενόμενο από το
θεώρημα του Μπάργκμαν, καθώς η Εξ. (6.64) προβλέπει ότιN− < 1 + b.

6.4.3 Τετραγωνικό φράγμα δυναμικού
Στη συνέχεια, εξετάζουμε τον τελεστή Σρέντινγκερ σε ένα τετραγωνικό φράγμα δυναμικού, όπου

V (x) =

{
V0 −a

2
≤ x ≤ a

2

0 |x| > a
2

, (6.79)
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Σχήμα 6.3: Γραφική εύρεση λύσεων των Εξ. (6.77) και (6.78). Στην πάνω γραμμή, προσδιορίζονται τα σημεία
τομής των γραφημάτων για τις συναρτήσεις y1 =

√
x (διακεκομμένη γραμμή) και y2 =

√
1− x tan(b

√
1− x)

για διαφορετικές τιμές του b. Στην κάτω γραμμή, προσδιορίζονται τα σημεία τομής των γραφημάτων για τις
συναρτήσεις y1 =

√
x (διακεκομμένη γραμμή) και y2 = −

√
1− x cot(b

√
1− x) για διαφορετικές τιμές του b.

Και στις δύο περιπτώσεις, όσο μεγαλώνει το b, τόσο περισσότερες ταλαντώσεις κάνει η y2 στο διάστημα [0, 1],
και άρα αυξάνει ο αριθμός λύσεων των Εξ. (6.77) ή (6.78).

όπου V0 > 0 το ύψος του φράγματος και a το εύρος του.
Ο τελεστής Σρέντινγκερ γι’ αυτό το δυναμικό είναι θετικός, άρα έχει μόνο συνεχές φάσμα, με

ιδιοσυναρτήσεις fk+ και fk− όπως στην Εξ. (6.65). Δεδομένου ότι το δυναμικό είναι συμμετρικό, αρκεί
να βρούμε τις λύσεις fk+, αφού fk−(x) = fk+(−x). Περιοριζόμαστε σε τιμές E < V0, οι οποίες μας
επιτρέπουν να τονίσουμε μια σημαντική διαφορά μεταξύ κλασικής και κβαντικής φυσικής. Κλασικά
ένα σωμάτιο με ενέργεια E < V0 που έρχεται από τα αριστερά, δεν μπορεί να περάσει στα δεξιά
του πηγαδιού.

Για E < V0,

fk+(x) =


1√
2π
(eikx +Rke

−ikx), x < −a
2

1√
2π
(Ceλx +De−λx) −a

2
≤ x ≤ a

2
1√
2π
Tke

ikx x > a
2

, (6.80)

(6.81)

όπου k =
√
2mE, λ =

√
2m(V0 − E) και C,D σταθερές.

Η συνέχεια της fk+ και της πρώτης της παραγώγου στο x = a
2
δίνει τις εξισώσεις, Ceλa/2 +

De−λa/2 = Tke
ika/2 καιCeλa/2−De−λa/2 = (ik/λ)Tke

ika/2, οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό
των C καιD συναρτήσει του Tk,

C =
1

2
(1 + i

k

λ
)e−λa/2eika/2Tk, D =

1

2
(1− i

k

λ
)eλa/2eika/2Tk. (6.82)

Η συνέχεια της fk+ και της πρώτης της παραγώγου στο x = −a
2
δίνει τις εξισώσεις Ce−λa/2 +

Deλa/2 = e−ika/2+Rke
ika/2 και (−iλ/k)(Ce−λa/2−Deλa/2) = e−ika/2−Rke

ika/2. Προσθέτοντάς τις
κατά μέλη βρίσκουμε ότι e−ika/2 = (1− iλ

k
)e−λa/2C + e−ika/2 = (1+ iλ

k
)eλa/2D. Αντικαθιστώντας τις

τιμές των C καιD από την Εξ. (6.82), υπολογίζουμε το πλάτος μετάδοσης

Tk =
e−ika

[1 + i
2
( k
λ
− λ

k
)]eλa + [1− i

2
( k
λ
− λ

k
)]e−λa

. (6.83)
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Σχήμα 6.4: Ο λογάριθμός του |Tk|2 της Εξ. (6.85) ως συνάρτηση του x = E/V0 ∈ [0, 1], για διαφορετικές
τιμές του b =

√
2mV0a.

Στο όριο αδιαφανούς φράγματος, όπου λa >> 1, κυριαρχεί στον παρονομαστή της Εξ. (6.83) ο όρος
ανάλογος του eλa, οπότε

Tk =
e−ikae−λa

1 + i
2
( k
λ
− λ

k
)
, (6.84)

όπου είναι σαφές ότι το πλάτος μετάδοσης πέφτει εκθετικά με το εύρος του φράγματος.
Παρόλα αυτά το πλάτος μετάδοσης είναι μη μηδενικό, κάτι που σημαίνει ότι ένα σωμάτιο έχει

μη μηδενική πιθανότητα να περάσει το φράγμα, ακόμα και αν η ενέργεια του είναι μικρότερη του
ύψους του φράγματος. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κβαντικό φαινόμενο, που είναι γνωστό ως
φαινόμενο σήραγγας.

Από την Εξ. (6.83), υπολογίζουμε το μέτρο του πλάτους μετάδοσης,

|Tk|2 =
1

cosh2(λa) + ( k
λ
− λ

k
)2 sinh2(λa)

=
1

cosh2(b
√
1− x) + (2x−1)2

x(1−x) sinh
2(b

√
1− x)

, (6.85)

όπου χρησιμοποιήσαμε τις αδιάστατες μεταβλητές x = E/V0 και b =
√
2mV0a. Στο Σχ. 6.4 δίνεται

το γράφημα του λογαρίθμου του |Tk|2 ως συνάρτηση του x = E/V0, για διαφορετικές τιμές του b. Η
πιθανότητα μετάδοσης αυξάνει με το x για σταθερό b και ελαττώνεται με το b για σταθερό x.

6.5 Δυναμικό συνάρτησης δέλτα
Στο όριο που το ύψος (ή το βάθος) V0 του τετραγωνικού δυναμικού πάει στο άπειρο και το εύρος

του a τείνει στο μηδέν, με το γινόμενο η = V0a να παραμένει σταθερό, το δυναμικό είναι ανάλογο
μίας συνάρτησης δέλτα,

V (x) = ηδ(x). (6.86)

Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ιδιοτιμών για δυναμικά συνάρτησης δέλτα, παίρνοντας τα
αντίστοιχα όρια των εκφράσεων για τις ποσότητες που υπολογίσαμε για το πηγάδι και το φράγμα
δυναμικού. Ωστόσο είναι πιο χρήσιμο, να διατυπώσουμε μία συνθήκη σύζευξης για τις ιδιοσυναρτή-
σεις ψ(x) του τελεστή Σρέντινγκερ γύρω από σημεία x0 που το δυναμικό έχει συμπεριφορά συνάρ-
τησης δέλτα. Καταρχάς απαιτούμε τη συνέχεια της συνάρτησης στο x0. Επιπλέον, θέτοντας V (x) =
ηδ(x− x0) στην Εξ. (6.73) παίρνουμε

lim
ϵ→0

[ψ′(x0 + ϵ)− ψ′(x0 − ϵ)] = 2mηψ(x0), (6.87)

δηλαδή έχουμε μία ασυνέχεια στην πρώτη παράγωγο.
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6.5.1 Μονό πηγάδι δέλτα
Ας εξετάσουμε την περίπτωση ένα ελκτικό δυναμικό δέλτα, V (x) = −ηδ(x), όπου η > 0. Οι

ιδιοκαταστάσεις αρνητικής ενέργειας είναι της μορφής,

ψ(x) =

{
A+e

−λx x > 0
A−e

λx x < 0
(6.88)

όπου A+, − σταθερές και λ =
√
2m|E|. Η απαίτηση συνέχειας στο x = 0 σημαίνει ότι A+ = A−,

ενώ η Εξ. (6.87) δίνει λ = mη. Άρα υπάρχει μόνο μία αρνητική ιδιοτιμή της ενέργειας,

E = −mη
2

2
, (6.89)

με αντίστοιχη ιδιοσυνάρτηση

ψ0(x) =
√
mηe−mη|x|. (6.90)

Για το συνεχές φάσμα αρκεί να εξετάσουμε τις ιδιοσυναρτήσεις fk+(x), αφού το δυναμικό είναι
συμμετρικό.

fk+(x) =

{
1√
2π
(eikx +Rke

−ikx), x < 0
1√
2π
Tke

ikx x > 0
. (6.91)

Η συνθήκη συνέχειας στο x = 0 δίνει 1+Rk = Tk, ενώ η Εξ. (6.87) δίνει ik(1−Rk−Tk) = −2mηTk.
Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων βρίσκουμε ότι

Tk =
1

1 + imη
k

, Rk = − 1

1− i k
mη

. (6.92)

Οι παραπάνω εκφράσεις για τοTk καιRk ισχύουν για δυναμικόV (x) = −ηδ(x), είτε το η είναι θετικό
είτε αρνητικό. Σε αντίθεση, η θεμελιώδης κατάσταση (6.90) υπάρχει μόνο για θετικό η.

6.5.2 Διπλό πηγάδι δέλτα
Θεωρούμε έναδυναμικόV (x) = −η[δ(x−a

2
)+δ(x+a

2
)], πουαποτελεί μία ιδεατήμοντελοποίηση

για ένα δυναμικό με δύο συμμετρικά πηγάδια σε απόσταση a. Το δυναμικό είναι συμμετρικό, οπότε
οι ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή Σρέντινγκερ είναι είτε άρτιες είτε περιττές.

Οι άρτιες ιδιοσυναρτήσεις είναι της μορφής

ψ+(x) =


A+e

λx x < −a
2

B+ coshλx −a
2
< x < a

2

A+e
−λx x > a

2

, (6.93)

για κάποιες σταθερές A+, B+ και λ =
√

2m|E|.
Οι περιττές ιδιοσυναρτήσεις είναι της μορφής

ψ−(x) =


−A−e

λx x < −a
2

B− sinhλx −a
2
< x < a

2

A−e
−λx x > a

2

, (6.94)

για σταθερές A−, B−.
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Σχήμα 6.5: (a) Γραφική λύση της Εξ. (6.97) για διαφορετικές τιμές του b. (b) Γραφική λύση της Εξ. (6.98) για
διαφορετικές τιμές του b. Παρατηρούμε ότι λύση υπάρχει μόνο για b > 1.

Οι συνθήκες σύζευξης για τις ψ+ είναι

A+e
λa/2 = B+ sinh(λa/2), (1− 2mη/λ)A+e

λa/2 = −B+ sinh(λa/2), (6.95)

και για τις ψ−

A−e
λa/2 = B− sinh(λa/2), (1− 2mη/λ)A−e

λa/2 = −B− sinh(λa/2). (6.96)

Είναι βολικό να ορίσουμε τις ποσότητες x := λa/2 και b := maη. Τότε οι συνθήκες σύζευξης για
τις ψ+ δίνουν

x =
b

1 + tanh x
. (6.97)

Η συνάρτηση του x στο δεξί σκέλος της Εξ.(6.97) είναι φθίνουσα στο [0,∞) με τιμή b για x = 0 και
b/2 για x → ∞. Άρα το γράφημα της y = b

1+tanhx τέμνεται μόνο μία φορά από το γράφημα της
y = x, οπότε η Εξ. (6.97) έχει μόνο μία λύση, έστω x+(b) (βλ. Σχ. 6.5.a). Για b << 1, η Εξ. (6.97)
γίνεται x ≃ b(1− x), οπότε x+(b) = b/(1+ b) ≃ b− b2. Για b αρκετά μεγαλύτερο της μονάδας, η Εξ.
(6.97) γίνεται x = b

2
οπότε x+(b) = b/2.

Οι συνθήκες σύζευξης για τις ψ− δίνουν

x =
b

1 + coth x
. (6.98)

Η συνάρτηση στο δεξί σκέλος της Εξ. (6.98) είναι αύξουσα στο [0,∞) με τιμή 0 για x = 0 και b/2 για
x → ∞. Η Εξ. (6.98) έχει μία λύση x = 0, που είναι μη αποδεκτή, αφού οδηγεί σε λ = 0 και άρα σε
μη τετραγωνικά ολοκληρώσιμη ψ−(x). Έχει θετική λύση, μόνο αν η y = b

1+cothx αυξάνει πιο γρήγορα
από την y = x κοντά στο μηδέν. Κοντά στο μηδέν coth x ≃ x−1, οπότε b

1+cothx ≃ bx. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει θετική λύση μόνο αν b > 1 και δεν υπάρχει για b < 1 (βλ. Σχ. 6.5.b). Θα συμβολίζουμε
τις λύσεις της Εξ. (6.98) ως x−(b).

Καθώς (1+tanh x)−1 = cosh x/(sinh x+cosh x) > sinh x/(sinh x+cosh x) = (1+coth x)−1, για
κάθε b θα ισχύει ότι x+(b) > x−(b). Άρα η χαμηλότερη ιδιοτιμή της ενέργειας θα αντιστοιχεί πάντα
στη συμμετρική ιδιοκατάσταση.

Συνοψίζοντας,

• γιαmaη ≤ 1, υπάρχει μόνο μία ιδιοσυνάρτηση του τελεστή Σρέντινγκερ με ιδιοτιμή ενέργειας
E = − 2

ma2
[x+(maη)]

2.
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• για maη > 1, υπάρχουν δύο ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή Σρέντινγκερ, μία άρτια με τη χα-
μηλότερη ιδιοτιμή ενέργειας E+ = − 2

ma2
[x+(maη)]

2, και μία περιττή με μεγαλύτερη ιδιοτιμή
ενέργειας E− = − 2

ma2
[x−(maη)]

2.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει εκφυλισμός στη χαμηλότερη τιμή της ενέργειας. Στο αντί-
στοιχο κλασικό σύστημα, υπάρχουν δύο καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας, μία στην οποία το σωμά-
τιο είναι ακίνητο στο x = a

2
και μία στην οποία το σωμάτιο είναι ακίνητο στο x = −a

2
. Η κβαντική

κατάσταση ελάχιστης ενέργειας είναι ουσιαστικά επαλληλία των καταστάσεων που το σωμάτιο είναι
εντοπισμένο σε ένα από τα δύο πηγάδια.

6.6 Ο ρόλος των συνοριακών συνθηκών
Μέχρι στιγμής έχουμε μελετήσει αρκετούς τελεστές που ορίζονται στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR),

όπως ο τελεστής της θέσης x̂, ο τελεστής της ορμής p̂ και ο τελεστής Σρέντινγκερ Ĥ . Ο χώρος L2(RRR)
αντιστοιχεί σε σημειακό σωμάτιο που κινείται σε μία διάσταση, και που η θέση του μπορεί εν δυνά-
μει να πάρει οποιαδήποτε τιμή. Ωστόσο υπάρχουν πολλά μονοδιάστατα συστήματα στα οποία υπάρ-
χουν εγγενείς ή εξωτερικοί περιορισμοί στις δυνατές τιμές της θέσης, ή που αντιστοιχούν σε κίνηση
σωματιδίου σε διαφορετική γεωμετρία (π.χ. σε έναν κύκλο). Όλες αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να
μελετηθούν με την επιβολή συνοριακών συνθηκών στης κυματοσυναρτήσεις ψ(x), που πλέον ορί-
ζουν ένα διαφορετικό χώρο Χίλμπερτ.

6.6.1 Σωμάτιο σε ημιευθεία
Εξετάζουμε πρώτα την περίπτωση κατά την οποία οι δυνατές τιμές της θέσης x περιορίζονται

στην ημιευθείαRRR+ = [0,∞). Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι υπάρχει ένας εξωτερικό τοίχωμα
στο x = 0 στο οποίο ένα σωμάτιο ανακλάται ελαστικά, είτε στο ότι η εξετάζουμε μία θεσεογραφική
μεταβλητή που είναι φύσει περιορισμένη στην ημιευθεία, όπως η ακτινική μεταβλητή r στο άτομο
του υδρογόνου (κεφ. 3.2.3).

Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε ότι η κυματοσυνάρτηση ψ μηδενίζεται στο συνοριακό σημείο
x = 0: ψ(0) = 0. Οι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη
ορίζουν το χώρο Χίλμπερτ L2

D(RRR
+), όπου το D σημαίνει Ντιρισλέ (Dirichlet), όπως καλείται στη θε-

ωρία διαφορικών εξισώσεων η συνθήκη ότι μία συνάρτηση μηδενίζεται στα σύνορα του χώρου.
Γνωρίζουμε ότι μία συνάρτηση ψ(x) στοRRR+ μπορεί να αναπτυχθεί κατά Φουριέ ως

ψ(x) =

∫ ∞

0

dk√
2π

[a(k) cos kx+ b(k) sin kx]. (6.99)

Η συνοριακή συνθήκη ψ(0) = 0 σημαίνει ότι a(k) = 0. Οπότε μια συνάρτηση που ανήκει στο
L2
D(RRR

+) είναι της μορφής ψ(x) =
√

2
π

∫∞
0
dkb(k) sin kx. Οι συναρτήσεις fk(x) =

√
2
π
sin kx δεν

είναι τετραγωνικα ολοκληρώσιμες, αλλά ορίζουν μία γενικευμένη βάση στο L2
D(RRR

+), την οποία θα
συμβολίζουμε με το κετ |k⟩. Για να υπολογίσουμε το εσωτερικό γινόμενο ⟨k|k′⟩, ακολουθούμε τη
λογική που περιγράψαμε στο Κεφ. 5.6. Δηλαδή εξετάζουμε τις συναρτήσεις fk,ϵ =

√
2
π
sin kxe− 1

2
ϵx2 ,

και ορίζουμε

⟨k|k′⟩ = lim
ϵ→0

∫ ∞

0

dxf ∗
k,ϵ(x)fk′,ϵ(x). (6.100)
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Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα
∫∞
0
dxf ∗

k,ϵ(x)fk′,ϵ(x) =
2
π

∫∞
0

sin kx sin k′xe−ϵx2 = δϵ(k− k′)− δϵ(k+
k′), όπου η συνάρτηση δϵ δίνεται από την Εξ. (5.42). Στο όριο ϵ→ 0, δϵ(k+ k′) = 0, αφού k+ k′ ̸= 0,
οπότε η Εξ. (6.100) δίνει

⟨k|k′⟩ = δ(k − k′). (6.101)

Τα κετ |k⟩δεν είναι ιδιοδιανύσματα του τελεστή της ορμής γιατί ο τελεστής p̂ = −i ∂
∂x

δεν ορίζεται στο
L2
D(RRR

+). Η παράγωγος του sin kx είναι το k cos kx, που δε μηδενίζεται στο x = 0. Ωστόσο, η δεύτερη
παράγωγος του sin kx είναι−k2 sin kx που μηδενίζεται στο x = 0, οπότε ο τελεστής p̂2 = − ∂2

∂x2
είναι

καλώς ορισμένος στο L2
D(RRR

+), και τα κετ k αποτελούν γενικευμένες ιδιοτιμές του

p̂2|k⟩ = k2|k⟩. (6.102)

Προσοχή, στις παραπάνω εκφράσεις το καπελάκι είναι πάνωστο p2, που σημαίνει ότι είναι ο τελεστής
που αντιστοιχεί στην κλασική συνάρτηση p2. Ο τελεστής p̂2 = p̂p̂ δεν ορίζεται αφού ο p̂ δεν ορίζεται.

Εφόσον ο τελεστής p̂2 ορίζεται και είναι θετικός, θα ορίζεται και ο τελεστής
√
p̂2, ο οποίος μπορεί

να γραφεί συμβατικά ως |̂p|. Το γεγονός ότι ορίζεται ως τελεστής το απόλυτο της ορμής, αλλά όχι η
ορμή σημαίνει ότι υπάρχει αμφισημία ως προς το πρόσημο της ορμής. Δεν μπορούμε ξεχωρίζουμε
θετικές και αρνητικές ορμές, δεδομένου ότι το σωμάτιο μπορεί να ανακλαστεί στο x = 0 και να
αλλάξει πρόσημο η ορμή του, χωρίς καμία εξωτερική επέμβαση.

Ο τελεστής της θέσης ορίζεται ως πολλαπλασιαστικός x̂ψ(x) = xψ(x) χωρίς κανένα πρόβλημα.
Εφόσον ορίζονται οι τελεστές p̂2 και x̂ ορίζεται και ο τελεστής Σρέντινγκερ Ĥ = 1

2m
p̂2 + V (x̂).

Τα θεωρήματα για το διακριτό φάσμα του τελεστή Σρέντινγκερ του L2(RRR) μεταφέρονται ατόφια
και στο L2

D(RRR
+). Συγκεκριμένα, οι ιδιοτιμές του τελεστή Σρέντινγκερ στο L2

D(RRR
+) δεν έχουν εκφυλι-

σμό και η n-στη διεγερμένη κατάσταση έχει n κόμβους. (Το σημείο x = 0 δεν μετρά ως κόμβος.)
Σε ότι αφορά το συνεχές φάσμα, τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα, η βασική διαφορά είναι ότι δεν

υπάρχει εκφυλισμός. Υπάρχει μία ιδιοσυνάρτηση gk(x) για κάθε τιμή της ενέργειαςE = k2

2m
, η οποία

προσδιορίζεται ως ο μοναδικός γραμμικός συνδυασμός των fk+ και fk− της Εξ. (6.65) που ικανοποιεί
gk(0) = 0. Στην ημιευθεία υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση εισερχόμενων κυμάτων, από το+∞ στο 0,
και γι’ αυτό δεν υπάρχει εκφυλισμός.

Γράφουμε gk(x) = afk+(x) + bfk−(x) για κάποιες σταθερές a και b. Η συνθήκη gk(0) = 0 δίνει
a(1 +Rk) + bTk = 0, άρα a = −Tkc και b = (1 +Rk)c για κάποια σταθερά c. Έχοντας προσδιορίσει
τα a και b, βρίσκουμε ότι

gk(x) =
c√
2π

{
−2i sin kx, 0 ≤ x < a

(1 +Rk)
[
e−ikx −

(
T 2
k

1+Rk
− R̄k

)
eikx
]
, x > b

(6.103)

Η σταθερά κανονικοποίησης c βρίσκεται από την απαίτηση να ταυτίζεται η gk(x) με τα κετ του p̂2,
όταν V (x) = 0 και άρα Tk = 1, Rk = R̄k = 0. Αμέσως βρίσκουμε ότι c = i.

6.6.2 Σωμάτιο σε κουτί
Στη συνέχεια εξετάζουμε συστήματα στα οποία οι τιμές της θέσης περιορίζονται σε ένα πεπε-

ρασμένο διάστημα IL = [0, L], όπως για παράδειγμα ένα σωμάτιο που κινείται εντός κουτιού με
πλήρως ανακλαστικά τοιχώματα. Χρησιμοποιούμε κυματοσυναρτήσειςψ(x) για x ∈ [0, L], οι οποίες
ικανοποιούν συνοριακές συνθήκες Ντιρισλέ στα σύνορα του IL, δηλαδή ψ(0) = ψ(L) = 0. Ο αντί-
στοιχος χώρος Χίλμπερτ συμβολίζεται ως L2

D(IL).
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Όπως είδαμεστοΚεφ. 6.6.1, κάθεσυνάρτησηπουμηδενίζεται στοx = 0 γράφεταιως
∫

dk√
2π
b(k) sin kx.

Η απαίτηση μηδενισμού στο x = L, σημαίνει ότι sin kL = 0, δηλαδή ότι είναι επιτρεπτές μόνο δια-
κριτές τιμές του k,

kn = n
π

L
, n = 1, 2, 3, . . . . (6.104)

Ορίζουμε τις συναρτήσεις fn(x) =
√

2
L
sin nπx

L
, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση

∫ L

0

dxfn(x)fn′(x) =
2

L

∫ a

0

dx sin
nπx

L
sin

n′πx

L

=
1

L

∫ L

0

dx[cos
(n− n′)πx

L
− cos

(n+ n′)πx

L
] = δnn′ − δ−nn′ = δnn′ , (6.105)

όπου στο τελευταίο βήμα, δ−nn′ = 0 εφόσον n, n′ > 0. Οπότε οι συναρτήσεις fn αποτελούν ένα ορ-
θοκανονικό σύνολο στοL2

D(IL). Καθώς κάθε συνάρτηση που υπόκειται στις συγκεκριμένες συνορια-
κές συνθήκες μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των sin nπx

L
, τα fn ορίζουν ορθοκανονική

βάση. Στο συμβολισμό Ντιράκ, θα αναπαριστούμε τις συναρτησεις fn ως |n⟩.
Όπως και για το σωμάτιο σε ημιευθεία, ο τελεστής p̂ δεν ορίζεται, αλλά ορίζεται ο τελεστής p̂2 =

− ∂2

∂x2
, ο οποίος ικανοποιεί

p̂2|n⟩ = k2n|n⟩ =
n2π2

L2
|n⟩. (6.106)

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο τελεστής p̂2 έχει διακριτό φάσμα, οπότε και η Χαμιλτονιανή ελεύθερου
σωματιδίου μάζαςm, Ĥ = p̂2

2m
έχει διακριτό φάσμα με ιδιοτιμές

En = n2 π2

2mL2
. (6.107)

6.6.3 Περιοδικές συνοριακές συνθήκες
Αν στην ευθεία των πραγματικών αριθμών ταυτίσουμε τα σημεια x = 0 και x = L, σχηματίζεται

ένας κύκλος περιμέτρου L, ή ισοδύναμα ακτίνας R = L
2π
. Οπότε κυματοσυναρτήσεις που ικανο-

ποιούν τις περιοδικές συνοριακές συνθήκες ψ(0) = ψ(L), ουσιαστικά αντιστοιχούν στην κίνηση
σωματιδίου σε έναν κύκλο ακτίναςR = L

2π
. Είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή γωνίας

θ = x/R, με περίοδο 2π. Το εσωτερικό γινόμενο δύο κυματοσυναρτήσεων ψ και ϕ γράφεται ως

⟨ψ|ϕ⟩ =
∫ L

0

ψ∗(x)ϕ(x)dx = R

∫ 2π

0

dθψ∗(θ)ϕ(θ), (6.108)

δηλαδή ως ένα ολοκλήρωμα στο μοναδιαίο κύκλο S1. Ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει αυτό το
σύστημααποτελείται απόόλες τις τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις στοS1 και συμβολίζεται
ως L2(S1, Rdθ).

Από την ανάλυση Φουριέ, ξέρουμε ότι μπορούμε να γράψουμε οποιαδήποτε συνάρτηση στον
κύκλο ως

ψ(θ) =
∞∑

n=−∞

ane
inθ. (6.109)
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Οι συναρτήσεις fn(θ) = 1√
L
einθ ικανοποιούν τη σχέση R

∫ 2π

0
dθf ∗

n(θ)fm(θ) = δmn και ορίζουν μία
ορθοκανονική βάση στον L2(S1, Rdθ). Θα τις αναπαριστούμε με τα κετ |n⟩.

Ο τελεστής ‘στροφορμής’ ℓ̂ = −i ∂
∂θ

είναι καλά ορισμένος, και τα κετ |n⟩ αποτελούν ιδιοδιανύ-
σματά του,

ℓ̂|n⟩ = n|n⟩. (6.110)

Ο τελεστής της ορμής ορίζεται ως p̂ = −i ∂
∂x

= 2π
L
ℓ̂ και οι ιδιοτιμές του είναι ίσες με n2π

L
.

Τελεστής θέσης x ή γωνίας θ δεν ορίζεται. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να οριστεί αυτοσυζυγής
τελεστής με περιοδικότητα στο φάσμα, έτσι ώστε οι ιδιοτιμές θ = 0 και θ = 2π να ταυτίζονται. Το
φάσμα ενός αυτοσυζυγούς τελεστή είναι υποσύνολο της ευθείας των πραγματικών αριθμών, και δεν
είναι δυνατό κανείς να τοποθετήσει έναν κύκλοως υποσύνολο της ευθείας με συνεχή τρόπο. Ωστόσο
δεν υπάρχει πρόβλημα να οριστούν οι αυτοσυζυγείς τελεστές του ημιτόνου ŝ και του συνημιτόνου ĉ

ĉψ(θ) = cos θψ(θ) ŝψ(θ) = sin θψ(θ), (6.111)

Οποιαδήποτε περιοδική συνάρτηση f(θ) μπορεί να αναλυθεί σε αθροίσματα δυνάμεων ημιτόνων
και συνημιτόνων του θ και άρα να οριστεί αντίστοιχος τελεστής f̂ , ως συνάρτηση των ĉ και ŝ.

Εύκολα βρίσκουμε ότι οι τελεστές ημιτόνου, συνημιτόνου και στροφορμής ικανοποιούν τις ακό-
λουθες σχέσεις,

[ĉ, ℓ̂] = −iŝ, [ŝ, ℓ̂] = iĉ, [ĉ, ŝ] = 0. (6.112)

οι οποίες αποτελούν τις θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης για σωμάτιο σε κύκλο.
Οι περιοδικές συνοριακές συνθήκες χρησιμοποιούνται και ως μαθηματικό εργαλείο ακόμα και σε

συστήματα που δεν εμφανίζουν περιοδικότητα. Ο λόγος είναι ότι με περιοδικές συνοριακές συνθή-
κες ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει μόνο διακριτό φάσμα, οπότε αρκετοί υπολογισμοί διευκολύνονται.
Ειδικά στη στατιστική μηχανική, είθισται να ορίζονται όλες οι Χαμιλτονιανές σωματιδίων σε κύκλο
ακτίνας R και στο τέλος να παίρνεται το όριο R → ∞.

Στα πλαίσια αυτών των υπολογισμών είναι χρήσιμη η έννοια της συνάρτησης αριθμού καταστά-
σεωνΩ(ϵ). Έστω ένας τελεστής Χάμιλτον Ĥ με περιοδικές συνοριακές συνθήκες και ιδιοτιμέςEn, για
κάποιο δείκτη n = 0, 1, 2, . . .. διακριτό φάσμα ορίζουμε

Ω(ϵ) = αριθμός ιδιοτιμών του Ĥ μικρότερες του ϵ =
∑

n,En<ϵ

1. (6.113)

Γενικά η συνάρτηση Ω είναι ασυνεχής. Ωστόσο, στο όριο που η περίοδος L τείνει στο άπειρο, οι
αποστάσεις μεταξύ ιδιοτιμών τείνουν στο μηδέν, οπότε η Ω προσεγγίζεται από μία συνεχή και πα-
ραγωγίσιμη συνάρτηση. Τότε ορίζουμε την πυκνότητα καταστάσεων

g(ϵ) =
d

dϵ
Ω(ϵ), (6.114)

η οποία περιέχει όλη τη σημαντική πληροφορία για τη συμπεριφορά των γενικευμένων ιδιοτιμών
του Ĥ στο όριο του συνεχούς.

Για παράδειγμα, θεωρούμε τη Χαμιλτονιανή Ĥ = p̂2

2m
με περιοδικές συνθήκες περιόδου L. Οι

ιδιοτιμές της είναι En = 2π2

mL2n
2, για n = 0,±1,±2, . . . .. Η συνθήκη En < ϵ γράφεται |n| <

L
π

√
mϵ/2, άρα

Ω(ϵ) = αριθμός ακεραίων n με |n| < L
π

√
mϵ/2 = 2[

L

π

√
mϵ/2] + 1, (6.115)
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όπου [x] συμβολίζει το ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού. Καθώς x−[x]
x

→ 0 όταν x → ∞,
στο όριο όπου το L τείνει στο άπειρο αντικαθιστούμε το [x] με το x. Οπότε η συνάρτηση αριθμού
καταστάσεων γίνεται συνεχής, Ω(ϵ) = L

π

√
2mϵ (ο όρος +1 είναι αμελητέος συγκριτικά). Τέλος υπο-

λογίζουμε την πυκνότητα καταστάσεων

g(ϵ) =
L

π

√
m

2ϵ
. (6.116)

6.7 Τελεστής Σρέντινγκερ με περιοδικά δυναμικά

6.7.1 Θεώρημα του Μπλοχ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τελεστές Σρέντινγκερ με περιοδικό δυναμικό V (x), επειδή περι-

γράφουν την κίνηση ηλεκτρονίων εντός κρυσταλλικού στερεού. Αυτοί οι τελεστές μπορούν να ορι-
στούν είτε πάνωστην ευθεία των πραγματικών είτε με περιοδικές συνοριακές συνθήκες. Στη δεύτερη
περίπτωση, η περίοδος L των συνοριακών συνθηκών πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από την πε-
ρίοδο a του δυναμικού. Για να είναι συμβατές οι δύο περιοδικότητες, πρέπει ο λόγος L/a να είναι
κάποιος θετικός ακέραιος.

Σε ότι ακολουθεί θα θεωρήσουμε τελεστές Σρέντινγκερ ορισμένους πάνω στην ευθεία, δηλαδή
θα δουλεύουμε με το χώρο Χίλμπερτ L2(RRR). Ορίζουμε τον μοναδιαίο τελεστή T̂a = eiap̂, που δρα σε
κυματοσυναρτήσεις ως T̂aψ(x) = ψ(x + a)—βλ. Εξ. (5.24). Βρίσκουμε ότι T̂a[V (x)ψ(x)] = V (x +
a)ψ(x+a) = V (x)ψ(x+a) = V (x)T̂aψ(x), και άρα [T̂a, V̂ ] = 0. Οπότε για τον τελεστή Σρέντινγκερ
Ĥ = 1

2m
p̂2 + V̂ ισχύει ότι

[Ĥ, T̂a] = 0. (6.117)

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοσυνάρτηση ψ(x) του Ĥ είναι και ιδιοσυνάρτηση του T̂a,

T̂aψ(x) = C(a)ψ(x), (6.118)

όπου |C(a)| = 1, αφού ο τελεστής T̂a είναι μοναδιαίος. Καθώς T̂ na = T̂na για κάθε ακέραιο n, θα
ισχύει ότι C(a)n = C(na). Γράφοντας C(a) = eiθ(a) παίρνουμε nθ(a) = θ(na). Αυτό σημαίνει ότι
θ(a) = ka για κάποια σταθερά k. Οπότε, η Εξ. (6.118) γίνεται

ψ(x+ a) = eikaψ(x). (6.119)

Παρατηρούμε ότι αν γράψουμε

ψ(x) = eikxu(x), (6.120)

η Εξ. (6.119) σημαίνει ότι u(x + a) = u(x). Η Εξ. (6.119) είναι γνωστή ως θεώρημα του Μπλοχ (F.
Bloch).

Οι σταθερές k δεν είναι μοναδικές, δεδομένου ότι αν αντικαταστήσουμε την k με την k′ = k+ 2π
a
r

για οποιοδήποτε ακέραιο r, η Εξ. (6.119) εξακολουθεί να ισχύει. Μπορούμε πάντα να επιλέξουμε
−π
a
≤ k < π

a
, έτσι ώστε η k να προσδιορίζεται μοναδικά.

Αντικαθιστούμε την Εξ. (6.120) στην εξίσωση ιδιοτιμών Ĥψ = Eψ και παίρνουμε

− 1

2m
u′′ − i

k

m
u′ + V (x)u =

(
E − k2

2m

)
u. (6.121)

Το θεώρημα του Μπλοχ σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε τις ιδιοσυναρτήσεις του Ĥ , λύνοντας την
Εξ. (6.121) για μία περίοδο του δυναμικού, και χρησιμοποιώντας τις Εξ. (6.120) για να επεκτείνουμε
τη λύση για όλες τις τιμές του x.
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6.7.2 Δυναμικό Κρόνιγκ-Πέννυ
Θα εξετάσουμε ως παράδειγμα το δυναμικό Κρόνιγκ-Πέννυ (Kronig-Penney)

V (x) = η

∞∑
n=0

δ(x− na). (6.122)

Από το θεώρημα τουΜπλοχ, αρκεί να λύσουμε την εξίσωση ιδιοτιμών για μία περίοδο του δυνα-
μικού. Εστιάζουμε σε ένα διάστημα που περιέχει τη συνάρτηση δέλτα που είναι επικεντρωμένη στο
x = 0, V (x) = ηδ(x).

Η γενική λύση της εξίσωσης Σρέντινγκερ ψ′′ + 2m[E − ηδ(x)]ψ = 0 είναι

ψq(x) =

{
Ae−iqx +Beiqx 0 < x < a
Ce−iqx +Deiqx −a < x < 0

(6.123)

όπου q =
√
2mE. Η Εξ. (6.119) σημαίνει ότι η παραπάνω λύση επεκτείνεται σε όλο το RRR εφόσον

C = e−i(k+q)aA καιD = e−i(k−q)aB.
Η απαίτηση συνέχειας στο x = 0 δίνει A+B = C +D και άρα

(1− e−i(k+q)a)A = −(1− e−i(k−q))B (6.124)
Η Εξ. (6.87) δίνει q(A−B − C +D) = 2mηi(A+B), δηλαδή

(1− e−i(k+q)a − i
2mη

q
)A = B(1− e−i(k−q)a + i

2mη

q
) (6.125)

Διαιρούμε κατά μέλη τις Εξ. (6.125) και (6.124) και παίρνουμε

1− i
2mη

q(1− e−i(k+q)a)
= −1− i

2mη

q(1− e−i(k−q)a)
, (6.126)

η οποία δίνει ότι

cos ka = cos qa− mη

q
sin qa. (6.127)

Ο αριστερός όρος της Εξ. (6.127) εξαρτάται μόνο από το k και παίρνει τιμές από −1 ως 1. Ο δεξιός
όρος εξαρτάται μόνο από το q και μπορεί να πάρει τιμές και εκτός του διαστήματος [−1, 1]. Για όσες
τιμές του q η συνάρτηση f(q) = | cos qa − mη

q
sin qa| είναι μεγαλύτερη του 1, η Εξ. (6.127) δεν έχει

λύση και άρα δεν υπάρχουν αντίστοιχες ιδιοτιμές της ενέργειαςE = q2

2m
. Το φάσμα σ(Ĥ) του τελεστή

Σρέντινγκερ Ĥ χαρακτηρίζεται από ζώνες, δηλαδή μη επικαλυπτόμενα διαστήματα που πριέχουν
ιδιοτιμές του Ĥ και κενά ανάμεσά τους.

Για ναμελετήσουμε τις ζώνες και τα κενά τουφάσματος γράφουμε τη συνάρτηση f ωςσυνάρτηση
του x = qa,

f(x) = | cos x− b

x
sin x|, (6.128)

όπου b = mηa.
Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή του |b|, τόσο μεγαλύτερες τιμές μπορεί να πάρει η f

και άρα τόσο συχνότερη θα είναι η εναλλαγή ζωνών και κενών. Στο σχήμα 6.6. δίνεται to γράφημα
της χαρακτηριστικής συνάρτησης χσ(Ĥ)(x) του φάσματος. Αυτή η συνάρτηση παίρνει τιμή 1 σε μια
ζώνη και 0 σε ένα κενό.

Για τις τιμές του q που αντιστοιχούν σε ζώνες, η Εξ. (6.127) λύνεται ως προς το k,

k = ±1

a
cos−1

[
cos qa− mη

q
sin qa

]
. (6.129)

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο τιμές του k για κάθε τιμή του q, και άρα οι ιδιοσυναρτήσεις της
ενέργειας χαρακτηρίζονται από διπλό εκφυλισμό.
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Σχήμα 6.6: Η χαρακτηριστική συνάρτηση χσ(Ĥ)(E) του τελεστή Σρέντινγκερ ως συνάρτηση του x = qa, για
διάφορες τιμές του b = mηa.

6.8 Θεωρία διαταραχών

Οι αποκλίνουσες σειρές είναι εφεύρεση του διαβόλου. Είναι ντροπή να βασίζεται κανείς σ’ αυτές
για οποιοδήποτε συμπέρασμα.

Ν. Χ. Άμπελ

Σε πολλά προβλήματα συναντούμε τελεστές Ĥ της μορφής Ĥ0 + λV̂ , όπου Ĥ0 ένα τελεστής του
οποίου ξέρουμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα,

Ĥ0|n⟩0 = E(0)
n |n⟩0, (6.130)

και λV̂ ένας τελεστής που είναι συγκριτικά ‘μικρός’. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι είναι ανάλογος κά-
ποιας αδιάστατης σταθεράς λ που θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρότερη της μονάδας. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, μπορούμε να υπολογίσουμε προσεγγιστικά τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του Ĥ ,
θεωρώντας ότι απέχουν λίγο από τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του Ĥ0. Η προσεγγιστική αυτή
μέθοδος καλείται θεωρία διαταραχών.

Χρησιμοποιούμε το σύμβολο Ĥ για τους τελεστές και E για τις ιδιοτιμές, δεδομένου ότι συχνά
η διαταρακτική μέθοδος χρησιμοποιείται για να βρεθούν οι ιδιοτιμές του τελεστή Χάμιλτον Ĥ που
περιγράφει την ενέργεια του συστήματος. Ωστόσο, οι ίδιες εκφράσεις ισχύουν για τις διαταραχές
οποιουδήποτε αυτοσυζυγούς τελεστή.

Γράφουμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του Ĥ ως σειρά ως προς την παράμετρο λ,

En = E(0)
n + λE(1)

n + λ2E(2)
n + . . . (6.131)

|n⟩ = |n⟩0 + λ|n⟩1 + λ2|n⟩2 + . . . . (6.132)

Οι όροι |n⟩i καιE(i)
n , για i > 0 καλούνται διορθώσεις i τάξης λόγω της διαταραχής στις ιδιοσυναρτή-

σεις και τις ιδιοτιμές της ενέργειας, αντίστοιχα.
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Αντικαθιστούμε τις Εξ. (6.131) και (6.132) στην Εξ. (16.1),

(Ĥ0 + λV̂ )(|n⟩0 + λ|n⟩1 + λ2|n⟩2 + . . .)

= (E(0)
n + λE(1)

n + λ2E(2)
n + . . .)(|n⟩0 + λ|n⟩1 + λ2|n⟩2 + . . .) (6.133)

Η συνθήκη κανονικοποίησης ⟨n|n⟩ = 1 δίνει

λ (0⟨n|⟨n⟩1 +1 ⟨n|n⟩0) + λ2 (1⟨n|n⟩1 +2 ⟨n|n⟩0 +0 ⟨n|n⟩2) + . . . = 0 (6.134)

Κάθε δύναμη του λ στην Εξ. (6.134) πρέπει να μηδενίζεται χωριστά. Αυτό σημαίνει ότι

Re0⟨n|n⟩1 = 0 (6.135)
Re0⟨n|n⟩2 +1 ⟨n|n⟩1 = 0. (6.136)

Μπορούμε πάντα να επιλέξουμε τη φάση των διανυσμάτων |n⟩0 έτσι ώστε το γινόμενο 1⟨n|n⟩0 να
είναι πραγματικός. Οπότε η Εξ. (6.135) δίνει

0⟨n|n⟩1 = 0. (6.137)

Διορθώσεις πρώτης τάξης. Στη συνέχεια εξισώνουμε τις ίδιες δυνάμεις του λ στην Εξ. (6.133). Σε τάξη
λ0 παίρνουμε την Εξ. (6.130). Σε τάξη λ1 παίρνουμε

Ĥ0|n⟩1 + V̂ |n⟩0 = E(0)
n |n⟩1 + E(1)

n |n⟩0. (6.138)

Πολλαπλασιάζοντας την Εξ. (6.138) από αριστερά με 0⟨n| βρίσκουμε

E(1)
n = 0⟨n|V̂ |n⟩0. (6.139)

Πολλαπλασιάζοντας την Εξ. (6.138) από αριστερά με 0⟨k| για k ̸= n, παίρνουμε

0⟨k|n⟩1 =
Vkn

E
(0)
n − E

(0)
k

, (6.140)

όπου Vkn =0 ⟨k|V̂ |n⟩0 και θεωρήσαμε ότι η E(0)
n ̸= E

(0)
k .

Από την Εξ. (6.140) σε συνδυασμό με την Εξ. (6.137) παίρνουμε εκπεφρασμένη σχέση για τη διόρ-
θωση πρώτης τάξης στο ιδιοδιάνυσμα

|n⟩1 =
∑
k ̸=n

Vkn

E
(0)
n − E

(0)
k

|k⟩0. (6.141)

Εκφυλισμός. Οι παραπάνω εκφράσεις είναι προβληματικές για εκφυλισμένες ιδιοτιμές του Ĥ0. Έστω
SE ο N -διάστατος ιδιόχωρος μιας ιδιοτιμής E της Ĥ0. Τότε οποιοδήποτε κανονικοποιημένο διάνυ-
σμα |n⟩0 ∈ SE μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Εξ. (6.139), με αποτέλεσμα, η διόρθωση πρώτης τάξης
E(1) να μην ορίζεται μονοσήμαντα. Επίσης ο παρονομαστής της Εξ. (6.141) μηδενίζεται αν τα |n⟩ και
|k⟩ ανήκουν στο SE .

Η ίδια η διατύπωση του προβλήματος εμπεριέχει τη λύση του: απλά επιλέγουμε μία βάση στο
SE για την οποία το |n⟩1 δεν απειρίζεται. Συγκεκριμένα, έστωN διανύσματα |k⟩0 που ορίζουν ορθο-
κανονική βάση στο SE . Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά την Εξ. (6.138) με 0⟨k|, παίρνουμε

Vkn = E(1)
n δkn. (6.142)
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Αυτό σημαίνει ότι τα διανύσματα |k⟩0 πρέπει να επιλεχθούν ως ιδιοδιανύσματα του πίνακαN ×N
Vkn, που αντιστοιχεί στην προβολή του V̂ στον ιδιόχωρο SE . Οι ιδιοτιμές του Vkn είναι οι ζητούμενες
διορθώσεις πρώτης τάξης.

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει όταν έχουμε προσεγγιστικό εκφυλισμό στην Ĥ0 αντί για ακριβή, δη-
λαδή αν υπάρχουν ιδιοδιανύσματα |r⟩ της Ĥ0, με ιδιοτιμές που να ικανοποιούν |Er − Er′ | ∼ λ για
όλα τα r, r′ = 1, . . . , N . Σ’ αυτήν την περίπτωση, επιλέγουμε μία τιμή της ενέργειας Ē που να ικανο-
ποιεί |Ē − Er| ∼ λ, και ορίζουμε∆Er = Er − Ē. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε
το Ē να είναι η μέση τιμή των Er.

Στη συνέχεια επανορίζουμε τη Χαμιλτονιανή Ĥ0 ως

Ĥ ′
0 := Ĥ0 −

∑
r

∆Er|r⟩⟨r| (6.143)

και τη διαταραχή

V̂ ′ := V̂ +
∑
r

∆Er|r⟩⟨r|. (6.144)

Εξακολουθεί να ισχύει ότι Ĥ = Ĥ ′
0+V̂

′ και ότι ο όρος V̂ ′ είναι τη τάξης τουλ, ώστε να ισχύει η θεωρία
διαταραχών. Αλλά πλέον ο Ĥ ′

0 είναι ακριβώς εκφυλισμένος, οπότε επιστρέφουμε στην προηγούμενη
περίπτωση.

Διορθώσεις δεύτερης τάξης. Οι όροι τάξης λ2 στην Εξ. (6.133) δίνουν

V̂ |n⟩1 + Ĥ0|n⟩2 = E(2)
n |n⟩0 + E(1)

n |n⟩1 + E(0)
n |n⟩2. (6.145)

Πολλαπλασιάζοντας με το 0⟨n|απόαριστερά και χρησιμοποιώντας την Εξ. (6.137) παίρνουμε τη διόρ-
θωση δεύτερης τάξης για μη εκφυλισμένες ιδιοτιμές

E(2)
n =0 ⟨n|V̂ |n⟩1 =

∑
k ̸=n

|Vkn|2

E
(0)
n − E

(0)
k

. (6.146)

Οι διορθώσεις δεύτερης τάξης στις ιδιοσυναρτήσεις καθώς και οι υψηλότερης τάξης διορθώσεις
στη θεωρία διαταραχών μπορούν να υπολογιστούν αλγοριθμικά με αντίστοιχο τρόπο. Οι εκφράσεις
γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Δε θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, οπότε δε δίνονται. Για
τις εκφράσεις μέχρι την 5η τάξη μπορεί κανείς να ανατρέξει στο άρθρο της wikipedia [256].

Παράδειγμα 6.3. Θεωρούμε τον τελεστή Σρέντινγκερ δυναμικό αναρμονικού ταλαντωτή Ĥ = p̂2

2m
+

1
2
mω2x̂2 + gx̂4. Εδώ Ĥ0 είναι ο τελεστής Σρέντινγκερ του αρμονικού ταλαντωτή.
H σταθερά g έχει διάσταση [ενέργεια]/[μήκος]4, οπότε αν την πολλαπλασιάσουμε με την κλίμακα

μήκους 1/
√
mω για τον αρμονικό ταλαντωτή εις την τετάρτη και τη διαιρέσουμε με την κλίμακα ενέρ-

γειας ω, παίρνουμε μια αδιάστατη ποσότητα

λ =
g

m2ω3
. (6.147)

Η θεωρία διαταραχών ισχύει όταν λ << 1. Η διόρθωση πρώτης τάξης στην ενέργεια είναι E(1)
n =

g⟨n|x̂4|n⟩, οπότε από την Εξ. (6.36) παίρνουμε

E(1)
n =

3g

2m2ω2
(n2 + n+

1

2
) = λ

3ω

2
(n2 + n+

1

2
). (6.148)
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Για μεγάλες τιμές του n, η διόρθωση αυξάνει ανάλογα του n2 και υπερβαίνει τηνE(0)
n που είναι ανά-

λογη του n. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει νόημα η θεωρία διαταραχών για υψηλά διεγερμένες στάθμες.
Παράδειγμα 6.4. Εξετάζουμε τον τελεστή Ĥ = σ̂3+λσ̂1 σε κιούμπιτ. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 6.1.3,
οι ιδιοτιμές αυτού του τελεστή είναιE± = ±

√
1 + λ2. Θα υπολογίσουμε τις ιδιοτιμές ως διαταραχές

των ιδιοτιμών E(0)
± = ±1 του τελεστή Ĥ = σ̂3.

Η διόρθωση πρώτης τάξης είναι

E
(0)
± = λ⟨±|σ̂1|±⟩ = 0. (6.149)

Για τη διόρθωση δεύτερης τάξης, χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι ⟨+|V̂ |−⟩ = ⟨−|V̂ |+⟩ = λ, οπότε
η Εξ. (6.146) δίνει

E
(2)
+ = λ2

|⟨+|V̂ |−⟩|2

E
(0)
+ − E

(0)
−

=
1

2
λ2, E

(2)
− = λ2

|⟨−|V̂ |+⟩|2

E
(0)
− − E

(0)
+

= −1

2
λ2. (6.150)

Βλέπουμε ότι μέχρι δεύτερη τάξη, E± = ±
(
1 + 1

2
λ2
)
, δηλαδή δίνει τους δύο πρώτους όρους του

αναπτύγματος Τέιλορ της ακριβούς λύσης ως προς λ2. Αυτό ισχύει και σε υψηλότερες τάξης της θε-
ωρίας διαταραχών, οπότε η σειρά που προκύπτει από τις διαταραχές ταυτίζεται με το ανάπτυγμα
Τέιλορ της ακριβούς λύσης.

Γενικά όμως η διαταρακτική σειρά δεν είναι κάποια σειρά Τέιλορ, δεν είναι συγκλίνουσα σειρά
για οσοδήποτε μικρό λ. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην περίπτωση του αναρμονικού ταλαντωτή
στο παράδειγμα 6.3. Έστω η ενέργεια της θεμελιώδους κατάσταση είναι μία συνάρτηση τουλ,E0(λ).
Αν υπήρχε μία σειρά

∑∞
n=0 anλ

n που να συγκλίνει στοE0(λ), η σύγκλιση θα ίσχυε για τιμές του λ σε
κάποιο ανοικτό σύνολο (−ϵ, ϵ) γύρω από το λ = 0, όπου ϵ > 0. Οπότε η σειρά θα έπρεπε να συγκλί-
νει και για αρνητικό λ, έστω πολύ μικρό κατ’ απόλυτο τιμή. Αλλά αυτό είναι αδύνατο: οποιαδήποτε
αρνητική τιμή του λ κάνει τον τελεστή Ĥ μη φραγμένο από κάτω, οπότε δεν υπάρχει θεμελιώδης
κατάσταση.

Η σειρά για τον αναρμονικό ταλαντωτή δεν είναι μία συγκλίνουσα σειρά, είναι μία ασυμπτωτική
σειρά. Για διευκρίνιση δίνουμε τους ορισμούς.

• Μία σειρά
∑∞

n=0 anλ
n συγκλίνει σε μία συνάρτηση f(λ) αν, για κάθε λ οι πρώτοι N όροι

fN(λ) :=
∑N

n=0 anλ
n προσεγγίζουν με οσοδήποτε μεγάλη ακρίβεια το f(λ), αρκεί να δια-

λέξουμε επαρκώς μεγάλοN .

• Μία σειρά
∑∞

n=0 anλ
n είναι ασυμπτωτική στη συνάρτηση f(λ), αν για κάθε N , το σχετικό

σφάλμα της προσέγγισης του f(λ) από το fN(λ) μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρό, αρκεί να
διαλέξουμε επαρκώς μικρό λ, δηλαδή

lim
λ→0

λ−N [fN(λ)− f(λ)] = 0. (6.151)

Μία ασυμπτωτική σειρά δεν είναι συγκλίνουσα. Για παράδειγμα, η σειρά
∑∞

n=1(−1)nn!λn δεν
είναι συγκλίνουσα για λ ̸= 0, γιατί οσοδήποτε μικρό και να είναι το λ, από μια τιμή τουn και πάνω, οι
όροι της γίνονται οσοδήποτε μεγάλοι σε απόλυτη τιμή—αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν λάβει κανείς
την προσέγγιση του Στίρλινγκ logn! ≃ n logn− n που ισχύει για μεγάλα n. Αποδεικνύεται όμως ότι
η σειρά είναι ασυμπτωτική στη συνάρτηση f(λ) = E1(λ

−1)eλ
−1
/λ, όπου E1(x) =

∫∞
x

e−t

t
dt.

Έστω ότι προσεγγίζουμε μία συνάρτηση f με τους πρώτουςN όρους σε μια ασυμπτωτική σειρά.
Αν θέλουμε σχετική ακρίβεια ϵ << 1, ο (N + 1)-στος όρος στη σειρά πρέπει να είναι μικρότερος
κατά ένα κλάσμα ϵ από τοN -στο: |aN+1|λN+1 < ϵ|an|λN . Άρα,

λ < ϵ

∣∣∣∣ aNaN+1

∣∣∣∣ . (6.152)
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Σχήμα 6.7: Η σχετική ακρίβεια με την οποία η ασυμπτωτική σειρά fN (λ) =
∑N

n=1(−1)nn!λn προσεγγίζει τη
συνάρτηση f(λ) = E1(λ

−1)eλ
−1
/λ, ως συνάρτηση τουN , για λ = 0.05. Η σειρά δίνει καλή ακρίβεια για μια

περιοχή τιμών τουN , αλλά από μια τιμή τουN και μετά η προσέγγιση γίνεται ολοένα και πιο άστοχη.

Η επιθυμητή ακρίβεια επιτυγχάνεται μόνο αν το λ είναι μικρότερο από την κρίσιμη τιμή λc(N, ϵ) =
ϵ−1
∣∣∣ aN
aN+1

∣∣∣.
Βεβαίως στη θεωρία διαταραχών, το λ είναι μία σταθερά που χαρακτηρίζει ένα φυσικό σύστημα,

δεν μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία μέγιστη τιμή του N μέχρι
την οποία επιτυγχάνεται καλή προσέγγιση στη συνάρτηση f , αλλά για μεγαλύτεροN η προσέγγιση
αποτυγχάνει—βλ. Σχ. 6.7. Δηλαδή κρατώντας περισσότερους όρους στο ανάπτυγμα διαταραχών δεν
παίρνουμε απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Παραδείγματα για τον αναρμονικό ταλαντωτή δίνο-
νται στο Ένθετο 6.2.

Θα επανέλθουμε στη διαταρακτική προσέγγιση με περισσότερες λεπτομέρειες και εφαρμογές
στο Κεφ. 16.

Ένθετο 6.2. Διαταρακτική σειρά για τον αναρμονικό ταλαντωτή

Το 1971, οι Μπέντερ ( C. Bender) και Βου (Τ. Wu) ανέλυσαν τη συμπεριφορά των διαταρακτικών όρων υψη-
λών τάξης για τον αναρμονικό ταλαντωτή, δηλαδή για τη Χαμιλτονιανή του παραδείγματος 6.3. Υπολόγισαν
τους συντελεστές an στη διαταρακτική σειράE0(λ) =

1
2ω (1 +

∑∞
n=0 anλ

n) για την ενέργεια της θεμελιώ-
δους κατάστασης.

Οι πρώτοι δώδεκα όροι της σειράς δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

n 1 2 3 4 5 6
an 0.75 −2.6 10.8 −241.3 3.58 · 103 −6.40 · 104

n 7 8 9 10 11 12
an 1.33 · 106 −3.14 · 107 8.34 · 108 −2.45 · 1010 7.89 · 1011 −2.77 · 1013

Έστω ότι θέλουμε να προσεγγίσουμε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης του αναρμονικού τα-
λαντωτή με σχετική ακρίβεια ϵ = 10−3, στην 6η τάξη της θεωρίας διαταραχών. Από την Εξ. (6.152), αυτό
είναι εφικτό μόνο αν λ < 10−3|a6/a7| = 0.00005.

Έστω ότι το λ είναι καθορισμένο σε ένα φυσικό σύστημα και παίρνει την τιμή 0.05, που είναι σημαντικά
μικρότερη από τη μονάδα. Στην 6η τάξη της θεωρίας διαταραχών, η Εξ. Eq. (6.152) ικανοποιείται μόνο αν
ϵ > 2.5. Αυτό σημαίνει ότι για αυτή τη τιμή του λ, η θεωρία διαταραχών στην 6η τάξη δεν έχει νόημα. Με
τον ίδιο τρόπο, δείχνουμε ότι η πρώτης τάξης θεωρία διαταραχών έχει σχετική ακρίβεια 17%, η δεύτερης
τάξης 21%, και η τρίτης τάξης έχει λάθος χειρότερο από 100%.

Παρότι λοιπόν η τιμή λ = 0.05 φαντάζει μικρή, δεν είναι αρκετά μικρή ώστε να δίνει αξιόπιστες διατα-
ρακτικές εκτιμήσεις. Αν την ελαττώσουμε κατά έναν παράγοντα 10, αυξανουμε την ακρίβεια κατά 10, άρα
η τιμή λ = 0.005 είναι καλή για μια προσέγγιση με ακρίβεια της τάξης του ένα τοις εκατό.
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ΟΙ Μπέντερ και Βου υπολόγσαν επίσης την ασυμπτωτική συμπεριφορά an,

an ≃ (−1)n+1
√
6

π3/2
3nΓ(n+

1

2
)

[
1− 95

72n
+O(n−2)

]
. (6.153)

Αυτό σημαίνει ότι anλn ∼ n!(3λ)n για μεγάλα n, δηλαδή η διαταρακτική σειρά συμπεριφέρεται ασυμπτω-
τικά όπως η σειρά f(λ) =

∑∞
n=0 n!λ

n, που δίνεται στο Σχ. 6.7.

Ερωτήσεις
1. Με τί ισούνται παρακάτω τελεστές; (i) (σ̂2)1927, (ii) (σ1σ2σ3)2004, (iii) σ̂33− ;

2. Μία ιδιοσυνάρτηση του τελεστή Σρέντινγκερ στην ευθεία έχει δύο τοπικά μέγιστα και ένα τοπικό ελά-
χιστο. Σε ποια ιδιοτιμή αντιστοιχεί;

3. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το φαινόμενο της σήραγγας δεν έχει ανάλογο στην κλασική φυσική;

4. Εξηγείστε υπό ποια έννοια δεν ορίζεται ο τελεστής της ορμής για σωμάτιο σε κουτί και τι σημαίνει αυτό
φυσικά.

5. Συναντάτε την ακόλουθη πρόταση. ”Αφού όλες οι μετρήσεις έχουν πεπερασμένη ακρίβεια, γιατί να χρη-
σιμοποιούμε τελεστές με συνεχές φάσμα και να μην αρκεστούμε σ’ αυτούς με διακριτό φάσμα. Στην
τελική, μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε σύστημα εντός ενός επαρκώς μεγάλου κουτιού με περιοδικές
συνοριακές συνθήκες.” Σχολιάστε.

6. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης αριθμού καταστάσεωνΩ(ϵ) για το δυναμικό Κρόνιγκ-
Πέννυ.

7. Εξηγείστε με αναλογίες από την κλασική φυσική γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τη θεωρία διατα-
ραχών να δουλεύει για υψηλά διεγερμένες ιδιοτιμές της ενέργειας.

8. Σε σχέση με την αξιοπιστία της θεωρίας διαταραχών στην κλασική μηχανική, όπου επίσης οδηγεί σε μη
συκλίνουσες σειρές, ο Πουανκαρέ έγραφε [91].

Έστω δύο σειρές με όρους 1000n

n! και n!
1000n . Ένας γεωμέτρης θα πει ότι η πρώτη σειρά συγκλίνει και μάλι-

στα γρήγορα, γιατί ο 1000000στος όρος είναι πολύ μικρότερος από τον 999999στο. Αλλά θα θεωρήσει
τη δεύτερη σειράως αποκλίνουσα, γιατί οι όροι αυξάνουν ασυμπτωτικά πέρα από κάθε όριο. Ένας φυσι-
κός θα θεωρήσει την πρώτη σειρά ως αποκλίνουσα, γιατί οι πρώτοι 1000 όροι αυξάνουν και τη δεύτερη
ως συγκλίνουσα γιατί οι πρώτοι 1000 όροι ελαττώνονται, και μάλιστα πολύ γρήγορα.

Σχολιάστε.

Ασκήσεις
1. Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές των τελεστών σ̂+ και σ̂− στοCCC2.

2. Βρείτε το γενικότερο τελεστή στοCCC2 που είναι και αυτοσυζυγής και μοναδιαίος.

3. Δείξτε ότι για οποιονδήποτε τελεστή Â στοCCC2,

3∑
i=1

σ̂iÂσ̂i = −Â+ (TrÂ)Î . (6.154)

4. Χρησιμοποιείστε την ταυτότητα του Χάνταμαρ για να υπολογίσετε την ποσότητα eiÂsâe−iÂs, όπου Â =
1
2(â

2 + â†2).

5. Υπολογίστε τις ποσότητες ⟨n|p̂4|n⟩ και ⟨n|x̂2p̂2|n⟩ για έναν αρμονικό ταλαντωτή.
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6. Δείξτε ότι ⟨n, j|n′, j′⟩ = δnn′δjj′ για τα διανύσματα |n, j⟩ της Εξ. (6.34).
7. Υπολογίστε τις εκφράσεις ⟨z|x̂4|z⟩ και ⟨z|p̂4|z⟩ για μια σύμφωνη κατάσταση |z⟩.
8. Για έναν αρμονικό ταλαντωτή ορίζουμε τον τελεστή b̂ = λâ+µâ†. (α) Δείξτε ότι [b̂, b̂†] = Î αν λ2−µ2 =

1. (β) Προσδιορίστε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές του b̂.
9. Υπολογίστε τα w1, w2, w3 της Εξ. (6.72). Ο γρηγορότερος τρόπος είναι να θέσετε εξαρχής k = k′ και

να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα ως προς x των εσωτερικών γινομένων εισάγοντας μία συνάρτηση
αποκοπής e−ϵ|x| και παίρνοντας το όριο ϵ → 0 στο τέλος. Θα αναγνωρίσετε τη συνάρτηση δέλτα από
την έκφρασή της ως όριο Λορεντσιανών συναρτήσεων, Εξ. (5.44).

10. Δείξτε ότι η φάση ϕk = argTk του πλάτους μετάδοσης Tk ικανοποιεί d
dkϕk < 0.

11. Υπολογίστε το πλάτος μετάδοσης Tk για το τετραγωνικό φράγμα δυναμικού όταν E > V0. Δείξτε ότι η
πιθανότητα μετάδοσης γίνεται ίση με τη μονάδα, όταν ισχύει η συνθήκη συντονισμού√

2m(E − V0) =
nπ

a
,

όπου n = 1, 2, 3, . . ..
12. Θεωρείστε το συμμετρικό διπλό φράγμα δυναμικού,

V (x) =

{
0 x ∈ (−∞,−a− r

2) ∪ (− r
2 ,

r
2) ∪ (a+ r

2 ,∞)
V0 x ∈ [−a− r

2 ,−
r
2 ] ∪ [ r2 , a+

r
2 ]

που αποτελείται από δύο πανομοιότυπα τετραγωνικά φράγματα δυναμικού ύψους V0 και πλάτους a
σε απόσταση r. (α) Δείξτε ότι το πλάτος μετάδοσης γράφεται ως

Tk =
t2k

1− r2ke
2ik(r+a)

,

όπου tk και rk τα πλάτη μετάδοσης και ανάκλασης για το ένα φράγμα δυναμικού. (β) Γράφοντας tk =
|tk|eiϕk και rk = −i|rk|eiϕk , δείξτε ότι αν το k είναι λύση της εξίσωσης

cos [2(k(r + a) + ϕk)] = −1,

τότε |Tk| = 1, δηλαδή έχουμε πλήρη μετάδοση του ‘κύματος’. Οι αντίστοιχες τιμές της ενέργειας κα-
λούνται ενέργειες συντονισμού του διπλού φράγματος.

13. Υπολογίστε το πλάτος μετάδοσης και το πλάτος ανάκλασης για δυναμικό διπλού φράγματος δέλτα,
V (x) = η[δ(x− a

2 ) + δ(x+ a
2 )].

14. Βρείτε τις ιδιοτιμές του τελεστή Σρέντινγκερ για έναν αρμονικό ταλαντωτή στην ημιευθεία x > 0.
15. Θεωρείστε σωμάτιο σε ημιευθεία x > 0 και δυναμικό

V (x) =

{
−V0, 0 < x < a
0 a ≤ x

Δείξτε ότι οι αρνητικές ιδιοτιμές E του τελεστή Σρέντινγκερ, προκύπτουν από λύσεις της εξίσωσης√
x tan(b

√
1− x) = −

√
1− x, όπου x = |E|/V0 και b =

√
2mV0a. Δείξτε ότι για b επαρκώς κοντά

στο μηδέν υπάρχει μόνο η λύση x = 1.

16. (α) Δείξτε ότι η ποσότητα T 2
k

1+Rk
− R̄k που εμφανίζεται στην Εξ. (6.103) για τα γενικευμένα ιδιοδιανύ-

σματα του τελεστή Σρέντινγκερ έχει μέτρο 1 και άρα μπορεί να γραφεί ως eiΘk . (β) Υπολογίστε το Θk

για δυναμικό V (x) = ηδ(x− a).
17. Δείξτε ότι ο τελεστής Q̂ = −ix ∂

∂x − i
2 είναι αυτοσυζυγής στο L2(RRR+). Δείξτε ότι οι συναρτήσεις

fq(x) =
1√
2π
x−

1
2
+iq για κάθε q ∈ RRR είναι γενικευμένα ιδιοδιανύσματα του και ικανοποιούν τη συνθήκη

κανονικοποίησης
∫∞
0 dxfq(x)f

∗
q′(x) = δ(q − q′). Χρησιμοποιείστε την ταυτότητα του Χάνταμαρ για να

δείξετε ότι eisQ̂x̂e−isQ̂ = esx̂. Ποια είναι η φυσική σημασία του Q̂;
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18. Σωμάτιο μάζαςm βρίσκεται σε κουτί πλάτους L υπό δυναμικό V (x) = ηδ(x − ξL), όπου 0 < ξ < 1
. Δείξτε ότι οι ιδιοτιμές του τελεστή Σρέντινγκερ είναι En = 1

2mL2x
2
n, όπου xn οι λύσεις της εξίσωσης

x [cot(ξx) + cot((1− ξ)x)] = 2mηL.

19. Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή Σρέντινγκερ για σωμάτιο μάζαςm που κινείται
σε δακτύλιο με περίοδο L και υπό δυναμικό V (x) = ηδ(x). Σχολιάστε το αποτέλεσμα.

20. Θεωρείστε το χώρο Χίλμπερτ Hα που ορίζεται από ελιγμένες (twisted) συνοριακές συνθήκες στο διά-
στημα [0, L], ψ(L) = e2πiαψ(0), για α ∈ [0, 1]. Yπολογίστε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του
τελεστή ℓ̂ = −i ∂∂θ , όπου θ =

2π
L x. Ποια είναι η θεμελιώδης κατάσταση του τελεστή ℓ̂2;

21. Αρμονικός ταλαντωτής συχνότητας ω διαταράσσεται από ασθενές δυναμικό gx̂3. Υπολογίστε τη διόρ-
θωση πρώτης και δεύτερης τάξης στις ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής.

22. Έστωσωμάτιο εντός μονοδιάστατου κουτιούμήκουςL κάτωαπό έναασθενές δυναμικόV (x) = V0 cos(πx/L).
(α) Δείξτε ότι οι διορθώσεις πρώτης τάξης στην ενέργεια μηδενίζονται. (β) Υπολογίστε τη διόρθωση στην
θεμελιώδη κατάσταση του συστήματος. (γ) Βρείτε τη διόρθωση δεύτερης τάξης στην ενέργεια για τη θε-
μελιώδη και την πρώτη διεγερμένη κατάσταση του συστήματος.

23. Μία Χαμιλτονιανή Ĥ0 έχει δύο ιδιοδιανύσματα |a⟩ και |b⟩ με ιδιοτιμές που διαφέρουν μεταξύ τους κατά
∆. Το σύστημα διαταράσσεται από ένα δυναμικό V̂ , με στοιχεία πίνακα ⟨a|V̂ |b⟩ της τάξης μεγέθους
του∆ . Γράψτε τις αντίστοιχες ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα του τελεστή Ĥ0+ V̂ στην πρώτη τάξης της
θεωρίας διαταραχών.

24. Σωμάτιο μάζαςm κινείται σε δακτύλιο ακτίναςR κάτω από την επίδραση ασθενούς δυναμικού

V (θ) =

{
V0θ, θ ∈ [0, α)
0, θ ∈ [α, 2π)

(6.155)

όπου α ∈ [0, π2 ]. Υποθέτοντας ότι V0mR
2 << 1, βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της ενέρ-

γειας στην πρώτη τάξη της θεωρίας διαταραχών.

Βιβλιογραφία
• Περισσότερα για την έννοια των σύμφωνων καταστάσεων και τις εφαρμογές, βλ. το εισαγωγικό άρθρο

στον τόμο των Klauder και Skagerstam [94].
• Για μαθηματικές ιδιότητες του τελεστή Σρέντινγκερσεμια διάσταση, βλ. το βιβλίο τωνBerezin και Shubin

[93].
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Κεφάλαιο 7

Κβαντικές πιθανότητες

Η υπάρχουσα κβαντική θεωρία μπορεί να απαντήσει μόνο ερωτήσεις της μορφής “Αν
πραγματοποιηθεί αυτό το πείραμα, ποια είναι τα αποτελέσματα και οι πιθανότητές τους;” Δεν
μπορεί, επί της αρχής, να απαντήσει ερωτήσεις της μορφής “Τί πραγματικά συμβαίνει όταν..;”. Ο
μαθηματικός φορμαλισμός της κβαντικής θεωρίας, σαν την οργουελλιανή Νεογλώσσα, δεν έχει
καν τις λέξεις για να θέσει ένα τέτοιο ερώτημα.

Ε. Τ. Τζέινς [96]

7.1 Γενίκευση του κανόνα του Μπορν
Όπως είδαμε στο κεφ. 3, η στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης του Μπορν αποτέλεσε

έναν από τους θεμέλιους λίθους της κβαντικής θεωρίας. Σύμφωνα με την ερμηνεία τουΜπορν, η κυ-
ματοσυνάρτηση ψ(x) ενός σωματιδίου (σε μία δεδομένη χρονική στιγμή) ορίζει μία πυκνότητας πι-
θανότητας |ψ(x)|2 ως προς τη θέση x. Αυτό το αποτέλεσμα γενικεύεται για καταστατικά διανύσματα
οποιουδήποτε χώρου Χίλμπερτ και για οποιαδήποτε φυσική ποσότητα με τον ακόλουθο τρόπο.

Έστω κυματοσυνάρτηση ψ(x) στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR, dx) που περιγράφει ένα σωμάτιο σε μία
διάσταση. Σύμφωνα την αρχή του Μπορν, η πιθανότητα Prob(U) να βρεθεί η θέση του σωματιδίου
στην περιοχή U ⊂ RRR είναι

Prob(U) =
∫
U

dx|⟨x|ψ⟩|2 = ⟨ψ|
(∫

U

dx|x⟩⟨x|
)
|ψ⟩ = ⟨ψ|P̂U |ψ⟩, (7.1)

όπου P̂U είναι ο φασματικός προβολέας της θέσης που αντιστοιχεί στο σύνολο U .
Έχοντας εκφράσει τον κανόνα του Μπορν συναρτήσει καταστατικών διανυσμάτων και φασματι-

κών προβολέων, τον γενικεύουμε για οποιοδήποτε παρατηρήσιμο μέγεθος.

Θεμελιώδης αρχή 3. Έστω ότι ένα φυσικό σύστημα περιγράφεται από το κανονικοποιημένο διά-
νυσμα |ψ⟩ και ότι γίνεται μέτρηση που αντιστοιχεί στον αυτοσυζυγή τελεστή Â. Τότε η πιθανό-
τητα Prob(U) για το αποτέλεσμα της μέτρησης να πάρει τιμές εντός του συνόλουU ⊂ RRR δίνεται
από τη σχέση

Prob(U) = ⟨ψ|P̂U |ψ⟩. (7.2)
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όπου P̂U είναι ο φασματικός προβολέας του Â που αντιστοιχεί στο U .

Παρατηρούμε ότι οι πιθανότητες (7.2) παραμένουν αναλλοίωτες κάτω από το μετασχηματισμό
|ψ⟩ → eiθ|ψ⟩. Δηλαδή η αλλαγή φάσης (eiθ) ενός καταστατικού διανύσματος δεν επηρεάζει τις
πιθανότητες—και άρα τις φυσικές προβλέψεις της θεωρίας. Αυτό ισχύει μόνο εφόσον μιλάμε για
διατάξεις στις οποίες δε δημιουργούνται επαλληλίες αυτού του καταστατικού διανύσματος. Το διά-
νυσμα |ϕ⟩+ |ψ⟩ δίνει εν γένει διαφορετικές πιθανότητες από το διάνυσμα |ϕ⟩+ eiθ|ψ⟩.

Στην ειδική περίπτωση που εξετάζουμε μέτρηση τελεστή Â με διακριτό φάσμα, Â =
∑

n anP̂n, η
πιθανότητα pn να μετρήσουμε την ιδιοτιμή an είναι

pn = ⟨ψ|P̂n|ψ⟩. (7.3)

Αν καμία ιδιοτιμή δεν είναι εκφυλισμένη, τότε P̂n = |n⟩⟨n|, όπου |n⟩ το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα και
άρα

pn = |⟨n|ψ⟩|2. (7.4)

Η μέση τιμή ⟨Â⟩ του μεγέθους που αντιστοιχεί σε έναν τελεστή Â =
∑

n anP̂n είναι ίση με ⟨Â⟩ =∑
n anpn =

∑
n an⟨ψ|P̂n|ψ⟩ = ⟨ψ|

∑
n anP̂n|ψ⟩, οπότε

⟨Â⟩ = ⟨ψ|Â|ψ⟩. (7.5)

Η τυπική απόκλιση∆A των μετρήσεων που αντιστοιχούν στον τελεστή Â ορίζεται ως

(∆A)2 = ⟨Â2⟩ − ⟨Â⟩2. (7.6)

Ο συσχετισμός Cor(Â, B̂) ήCAB δύο μετρήσιμων ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τελεστές Â και
B̂ ορίζεται ως

Cor(Â, B̂) =
1

2
⟨ψ|ÂB̂ + B̂Â|ψ⟩ − ⟨ψ|Â|ψ⟩⟨ψ|B̂|ψ⟩. (7.7)

Ο συσχετισμός είναι πραγματική ποσότητα, αφού ο τελεστής ÂB̂ + B̂Â είναι αυτοσυζυγής. Από τον
ορισμό παρατηρούμε ότι Cor(Â, B̂) = Cor(B̂, Â) καθώς και ότι Cor(Â, Â) = (∆A)2. Ο συσχετισμός
ποσοτικοποιεί το βαθμό στατιστικής εξάρτησης μεταξύ του Â και B̂ στην κατάσταση |ψ⟩.

Για έναν τελεστή Â με συνεχές φάσμα Â =
∫
dλP̂λ, οι πιθανότητες προέρχονται από μία πυκνό-

τητα πιθανότητας

p(λ) = ⟨ψ|P̂λ|ψ⟩ (7.8)

αφού το λ είναι συνεχής μεταβλητή. Αν P̂λ = |λ⟩⟨λ| για κάποιο κετ |λ⟩, τότε p(λ) = |⟨λ|ψ⟩|2.
Η ανισότητα του Γιένσεν, Εξ. (1.26) ισχύει και για κβαντικές πιθανότητες

⟨F (Â)⟩ ≥ F (⟨Â⟩) (7.9)

για κάθε κυρτή συνάρτησηF : RRR → RRR και αυτοσυζυγή τελεστή Â. Η απόδειξη προκύπτει άμεσα από
το φασματικό θεώρημα. Για Â =

∑
n anP̂n και pn = ⟨ψ|P̂ |ψ⟩, η Εξ. (7.9) γράφεται ως

∑
n pnF (an) ≥

F (
∑

n pnan), που ταυτίζεται με την κλασική ανισότητα Γιένσεν (1.26).

Παράδειγμα 7.1. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι Γκαουσιανές κυματοσυναρτήσεις

ψq̄,p̄(x) = (2πσ2)−1/4 exp
[
−(x− q̄)2

4σ2
+ ip̄x

]
, (7.10)
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όπου οι σταθερές q̄ και p̄ είναι οι μέσες τιμές της θέσης και της ορμής αντίστοιχα. Για κατάλληλη
επιλογή του σ ταυτίζονται με τις σύμφωνες καταστάσεις (6.53). Η κατανομή πιθανοτήτων ως προς
της θέση

|ψq̄,p̄(x)|2 =
1√
2πσ2

exp
[
−(x− q̄)2

2σ2

]
, (7.11)

είναι επικεντρωμένη γύρω από το q̄ με τυπική απόκλιση∆x = σ.
Στη βάση της ορμής παίρνουμε

ψ̃q̄,p̄(p) =

(
2σ2

π

)1/4

exp
[
−σ2(p− p̄)2 − iq̄k

]
, (7.12)

με αντίστοιχη κατανομή πιθανοτήτων

|ψ̃q̄,p̄(p)|2 =
(
2σ2

π

)1/2

exp
[
−2σ2(p− p̄)2

]
, (7.13)

που είναι επικεντρωμένη γύρω από το p̄ με τυπική απόκλιση∆p = (2σ)−1.

7.2 Στατιστική μίξη και μήτρα πυκνότητας
Στο κεφ. 4.2 ανέφερα ότι η περιγραφή της κατάστασης με διανύσματα ενός χώρου Χίλμπερτ δεν

είναι η γενικότερη δυνατή. H γενικότερη περιγραφή της κατάστασης απαιτεί την εισαγωγή της έν-
νοιας της μήτρας πυκνότητας. Πρώτα όμως θα εξηγήσουμε τις έννοιες της στατιστικής μίξης και της
καθαρής κατάστασης στην κλασική θεωρία.

7.2.1 Κλασική στατιστική μίξη
Η στατιστική μίξη και η καθαρή κατάσταση είναι έννοιες που κληρονομήθηκαν στη θεωρία πιθα-

νοτήτων από τη χημεία και συγκεκριμένα από τις διαδικασίες ανάμιξης και διαχωρισμού ουσιών.
Ας θεωρήσουμε ένα διάλυμα εντός ενός δοχείου A, το οποίο αποτελείται από n διαφορετικές

ουσίες. Έστω pi, i = 1, 2, . . . , n το μοριακό κλάσμα της ουσίας με δείκτη i στο διάλυμα, δηλαδή
ο λόγος του αριθμού των μορίων τύπου i προς το συνολικό αριθμό μορίων. Προφανώς θα ισχύει
ότι
∑n

i=1 pi = 1. Μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση του δοχείου Α από ένα διάνυσμα
γραμμής −→w A = (p1, p2, . . . , pn). Ομοίως σε ένα άλλο δοχείο Β που περιέχει διάλυμα από τις ίδιες
ουσίες με μοριακά κλάσματα qi μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα άλλο διάνυσμα γραμμής −→w B =
(q1, q2, . . . , qn).

Έστω τώρα ότι αναμιγνύουμε τα διαλύματα από τα δύο δοχεία, ρίχνοντας σε ένα τρίτο δοχείο Γ
διάλυμα σε ποσοστό ίσο με λ από το δοχείο Α και διάλυμα σε ποσοστό ίσο με 1 − λ από το δοχείο
Β. Στο τέλος της διαδικασίας, το διάλυμα του δοχείου Γ χαρακτηρίζεται από μοριακό κλάσμα λpi +
(1− λ)qi για κάθε τύπο ουσίας, ή ισοδύναμα από ένα διάνυσμα

−→w Γ = λ−→w A + (1− λ)−→w B (7.14)

Ένα άθροισμα διανυσμάτων της μορφής (7.14) για 0 ≤ λ ≤ 1 καλείται κυρτός συνδυασμός.
Δεδομένου ότι μιλάμε για υγρά μπορεί κανείς να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδικασία από

τη μίξη, δηλαδή την ανάλυση ενός διαλύματος στα συστατικά του. Θεωρούμε τα n διανύσματα−→e i,
όπου

−→e 1 = (1, 0, . . . , 0),−→e 2 = (0, 1, . . . , 0), . . . ,−→e n = (0, 0, . . . , 1). (7.15)
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Κανένα από τα διανύσματα −→e i δεν μπορεί να γραφτεί ως κυρτός συνδυασμός άλλων διανυσμά-
των, δηλαδή δεν μπορεί να προέλθει από κάποια μίξη. Τα διανύσματα−→e i αντιστοιχούν σε καθαρές
ουσίες, δηλαδή σε δοχεία που περιέχουν ένα και μόνο ένα συστατικό. Προφανώς οποιοδήποτε διά-
νυσμα−→w = (p1, p2, . . . , pn) μπορεί να γραφτεί ως

−→w =
n∑
i=1

pi
−→e i, (7.16)

δηλαδή ως κυρτός συνδυασμός των διανυσμάτων που αντιστοιχούν σε καθαρές ουσίες.
Τα παραπάνω είναι διαισθητικά προφανή αν μιλάμε για διαλύματα. Άμεσα μεταφέρονται στη

θεωρία πιθανοτήτων αν θεωρήσει κανείς ότι το σύνολο των n διαφορετικών ουσιών αντιστοιχίζεται
στον δειγματικό χώρο ενός συστήματος. Ένα δοχείο που περιέχει διάλυμααντιστοιχίζεται σε ένα στα-
τιστικό σύνολο που περιγράφεται από μία κατανομή πιθανοτήτων pi για i = 1, . . . , n, ή ισοδύναμα
από ένα διάνυσμα πιθανοτήτων −→w = (p1, p2, . . . , pn). Για παράδειγμα μπορεί κανείς να θεωρήσει
ένα πείραμα τύχης κατά το οποίο διαλέγεται τυχαία ένα μόριο από το δοχείο: η πιθανότητα το μόριο
αυτό να ανήκει στην i ουσία δίνεται από το pi.

Η διαδικασία της μίξης δύο ή περισσοτέρων διαλυμάτων αντιστοιχεί στη στατιστική μίξη δύο ή
περισσοτέρων στατιστικών συνόλων. Έστω ότι έχουμε k στατιστικά σύνολα, κάθε μία εκ των οποίων
χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα πιθανοτήτων

−→w r = (pr,1, pr,2, . . . , pr,n), (7.17)

για r = 1, 2, . . . , k. Ορίζουμε το στατιστικό μίγμα των κατανομών αυτών με σχετικά βάρη λr, όπου∑k
r=1 λr = 1, ως το στατιστικό σύνολο που περιγράφεται από το διάνυσμα πιθανοτήτων

−→wmix =
k∑
r=1

λr
−→w r. (7.18)

Για παράδειγμα, αν το στατιστικό σύνολομε δείκτη r έχειNr >> 1στοιχεία, και η μίξηαντιστοιχεί
στη συνένωση όλων των επιμέρους στατιστικών συνόλων σε ένα μεγάλο στατιστικό σύνολο μεN =∑k

r=1Nr στοιχεία, το σχετικό βάρος κάθε στατιστικού συνόλου είναι λr = Nr/N , εφόσονNr >> 1.
Με την ίδια αντιστοιχία κατανομών και διαλυμάτων, ορίζουμε ως καθαρές κατανομές αυτές που

δεν αποτελούν μίξη άλλων κατανομών. Οι καθαρές κατανομές αντιστοιχούν σε πειράματα τύχης
όπου πάντα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα και περιγράφονται από τα διανύσματα πιθανοτήτων
(7.15).

H ανάλυση ενός διανύσματος πιθανοτήτων−→w ως κυρτός συνδυασμός των καθαρών κατανομών
σύμφωνα με την Εξ. (7.16) είναι μοναδική¹. Κατά συνέπεια η διαδικασία ανάλυσης μιας κατανομής
στις καθαρές που τη συνθέτουν και μετά επανασύνθεσής της μέσω μίξης των καθαρών κατανομών
είναι πλήρως αντιστρεπτή και μονοσήμαντη.

7.2.2 Μήτρα πυκνότητας
Η έννοια της στατιστικής μίξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της πιθανότητας. Μπο-

ρούμε πάντα να αναμίξουμε δύο διαφορετικά στατιστικά σύνολα, εφόσον αυτά περιγράφουν τα ίδια
ενδεχόμενα. Κατάσυνέπειαμπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια της στατιστικής μίξης και για
τις πιθανότητες της κβαντικής θεωρίας.

Θεωρούμε μία συσκευή η οποία προετοιμάζει ένα φυσικό σύστημα σε καταστάσεις που αντι-
στοιχούν σε διανύσματα ενός χώρου Χίλμπερτ H. Γενικά, ο πειραματικός δεν έχει απόλυτο έλεγχο

¹Αυτή η παρατήρηση θα ήταν τετριμμένα προφανής, αν στην κβαντική πιθανότητα δεν ίσχυε κάτι διαφορετικό.
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πάνω σε όλες τις παραμέτρους τις πειραματικής συσκευής. Σε κάθε επανάληψη του πειράματος οι
διακυμάνσεις των παραμέτρων οδηγούν σε διαφορετική προετοιμαζόμενη κατάσταση. Ας μοντελο-
ποιήσουμε αυτού του είδους την τυχαιότητα με τον ακόλουθο τρόπο. Η συσκευή μπορεί να προε-
τοιμάσει το σύστημα σε καταστάσεις που αντιστοιχούν σε κάποια διανύσματα |ψa⟩ με αντίστοιχη
πιθανότητα wa.

Έστω τώρα ότι μετράμε μία ποσότητα που αντιστοιχεί στον τελεστή Â σε ένα στατιστικό σύνολο
που παρήχθηκε από την παραπάνω συσκευή. Η πιθανότητα Prob(U) για U ∈ σ(Â) προκύπτει από
τη μίξη των κατανομών πιθανοτήτων ⟨ψa|P̂U |ψa⟩ που αντιστοιχούν σε κάθε διάνυσμα, με αντίστοιχο
βάρος wa

Prob(U) =
∑
a

wa⟨ψa|P̂U |ψa⟩ = Tr
(
ρP̂U

)
, (7.19)

όπου ρ̂ =
∑

awa|ψa⟩⟨ψa| είναι ένας θετικός τελεστής που ικανοποιεί τη σχέση Trρ̂ = 1.

Ορισμός 7.1 Μήτρα πυκνότητας καλείται κάθε θετικός τελεστής ρ̂ σε ένα χώρο ΧίλμπερτH που ικα-
νοποιεί Trρ̂ = 1.

Δεδομένου ότι μια μήτρα πυκνότητας ρ̂ έχει πεπερασμένο ίχνος, έχει μόνο διακριτό φάσμα. Επί-
σης, εφόσον η ρ̂ είναι θετικός πίνακας, οι ιδιοτιμές της είναι θετικές. Άρα γράφεται ως

ρ̂ =
∑
n

wnP̂n,

όπου 0 ≥ wn ≥ 1 και P̂n οι αντίστοιχοι φασματικοί προβολείς. Βεβαίως,
∑

nwn = Trρ̂ = 1.
Μία μήτρα πυκνότητας που έχει μόνο μία ιδιοτιμή ίση με μονάδα και όλες τις άλλες μηδενικές

καλείται καθαρή. Αυτό σημαίνει ότι μία καθαρή μήτρα πυκνότητας γράφεται στη μορφή ρ̂ = |ψ⟩⟨ψ|
για κάποιο κανονικοποιημένο διάνυσμα |ψ⟩ του χώρου Χίλμπερτ.Μικτή καλείται κάθε μήτρα πυκνό-
τητας που δεν είναι καθαρή.

Αξιοσημείωτες είναι οι μήτρες πυκνότητεςμέγιστης άγνοιαςπουορίζονται στο χώροΧίλμπερτCCCN

ως ρ̂ = N−1Î . Αυτές είναι οι ”πιο μικτές” δυνατές καταστάσεις, γιατί δε μας προσφέρουν καθόλου
πληροφορία για το σύστημα.

Μία μήτρα πυκνότητας στοCCCN είναι έναςN×N αυτοσυζυγής τελεστής. Ως τέτοιος, προσδιορίζε-
ται απόN2 ανεξάρτητους πραγματικούς αριθμούς. Αυτός ο αριθμός προκύπτει ως εξής,N διαγώνια
πραγματικά στοιχεία και (N2−N)/2 μη-διαγώνια μιγαδικά. Άρα συνολικά έχουμεN +(N2−N) =
N2 πραγματικά ανεξάρτητα στοιχεία. Αν τώρα λάβουμε υπόψη τη συνθήκη κανονικοποίησης της
μήτρας πυκνότητας αφαιρούμε έναν αριθμό. Καταλήγουμε ότι η γενική μήτρα πυκνότητας στο CCCN

προσδιορίζεται απόN2 − 1 πραγματικούς.
Έστω |n⟩ και |m⟩ δύο διανύσματα μίας ορθοκανονική βάσης. Η ανισότητα Κωσύ-Σβαρτς για τα

διανύσματα
√
ρ̂|n⟩ και

√
ρ̂|n⟩ δίνει |⟨n|ρ̂|m⟩|2 ≤ ⟨n|ρ̂|n⟩⟨m|ρ̂|m⟩, δηλαδή

|ρmn| ≤
√
ρnnρmm. (7.20)

Η διάκριση καθαρών και μικτών καταστάσεων γίνεται στη βάση του παραπάνω αποτελέσματος.

Θεώρημα 7.2 Κάθε μήτρα πυκνότητας ικανοποιεί τη σχέση ρ̂ ≥ ρ̂2. Η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν
η ρ̂ είναι καθαρή.
Απόδειξη. Έστωwn οι ιδιοτιμές της ρ̂ και P̂n οι αντίστοιχοι φασματικοί προβολείς. Δεδομένου ότι 0 ≤ wn ≤ 1,
ισχύει ότι wn−w2

n ≥ 0, άρα
∑

n(wn−w2
n)P̂n ≥ 0, άρα ρ̂− ρ̂2 ≥ 0. Η ισότητα ισχύει όταν wn = w2

n για κάθε
n, δηλαδή wn = 0 ή wn = 1. Δεδομένου ότι

∑
nwn = 1, πρέπει όλα τα wn να μηδενίζονται, εκτός από ένα,

έστω το waτο οποίο ισούται με 1. Τότε Trρ̂ = TrP̂a = 1, οπότε ο P̂a είναι μονοδιάστατος, και άρα η ρ̂ είναι
καθαρή.
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Το θεώρημα 7.2. σημαίνει ότι Tr(ρ̂−Trρ̂2) ≥ 0 ή ισοδύναμα Trρ̂2 ≤ 1, με την ισότητα να ισχύει
μόνο για καθαρή κατάσταση. Άρα η ποσότητα

γ = Trρ̂2 (7.21)

είναι μέτρο του πόσο καθαρή είναι μία κατάσταση, γι’ αυτό και καλείται καθαρότητα της κατάστασης
ρ̂. ΣτοCCCN , οι τιμές του γ κυμαίνονται μεταξύ της ελάχιστης τιμής 1

N
που επιτυγχάνεται από τη μήτρα

πυκνότητας μέγιστης άγνοιας και του 1 που αντιστοιχεί σε καθαρές καταστάσεις.

7.2.3 Μήτρες πυκνότητας ενός κιούμπιτ
Από την Εξ. (6.2) και το γεγονός ότι Trσ̂i = 0, βρίσκουμε ότι o γενικότερος αυτοσυζυγής τελεστής

ρ̂ στοCCC2 που ικανοποιεί τη σχέση Trρ̂ = 1 είναι της μορφής

ρ̂ =
1

2
(Î + rrr · σ̂σσ), (7.22)

για πραγματικούς αριθμούς (r1, r2, r3).
Η Εξ. (6.4) μας επιτρέπει να εκφράσουμε τους αριθμούς ri ως

Tr(ρ̂σ̂i) =
1

2

∑
j

rjTr(σ̂jσ̂i) =
1

2

∑
j

rjδijTrÎ = ri, (7.23)

Όπως δείξαμε στο Κεφ. 6.1, οι ιδιοτιμές του τελεστή (7.22) είναι 1
2
(1± |rrr|), άρα ο ρ̂ είναι θετικός

αν και μόνο αν |rrr| ≤ 1, έτσι ώστε και οι δυο ιδιοτιμές να είναι θετικές. Δηλαδή ο χώρος των μητρών
πυκνότητας στοCCC2 είναι ισοδύναμος με τη μοναδιαία μπάλα στοRRR3

B2 = {(r1, r2, r3)|r21 + r22 + r23 ≤ 1}.

Αμέσως βρίσκουμε ότι Trρ̂2 = 1
4
(1 + |rrr|)2 + 1

4
(1− |rrr|)2 = 1

2
(1 + |rrr|2). Το κριτήριο καθαρότητας

Trρ̂2 = 1 ικανοποιείται μόνο όταν |rrr| = 1, δηλαδή οι καθαρές μήτρες πυκνότητας ορίζουν τη μονα-
διαία σφαίρα, το σύνορο του B2, η οποία καλείται σφαίρα του Μπλοχ. Το κέντρο της σφαίρας rrr = 0
αντιστοιχεί στη μήτρα πυκνότητας μέγιστης άγνοιας ρ̂ = 1

2
Î .

Για να μελετήσουμε τη σφαίρα του Μπλοχ εκφράζουμε ένα γενικό διάνυσμα |ψ⟩ τουCCC2, κανονι-
κοποιημένο στη μονάδα, ως

|ψ⟩ = sin
θ

2
|0⟩+ cos

θ

2
e−iϕ|1⟩ =

(
cos θ

2
e−iϕ

sin θ
2

)
, (7.24)

όπου θ και ϕ οι συνήθεις σφαιρικές συντεταγμένες, με θ ∈ [0, π] και ϕ ∈ [0, 2π]. Από τη σχέση (7.23)
εκφράζουμε το αντίστοιχο διάνυσμα rrrψ ως συνάρτηση των θ και ϕ

rrrψ = ⟨ψ|σσσ|ψ⟩ = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ). (7.25)

Ας θεωρήσουμε δύο διανύσματα |ψ⟩ και |ϕ⟩. Μπορούμε να διαλέξουμε μια βάση ώστε το |ϕ⟩ να
βρίσκεται στο βόρειο πόλο της σφαίρας του Μπλοχ: (θ = 0), οπότε το αντίστοιχο διάνυσμα rrrϕ =
(0, 0, 1). Αν το |ψ⟩ είναι της μορφής (7.24), τότε

|⟨ψ|ϕ⟩|2 = cos2
θ

2
=

1

2
(1 + cos θ) =

1

2
(1 + rrrψ · rrrϕ). (7.26)

Παρατηρούμε ότι |⟨ψ|ϕ⟩| = 0 αν και μόνο αν rrrψ ·rrrϕ = −1, δηλαδή δύο ορθογώνια διανύσματα αντι-
στοιχούν σε αντιδιαμετρικά σημεία της σφαίρας του Μπλοχ—βλ. σχήμα 6.2. Άρα μία ορθοκανονική
βάση αντιστοιχεί σε μία διάμετρο της σφαίρας του Μπλοχ.
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Σχήμα 7.1: Η σφαίρα του Μπλοχ. Οι καθαρές μήτρες πυκνότητας αντιστοιχούν σε σημεία της σφαίρας, οι
μικτές σε σημεία του εσωτερικού της. Αντιδιαμετρικά σημεία στη σφαίρα αντιστοιχούν σε ορθογώνια διανύ-
σματα.

7.2.4 Μήτρα πυκνότητας για σωμάτιο σε μία διάσταση
Μιαμήτραπυκνότητας στο χώρο ΧίλμπερτL2(RRR, dx)αντιστοιχεί σε μία συνάρτηση δύομεταβλη-

τών, ρ(x, x′) = ⟨x|ρ̂|x′⟩. Οι ιδιότητες μίας μήτρας πυκνότητας σημαίνουν ότι η συνάρτηση ρ(x, x′)
ικανοποιεί τις ιδιότητες

(i) ρ(x, x) ≥ 0, ως συνέπεια της θετικότητας του ρ̂.

(ii) ρ∗(x, x′) = ρ(x′, x), αφού η ρ̂ είναι αυτοσυζυγής.

(iii)
∫
dxρ(x, x) = 1, καθώς Trρ̂ = 1.

(iv) |ρ(x, x′)| ≤
√
ρ(x, x)ρ(x′, x′), δηλαδή το ανάλογο της Εξ. (7.20) για συνεχές φάσμα.

Μία μήτρα πυκνότητας είναι καθαρή μόνο αν ρ(x, x′) = ψ(x)ψ∗(x′) για κάποια συνάρτηση ψ.
Η δράση των τελεστών θέσης x̂ και ορμής p̂ στη συνάρτηση ρ(x, x′) γίνεται ως εξής. Το γινόμενο

x̂ρ̂αντιστοιχεί στη συνάρτησηxρ(x, x′) και το γινόμενο ρ̂x̂ στη συνάρτησηx′ρ(x, x′). Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι

⟨x|x̂ρ̂|x′⟩ = x⟨x|ρ̂|x′⟩ = xρ(x, x′) και ⟨x|ρ̂x̂|x′⟩ = x′⟨x|ρ̂|x′⟩ = x′ρ(x, x′)

Το γινόμενο p̂ρ̂αντιστοιχεί στησυνάρτηση−i ∂
∂x
ρ(x, y) και το γινόμενο ρ̂p̂στησυνάρτηση−i ∂

∂x
ρ(x, y).

Για να το δείξουμε, αναλύουμε τη μήτρα πυκνότητας ως προς μία ορθοκανονική βάση που τη δια-
γωνιοποιεί: ρ̂ =

∑
nwn|n⟩⟨n|. Οπότε,

⟨x|p̂ρ̂|x′⟩ =
∑
n

wn⟨x|p̂|n⟩⟨n|x′⟩ = −i
∑
n

wn
∂

∂x
⟨x|n⟩⟨n|x′⟩ = −i ∂

∂x
ρ(x, x′). (7.27)

Κατά τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι ⟨x|ρ̂p̂|x′⟩ = −i ∂
∂x′
ρ(x, x′).

Παράδειγμα 7.2. Έστω μία Γκαουσιανή μήτρα πυκνότητας ρ(x, x′) = C exp(−ax2 − bx′2 + 2cxx′)
για μιγαδικές σταθερές a, b και c. Παρατηρούμε ότι η μήτρα πυκνότητας είναι καθαρή μόνο όταν
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c = 0, γιατί μόνο τότε μπορεί να γραφεί στη μορφήψ(x)ψ∗(x′). Η συνθήκη αυτοσυζυγίας ρ∗(x, x′) =
ρ(x′, x) δίνει ότι a = b∗ και c = c∗. Γράφουμε a = κ+ iλ, όπου κ και λ πραγματικοί, έτσι ώστε η

ρ(x, x′) = C exp
[
−κ(x2 + x′2)− iλ(x2 − x′2) + 2cxx′

]
, (7.28)

να γράφεται συναρτήσει τριώνπραγματικώνσταθερώνκ, λ και c. Αυτόσημαίνει ότι ρ(x, x) = Ce−2(κ−c)x2 .
Η συνθήκη κανονικοποίησης σημαίνει ότι κ > c και ότι C =

√
2(κ−c)
π

. Για την ολοκλήρωση χρησιμο-
ποιήσαμε την ταυτότητα (1.38).

Επίσης υπολογίζουμε την καθαρότητα της μήτρας πυκνότητας

γ = Trρ̂2 =

∫
dxdyρ(x, y)ρ(y, x) = C2

∫
dxdye−2κ(x2+y2)+4cxy

=
2(κ− c)

π

π

2
√
κ2 − c2

=

√
κ− c

κ+ c
, (7.29)

όπου χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (1.42). Επιβεβαιώνουμε ότι η μήτρα πυκνότητας είναι καθαρή (γ = 1)
μόνο αν c = 0.

7.3 Φυσική σημασία της κβαντικής κατάστασης

7.3.1 Επανορισμός των βασικών κανόνων
Με δεδομένο ότι η έννοια της στατιστικής μίξης εμφανίζεται οπουδήποτε υπάρχουν πιθανότητες

και βασιζόμενοι στις ιδιότητες της μήτρας πυκνότητας που παρουσιάσαμε παραπάνω, οδηγούμαστε
σε μία γενίκευση των βασικών αρχών 1 και 3 της κβαντικής θεωρίας.

Θεμελιώδης αρχή 1β. Σε κάθε φυσικό σύστημα αντιστοιχεί ένας χώρος Χίλμπερτ. Μπορούμε να
αντιστοιχίζουμε καταστάσεις του συστήματος με μήτρες πυκνότητας στο χώρο Χίλμπερτ.

Η παραπάνω αρχή συνοδεύεται από τον εξής κανόνα στατιστικής μίξης για κβαντικά συστήματα.
Έστω ότι έχουμε προετοιμάσει ένα στατιστικό σύνολο που αποτελείται απόN1 >> 1 πανομοιότυπα
συστήματα σε κατάσταση με μήτρα πυκνότητας ρ̂1, ένα στατιστικό σύνολοN2 >> 1 συστημάτων σε
κατάσταση με μήτρα πυκνότητας ρ̂2, κοκ. Ορίζουμε το στατιστικό βάρος κάθε στατιστικού συνόλου
ως λi = Ni/N , όπου N =

∑
iNi. Τότε το στατιστικό σύνολο που αντιστοιχεί στην ένωση όλων των

παραπάνω στατιστικών συνόλων περιγράφεται από τη μήτρα πυκνότητας

ρ̂ =
∑
i

λiρ̂i. (7.30)

Θεμελιώδης αρχή 3β. Έστω ότι ένα φυσικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση που αντιστοιχεί
στη μήτρα πυκνότητας ρ̂ και ότι γίνεται μέτρηση που αντιστοιχεί στον αυτοσυζυγή τελεστή Â.
Τότε η πιθανότητα Prob(U) το αποτέλεσμα της μέτρησης να πάρει τιμές εντός του συνόλου U
δίνεται από τη σχέση

Prob(U) = Tr
(
ρ̂P̂U

)
. (7.31)
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Σε περίπτωση που τα ενδεχόμενα αντιστοιχούν στα διανύσματα μιας ορθοκανονικής βάσης |n⟩
(δηλαδή οι ιδιοτιμές του αντίστοιχου τελεστή δεν έχουν εκφυλισμό), οι πιθανότητες αντιστοιχούν
στα διαγώνια στοιχεία της μήτρας πυκνότητας

ρnn = ⟨n|ρ̂|n⟩. (7.32)

Η μέση τιμή μίας ποσότητας που αντιστοιχεί στον αυτοσυζυγή τελεστή Â =
∑

n anP̂n είναι

⟨Â⟩ =
∑
n

Prob(n)an =
∑
n

anTr(ρ̂P̂n)

= Tr

(
ρ̂
∑
n

anP̂n

)
= Tr(ρ̂Â). (7.33)

Εύκολα αποδεικνύεται ότι η κβαντική ανισότητα Γιένσεν (7.9) ισχύει και για τις πιθανότητες που ορί-
ζονται από την Εξ. (7.31).

Ο συσχετισμός δύο τελεστών ορίζεται ως

Cor(Â, B̂) =
1

2
Tr
[
ρ̂(ÂB̂ + B̂Â)

]
− Tr(ρ̂Â)Tr(ρ̂B̂). (7.34)

και η τυπική απόκλιση του Â είναι (∆A)2 = C(Â, Â).
Αν οι μετρήσεις αντιστοιχούν σε έναν τελεστή με συνεχές φάσμα Â =

∫
dλλP̂λ, οι πιθανότητες

προέρχονται από μία πυκνότητα πιθανότητας

p(x) = Tr(ρ̂P̂λ). (7.35)

Αν P̂λ = |λ⟩⟨λ| για κάποιο κετ |λ⟩, τότε p(λ) = ⟨λ|ρ̂|λ⟩.

Παράδειγμα 7.3. Για τον τελεστή της θέσης x̂ στο L2(RRR), η πυκνότητα πιθανότητας αντιστοιχεί στα
διαγώνια στοιχεία ρ(x, x) μιας μήτρας πυκνότητας ρ(x, x′). Για την Γκαουσιανή μήτρα πυκνότητας
(7.28), βρίσκουμε ότι ότι ⟨x̂⟩ =

∫
dxxρ(x, x) = 0, και ότι ⟨x̂2⟩ =

∫
dxx2ρ(x, x) = 1

4(k−c) . Παραγωγί-
ζοντας ∂

∂x
ρ(x, x′) = 2(−κx− iλx+ cx′)ρ(x, x′) και

∂2

∂x2
ρ(x, x′) =

[
−2κ− 2iλ+ 4(−κx− iλx+ cx′)2

]
ρ(x, x′).

Κατά συνέπεια,

⟨p̂⟩ =

∫
dx⟨x|p̂ρ̂|x⟩ = −2i(−κ− iλ+ c)

∫
dxxρ(x, x) = 0

⟨p̂2⟩ =

∫
dx⟨x|p̂2ρ̂|x⟩ =

∫
dx
[
2κ+ 2iλ− 4(−κ− iλ+ c)2x2

]
ρ(x, x)

= 2κ+ 2iλ− (κ− c+ iλ)2⟨x̂2⟩ = κ2 + λ2 − c2

κ− c

⟨x̂p̂⟩ =

∫
dx⟨x|x̂p̂ρ̂|x⟩ = −2i

∫
dx(−κ− iλ+ c)x2ρ(x, x)

= −2i(−κ− iλ+ c)⟨x̂2⟩ = − λ

κ− c
+
i

2
. (7.36)

Στους παραπάνω υπολογισμούς, χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (1.38) για τα Γκαουσιανά ολοκληρώματα.
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Καθώς οι μέσες τιμές της θέσης και της ορμής μηδενίζονται, Cxp = Re⟨x̂p̂⟩, οπότε καταλήγουμε
ότι

(∆x)2 =
1

4(κ− c)
, (∆p)2 =

κ2 + λ2 − c2

κ− c
, Cxp = − λ

κ− c
(7.37)

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάσαμε τη θεμελιώδη αρχή της κβαντικής θεωρίας, ότι μία κατάσταση
αντιστοιχεί σε ένα χώρο Χίλμπερτ. Τρία κεφάλαια μετά γενικεύσαμε αυτήν την αρχή, αντιστοιχίζο-
ντας την κατάσταση με μήτρες πυκνότητας. Ο αναγνώστης έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για το ενδε-
χόμενο στο κεφάλαιο 10, να δούμε ότι η μήτρα πυκνότητας δεν είναι αρκετά γενική και άντε πάλι να
ξαναδιατυπώνουμε τη θεμελιώδη αρχή.

Ευτυχώς, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Μας το εγγυάται ένα από τα σημαντικότερα μαθημα-
τικά αποτελέσματα για την κβαντική θεωρία, το θεώρημα του Γκλήσον (A. M. Gleason)— βλ. Ένθετο
7.1. Σύμφωνα με το θεώρημα του Γκλήσον, η γενικότερη δυνατή έννοια κατάστασης στην κβαντική
θεωρία αντιστοιχίζεται πλήρως μαθηματικά με μία μήτρα πυκνότητας. Οπότε αν βρεθούμε ποτέ να
περιγράφουμε τις καταστάσεις με αντικείμενα που δεν αντιστοιχούν σε μήτρες πυκνότητας, είτε θα
έχουμε πάει πέρα από την κβαντική θεωρία είτε θα έχουμε κάνει κάποιο λάθος.

Με δεδομένο το θεώρημα του Γκλήσον, μπορούμε να ταυτίζουμε τη φυσική έννοια της κατά-
στασης σε μία χρονική στιγμή με το μαθηματικό αντικείμενο μήτρα πυκνότητας. Οπότε πλέον θα
χρησιμοποιούμε τις λέξεις ”κατάσταση” και ”μήτρα πυκνότητας” ως συνώνυμα. Όταν αναφερόμα-
στε σε καθαρές καταστάσεις, θα αποκαλούμε καταστάσεις και τα αντίστοιχα διανύσματα του χώρου
Χίλμπερτ. Επιπλέον, θα συντομεύουμε φράσεις του τύπου ”μέτρηση φυσικής ποσότητας που αντι-
στοιχεί στον αυτοσυζυγή τελεστή Â” σε ”μέτρηση του Â”.

Ένθετο 7.1. Θεώρημα του Γκλήσον

Το θεώρημα του Γκλήσον προϋποθέτει το γενικότερο δυνατό χαρακτηρισμό μιας κβαντικής κατάστασης και
αποδεικνύει ότι σε κάθε κατάσταση μπορεί κανείς να αντιστοιχίσει μία και μοναδική μήτρα πυκνότητας.

Η ιδέα στην οποία βασίζεται είναι ότι η μέτρηση σε ένα φυσικό σύστημα και η προετοιμασία του συ-
στήματος είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ένα σωλήνα Τόμσον που
παράγει ηλεκτρόνια και να τον καλιμπράρουμε έτσι ώστε να παράξει ένα στατιστικό σύνολο ηλεκτρονίων.
Αν δύο προετοιμασίες του σωλήνα Τόμσον είναι πανομοιότυπες, τότε και τα στατιστικά σύνολα είναι ίδια
και αντιστοιχίζονται στο ίδιο μαθηματικό αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο είναι η κατάσταση του συστή-
ματος.

Η κατάσταση δεν επηρεάζεται από τι μετρήσεις θα αποφασίσουμε να κάνουμε στα ηλεκτρόνια. Ένα
σωλήνας Τόμσον με συγκεκριμένη προετοιμασία μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε μια διάταξη που μετράμε
θέση των ηλεκτρονίων είτε σε μια διάταξη που μετράμε ορμή, είτε σε μια διάταξη που μετράμε στροφορμή.
Μία φυσική θεωρία πρέπει να μας δίνει προβλέψεις για τα αποτελέσματα ενός πειράματος από τη γνώση
του πώς προετοιμάσαμε το σύστημα. Άρα η κατάσταση ως μαθηματικό αντικείμενο πρέπει να αποδίδει τις
πιθανότητες για όλες τα δυνατά ενδεχόμενα, όλων των δυνατών μετρήσεων.

Όπως είδαμε τα αποτελέσματα μιας μέτρησης στην κβαντική θεωρία αντιστοιχούν σε φασματικούς
προβολείς P̂U κάπου αυτοσυζυγούς τελεστή Â, όπου U υποσύνολο του φάσματος σ(Â) του Â. Η γνώση
της κατάστασης μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες Prob(U) για κάθεU . Έστω ότι τοU μπορεί
να γραφείως ένωση∪iUi κάποιων μικρότερωνυποσυνόλωνUi τουσ(Â), όπουUi∩Uj = ∅αν i ̸= j. Από το
φασματικό θεώρημα P̂U =

∑
i P̂Ui

. Επίσης το πρώτο αξίωμα Κολμογκόροφ για τις πιθανότητες σημαίνει
ότι Prob(U) =

∑
i Prob(Ui). Άρα περιμένουμε ότι η κβαντική κατάσταση θα ορίζει τις πιθανότητες ως

κατάλληλη γραμμική συνάρτηση των προβολικών τελεστών.
Οδηγούμαστε έτσι στον εξής ορισμό.

Ορισμός 7.3 Κατάσταση σε ένα χώρο ΧίλμπερτH είναι μία συνάρτηση ω που σε κάθε προβολικό τελεστή
P̂ στονH αποδίδει ένα θετικό αριθμό ω(P̂ ) ∈ [0, 1], και ικανοποιεί τις εξής συνθήκες.

1. ω(0̂) = 0.
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2. ω(Î) = 1.
3. Αν ο προβολικός τελεστής P̂ γράφεται ως αριθμήσιμο άθροισμα προβολικών τελεστών P̂ =

∑
P̂i,

όπου P̂iP̂j = 0 για i ̸= j, τότε

ω(P̂ ) =
∑
i

ω(P̂i). (7.38)

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, ο Γκλήσον απέδειξε το εξής [97].

Θεώρημα 7.4 Θεώρημα του Γκλήσον. Για κάθε χώρο Χίλμπερτ με διάσταση μεγαλύτερη του 2, κάθε κατά-
σταση ω αντιστοιχεί σε μία και μοναδική μήτρα πυκνότητας ρ̂ω , έτσι ώστε

ω(P̂ ) = Tr
(
ρ̂ωP̂

)
, (7.39)

για κάθε προβολικό τελεστή P̂ στο χώρο ΧίλμπερτH.

Η απόδειξη του θεωρήματος του Γκλήσον είναι διαβόητα δύσκολη παρότι έχουν γίνει πολλές προσπά-
θειες απλοποίησης της—βλ. το άρθρο [98] για μία από τις απλούστερες αποδείξεις. Η σημασία του ωστόσο
είναι ξεκάθαρη. Εφόσον δεχόμαστε ότι τα φυσικά μεγέθη αναπαρίστανται από τελεστές σε χώρο Χίλμπερτ,
οι μήτρες πυκνότητας προσφέρουν τη γενικότερη δυνατή περιγραφή των κβαντικών καταστάσεων.

7.3.2 Η μινιμαλιστική ερμηνεία
Επανερχόμαστε στο ερώτημα που πρωτοθίξαμε στο κεφ. 4, τί σημαίνει η έννοια της κατάστα-

σης στην κβαντική θεωρία. Η κατάσταση αναφέρεται στον τρόπο που έχει προετοιμαστεί ένα σύ-
στημα είτε στο εργαστήριο είτε στη φύση προτού γίνουν μετρήσεις σ’ αυτό. Η πληροφορία για την
προετοιμασία ενσωματώνεται σε ένα μαθηματικό αντικείμενο, τη μήτρα πυκνότητας, από το οποίο
λαμβάνουμε προβλέψεις για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που κάνουμε, υπό τη μορφή των πι-
θανοτήτων, όπως δίνονται από την Εξ. (7.31).

Η παραπάνω ερμηνεία της κατάστασης είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής για την κατανό-
ηση και χρήση της κβαντικής θεωρίας. Είναι λογικά συνεπής, και αρκεί για να εξηγήσει την τεράστια
επιτυχία της κβαντικής μηχανικής στην πρόβλεψη των πειραματικών αποτελεσμάτων. Θα αποκα-
λούμε αυτήν την ερμηνεία μινιμαλιστική.

Ένα ζήτημα που τίθεται ακόμα και στη μινιμαλιστική ερμηνεία είναι πώς να ερμηνεύσουμε τις
πιθανότητες που εμφανίζονται στην κβαντική θεωρία. Είδαμε στο κεφ. 1.5, ότι οι πιθανότητες επι-
δέχονται είτε τη λογική είτε τη συχνοτική ερμηνεία. Η διαφορά είναι σημαντική, δεδομένου ότι στη
δεύτερη περίπτωση οι πιθανότητες αναφέρονται αποκλειστικά σε ένα στατιστικό σύνολο, ενώ στην
πρώτη χρησιμοποιούνται και για μεμονωμένα συστήματα. Η ερώτηση έχει ιδιαίτερο τρέχον ενδια-
φέρον, γιατί πλέον είναι εφικτή η απομόνωση και οι μετρήσεις σε μεμονωμένα μικροσκοπικά συστή-
ματα (π.χ. άτομαή ιόντα). Δεδομένουότι χρησιμοποιούμε την κβαντική θεωρία για ναπεριγράψουμε
τέτοια συστήματα, η λογική ερμηνεία των κβαντικών πιθανοτήτων φαντάζει προτιμότερη.

Η μεγάλη δυσκολία της μινιμαλιστικής ερμηνείας είναι ότι στα πλαίσιά της η έννοια της κατάστα-
σης είναι ημιυποκειμενική. Aφορά όχι το σύστημα αυτό καθαυτό, αλλά και τον τρόπο που μπορούμε
εμείς να το γνωρίζουμε. Έρχεται σε αντίθεση με μία παράδοση που ξεκινά από τη Νευτώνεια φυσική,
στην οποία οι βασικές μαθηματικές δομές της θεωρίας αντιστοιχίζονται σε αντικειμενικά χαρακτη-
ριστικά του κόσμου και όχι στην πληροφορία που εμείς έχουμε για τον κόσμο ή στους τρόπους κω-
δικοποίησης αυτής της πληροφορίας. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί φυσικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν
τις κβαντικές καταστάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρονται σε αντικειμενικά χαρακτηριστικά
των φυσικών συστημάτων. Αναφέραμε, για παράδειγμα, τον Σρέντινγκερ, ο οποίος επιχείρησε να
ερμηνεύσει τις κυματοσυναρτήσεις ως πραγματικά κύματα.

Όπως θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια, οι απόπειρες αντικειμενικής ερμηνείας της κβαντικής κα-
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τάστασης είναι είτε αποτυχημένες (γιατί αντιφάσκουν με βασικές αρχές της φυσικής, ή οδηγούν σε
ασυμφωνία με το πείραμα), είτε ανεπαρκείς (δεν αποκλείονται αμέσως, αλλά απαιτούν πολύ περισ-
σότερη δουλειά προκειμένου να γίνουν πειστικές). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν κοινό τόπο για την
επιστημονική κοινότητα. Γενικότερα, καμία ερμηνεία της κβαντικής κατάστασης πέρα από τη μινιμα-
λιστική δεν είναι καθολικά αποδεκτή.

Από την άλλη, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η μινιμαλιστική ερμηνεία είναι ελλιπής,
επειδή χρησιμοποιεί την έννοια της μέτρησης ως θεμελιώδη. Μία μέτρηση είναι κι αυτή μια φυσική
διαδικασία που πρέπει να περιγραφεί από τους κανόνες μιας φυσικής θεωρίας. Αν αυτή η περιγραφή
υπόκειται στην κβαντική θεωρία, τότε η μινιμαλιστική ερμηνεία μας οδηγεί στο φαύλο κύκλο να χρη-
σιμοποιούμε την έννοια της μέτρησης προκειμένου να ορίσουμε την έννοια της μέτρησης. Αν πάλι, η
περιγραφή των μετρήσεων δεν υπόκειται στην κβαντική θεωρία, έχουμε το παράδοξο να υπάρχουν
φυσικά συστήματα (οι μετρητικές συσκευές και ή ο συνειδητός ανθρώπινος παρατηρητής) που δεν
υπόκεινται στην κβαντική θεωρία, παρότι αποτελούνται από άτομα που είναι κβαντικά συστήματα.
Αυτό το παράδοξο δεν μπορεί να λυθεί χωρίς μια νέα φυσική θεωρία.

Στο Ένθετο 7.2 παρουσιάζεται ένα δείγμα διαφορετικών απόψεων για την ερμηνεία των κβαντι-
κών καταστάσεων. Συνιστώ στον αναγνώστη να δώσει προσοχή στη λεπτομέρεια της διατύπωσης.
Θα διαπιστώσει ότι οι απόψεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, εφόσον πάνε να κινηθούν πέρα
από τη μινιμαλιστική ερμηνεία.

Σ’ αυτό το βιβλίο αναπτύσσεται η κβαντική θεωρία με βάση τη μινιμαλιστική ερμηνεία. Συνιστώ
στον αναγνώστη να την υιοθετήσει προσωρινά, έως ότου να εξοικειωθεί με τους τρόπους που χρησι-
μοποιείται η κβαντική θεωρία στην πράξη και τα βασικά θεωρητικά και πειραματικά αποτελέσματα
που πρέπει να σέβεται κάθε απόπειρα ερμηνείας. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα μπούμε σε βάθος σε
ερμηνευτικά θέματα, οπότε ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει με ενήμερο τρόπο
ποια από τις δυνατές ερμηνείες της κβαντικής κατάστασης—και γενικότερα της κβαντικής θεωρίας—
βρίσκει πιο πειστική.

Ένθετο 7.2. Ερμηνείες της κβαντικής κατάστασης

«Η κβαντική κατάσταση συνδυάζει αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία. Περιέχει προτάσεις για πιθα-
νότητες ή καλύτερα για δυνατότητες (δύναμις στην Αριστοτέλεια φιλοσοφία) και αυτές οι προτάσεις είναι
τελείως αντικειμενικές καθώς δεν αναφέρονται σε κάποιον παρατηρητή. Περιέχει όμως και προτάσεις για
τη γνώση του συστήματος, η οποία είναι βεβαίως υποκειμενική, καθώς μπορεί να διαφέρει σε διαφορετι-
κούς παρατηρητές. Σε ιδανικές περιπτώσεις το υποκειμενικό στοιχείο μπορεί να είναι αμελητέο σε σχέση
με το αντικειμενικό...»
Β. Χάιζενμπεργκ [44]

«Πρέπει να σκεφτούμε το όλο κύμα σαν να περιγράφει ένα και μοναδικό σωμάτιο ... Οι κυματοσυναρτήσεις
είναι πολύ διαφορετικές από τα κύματα της κλασικής φυσικής ως προς το εξής: τα διαφορετικά μέρη του
κύματος δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τοπικές διαταραχές...Οι κυματοσυναρτήσεις έχουν έναν έντονα
μη-τοπικό χαρακτήρα. Υπό αυτήν την έννοια είναι ολιστικές οντότητες.»
Ρ. Πένροουζ [99]

«Μου είναι ξεκάθαρο ότι η στατιστική ερμηνεία του Μπορν για την κβαντική θεωρία είναι η μόνη δυνατή.
Η κυματοσυνάρτηση δεν περιγράφει μία κατάσταση ενός μεμονωμένου συστήματος. Αναφέρεται σε πολλά
συστήματα, σε ένα στατιστικό σύνολο συστημάτων όπως αυτά της στατιστικής μηχανικής.»
Α. Αϊνστάιν [100]

«Το ερώτημα αν τα κύματα είναι πραγματικά, ή απλά μία συνάρτηση για τη βολική περιγραφή και πρό-
βλεψη φαινομένων είναι θέμα προτίμησης. Προσωπικά προτιμώ να θεωρώ ένα κύμα πιθανοτήτων, ακόμα
και σε έναν 3Ν-διάστατο χώρο ως πραγματική οντότητα και σίγουρα ως κάτι περισσότερο από ένα απλό
εργαλείο για υπολογισμούς... Γενικά πώς θα μπορούσαμε να βασιζόμαστε σε πιθανοτικές προβλέψεις αν
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δεν αναφερόμαστε σε κάτι πραγματικό και αντικειμενικό;»
Μ. Μπορν [101]

«Η κβαντική κατάσταση δεν αποτελεί αντικειμενική ιδιότητα ενός μεμονωμένου συστήματος, αλλά κωδι-
κοποίηση πληροφορίας, που προέρχεται από τη γνώση για το πώς προετοιμάστηκε το σύστημα και η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές προβλέψεις.»
Τζ. Μπ Χάρτλ [102]

«...για τις κβαντικές καταστάσεις μπορεί να δοθεί ένας ξεκάθαρος εργαλειακός ορισμός, βασισμένος στην
έννοια των πειραμάτων....Αν κανείς επαναλάβει αυτά τα πειράματα πολλές φορές, ύστερα από την ίδια
προετοιμασία, βρίσκουμε ότι η στατιστική κατανομή των αποτελεσμάτων κάθε πειράματος τείνει σε ένα
όριο. Κάθε ενδεχόμενο έχει μία σαφή πιθανότητα. Οπότε μπορούμε να ορίσουμε μία κατάσταση ως εξής:
η κατάσταση ορίζεται από τις πιθανότητες των διαφόρων αποτελεσμάτων σε κάθε πείραμα που μπορεί να
διανοηθεί κανείς.»
A. Πέρες [58]

7.3.3 Διάκριση επαλληλίας και μίξης
Η επαλληλία και η μίξη είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες κατά τις οποίες δύο διανύσματα του

χώρου Χίλμπερτ μπορούν να συνδυαστούν ώστε να ορίσουν μία κβαντική κατάσταση, οι οποίες συ-
χνά συγχέονται.

Έστω ότι έχουμε δύο διανύσματα |ψ⟩ και |ϕ⟩ σε ένα χώρο Χίλμπερτ H. H επαλληλία αυτών των
διανυσμάτων ορίζεται από την πράξη της πρόσθεσης στονH, όπως για παράδειγμα στο ορισμό του
διανύσματος |χ⟩ = 1√

2
(|ψ⟩+ |ϕ⟩). Η αντίστοιχη μήτρα πυκνότητας είναι καθαρή:

ρ̂1 = |χ⟩⟨χ|. (7.40)

H μίξη των |ψ⟩ και |ϕ⟩ ορίζεται από την πρόσθεση των αντίστοιχων μητρών πυκνότητας, όπως για
παράδειγμα

ρ̂2 =
1

2
(|ψ⟩⟨ψ|+ |ϕ⟩⟨ϕ|) . (7.41)

Η επαλληλία και η μίξη είναι διαφορετικές τόσο μαθηματικά όσο και φυσικά. Οδηγούν σε διαφο-
ρετικές πιθανότητες ακόμα κι αν γίνονται με ίδιο στατιστικό βάρος. Για παράδειγμα, για μετρήσεις
της θέσης x̂, η μήτρα πυκνότητας ρ̂1 παραπάνω δίνει πυκνότητα πιθανότητας

p1(x) = ⟨x|ρ̂1|x⟩ =
1

2
|⟨x|ψ⟩|2 + 1

2
|⟨x|ϕ⟩|2 +Re (⟨ψ|x⟩⟨x|ϕ⟩) , (7.42)

ενώ η μήτρα πυκνότητας ρ̂2 δίνει την πυκνότητα πιθανότητας

p2(x) = ⟨x|ρ̂2|x⟩ =
1

2
|⟨x|ψ⟩|2 + 1

2
|⟨x|ϕ⟩|2 (7.43)

Οι δύο πυκνότητες πιθανότητας διαφέρουν ως προς τον τελευταίο όρο της Εξ. (7.42), τον όρο συμβο-
λής. Η λέξη ”συμβολή” χρησιμοποιείται επειδή αυτός ο όρος είναι αντίστοιχος αυτού που περιγράφει
τη συμβολή στο πείραμα των δύο οπών. Μια σύγκριση των Εξ. (7.42) και (7.43) δίνεται στο Σχ. 7.2.

7.3.4 Διαφορά κλασικής και κβαντικής μίξης
Στο Κεφ. 6.2.1, είδαμε ότι η μίξη είναι μια αντιστρεπτή διαδικασία στην κλασική θεωρία πιθανο-

τήτων. Αν εμείς αναμείξουμε καθαρά διανύσματα πιθανοτήτων−→e i για να σχηματίσουμε ένα διάνυ-
σμα πιθανοτήτων −→w , τότε η ανάλυση του −→w μας δίνει με μοναδικό τρόπο αρχικά διανύσματα που
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Σχήμα7.2:Θεωρούμε τις Γκαουσσιανές κυματοσυναρτήσειςψ(x) = (2πσ2)−1/4 exp[−(x−L/2)/(4σ2)+ipx]
και ϕ(x) = (2πσ2)−1/4 exp[−(x + L/2)/(4σ2)] που αποτελούν διανύσματα του χώρου Χίλμπερτ L2(RRR). Οι
δύο συναρτήσεις έχουν το ίδιο εύρος σ και τα κέντρα τους απέχουν απόσταση L. Η ψ(x) έχει περιοδικότητα
με αντίστοιχο κυματάριθμο p. Αποδίδονται οι πυκνότητες πιθανότητες p1(x) και p2(x) ως προς τη θέση, που
αντιστοιχούν σε επαλληλία και μίξη αντίστοιχα, βάσει των Εξ. (7.42) και (7.43). (α) L/σ = 0, 5, (β) L/σ = 2,
και (γ) L/σ = 4. Οι δυο πυκνότητες πιθανότητας ταυτίζονται όταν μεγαλώνει ο λόγος L/σ, οπότε οι όροι
συμβολής στην Εξ. (7.42) γίνονται αμελητέοι.

χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες αναλογίες. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε τα καθαρά διανύ-
σματα πιθανοτήτων ως πιο θεμελιώδη, και συχνά τα ταυτίζουμε με μικροκαταστάσεις ενός φυσικού
συστήματος.

Στην κβαντική θεωρία όμως, η μίξη δεν είναι μία αντιστρεπτή διαδικασία. Υπάρχουν άπειροι τρό-
ποι να εκφράσουμε μία μήτρα πυκνότητας ρ̂ ως μίξη καθαρών καταστάσεων

∑
i pi|ψi⟩⟨ψi|, εφόσον

δε θέτουμε κάποιο περιορισμό στα διανύσματα |ψi⟩. Είναι προφανές ότι σε ένα κιούμπιτ υπάρχουν
άπειροι τρόποι να γράψουμε ένα μη μοναδιαίο διάνυσμα Μπλοχ ως κυρτό συνδυασμό δυο μονα-
διαίων διανυσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι αν η ρ̂ δημιουργήθηκε από μίξη στατιστικών συνόλων με
διαφορετικές καταστάσεις, δεν υπάρχει διαδικασία ανάλυσης να πάρουμε πίσω τα στατιστικά σύ-
νολα με τα οποία ξεκινήσαμε.

Θα μπορούσε κανείς να απαιτήσει τα διανύσματα |ψi⟩ της ανάλυσης να ορίζουν ένα ορθοκανο-
νικό σύνολο. Αλλά και πάλι, αν μια μήτρα πυκνότητας ρ̂ έχει έστω μία ιδιοτιμή με εκφυλισμό δύο, δεν
μπορούμε να βρούμε δύο μοναδικά ορθογώνια ιδιοδιανύσματα που να τις αντιστοιχούν: υπάρχουν
άπειρα δυνατά τέτοια ζεύγη στον αντίστοιχο ιδιόχωρο.

Μπορούμε να δούμε ένα απλό παράδειγμα στην περίπτωση ενός κιούμπιτ. Έστω ότι έχουμε μία
συσκευή που παράγει ένα μίγμα των καταστάσεων |0⟩ και |1⟩ με βάρος ίσο με 1

2
και για τις δύο. Η

αντίστοιχη μήτρα πυκνότητας είναι αυτή της μέγιστης άγνοιας, ρ̂ = 1
2
Î , αφού λόγω της ανάλυσης της

μονάδας |0⟩⟨0| + |1⟩⟨1| = Î . Αλλά η ανάλυση της μονάδας ισχύει για οποιαδήποτε βάση στο χώρο
Χίλμπερτ (για παράδειγμα, αυτή που αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του σ̂1), οπότε η ρ̂ μπορεί να
αναλυθεί σε οποιοδήποτε ορθογώνιο ζεύγος διανυσμάτων. Δεν μπορούμε να πάρουμε με μοναδικό
τρόπο τα |0⟩ και |1⟩ από τα οποία συνετέθη.

Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να πούμε ότι οι καθαρές καταστάσεις είναι κατά κά-
ποιον τρόπο πιο θεμελιώδεις από τις μικτές στην κβαντική θεωρία. Σε αντίθετη με την κλασική θεω-
ρία, δεν μπορούμε να πούμε ότι μια μικτή μήτρα πυκνότητας περιγράφει την άγνοια μας για το ποια
καθαρή κατάσταση χαρακτηρίζει ένα σύστημα.
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Ένθετο 7.3. Εντροπίες και βαθμός μίξης καταστάσεων

Εντροπία Σάνον
Το κυριότερο μέτρο της τυχαιότητας μίας κλασικής κατανομής πιθανοτήτων είναι η εντροπία του Σάνον

(Claude Shannon). Ιστορικά, η εντροπία Σάνον εμφανίστηκε στη θεωρία πληροφορίας και ποσοτικοποιούσε
πόση πληροφορία χάνεται από ένα σήμα, επειδή λόγω στατιστικών διακυμάνσεων μπορεί να μηφτάσει στο
δέκτη ακριβώς όπως στάλθηκε από τον πομπό [103]. Καλείται εντροπία, γιατί μαθηματικά μοιάζει με την
έκφραση της εντροπίας που εισήγαγε ο Γκιμπς στη στατιστική μηχανική.

Ορισμός 7.5 Εντροπία Σάνον. Έστω Γ ένας δειγματικός χώρος μεN στοιχεία και−→w = (p1, p2, . . . , pN ) μία
κατανομή πιθανοτήτων στο Γ. Η εντροπία Σάνον της κατανομής ορίζεται ως

I[−→w ] = −
N∑
i=1

pi log pi, (7.44)

και είναι πάντα μη-αρνητική ποσότητα.

Επιλέγουμε τη συνάρτηση f(x) = −x logx στον ορισμό της εντροπίας επειδή είναι κοίλη (f ′′(x) < 0),
οπότε ικανοποιεί τη σχέση ορισμού των κοίλων συναρτήσεων

f(λx1 + (1− λ)x2) ≥ λf(x1) + (1− λ)f(x2), (7.45)

όπου 0 ≤ λ ≤ 1.
Η εντροπία Σάνον I[−→w ] έχει τις ακόλουθες ιδιότητες.

1. H ελάχιστη τιμή της είναι 0 επιτυγχάνεται για τις καθαρές κατανομές πιθανοτήτων−→e i της Εξ. (7.15).
Απόδειξη. Άμεση, καθώς τα διανύσματα−→e i έχουν συνιστώσες 0 και 1, και p log p = 0, για p = 0 και
για p = 1.

2. Η μέγιστη τιμή της I[−→w ] είναι logN και επιτυγχάνεται για την κατανομή πλήρους άγνοιας, pi =
N−1, για κάθε i = 1, . . . , N .
Απόδειξη. Βρίσκουμε το μέγιστο της I[−→w ]ως προς τα pi υπό τη συνθήκη

∑N
i=1 pi = 1 χρησιμοποιώ-

ντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Λαγκράνζ. Απαιτούμε ∂
∂pi

[I + c(
∑N
i=1 pi − 1)] = 0, όπου c

ο πολλαπλασιαστής Λαγκράνζ. Βρίσκουμε ότι−1− pi + c = 0, δηλαδή όλα τα pi είναι μεταξύ τους
ίσα, οπότε από την κανονικοποίηση προκύπτει ότι pi = N−1.

3. Είναι κοίλη συνάρτηση: Έστω κατανομές πιθανότητας−→w r, όπου r = 1, 2, . . . k και αριθμοί 0 ≤ λr ≤
1 με

∑k
r=1 λr = 1. Τότε,

I[

k∑
r=1

λr
−→w r] ≥

∑
r=1

λrI[
−→w r]. (7.46)

Απόδειξη. Για k = 2, η σχέση (7.46) γράφεται I(λ−→w 1 + (1− λ)−→w 2) ≥ λI(−→w 1) + (1− λ)I(−→w 2), η
οποία προκύπτει άμεσα από τη σχέση (7.45). Με επαγωγή αποδεικνύεται για οποιονδήποτε αριθμό
όρων k.
Η σχέση (7.46) σημαίνει ότι η εντροπία Σάνον μεγαλώνει ως αποτέλεσμα της μίξης. Πάντα χάνουμε
πληροφορία όταν δύο στατιστικά σύνολα αναμιγνύονται.

Εφαρμογή σε κβαντικές πιθανότητες
Έστω ότι έχουμε προετοιμάσει ένα κβαντικό σύστημα σε μία κατάσταση ρ̂ και μετράμε μία φυσική

ποσότητα που αντιστοιχεί σε έναν αυτοσυζυγή τελεστή με διακριτό φάσμα, Â =
∑
n anP̂n. Η πιθανότητα
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ότι η μέτρηση θα δώσει τιμή an είναι ίση με pn = Tr(ρ̂P̂n). Ορίζουμε την εντροπία Σάνον αυτής της
μέτρησης ως

I(ρ̂, Â) = −
∑
n

pn log pn. (7.47)

Εξετάζουμε την ειδική περίπτωση ενός κιούμπιτ, για μια μήτρα πυκνότητας που αντιστοιχεί στο διάνυ-
σμα rrr της σφαίρας τουΜπλοχ και για έναν τελεστή Â =mmm ·σσσ, όπουmmm μοναδιαίο διάνυσμα. Οι φασματικοί
προβολείς P̂± του Â δίνονται από τη σχέση (6.18). Οπότε οι πιθανότητες p± που αντιστοιχούν στη μέτρηση
των ιδιοτιμών±1 είναι p± = 1

2 (1± rrr ·mmm). Αντικαθιστώντας στην Εξ. (7.47) παίρνουμε

I(r, x) = log 2 +
r

2
x log

[
1− rx

1 + rx

]
− 1

2
log
[
1− r2x2

]
, (7.48)

όπου γράψαμε rrr ·mmm = rx, όπου r = |rrr| και |x| ≤ 1.
Για σταθερό r, η εντροπία Σάνον έχει ένα τετριμμένο μέγιστο για x = 0, οπότε = log 2. Για να βρούμε

το ελάχιστο παρατηρούμε ότι ∂I/∂x < 0 εφόσονx > 0, οπότε το άκρο του διαστήματος ορισμού τηςx = 1
είναι και το σημείο ελάχιστης τιμής της συνάρτησης. Δεδομένου ότι I(r, x) = I(r,−x), το ίδιο ελάχιστο
υπάρχει για x = −1, και είναι

Imin(r) = −w− logw− − w+ logw+, (7.49)

όπου w± = 1 ± r οι ιδιοτιμές της μήτρας πυκνότητας ρ̂. Το ελάχιστο αυτό αντιστοιχεί σε τελεστή Â που
έχει τις ίδιες ιδιοσυναρτήσεις με τη μήτρα πυκνότητας ρ̂, καθώς τα διανύσματα rrr καιmmm είναι παράλληλα.

Εντροπία φον Νόιμαν
Το παραπάνω αποτέλεσμα γενικεύεται σε οποιοδήποτε σύστημα. Το ελάχιστο της εντροπίας Σάνον

(7.47) ως προς όλους τους δυνατούς αυτοσυζυγείς τελεστές Â εξαρτάται μόνο από τη μήτρα πυκνότητας
ρ̂. Αυτή η ελάχιστη τιμή γράφεται S(ρ̂) και καλείται εντροπία φον Νόιμαν της κατάστασης ρ̂. Για μια μήτρα
πυκνότητας ρ̂ =

∑
n wn|n⟩⟨n|,

S[ρ̂] = −
∑
n

wn logwn, (7.50)

όπου υπονοείται ότι αν μία ιδιοτιμή έχει εκφυλισμόDn αθροίζεταιDn φορές.
Η Εξ. (7.50) γράφεται ισοδύναμα ως

S[ρ̂] = −Tr(ρ̂ log ρ̂). (7.51)

Καθώς ένας μετασχηματισμός της μορφής ρ̂→ Û ρ̂Û†, για μοναδιαίο Û δεν επηρεάζει τις ιδιοτιμές της
ρ̂, S[Û ρ̂Û†] = S[ρ̂].

Η εντροπία φον Νόιμαν ικανοποιεί επίσης τις ακόλουθες ιδιότητες.

1. Αν η κατάσταση ρ̂ είναι καθαρή, τότε S[ρ̂] = 0.

2. Για κάθε μοναδιαίο τελεστή Û , S[Û ρ̂Û†] = S[ρ̂].

3. Στο χώρο Χίλμπερτ CCCN , η μέγιστη τιμή της εντροπίας von Neumann αντιστοιχεί στην κατάσταση
πλήρους άγνοιας ρ̂ = N−1Î . Η μέγιστη τιμή είναι ίση με logN .

4. Η εντροπία φον Νόιμαν είναι κοίλη συνάρτηση: Έστω μήτρες πυκνότητας ρ̂r, όπου r = 1, 2, . . . k
και αριθμοί 0 ≤ λr ≤ 1 με

∑k
r=1 λr = 1. Ισχύει ότι

S[

k∑
r=1

λrρ̂r] ≥
k∑
r=1

λrS[ρ̂r], (7.52)
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7.4 Σχέσεις αβεβαιότητας
Οι κβαντικές καταστάσεις ενσωματώνουν στον ορισμό τους την αρχή της αβεβαιότητας, αν και

με κάπως διαφορετική φυσική ερμηνεία από την αρχική έκφραση του Χάιζενμπεργκ.

Θεώρημα 7.6 Ανισότητα Κέναρντ-Ρόμπερτσον [104, 105]. Έστω Â και B̂ αυτοσυζυγείς τελεστές με
τυπικές αποκλίσεις∆A και∆B σε μία κατάσταση ρ̂. Τότε

(∆A)(∆B) ≥ 1

2

∣∣∣Tr (ρ̂[Â, B̂]
)∣∣∣ (7.53)

Απόδειξη. Θεωρούμε χωρίς απώλεια γενικότητας ότι ⟨Â⟩ = ⟨B̂⟩ = 0. Αν δεν ισχύει, χρησιμοποιούμε τους
τελεστές Â− ⟨Â⟩ και B̂ − ⟨B̂⟩ και η απόδειξη παραμένει ίδια. Οπότε έχουμε (∆A)2 = ⟨Â2⟩ = Tr(ρ̂Â2) και
ομοίως για τον τελεστή B̂.

Παρατηρούμε ότι Tr(ρ̂Â2) = Tr[
√
ρ̂Â(

√
ρ̂Â)†], οπότε χρησιμοποιώντας την ανισότητα (5.66) για τους

τελεστές
√
ρ̂Â και

√
ρ̂B̂ παίρνουμε

(∆A)2(∆B)2 = Tr
(
ρ̂Â2

)
Tr
(
ρ̂B̂2

)
≥
∣∣∣Tr(√ρ̂Â(√ρ̂B̂)†)

∣∣∣2 = ∣∣∣Tr(ρ̂ÂB̂)
∣∣∣2 . (7.54)

Στη συνέχεια γράφουμε

2Tr(ρ̂ÂB̂) = Tr(ρ̂(ÂB̂ + B̂Â)) + Tr(ρ̂[Â, B̂]). (7.55)

Ο πρώτος όρος στο δεξιό μέλος της Εξ. (7.55) είναι πραγματικός και ο δεύτερος φανταστικός. Οπότε,∣∣∣Tr(ρ̂ÂB̂)
∣∣∣2 = C2

AB +
1

4

∣∣∣Tr(ρ̂[Â, B̂])
∣∣∣2 , (7.56)

όπου CAB είναι ο συσχετισμός των μεγεθών Â και B̂.
Η Εξ. (7.54) γίνεται

(∆A)2(∆B)2 − C2
AB ≥ 1

4

∣∣∣Tr(ρ̂[Â, B̂])
∣∣∣2 , (7.57)

απ’ όπου παίρνουμε την (7.53).

Στην ειδική περίπτωση των τελεστών θέσης x̂ και ορμής p̂, η Εξ. (7.53) δίνει

∆x∆p ≥ 1

2
. (7.58)

Η ισότητα στη σχέση (7.58) ικανοποιείται για τις Γκαουσιανές κυματοσυναρτήσεις (7.10).
Η σχέση (7.58) μοιάζει με τη σχέση αβεβαιότητας (3.54) του Χάιζενμπεργκ. Όντως οι Κέναρντ και

Ρόμπερτσον απέδειξαν τη σχέση (7.58) προσπαθώντας να βρουν μια πιο μαθηματική διατύπωση της
αρχής της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Ωστόσο η σημασία των∆x και∆p είναι διαφορετική στις
δύο σχέσεις. Στη σχέση (3.54) τα∆x και∆p είναι σφάλματα σε διάταξη που μετρά ταυτόχρονα θέση
και ορμή και αφορούν ακόμα και ένα μεμονωμένο σωμάτιο. Στη σχέση (7.58), τα ∆x και ∆p είναι
τυπικές αποκλίσεις των μετρήσεων από δύο ξεχωριστά πειράματα, ένα που μετρά τη θέση και ένα
που μετρά την ορμή. Ως τυπικές αποκλίσεις προσδιορίζονται στο επίπεδο του στατιστικού συνόλου
των μετρήσεων και όχι σε μεμονωμένο σωμάτιο.

Η Εξ. (7.57) μας προσφέρει μια πιο ακριβή σχέση αβεβαιότητας που λαμβάνει υπόψη το συσχετι-
σμό θέσης και ορμής. Σημαίνει ότι η γενικευμένη αβεβαιότηταA2 := (∆x)2(∆p)2 − C2

xp ικανοποιεί

A ≥ 1

2
. (7.59)
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Η Εξ. (7.59) γράφεται με έναν τρόπο, που παρότι πολύπλοκος για ένα σωμάτιο, γενικεύεται ώστε
να μπορεί να δώσει τη σχέση αβεβαιότητας σε συστήματα πολλών σωματιδίων. Ορίζουμε τον πίνακα
συσχετισμού

V :=

(
Cxx Cxp
Ccp Cpp

)
=

(
(∆x)2 Cxp
Cxp (∆p)2

)
, (7.60)

και τον πίνακα

Ω =
1

i

(
⟨[x̂, x̂]⟩ ⟨[x̂, p̂]⟩
⟨[p̂, x̂]⟩ ⟨[p̂, p̂]⟩

)
=

(
0 1
−1 0

)
. (7.61)

Παρατηρούμε ότι ο πίνακαςV + i
2
Ω έχει θετικό ίχνος, και ότι η Εξ. (7.59) σημαίνει ότι det(V + i

2
Ω) ≥ 0.

Άρα το άθροισμα και το γινόμενο των δύο ιδιοτιμών του V + i
2
Ω είναι μη αρνητικά, άρα οι ιδιοτιμές

είναι μη αρνητικές, άρα ο πίνακας V + i
2
Ω είναι θετικός. Το αντίστροφο επίσης ισχύει με προφανή

τρόπο. Άρα η σχέση (7.59) είναι ισοδύναμη με την ανισότητα πινάκων

V ≥ − i

2
Ω. (7.62)

Παράδειγμα 7.4. Για την Γκαουσιανή μήτρα πυκνότητας (7.28), η Εξ. (7.37) δίνει

(∆x)(∆p) =
1

2(κ− c)

√
κ2 + λ2 − c2, (7.63)

η οποία παίρνει την ελάχιστη τιμή για λ = c = 0, που αντιστοιχεί σε σύμφωνες καταστάσεις. Η
γενικευμένη αβεβαιότηταA παίρνει τιμές

A =
1

2

√
κ+ c

κ− c
=

1

2γ
, (7.64)

όπου γ η καθαρότητα της κατάστασης, Εξ. (7.29). Η ελάχιστη τιμή τουA επιτυγχάνεται για καθαρές
Γκαουσιανές καταστάσεις, όπου c = 0.

Οι τυπικές αποκλίσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστα μέτρα αβεβαιότητας. Για να το διαπιστώσουμε,

εξετάζουμε΄μία κυματοσυνάρτηση ψ(x) =
√
a

π1/4

sin
(

x2

a2

)
x

. Εύκολα βρίσκουμε ότι για αυτήν την κατά-
σταση ⟨x̂⟩ = 0 και ⟨p̂⟩ = 0. Οπότε

(∆x)2 = ⟨x̂2⟩ = a√
π

∫ ∞

−∞
dx sin2

(
x2

a2

)
= ∞ (7.65)

(∆p)2 = ⟨p̂2⟩ = a√
π

∫ ∞

−∞
dx

 2

a2
cos
(
x2

a2

)
−

sin
(
x2

a2

)
x2

2

= ∞. (7.66)

Η πυκνότητα πιθανότητας για τη θέση |ψ(x)|2 και η πυκνότητα πιθανότητας για την ορμή |ψ̃(p)|2
αναπαρίστανται στο Σχ. 7.2. Παρότι οι τυπικές αποκλίσεις απειρίζονται, οι κατανομές πιθανοτήτων
είναι εντοπισμένες στο χώρο και μπορούμε να προσδιορίσουμε άλλα μέτρα αβεβαιότητας. Για πα-
ράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ως δx το εύρος των τιμών του x που βρίσκονται κάτω από τις δύο
μεγάλες κεντρικές κορυφές στο γράφημα της |ψ(x)|2, δx ≃ 3, 6a. Ομοίως μπορούμε να ορίσουμε
ως δp το εύρος των τιμών του p που βρίσκονται κάτω από τις δύο μεγάλες κεντρικές κορυφές στο
γράφημα της |ψ̃(p)|2, δp = 6, 4/a. Για αυτά τα μέτρα αβεβαιότητας, δxδp ≃ 23.

Ένα γενικό μέτρο αβεβαιότητας για τη θέση και την ορμή, που δουλεύει ακόμα και σε περιπτώσεις
που οι τυπικές αποκλίσεις απειρίζονται περιγράφεται στο ένθετο 7.4.
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Σχήμα 7.3: Γραφική παράσταση της πυκνότητας πιθανότητας για τη θέση |ψ(x)|2 και της πυκνότητας πιθανό-

τητας για την ορμή |ψ̃(p)|2 για την ψ(x) =
√
a

π1/4

sin
(

x2

a2

)
x .

Ένθετο 7.4. Εντροπικές σχέσεις αβεβαιότητας

Οι σχέσεις αβεβαιότητας Κέναρντ-Ρόμπερτσον διατυπώνονται και συναρτήσει των εντροπιών Σάνον [111,
112, 113]. Αυτή η διατύπωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να περιγράψει κβαντικές καταστάσεις στην οποία
οι τυπικές αποκλίσεις δε δίνουν επαρκήπληροφορία για τη στατιστική τωνμετρήσεων στοφυσικό σύστημα.

Μία μήτρα πυκνότητας ρ̂ ορίζει μία κατανομή πιθανοτήτων ως προς τη θέση ⟨x|ρ̂|x⟩ και μία ως προς
ορμή ⟨p|ρ̂|p⟩. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζονται και οι εντροπίες Σάνον ως προς τη θέση και την ορμή,

Ix̂(ρ̂) = −
∫
dx⟨x|ρ̂|x⟩ log⟨x|ρ̂|x⟩ Ip̂(ρ̂) = −

∫
dp⟨p|ρ̂|p⟩ log⟨p|ρ̂|p⟩. (7.67)

Η εντροπική σχέση αβεβαιότητας είναι η ανισότητα

Ix̂(ρ̂) + Ip̂(ρ̂) ≥ log(πe), (7.68)

η απόδειξη της οποίας [114] είναι ιδιαίτερα τεχνική και δε δίνεται εδώ. Οι εντροπίες Σάνον Ix̂ και Ip̂ μπο-
ρούν να γίνουν ξεχωριστά αρνητικές και μάλιστα οσοδήποτε μικρές. Ωστόσο το άθροισμά τους έχει ένα
θετικό κάτω όριο, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άνω όριο στην πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε
όταν συνδυάζουμε τις πιθανότητες ενός πειράματος μέτρησης της θέσης και ενός πειράματος μέτρησης της
ορμής.

Για να βρούμε τη σχέση της εντροπίας Σάνον με την τυπική απόκλιση, αναζητούμε την πυκνότητα πι-
θανότητας p(x) που ελαχιστοποιεί την εντροπία Σάνον για σταθερή τυπική απόκλιση σx. Χρησιμοποιούμε
τη μέθοδο πολλαπλασιαστών Λαγκράνζ: αναζητούμε το ελάχιστο της ποσότητας −

∫
dxp(x) log p(x) +

λ(
∫
dxx2p(x)− σx), όπου λ ο πολλαπλασιαστής Λαγκράνζ. Το ελάχιστο βρίσκεται διαφορίζοντας ως προς

p(x) (για ευκολία αντικαταστήστε το x με ένα διακριτό δείκτη και το άθροισμα με ολοκλήρωση). Βρίσκουμε
− ln p(x) − 1 + λx2 = 0, δηλαδή η p(x) που ελαχιστοποιεί την εντροπία είναι μία Γκαουσιανή. Θέτοντας

p(x) = (2πσ2)−1/2e
− x2

2σ2
x παίρνουμε

I[p] ≤ 1

2
log(2πσ2) +

∫
dxp(x)

x2

2σ2
x

=
1

2
log(2πσ2) +

1

2
=

1

2
log(2πeσ2). (7.69)

Εφαρμόζοντας την ανισότητα (7.69) στις Ix̂(ρ̂) και Ip̂(ρ̂) βρίσκουμε

Ix̂(ρ̂) ≤
1

2
log
[
2πe∆x2

]
Ip̂(ρ̂) ≤

1

2
log
[
2πe∆p2

]
, (7.70)
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Προσθέτοντας κατά μέλη βρίσκουμε ότι

Ix̂(ρ̂) + Ip̂(ρ̂) ≤ log [2πe∆x∆p] . (7.71)

Η σύγκριση των ανισοτήτων (7.68) και (7.71) επιβεβαιώνει τη σχέση Κέναρντ-Ρόμπερτσον. Και οι δυο ανι-
σότητες γίνονται ισότητες για σύμφωνες καταστάσεις.

Βεβαίωςηανισότητα (7.68) εφαρμόζεται ακόμακαι για καταστάσεις πουηανισότηταΚέναρντ-Ρόμπινσον

δε δουλεύει. Ως παράδειγμα εξετάζουμε την κυματοσυνάρτηση ψ(x) =
√
a

π1/4

sin
(

x2

a2

)
x , της οποίας οι τυπικές

αποκλίσεις∆x και∆pαπειρίζονται. Αριθμητικά βρίσκουμε Ix̂(ρ̂) ≃ log a+1, 57 και Ip̂(ρ̂) ≃ − log a+5, 63.
Άρα Ix̂(ρ̂)+Ip̂(ρ̂) ≃ 7, 2, δηλαδή μία πεπερασμένη τιμή που επιτρέπει σύγκριση με το κάτω όριο log(πe) ≃
2, 14 της Εξ. (7.68).

7.5 Η συνάρτηση Βίγκνερ
Όπως εξήγησα στο κεφ. 1.5, οι πιθανότητες σε ένα κλασικό σύστημα σωματιδίων περιγράφονται

από μία πυκνότητα πιθανότητας στον καταστατικό χώρο Γ του συστήματος. Στην κβαντική θεωρία
οι πιθανότητες ορίζονται μέσω των μητρών πυκνότητας σε έναν κατάλληλο χώρο Χίλμπερτ H. Θα
ήταν χρήσιμο να βρεθεί μία μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη, δηλαδή μία σύγκριση των
κλασικών και των κβαντικών πιθανοτήτων που αφορούν τις θέσεις και τις ορμές των σωματιδίων.

Μία τέτοια μετάφραση δίνεται από τη συνάρτηση Βίγκνερ (Wigner). Η συνάρτηση Βίγκνερ εί-
ναι μία κατανομή ψευδο-πιθανοτήτων στον καταστατικό χώρο, η οποία αντιστοιχίζεται μοναδικά σε
μία μήτρα πυκνότητας και αποδίδει σωστά τις κβαντικές πιθανότητες για μετρήσεις θέσεις και για
μετρήσεις ορμής.

Η έκφραση ”κατανομή ψευδοπιθανοτήτων” εκφράζει ότι η συνάρτηση Βίγκνερ, παρότι έχει πολ-
λές ιδιότητες του ορισμού μίας κατανομής πιθανοτήτων, δεν τις έχει όλες: συγκεκριμένα μπορεί να
πάρει και αρνητικές τιμές. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, γιατί αν μπορούσαμε να περιγράψουμε
ένα κβαντικό σύστημα με αυθεντικές κατανομές πιθανοτήτων στον καταστατικό χώρο, δε θα χρεια-
ζόμασταν την κβαντομηχανική, αλλά θα χρησιμοποιούσαμε κάποια απλή γενίκευση της κλασικής
στατιστικής μηχανικής.

Εξετάζουμε τη συνάρτηση Βίγκνερ για ένα σωμάτιο που κινείται στην ευθεία. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση ο χώρος Χίλμπερτ είναι ο L2(RRR) και ο κλασικός καταστατικός χώρος είναι ο Γ = RRR2 που
περιγράφει τη θέση x και την ορμή p του σωματιδίου.

Για κάθε κατάσταση ρ̂ ορίζουμε τη συνάρτηση ΒίγκνερW : Γ → RRR ως

W (x, p) :=
1

2π

∫
dy⟨x− y

2
|ρ̂|x+ y

2
⟩eipy. (7.72)

Ο ορισμός (7.72) είναι ειδική περίπτωση του μετασχηματισμού Βάυλ-Βίγκνερ, ο οποίος αντιστοι-
χίζει κάθε τελεστή Â στο L2(RRR) σε μία συνάρτηση FÂ(x, p) στο Γ, ως

FÂ(x, p) =
1

2π

∫
dy⟨x− y

2
|Â|x+ y

2
⟩eipy. (7.73)

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Βάυλ-Βίγκνερ δίνεται από τη σχέση

⟨x|Â|x′⟩ =
∫
dpFÂ(

x+ x′

2
, p)eip(x−x

′). (7.74)

Η επιβεβαίωση είναι άμεση. Αντικαθιστούμε την Εξ. (7.74) στην Εξ. (7.73) και βλέπουμε ότι προκύπτει
ταυτότητα.
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Οι σημαντικότερες ιδιότητες της συνάρτησης Βίγκνερ είναι ότι (i) αποδίδει τις κβαντικές πιθανό-
τητες με τρόπο που μοιάζει με κλασική θεωρία πιθανοτήτων και (ii) οι περιθωριακές κατανομές της
για θέση και ορμή της συνάρτησης Βίγκνερ ταυτίζονται με αυτές που δίνει η κβαντική θεωρία.

Η ιδιότητα (i) είναι συνέπεια της ταυτότητας

Tr(ρ̂Â) =

∫
dxdpW (x, p)FÂ(x, p), (7.75)

που ισχύει για κάθε τελεστή Â και μήτρα πυκνότητας ρ̂. Για να αποδείξουμε την Εξ. (7.75) ξεκι-
νάμε από το δεξί μέλος της εξίσωσης και αντικαθιστούμε τις Εξ. (7.72) και (7.73). Βρίσκουμε ότι∫
dxdpW (x, p)FÂ(x, p) =

∫
dxdx′⟨x|ρ̂|x′⟩⟨x′|Â|x⟩ =

∫
dx⟨x|ρ̂Â|x⟩ = Tr(ρ̂Â). Βεβαίως, το δε-

ξιό σκέλος της Εξ. (7.75) μόνο μοιάζει με την αντίστοιχη εξίσωση της κλασικής θεωρίας πιθανοτήτων,
δεδομένου ότι η συνάρτηση Βίγκνερ δεν παίρνει μόνο θετικές τιμές.

Η ιδιότητα (ii) εκφράζεται από τις σχέσεις∫
dpW (x, p) = ⟨x|ρ̂|x⟩ (7.76)∫
dxW (x, p) = ⟨p|ρ̂|p⟩ (7.77)

Η απόδειξη της Εξ. (7.76) είναι άμεση, καθώς η ολοκλήρωση ως προς p στην Εξ. (7.72) δίνει μία συ-
νάρτηση δ(y). Για την απόδειξη της Εξ. (7.77) υπολογίζουμε Γράφουμε τα στοιχεία πίνακα ως προς
τη θέση

⟨x|ρ̂|x′⟩ =
∫
dkdk′⟨x|k⟩⟨k|ρ̂|k′⟩⟨k′|x′⟩ =

∫
dkdk′

2π
eikx−ik

′x′⟨k|ρ̂|k′⟩

συναρτήσει των κετ της ορμής, τα οποία εδώ συμβολίζουμε ως |k⟩. Βρίσκουμε ότι

W (x, p) =
1

(2π)2

∫
dkdk′

(∫
dyeiy(p−

k+k′
2

)

)
ei(k−k

′)x⟨k|ρ̂|k′⟩

=
1

2π

∫
dkdk′δ(p− k + k′

2
)ei(k−k

′)x⟨k|ρ̂|k′⟩. (7.78)

ΘέτουμεK = k+k′

2
και ξ = k′ − k, οπότε η Εξ. (7.78) γράφεται

W (x, p) =
1

2π

∫
dKdξδ(p−K)e−iξx⟨K − ξ/2|ρ̂|K + ξ/2⟩

=
1

2π

∫
dξ⟨p− ξ/2|ρ̂|p+ ξ/2⟩e−iξx. (7.79)

Ολοκληρώνοντας ως προς x, και δεδομένου ότι
∫
dxe−iξx = 2πδ(ξ), καταλήγουμε στην Εξ. (7.77).

Παράδειγμα 7.5. Υπολογίζουμε τη συνάρτηση Βίγκνερ της Γκαουσιανή κυματοσυνάρτησης ψq̄,p̄ της
Εξ. (7.10). Χρησιμοποιώντας την ταυτότητα (1.38) βρίσκουμε

W (x, p) =
1

π
e−

(x−q̄)2

2σ2 −2σ2(p−p̄)2 . (7.80)

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση Βίγκνερ (7.80) είναι θετική.
Υπολογίζουμε τώρα τη συνάρτηση Βίγκνερ για μια κυματοσυνάρτηση γάτας του Σρέντινγκερ

ψ(x) =
1√
2
[ψq̄,p̄(x) + ψq̄′,p̄′(x)] , (7.81)
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Σχήμα 7.4: Αριστερά, η εξαρτηση της συνάρτησης Βίγκνερ (7.82) από το x για διαφορετικές τιμές του p και
για L/σ = 10. (α) p = 0, (β) p = π/L, (γ) p = 1, 5π/L και (δ) p = 2π/L. Δεξιά, η εξάρτηση της συνάρτησης
Βίγκνερ από το p για διαφορετικές τιμές του x: (α’) x = 0, (β’) x = σ, (γ’) x = 2, 8σ και (δ’) x = L/2.

που αντιστοιχεί στην επαλληλία δύο Γκαουσιανών με διαφορετικές τιμές της μέσης θέσης και της
μέσης ορμής. Για ευκολία θα θεωρήσουμε p̄ = p̄′ = 0 και q̄ = L/2 = −q̄′, δηλαδή επαλληλία δύο
κυματοπακέτων με ίδιο κυματάριθμο αλλά με κέντρα που απέχουν κατά L. Βρίσκουμε ότι

W (x, p) =
1

π
e−2σ2p2

[
e−

(x+L
2 )2

2σ2 + e−
(x−L

2 )2

2σ2 + 2e−
x2

2σ2 cos
(
pL

2

)]
. (7.82)

Παρατηρούμε ότι ανL >> σ τότε για cos(pL/2) κοντά στο−1 η συνάρτηση Βίγκνερ παίρνει αρνητι-
κές τιμές. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης (7.82) δίνεται στο Σχ. 7.3. Η ταλαντωτική συμπερι-
φορά της συνάρτησης Βίγκνερ, η οποία παίρνει και αρνητικές τιμές είναι το σύνηθες για επαλληλίες
καταστάσεων με διαφορετικά κέντρα θέσης ή ορμής.

Η συνάρτηση Βίγκνερ σχετίζεται άμεσα με τις σύμφωνες καταστάσεις |z⟩ που ορίστηκαν στο Κεφ.
6.2.1. Οι Γκαουσιανές καταστάσεις (7.10) ταυτίζονται με τις σύμφωνες καταστάσεις για z = 1√

2
(q̄/σ+

iσp̄).
Η Εξ. (7.75) για Â = |z⟩⟨z| δίνει

⟨z|ρ̂|z⟩ =
∫
dxdpWρ(x, p)Wz(x, p) =

∫
dxdp

π
e−

(q̄−x)2

2σ2 −2σ2(p̄−p)2Wρ(x, p) (7.83)

για οποιαδήποτε μήτρα πυκνότητας ρ̂. Δεδομένου ότι ⟨z|ρ̂|z⟩ ≥ 0, βλέπουμε ότι η συνέλιξη της συ-
νάρτησηςΒίγκνερμεμία Γκαουσιανήδίνει πάνταμίαθετική συνάρτηση.Ησυνάρτηση e−

(q̄−x)2

2σ2 −2σ2(p̄−p)2

παίρνει τιμές κοντά στη μονάδα για μια περιοχή τιμών των q̄, p̄ γύρω από το (x, p) με εμβαδόν της
τάξης του 1, αλλιώς παίρνει πολύ μικρές τιμές. Υπάρχει λοιπόν ένας περιορισμός στο πόσο αρνητική
μπορεί να γίνει η συνάρτηση Βίγκνερ, μία ολοκλήρωση της σε μια περιοχή εμβαδού της τάξης του 1
δίνει θετικό αριθμό.
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7.6 Συνδυασμός αποτελεσμάτων από διαφορετικά πειράματα

7.6.1 Θεώρημα του Βίγκνερ
Οι μετρήσεις της θέσης και οι μετρήσεις της ορμής αντιστοιχούν σε διαφορετικά πειράματα. Η κα-

τανομή πιθανοτήτων για τη θέση ⟨x|ρ̂|x⟩ μετριέται με άλλη πειραματική διάταξη από την κατανομή
πιθανοτήτων ⟨p|ρ̂|p⟩ για την ορμή. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μία κατανομή πιθανότητας από
κοινού για θέση και ορμή. που να καλύπτει και τα δύο πειράματα. Είδαμε ότι η συνάρτηση Βίγκνερ
απέτυχε να ορίσει από κοινού πιθανότητες αυτού του τύπου, γιατί δεν είναι θετική.

Θα μπορούσε όμως κάποιος άλλος ορισμός να επιτύχει; Η απάντηση είναι ένα εμφατικό όχι. Εν
γένει, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε αποτελέσματα από διαφορετικά πειράματα στο επίπεδο των
κατανομών πιθανοτήτων, εκτός αν οι αντίστοιχοι τελεστές μετατίθενται. Η πρόταση αυτή καλείται
συνήθως θεώρημα του Βίγκνερ.

Η απόδειξη έχει ως εξής. Θεωρούμε δύο πειράματα που αντιστοιχούν σε μετρήσεις δύο διαφο-
ρετικών τελεστών, έστω Â =

∑
n anP̂n και B̂ =

∑
m bmQ̂n. Έστω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τα

αποτελέσματά των δύο πειραμάτων, υπό την έννοια ότι υπάρχει μία κατανομή από κοινού πιθανο-
τήτων p(an, bm) για τα δύο παρατηρήσιμα μεγέθη για κάθε κατάσταση ρ̂.

Εξ ορισμού οι περιθωριακές πιθανότητες για τα an και bn ταυτίζονται με αυτές της κβαντικής
θεωρίας,

∑
n

p(an, bm) = Tr(ρ̂Q̂m)
∑
m

p(an, bm) = Tr(ρ̂P̂n) (7.84)

Οι πιθανότητες p(an, bm) πρέπει να είναι γραμμικές συναρτήσεις του ρ̂ προκειμένου να συμπε-
ριφέρονται σωστά κάτω από τη μίξη στατιστικών συνόλων. Άρα γράφονται

p(an, bm) = Tr(ρ̂Ânm) (7.85)

για κάποιους θετικούς τελεστές Ânm.
Εφόσον οι Εξ. (7.84) ισχύουν για κάθε ρ̂, ισχύει ότι∑

n

Ânm = Q̂m,
∑
m

Ânm = P̂n. (7.86)

Θα αποδείξουμε ότι οι σχέσεις (7.86) δεν ικανοποιούνται. Αρκεί να το αποδείξουμε για ένα κιού-
μπιτ, γιατί ο χώρος Χίλμπερτ CCC2 είναι υπόχωρος οποιουδήποτε χώρου Χίλμπερτ υψηλότερης διά-
στασης.

Σε ένα κιούμπιτ, οι δείκτες n καιm παίρνουν μόνο δύο τιμές, έστω 1 και 2. Οι σχέσεις (7.86) ση-
μαίνουν ότι Â11+ Â12 = P̂1. Λόγω της θετικότητας των Â1m καταλήγουμε ότι Â1m ≤ P̂1. Δεδομένου
ότι ο P̂1 είναι μονοδιάστατος, η ανισότητα ικανοποιείται μόνο αν Â1m = 0 ή αν Â1m = P̂1. Και στις
δύο περιπτώσεις, [Â1m, P̂1] = 0. Ομοίως δείχνουμε ότι [Â2m, P̂2] = 0. Αφού P̂2 = Î − P̂1, θα ισχύει
και ότι [Â2m, P̂1] = 0. Η Εξ. (7.86) δίνει Q̂m = Â1m + Â2m. Οπότε βρίσκουμε ότι [Q̂m, P̂n] = 0. Αφού
μετατίθενται οι φασματικοί προβολείς, μετατίθενται και οι αντίστοιχοι αυτοσυζυγείς τελεστές. Κατα-
λήξαμε ότι [Â, B̂] = 0. Άρα από κοινού πιθανότητα για τα Â και B̂ μπορεί (ενδεχομένως) να οριστεί
μόνο αν οι δύο τελεστές μετατίθενται.

Στη γενική περίπτωση είναι αδύνατο να συνδυαστούν τα αποτελέσματα από δύο διαφορετικές
πειραματικές διατάξεις κάτω από μία κοινή κατανομή πιθανοτήτων.
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Σχήμα 7.5: Ο προσδιορισμός της κβαντικής κατάστασης στη σφαίρα του Μπλοχ για κιούμπιτ που αντιστοιχεί
στην πόλωση φωτονίων [107]. Κάθε σφαιρίδιο αντιστοιχεί σε ανακατασκευή της κβαντικής κατάστασης σε ένα
στατιστικό σύνολο 150 φωτονίων. Η διασπορά των σφαιριδίων καταδεικνύει τα σφάλματα που οφείλονται στο
μικρό μέγεθος του στατιστικού συνόλου.

Όπως είχε πει ο Μπορ [106]

”Ενδείξεις που προκύπτουν από διαφορετικές πειραματικές συνθήκες δεν μπορούν να κατανοηθούν
στα πλαίσια μίας και μοναδικής περιγραφής, αλλά πρέπει να θεωρηθούν σαν συμπληρωματικές, με
την έννοια ότι μόνο η ολότητα των φαινομένων εξαντλεί την πιθανή πληροφορία για τα αντικείμενα.”

7.6.2 Κβαντική τομογραφία
Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα δύο διαφορετικών πειραμάτων

σε μια από κοινού κατανομή πιθανοτήτων δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με άλ-
λους τρόπους.Μπορούμε να κατασκευάσουμε πειραματικά την κβαντική κατάσταση που αντιστοιχεί
σε μία συγκεκριμένη προετοιμασία ενός φυσικού συστήματος. Αυτή η διαδικασία καλείται κβαντική
τομογραφία (σε αναλογία με τους τομογράφους στην ιατρική) ή εκτίμηση κβαντικής κατάστασης.

Το απλούστερο παράδειγμα κβαντικής τομογραφίας είναι ο προσδιορισμός της κατάστασης ενός
κιούμπιτ. Όπως δείξαμε στο κεφ. 7.1, η κατάσταση ενός κιούμπιτ προσδιορίζεται πλήρως από ένα
διάνυσμα rrr ∈ RRR3 που ικανοποιεί τη σχέση |rrr| ≤ 1. Οι συνιστώσες ri αυτού του διανύσματος είναι
ίσες με τις αναμενόμενες τιμές των μητρών του Πάουλι σ̂i. Άρα για να προσδιορίσουμε την κβαντική
κατάσταση αρκεί να βρούμε τις αναμενόμενες τιμές των σ̂1, σ̂2 και σ̂3. Γι’ αυτό λέμε ότι το σύνολο των
τριών μητρών του Πάουλι είναι πληροφοριακά πλήρες. Αντίθετα, η μέτρηση δύο μητρών του Πάουλι
δεν αρκεί για να προσδιορίσει την κβαντική κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν άλλες τριάδες μεγεθών ή
και σύνολα με περισσότερα στοιχεία, που είναι επίσης πληροφοριακά πλήρη.

Η ανακατασκευή μία κβαντικής κατάστασης στο εργαστήριο βασίζεται σε αναμενόμενες τιμές
που είναι γνωστές μόνο προσεγγιστικά. Λόγωσφαλμάτων, τα δεδομένα δεν προσδιορίζουν μοναδικά
μία κατάσταση (δηλαδή ένα και μοναδικό διάνυσμα rrr για ένα κιούμπιτ) αλλά μία περιοχή στο χώρο
των καταστάσεων—βλ. Σχ. 7.4. Η διαδικασία απαιτεί νέες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης ειδικά
σχεδιασμένες για κβαντικά συστήματα.

Για συστήματα που περιγράφονται από απειροδιάστατους χώρους Χίλμπερτ (π.χ. σωμάτια) η
ανακατασκευή της κβαντικής κατάστασης είναι πιο δύσκολη. Η γενική ιδέα σ’ αυτήν την περίπτωση
είναι να μετρηθούν οι κατανομές πιθανοτήτων για έναν σύνολο από διαφορετικά παρατηρήσιμα
μεγέθη και από αυτές να ανακατασκευαστεί η κβαντική κατάσταση. Η κατάλληλη επιλογή του συνό-
λου των μετρούμενων μεγεθών προσφέρει αρκετή πληροφορία για να κατασκευαστεί η συνάρτηση
Βίγκνερ ενός συστήματος και από αυτήν η κβαντική κατάσταση—βλ. Ένθετο 7.4.

Πολύ συχνά, ο τομογραφικός προσδιορισμός μίας κατάστασης καλείται ”μέτρηση της κατάστα-
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σης”. Αυτή είναι μεν δόκιμη έκφραση σε σχέση με τη συνήθη χρήση της λέξης ”μέτρηση”, αλλά είναι
πολύ διαφορετική από αυτό που καλούσαμε μέτρηση μέχρι στιγμής. Όταν λέμε ότι μετράμε ένα
φυσικό μέγεθος, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε μία τιμή για κάθε επανάληψη του πειράματος, ή ισο-
δύναμα μία τιμή για κάθε μέλος ενός στατιστικού συνόλου. Αντίθετα όταν ”μετράμε” μία κατάσταση
δεν παίρνουμε ποτέ μία τιμή σε κάθε επανάληψη του πειράματος, γιατί η κατάσταση δεν είναι ένα
φυσικό μέγεθος. Αυτό που κάνουμε είναι ότι από ένα σύνολο μετρήσεων προσδιορίζουμε το μαθη-
ματικό αντικείμενο που ενσωματώνει όλην την πληροφορία για το πώς προετοιμάστηκε το σύστημα,
τη μήτρα πυκνότητας.

Για να ξεχωρίζουμε τις έννοιες θα περιορίσουμε τη χρήση της λέξης ”μέτρηση” αποκλειστικά και
μόνο για τα φυσικά μεγέθη, ενώ για τις καταστάσεις θα μιλάμε για ”ανακατασκευή” ή ”τομογραφία”.

Ένθετο 7.4. Ομόδυνη κβαντική τομογραφία

Σε πολλάφωτονικά συστήματα μπορούν να γίνουν μετρήσεις τελεστών Âϕ πουαντιστοιχούν σε γραμμικούς
συνδυασμούς του τελεστή θέσης x̂ και ορμής p̂ σωματιδίου,

Âϕ = x̂ cosϕ+ p̂ sinϕ, (7.87)

για πολλές διαφορετικές τιμές της γωνίας ϕ. Για να είμαστε ακριβείς, το x̂ και το p̂ αντιστοιχούν στο πλά-
τος του αντίστοιχου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αλλά η μαθηματική περιγραφή είναι ίδια με αυτή ενός
σωματιδίου.

Αναπαριστούμε τις γενικευμένες ιδιοκαταστάσεις |a, ϕ⟩ του Âϕ, με συναρτήσεις fa,ϕ(x). Η εξίσωση
ιδιοτιμών του Âϕ είναι

−i sinϕdfa,ϕ
dx

+ cosϕxfa,ϕ = afa,ϕ. (7.88)

Επιδέχεται λύσεις

fa,ϕ(x) =
1√

2π| sinϕ|
e−

i cotϕ
2 x2+i a

sinϕx, (7.89)

κανονικοποιημένες ως ⟨a, ϕ|a′, ϕ⟩ =
∫
dxf∗a,ϕ(x)fa′,ϕ(x) = δ(a− a′).

Για κάθε προετοιμαζόμενη κατάσταση ρ̂ η συνάρτηση κατανομής για τις μετρήσεις του Âϕ είναι

pϕ(a) = ⟨a, ϕ|ρ̂|a, ϕ⟩ =
∫
dxdx′fa,ϕ(x)⟨x|ρ̂|x′⟩fa,ϕ(x′) (7.90)

Κάνοντας αλλαγή μεταβλητών σεX = (x+ x′)/2 και y = x′ − x βρίσκουμε

pϕ(a) =
1

2π| sinϕ|

∫
dXdξ⟨X − ξ/2|ρ̂|X + ξ/2⟩ei(

a
sinϕ−X cotϕ)y

=
1

| sinϕ|

∫
dXW (X,

a

sinϕ
−X cotϕ), (7.91)

όπου χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (7.72).
Λύνουμε για τη συνάρτηση Βίγκνερ εισάγοντας τους μετασχηματισμούς Φουριέ

pϕ(a) =
1

2π

∫
dzp̃ϕ(z)e

iaz, W (x, p) =
1

2π

∫
dudveiux+ivpW̃ (u, v), (7.92)

οπότε η Εξ. (7.91) δίνει

W̃ (u, v) = p̃tan−1(v/u)

(√
u2 + v2

)
. (7.93)
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Καταλήγουμε ότι η μέτρηση των κατανομών pϕ(a) για πολλές διαφορετικές τιμές του ϕ επιτρέπει τον υπο-
λογισμό της συνάρτησης Βίγκνερ στη βάση της σχέσης (7.93).

Η μέθοδος αυτή καλείται ομόδυνη κβαντική τομογραφία και προτάθηκε από τους Φόγκελ και Ρίσκεν
το 1989 [109]. Λίγα χρόνια μετά έγινε η πρώτη χρήση της σε πειραματική ανακατασκευή της συνάρτησης
Βίγκνερ [110].

Ερωτήσεις
1. Τί μέτρηση πρέπει να κάνει κανείς σε ένα στατιστικό σύνολο από κιούμπιτ για να ξεχωρίσει μεταξύ της

καθαρής κατάστασης |ψ⟩ = cos θ|0⟩+ sin θ|1⟩ και της μικτής ρ̂ = cos2 θ|0⟩⟨0|+ sin2 θ|1⟩⟨1|;

2. Εξηγείστε σε τί διαφέρει η σχέση αβεβαιότητας των Κέναρντ-Ρόμπερτσον από την αρχική του Χάιζεν-
μπεργκ.

3. Η σχέση αβεβαιότητας Κέναρντ-Ρόμπερτσον για θέση και ορμή είναι τετριμμένη για σωμάτιο σε κουτί
και για σωμάτιο σε κύκλο. Γιατί;

4. Ορίστε μερικά μέτρα αβεβαιότητας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον ορισμό μιας σχέσης
αβεβαιότητας αντί για την τυπική απόκλιση.

5. Συχνά λέγεται ότι με την κβαντική τομογραφία ”κάνουμεμέτρηση” της κβαντικής κατάστασης. Εξηγείστε
τι διαφορά έχει αυτή η ”μέτρηση” από τις μετρήσεις φυσικών ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτοσυ-
ζυγείς τελεστές.

6. Έστω μία πηγή που παράγει σωμάτια που περιγράφονται από μία μήτρα πυκνότητας ρ̂. Σε ένα πείραμα
μετράμε τη θέση των σωματιδίων τη χρονική στιγμή t μετά την εκπομπή τους και από τις μετρήσεις
κατασκευάζουμε την πυκνότητα πιθανότηταςw(x) για τη θέση. Σε ένα άλλο πείραμα μετράμε την ορμή
των σωματιδίων τη χρονική στιγμή t μετά την εκπομπή τους και από τις μετρήσεις κατασκευάζουμε την
πυκνότητα πιθανότητας w̄(p) για την ορμή. Έχουμε αρκετή πληροφορία για να κατασκευάσουμε την
κβαντική κατάσταση τη χρονική στιγμή t;

Ασκήσεις

1. Σύστημα προετοιμάζεται σε κατάσταση ρ̂ = 1
4

 1 0 i
0 1 1
−i 1 2

 και πάνω του γίνεται μέτρηση που αντι-

στοιχεί στον τελεστή Â = ϵ

 1 0 0
0 3 0
0 0 1

, όπου ϵ > 0. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα της μέτρη-

σης και ποιες οι αντίστοιχες πιθανότητες;

2. Βρείτε τις τιμές των α και β για τις οποίες η μήτρα πυκνότητας

ρ̂ =
1

7


α −i β i
i 1 2i −1
β −2i 2β 2i
−i −1 −2i α


αντιστοιχεί σε καθαρή κατάσταση.

3. Έστω N̂ = â†â ο τελεστής αριθμού κβάντων για έναν αρμονικό ταλαντωτή. Υπολογίστε την τυπική
απόκλιση∆N (α) για μία σύμφωνη κατάσταση |z⟩ και (β) για ένα ιδιοδιάνυσμα του τελεστή b̂ = λâ+
µâ† (Άσκηση 6.8).
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4. Έχουμε μία πηγή μικροσκοπικών συστημάτων που περιγράφονται από το χώρο ΧίλμπερτCCC3 (σωμάτια
με σπιν 1). Σ’ αυτά τα συστήματα γίνονται μετρήσεις που αντιστοιχούν στους τελεστές

Ĵ1 =
1√
2

 0 1 0
1 0 1
0 1 0

 Ĵ2 =
1√
2

 0 −i 0
i 0 −i
0 i 0

 Ĵ3 =

 1 0 0
0 0 0
0 0 −1

 .

Ύστερα από μια σειρά μετρήσεων βρίσκουμε ότι ⟨Ĵ1⟩ = ⟨Ĵ2⟩ = 0, ενώ ⟨Ĵ3⟩ = a. (α) Βρείτε όλες τις
καταστάσεις που είναι συμβατές με την παραπάνω πληροφορία αν a = 1. (β) Ποιες από τις παραπάνω
καταστάσεις είναι καθαρές; (γ) Επαναλάβετε τα παραπάνω ερωτήματα για a = 0.

5. Για κάθε μήτρα πυκνότητας ρ̂ και αυτοσυζυγή τελεστή Â ορίζουμε τη γεννήτρια συνάρτηση Z(x) :=

Tr(ρ̂eixÂ).

(αʹ) Δείξτε ότι ⟨Ân⟩ = (−i)n dn

dxnZ(x)

∣∣∣∣
x=0

και ότι (∆A)2 = − d2

dx2
logZ(x)

∣∣∣∣
x=0

.

(βʹ) Δείξτε ότι ο μετασχηματισμός Φουριέ τηςZ(x), p(a) =
∫
da
2πZ(x)e

−ixa αντιστοιχεί σε μία πυκνό-
τητα πιθανότητας για την ποσότητα Â.

(γʹ) Υπολογίστε την p(a) για τελεστή με διακριτό φάσμα Â =
∑

i aiP̂i.

6. Έστω ρ̂i μήτρες πυκνότητες με καθαρότητες γi και ρ̂ =
∑

i λiρ̂i μία μίξη τους, όπου 0 ≤ λi ≤ 1 και∑
i λi = 1. Δείξτε ότι η καθαρότητα γ της ρ̂ ικανοποιεί την ανισότητα γ ≤

∑
i λiγi. Πότε ισχύει η

ισότητα;

7. Θεωρείστε την Γκαουσιανή κυματοσυνάρτηση ψ(x) = (2πσ2)−1/4 exp[− (1+ir)(x−x0)2
4σ2 + ip0x], όπου

σ, r, x0, p0 σταθερές. (α) Δείξτε ότι ⟨x̂⟩ = x0 και ⟨p̂⟩ = p0. (β) Υπολογίστε τις τυπικές αποκλίσεις (∆x)2,
(∆p)2 και τη σύζευξη Cxp. (γ) Για ποιες τιμές των παραμέτρων επιτυγχάνεται το κάτω όριο στην Εξ.
(7.58); (δ) Υπολογίστε την ποσότητα (∆x)2(∆p)2 − C2

xp και συγκρίνετε με το κάτω όριο της Εξ. (7.57).
8. Ελεύθερο σωμάτιο μάζαςm περιγράφεται από την Γκαουσιανή κυματοσυνάρτηση της παραπάνωάσκη-

σης. Υπολογίστε την τυπική απόκλιση της Χαμιλτονιανής Ĥ και τη σύζευξη CxH .
9. Υπολογίστε τις τυπικές αποκλίσεις (∆x)2, (∆p)2 και τη σύζευξη Cxp για τις ιδιοκαταστάσεις |n⟩ της

Χαμιλτονιανής ενός αρμονικού ταλαντωτή. Συγκρίνετε τη γενικευμένη αβεβαιότηταA με το κάτω όριο
όπως δίνεται από την Εξ. (7.59).

10. (α) Βρείτε τη συνάρτηση Βίγκνερ για τις τρεις πρώτες ιδιοκαταστάσεις της Χαμιλτονιανής του αρμονι-
κού ταλαντωτή. (β) Προσποιούμενοι ότι η συνάρτηση Βίγκνερ είναι κατανομή πιθανοτήτων, βρείτε τις
αντίστοιχες κατανομές ενέργειας. Συγκρίνετε με την κβαντική κατανομή ενέργειας.

11. Έστω ψ0(x) η θεμελιώδης κατάσταση του τελεστή Σρέντινγκερ για δυναμικό δέλτα, Εξ. (6.90). (α) Υπο-
λογίστε τις τυπικές αποκλίσεις∆x και∆p. (β) Βρείτε τη συνάρτηση Βίγκνερ.

12. Σωμάτιο στηνημιευθείαRRR+ προετοιμάζεται στην κατάστασηψ(x) = λxe−λx, γιαλ > 0. (α) Υπολογίστε
την τυπική απόκλιση ∆x. (β) Υπολογίστε την πυκνότητα πιθανότητας που αντιστοιχεί στις μετρήσεις
του τελεστή |̂p|. (γ) Υπολογίστε την τυπική απόκλιση ∆|p| και το γινόμενο ∆x∆|p|. (δ) Υπολογίστε την
κατανομή πιθανοτήτων για τις τιμές του τελεστή Q̂ της Ασκ. 6.17.

13. Σωμάτιο σε κουτί δυναμικού μήκους L προετοιμάζεται σε κατάσταση ψ(x) =
√

30
L5x(L − x). (α) Υπο-

λογίστε τις πιθανότητες που αντιστοιχούν στις δυνατές τιμές του τελεστή |̂p|. (β) Υπολογίστε τις τυπικές
αποκλίσεις∆x και∆|p| καθώς και το γινόμενο∆x∆|p|.

14. Σωμάτιο σε δακτύλιο περιμέτρου L προετοιμάζεται στην κατάσταση

ψ(x) =

{
Cx, x ∈ [0, L2 ]

C(L− x) x ∈ [L2 , L]

(α) Υπολογίστε το συντελεστή κανονικοποίησης C. (β)Βρείτε την τυπική απόκλιση για τον τελεστή συ-
νημιτόνου ĉ και για τον τελεστή ημιτόνου ŝ. (γ) Βρείτε την κατανομή πιθανοτήτων για τη στροφορμή
ℓ̂.
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15. Ορίζουμε την κατανομή Χουσίμι (Husimi) μίας κατάστασης ρ̂ στο L2(RRR) ως fH(q, p) = ⟨qp|ρ̂|qp⟩ όπου
|qp⟩ μία σύμφωνη κατάσταση που αντιστοιχεί στο σημείο (q, p) του κλασικού καταστατικού χώρου για
σωμάτιο στη μία διάσταση. (α) Δείξτε ότι η fH ορίζει μία πυκνότητα πιθανότητας στον καταστατικό
χώρο. (β) Υπολογίστε την τυπική απόκλιση θέσης και ορμής για την κατανομή Χουσίμι. (γ) Δείξτε ότι
οι περιθωριακές κατανομές της Χουσίμι δεν αναπαράγουν τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας για
κατανομή πιθανοτήτων θέσης και ορμής.

16. Έστω δύο προβολικοί τελεστές P̂ και Q̂ σε ένα χώρο Χίλμπερτ H. Ορίζουμε τον αυτοσυζυγή τελεστή
Ĉ = 1

2(P̂ Q̂ + Q̂P̂ ). (α) Δείξτε ότι ο Ĉ έχει πάντα μία αρνητική ιδιοτιμή εκτός αν [P̂ , Q̂] = 0. (Απο-
δείξτε το αποτέλεσμα για κιούμπιτ και μετά επιχειρηματολογήστε γιατί γενικεύεται σε οποιονδήποτε
χώρο Χίλμπερτ.) (β) Χρησιμοποιείστε αυτό το αποτέλεσμα για να αποδείξετε ότι για μία γενική κβαντική
κατάσταση, ο συσχετισμός (7.34) δύο αυτοσυζυγών τελεστών Â =

∑
n anP̂n και B̂ =

∑
m bmQ̂m δεν

μπορεί να προέλθει από μία κλασική από κοινού κατανομή πιθανοτήτων p(an, bm), εκτός (ενδεχομέ-
νως) αν [Â, B̂] = 0.

Βιβλιογραφία
• Για τη μαθηματική δομή του χώρου των κβαντικών καταστάσεων, βλ. το κλασικό άρθρο του Mielnik

[115] και το βιβλίο των Beltrame και Cassinelli [116].
• Για την εντροπία στην κβαντική μηχανική, βλ. το άρθρο επισκόπησης τουWehrl [118]. Για τη συνάρτηση

Βίγκνερ, βλ. το άρθρο επισκόπησης του Balazs [117]. Για κβαντική τομογραφία, βλ. το άρθρο επισκόπη-
σης των D’ Ariano et al [119].

• Σε ότι αφορά το θεώρημα του Βίγκνερ, το συμπέρασμα του κεφ. 7.6.1 αποδίδεται στον Βίγκνερ αλλά
όχι η παρούσα απόδειξη, η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Davies [120].
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Κεφάλαιο 8

Χρονική εξέλιξη

Αν με ρωτήσετε τί είναι τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, θα πρέπει να σας απαντήσω ότι αυτή δεν
είναι μια χρήσιμη ερώτηση και ότι δεν έχει καν νόημα. Το σημαντικό για τα ηλεκτρόνια και τα
πρωτόνια δεν είναι το τί είναι αλλά το πώς συμπεριφέρονται, πώς κινούνται. Υπάρχει μια καλή
αναλογία με το σκάκι. Στο σκάκι έχουμε διάφορους πεσσούς, βασιλείς, άλογα, πιόνια κοκ. Αν
ρωτήσετε τί είναι ένας πεσσός, θα απαντήσει κανείς ότι είναι ένα κομμάτι ξύλο, ή ένα κομμάτι
ελεφαντόδοντο ή ίσως μόνο ένα σύμβολο γραμμένο στο χαρτί. Δεν κάνει διαφορά. Κάθε πεσσός
έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο κίνησης και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Το όλο παιχνίδι
του σκακιού προκύπτει από τον τρόπο που κινούνται οι διάφοροι πεσσοί.

Π. Ντιράκ [121]

8.1 Ο κανόνας χρονικής εξέλιξης

8.1.1 Ο τελεστής χρονικής εξέλιξης
Είδαμε στο κεφάλαιο 3, ότι στη γέννηση της κβαντικής θεωρίας, υπήρχαν δύο διαφορετικές πε-

ριγραφές της χρονικής εξέλιξης.
Στην περιγραφή κατά Χάιζενμπεργκ, τα παρατηρήσιμα μεγέθη αντιστοιχούν σε πίνακεςAnm. Αυ-

τοί εξελίσσονται στο χρόνο σύμφωνα με τον κανόνα

Amn(t) = ei(Em−En)tAmn(0), (8.1)

όπου En είναι οι δυνατές τιμές της ενέργειας. Στην περιγραφή κατά Σρέντινγκερ, η έμφαση δίνεται
στην κυματοσυνάρτησηψ(xxx1, . . . ,xxxN) γιαN σωμάτια, η οποία εξελίσσεται σύμφωναμε την εξίσωση

i
∂ψ

∂t
= −

∑
i=1

1

2mi

∇2
iψ + V (xxx1, . . .xxxN)ψ. (8.2)

Στο κεφ. 3.3.2 δείξαμε ότι αυτές οι δύο περιγραφές της χρονικής εξέλιξης είναι μαθηματικά ισο-
δύναμες. Στο φορμαλισμό του χώρου Χίλμπερτ ενοποιούνται με την εισαγωγής της έννοιας της μο-
ναδιαίας εξέλιξης. Η λογική έχει ως εξής.

Καταρχάς παρατηρούμε ότι ο τελεστής

Ĥ = −
∑
i=1

1

2mi

∇2
i + V (xxx1, . . .xxxN) (8.3)
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που εμφανίζεται στην εξίσωση του Σρέντινγκερ για N σωμάτια είναι αυτοσυζυγής. Για ευκολία θα
υποθέσουμε ότι ο Ĥ έχει αποκλειστικά διακριτό φάσμα, οπότε ικανοποιεί την εξίσωση ιδιοτιμών
Ĥ|n⟩ = En|n⟩ και τα ιδιοδιανύσματα |n⟩ ορίζουν μία ορθοκανονική βάση.

H εξίσωση του Σρέντινγκερ γράφεται ως i ∂
∂t
|ψ⟩ = Ĥ|ψ⟩. Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά με

το μπρα ⟨n| παίρνουμε την εξίσωση i ∂
∂t
⟨n|ψ⟩ = En⟨n|ψ⟩, η οποία επιδέχεται λύση ⟨n|ψ(t)⟩ =

e−iEnt⟨n|ψ(0)⟩. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση της μονάδας για τη βάση |n⟩,

|ψ(t)⟩ =
∑
n

|n⟩⟨n|ψ(t)⟩ =
∑
n

e−iEnt|n⟩⟨n|ψ(0)⟩ = Ût|ψ(0)⟩, (8.4)

όπου

Ût =
∑
n

e−iEnt|n⟩⟨n| = e−iĤt (8.5)

είναι ένας μοναδιαίος τελεστής, που καλείται τελεστής χρονικής εξέλιξης.
Άμεση συνέπεια της Εξ. (8.5) είναι η χρήσιμη ταυτότητα

Ĥ = i
˙̂
UtÛ

†
t = iÛ †

t
˙̂
Ut, (8.6)

όπου η τελεία αντιστοιχεί σε παραγώγιση ως προς t.
Έστω τώρα ένα παρατηρήσιμο μέγεθος που αντιστοιχεί στον τελεστή Â . Έστω ότι εξελίσσεται

στο χρόνο ως

Â(t) = Û †
t Â(0)Ût. (8.7)

Τότε τα στοιχεία μήτραςAmn(t) = ⟨m|Â(t)|n⟩, όπου |m⟩ και |n⟩ είναι ιδιοκαταστάσεις του Ĥ όντως
εξελίσσονται σύμφωνα με τον κανόνα του Χάιζενμπεργκ. Δηλαδή είτε στην περιγραφή του Σρέντιν-
γκερ είτε στην περιγραφή του Χάιζενμπεργκ, η εξέλιξη στο χρόνο γίνεται μέσω του μοναδιαίου τελε-
στή (8.5).

Παραγωγίζοντας την Εξ. (8.7) ως προς το χρόνο και χρησιμοποιώντας την Εξ. (8.6) βρίσκουμε τη
διαφορική εξίσωση εξέλιξης για ένα φυσικό μέγεθος Â,

−i∂Â(t)
∂t

= [Ĥ, Â(t)]. (8.8)

8.1.2 Εικόνα Σρέντινγκερ και εικόνα Χάιζενμπεργκ
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην κβαντική θεωρία έχουμε δύο ισοδύναμους τρόπους να

περιγράψουμε τη χρονική εξέλιξη.

1. Εικόνα Σρέντινγκερ. Οι καταστάσεις εξελίσσονται στο χρόνο σύμφωνα με τον κανόνα |ψ⟩ →
Ût|ψ⟩ , ενώ τα παρατηρήσιμα μεγέθη μένουν σταθερά.

2. Εικόνα Χάιζενμπεργκ. Τα παρατηρήσιμα μεγέθη εξελίσσονται στο χρόνο σύμφωνα με την Εξ.
(8.7), ενώ οι καταστάσεις μένουν αναλλοίωτες.

Οι δύο περιγραφές είναι ισοδύναμες δεδομένου ότι όλες οι φυσικές προβλέψεις της θεωρίας εκ-
φράζονται μέσω πιθανοτήτων. Έστω ότι το σύστημα έχει προετοιμαστεί σε μία κατάσταση |ψ0⟩ τη
στιγμή t = 0. Θεωρούμε μία μέτρηση που αντιστοιχεί στον τελεστή Â =

∑
n anP̂n τη χρονική στιγμή

t. Τότε η πιθανότητα να μετρηθεί η τιμή an είναι

Prob(an, t) = ⟨ψ0|Û †
t P̂nÛt|ψ0⟩. (8.9)
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Η Εξ. (8.9) μπορεί να γραφεί ως Prob(an, t) = ⟨ψt|P̂n|ψt⟩ όπου |ψt⟩ = Ût|ψ0⟩ η κατάσταση τη χρονική
στιγμή t στην εικόνα του Σρέντινγκερ.

Η σχέση φασματικής ανάλυσης Â =
∑

n anP̂n παραμένει αναλλοίωτη κάτω από τη χρονική
εξέλιξη στην εικόνα του Χάιζενμπεργκ, αφού σημαίνει ότι Û †

t ÂÛt =
∑

n anÛ
†
t P̂nÛt ή ισοδύναμα

Â(t) =
∑

n anP̂n(t). Οπότε η Εξ. (8.9) μπορεί να γραφεί και ως Prob(an, t) = ⟨ψ0|P̂ (t)|ψ0⟩. Άρα,
είτε την εικόνα του Σρέντινγκερ χρησιμοποιήσουμε είτε την εικόνα του Χάιζενμπεργκ, οι πιθανοτικές
προβλέψεις της θεωρίας είναι ίδιες.

Διατυπώνουμε τη θεμελιώδη αρχή της κβαντικής θεωρίας στην εικόνα του Σρέντινγκερ κυρίως
επειδή είναι πιο εύχρηστη στα περισσότερα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε σ’ αυτό το βιβλίο.

Θεμελιώδης αρχή 4. Σε ένα κλειστό φυσικό σύστημα και απουσία μετρήσεων, η κβαντική κατά-
σταση εξελίσσεται κάτω από τη δράση μίας οικογένειας μοναδιαίων τελεστών e−iĤt ως |ψ(t)⟩ =
e−iĤt|ψ(0)⟩, όπου t o χρόνος και Ĥ αυτοσυζυγής τελεστής, που καλείται η Χαμιλτόνια (ή τελε-
στής Χάμιλτον) του συστήματος.

Για να δούμε πώς η παραπάνω αρχή μεταφέρεται σε μικτές καταστάσεις, αναλύουμε κάθε μήτρα
πυκνότητας ρ̂ στις ιδιοκαταστάσεις της |ψi⟩,

ρ̂ =
∑
i

wi|ψi⟩⟨ψi|. (8.10)

Κάθε κετ |ψi⟩ εξελίσσεται ως |ψi⟩ → Ût|ψi⟩ και κάθε μπρα ως ⟨ψi| → ⟨ψi|Û †
t , οπότε η μήτρα πυκνό-

τητας εξελίσσεται ως ρ̂→ Ûtρ̂Û
†
t .

Δηλαδή ο γενικότερος νόμος της χρονικής εξέλιξης στην εικόνα του Σρέντινγκερ είναι

ρ̂(t) = Ûtρ̂(0)Û
†
t . (8.11)

Παραγωγίζουμε τα δύο μέλη της Εξ. (8.11) ως προς το χρόνο παίρνουμε

∂ρ̂(t)

∂t
=

˙̂
Utρ̂(0)Û

†
t + Ûtρ̂(0)

˙̂
U †
t =

˙̂
UtÛ

†
t ρ̂(0)Ût

˙̂
U †
t , (8.12)

και χρησιμοποιώντας την Εξ. (8.6) βρίσκουμε μία εξίσωση εξέλιξης για τη μήτρα πυκνότητας

i
∂ρ̂(t)

∂t
= [Ĥ, ρ̂(t)], (8.13)

η οποία καλείται εξίσωση φον Νόιμαν (von Neumann). Προσοχή, η εξίσωση φον Νόιμαν διαφέρει
κατά ένα πρόσημο από την Εξ. (8.8).

Για μεικτές καταστάσεις, η Εξ. (8.9) γράφεται

Prob(an, t) = Tr(Ûtρ̂0Û
†
t P̂n). (8.14)

8.2 Φυσική σημασία του κανόνα χρονικής εξέλιξης

8.2.1 Χαμιλτονιανή και ενέργεια
Ο τελεστής Χάμιλτον Ĥ παίζει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία δίνει την εξέλιξη ενός κλειστού συ-

στήματος στο χρόνο, από την άλλη οι ιδιοτιμές του αντιστοιχούν στην ενέργεια του συστήματος. Η
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Σχήμα 8.1: Διαφορετικά είδη φάσματος για τον τελεστή Χάμιλτον Ĥ που περιγράφει ένα φυσικό σύστημα.
(α) Πλήρες διακριτό φάσμα, όπως για τον αρμονικό ταλαντωτή. (β) Διακριτό φάσμα σε χαμηλές ενέργειες που
αντιστοιχεί σε δέσμιες καταστάσεις και συνεχές φάσμα από μία τιμή της ενέργειας και μετά. Χαρακτηρίζει συ-
στήματα όπως ένα ζεύγος πρωτονίου-ηλεκτρονίου, το οποίο μπορεί να υπάρχει είτε ως άτομο του υδρογόνου
είτε ως δύο ανεξάρτητα σωμάτια. (γ) Μία και μοναδική διακριτή στάθμη (το κενό) και μετά συνεχές φάσμα.
Χαρακτηρίζει συστήματα με μεταβλητό αριθμό σωματιδίων. (δ) Καθαρά συνεχές φάσμα, όπως για ένα ελεύ-
θερο σωμάτιο. (ε) Καθαρά συνεχές φάσμα με κενά και ζώνες, όπως για σωμάτιο σε περιοδικό δυναμικό. (στ)
Συνεχές και διακριτό φάσμα με το δεύτερο να υπάρχει και εντός του συνεχούς.

ενέργεια είναι μία διατηρούμενη ποσότητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί και σε μακροσκοπικό επί-
πεδο. Γι’ αυτό το λόγο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της μικροσκοπικής και της μακροσκοπικής
περιγραφής ενός συστήματος.

Ωστόσο στο μακροσκοπικό επίπεδο ισχύουν οι κανόνες της θερμοδυναμικής, οπότε ο τελεστής
Χάμιλτον ενός κβαντικού συστήματος πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε
οι ιδιότητες της ενέργειας που περιγράφουν να είναι συμβατές με τη θερμοδυναμική.

Ειδικότερα, το φάσμα της Χαμιλτονιανής Ĥ πρέπει να είναι φραγμένο από κάτω, δηλαδή πρέπει
να υπάρχει μία ελάχιστη τιμή της ενέργειας. Αν δεν υπάρχει, τότε το σύστημα θα ακτινοβολεί συ-
νέχεια μεταβαίνοντας σε καταστάσεις ολοένα και μικρότερης ενέργειας χωρίς τέλος. Θα μπορούμε
δηλαδή να παίρνουμε ενέργεια από το σύστημα επ’ άπειρω χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τίποτα.
Αυτό βεβαίως θα ήταν παραβίαση του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Είναι ενδεικτικό ότι στο
κλασικό άτομο του υδρογόνου, η κλασική Χαμιλτονιανή του ηλεκτρονίου H = ppp2

2m
− e2

4πr
δεν είναι

φραγμένη από κάτω, αφού μπορεί να πάρει οσοδήποτε μικρές τιμές για r κοντά στο μηδέν. Σε αντί-
θεση, όπως είδαμε στο κεφ. 3, η κβαντική Χαμιλτονιανή έχει φάσμα φραγμένο από κάτω, καθώς
χαρακτηρίζεται από μία ελάχιστη τιμή της ενέργειας. Η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας καλείται θε-
μελιώδης κατάσταση του συστήματος.

Στη μησχετικιστικήφυσική δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για την ελάχιστη τιμή της ενέργειας,
η οποία μπορεί να είναι και αρνητική, όπως για παράδειγμα στο άτομο του υδρογόνου. Ωστόσο στη
σχετικότητα, η ολική ενέργεια συμπεριλαμβάνει και την ενέργεια ηρεμίας των σωματιδίων πέρα από
την κινητική και τη δυναμική ενέργεια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η ολική ενέργεια δεν μπορεί ποτέ
να γίνει αρνητική. Γιατί στη σχετικότητα, αν ένα φυσικό σύστημα χαρακτηρίζεται από αρνητική ενέρ-
γεια σε ένα σύστημα αναφοράς, πάντα μπορεί να βρεθεί ένα άλλο σύστημα αναφοράς στο οποίο η
ενέργεια θα είναι οσοδήποτε μικρή θέλουμε, δηλαδή αρνητική ενέργεια με οσοδήποτε μεγάλη τιμή.

Όπως είδαμε από τη μελέτη του μονοδιάστατου τελεστή Σρέντινγκερ στο Κεφ. 6, ο τελεστής Χά-
μιλτον ενός συστήματος μπορεί να έχει και διακριτό και συνεχές φάσμα. Σε συστήματα που περιγρά-
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φουν σωμάτια το διακριτό φάσμα αντιστοιχεί σε δέσμιες καταστάσεις των σωματιδίων, δηλαδή σε
καταστάσεις όπου τα σωμάτια είναι εντοπισμένα σε μία περιοχή του χώρου. Για παράδειγμα, όλες οι
ιδιοκαταστάσεις της Χαμιλτονιανής του ατόμου του υδρογόνου αντιστοιχούν σε συναρτήσεις εντο-
πισμένες γύρω από τον πυρήνα, που μηδενίζονται εκθετικά στο άπειρο.

Το συνεχές φάσμα αντιστοιχεί σε γενικευμένα ιδιοδιανύσματα που δεν εντοπίζονται σε μία πε-
ριοχή του χώρου. Αντιστοιχούν σε καταστάσεις που τα σωμάτια δεν έχουν ”παγιδευτεί” από ελκτικές
δυνάμεις και μπορούν να διαφύγουν στο άπειρο. Αυτές οι καταστάσεις αναφέρονται ως καταστάσεις
σκέδασης.

Μία ποιοτική περιγραφή διαφορετικών ειδών φάσματος σε σωματιδιακά συστήματα δίνεται στο
Σχ. 8.1. Οι περιπτώσεις (α)-(ε) στο Σχήμα 8.1 είναι οικείες από τη μελέτη των μονοδιάστατων συστη-
μάτωνστο Κεφ. 6. Η περίπτωση (στ) είναι καινούρια. Αφοράσυστήματαστα οποία το διακριτόφάσμα
βρίσκεται εντός του συνεχούς, δηλαδή μία κανονική ιδιοτιμή περικλείεται από γενικευμένες ιδιοτι-
μές με συνεχή τρόπο. Αυτή η συμπεριφορά είναι συχνή σε σύνθετα συστήματα. Έστω το σύστημα
δύο ατόμων υδρογόνου σε μεγάλη μεταξύ τους απόσταση. Έστω E1 = −13, 6eV η θεμελιώδης και
E2 = E1/4 η πρώτη διεγερμένη ιδιοτιμή ενέργειας του ενός ατόμου. Το σύστημα των δύο ατόμων
έχει θεμελιώδη ίση με 2E1. Το κατώφλι ενέργειας στο οποίο αρχίζουν να εμφανίζεται το συνεχές φά-
σμα αντιστοιχεί σε E = E1, δηλαδή στο ένα άτομο να βρίσκεται στη θεμελιώδη και το άλλο να έχει
ιονιστεί. Ωστόσο η κατάσταση που και τα δύο άτομα βρίσκονται στην πρώτη διεγερμένη, αντιστοιχεί
σε ενέργεια E = 2E2 = 1

2
E1 > E1, δηλαδή έχουμε μία κανονική ιδιοτιμή για τιμές της ενέργειας

για τις οποίες έχουμε και συνεχές φάσμα.
Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που το φάσμα δεν είναι ούτε διακριτό, ούτε συνεχές, αλλά ανώ-

μαλο, δηλαδή είναι ένα ‘περίεργο’ υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών, για παράδειγμα, μπο-
ρεί να έχει δομή φράκταλ. Τέτοια συμπεριφορά είναι σπάνια, αλλά εμφανίζεται σε κάποιες Χαμιλ-
τονιανές που περιγράφουν σωματίδια εντός σχεδόν περιοδικού δυναμικού [122].

8.2.2 Ο χρόνος στην κβαντική θεωρία
Στην εξίσωση του Σρέντινγκερ, ο χρόνος t εισέρχεται ακριβώς όπως και στην κλασική Νευτώνεια

μηχανική. Αποτελεί μία εξωτερική παράμετρο του συστήματος. Δηλαδή, αντιστοιχεί στον χρόνο που
μετράει ένα κλασικό ιδανικό ρολόι που δεν αλληλεπιδρά με το φυσικό σύστημα υπό εξέταση.

Στο Κεφ. 3.3 είχαμε αναφέρει την ασυμμετρία μεταξύ χώρου και χρόνου στην κβαντική θεωρία.
Σε αντίθεση με χωρικές μεταβλητές (όπως η θέση ενός σωματιδίου), ο χρόνος δεν αντιστοιχεί σε
παρατηρήσιμο μέγεθος στην κβαντική θεωρία, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει τελεστής του χρόνου.
Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κάποιος αυτοσυζυγής τελεστής T̂ , ο οποίος να ικανοποιεί τη σχέση

eiĤtT̂ e−iĤt = T̂ + tÎ. (8.15)

Η Εξ. (8.15) είναι απαραίτητη για να έχει νόημα ο τελεστής T̂ ως τελεστής του χρόνου, δηλαδή για
να συμβαδίζουν οι τιμές του με την εξέλιξη κατά Χάιζενμπεργκ.

Ο Πάουλι απέδειξε ότι αν η Χαμιλτονιανή Ĥ έχει κάτω φράγμα, δεν υπάρχει τελεστής T̂ που να
ικανοποιεί την Εξ. (8.15) [123].
Απόδειξη. Παίρνουμε το t στην Εξ. (8.15) να τείνει στο 0, οπότε από το ανάπτυγμα eiĤt ≃ Î + iĤt, βρίσκουμε
[T̂ , Ĥ] = iÎ . Έστω ότι ο τελεστής T̂ υπάρχει. Από τη σχέση (5.18) βρίσκουμε ότι eiaT̂ Ĥe−iaT̂ = Ĥ − aÎ , για
κάθε a ∈ RRR. Αν |E⟩ (γενικευμένο) ιδιοδιάνυσμα του Ĥ με ιδιοτιμή E,

Ĥe−iaT̂ |E⟩ = e−iaT̂ (Ĥ − aÎ)|E⟩ = (E − a)e−iaT̂ |E⟩,

δηλαδή το e−iaT̂ |E⟩ είναι γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα του Ĥ με ιδιοτιμή E − a. Δεδομένου ότι το a μπορεί
να πάρει οσοδήποτε μεγάλη τιμή, για οποιοδήποτε αρχικό E το E − a μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρό.
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Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρνητικές ιδιοτιμές τις ενέργειας, οσοδήποτε μεγάλες σε απόλυτη τιμή, κάτι που
έρχεται σε αντίφαση με την ύπαρξη κάτω φράγματος στην ενέργεια. Άρα ο τελεστής T̂ δεν υπάρχει.

Το ότι δεν υπάρχει τελεστής χρόνου φαινομενικά σημαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι παρατηρήσιμη
ποσότητα στην κβαντική θεωρία. Ωστόσο στο εργαστήριο μετράμε πολύ συχνά το χρόνο στον οποίον
συμβαίνει ένα γεγονός, για παράδειγμα μετράμε τη χρονική στιγμή που ανιχνεύεται ένα σωμάτιο
που εκπέμπεται από διασπώμενο πυρήνα. Αυτές οι μετρήσεις περιγράφονται από την κβαντική μη-
χανική, αλλά απαιτούν πιο λεπτομερή παρουσίαση της θεωρίας κβαντικών μετρήσεων και θα γίνει
σε αργότερο κεφάλαιο.

Το θεώρημα του Πάουλι δηλώνει ουσιαστικά ότι τα κβαντικά ρολόγια δεν μπορεί να είναι καλά
ρολόγια. Αν η μεταβλητή T̂ αντιστοιχεί στο δείκτη ενός ρολογιού, οι κβαντικές διακυμάνσεις τον
αναγκάζουν να πηγαίνει και προς τα πίσω, όχι μόνο προς τα εμπρός.

8.2.3 Σχέση αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου
Είδαμε στο Κεφ. 7.4 ότι η ανισότητα Κέναρντ-Ρόμπινσον εκφράζει την αρχή της αβεβαιότητας

θέσης-ορμής του Χάιζενμπεργκ συναρτήσει των μεταθετών τελεστών. Απουσία τελεστή του χρόνου,
δεν είναι προφανές ποια είναι η αντίστοιχη έκφραση για τη σχέση αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου.
Για την ακρίβεια, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς τη σχέση αβεβαιότητας
συναρτήσει τελεστών, με αρκετές διαφορές σε ότι αφορά το φυσικό τους περιεχόμενο.

Μία σημαντική διατύπωση της σχέσης αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου, που οφείλεται στους
Μάντελσταμ (Л. Мандэльштам) και Ταμ (И. Тамм) είναι η ακόλουθη [124]. Έστω ένα φυσικό σύ-
στημα που περιγράφεται από ένα χώρο ΧίλμπερτH και χαρακτηρίζεται από Χαμιλτονιανή Ĥ . Θεω-
ρούμε τις μετρήσεις μιας ποσότητας Â. Η ανισότητα Κέναρντ-Ρόμπινσον (7.53) δίνει,

∆H∆A ≥ 1

2
|⟨[Ĥ, Â⟩]|. (8.16)

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση εξέλιξης (8.8), η Εξ. (8.16) γράφεται

∆H∆A ≥ 1

2
|⟨∂Â
∂t

⟩| (8.17)

Η Εξ. (8.17) καλείται ανισότητα Μάντελσταμ-Ταμ. Η ποσότητα

TA =
∆A

|⟨∂Â
∂t
⟩|

(8.18)

έχει διαστάσεις χρόνου. Η φυσική της ερμηνεία εξαρτάται από την επιλογή του τελεστή Â.

Σφάλματα ρολογιού. Έστω ότι ο Â αντιστοιχεί σε ένα βαθμό ελευθερίας που χρησιμοποιούμε ως
ρολόι, δηλαδή η τιμή του Â όπως εξελίσσεται στο χρόνο αποτελεί μέτρο της χρονικής διάρκειας. Τότε
η ποσότητας TA ταυτίζεται με το σφάλμα δt προσδιορισμού του χρόνου, οπότε η Εξ. (8.17) γράφεται
ως

∆Hδt ≥ 1

2
. (8.19)

Παρατηρούμε ότι αν∆H = 0, δηλαδή σύστημα που βρίσκεται σε ιδιοκατάσταση της Χαμιλτονιανής
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρολόι, γιατί θα έχει άπειρο σφάλμα.

Χρόνος ημιζωής ασταθών συστημάτων. Επιλέγουμε Â = |ϕ⟩⟨ϕ| για |ϕ⟩ ∈ H. Έχουμε υπόψιν περι-
πτώσεις όπου το |ϕ⟩ αντιστοιχεί σε μία διεγερμένη κατάσταση ενός ατόμου ή ενός πυρήνα, η οποία
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δε διαρκεί πολύ χρόνο αφού το σύστημα μεταπίπτει στη θεμελιώδη με εκπομπή ενός φωτονίου.
Αφού Â = Â2,∆A =

√
a− a2, όπου a = ⟨Â⟩. Εξ’ ορισμού,

a(t) = ⟨ϕ|eiĤt|ϕ⟩⟨ϕ|e−iĤt|ϕ⟩ = |⟨ϕ|e−iĤt|ϕ⟩|2. (8.20)

Η Εξ. (8.17) γράφεται

|ȧ|√
a− a2

≤ 2∆H. (8.21)

Θεωρούμε ότι a(0) = 1, δηλαδή τη στιγμή t = 0 το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση |ϕ⟩. Εφόσον
περιγράφουμε μία ασταθή κατάσταση, ȧ ≤ 0. Ολοκληρώνοντας τα δύο σκέλη της ανισότητας (8.21)
από 0 ως t παίρνουμε

arcsin
√
a(t) + ∆Ht ≥ π

2
(8.22)

Για t > π
2∆H

, η Εξ. (8.22) ικανοποιείται τετριμμένα, αλλά για t < π
2∆H

παίρνουμε

a(t) ≥ sin2(
π

2
−∆Ht) = cos2(∆Ht). (8.23)

Ορίζουμε το χρόνο ημιζωής τ 1
2
της κατάστασης |ϕ⟩, από την απαίτηση a(τ 1

2
) = 1

2
. Οπότε η Εξ. (8.23)

δίνει μία σχέση μεταξύ της αβεβαιότητας στην ενέργεια της αρχικής κατάστασης και του χρόνου
ημιζωής

∆Hτ 1
2
≥ arccos

1√
2
=
π

4
. (8.24)

Ταχύτητα κβαντικής εξέλιξης. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δρούμε σε κβαντικά συστήματα με
ακριβώς καθορισμένους τρόπους, δηλαδή να επιλέγουμε τη Χαμιλτονιανήπου τα εξελίσσει έτσιώστε
να τα οδηγήσουμε σε συγκεκριμένες κβαντικές καταστάσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μας ενδιαφέρει
η μετάβαση από μία αρχική κατάσταση |ϕ⟩ σε μια τελική κάθετη σ’ αυτή. Έστω ότι η μετάβαση γίνεται
σε χρόνο τ , θα πρέπει να ισχύει ότι ⟨ϕ|e−iĤτ |ϕ⟩ = 0, και άρα από την Εξ. (8.20), a(τ) = 0. Τότε, η Εξ.
(8.22) δίνει

∆Hτ ≥ π

2
(8.25)

Η Εξ. (8.25) συχνά αποκαλείται κβαντικό όριο ταχύτητας, δεδομένου ότι μας δίνει ένα κάτω όριο στο
χρόνο τ που χρειάζεται για να εξελιχθεί ένα κβαντικό σύστημα από μία αρχική κατάσταση σε μία
τελική που δεν επικαλύπτεται καθόλου με την αρχική.

Φαινομενικά, η Εξ. (8.25) φαίνεται να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο ταχύτητας αν∆H =
0. Ωστόσο αυτή η περίπτωση καλύπτεται από μια άλλη ανισότητα, που οφείλεται στουςΜαργκόλους
(Margolus) και Λεβίτιν (Levi n) [125],

⟨Ĥ⟩τ ≥ π

2
(8.26)

Για να αποδείξουμε την Εξ. (8.26) γράφουμε την ποσότητα ⟨ϕ|e−iĤτ |ϕ⟩ = x+ iy, όπου x, y ∈ RRR. Για
ευκολία υποθέτουμε ότι η Χαμιλτονιανή έχει συνεχές φάσμα, οπότε υπάρχει ορθοκανονική βάση |n⟩
από ιδιοδιανύσματά της, με αντίστοιχες ιδιοτιμές En. Αναπτύσσοντας |ϕ⟩ =

∑
n cn|n⟩, παίρνουμε
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Σχήμα 8.2: Γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = cos(x) + 2
π (x + sinx) − 1 για x ≥ 0. Η ανισότητα

(8.27) επιβεβαιώνεται καθώς η f είναι παντού θετική. Βλέπουμε ότι f(x) = 0 για x = 0 και x = π.

⟨ϕ|e−iĤτ |ϕ⟩ =
∑

n |cn|2e−iEnt, οπότε x =
∑

n |cn|2 cos(Ent). Χρησιμοποιούμε την τριγωνομετρική
ανισότητα

cos x ≥ 1− 2

π
(x+ sin x) (8.27)

που ισχύει για κάθε x ≥ 0—βλ. Σχ. 8.2. Βρίσκουμε ότι x ≥
∑

n

[
1− 2

π
(Ent+ sin(Ent))

]
, ή ισοδύ-

ναμα

x ≥ 1− 2

π
⟨Ĥ⟩t+ 2

π
y. (8.28)

Για t = τ , x = y = 0, οπότε καταλήγουμε στην Εξ. (8.26).
Οι ανισότητες (8.25) και (8.26) συνδυάζονται ως [126]

τ ≥ π

2
max{ 1

∆H
,

1

⟨Ĥ⟩
}. (8.29)

Το κάτω όριο και στις δύο εξισώσεις (8.25) και (8.26) προκύπτει για καταστάσεις |ψ⟩ = 1√
2
(|0⟩ +

eiθ|1⟩), όπου |0⟩ η θεμελιώδης, |1⟩ η πρώτη διεγερμένη και eiθ τυχαία φάση.

8.2.4 Διατηρούμενες ποσότητες
Στην κλασική φυσική μια ποσότητα καλείται διατηρούμενη εφόσον η τιμή της δεν αλλάζει στο

χρόνο. Ειδικά στη Χαμιλτόνια μηχανική, ως διατηρούμενη ποσότητα ορίζεται μία συνάρτηση F στον
καταστατικό χώρο, η οποία ικανοποιεί τη σχέση

{F,H} = 0, (8.30)

όπου H η κλασική Χαμιλτόνια του συστήματος. Η σχέση (1.6) σημαίνει ότι η Εξ. (8.30) συνεπάγεται
ότι Ḟ = 0.

Στην κβαντική θεωρία, η έννοια της διατηρήσιμης ποσότητας διακλαδώνεται σε δύο διαφορετι-
κές έννοιες: (ι) διατήρηση της κατανομής πιθανοτήτων και (ιι) στη διατήρηση της τιμής της ποσότη-
τας.

Διατήρηση της κατανομής πιθανοτήτων. Εμπνεόμενοι από την Εξ. (8.30), ορίζουμε ως διατηρούμενη
ποσότητα για ένα κβαντικό σύστημα, κάθε τελεστή Q̂ =

∑
q qP̂q που μετατίθεται με τον τελεστή

Χάμιλτον Ĥ ,

[Q̂, Ĥ] = 0. (8.31)

176



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η Εξ. (8.31) σημαίνει ότι [P̂q, Ĥ] = 0 για κάθε φασματικό προβολέα P̂q του Q̂. Βεβαίως, η Χαμιλτο-
νιανή είναι η ίδια διατηρούμενη ποσότητα, καθώς [Ĥ, Ĥ] = 0.

Ωστόσο, οι μετρήσεις μιας διατηρούμενη ποσότητα που ορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δε δίνουν
το ίδιο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν προετοιμάσουμε ένα σύστημα σε επαλληλία δύο ιδιοδια-
νυσμάτων διαφορετικής ενέργειας c1|E1⟩+ c2|E2⟩, με |c1|2 + |c2|2 = 1, ένα κλάσμα |c1|2 των αποτε-
λεσμάτων της μέτρησης θα είναιE1 και ένα κλάσμα |c2|2 των αποτελεσμάτων της μέτρησης θα είναι
E2.

Στη γενική περίπτωση, η συνθήκη [Ĥ, Q̂] = 0 σημαίνει ότι Q̂(t) στην εικόνα του Χάιζενμπεργκ
δεν εξαρτάται από το χρόνο t. Αυτό σημαίνει ότι και οι πιθανότητες μετρήσεων του Q̂ δεν εξαρτώνται
από τη χρονική στιγμή που γίνεται η μέτρηση.
Διατήρηση της τιμής. Υπάρχει μία πιο ισχυρή έννοια διατηρούμενης ποσότητας, ως ένα παρατηρή-
σιμο μέγεθος Q̂ οποιαδήποτε μέτρηση του οποίου σε σύστημα που βρίσκεται σε καθαρή κατάσταση
δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα που δεν εξαρτάται από το χρόνο. Αυτός ο ορισμός προϋποθέτει ότι
ο Q̂ μετατίθεται με τον τελεστή Χάμιλτον. Επιπλέον, σημαίνει ότι οι φυσικά επιτρεπτές καθαρές κα-
ταστάσεις πρέπει να είναι ιδιοδιανύσματα του Q̂. Δεν επιτρέπονται επαλληλίες καταστάσεων που
αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές q του Q̂. Τότε λέμε ότι η διατηρούμενη ποσότητα ορίζει κα-
νόνες υπερεπιλογής—βλ. κεφ. 4.2. Σ’ αυτήν την περίπτωση η αρχή της διατήρησης υπερνικά την αρχή
της επαλληλίας.

Κανόνες υπερεπιλογής ορίζονται από το ηλεκτρικό φορτίο, καθώς και από άλλα διατηρούμενα
φορτία της σωματιδιακής φυσικής, όπως ο λεπτονικός και ο βαρυονικός αριθμός. Για το ηλεκτρικό
φορτίο, ο κανόνας υπερεπιλογής σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαλληλία κατάστασης N ηλεκτρονίων
με κατάσταση N ′ ηλεκτρονίων αν N ̸= N ′. Ωστόσο μπορεί να υπάρξει επαλληλία κατάστασης ενός
ηλεκτρονίου με κατάσταση δύο ηλεκτρονίων και ενός ποζιτρονίου.

Μπορεί κανείς νααπορήσει γιατί να μην υπάρχουν κανόνες επιλογές και για την ενέργεια, εφόσον
και η ενέργεια διατηρείται όπως και το φορτίο. Η διαφορά είναι ότι μπορεί να γίνει μέτρηση του
φορτίου ενός μικροσκοπικού συστήματος χωρίς να απαιτείται ανταλλαγή φορτίου με τη μετρητική
συσκευή, σε αντίθεση με τη μέτρηση ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να προσδιορίσει το
φορτίο ενός σωματιδίου μετρώντας τη θέση του αφότου κινηθεί εντός ενός κλασικού ηλεκτρικού
πεδίου. Σε αντίθεση η ενέργεια του μικροσκοπικού συστήματος δε διατηρείται στη διάρκεια των
μετρήσεων, δεδομένου ότι το σωμάτιο αλληλεπιδρά με τη μετρητική συσκευή κι αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να προστεθούν έξτρα όροι στη Χαμιλτονιανή.

8.3 Χρονική εξέλιξη σε απλά συστήματα

8.3.1 Χρονική εξέλιξη σε κιούμπιτ
Θεωρούμε ένα κιούμπιτ με τελεστή Χάμιλτον Ĥ = aaa · σ̂σσ. Οι ιδιοτιμές του Ĥ είναι E+ = |aaa| και

E− = −|aaa|, με αντίστοιχους προβολικούς τελεστές P̂± = 1
2
(Î± aaa

|aaa| ·σ̂σσ) (βλ. Κεφ. 6.1). Οπότε ο τελεστής
Ût = e−iĤt είναι

Ût = e−i|aaa|t
1

2
(Î +

aaa

|aaa|
· σ̂σσ) + ei|aaa|t

1

2
(Î − aaa

|aaa|
· σ̂σσ)

= cos (|aaa|t) Î − i sin (|aaa|t) a
aa

|aaa|
· σ̂σσ. (8.32)

Έστω μία αρχική κατάσταση |ψ0⟩ = |0⟩. Η κατάσταση |ψt⟩ τη χρονική στιγμή t είναι

|ψt⟩ = Ût|0⟩ =
(
cos (|aaa|t)− i

a3
|aaa|

sin (|aaa|t)
)
|0⟩ − i

a1 − ia2
|aaa|

sin (|aaa|t) |1⟩. (8.33)
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Υποθέτουμε ότι τη χρονική στιγμή t γίνονται μετρήσεις του σ̂3. Οι αντίστοιχες πιθανότητες είναι

Prob(+1, t) = |⟨1|ψt⟩|2 =
a21 + a22
|aaa|2

sin2 (|aaa|t) (8.34)

Prob(−1, t) = |⟨0|ψt⟩|2 = cos2 (|aaa|t) + a23
|aaa|2

sin2 (|aaa|t) . (8.35)

Παρατηρούμε ότι η κατανομή πιθανοτήτων μεταβάλλεται περιοδικά με συχνότητα |aaa|, εφόσον του-
λάχιστον ένα από τα a1, a2 είναι διάφορο του μηδενός.

8.3.2 Ελεύθερο σωμάτιο
Εξετάζουμε τον τελεστή χρονικής εξέλιξης για ένα ελεύθερο σωμάτιο μάζαςm σε μία διάσταση.

Έστω ένα καταστατικό διάνυσμα |ψ0⟩ και την εξέλιξή του

|ψt⟩ = e−iĤt|ψ0⟩,

όπου Ĥ = 1
2m
p̂2. Οι αντίστοιχες κυματοσυναρτήσειςψt(x) := ⟨x|ψt⟩ καιψ0(x) := ⟨x|ψ0⟩ συνδέονται

από τη σχέση

ψt(x) = ⟨x|e−iĤt|ψ0⟩

=

∫
dx′⟨x|e−iĤt|x′⟩⟨x′|ψ0⟩ =

∫
dx′Gt(x, x

′)ψ0(x
′), (8.36)

όπου η συνάρτηση

Gt(x, x
′) = ⟨x|e−iĤt|x′⟩, (8.37)

καλείται διαδότης για το ελεύθερο σωματίδιο. Η Εξ. (8.36) σημαίνει ότι ο διαδότης επιτρέπει τον
προσδιορισμό της κυματοσυνάρτησης για οποιαδήποτε στιγμή t δεδομένου ότι τη γνωρίζουμε την
αρχική στιγμή t = 0.

Ο διαδότης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη φασματική ανάλυση

e−iĤt =

∫
dpe−i

p2

2m
t|p⟩⟨p|, (8.38)

όπου |p⟩ τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα της ορμής. Βρίσκουμε ότι

Gt(x, x
′) =

∫
dpe−i

p2

2m
t⟨x|p⟩⟨p|x′⟩ =

∫
dp

2π
e−i

p2

2m
t+ip(x−x′) (8.39)

Το ολοκλήρωμα της Εξ. (8.39) δεν ορίζεται γιατί η ολοκληρώσιμη ποσότητα ταλαντώνεται όταν
το p τείνει στο άπειρο. Για να υπολογίσουμε το διαδότη, θέτουμε t → (t − iϵ) για ϵ > 0. Οπότε
στο Γκαουσιανό ολοκλήρωμα της Εξ. (8.39) εμφανίζεται ένας όρος e−ϵ

p2

2m , ο οποίος επιτρέπει στο
ολοκλήρωμα να συγκλίνει. Χρησιμοποιώντας την Εξ. (1.41) βρίσκουμε

Gt−iϵ(x, x
′) =

1

2
√
π
(
ϵ+ i t

2m

) exp [im(x− x′)2

2(t− iϵ)

]
. (8.40)

178



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στο όριο ϵ→ 0,

Gt(x, x
′) =

√
m

2πit
ei

m(x−x′)2
2t . (8.41)

Ως παράδειγμα, εξετάζουμε την εξέλιξη μίας αρχικής Γκαουσιανής κατάστασης επικεντρωμένης
γύρω από το x = 0 και με μέση ορμή p0.

ψ0(x) = (2πσ2)−1/4 exp
[
− x2

4σ2
+ ip0x

]
,

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (8.36) και χρησιμοποιώντας τον διαδότη (8.41) παίρνουμε

ψt(x) = (2πσ2)−1/4

√
m

2πit
e

imx2

2t

∫
dx′ exp

[
−
(

1

2σ2
+
im

t

)
x′2

2
+ ix′(p0 −

mx

t
)

]
=

√
π

(2πσ2)1/4
√

1
2σ2 +

im
t

e
imx2

2t
−σ2(p0−

mx
t )2

1− imσ2
t . (8.42)

Η πυκνότητα πιθανότητας ως προς τη θέση τη χρονική στιγμή t υπολογίζεται

|ψt(x)|2 =
1

√
2πσ2

√
1 + t2

4m2σ4

exp

[
−

(x− p0t
m
)2

4σ2(1 + t2

4m2σ4 )

]
. (8.43)

Είναι μία Γκαουσιανή με κέντρο στο p0t/m και τυπική απόκλιση ∆x(t) = σ
√
1 + t2

4m2σ4 . Η τυπική
απόκλιση αυξάνει με το χρόνο, δηλαδή το κυματοπακέτο εξαπλώνεται στο χώρο.

Παρατηρούμε ότι για t << 2mσ2, |ψt(x)|2 = |ψ0(x − p0t/m)|2, δηλαδή απλά μεταφέρεται το
κέντρο της αρχικής κατανομής πιθανοτήτων |ψ0(x)|2 κατά p0t/m, όπως θα περίμενε κανείς από τις
κλασικές εξισώσεις κίνησης. Ωστόσο στο όριο μεγάλου χρόνου t >> 2mσ2, η κατανομή τείνει να
εξαπλωθεί σε όλο το χώρο, καθώς η τυπική απόκλιση αποκλίνει γραμμικά∆x(t) ≃ t

2mσ
.

Ένθετο 8.1. Υπερ-φωτεινές ταχύτητες στην κβαντική εξέλιξη;

Έστω ένα σωμάτιο σε μία αρχική κατάσταση που είναι ακριβώς εντοπισμένη στο διάστημα [0, a],

ψ0(x) =
1√
a
χ[0,a](x) (8.44)

και έχει μηδενική μέση ορμή.
Βρίσκουμε τη χρονική της εξέλιξη με τον διαδότη (8.41)

ψt(x) =

√
m

2πiat

∫ a

0

dx′ei
m(x−x′)2

2t =
1√
πia

∫ −
√

m
2t (x−a)

−
√

m
2tx

dse−is
2

, (8.45)

όπου στο τελευταίο βήμα ορίσαμε τη μεταβλητή s :=
√

m
2t (x

′ − x). Χρησιμοποιώντας τον ορισμό των
ολοκληρωμάτων Φρενέ (Fresnel) C(x) =

∫ x
0
ds cos(s2), S(x) =

∫ x
0
ds sin(s2) βρίσκουμε

ψt(x) =
1√
2ia

[
(C − iS)

(
−
√
m

2t
(x− a)

)
− (C − iS)

(
−
√
m

2t
x

)]
. (8.46)

Εξετάζουμε τη συμπεριφορά της ψt(x) για x >> a και για χρόνους όχι πολύ μεγάλους (t < ma2). Τα
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ολοκληρώματα Φρενέ έχουν την ακόλουθη ασυμπτωτική συμπεριφορά για μεγάλο x,

C(x)− iS(x) =

√
π

2

1 + i

2
− i

eix
2

2x
, (8.47)

οπότε παίρνουμε

ψt(x) = −
√

it

4ma

[
ei

m
2t (x−a)

2

x− a
− ei

m
2tx

2

x

]
. (8.48)

Εφόσον x >> a, αντικαθιστούμε το x−a στον παρονομαστή με x, και προσεγγίζουμε (x−a)2 ≃ x2−2ax.
Παίρνουμε

ψt(x) =

√
it

4ma
ei

mx2

t
1− e−i

ma
t x

x
. (8.49)

Η πυκνότητα πιθανότητας ως προς x είναι

|ψt(x)|2 =
t

ma

sin2
(
ma
2t x

)
x2

. (8.50)

Έστω ότι τη χρονική στιγμή t γίνεται μία μέτρηση της θέσης του σωματιδίου γύρω από τη θέση x = L >> a
με εύρος d. Η πιθανότητα εύρεσής του σ’ αυτήν την περιοχή είναι

Prob(L, t) =
∫ L+ d

2

L− d
2

dx|ψt(x)|2. (8.51)

Εφόσον d << L, προσεγγίζουμε

Prob(L, t) ≃ t

2maL2

∫ L+ d
2

L− d
2

dx[1− cos
(ma
t
x
)
]. (8.52)

Για t << mad, η συχνότητα του ταλαντωτικού όρου στο ολοκλήρωμα γίνεται εξαιρετικά μεγάλη, οπότε η
συνεισφορά του είναι αμελητέα. Καταλήγουμε ότι στο όριο των πολύ μικρών χρόνων

Prob(L, t) =
td

2maL2
. (8.53)

Βλέπουμε ότι υπάρχει πεπερασμένη πιθανότητα να ανιχνευθεί το σωμάτιο γύρω από το x = L για οσο-
δήποτε μεγάλο L ακόμα και σε εξαιρετικά μικρούς χρόνους t. Η πιθανότητα πέφτει βέβαια με το L, αλλά
απλά σαν αντίστροφη δύναμη, όχι πιο γρήγορα. Δεδομένου ότι αρχικά το σύστημα ήταν σίγουρα εντοπι-
σμένο εντός του [0, a], αν γίνει μία τέτοια ανίχνευση σημαίνει ότι το σωμάτιο κινήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη
ταχύτητα, που μπορεί να ξεπεράσει αυτή του φωτός.

Θα μπορούσε κανείς να απορρίψει αυτό το αποτέλεσμα ως τέχνημα που βασίζεται στην προσέγγιση
ότι χρησιμοποιούμε μη-σχετικιστική φυσική για την περιγραφή των σωματιδίων. Ωστόσο ακόμα και στην
πλήρη σχετικιστική περιγραφή ενός συστήματος στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας, μπορεί κανείς να απο-
δείξει το αντίστοιχο του παραπάνω αποτελέσματος [129, 130]. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης ομοφωνία για
την ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων. Είναι όμως σαφές ότι δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές κατα-
στάσεις σωματιδίων που είναι αυστηρά εντοπισμένες σε μία περιοχή, αλλά πάντοτε οι κυματοσυναρτήσεις
πρέπει να έχουν μία μεγάλη ‘ουρά’ και έξω από την περιοχή.

8.3.3 Αρμονικός ταλαντωτής

Ο ευκολότερος τρόπος να βρούμε τον τελεστή χρονικής εξέλιξης για έναν αρμονικό ταλαντωτή
είναι να λύσουμε τις εξισώσεις Χάιζενμπεργκ για τον αντίστοιχο τελεστή δημιουργίας â. Θυμίζουμε
ότι η Χαμιλτονιανή ενός αρμονικού ταλαντωτή γωνιακής συχνότητας ω είναι Ĥ = ωâ†â.
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Υπολογίζουμε την εξέλιξη κατά Χάιζενμπεργκ του â χρησιμοποιώντας την Εξ. (5.18),

â(t) = eiĤtâe−iĤt = â

[
1− iωt+

(−iωt)2

2
+ . . .

]
= e−iωtâ. (8.54)

Δρώντας τα δύο σκέλη της Εξ. (8.54) σε μια σύμφωνη κατάσταση |z⟩ βρίσκουμε ότι

eiĤtâe−iĤt|z⟩ = ze−iωt|z⟩. (8.55)

Γράφοντας |ϕ⟩ = e−iĤt|z⟩, παίρνουμε â|ϕ⟩ = ze−iωt|ϕ⟩, δηλαδή η κατάσταση |ϕ⟩ είναι ιδιοσυνάρ-
τηση του â με ιδιοτιμή ze−iωt. Άρα η |ϕ⟩ ταυτίζεται με τη σύμφωνη κατάσταση |ze−iωt⟩. Καταλήγουμε
ότι

e−iĤt|z⟩ = |ze−iωt⟩, (8.56)

δηλαδή η χρονική εξέλιξη μίας σύμφωνης κατάστασης παραμένει σύμφωνη κατάσταση.
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση της μονάδας για σύμφωνες καταστάσεις, υπολογίζουμε τον δια-

δότη ως

Gt(x, x
′) =

∫
d2z

π
⟨x|e−iĤt|z⟩⟨z|x′⟩ =

∫
d2z

π
⟨x|ze−iωt⟩⟨z|x′⟩. (8.57)

Γράφουμε z =
√
mω/2q + i/

√
2mωp, οπότε ze−iωt = (

√
mω/2q cosωt + p/

√
2mω sinωt) +

i(p/
√
2mω cosωt−

√
mω/2q sinωt). Χρησιμοποιώντας την Εξ. (6.53), η Εξ. (8.57) γίνεται

Gt(x, x
′) =

√
mωπ

∫
dqdp exp

[
−mω(x

′ − q)2

2
+ ipx′

−
mω(x− q cosωt+ p

mω
sinωt)2

2
+ i(p cosωt−mωq sinωt)x

]
. (8.58)

Η ολοκλήρωση δίνει

Gt(x, x
′) =

√
mω

2πi sin(ωt)
exp

[
imω

2 sin(ωt)
(
(x2 + x′2) cos(ωt)− 2xx′

)]
. (8.59)

8.3.4 Σωμάτιο σε γενικό δυναμικό
Θα εξετάσουμε τη χρονική εξέλιξη για ένα σωμάτιο μάζαςm σε μία διάσταση που κινείται εντός

ενός δυναμικού V (x), όπως στο Σχ. 6.1, που μηδενίζεται έξω από το διάστημα [a, b]. Όπως είχαμε
δείξει στο Κεφ. 6.3.3, οι γενικευμένες ιδιοτιμές του τελεστή Σρέντινγκερ αντιστοιχούν σε κετ |k,±⟩,
όπου k =

√
2mE. Για ευκολία, θα θεωρήσουμε ότι ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει μόνο συνεχές φάσμα,

δηλαδή δεν υπάρχουν δέσμιες καταστάσεις.
Σύμφωνα με το φασματικό θεώρημα, ο τελεστής χρονικής εξέλιξης είναι

e−iĤt =

∫ ∞

0

dke−i
k2

2m
t (|k,+⟩⟨k,+|+ |k,−⟩⟨k,−|) . (8.60)

Έξωαπό το διάστημα [a, b] τα κετ |k,±⟩ είναι της μορφής (6.65). Θεωρούμε μία αρχική κατάσταση
|ψ0⟩ επικεντρωμένη γύρω από το x0 < a. Το x0 είναι αρκετά μακριά από το a έτσι ώστε η ψ0(x) να
εντοπίζεται στα αριστερά του δυναμικού. Επίσης απαιτούμε η κυματοσυνάρτηση της ορμής ψ̃0(p) =
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1√
2π

∫
dxe−ipxψ0(x) να είναι συγκεντρωμένη γύρω από μία τιμή p0 > 0, με εύρος ∆p << p0, έτσι

ώστε ψ̃0(p) ≃ 0 για p < 0. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σωμάτιο σίγουρα κινείται προς τα δεξιά.
Υπολογίζουμε

⟨k,+|ψ0⟩ =
1√
2π

∫
dx(e−ikx +R∗

ke
ikx)ψ0(x) = ψ̃0(k) +R∗

kψ̃0(−k) = ψ̃0(k)

⟨k,−|ψ0⟩ =
1√
2π
T ∗
k

∫
dxeikxψ0(x) = T ∗

k ψ̃0(−k) = 0,

όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι ψ̃0(−k) = 0, αφού k > 0.
Η κυματοσυνάρτηση τη χρονική στιγμή t είναι

ψt(x) := ⟨x|e−iĤt|ψ0⟩ =
∫ ∞

0

dk⟨x|k,+⟩ψ̃0(k)e
−i k

2

2m
t. (8.61)

Για x > b,

ψt(x) =
1√
2π

∫ ∞

0

dkTkψ̃0(k)e
ikx−i k

2

2m
t (8.62)

Για να υπολογίσουμε την Εξ. (8.62) πρώτα γράφουμε Tk = |Tk|eiϕk . Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι
η ολοκληρώσιμη ποσότητα είναι επικεντρωμένη γύρω από το p0 και άρα μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε την προσέγγιση αναπτύγματος της φάσης, που παρουσιάστηκε στο Ένθετο 2.2 για τη μετά-
δοση σχεδόν μονοχρωματικών κυμάτων. Ακολουθούμε τα εξής βήματα.

Πρώτα, αντικαθιστούμε το |Tk| με το |Tp0|. Στη συνέχεια, αναπτύσσουμε τους όρους των φάσεων
γύρω από το p0 κρατώντας μέχρι όρους πρώτης τάξης ως προς το k − p0. Δηλαδή γράφουμε θk =
θp0 +θ

′
p0
(k−p0) και k2 = p20+2p0(k−p0). Τέλος, επεκτείνουμε το κάτω όριο ολοκλήρωσης στο−∞

μια και η συνεισφορά από αρνητικές τιμές του k είναι μηδενική.
Έτσι στην Εξ.(8.62) εμφανίζεται το ολοκλήρωμα 1√

2π

∫∞
−∞ dkeik(x−p0t/m+θ′p0 )ψ̃0(k) = ψ0(x−p0t/m+

θ′p0). Καταλήγουμε ότι

ψt(x) = Tp0e
i
p20
2m

t−ip0θ′p0ψ0(x− p0t/m+ θ′p0). (8.63)

Η πυκνότητα πιθανότητας ως προς τη θέση τη χρονική στιγμή t είναι

|ψt(x)|2 = |Tp0|2|ψ0(x− p0t/m+ θ′p0)|
2, (8.64)

δηλαδή είναι η αρχική πυκνότητα πιθανότητας με μετατοπισμένο κέντρο και ύψος ελαττωμένο ύψος
κατά |Tp0|2. Οπότε ηπιθανότηταProb(x > b, t) ναβρεθεί το σωμάτιο σε τιμέςx > b τη χρονική στιγμή
t είναι ίση με

Prob(x > b, t) =

∫ ∞

b

dx|ψt(x)|2 = |Tp0 |2
∫ ∞

b−p0t/m+θ′p0

dx|ψ0(x)|2. (8.65)

Για πολύ μεγάλο t, το κάτω όριο ολοκλήρωσης γίνεται −∞, οπότε το ολοκλήρωμα γίνεται μονάδα.
Οπότε σ’ αυτό το όριο

Prob(x > b, t) = |Tp0|2. (8.66)

Αυτός ο υπολογισμός εξηγεί την ερμηνεία του |Tp|2 ως πιθανότητα μετάδοσης από φράγμα δυναμι-
κού.
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Η Εξ. (8.66) ισχύει εφόσον η Εξ. (8.63) αποτελεί καλή προσέγγιση για την κυματοσυνάρτηση. Η
Εξ. (8.63) αγνοεί την εξάπλωση του κυματοπακέτου. Θεωρούμε ότι η εμβέλεια d = b − a του δυ-
ναμικού είναι μικροσκοπική ποσότητα, και ότι η μέτρηση της θέσης γίνεται σε μακροσκοπική από-
σταση από το δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι το κυματοπακέτο διαδίδεται τον περισσότερο χρόνο ως
ελεύθερο σωμάτιο. Άρα μπορούμε να εκτιμήσουμε την εξάπλωση του κυματοπακέτου χρησιμοποιώ-
ντας τις εκφράσεις για το ελεύθερο σωμάτιο. Κατά συνέπεια η εξάπλωση του κυματοπακέτου είναι
αμελητέα εφόσον περιοριζόμαστε σε χρόνους t / m(∆x)2, όπου ∆x η τυπική απόκλιση του αρ-
χικού κυματοπακέτου. Από την άλλη, το όριο του μεγάλου χρόνου στην Εξ. (8.65) προϋποθέτει ότι
p0t/m >> b+θ′p0 . Όπως θα επιχειρηματολογήσουμε στη συνέχεια, ο όρος b+θ

′
p0
είναι της τάξης με-

γέθους της εμβέλειας d, οπότε παίρνουμε t >> mℓ/p0. Συνδυάζοντας τις δύο ανισότητες βρίσκουμε
ότι ικανή συνθήκη για να ισχύει η Εξ. (8.66) είναι

∆x >>

√
d

p0
. (8.67)

Επίσης έχουμε απαιτήσει ∆p << p, και εφόσον ∆p > (∆x)−1, καταλήγουμε σε μια δεύτερη συν-
θήκη για την Εξ. (8.66)

p∆x >> 1. (8.68)

Η Εξ. (8.63) σημαίνει ότι το εξερχόμενο σωμάτιο έχει υποστεί μία καθυστέρηση ίση με−m
p0
θ′p0 =

−
(
∂θ
∂E

)
E0

> 0 διασχίζοντας την περιοχή [a, b]—βλ. άσκηση 6.10, γιατί αυτή η ποσότητα είναι θετική.
Σ’ αυτό το χρόνο όμως συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνοςmd/p0 που θα διένυε την απόσταση d ένα
κλασικό σωμάτιο απουσία δυναμικού. Οδηγούμαστε έτσι στην εκτίμηση ότι ο χρόνος που χρειάστηκε
το σωμάτιο για να διασχίσει την περιοχή [a, b] είναι

τ = −m
p0
[θ′p0 + (b− a)]. (8.69)

Μπορούμε να υπολογίσουμε αυτήν την ποσότητα εφόσον έχουμε αναλυτικές εκφράσεις για το
πλάτος μετάδοσης. Για φράγμα δυναμικού ύψους V0 και πλάτους d, στο όριο αδιαφανούς φράγμα-
τος, το πλάτος μετάδοσης δίνεται από την Εξ. (6.84). Βρίσκουμε ότι

τ =
2m

p0
√

2mV0 − p20
. (8.70)

Παρατηρούμε ότι το τ δεν εξαρτάται από το πλάτος του φράγματος, παρά μόνο από την ενέργεια.
Άρα οσοδήποτε μεγάλο κι αν είναι το φράγμα, το σωμάτιο θα το διασχίσει στον ίδιο χρόνο. Φαινο-
μενικά αυτό σημαίνει ότι η αναμενόμενη ταχύτητα d/τ του σωματιδίου κατά τη διάρκεια του φαι-
νόμενου σήραγγας μπορεί να γίνει οσοδήποτε μεγάλη και άρα να ξεπεράσει αυτού του φωτός.

Αυτή η συμπεριφορά των κβαντικών συστημάτων στο φαινόμενο σήραγγας καλείται φαινόμενο
Χάρτμαν [127]. Το συμπέρασμα δεν αλλάζει αν θεωρήσουμε σχετικιστικά σωμάτια. Ωστόσο αυτή η
παραβίαση του ορίου της ταχύτητας του φωτός δεν είναι φυσική. Στην κβαντική θεωρία αυτό που
μας νοιάζει είναι ο χρόνος στον οποίο γίνεται η ανίχνευση του σωματιδίου, γιατί αυτός και μόνο εί-
ναι μετρούμενος. Ο χρόνος τ είναι εκτιμώμενος και προκύπτει από τη συνδυασμό των αποτελεσμά-
των δύο διαφορετικών πειραμάτων, ενός παρουσία δυναμικού και ενός απουσία δυναμικού, κάτι το
οποίο έχουμε ήδη αναφέρει ότι οδηγεί σε παράδοξα στην κβαντική θεωρία.

Η Εξ. (8.64) ισχύει με δεδομένο ότι τόσο η πηγή των σωματιδίων όσο και οι ανιχνευτές βρίσκονται
μακριά από την περιοχή όπου βρίσκεται το δυναμικό από την περιοχή του δυναμικού. Αποδεικνύεται
ότι ο συνολικός χρόνος μεταξύ της εκπομπής του σωματιδίου (στην περιοχή x < a) και της ανίχνευ-
σής του (στην περιοχή x > b) ποτέ δεν είναι μικρότερος από αυτό που χρειάζεται το φως για να
διασχίσει το ίδιο διάστημα οσοδήποτε μεγάλη και αν είναι η ταχύτητα d/τ [128].
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8.4 Συστήματα με χρονοεξαρτημένη Χαμιλτονιανή

8.4.1 Το χρονοδιατεταγμένο εκθετικό
Σε πολλά πειράματα δρούμε στα μικροσκοπικά συστήματα με εξωτερικά χρονοεξαρτώμενα ηλε-

κτρικά ή μαγνητικά πεδία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η χρονική εξέλιξη δίνεται από την εξίσωση του
Σρέντινγκερ με χρονοεξαρτημένη Χαμιλτονιανή

i
∂

∂t
|ψ⟩ = Ĥ(t)|ψ⟩. (8.71)

Γράφουμε τη λύση της ως |ψ(t)⟩ = Û(t, t0)|ψ(t0)⟩, για κάποια αρχική στιγμή t0, όπου ο μοναδιαίος
τελεστής Û(t, t0) ικανοποιεί την εξίσωση

i
∂

∂t
Û(t, t0) = Ĥ(t)Û(t, t0), (8.72)

με αρχική συνθήκη Û(t0, t0) = 1.
Η λύση της εξίσωσης (8.72) είναι

Û(t, t0) = Î − i

∫ t

t0

dsĤ(s) + (−i)2
∫ t

t0

ds1

∫ s1

t0

ds2Ĥ(s1)Ĥ(s2) + . . .

= Î +
∞∑
n=1

(−i)n
∫ t

t0

ds1

∫ s1

t0

ds2 . . .

∫ sn−1

t0

dsnĤ(s1)Ĥ(s2) . . . Ĥ(sn). (8.73)

Για να το δείξουμε, αρκεί η παρατήρηση ότι η παράγωγος του n-στου όρου της σειράς (8.73) είναι
ίση με τον (n− 1)-στο όρο της σειράς πολλαπλασιασμένο από αριστερά με−iĤ(t). Δηλαδή,

i
∂

∂t

(
−i
∫ t

t0

dsĤ(s)

)
= Ĥ(t)Î

i
∂

∂t

[
(−i)2

∫ t

t0

ds1

∫ s1

t0

ds2Ĥ(s1)Ĥ(s2)

]
= Ĥ(t)

(
−i
∫ t

t0

dsĤ(s)

)
, (8.74)

και ούτω καθεξής. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σειράς, η Εξ. (8.72) ικανοποιεί-
ται.

Μία εναλλακτική έκφραση της Εξ. (8.73) προέρχεται από την παρατήρηση ότι το ολοκλήρωμα
που δίνει τον όρο δεύτερης τάξης γράφεται ως∫ t

t0

ds1

∫ s1

t0

ds2Ĥ(s1)Ĥ(s2) =

∫ t

t0

ds1

∫ t

t0

ds2θ(s1 − s2)Ĥ(s1)Ĥ(s2)

=
1

2

∫ t

t0

ds1

∫ t

t0

ds2T [Ĥ(s1)Ĥ(s2)], (8.74)

όπου η ποσότητα

T [Ĥ(s1)Ĥ(s2)] := θ(s1 − s2)T [Ĥ(s1)Ĥ(s2)] + θ(s2 − s1)T [Ĥ(s2)Ĥ(s1)] (8.75)

καλείται χρονοδιατέταγμένο γινόμενο των Ĥ(s1) και Ĥ(s2).
Το χρονοδιατεταγμένο γινόμενο για n τελεστές Ĥ(si), όπου i = 1, 2, . . . , n, ορίζεται ως

T [Ĥ(s1)Ĥ(s2) . . . Ĥ(sn)] = Ĥ(si1))Ĥ(si2) . . . Ĥ(sin)], (8.76)
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όπου (i1, i2, . . . , in) μετάθεση των (1, 2, . . . , n) για την οποία ισχύει si1 ≥ si2 ≥ . . . ≥ sin .
Με αυτόν τον ορισμό, η Εξ. (8.73) γράφεται ως

Û(t, t0) = Î +
∞∑
n=1

(−i)n

n!

∫ t

t0

ds1

∫ t

t0

ds2 . . .

∫ t

t0

dsnT [Ĥ(s1)Ĥ(s2) . . . Ĥ(sn)], (8.77)

όπου το n! στον παρονομαστή προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν n! διαφορετικές μετα-
θέσεις για τα n σημεία s1, s2, . . . , sn.

Λόγω της Εξ. (8.73), ο τελεστής Û(t, t0) γράφεται εν συντομίαT e−i
∫ t
t0
dsĤ(s), όπου η εμφάνιση του

T σημαίνει ότι δεν έχουμε το συνηθισμένο εκθετικό, αλλά το ανάπτυγμα (8.77), το οποίο καλείται
χρονοδιατεταγμένο ( me-ordered) εκθετικό ή σειρά Ντάυσον (Dyson series).

8.4.2 Διαταρακτικός υπολογισμός του τελεστή χρονικής εξέλιξης
Το χρονοδιατεταγμένο εκθετικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ως εργαλείο υπολογισμού για Χαμιλτο-

νιανές της μορφής Ĥ = Ĥ0 + V̂ , όπου Ĥ0 είναι μια Χαμιλτονιανή για την οποία μπορούμε να υπο-
λογίσουμε ακριβώς τον τελεστή χρονικής εξέλιξης e−iĤ0t και V̂ μία μικρή διαταραχή, που μπορεί να
είναι είτε χρονοανεξάρτητη είτε χρονοεξαρτημένη. Για να βρούμε τον τελεστή της χρονικής εξέλιξης
e−iĤt, ορίζουμε τον τελεστή

Ô(t) := eiĤ0te−iĤt, (8.78)

ο οποίος ικανοποιεί τη σχέση

i
∂

∂t
Ô(t) = −eiĤ0tĤ0e

−iĤt + eiĤ0tĤe−iĤt = eiĤ0tV̂ e−iĤt = eiĤ0tV̂ e−iĤ0te−iĤt = V̂ (t)Ô(t), (8.79)

όπου V̂ (t) = eiĤ0tV̂ e−iĤ0t.
Δηλαδή καταλήγουμε σε μία εξίσωση της μορφής (8.72), όπου το V̂ (t) παίζει το ρόλο της χρονο-

εξαρτημένης Χαμιλτονιανής. Άρα ο τελεστής Ôt εκφράζεται ως ένα χρονοδιατεταγμένο εκθετικό

Ô(t) = T e−i
∫ t
0 dsV̂ (s). (8.80)

Όταν ο όρος V̂ είναι σχετικά μικρός, κρατάμε πεπερασμένο αριθμό όρων από το ανάπτυγμα
(8.73) και έτσι παίρνουμε προσεγγιστικές λύσεις της Εξ. (8.80). Κρατώντας όρους μέχρι πρώτης τάξης
ως προς V̂ στην Εξ. (8.73), παίρνουμε

Ô(t) ≃ Î − i

∫ t

0

dsV̂ (s) (8.81)

Η Εξ. (8.81) δεν ορίζει ένα μοναδιαίο τελεστή, όπως πρέπει να είναι ο Ôt. Ωστόσο με την ίδια προ-
σεγγιστική ακρίβεια γράφουμε Ô(t) ≃ e−i

∫ t
0 dsV̂ (s), ο οποίος είναι μοναδιαίος τελεστής, αφού είναι

της μορφής eiÂ για Â αυτοσυζυγή.

8.4.3 Πιθανότητες μετάβασης
Εφαρμόζουμε τα παραπάνω σε ένα σύστημα που περιγράφεται από μία Χαμιλτονιανή Ĥ0 και

έναν όρο διαταραχής V̂ = f(t)Â, για κάποιον τελεστή Â και για μία συνάρτηση f(t) που είναι
διάφορη του μηδενός μόνο στο διάστημα [0, T ]. Θεωρούμε ότι το σύστημα είναι αρχικά στην ιδιο-
κατάσταση |0⟩ του Ĥ0.
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Μεταβάσεις σε δέσμιες καταστάσεις. Πρώτα προσδιορίζουμε την πιθανότητα η διαταραχή να οδη-
γήσει σε μεταβάσεις σε άλλες δέσμιες καταστάσεις του συστήματος. Γράφουμε ως |n⟩ τα ιδιοδιανύ-
σματα της Ĥ0 και ωςEn τις αντίστοιχες ιδιοτιμές. Τότε, η πιθανότητα Prob(n, t) να βρεθεί το σύστημα
στην κατάσταση |n⟩ τη χρονική στιγμή t είναι

Prob(n, t) = |⟨n|e−iĤt|0⟩|2 = |⟨n|e−iĤ0tÔ(t)|0⟩|2 = |⟨n|Ô(t)|0⟩|2. (8.82)

Για |n⟩ ̸= |0⟩, η προσέγγιση (8.111) δίνει

⟨n|Ô(t)|0⟩ ≃ −i
∫ t

0

dsf(s)⟨n|eiĤ0sÂe−iĤ0s|0⟩ = −iAn0
∫ t

0

dsf(s)e−i(E0−En)s. (8.83)

Για t > T δεν αλλάζει κάτι αν επεκτείνουμε τα όρια της ολοκλήρωσης ως προς s στο (−∞,∞).
Οπότε, ⟨n|e−iĤt|0⟩ = −iAm0f̃(E0 − En), όπου f̃ ο μετασχηματισμός Φουριέ της f . Καταλήγουμε
ότι

Prob(n, t) = |f̃(E0 − En)|2|An0|2. (8.84)

Η Εξ. (8.84) ισχύει εφόσον η ποσότητα Prob(n, t) είναι πολύ μικρότερη της μονάδας.
Εφόσον t > T , η πιθανότητα Prob(n, t) δεν εξαρτάται από το t, οπότε τη γράφουμε ως Prob(0 →

n) για να δείξουμε ότι αποτελεί την πιθανότητα μετάβασης από την αρχική κατάσταση |0⟩ στην τελική
|n⟩.
Πιθανότητα ιονισμού. Εξετάζουμε την περίπτωση όπου η διαταραχή οδηγεί σε μία μετάβαση από
την αρχική δέσμια κατάσταση στο συνεχές φάσμα του Ĥ0. Ένα παράδειγμα είναι ο ιονισμός ενός
ατόμου από έναν εξωτερικό ΗΜ παλμό: το ηλεκτρόνιο μεταβαίνει από μία δέσμια κατάσταση σε μία
κατάσταση σκέδασης. Έστω |E, r⟩ τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα του Ĥ0 για ενέργεια E, όπου ο
δείκτης r υποδηλώνει εκφυλισμό.

Ακολουθούμε την ίδια λογική με την απόδειξη της Εξ. (8.84), και αθροίζουμε ως προς το r, προ-
κειμένου να υπολογίσουμε την πυκνότητα πιθανότητας ιονισμού p(E) με τελική ενέργεια E,

p(E) = |f̃(E0 − E)|2A(E) (8.85)

όπου ορίσαμε A(E) :=
∑

r |⟨E, r|Â|0⟩|2.
Για τη συνολικήπιθανότητα ιονισμού pion ολοκληρώνουμεωςπρος όλες τις ενέργειες στο συνεχές

φάσμα σc(Ĥ0) του Ĥ0.

pion =

∫
σc(Ĥ0)

dE|f̃(E0 − E)|2A(E). (8.86)

Χρυσός κανόνας του Φέρμι. Έστω ότι η συνάρτηση f(t) είναι σταθερή και ίση με τη μονάδα για όλα
τα t > 0, δηλαδή η διαταραχή V̂ είναι μόνιμα παρούσα. Το ολοκλήρωμα

∫∞
0
f(t)e−iEs δε συγκλίνει,

οπότε γράφουμε f(t) = e−t/T , με στόχο να πάρουμε το όριο T → ∞ στο τέλος. Η παράμετρος
T =

∫∞
0
dtf(t) είναι ουσιαστικά η αναμενόμενη διάρκεια του παλμού. Έτσι, f̃(E) = 1

T−1+iE
.

Γι’ αυτήν την επιλογή του f , η Εξ. (8.86) δίνει

pion
T

=

∫
σc(Ĥ0)

dE
T−1

T−2 + (E − E0)2
A(E) (8.87)

Από την Εξ. (5.44) παρατηρούμε ότι στο όριο T → ∞, η ποσότητα T−1

T−2+(E−E0)2
συγκλίνει στο πδ(E−

E0), οπότε το δεξί σκέλος της Εξ. (8.87) ισούται με πA(E0). Άρα και ο αριστερός όρος θα πρέπει να
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συγκλίνει σε πεπερασμένη ποσότητα. Αυτή τη συμβολίζουμε ως wion, έχει διαστάσεις αντιστρόφου
χρόνου και ουσιαστικά αντιστοιχεί στο ρυθμό διάσπασης της αρχικής κατάστασης.

Καταλήγουμε λοιπόν στο λεγόμενο χρυσό κανόνα του Φέρμι,

wion = πA(E0), (8.88)

που μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το ρυθμό διάσπασης ασταθών κβαντικών συστημάτων. Παρα-
τηρούμε ότι για να είναι διάφορη του μηδενός η ποσότητα (8.88), πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν
καταστάσεις του συνεχούς φάσματος στην ίδια ενέργεια με την αρχική κατάσταση |0⟩. Αυτό σημαίνει
ότι το φάσμα της Χαμιλτονιανής είναι του τύπου (στ) στο Σχ. 8.1 και ότι η |0⟩ δεν μπορεί να είναι η
θεμελιώδης κατάσταση του συστήματος.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η παραπάνω απόδειξη είναι προβληματική, γι’ αυτό και μιλάμε για κα-
νόνα του Φέρμι και όχι για θεώρημα του Φέρμι. Για να συγκλίνει ο λόγος pion

T
σε μία σταθερά, πρέ-

πει το pion να απειρίζεται για T → ∞, κάτι που είναι ασύμβατο με τον ορισμό του σαν πιθανότητα
(pion ≤ 1), πόσο μάλλον με τη διαταρακτική προσέγγιση που προϋποθέτει ότι pion << 1. Ο χρυ-
σός κανόνας όντως δουλεύει, αλλά τη μαθηματικά σωστή απόδειξή του θα τη δούμε σε επόμενο
κεφάλαιο.

Αρμονική διαταραχή.Θεωρούμε στη συνέχεια περιοδικό παλμό f(t) = cosΩt για μεγάλους χρόνους,
T → ∞. Ισοδύναμα γράφουμε f(t) = cos(Ωt)e−t/T και παίρνουμε το όριο T → ∞ στο τέλος του
υπολογισμού.

Βρίσκουμε ότι f̃(E) = T−1+iE
Ω2+(T−1+iE)2

, οπότε

|f̃(E)|2 = 1

4

1 + (ET )−2(
Ω2−E2+T−2

2E

)2
+ T−2

. (8.89)

Για T → ∞, η Εξ. (5.44) δίνει |f̃(E)|2 = πT
4
δ
(

Ω2−E2

2E

)
= πT

2
[δ(E − Ω) + δ(E + Ω)]. Με την ίδια

λογική που οδηγεί στο χρυσό κανόνα του Φέρμι, βρίσκουμε το ρυθμό ιονισμού

wion =
π

2
[A(E0 + Ω) + A(E0 − Ω)] . (8.90)

Στο όριο Ω → 0 παίρνουμε την Εξ. (8.88).

Παράδειγμα8.1.Θεωρούμεως Ĥ0 τον τελεστή Σρέντινγκερ για σωμάτιομάζαςmσεδυναμικόV (x) =
−ηδ(x) που εξετάσαμε στο Κεφ. 6.5.1. Χαρακτηρίζεται από ένα και μοναδικό ιδιοδιάνυσμα ψ0(x) =√
mηe−mη|x| με ενέργεια E0 = −mη2

2
και γενικευμένα ιδιοδιανύσματα |k,±⟩ για = k2

2m
, που δίνο-

νται από την Εξ. (6.91). Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τα ιδιοδιανύσματα |E,±⟩ =
√

m
k
|k,±⟩, τα οποία

ικανοποιούν τη σχέση κανονικοποίησης ⟨E,±|E ′,±⟩ = δ(E − E ′).
Θεωρούμε τη δράση ενός εξωτερικού παλμού V̂ (t) = f(t)x̂, όπου η συνάρτηση f(t) μηδενίζεται

έξω από το διάστημα [0, T ]. Χρησιμοποιώντας την ταυτότητα
∫∞
0
dxxe−ax = a−2 και την Εξ. (6.92),

παίρνουμε

⟨0|x̂|E,±⟩ =
√

η

2π

iη(2mE)1/4

(E − E0)2
. (8.91)

Αμέσως βρίσκουμε ότι

A(E) =

{
η3

π

√
2mE

(E−E0)4
, E ≥ 0

0, E < 0.
(8.92)

187



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η πιθανότητα ιονισμού είναι

pion =
η3

π

∫ ∞

0

dE|f̃(E0 − E)|2
√
2mE

(E − E0)4
. (8.93)

Για πολύ σύντομο παλμό, γράφουμε f(t) = λδ(t− t0) για κάποια σταθερά λ και t0 ∈ [0, T ]. Σ’ αυτήν
την περίπτωση f̃(E) = λe−iEt0 , οπότε

pion =
η3λ2

π

∫ ∞

0

dE

√
2mE

(E − E0)4
=

λ2

2m2η2
, (8.94)

όπου χρησιμοποιήσαμε το ολοκλήρωμα
∫∞
0
dx

√
x

(x+a)4
= π

16a5/2
.

Ο ρυθμός ιονισμού μηδενίζεται για σταθερό εξωτερικό πεδίο, αφού A(E0) = 0, ενώ για περιο-
δική διαταραχή, η Εξ. (8.90) σημαίνει ότι ο ρυθμός ιονισμού είναι μη μηδενικός μόνο όταν Ω > |E0|
και ίσος με π

2
A(Ω− |E0|).

8.4.4 Ταλαντώσεις Ράμπι
Στη συνέχεια, εξετάζουμε την εξέλιξη ενός κιούμπιτ κάτω από τη δράση ενός ισχυρού χρονοεξαρ-

τώμενου πεδίου, για το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαταρακτική έκφραση του
τελεστή χρονικής εξέλιξης.

Θεωρούμε τη χρονοεξαρτημένη Χαμιλτονιανή

Ĥ(t) =
ω

2
(Î + σ̂3) + gf(t)σ̂1, (8.95)

όπου ω > 0 και g σταθερά με διαστάσεις ενέργειας. Η Χαμιλτονιανή (8.95) περιγράφει, για παρά-
δειγμα, τη θεμελιώδη (|0⟩) και τη διεγερμένη (|1⟩) ενεργειακή στάθμη ενός ατόμου η οποία υπόκει-
ται στη δράση ενός κλασικού εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (λέιζερ) που μεταβάλλεται στο
χρόνο σύμφωνα με τη συνάρτηση f(t).

Γράφουμε τη Χαμιλτονιανή (8.95) ως Ĥ0 + V̂ , ξεχωρίζοντας τον τελεστή Ĥ0 που περιγράφει την
ενδογενή δυναμική του κιούμπιτ από τον τελεστή V̂ που περιγράφει τη δράση του εξωτερικού πε-
δίου.

Ĥ0 =
ω

2
(Î + σ̂3) = ω

(
1 0
0 0

)
V̂ = gf(t)σ̂1 = g

(
0 f(t)
f(t) 0

)
. (8.95)

Έστω Û(t) ο τελεστής χρονικής εξέλιξης που αντιστοιχεί στη Χαμιλτονιανή (8.95). Ορίζουμε τον
τελεστή Ô(t) = eiĤ0tÛ(t). Παραγωγίζοντας ως προς t βρίσκουμε

i
∂

∂t
Ô(t) = V̂ (t)Ô(t), (8.96)

όπου

V̂ (t) = eiĤ0tV̂ e−iĤ0t =

(
eiωt 0
0 1

)(
0 gf(t)

gf(t) 0

)(
e−iωt 0
0 1

)
= gf(t)

(
0 eiωt

e−iωt 0

)
. (8.96)
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Η εξίσωση (8.96) δεν έχει ακριβή λύση για γενικό f(t), γι’ αυτό το λόγο καταφεύγουμε σε προ-
σεγγίσεις για την επίλυση της. Η προσέγγιση τυχαίου κύματος (RandomWave Approxima on, RWA)
είναι χρήσιμη όταν η εξωτερική δύναμη είναι περιοδική με συχνότητα πολύ κοντά σ’ αυτή του κιού-
μπιτ. Έστω f(t) = cos(ω̃t), ω̃ μια εξωτερική συχνότητα που θεωρούμε ότι ικανοποιεί τη συνθήκη
|ω̃ − ω| << ω. Ο τελεστής (8.96) γίνεται

V̂ (t) =
g

2

(
0 ei(ω+ω̃)t + ei(ω−ω̃)t

e−i(ω+ω̃)t + e−i(ω−ω̃)t 0

)
. (8.97)

Η προσέγγιση τυχαίου κύματος βασίζεται στο ότι, για |ω̃ − ω| << ω, οι ταλαντώσεις με συχνότητα
ω̃ + ω είναι πολύ πιο γρήγορες από τις ταλαντώσεις με συχνότητα |ω − ω̃|. Στη διάρκεια μία περιό-
δου των δεύτερων οι πρώτες έχουν επαναληφθεί πολλές φορές. Αν μας ενδιαφέρουν μετρήσεις σε
χρονικές κλίμακες πολύ μεγαλύτερες του ω̃−1 μπορούμε να πάρουμε ένα μέσο όρο των γρήγορων
ταλαντώσεων αφού γίνονται σε χρόνους που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι ο
όρος ei(ω+ω̃)t στην Εξ. (8.97) μπορεί να αντικατασταθεί από τη μέση τιμή του σε μία περίοδο, που
είναι μηδέν. Έτσι,

V̂ (t) ≃ g

2

(
0 ei(ω−ω̃)t

e−i(ω−ω̃)t 0

)
= eiĤ1tV̂1e

−iĤ1t, (8.98)

όπου

Ĥ1 =
1

2
∆σ̂3 V̂1 =

g

2
σ1. (8.99)

Η ποσότητα∆ = ω− ω̃ είναι η διαφορά της εξωτερικής συχνότητας από την εσωτερική του κιούμπιτ
και καλείται αποσυντονισμός του συστήματος.

Για να λύσουμε την Εξ. (8.96), ορίζουμε Ô1(t) = e−iĤ1tÔ(t), οπότε από την Εξ. (8.98) βρίσκουμε

i
∂

∂t
Ô1(t) = Ĥ2Ô1(t), (8.100)

όπου Ĥ2 = Ĥ1 + V̂1. Η λύση της Εξ. (8.100) είναι Ô1(t) = e−iĤ2t, και χρησιμοποιώντας την Εξ. (8.32)
βρίσκουμε

Ô1(t) = cos(ΩRt)Î + i
sin(ΩRt)

2ΩR

(gσ̂1 +∆σ̂3), (8.101)

όπου η συχνότητα

ΩR =
1

2

√
∆2 + g2, (8.102)

καλείται συχνότητα Ράμπι (Rabi) του συστήματος.
Ο συνολικός τελεστής χρονικής εξέλιξης είναι Û(t) = e−iĤ0te−iĤ1te−iĤ2t. Αν τη στιγμή t = 0,

το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση |0⟩, η πιθανότητα να βρεθεί στην κατάσταση |1⟩ τη χρονική
στιγμή t είναι p(1, t) = |⟨1|Û(t)|0⟩|2. Καθώς ⟨1|Û(t)|0⟩ = eiωt+

i∆
2
t⟨1|e−iĤ2t|0⟩, παίρνουμε

p(1, t) = |⟨1|e−iĤ2t|0⟩|2 = g2

4Ω2
R

sin2(ΩRt), (8.103)

όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (8.32).
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Η πιθανότητα (8.103) είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου και περιγράφει ταλαντώσεις Ρά-
μπι (Rabi). Οι ταλαντώσεις αυτές είναι αξιοσημείωτες, γιατί η συχνότητά ΩR δεν είναι κοντά ούτε
στην εσωτερική συχνότητα του κιούμπιτ ούτε στη συχνότητα της εξωτερικής δύναμης. Εν γένει είναι
πολύ μικρότερη από τις παραπάνω, σε βαθμό που η περίοδος μίας ταλάντωσης μπορεί να διακρι-
θεί πειραματικά. Επίσης, τόσο η συχνότητα ∆ όσο και η σταθερά σύζευξης g είναι χαρακτηριστικά
της εξωτερικής πηγής και μπορούν να ρυθμίζονται κατά βούληση από τον πειραματικό. Για παρά-
δειγμα, αν το κιούμπιτ αντιστοιχεί σε ένα άτομο και η εξωτερική περιοδική δύναμη αντιστοιχεί σε
προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (λέιζερ), το g είναι ανάλογο της έντασης του ηλεκτρι-
κού πεδίου, η οποία αποτελεί ρυθμιζόμενη παράμετρο του λέιζερ.

8.5 Η αδιαβατική προσέγγιση

8.5.1 Το αδιαβατικό θεώρημα
Στη συνέχεια εξετάζουμε την περίπτωση όπου η χρονική εξάρτηση της Χαμιλτονιανής Ĥ(t) εί-

ναι εξαιρετικά ασθενής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η περίπτωση που η Χαμιλτονιανή εξαρτάται
από κάποιες εξωτερικές παραμέτρους, οι τιμές των οποίων μεταβάλλονται σε χρονική κλίμακα πολύ
μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στους μικροσκοπικούς χρόνους της κβαντικής εξέλιξης. Τέ-
τοια περίπτωση είναι η αργή μεταβολή ενός εξωτερικού πεδίου ή η κίνηση των τοιχωμάτων για ένα
σωμάτιο περιορισμένο σε κουτί.

Σ’ αυτό το πρόβλημα είναι χρήσιμο να ορίσουμε τα στιγμιαία ιδιοδιανύσματα |n, t⟩ και τις στιγ-
μιαίες ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής Ĥ(t),

Ĥ|n, t⟩ = En(t)|n, t⟩. (8.104)

Θεωρούμε για ευκολία ότι η Χαμιλτονιανή έχει αμιγώς διακριτό φάσμα.
Αναπτύσσουμε τη γενική λύση |ψ(t)⟩ της εξίσωσης Σρέντινγκερ

i
∂

∂t
|ψ(t)⟩ = Ĥ|ψ(t)⟩, (8.105)

ως προς τη βάση των στιγμιαίων ιδιοδιανυσμάτων, |ψ(t)⟩ =
∑

n cn(t)|n, t⟩. Η Εξ. (8.105) γίνεται∑
n

[
(ċn(t)− iEn(t))|n, t⟩+ cn(t)

d

dt
|n, t⟩

]
= 0. (8.106)

Γράφουμε cn(t) = bn(t)e
−iθn(t), όπου θn =

∫ t
0
dsEn(s), οπότε η Εξ. (8.106) γίνεται∑

n

e−iθn(t)
[
ḃn(t)|n, t⟩+ bn(t)

d

dt
|n, t⟩

]
= 0. (8.107)

Πολλαπλασιάζοντας με το μπρα ⟨m, t|, παίρνουμε

ḃm(t) +
∑
n

bn(t)e
−i[θn(t)−θm(t)]⟨m, t| d

dt
|n, t⟩ = 0. (8.108)

Για να υπολογίσουμε το ⟨m, t| d
dt
|n, t⟩ παραγωγίζουμε ως προς t και τα δύο σκέλη της Εξ. (8.104),

οπότε βρίσκουμε ˙̂
H|n, t⟩+Ĥ d

dt
|n, t⟩ = Ėn(t)|n, t⟩+En(t) ddt |n, t⟩. Πολλαπλασιάζουμε από αριστερά

με το μπρα ⟨m, t|, οπότε

[Em(t)− En(t)]⟨m, t|
d

dt
|n, t⟩ = Ėnδmn − ⟨m, t| ˙̂H|n, t⟩. (8.109)

190



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Γιαm ̸= n και απουσία εκφυλισμού,

⟨m, t| d
dt
|n, t⟩ = ⟨m, t| ˙̂H|n, t⟩

En(t)− Em(t)
. (8.110)

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (8.108) βρίσκουμε

ḃm(t) + ⟨m, t| d
dt
|m, t⟩bm(t) +

∑
n̸=m

bn(t)e
−i[θn(t)−θm(t)] ⟨m, t| ˙̂H|n, t⟩

En(t)− Em(t)
= 0. (8.111)

Στο Ένθετο 8.2 αποδεικνύεται ότι για επαρκώς αργή μεταβολή της Χαμιλτονιανής με το χρόνο, ο
τελευταίος όρος στην Εξ. (8.111) γίνεται πολύ μικρός και μπορεί να αγνοηθεί. Αυτό το αποτέλεσμα
είναι γνωστό ως αδιαβατικό θεώρημα. Οπότε η Εξ. (8.111) γίνεται

ḃm(t) + ⟨m, t| d
dt
|m, t⟩bm(t) = 0. (8.112)

Η ποσότητα ⟨m, t| d
dt
|m, t⟩ είναι καθαρά φανταστική καθότι η παραγώγιση της συνθήκης κανονικο-

ποίησης ⟨m, t|m, t⟩ = 1, δίνει Re⟨m, t| d
dt
|m, t⟩ = 0. Γράφουμε λοιπόν

⟨m, t| d
dt
|m, t⟩ = −iRm(t), (8.113)

οπότε η Εξ. (8.111) λύνεται ως

bm(t) = bm(0)e
−i

∫ t
0 dsRm(s). (8.114)

Άρα η γενική λύση της εξίσωσης Σρέντινγκερ γράφεται ως

|ψ(t)⟩ =
∑
n

cn(0)e
−i

∫ t
0 ds[Rn(s)−En(s)]|n, t⟩. (8.115)

Αυτό σημαίνει ότι αν το σύστημα βρίσκεται αρχικά σε μία στιγμιαία ιδιοκατάσταση |n, t⟩ της Χα-
μιλτονιανής, θα παραμείνει σε στιγμιαία ιδιοκατάσταση αποκομίζοντας κατά τη χρονική εξέλιξη μία
φάση

ϕn(t) =

∫
ds⟨n, s|i d

ds
− Ĥ(s)|n, s⟩ = γn(t)− χn(t), (8.116)

όπου γn(t)
∫
ds⟨n, s|i d

ds
|n, s⟩ είναι η κινηματική συνεισφορά στη φάση και χn(t) =

∫
dsEn(s) η

δυναμική συνεισφορά στη φάση.

Ένθετο 8.2. Απόδειξη του αδιαβατικού θεωρήματος

Για να εξετάσουμε την περίπτωση της εξαιρετικά αργής μεταβολής της Χαμιλτονιανής θεωρούμε ότι η εξάρ-
τηση της Ĥ από το χρόνο είναι μέσω του συνδυασμού t/µ, όπου το µ είναι μία αδιάστατη ποσότητα που
παίρνει μεγάλες τιμές. Βεβαίως την ίδια εξάρτηση από το χρόνο θα έχουν και τα γενικευμένα ιδιοδιανύ-
σματα |n, t⟩ και οι γενικευμένες ιδιοτιμές En(t). Το ζητούμενο είναι να βρούμε τη μορφή της Εξ. (8.111)
στο όριο µ→ ∞. Αλλάζουμε μεταβλητή χρόνου σε τ = t/µ, οπότε η Εξ. (8.111) γίνεται

d

dτ
bm(τ) + ⟨m, τ | d

dτ
|m, τ⟩bm(τ) +

∑
n ̸=m

bn(τ)e
−iµ[θn(τ)−θm(τ)] ⟨m, τ |

˙̂
H(τ)|n, τ⟩

En(τ)− Em(τ)
= 0 (8.117)

Ολοκληρώνοντας όλους τους όρους της Εξ. (8.117) παίρνουμε

191



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

bm(τ)− bm(0) +

∫ τ

0

ds⟨m, s| d
ds

|m, s⟩bm(s) (8.118)

+
∑
n ̸=m

∫ τ

0

dsbn(s)e
−iµ[θn(s)−θm(s)] ⟨m, s|

˙̂
H(s)|n, s⟩

En(s)− Em(s)
= 0 (8.119)

Θεωρούμε ότι οι ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον ϵ0 για όλες
τις χρονικές στιγμές, δηλαδή

|En(t)− Em(t)| > ϵ0 (8.120)

για κάθε n,m με n ̸= m. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα θn(s)−θm(s) είναι πάντα είτε θετική είτε αρνητική.
Επιπλέον |θn(s) − θm(s)| ≥ ϵ0s, οπότε η φάση αλλάζει με συχνότητα μεγαλύτερη του ϵ0. Άρα το ολοκλή-
ρωμα στον τελευταίο όρο της Εξ. (8.119) είναι της μορφής I(τ) =

∫ τ
0
dse±iµa(s)f(s), όπου a(s) μια θετική

αύξουσα συνάρτηση και f(s) μια συνεχής συνάρτηση. Με ολοκλήρωση κατά παράγοντες βρίσκουμε

I(τ) =
1

±iµ

(
e±iµa(s)

f(s)

ȧ(s)
|τ0 −

∫ τ

0

dse±iµa(s)g(s)

)
, (8.121)

όπου g(s) = d
ds
f(s)
ȧ(s) . Το ολοκλήρωμα στην Εξ. (8.121) είναι κι αυτό της ίδιας μορφής με το I(t), οπότε με

ολοκλήρωση κατά παράγοντες εμφανίζει κι αυτό έναν πολλαπλασιαστικό όρο µ−1 και ένα άλλο ολοκλή-
ρωμα ίδιου τύπου. Καταλήγουμε ότι το I(s) συμπεριφέρεται ως µ−1 για μεγάλα µ, οπότε στο όριο µ→ 0,
I(t) = 0.

Άρα ο τελευταίος όρος της Εξ (8.111) είναι πολύ μικρός στο όριο της εξαιρετικά αργούς μεταβολής.
Αποδείξαμε λοιπόν το αδιαβατικό θεώρημα. Στην παραπάνω απόδειξη θεωρήσαμε Χαμιλτονιανή με δια-
κριτό φάσμα, χωρίς εκφυλισμό και υπό τη συνθήκη (8.120), όπως στην αρχική απόδειξη του φασματικού
θεωρήματος από τουςΜπορν και Φοκ [131]. Το θεώρημα έχει γενικευτεί για Χαμιλτονιανή με εκφυλισμένες
ιδιοτιμές [132] και απουσία της συνθήκης (8.120) [133].

8.5.2 Γεωμετρική φάση
Έστωότι τοφυσικόμαςσύστημα χαρακτηρίζεται από κάποιες εξωτερικές παραμέτρουςa1, a2, . . . , an,

οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν μακροσκοπικά. Για παράδειγμα, τα ai μπορούν να αντιστοιχούν
σε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο ή στις διαστάσεις ενός κουτιού στο οποίο είναι κλει-
σμένο το σύστημα. Κάθε δυνατή τιμή των a1, a2, . . . , an ορίζει ένα σημείο ενός συνόλου Γ και θα
αναπαρίσταται από ένα διάνυσμα aaa.

Σ’ αυτό το σύστημα η Χαμιλτονιανή Ĥ(aaa) είναι συνάρτηση του aaa, και ομοίως οι ιδιοτιμές της
En(aaa) και τα ιδιοδιανύσματα |n,aaa⟩. Έστω ότι αλλάζουμε τις τιμές των εξωτερικών παραμέτρων με το
χρόνο, ώστε να ορίζεται μία διαδρομή aaa(t) στο Γ. Για επαρκώς αργή μεταβολή ισχύει το αδιαβατικό
θεώρημα. Έστω ότι η αρχική κατάσταση είναι ιδιοδιάνυσμα της αρχικής Χαμιλτονιανής Ĥ[aaa(0)]. Γρά-
φουμε την κατάσταση τη χρονική στιγμή t ως |aaa(t)⟩, όπου αγνοούμε το δείκτη n που προσδιορίζει
την ιδιοτιμή.

Αγνοώντας το δείκτη n, γράφουμε R(t) = i⟨aaa(t)| d
dt
|aaa(t)⟩ =

∑
iAi[aaa(t)]dai/dt, όπου

Ai(aaa) = i⟨aaa| ∂
∂ai

|aaa⟩ (8.122)

είναι ένα διανυσματικό πεδίο ορισμένο στο Γ, το οποίο καλείται σύνδεση Μπέρυ (M. Berry).
Έστω τώραότι η διαδρομήaaa(t) είναι κλειστή, δηλαδήaaa(T ) = aaa(0). Τότε η κινηματική συνεισφορά

στη φάση

γ =
∑
i

∫ T

0

dtAi(aaa(t))
dai(t)

dt
=

∮
AAA · daaa, (8.123)
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εξαρτάται μόνο από την κλειστή διαδρομή και όχι από το πώς αυτή εξαρτάται από το χρόνο t. Γι’ αυτό
το λόγο καλείται γεωμετρική φάση [134].

Παρατηρούμε ότι η γεωμετρική φάση μηδενίζεται αν Ai = ∂f/∂ai για οποιαδήποτε βαθμωτή
συνάρτηση f στο Γ. Οπότε ο μετασχηματισμός βαθμίδας,

Ai → Ai +
∂f

∂ai
, (8.124)

ανάλογος της Εξ. (1.19) για το ΗΜ πεδίο, δεν αλλάζει την τιμή της γεωμετρικής φάσης.

Παράδειγμα 8.3. Θεωρούμε κιούμπιτ με χρονοεξαρτημένη Χαμιλτονιανή Ĥ = −aaa(t) · σσσ. Εφόσον το
διάνυσμα aaa έχει τρεις συνιστώσες, ο χώρος Γ ταυτίζεται με τοRRR3.

Από την Εξ. (6.17), τα στιγμιαία ιδιοδιανύσματα |aaa⟩ με τη χαμηλότερη ενέργεια (−|aaa(t)|) είναι της
μορφής

|aaa⟩ = 1√
2|aaa|(|aaa| − a3)

(
a1 − ia2
|aaa| − a3

)
. (8.125)

Είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε τις συνήθεις πολικές συντεταγμένες (a, θ, ϕ), όπουa1 = a sin θ cosϕ,
a2 = a sin θ sinϕ, a3 = a cos θ, έτσι ώστε

|aaa⟩ =
(

cos θ
2
e−iϕ

sin θ
2

)
. (8.126)

Τα διανύσματα |aaa⟩ δεν εξαρτώνται από την παράμετρο a = |aaa|.
Διαφορίζοντας βρίσκουμε ότι

d|aaa⟩ =
( (

−1
2
sin θ

2
dθ − i cos θ

2
dϕ
)
e−iϕ

1
2
cos θ

2
dθ

)
. (8.127)

Για να βρούμε τη σύνδεση Μπέρυ υπολογίζουμε το εσωτερικό γινόμενο

⟨aaa|d|aaa⟩ = cos
θ

2

(
−1

2
sin

θ

2
dθ − i cos

θ

2
dϕ

)
+

1

2
sin

θ

2
cos

θ

2
dθ = − i

2
(1 + cos θ)dϕ. (8.128)

Η σύνδεση Μπέρυ έχει συνιστώσες

Aθ = 0, Aϕ =
1

2
(1 + cos θ). (8.129)

Με ένα μετασχηματισμό βαθμίδας μπορούμε να αφαιρέσουμε το σταθερό όρο 1
2
από το Aϕ έτσι

ώστε Aϕ = 1
2
cos θ. Από το θεώρημα του Στόουκς, η γεωμετρική φάση γ(C) = 1

2

∮
C
cos θdϕ για μια

κλειστή διαδρομή C ισούται με −1
2

∫
S
sin θdθdϕ, όπου S η περιοχή της μοναδιαίας σφαίρας που

περικλείεται από τηνC. Το ολοκλήρωμα
∫
S
sin θdθdϕ είναι ίσο με το εμβαδόν της S, η ισοδύναμα με

τη στερεά γωνία Ω(C) ως προς το κέντρο της σφαίρας. Καταλήγουμε λοιπόν ότι

γ(C) = −1

2
Ω(C). (8.130)

Ομοίως για τα στιγμιαία ιδιοδιανύσματα μέγιστης ενέργειας, η γεωμετρική φάση σε μια διαδρομή
C υπολογίζεται γ(C) = 1

2
Ω(C).
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Ερωτήσεις
1. Συναντάτε τον εξής ισχυρισμό. ”Η σχέση αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου σημαίνει ότι για πολύ μικρούς

χρόνους η ενέργεια δε διατηρείται στην κβαντική θεωρία.” Ποια είναι η γνώμη σας;

2. Διατυπώστε ακριβώς τον ορισμό των χρονικών παραμέτρων που εμφανίζονται στις διαφορετικές εφαρ-
μογές της σχέσης αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου στο Κεφ. 8.2.3.

3. Εξετάστε τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της Εξ. (8.66) και προτείνετε πε-
ριπτώσεις που η Εξ. (8.66) δεν ισχύει.

4. Πώς αλλάζει η γεωμετρική φάση αν η Χαμιλτονιανή Ĥ(t) αντικατασταθεί από την f(t)Ĥ(t) για κάποια
συνάρτηση f ;

Ασκήσεις
1. Έστω κιούμπιτ με Χαμιλτονιανή Ĥ = ωσ̂3, όπου ω > 0, που προετοιμάζεται σε αρχική κατάσταση ρ̂0

(t = 0). Αν τη χρονική στιγμή t γίνει μέτρηση της ποσότητας Â = σ1, ποιες είναι οι πιθανότητες για τα
αποτελέσματα της μέτρησης; Θεωρείστε το γενικότερο δυνατό ρ̂0.

2. Έστω κβαντικό σύστημα που περιγράφεται από το χώρο ΧίλμπερτCCC3. Η Χαμιλτονιανή του συστήματος
έχει ιδιοδιανύσματα |1⟩, |2⟩, |3⟩, με αντίστοιχες ιδιοτιμές E1 = 0, E2 = ω,E3 = 3ω, όπου ω > 0. Το
σύστημα προετοιμάζεται αρχικά (t = 0) σε μία κατάσταση

ρ̂0 =
2

3
|α+⟩⟨α+|+

1

3
|α−⟩⟨α−|,

όπου |α±⟩ = 1
2(|1⟩ ±

√
2|2⟩ + |3⟩). Μετά από χρόνο t γίνεται μέτρηση που αντιστοιχεί στον τελεστή

Â = k|α+⟩⟨a+|−k|α−⟩⟨a−|, όπου k > 0. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα της μέτρησης, και ποιες
οι αντίστοιχες πιθανότητες;

3. Θεωρείστε την εξελισσόμενη κυματοσυνάρτηση (8.42) για ελεύθερο σωμάτιο και χρησιμοποιείστε τη
θέση x̂ του σωματιδίουως ‘ρολόι’ για το χρόνο. Βρείτε την αβεβαιότητα του χρόνου δt κατάΜάντελσταμ
και Ταμ, και υπολογίστε το γινόμενο∆Hδt.

4. Αποδείξτε την ανισότητα (8.27).

5. (α) Δείξτε ότι η ισότητα στην Εξ. (8.26) προκύπτει για καταστάσεις |ψ⟩ = 1√
2
(|0⟩ + eiθ|1⟩), όπου |0⟩ η

θεμελιώδης και |1⟩ η πρώτη διεγερμένη. (β) Αποδείξτε την ανισότητα−π2

4 (1−cosx)+x sinx+2x2 ≥ 0

προκειμένου να δείξετε ότι a(t) ≥ 1 + 4t
π2 ȧ − 4t2

π2 (∆H)2, όπου το a(t) δίνεται από την Εξ. (8.20). (γ)
Δείξτε ότι η κατάσταση |ψ⟩ δίνει ισότητα και στην Εξ. (8.26).

6. Υπολογίστε το διαδότη για ελεύθερο σωμάτιο μάζαςm που κινείται στην ημιευθεία.

7. Υπολογίστε το διαδότη για ένα σωμάτιο που κινείται σε μία διάσταση, όταν η σχέση ενέργειας-ορμής
για το σωμάτιο είναι E = v|p|, όπου v η ταχύτητα διάδοσης.

8. Βρείτε το διαδότη (8.59) για τον αρμονικό ταλαντωτή από την Εξ. (8.58). Χρησιμοποιείστε την ταυτότητα
για n-διάστατο Γκαουσιανό ολοκλήρωμα∫

dnξe−
1
2
ξTAξ+bT ξ =

(2π)n/2

detA
eb

TA−1b,

όπου ξ και b διανύσματα στήλης και A θετικός πίνακας.
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9. Έστω ο διαδότης ενός σωματιδίου Gt(x, x′) = ⟨x|e−iĤt|x′⟩ για μιγαδική παράμετρο χρόνου t = −iτ ,
τ > 0. (α) Δείξτε ότι για τ → ∞, η κυρίαρχησυνεισφοράστοδιαδότη είναι της μορφήςψ0(x)ψ

∗
0(x

′)e−E0τ ,
όπουψ0 η ιδιοκατάσταση χαμηλότερης ενέργειας καιE0 η αντίστοιχη ιδιοτιμή. (β) Υπολογίστε τοψ0(x)
και το E0 για το διαδότη του αρμονικού ταλαντωτή (8.59).

10. Γράψτε την κυματοσυνάρτηση (8.61) για x < a. Θεωρώντας σχεδόν μονοχρωματική αρχική κατάσταση
με ορμή p0 δείξτε ότι για t→ ∞, Prob(x < a, t) = |Rp0 |2.

11. (α) Αποδείξτε την Εξ. (8.70). (β) Βρείτε το χρόνο τ που κάνει ένα σωμάτιο για να διασχίσει το δυναμικό
δέλτα.

12. Κιούμπιτ με Χαμιλτονιανή Ĥ0 =
1
2ωσ̂3 προετοιμάζεται στη θεμελιώδη κατάσταση |0⟩. Τη χρονική στιγμή

t = 0 δρα πάνω του ασθενής παλμός διάρκειας T , που αντιστοιχεί σε όρο αλληλεπίδρασης f(t)σ̂1
στη Χαμιλτονιανή. Υπολογίστε την πιθανότητα να έχει διεγερθεί το κιούμπιτ για t > T , αν (α) f(t) =
g sin

(
πt
T

)
, (β) f(t) = g και (γ) f(t) = λδ(t), για σταθερές g και λ.

13. Αρμονικός ταλαντωτής συχνότητας ω προετοιμάζεται στη θεμελιώδη κατάσταση |0⟩. Τη χρονική στιγμή
t = 0 δρα πάνω του ασθενής παλμός διάρκειας T , που αντιστοιχεί σε έναν όρο αλληλεπίδρασης f(t)x̂
στη Χαμιλτονιανή. Υπολογίστε την πιθανότητα να βρεθεί στη διεγερμένη κατάσταση |n⟩ (n > 0) για
t > T , αν (α) f(t) = g sin

(
πt
T

)
, (β) f(t) = g και (γ) f(t) = λδ(t), για σταθερές g και λ.

14. Αποδείξτε την Εξ. (8.91).

15. Υπολογίστε τον τελεστή χρονικής εξέλιξης για κιούμπιτ με Χαμιλτονιανή (8.95) στα πλαίσια της αδιαβα-
τικής προσέγγισης.

16. Σωμάτιο μάζαςm σε μία διάσταση κινείται υπό χρονοεξαρτημένο δυναμικό δέλτα V (x) = −η(t)δ(x),
για η(t) = η0 + γ cos(ωt), όπου η0 > γ > 0. Υπολογίστε στην αδιαβατική προσέγγιση τη γεωμετρική
και τη δυναμική φάση για τη θεμελιώδη κατάσταση του.

17. Τα στιγμιαία ιδιοδιανύσματα |n, t⟩ μιας χρονοεξαρτημένης Χαμιλτονιανής μπορούν να οριστούν και με
διαφορετικές χρονοεξαρτημένες φάσεις eiθn(t)|n, t⟩. Δείξτε ότι κάτω από το μετασχηματισμό |n, t⟩ →
eiθn(t)|n, t⟩, η φάση (8.116) μετασχηματίζεται ως ϕn(t) → ϕn(t)− [θn(t)− θn(0)].

18. Σωμάτιο βρίσκεται εντός μονοδιάστατου κουτιού [0, L(t)], με την απόσταση των τοιχωμάτων να με-
ταβάλλεται με το χρόνο ως L(t) = L0 + a sin(ωt), 0 < a < L0. Αν αρχικά βρίσκεται σε γραμμική
επαλληλία 1√

2
(|1⟩+ |2⟩) της στιγμιαίας Χαμιλτονιανής, βρείτε την κατάσταση τη χρονική στιγμή t = 2π

ω

στην αδιαβατική προσέγγιση.

19. Θεωρείστε ότι ένα σωμάτιο σε μία διάσταση δρα κάτω από χρονοεξαρτημένη Χαμιλτονιανή που το υπο-
χρεώνει να εξελίσσεται σε μία διαδρομή από σύμφωνες καταστάσεις |z(t)⟩. Υπολογίστε την αντίστοιχη
σύνδεση Μπέρυ.

Βιβλιογραφία
• Για το χρόνο στην κβαντική θεωρία, βλ. το άρθρο του Zeh, Time in Quantum Theory, στο Compendium

of Quantum Physics [135], το βιβλίο του Zeh [136] ενώ μια ιστορική επισκόπηση δίνεται στο εισαγωγικό
άρθρο από τον J. C. Muga στον τόμο [137]. Για ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης για το χρόνο στην
κβαντική θεωρία βλέπε το άρθρο Isham και Savvidou [138].

• Για τη σχέση αβεβαιότητας ενέργειας-χρόνου, βλ. το άρθρα επισκόπησης του Busch στο [137] και το
[139].

• Για τη γεωμετρική φάση και τις εφαρμογές της, βλ. τον τόμο [140].
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Κεφάλαιο 9

Αναγωγή της κβαντικής κατάστασης

...οι κβαντομηχανικές εξισώσεις κίνησης δεν περιγράφουν τη διαδικασία της μέτρησης. Απλά
βοηθούν στον υπολογισμό των πιθανοτήτων για τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτές οι
πιθανότητες αποτελούν το πραγματικό περιεχόμενο της κβαντικής θεωρίας. Ο φορμαλισμός των
καταστατικών διανυσμάτων, εξισώσεων κίνησης κοκ είναι απλά το μέσο για να υπολογιστούν
αυτές οι πιθανότητες. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων είναι η μόνη ”πραγματικότητα” που
υπόκειται της κβαντικής μηχανικής. Το καταστατικό διάνυσμα δεν αναπαριστά την
πραγματικότητα. Είναι απλά ένα υπολογιστικό εργαλείο.

Ε. Βίγκνερ [142]

9.1 Κλασική αναγωγή της κατάστασης
Πολλά πειράματα απαιτούν την εκτέλεση όχι μίας αλλά περισσοτέρων μετρήσεων σε ένα μικρο-

σκοπικό σύστημα. Για παράδειγμα, έστω ότι μελετάμε ένα σωμάτιο Α το οποίο διασπάται σε ένα
ζεύγος σωματιδίων Β και Γ που κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και το καθένα ανιχνεύ-
εται από διαφορετικό ανιχνευτή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Χρειαζόμαστε έναν κανόνα που
μας λέει πώς να ενσωματώσουμε την πληροφορία από την πρώτη μέτρηση (έστω του σωματιδίου Β)
στην κβαντική κατάσταση προκειμένου να περιγράψουμε τη δεύτερη μέτρηση (του σωματιδίου Γ).

Ας δούμε πρώτα το αντίστοιχο πρόβλημα στο επίπεδο της κλασικής θεωρίας πιθανοτήτων. Έστω
ότι έχουμε ένα σύστημα που περιγράφεται από έναν καταστατικό χώρο Γ. Προετοιμάζουμε ένα στα-
τιστικό σύνολο από τέτοια συστήματα που περιγράφονται από την πυκνότητα πιθανότητας p(x),
όπου x ∈ Γ. Σε κάθε σύστημα κάνουμε δύο διαδοχικές μετρήσεις, πρώτα μία που αντιστοιχεί σε
συνάρτηση F και κατόπιν μία που αντιστοιχεί σε συνάρτηση G. Έστω Cλ το υποσύνολο του Γ που
αντιστοιχεί σε τιμή λ της συνάρτησης F , (F (x) = λ) καιDµ το υποσύνολο του Γ που αντιστοιχεί σε
τιμές µ της συνάρτησηςG (G(x) = µ).

Όταν γίνει η μέτρηση του F τότε ένα κλάσμα

Prob(λ) =
∫
Cλ

p(x)dx =

∫
dxχCλ

(x)p(x) (9.1)

του στατιστικού συνόλου θα βρεθεί με τιμή λ. Η από κοινού πιθανότητα Prob(λ, µ) να έχει βρεθεί
λ στην πρώτη και µ στη δεύτερη μέτρηση ταυτίζεται με την πιθανότητα το σύστημα να βρεθεί στην
τομή Cλ ∩Dµ, δηλαδή

Prob(λ, µ) =
∫
Cλ∩Dµ

dxp(x) =

∫
dxχCλ∩Dµ(x) =

∫
dxχDµ(x) [χCλ

(x)p(x)] . (9.2)
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Η δεσμευμένη πιθανότητα Prob(µ|λ) να μετρήσουμε µ δεδομένου ότι έχουμε μετρήσει λ είναι

Prob(µ|λ) = Prob(λ, µ)
Prob(λ)

=

∫
dxχDµ(x)

χCλ
(x)p(x)

Prob(λ)
. (9.3)

Δηλαδή για να πάρουμε τη δεσμευμένη πιθανότητα Prob(µ|λ) περιγράφουμε το στατιστικό υπο-
σύνολο που μετρήθηκε να έχει τιμή λ στην πρώτη μέτρηση με την πυκνότητα πιθανότητας

χCλ
(x)p(x)/Prob(λ).

Συμπεραίνουμε ότι στην κλασική θεωρία πιθανοτήτων, η ενσωμάτωση πληροφορίας στη στατιστική
περιγραφή λόγω μετρήσεων γίνεται με βάση τον ακόλουθο κανόνα.

Κλασικός κανόνας αναγωγής της κατάστασης. Αν ένα στατιστικό σύνολο περιγράφεται από μία πυ-
κνότητα πιθανότητας p(x), το στατιστικό υποσύνολο στο οποίο μετρήθηκε τιμή λ μιας μεταβλητής
F , περιγράφεται μετά τη μέτρηση από την πυκνότητα πιθανότητας

χCλ
(x)p(x)

Prob(λ)
.

9.2 Κβαντική αναγωγή της κατάστασης

9.2.1 Αναγωγή για καθαρές καταστάσεις
Ακολουθούμε την αναλογία μεταξύ κλασικών και κβαντικών μετρήσεων, όπως παρουσιάστηκε

στο κεφ. 5.8. Έστω ότι έχουμε δύο διαδοχικές μετρήσεις που αντιστοιχούν σε δύο τελεστές Â =∑
n anP̂n και B̂ =

∑
m bmQ̂m. Υποθέτουμε καθαρή αρχική κατάσταση |ψ⟩. Από την αναλογία μεταξύ

φασματικών προβολέων και χαρακτηριστικών συναρτήσεων οδηγούμαστε στον εξής κανόνα.

Θεμελιώδης αρχή 5. Αν ένα στατιστικό σύνολο περιγράφεται από ένα καταστατικό διάνυσμα
|ψ⟩, το στατιστικό υποσύνολο στο οποίο η μέτρηση του τελεστή Â έδωσε τιμή an περιγράφεται
από το καταστατικό διάνυσμα

|ψ; an⟩ =
P̂n|ψ⟩√
⟨ψ|P̂n|ψ⟩

. (9.2)

Η παραπάνω σχέση καλείται κανόνας αναγωγής της κβαντικής κατάστασης.

Αν οι φασματικοί προβολείς είναι μονοδιάστατοι P̂n = |n⟩⟨n|, για μια ορθοκανονική βάση |n⟩,
τότε ο κανόνας αναγωγής της κατάστασης απλοποιείται ως

|ψ⟩ → |ψ, an⟩ =
⟨n|ψ⟩
|⟨n|ψ⟩|

|n⟩. (9.3)

Η δεσμευμένη πιθανότητα να μετρηθεί τιμή bm στη δεύτερη μέτρηση αφού βρεθεί τιμή an στην
πρώτη είναι

Prob(bm|an) = ⟨ψ; an|Q̂m|ψ; an⟩ =
⟨ψ|P̂nQ̂mP̂n|ψ⟩

⟨ψ|P̂n|ψ̂⟩
. (9.4)
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Η από κοινού πιθανότητα να βρεθεί αποτέλεσμα an στην πρώτη μέτρηση και στη συνέχεια απο-
τέλεσμα bm στη δεύτερη μέτρηση είναι

Prob(an, bm) = Prob(bm|an) · Prob(an) = ⟨ψ|P̂nQ̂mP̂n|ψ⟩. (9.5)

Βλέπουμε ότι η σειρά με την οποία γίνονται οι μετρήσεις επηρεάζει τις από κοινού πιθανότητες:

Prob(an, bm) ̸= Prob(bm, an) (9.6)

εκτός αν [P̂n, Q̂m] = 0, για κάθε n καιm, ή ισοδύναμα αν [Â, B̂] = 0. Σ’ αυτήν την περίπτωση

Prob(an, bm) = ⟨ψ|P̂nQ̂m|ψ⟩. (9.7)

Αντιδιαστέλλουμε την Εξ. (9.6) με την κλασικήαπό κοινούπιθανότητα (9.2), η οποία δεν εξαρτάται
από τη σειρά των δυο μετρήσεων. Βλέπουμε ότι ο κανόνας αναγωγής της κβαντικής κατάστασης
εισάγει μία ιδιάζουσα φορά του χρόνου στην κβαντική μηχανική.

9.2.2 Αναγωγή γενικών καταστάσεων
Η Θεμελιώδης αρχή 5 εύκολα γενικεύεται για την περίπτωση που η αρχική κατάσταση του στα-

τιστικού συνόλου αντιστοιχεί σε μία μήτρα πυκνότητας ρ̂. Δεδομένου ότι μία μήτρα πυκνότητας ρ̂
αναλύεται σε ιδιοδιανύσματα |ψi⟩, ως ρ̂ =

∑
iwi|ψi⟩⟨ψi|, μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή 5 σε

κάθε διάνυσμα |ψi⟩ χωριστά. Καταλήγουμε στο εξής.

Θεμελιώδης αρχή 5β. Αν ένα στατιστικό σύνολο περιγράφεται από την μήτρα πυκνότητας ρ̂, το
στατιστικό υποσύνολο στο οποίο η μέτρηση του τελεστή Â έδωσε τιμή an περιγράφεται από την
μήτρα πυκνότητας

ρ̂(an) =
P̂nρ̂P̂n

Tr(ρ̂P̂n)
.

Η δεσμευμένη πιθανότητα Prob(an|bm) να μετρηθεί τιμή bm στη δεύτερη μέτρηση αφού βρεθεί
τιμή an στην πρώτη είναι

Prob(bm|an) =
Tr(Q̂mP̂nρ̂P̂n)

Tr(ρ̂P̂n)
, (9.7)

ενώ η από κοινού πιθανότητα Prob(an, bm) είναι

Prob(an, bm) = Tr(Q̂mP̂nρ̂P̂n) = Tr(P̂nQ̂mP̂nρ̂) (9.8)

Και πάλι η σειρά των μετρήσεων επηρεάζει τις πιθανότητες εκτός αν [Â, B̂] = 0, οπότε

Prob(an, bm) = Tr(P̂nQ̂mρ̂) (9.9)

Η σχέση (9.8) δεν περιέχει τη συνεισφορά της Χαμιλτονιανής εξέλιξης του συστήματος. Έστω ότι
το σύστημα περιγράφεται από Χαμιλτονιανή Ĥ . Αν η πρώτη μέτρηση γίνεται τη χρονική στιγμή t1
και η δεύτερη τη χρονική στιγμή t2, τότε εξελίσσουμε κάθε κατάσταση ρ̂(an) που προκύπτει μετά την
πρώτη μέτρηση ως e−iĤ(t2−t1)ρ̂(an)e

iĤ(t2−t1). Καταλήγουμε ότι

Prob(an, t1; bm, t2) = Tr(Q̂me
−iĤ(t2−t1)P̂ne

−iĤt1 ρ̂eiĤt1P̂ne
iĤ(t2−t1)). (9.10)
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9.2.3 Διαφορά κλασικής και κβαντικής αναγωγής της κατάστασης
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αναγωγή της κβαντικής κατά-

στασης είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η έννοια της δεσμευμένης πιθανότητας στην κβαντική
θεωρία. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση του κβαντικού κανόνα αναγωγής της κατά-
στασης από τον κλασικό. Αφορά την περιγραφή του στατιστικού συνόλου ύστερα από μία διαδικασία
μέτρησης.

Έστω ένα κλασικό στατιστικό σύνολο με N μέλη το οποίο περιγράφεται από μία πυκνότητα πι-
θανότητας p(x). Κάθε πιθανό αποτέλεσμα της μέτρησης λ αντιστοιχεί σε ένα στατιστικό υποσύνολο
με NProb(λ) μέλη και άρα στατιστικό βάρος Prob(λ), που περιγράφεται από μία πυκνότητα πιθα-
νότητας

pλ(x) =
χCλ

(x)p(x)

Prob(λ)
. (9.11)

Άρα μετά τη μέτρηση το όλο στατιστικό σύνολο (με τα N μέλη) περιγράφεται από τη μίξη των πυ-
κνοτήτων πιθανότητας (9.11) με βάρος Prob(λ),

p′(x) =
∑
λ

Prob(λ)pλ(x) =
∑
λ

χCλ
(x)p(x) = 1 · p(x) = p(x). (9.12)

Βλέπουμε, ότι η μέτρηση δεν άλλαξε την πυκνότητα πιθανότητας που περιγράφει το στατιστικό σύ-
νολο.

Ας εφαρμόσουμε το αντίστοιχο σκεπτικό σε ένα στατιστικό σύνολο από κβαντικά συστήματα,
το οποίο περιγράφεται από μία μήτρα πυκνότητας ρ̂. Κάθε πιθανό αποτέλεσμα an μίας μέτρησης
αντιστοιχει σε ένα στατιστικό υποσύνολο με NProb(an) μέλη, και άρα στατιστικό βάρος Prob(an),
που περιγράφεται από μία μήτρα πυκνότητας

ρ̂(an) =
P̂nρ̂P̂n
Prob(an)

. (9.13)

Μετά τη μέτρηση το όλο στατιστικό σύνολο περιγράφεται από τη μήτρα πυκνότητας

ρ̂′ =
∑
n

Prob(an)ρ̂(an) =
∑
n

P̂nρ̂P̂n, (9.14)

η οποία γενικά διαφέρει από την αρχική μήτρα πυκνότητας ρ̂. Σε αντίθεση με το τί συμβαίνει στην
κλασική θεωρία πιθανοτήτων, στην κβαντική θεωρία η ενσωμάτωση της πληροφορίας των αποτελε-
σμάτων της μέτρησης αλλάζει την κατάσταση που περιγράφει το σύστημα.

Αυτό σημαίνει το εξής. Στην κλασική θεωρία πιθανοτήτων δεν κάνει διαφορά αν έγινε μέτρηση
και εμείς δεν ξέρουμε το αποτέλεσμά της ή αν δεν έγινε καν μέτρηση σε ένα σύστημα. Η άγνοια
είναι μαθηματικά ισοδύναμη με την απουσία μέτρησης. Κβαντικά όμως αυτό δεν ισχύει: ακόμα κι
αν έχουμε άγνοια για το αποτέλεσμα της μέτρησης, τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μελλοντικής
μέτρησης στο σύστημα εξαρτώνται από το γεγονός ότι προηγήθηκε άλλη μέτρηση.

Η κβαντική κατάσταση δεν περιγράφει μόνο τη γνώση που έχουμε για ένα σύστημα, γιατί με-
ταβάλλεται στις μετρήσεις ανεξάρτητα της γνώσης μας ως παρατηρητές για το αποτέλεσμα της
μέτρησης.

Θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, μήπως η αλλαγή της κατάστασης οφείλεται σε αλληλεπί-
δραση του μετρούμενου συστήματος με τη μετρητική συσκευή; Η απάντηση είναι αρνητική. Η αλλη-
λεπίδραση με τη μετρητική συσκευή θα οδηγούσε σε μοναδιαία εξέλιξη της κβαντικής κατάστασης
σύμφωνα με την εξίσωση του Σρέντινγκερ: ρ̂ → ρ̂′ = Û ρ̂Û † για κάποιον μοναδιαίο τελεστή Û , που
δεν είναι συμβατή με την Εξ. (9.14).
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9.2.4 Διαδοχικές μετρήσεις σε κιούμπιτ
Έστω ότι κάνουμε δύο διαδοχικές μετρήσεις σε ένα κιούμπιτ, όπου η πρώτη αντιστοιχεί σε αυτο-

συζυγή τελεστή Â = σ̂1 και η δεύτερη σε αυτοσυζυγή τελεστή B̂ = σ̂3. Σύμφωνα με την Εξ. (6.18), οι
φασματικοί προβολείς P̂± και Q̂± των Â και B̂ αντίστοιχα δίνονται από τις σχέσεις

P̂+ =
1

2

(
1 1
1 1

)
P̂− =

1

2

(
1 −1
−1 1

)
Q̂+ =

(
1 0
0 0

)
Q̂− =

(
0 0
0 1

)
(9.15)

Έστω ότι η αρχική κατάσταση είναι |ψ = |1⟩. Οι από κοινού πιθανότητες για τα αποτελέσματα
των μετρήσεων είναι, σύμφωνα με τη σχέση (9.8),

Prob(a = 1, b = 1) = ⟨1|P̂+Q̂+P̂+|1⟩ =
1

4
Prob(a = 1, b = −1) = ⟨1|P̂+Q̂−P̂+|1⟩ =

1

4

Prob(a = −1, b = 1) = ⟨1|P̂−Q̂+P̂−|1⟩ =
1

4
Prob(a = −1, b = −1) = ⟨1|P̂−Q̂−P̂−|1⟩ =

1

4

Σ’ αυτό το παράδειγμα είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι οι πιθανότητες αλλάζουν αν αλλάξει
η σειρά των μετρήσεων. Μετρώντας πρώτα τον B̂ και μετά το Â βρίσκουμε

Prob(b = 1, a = 1) = ⟨1|Q̂+P̂+Q̂+|1⟩ =
1

2
Prob(b = 1, a = −1) = ⟨1|Q̂+P̂−Q̂+|1⟩ =

1

2

Prob(b = −1, a = 1) = ⟨1|Q̂−P̂+Q̂−|1⟩ = 0 Prob(b = −1, a = −1) = ⟨1|Q̂−P̂−Q̂−|1⟩ = 0.

Υπολογίζουμε επίσης τη συνολική πιθανότητα Prob2(b = 1) να βρεθεί το αποτέλεσμα +1 στη
δεύτερη μέτρηση. Είναι ίση με

Prob2(b = 1) = Prob(a = 1, b = 1) + Prob(a = −1, b = 1) =
1

4
+

1

4
=

1

2
. (9.12)

Σε αντίθεση αν δεν είχε γίνει η πρώτη μέτρηση, η πιθανότητα να είχε μετρηθεί b = +1 θα ήταν
ίση με ⟨1|Q̂+|1⟩ = 1. Επιβεβαιώνουμε αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι η άγνοια για το
αποτέλεσμα μιας μέτρησης δεν είναι ισοδύναμη με το να μην υπάρχει μέτρηση.

9.3 Ερμηνεία της αναγωγής της κβαντικής κατάστασης
Για να ερμηνεύσουμε την αναγωγή της κβαντικής κατάστασης πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε

πώς εμφανίζεται στη μαθηματική περιγραφή. Παρατηρούμε στην Εξ. (9.10), ότι τόσο πριν όσο και
μετά την αναγωγή, η κβαντική κατάσταση εξελίσσεται μέσω μοναδιαίων τελεστών σαν να μην έχει
περάσει χρόνος. Αυτόσημαίνει ότι η αναγωγήαναπαρίσταται μαθηματικάωςμίαστιγμιαία (ή σχεδόν
στιγμιαία) διαδικασία.

Αν η κβαντική κατάσταση είναι αντικειμενικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος, τότε αυτή η μα-
θηματική περιγραφή φαίνεται να υπονοεί δύο ξεχωριστούς κανόνες χρονικής εξέλιξης στην κβαντική
θεωρία,

• η μοναδιαία εξέλιξη σε ένα κλειστό σύστημα, όσο αυτό δεν αλληλεπιδρά με κάποια μετρη-
τική συσκευή. Αυτή η εξέλιξη της κβαντικής κατάστασης είναι πλήρως αιτιοκρατική, καθώς η
εξίσωση του Σρέντινγκερ είναι μία διαφορική εξίσωση.

• η αναγωγή της κβαντικής κατάστασης όταν γίνεται μία μέτρηση και το μικροσκοπικό σύστημα
‘επιλέγει’ την τιμή της μεταβλητής που πραγματοποιείται.
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Σ’ αυτήν την περιγραφή, η τυχαιότητα της κβαντομηχανικής εμφανίζεται μόνο τη στιγμή της μέ-
τρησης. Αυτή η ερμηνεία είναι αρκετά απλή και ελκυστική γιατί προσφέρει έναν κλασικά κατανοή-
σιμο τρόπο για το πώς λειτουργεί η κβαντική θεωρία. Αλλά είναι βαθιά προβληματική. Οι λόγοι είναι
οι εξής.

Πού γίνεται η αναγωγή; Η παραπάνω ερμηνεία προϋποθέτει ότι η κατάσταση ενός συστήματος είναι
ένα αντικειμενικό χαρακτηριστικό του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να αποδώσουμε
μία κβαντική κατάσταση στο σύνθετο σύστημα που αποτελείται και από το μικροσκοπικό σύστημα
Μ που μετριέται όσο και από τη μετρητική συσκευή Α. Με την ολοκλήρωση της μέτρησης, ο δεί-
κτης της μετρητικής συσκευής (σκεφτείτε έναν αναλογικό δείκτη, όπως σε μια ζυγαριά) δείχνει μία
συγκεκριμένη τιμή. Εφόσον ο δείκτης περιγράφεται ως κβαντικό μέγεθος, το γεγονός ότι παίρνει συ-
γκεκριμένη τιμή σημαίνει ότι η κατάσταση του σύνθετου συστήματος Μ+Α υπέστη αναγωγή. Αλλά
τι το ιδιαίτερο έχει ο δείκτης της συσκευής; Μπορούμε να υποθέσουμε ένα μεγαλύτερο σύστημα,
το οποίο περιλαμβάνει το μικροσκοπικό σύστημα Μ, τη μετρητική συσκευή Α και μια φωτογραφική
μηχανή Β που καταγράφει τη θέση του δείκτη. Τότε η θέση του δείκτη στη φωτογραφία περιγρά-
φεται ως μια κβαντική μεταβλητή, και αφού είναι συγκεκριμένη, πρέπει να θεωρήσουμε αναγωγή
στο σύστημα Μ+ Α + Β; Και βεβαίως μπορούμε να συνεχίσουμε θεωρώντας ολοένα και μεγαλύτερα
συστήματα Μ+Α+Β+Γ+....

Το πρόβλημα είναι ότι αν η αναγωγή γίνεται στο επίπεδο του Μ, δεν επηρεάζονται οι βαθμοί
ελευθερίας του Α. Αν γίνεται στο επίπεδο τουΜ+Α, επηρεάζονται οι βαθμοί ελευθερίας τουΜ, αλλά
δεν επηρεάζονται οι βαθμοί ελευθερίας του Β, κοκ. Δηλαδή, η φυσική περιγραφή εξαρτάται από το
επίπεδο στο οποίο έγινε η αναγωγή. Αλλά η κβαντική θεωρία δε μας λέει ποιο είναι αυτό το επίπεδο,
γιατί δε μας λέει τι είναι αυτό που καθιστά μίαφυσική διαδικασία μέτρηση. Άρα η θεωρία δεν μπορεί
να μας προσδιορίσει μοναδικά ποια είναι η κβαντική κατάσταση του συστήματος Μ+Α+Β μετά τη
μέτρηση. Αυτή η αμφισημία είναι απογοητευτική, αν όχι ανεπίτρεπτη, για μια φυσική θεωρία. Αυτό
είναι το λεγόμενο πρόβλημα της οριοθέτησης, ότι η κβαντική θεωρία προαπαιτεί το διαχωρισμό των
φυσικών συστημάτων σε μετρούντα και μετρούμενα, αλλά δεν μας λέει πώς να κάνουμε αυτό το
διαχωρισμό.

Το πρόβλημα της οριοθέτησης δεν υφίσταται, αν εμείς αντιμετωπίζουμε την αναγωγή ως απλή
κωδικοποίηση πληροφορίας για το αποτέλεσμα της μέτρησης, και όχι ως φυσική διαδικασία. Τότε
δεν έχει σημασία με ποια οριοθέτηση κάνουμε την αναγωγή, αρκεί οι πιθανότητες που προκύπτουν
για τα αποτελέσματα της μέτρησης να είναι συμβατές.

Μήπως όμως υπάρχει ένα προτιμητέο επίπεδο περιγραφής, στο οποίο γίνεται η αναγωγή ως φυ-
σική διαδικασία και απλά δεν περιγράφεται από την υπάρχουσα θεωρία; Στην τελική, την ένδειξη
της μετρητικής συσκευής (ή της κάμερας που φωτογραφίζει το αποτέλεσμα) την καταγράφει ένας
άνθρωπος, συνήθως οπτικά. Οπότε η αναγωγή αφορά το σήμα από την ένδειξη της συσκευής στον
αμφιβληστροειδή του παρατηρητή. Αλλά κι αυτό είναι αυθαίρετο σημείο περιγραφής, μπορούμε να
πάμε πιο πίσω, στους νευρώνες και στο ηλεκτροχημικό σήμα που στέλνουν στον εγκέφαλο. Αλλά εδώ
η διαδικασία έχει ένα τέλος, πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να πάμε: αυτό είναι η καταγραφή του
αποτελέσματος της μέτρησης στη συνείδηση του παρατηρητή. Οδηγούμαστε έτσι στη σκέψη ότι η
αναγωγή γίνεται στο επίπεδο που το αποτέλεσμα της μέτρησης γίνεται συνειδητό, ή πιο χονδρικά, ότι
η αναγωγή γίνεται από τη συνείδηση του παρατηρητή. Αυτή η ιδέα δεν μπορεί να αποκλειστεί από
την ως τώρα γνώση μας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστική για πολλούς. Δεν ξεπερνάει όμως το επίπεδο
της εικασίας: απουσία μιας ανεξάρτητης θεωρίας της συνείδησης, δεν έχουμε τρόπο να τη διαχειρι-
στούμε και να την αναπτύξουμε σε μια συγκροτημένη θεωρία.

Αναγωγή της κατάστασης και σχετικότητα. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρότερο επιχείρημα ενάντια στην
αντικειμενικότητα της κβαντικής κατάστασης και στη θεώρηση της αναγωγής της κατάστασης ως
φυσική διαδικασία. Αυτό το επιχείρημα βασίζεται στη θεωρία της σχετικότητας.
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Θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στην κβαντική θεωρία σε συνδυασμό με τη σχετικότητα σε
μεταγενέστερο κεφάλαιο. Για το συγκεκριμένο θέμα, τα μόνα δεδομένα που χρειαζόμαστε είναι τα
εξής.

1. Τα φυσικά γεγονότα αντιστοιχούν σε σημεία του χωροχρόνου. Ένα σημείο του χωροχρόνου Α
περιγράφεται σε ένα σύστημα αναφοράς Σ από μία χρονική συντεταγμένη t(A) και τρεις χωρι-
κές συντεταγμένεςx1(A), x2(A), x3(A). Αν πάμε σε έναάλλο σύστημααναφοράς Σ’ παίρνουμε
διαφορετικές συντεταγμένες t′(A) και x′1(A), x′2(A), x′3(A) για το ίδιο σημείο.

2. Υπάρχουν σημεία του χωροχρόνου, έστω Α και Β, με την εξής ιδιότητα. Υπάρχει σύστημα ανα-
φοράς Σ στο οποίο το Α συμβαίνει πριν από το Β, t(A) < t(B) και ένα άλλο σύστημα αναφοράς
Σ’ στο οποίο το Β συμβαίνει πριν από το Α, t′(A) < t′(B). Τότε τα Α και Β καλούνται χωροειδώς
απομακρυσμένα.

Ξεκινάμε περιγράφοντας το σύστημα στο σύστημα αναφοράς Σ. Έστω ότι αρχικά ένα κβαντικό
σύστημα είναι στην κατάσταση |ψ⟩. Στο σημείο Α μετρούμε μία ποσότητα X̂ =

∑
n anP̂n και στο

σημείο Β μία ποσότητα Ŷ =
∑

m bmQ̂m. Περιοριζόμαστε στο στατιστικό υποσύνολο που μετρήθηκε
an και bm. Η κβαντική κατάσταση αλλάζει ως εξής,

|ψ⟩ t < t(A)

c1P̂n|ψ⟩ t(A) < t < t(B)

c2Q̂mP̂n|ψ⟩ t > t(B),

(9.13)

όπου c1, c2 σταθερές. Αυτή η εξέλιξη απεικονίζεται στο Σχ. 9.5.a.
Στο σύστημα Σ’, η αρχική κατάσταση, οι τελεστές μέτρησης και οι αντίστοιχοι προβολικοί αλλά-

ζουν με βάση ένα συγκεκριμένο κανόνα. Θα συμβολίζουμε τις αντίστοιχες ποσότητες με έναν τόνο.
Όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, αυτή η αλλαγή αντιστοιχεί σε ένα μοναδιαίο μετασχηματι-
σμό, δηλαδή υπάρχει ένας μοναδιαίος τελεστής ÛΣΣ′ , έτσι ώστε |ψ′⟩ = ÛΣΣ′ |ψ⟩, X̂ ′ = Û †

ΣΣ′X̂ÛΣΣ′ ,
κοκ. Η κβαντική κατάσταση αλλάζει ως εξής

|ψ′⟩ t < t(A)

c′1Q̂
′
n|ψ′⟩ t(A) < t < t(B)

c′2Q̂
′
mP̂

′
n|ψ′⟩ t > t(B),

(9.14)

όπου c′1, c′2 σταθερές. Αυτή η εξέλιξη απεικονίζεται στο Σχ. 9.5.b.
Σε μία περιοχή του χωροχρόνου—στο παραλληλόγραμμο του Σχ. 9.5.c—οι δύο εξελίξεις δίνουν

ασύμβατα αποτελέσματα. Στο σύστημα αναφοράς Σ η κατάσταση είναι c1P̂n|ψ⟩, ενώ στο σύστημα
αναφοράς Σ’, η κατάσταση είναι c′1Q̂′

n|ψ′⟩. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην
επιλογή των X̂ και Ŷ , και άρα των P̂n και Q̂m, οι δύο αυτές καταστάσεις είναι τελείως διαφορετικές.
Δεν μπορούν να συσχετιστούν μέσω ενός μοναδιαίου τελεστή ÛΣΣ′ . Δεν περιέχουν την ίδια φυσική
πληροφορία ιδωμένη από διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα υπάρχουν περιοχές του χωροχρόνου, όπου είναι αμφίσημη η έν-
νοια της κβαντικής κατάστασης. Από την άλλη, οι πιθανότητες ορίζονται με μοναδικό τρόπο, από
την Εξ. (9.8), εφόσον θεωρήσουμε ότι [X̂, Ŷ ] = 0. Θα δούμε ότι αυτή η υπόθεση είναι αναγκαία σε
σχετικιστικά συστήματα (εφόσον οι μετρήσεις είναι σε χωροειδώς απομακρυσμένες περιοχές), για
να εξασφαλίσει την αιτιότητα.

Άρα η υπόθεση ότι η κβαντική κατάσταση είναι αντικειμενικό χαρακτηριστικό ενός φυσικού συ-
στήματος και ο κανόνας αναγωγής της κατάστασης αντιστοιχεί φυσική διαδικασία δεν είναι συμβατή
με τη σχετικότητα.
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Σχήμα 9.1: Εξέλιξη της κατάστασης ύστερα από διαδοχικές μετρήσεις σε ένα σχετικιστικό σύστημα. (a) Σύ-
στημα αναφοράς Σ. (b) Σύστημα αναφοράς Σ’. (c) Περιοχή του χωροχρόνου όπου οι δύο εξελίξεις είναι ασύμ-
βατες.

Οδηγούμαστε έτσι στη θέση της μινιμαλιστικής ερμηνείας, ότι η κβαντική κατάσταση περιέχει
κωδικοποίηση πληροφορίας για το φυσικό σύστημα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αναγωγή της κατάστα-
σης είναι μέρος της περιγραφής του μικρόκοσμου, εξίσου σημαντική με τη μοναδιαία εξέλιξη, αλλά
δεν αποτελεί μία ξεχωριστή φυσική διαδικασία. Είναι μέρος του αλγόριθμου που μας επιτρέπει να
ορίζουμε κβαντικές πιθανότητες για πειράματα που εμπεριέχουν πολλαπλές μετρήσεις. Αυτή η ερ-
μηνεία της αναγωγής της κατάστασης υπονοείται στο κείμενο από το Βίγκνερ στην αρχή του κεφα-
λαίου. Είναι λογικά συνεπής, στο βαθμό που δεν επιχειρούμε να κινηθούμε πέρα από τα πλαίσια της
μινιμαλιστικής ερμηνείας και είναι αυτή που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια του βιβλίου.

Αναδιατύπωση θεμελιωδών αρχών.Στα πλαίσια της μινιμαλιστικής ερμηνείας, είναι πιο κομψό να
ενοποιήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές 3, 4 και 5 σε μία αρχή που αποδίδει τις πιθανότητες σε ιστορίες
μετρήσεων, δηλαδή σε σύνολα διαδοχικών μετρήσεων και να μην ξεχωρίζει την χρονική εξέλιξη από
την αναγωγή της κατάστασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παίρνοντας ως βασική αρχή μία γενίκευση
του κανόνα (9.10).

Θεμελιώδης αρχή 3+4+5. Έστω κβαντικό σύστημα το οποίο προετοιμάζεται στην κατάσταση ρ̂
τη στιγμή t0, και στο οποίο μετράμε την ποσότητα Â(1) =

∑
n1
a
(1)
n1 P̂

(1)
n1 τη χρονική στιγμή t1, την

ποσότητα Â(2) =
∑

n2
a
(2)
n2 P̂

(2)
n2 τη χρονική στιγμή t2, …, και την ποσότητα Â(N) =

∑
nN
a
(N)
n P̂

(N)
nN

τη χρονική στιγμή t, όπου t0 < t1 < t2 < . . . < tN . Αν το σύστημα είναι κλειστό εκτός από
την αλληλεπίδρασης με τις μετρητικές συσκευές, τότε η πιθανότητα p(a(1)n1 , a

(2)
n2 , . . . , a

(N)
nN ), ότι η
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πρώτη μέτρηση θα δώσει αποτέλεσμα a(1)n1 , η δεύτερη a
(2)
n2 , …, και ηN -στη αποτέλεσμα a(N)

n είναι

p(a(1)n1
, a(2)n2

, . . . , a(N)
nN

) = Tr
[
P̂ (N)
nN

e−iĤ(ttN−tN−1) . . . e−iĤ(t2−t1)P̂ (1)
n1
eiĤ(t1−t0)ρ̂

eiĤ(t1−t0)P̂ (1)
n1
eiĤ(t2−t1) . . . eiĤ(tnN

−tN−1)
]

(9.14)

όπου Ĥ η Χαμιλτονιανή του συστήματος.

Είναι εύκολο να δείξει κανείς ότι οι θεμελιώδεις αρχές 3, 4 και 5, προκύπτουν ως ειδικές περιπτώ-
σεις της σύνθετου αρχής 3+4+5. Σ’ αυτή τη διατύπωση, το βασικό στοιχείο της κβαντικές θεωρίας
είναι οι ιστορίες αποτελεσμάτων μέτρησης α := (a

(1)
n1 , a

(2)
n2 , . . . , a

(N)
nN ), και η κατανομή πιθανοτήτων

p(α) για αυτές τις ιστορίες, η οποία δίνεται από την Εξ. (9.14). Μ’ αυτή τη διατύπωση γίνεται σαφές
ότι τόσο ο κανόνας χρονικής εξέλιξης, όσο και η αναγωγή της κατάστασης είναι μέρος ενός θεμελιώδη
κανόνα ορισμού πιθανοτήτων στην κβαντική θεωρία και όχι ξεχωριστές φυσικές διεργασίες¹.

Η Εξ. (9.14) μπορεί να γραφεί πιο κομψά ως εξής. Ορίζουμε τον τελεστή ιστορίας,

Ĉα = P̂ (N)
nN

(tN) . . . P̂
(2)
n2

(t2)P̂
(1)
n1

(t1), (9.15)

όπου P̂ (i)
ni (ti) := eiĤ(ti−t0)P̂

(i)
ni e

−iĤ(ti−t0) είναι η κατά Χάιζενμπεργκ εξέλιξη του προβολικού τελεστή
P̂

(i)
ni . Έτσι η κατανομή πιθανοτήτων για τις ιστορίες γράφεται ως

p(α) = Tr
[
Ĉαρ̂0Ĉ

†
α

]
. (9.16)

Δυναμική αναγωγή της κατάστασης.Όπως είπαμε στο Κεφ. 7, η μινιμαλιστική ερμηνεία είναι ελλιπής
γιατί χρησιμοποιεί την έννοια της μέτρησης ως θεμελιώδη. Ο προσδιορισμός ενός μηχανισμού μέσω
του οποίου γίνεται η αναγωγή της κατάστασης, θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό. Αναφέραμε
ήδη το ενδεχόμενο, η αναγωγή να προέρχεται από την συνείδηση ενός παρατηρητή. Η συνείδηση
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: δεν περιγράφεται από την κβαντική θεωρία και είναι πάντα παρούσα σε
πειράματα, αφού πάει πακέτο με τον παρατηρητή. Οποιαδήποτε οντότητα έχει αυτά τα δύο στοιχεία
θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Για παράδειγμα, αν η βαρύτητα δεν υπόκειται στην κβαντική
θεωρία, δεδομένου ότι και αυτή είναι παρούσαπαντού, θα μπορούσε και αυτή να αποτελεί τοφορέα
αναγωγής της κατάστασης [143, 144, 145].

Μια διαδεδομένη άποψη είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί φυσικοί νόμοι χρονικής εξέλιξης,
όπου ένας αντιστοιχεί στη μοναδιαία εξέλιξη και ένας στην αναγωγή της κατάστασης. Το σκεπτικό
συνοψίζεται από τον Πένροουζ [99]
Συμβολίζω την εξέλιξη κατά Σρέντινγκερ ως U και την αναγωγή της κατάστασης ως R. Αυτή η εναλ-
λαγή μεταξύ δύο φαινομενικά εντελώς διαφορετικών διαδικασιών μοιάζει πολύ περίεργος τρόπος
συμπεριφοράς για τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αποτελεί μία προσέγγιση σε κάτι
άλλο, άγνωστο για την ώρα. Ίσως υπάρχει μία πιο γενική μαθηματική εξίσωση ή ένας νόμος εξέλιξης
για κάποια μαθηματική οντότητα, ο οποίος προσεγγίζεται σε κάποιο όριο από τη διαδικασία U και σε
κάποιο άλλο από τη διαδικασία R. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μία τέτοια αλλαγή στην κβαντική
θεωρία μπορεί να αποδειχθεί σωστή, ίσως ως μέρος μίας νέας φυσικής του 21ου αιώνα.

Αυτές οι σκέψεις οδηγούν στην υπόθεση ότι υπάρχει μία φυσική διαδικασία, που μαθηματικά πε-
ριγράφεται από τον κανόνα της αναγωγής της κατάστασης, αλλά ισχύει καθολικά και δε συμβαίνει

¹Είναι προφανής η απορία, δεν είναι πολύ άκομψη η αρχή 3+4+5 για να είναι θεμελιώδης; Η απάντηση είναι ότι
αν κανείς απαιτήσει την ύπαρξη ενός κανόνα απόδοσης πιθανοτήτων για ιστορίες, που να ικανοποιεί κάποιες απλές
ιδιότητες, η αρχή 3+4+5 προκύπτει μοναδικά. Άρα υπάρχει μία κομψή μαθηματική διατύπωση της αρχής 3+4+5, σε ότι
αφορά τις ιδιότητες των πιθανοτήτων για ιστορίες, αλλά αυτή είναι έξω από τα πλαίσια αυτού του βιβλίου.
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ειδικά στις μετρήσεις. Αποτελεί μέρος της ενδογενούς δυναμικής εξέλιξης των φυσικών συστημάτων
και γι’ αυτό το λόγο καλείται δυναμική αναγωγή του κυματοπακέτου [146, 147]. Η πιθανότητα ανα-
γωγής ενός μικροσκοπικού σωματιδίου είναι εξαιρετικά μικρή, αλλά αθροιστικά προκαλεί σημαντική
αλλαγή στη δυναμική συστημάτων που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σωματιδίων. Αυτός είναι
ο λόγος που οι μετρητικές συσκευές συμπεριφέρονται κλασικά, και φαίνεται σαν να προκαλούν οι
ίδιες αναγωγή της κατάστασης των μικροσκοπικών συστημάτων.

Η δυναμική αναγωγή είναι ελκυστική σε πολλούς ερευνητές επειδή ενδέχεται να οδηγήσει σε
μία διατύπωση της κβαντικής θεωρίας που να αναφέρεται στην εξέλιξη αντικειμενικών οντοτήτων.
Ωστόσο δεν υπάρχει κάποια θεμελιώδης θεωρία δυναμικής αναγωγής, μόνο μία συλλογή από δια-
φορετικά μοντέλα. Κάθε μοντέλο προτείνει, μάλλον αυθαίρετα, μία συγκεκριμένη περιγραφή της
αναγωγής. Τα μοντέλα αυτά οδηγούν σε διαφορετικές προβλέψεις από την κβαντική θεωρία σε κά-
ποια πειράματα, και θα ελεγχθούν στο κοντινό μέλλον [148].

Τα μοντέλα δυναμικής αναγωγής δε θεραπεύουν την ασυμβατότητα της αναγωγής με τη σχετικό-
τητα. Όταν εφαρμόζονται σε σχετικιστικά συστήματα οδηγούν σε μετάδοση πληροφορίας με ταχύ-
τητες γρηγορότερες του φωτός. Γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίζονται από μία μειοψηφία των σύγχρονων
φυσικών.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν τρεις δυνατές ερμηνείες της αναγωγής της κβαντικής κατάστασης, εφό-
σον κανείς επιχειρήσει να κινηθεί πέρα από τη μινιμαλιστική ερμηνεία. Κάθε μία έχει τι δικές της
προκλήσεις.

Ερμηνεία Πρόκληση
Η αναγωγή είναι μέρος της διαχείρισης
των πιθανοτήτων που αφορούν τις με-
τρήσεις στην κβαντική θεωρία.

Πρέπει να διατυπώσουμε την κβαντική
θεωρία με τρόπο που να αποφεύγει τη
μέτρηση ως θεμελιώδη έννοια.

Η αναγωγή είναι ένας δεύτερος κανόνας
χρονικής εξέλιξης για τα φυσικά συστή-
ματα.

Πρέπει να βρούμε ένα θεμελιώδη νόμο
για αυτόν τον κανόνα και να τον συμβι-
βάσουμε με τη σχετικότητα.

Η αναγωγή οφείλεται στη δράση ενός
εξωτερικού παράγοντα που δεν υπόκει-
ται στην κβαντική θεωρία (συνείδηση,
βαρύτητα).

Πρέπει κανείς να φτιάξει μία νέα, μεγα-
λύτερη θεωρία που να περιλαμβάνει και
τον εξωτερικό παράγοντα.

9.4 Εφαρμογές

9.4.1 Μετρήσεις με ύστερη επιλογή
Σε σύστημα στο οποίο γίνονται δύο ή περισσότερες διαδοχικές μετρήσεις έχουμε την ευχέρεια

να θεωρήσουμε πιθανότητες με ύστερη επιλογή, δηλαδή να αγνοήσουμε όλα τα αποτελέσματα της
πρώτης μέτρησης αν η δεύτερη μέτρηση δεν έδωσε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Έστω ότι η πρώτη μέτρηση αντιστοιχεί σε αυτοσυζυγή τελεστή Â =
∑

n anP̂n και η δεύτερη σε
αυτοσυζυγή τελεστή B̂ =

∑
m bmQ̂m. Θεωρούμε ένα πείραμα στο οποία αγνοούμε οποιοδήποτε

αποτέλεσμα εκτός και αν η δεύτερη μέτρηση έδειξε συγκεκριμένη ιδιοτιμή, έστω b1. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, μας αφορά η δεσμευμένη πιθανότητα Prob(an|b1) για τα αποτελέσματα της πρώτης μέ-
τρησης με δεδομένη την τιμή b1 για τη δεύτερη μέτρηση. Σε αντίθεση με τη δεσμευμένη πιθανότητα
(9.7), εδώ το δεδομένο b1 αφορά μέτρηση που έγινε αργότερα.

Με βάση τον κανόνα των δεσμευμένων πιθανοτήτων παίρνουμε

Prob(an|b1) =
Prob(an, b1)∑
n Prob(an, b1)

=
Tr(ρ̂P̂nQ̂1P̂n)∑
n Tr(ρ̂P̂nQ̂1P̂n)

. (9.17)
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Ο παρονομαστής στην Εξ. (9.17) είναι η πιθανότητα να βρεθεί b1 στη δεύτερη μέτρηση ανεξάρτητα
του τί έχει βρεθεί στην πρώτη.

Αν ο τελεστής Q̂1 που αντιστοιχεί στην τελική κατάσταση είναι μονοδιάστατος Q̂1 = |ϕ⟩⟨ϕ| και η
κατάσταση ρ̂ είναι καθαρή, ρ̂ = |ψ⟩⟨ψ|, η δεσμευμένη πιθανότητα (9.17) γράφεται

Prob(an|b1) =
|⟨ψ|P̂n|ϕ⟩|2∑
n |⟨ψ|P̂n|ϕ⟩|2

. (9.18)

Παρατηρείστε τη συμμετρία μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης. Σ’ αυτές τις πιθανότητες δεν
μπορούμε να διακρίνουμε αν το |ψ⟩ είναι η αρχική κατάσταση ή η τελική. Σε μετρήσεις με ύστερη
επιλογή είναι σαν να υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις να περιγράφουν το ίδιο σύστημα, η
αρχική κατάσταση |ψ⟩ που αντιστοιχεί σε κάποια πρότερη επιλογή (την προετοιμασία του συστήμα-
τος) και η τελική κατάσταση |ϕ⟩ που αντιστοιχεί στην ύστερη επιλογή.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας εμποδίζει από το να θεωρήσουμε την Εξ. (9.18) ως θεμε-
λιώδη, δηλαδή να υποθέσουμε ότι θεμελιώδεις κβαντικές πιθανότητες ορίζονται τόσο με πρότερη
όσο και με ύστερη επιλογή [149, 150]. Στα συνήθη πειράματα, η ύστερη επιλογή μπορεί να είναι
τετριμμένη, οπότε αθροίζουμε ως προς όλες τις δυνατές τελικές καταστάσεις και παίρνουμε το συ-
νήθη κανόνα πιθανοτήτων. Οπότε ένας τροποποιημένος κανόνας πιθανοτήτων με τελικές και αρχικές
καταστάσεις δεν κάνει ιδιαίτερη διαφορά στα πλαίσια της μινιμαλιστικής ερμηνείας, που εστιάζει
αποκλειστικά στην περιγραφή πειραμάτων.

Ωστόσο η διαφορά είναι πολύ σημαντική για κάθε απόπειρα περιγραφής της κβαντικής θεωρίας
χωρίς αναφορά σε μέτρηση. Η κβαντική περιγραφή του σύμπαντος μπορεί να εμπεριέχει μία τελική
όσο και μια αρχική κατάσταση. Θα έχει νόημα λοιπόν να αναφερόμαστε όχι μόνο για τις αρχικές
συνθήκες του σύμπαντος—κάτι που γίνεται από την εποχή του Νεύτωνα—αλλά και για τις τελικές,
κάτι που είναι εντελώς καινούριο στη φυσική. Βεβαίως, κάθε απόπειρα χρήσης της κβαντικής θεω-
ρίας στο επίπεδο του σύμπαντος εμπεριέχει υψηλό βαθμό εικασίας, αλλά η συμμετρία της Εξ. (9.18)
υποδεικνύει ενδιαφέροντες νέους τρόπους σκέψης σε ότι αφορά την κοσμολογία. Για παράδειγμα,
προτείνεται ότι το θερμοδυναμικό βέλος του χρόνου (η αύξηση της εντροπίας του σύμπαντος) μπορεί
να οφείλεται στην ασυμμετρία μεταξύ αρχικών και τελικών καταστάσεων [151].

9.4.2 Κβαντικά άλματα
Όπως αναφέραμε στο κεφ. 2.3, ήδη από την εποχή της παλαιάς κβαντικής θεωρίας, ο Μπορ είχε

υποθέσει ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε φυσικό σύστημα προκύπτουν από μία ασυ-
νεχή διαδικασία, ένα κβαντικό άλμα. Πλέον μπορούμε να διαπιστώσουμε πειραματικά την ύπαρξη
ασυνεχών διαδικασιών μετάβασης [152], οι οποίες ταιριάζουν—ως ένα βαθμό—με τις ιδέες του
Μπορ για τα κβαντικά άλματα, ως μη-αιτιακές μεταβάσεις που συμβαίνουν σχεδόν στιγμιαία. Αυτά
τα πειράματα είναι εφικτά χάρη στην τεχνολογική δυνατότητα, ήδη από τη δεκαετία του 1980, να
απομονώνουμε μεμονωμένα άτομα ή ιόντα και να δρούμε πάνω σ’ αυτά.

Η πειραματική διάταξη με την οποία απομονώνονται μεμονωμένα άτομα ή ιόντα καλείται πα-
γίδα, ατομική ή ιοντική. Γενικά, μία παγίδα αντιστοιχεί σε έναν κατάλληλο συνδυασμό ηλεκτρικών
και μαγνητικών πεδίων που περιορίζουν την κίνηση ενός ατόμου. Ένα σημαντικό είδος παγίδας είναι
η ιοντική παγίδα Πάουλ (W. Paul), η οποία αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια που φέρουν ταλαντευό-
μενο ηλεκτρικό δυναμικό στην οποία μπορεί να παγιδευτεί ένα ιόν στο κέντρο της—βλ. Ένθετο 9.1.

Ένθετο 9.1. Λειτουργία της παγίδας Πάουλ

Η γεωμετρία της παγίδας Πάουλ δίνεται στο σχήμα 9.1. Στα ηλεκτρόδια ασκείται μία συνεχής τάσηU και μία
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Σχήμα 9.2: Η ιοντική παγιδα Πάουλ είναι μία κοιλότητα με τρία ηλεκτρόδια, δύο υπερβολοειδή και ένα δα-
κτύλιοειδές ανάμεσά τους, τα οποία φέρουν ταλαντευόμενο ηλεκτρικό δυναμικό. Μπορεί να παγιδεύσει ένα
και μοναδικό ιόν στο κέντρο της. Οι ποσότητες r0 και z0 του σχήματος είναι κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
της παγίδας.

εναλλασσόμενη V (t) = V0 cos(Ωt). Λόγω της γεωμετρίας του συστήματος, το ηλεκτρικό δυναμικό κοντά
στον άξονα συμμετρίας της παγίδας δίνεται από τη σχέση

Φ =
[U + V0 cos(Ωt)](r2 − 2z2 + z20)

r20 + 2z20
, (9.19)

όπου οι παράμετροι r0 και z0 ορίζονται στο σχήμα 9.1.
Η κίνηση του κέντρου μάζας ενός ιόντος με μάζαm περιγράφεται προσεγγιστικά από τις κλασικές εξι-

σώσεις κίνησηςmr̈rr = −e∇Φ.
Για το δυναμικό (9.19) παίρνουμε

d2x

dτ2
+ [a1 − 2b1 cos(2τ)]x = 0, (9.20)

d2y

dτ2
+ [a1 − 2b1 cos(2τ)]y = 0, (9.21)

d2z

dτ2
+ [a2 − 2b2 cos(2τ)]z = 0 (9.22)

όπου τ = 1
2Ωt και

a1 = −a2 =
8eU

Ω2(r20 + 2z20)
b1 = −b2 = − 4eV0

Ω2(r20 + 2z20)
. (9.23)

Παρατηρούμε ότι με μηδενική εναλλασσόμενη τάση, το ιόν δεν μπορεί να παγιδευτεί. Όταν στις κατευ-
θύνσεις x, y η κίνηση είναι αρμονική ταλάντωση, η κίνηση στην κατεύθυνση z αντιστοιχεί σε αντεστραμ-
μένο αρμονικό ταλαντωτή, με τροχιά που διαφεύγει από το κέντρο της παγίδας. Η εναλλασσόμενη τάση
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της παγίδας.

Η διαφορετική εξίσωση ü+[a−2b cos(2τ)]u = 0, που περιγράφει την κίνηση και στους τρεις άξονες κα-
λείται διαφορική εξίσωσηΜατιέ (Ma hieu). Οι ιοντικές παγίδες κατασκευάζονται με τέτοια χαρακτηριστικά
ώστε |a| < |b| << 1. Σ’ αυτό το όριο, οι λύσεις της εξίσωσης Ματιέ είναι της μορφής u(τ) = f(τ) + v(τ),
όπου η f είναι μία περιοδική συνάρτηση μικρού πλάτους και μεγάλης συχνότητας που αντιστοιχεί σε μι-
κροσκοπικές κινήσεις, και η v(t) μία συνάρτηση μεγάλους πλάτους και μικρής συχνότητας που αντιστοιχεί
σε μακροσκοπικές κινήσεις.

Για να βρούμε την f(τ) κρατάμε μόνο τους όρους d
2f
dτ2 − 2b cos(2τ)v = 0 από την εξίσωση Ματιέ, οι

οποίοι δέχονται την προσεγγιστική λύση f = − 1
2bv cos(2τ). Θέτοντας αυτήν την τιμή του f στο u = f + v,

η εξίσωση Ματιέ γράφεται

d2v

dτ2
+

[
a− ab

2
cos(2τ) + b2 cos2(2τ)

]
v = 0, (9.24)
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Σχήμα 9.3: Βασικές αρχές του συντονιστικού φθορισμού.

Σχήμα9.4:Παρατήρηση κβαντικώναλμάτωνσε ιοντικές παγίδες μέσωσυντονιστικούφθορισμούσε δυο ενερ-
γειακά επίπεδα |1⟩ και |2⟩.

Η v(τ) χαρακτηρίζεται από συχνότητες πολύ μικρότερες της μονάδας. Είναι καλή προσέγγιση να πάρουμε
τη μέση τιμή του συντελεστή [a− ab

2 cos(2τ)+b2 cos2(2τ)] για μία περίοδο του cos(2τ). Έτσι καταλήγουμε
στην εξίσωση

d2v

dτ2
+ (a+

b2

2
)v = 0, (9.25)

η οποία αντιστοιχεί σε αρμονική ταλάντωση (κίνηση περιορισμένη στο χώρο) αν a+ b2/2 > 0. Από την Εξ.
(9.23) βλέπουμε ότι η συνθήκη ισχύει πάντα για την κίνηση στο επίπεδο x− y (αφού a1 > 0), ενώ για την
κίνηση κατά τον άξονα z απαιτείται η συνθήκη

eV0
UΩ2(r20 + 2z20)

> 1. (9.26)

Καταλήγουμε ότι αν ισχύει η ανισότητα (9.26), το ιόν παγιδεύεται.

Το φαινόμενο στο οποίο βασίζεται η πειραματική διαπίστωση των κβαντικών αλμάτων καλείται
συντονιστικός φθορισμός. Περιγράφεται στο Σχ. 9.3. Σε ένα ιόν που είναι τοποθετημένο στο κέντρο
της παγίδας προσπίπτει ακτινοβολία από λέιζερ γωνιακής συχνότητας ω, η οποία προκαλεί διέγερση
της κατάστασης |1⟩. Η κατάσταση |1⟩ αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ίδιας συχνότητας, αλλά
διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτά της εισερχόμενης δέσμης λέιζερ. Τα εξερχόμενα φωτόνια ανι-
χνεύονται. Αν ο ανιχνευτής είναι ένα φωτογραφικό φιλμ και αφεθεί αρκετό χρόνο θα δώσει μία φω-
τογραφία του παγιδευμένου ιόντος.

Οι παρατηρήσεις κβαντικών αλμάτων γίνονται σε παγιδευμένα ιόντα εκμεταλλευόμενοι το συ-
ντονιστικό φθορισμό σε σύστημα με τρία ενεργειακά επίπεδα, |0⟩, |1⟩ και |2⟩, όπως στο σχήμα 9.4.
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Σχήμα 9.5: Αριθμός φωτονίων λόγω φθορισμού στο πείραμα που περιγράφεται στο σχήμα 9.4. Η μετάβαση
στην κατάσταση |1⟩ είναι πρακτικά στιγμιαία, γίνεται σε χρόνο πολύ μικρότερο από το μέσο χρόνο ζωής της
|2⟩. Οπότε τα αποτελέσματα του πειράματος είναι συμβατά με το χαρακτηρισμό ’κβαντικά άλματα” για τις
μεταβάσεις. Το πείραμα έγινε σε ιόν Ba+ χρησιμοποιώντας δύο πηγές λέιζερ στα 493nm και 650nm.

Τα ενεργειακά επίπεδα είναι επιλεγμένα έτσι ώστε (α) οι αυθόρμητες μεταβάσεις |1⟩ → |2⟩ να είναι
αδύνατες, και (β) οι αυθόρμητες μεταβάσεις |2⟩ → |0⟩ να είναι πολύ πιο σπάνιες από ότι οι αυθόρ-
μητες μεταβάσεις |1⟩ → |0⟩. Αυτό σημαίνει ότι αν το σύστημα βρεθεί στη |2⟩ θα μείνει αρκετή ώρα
εκεί (στην τάξη μεγέθους του δευτερολέπτου).

Στέλνουμεστοπαγιδευμένο ιόν ακτινοβολίααπόδύο λέιζερ, το έναμε συχνότηταω = E2−E0 και
το άλλο με συχνότητα ω′ = E1 −E2. Η ακτινοβολία συχνότητας ω προκαλεί συντονιστικό φθορισμό
μεταξύ των επιπέδων |1⟩ και |0⟩. Η ακτινοβολία συχνότητας ω′ προκαλεί εξαναγκασμένες μεταβά-
σεις |1⟩ → |2⟩, οι οποίες δε γίνονται αυθόρμητα. Αν το ιόν βρεθεί στη |2⟩ σταματά ο συντονιστικός
φθορισμός και σταματούν να εκπέμπονται φωτόνια συχνότητας ω. Αυτό μέχρι να συμβεί μετάβαση
|2⟩ → |0⟩, οπότε ξαναρχίζει η διαδικασία φθορισμού. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρώντας την εκπο-
μπή φωτονίων συχνότητας ω από το ιόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε έγιναν οι μεταβάσεις
|1⟩ → |2⟩ και |2⟩ → |0⟩, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.

Τα αποτελέσματα του πειράματος δίνονται στο σχήμα 9.5. Είναι σαφές ότι η μετάβαση από την
|1⟩ στη |2⟩ γίνεται σε χρόνο πολύ μικρότερο του μέσου χρόνου ζωής της |2⟩ έτσι ώστε να φαίνεται
σχεδόν στιγμιαία.

Σημασία των πειραμάτων. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με
την κβαντική θεωρία, η οποία προβλέπει σωστά τη στατιστική συμπεριφορά των αποτελεσμάτων
[153, 154] όπως δίνονται στο Σχ. 9.5. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα πειράματα των κβαντικών αλμά-
των αποτελούν σημαντικό παράδειγμα όπου η κβαντική θεωρία εφαρμόζεται επιτυχώς για την περι-
γραφή ενός μεμονωμένου κβαντικού συστήματος (του ιόντος) και όχι ενός στατιστικού συνόλου.

Βεβαίως αν η αναγωγή της κατάστασης περιγράφει μεμονωμένα συστήματα και όχι στατιστικά
σύνολα, η θεμελιώδης αρχής 5 πρέπει να γίνει πιο ισχυρή.

Στα πειράματα κβαντικών αλμάτων επιδεικνύεται σαφώς ότι η μετάβαση από μία ατομική κατά-
σταση σε μία άλλη είναι στιγμιαία, ή τουλάχιστον γίνεται σε χρονικές κλίμακες πολύ μικρότερες του
μέσου χρόνου ζωής της διεγερμένης κατάστασης. Αυτή η περιγραφή είναι συμβατή με την ιδέα του
Μπορ ότι η πηγή της τυχαιότητας στην κβαντική θεωρία είναι τα κβαντικά άλματα, δηλαδή στιγ-
μιαίες, μη-αιτιακές διαδικασίες που δεν μπορεί να αναπαρασταθούν ως κίνηση σωματιδίων στο
χώρο².

²Με βάση την ανάλυση του Κεφ. 9.3, η έννοια του κβαντικού άλματος δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτή της αναγω-
γής της κβαντικής κατάστασης, παρότι κάποιοι από τους ιδρυτές της κβαντικής θεωρίες είχαν επιχειρήσει έναν τέτοιο
συσχετισμό. Η μαθηματική περιγραφή των κβαντικών αλμάτων εμπεριέχει έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο συνδυασμό των
θεμελιωδών αρχών 3,4 και 5.
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9.4.3 Το κβαντικό φαινόμενο του Ζήνωνα
Ο Ζήνων ο Ελεάτης είναι γνωστός για τα παράδοξά του με τα οποία προσπαθούσε να αποδείξει

το παράλογο της έννοιας της κίνησης. Ένα από τα παράδοξά του είναι αυτό του κινούμενο βέλους. Σε
κάθε χρονική στιγμή, το βέλος ούτε κινείται προς εκεί που είναι, ούτε εκεί που δεν είναι. Δεν μπορεί
να κινηθεί προς εκεί που δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει χρόνος που μεσολαβεί για να μετακινηθεί εκεί.
Δεν μπορεί να κινηθεί προς εκεί που είναι, γιατί είναι ήδη εκεί. Άρα αν εξετάσουμε το βέλος σε
μία δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει καμία κίνηση. Αν όλα είναι ακίνητα σε κάθε στιγμή, και ο
χρόνος αποτελείται εξ ολοκλήρου από στιγμές, τότε η κίνηση είναι αδύνατη.

Στην κβαντική θεωρία υπάρχει ένα φαινόμενο κατά το οποίο η κατάσταση ενός συστήματος δεν
αλλάζει αν κανείς του κάνει συνεχώς μετρήσεις [156]. Λόγω της αναλογίας με το παράδοξο του βέ-
λους, ονομάστηκε κβαντικό φαινόμενο του Ζήνωνα [157].

Έστω ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από Χαμιλτονιανή Ĥ . Έχουμε μία μετρητική συσκευή που
αντιστοιχεί σε έναν προβολικό τελεστή P̂ , δηλαδή μία συσκευή που μετρά κατά πόσο η ιδιότητα που
αντιστοιχεί στον P̂ επαληθεύεται ή όχι. Προετοιμάζουμε το σύστημα στην καθαρή κατάσταση |ψ⟩, η
οποία είναι ιδιοκατάσταση του P̂ , P̂ |ψ⟩ = |ψ⟩.

ΚάνουμεN μετρήσεις του P̂ , με χρονικό διάστημα δt μεταξύ μίας μέτρησης και της επόμενες. Η
πιθανότητα Prob(P̂ , N) να αληθεύει ο P̂ και στιςN μετρήσεις είναι

Prob(P̂ , N) = ⟨ψ|P̂ Û †
δtP̂ Û

†
δt . . . ÛδtP̂ ÛδtP̂ |ψ⟩ = ⟨ψ|Ŝ†

N,tŜN,t|ψ⟩, (9.27)

όπου ŜN,t = (P̂ ÛδtP̂ )
N , και γράφουμε t = Nδt. Στο όριο συνεχώνμετρήσεων,N → ∞με tσταθερό,

e−iĤδt ≃ 1− iĤt/N , οπότε

Ŝt := lim
N→∞

(P̂ − iP̂ ĤP̂ t/N)N . (9.28)

Για να βρούμε αυτό το όριο παρατηρούμε ότι έξω από τον ιδιόχωρο V του P̂ , ο τελεστής Ŝt μηδενί-
ζεται. Εντός V ,

Ŝt = lim
N→∞

(Î − iP̂ ĤP̂ t/N)N = e−iP̂ ĤP̂ t. (9.29)

Άρα, ο τελεστής Ŝt είναι μοναδιαίος εντός του V . Για κάθε |ψ⟩ ∈ V , Ŝ†
t Ŝt|ψ⟩ = |ψ⟩.

Από την εξίσωση (9.27), υπολογίζουμε την πιθανότητα

Prob(P̂ , t) = lim
N→∞

Prob(P̂ , N) (9.30)

το σύστημα να μετριέται συνεχώς και να βρίσκεται ο P̂ πάντα αληθής, μέχρι τη χρονική στιγμή t

Prob(P̂ , t) = ⟨ψ|Ŝ†
t Ŝt|ψ⟩ = ⟨ψ|ψ⟩ = 1. (9.31)

Δηλαδή, αν το σύστημα μετριέται συνεχώς, δεν μπορεί να φύγει από το V . Για παράδειγμα, το σύ-
στημα υπό μελέτη μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ασταθές σωμάτιο και οV να περιέχει τις καταστάσεις
κατά τις οποίες το σωμάτιο δεν έχει διασπαστεί. Οπότε το κβαντικό φαινόμενο του Ζήνωνα μας λέει
ότι αν μετράμε συνέχεια αν διασπάστηκε το σωμάτιο, αυτό δε θα διασπαστεί ποτέ.

Η πρώτη παρατήρηση του κβαντικού φαινόμενου του Ζήνωνα έγινε το 1989 από τη ομάδα του
Ουάινλαντ στις ΗΠΑ [158]. Το πείραμα είναι παρόμοιο στη λογική με αυτό της ανίχνευσης των κβα-
ντικών αλμάτων, δηλαδή εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες ενός συστήματος 3 επιπέδων κάτω από την
επίδραση δύο λέιζερ με διαφορετικές συχνότητες. Η θεωρητική περιγραφή αυτού του πειράματος
δίνεται στο Ένθετο 9.2.
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Ένθετο 9.2. Κβαντικό φαινόμενο του Ζήνωνα σε παγιδευμένα ιόντα.

Έστω ένα ιόν με τρεις ιδιοκαταστάσεις της Χαμιλτονιανής |0⟩, |1⟩ και |2⟩ που ικανοποιούν τα εξής.

1. Η |0⟩ είναι η θεμελιώδης κατάσταση, με ενέργεια E0 = 0.

2. Η |1⟩ είναι μια ευσταθής διεγερμένη κατάσταση με ενέργεια E1 = ω1. Το ότι η |1⟩ είναι ευσταθής
σημαίνει ότι ο τυπικός χρόνος αυθόρμητης εκπομπής είναι πολύ μεγάλος.

3. Η |2⟩ είναι μια ασταθής διεγερμένη κατάσταση με ενέργεια E2 = ω2. Διασπάται αυθόρμητα στην
|0⟩ με εκπομπή φωτονίου συχνότητας ω2. Ωστόσο η αυθόρμητη μετάβαση από την |2⟩ στην |1⟩ δεν
είναι εφικτή.

Με βάση τα παραπάνω, η δράση ενός λέιζερ συχνότητας ω1 στο ιόν οδηγεί σε ταλαντώσεις Ράμπι με-
ταξύ των επιπέδων |0⟩ και |1⟩ με συχνότητα ΡάμπιΩR, όπως στην Εξ. (8.102) για∆ = 0. Περιορίζοντας την
περιγραφή του συστήματος στον υπόχωρο που ορίζουν τα |0⟩ και |1⟩, ο τελεστής χρονικής εξέλιξης είναι
αυτός των ταλαντώσεων Ράμπι για∆ = 0,

Û(t) =

(
e−iω1t cos(ΩRt) ie−iω1t sin(ΩRt)
i sin(ΩRt) cos(ΩRt)

)
. (9.32)

Ένας παλμός συχνότηταςω2 λειτουργεί σ’ αυτό το σύστημαπολύδιαφορετικά. Αν το σύστημαβρίσκεται
στη |0⟩, τότε διεγείρεται στην κατάσταση |2⟩, αλλά εκεί μένει ελάχιστο χρόνο. Επανέρχεται στην |0⟩ με
εκπομπή φωτονίου. Αντίθετα αν το σύστημα είναι στην |1⟩ ή στη |2⟩ δεν επηρεάζεται καθόλου. Οπότε αν
μετά τον παλμό ανιχνευτεί φωτόνιο συχνότητας ω2, έχουμε επιβεβαιώσει ότι το ιόν βρίσκεται στην |0⟩.
Αν όχι, βρίσκεται στο συμπληρωματικό υπόχωρο της |0⟩. Αν περιορίσουμε την περιγραφή μας στο κιούμπιτ
που ορίζεται από τα |0⟩ και |1⟩, ο παλμόςω2 λειτουργεί ως ένα ζεύγος προβολικών τελεστών P̂0 = |0⟩⟨0| και
P̂1 = |1⟩⟨1| που δρα πάνω στην κβαντική κατάσταση με βάση τον κανόνα αναγωγής του κυματοπακέτου.

Έστω ότι το ιόν αρχικά βρίσκεται στη |0⟩. Αν τη στιγμή t = 0, ανοίξει το λέιζερ συχνότητας ω1, η κα-
τάσταση τη χρονική στιγμή t είναι |ψ(t)⟩ = Û(t)|0⟩. Αν η δράση του λέιζερ κρατήσει χρόνο T = π

2ΩR
, το

σύστημα θα βρεθεί στην κατάσταση |1⟩.
Έστω όμως ότι μέσα στο χρονικό διάστημα [0, T ] εκπέμπουμε n παλμούς συχνότητας ω2 που αντιστοι-

χούν σε μέτρηση, με χρονική απόσταση μεταξύ τους ίση με τ = T/n . H κατάσταση ρ̂t εξελίσσεται ύστερα
από ένα χρονικό βήμα τ σε

ρ̂t+τ = P̂0Ûτ ρ̂tÛ
†
τ P̂0 + P̂1Ûτ ρ̂tÛ

†
τ P̂1, (9.33)

όπου Ûτ = Û(T/n).
Αυτός ο κανόνας εξέλιξης μηδενίζει τα μη-διαγώνια στοιχεία της μήτρας πυκνότητας σε κάθε βήμα,

οπότε όλη η πληροφορία βρίσκεται στα διαγώνια στοιχεία. Για διαγώνια μήτρα πυκνότητας το διάνυσμα
του Μπλοχ είναι της μορφής (0, 0, r), οπότε η Εξ. (9.33) δίνει

r(t+ τ) = r(t) cos(2ΩRτ) = r(t) cos(π/n) (9.34)

Θεωρούμε αρχική κατάσταση |0⟩, οπότε r(0) = −1. Για n βήματα, η Εξ. (9.34) δίνει r(T ) = − cosn(π/n).
Στο όριο μεγάλων n γράφουμε cos(π/n) ≃ 1− π2

2n2 , οπότε

r(T ) = −(1− π2

2n2
)n ∼ e−

π2

2n . (9.35)

Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα εύρεσης του ιόντος στην |1⟩ τη χρονική στιγμή t = T γίνεται

p1(T ) =
1

2

(
1− e−

π2

2n

)
≃ π2

4n
, (9.36)

δηλαδή τείνει στο μηδέν όσο περισσότερους παλμούς στέλνουμε.

212



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δηλαδή αν δράσουμε μόνο με λέιζερ συχνότητας ω1 για χρόνο T , το ιόν σίγουρα θα βρεθεί στην |1⟩,
κάτι που μπορούμε να το διαπιστώσουμε μετρώντας το φωτόνιο συχνότητας ω1 που θα εκπέμψει όταν
επιστρέψει στη θεμελιώδη. Αν όμως κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης στείλουμε n παλμούς συχνότητας
ω2, η μετάβαση στην κατάσταση |1⟩ και η επακόλουθη εκπομπή φωτονίου γίνεται σπανιότερη και τείνει στο
μηδέν όσο μεγαλύτερο γίνεται το n.

Ερωτήσεις
1. Διατυπώστε με ακρίβεια σε τί διαφέρει η κβαντική αναγωγή της κατάστασης από την αντίστοιχη κλα-

σική.
2. Εξηγείστε τί εννοούμε όταν λέμε ότι η αναγωγή της κατάστασης δεν είναι μία φυσική διαδικασία.
3. Ο Αϊνστάιν έγραφε για την αναγωγή της κατάστασης [159]: ”...η αλλαγή στην κυματοσυνάρτηση μέσω

της παρατήρησης δεν αντιστοιχεί ουσιαστικά στην αλλαγή σε κάτι πραγματικό, αλλά στην αλλαγή της
γνώσης μας για κάτι πραγματικό.” Εξηγείστε γιατί ο ισχυρισμός του είναι λάθος.

Ασκήσεις
1. Δείξτε ότι δεν υπάρχει μοναδιαίος τελεστής για τον οποίον να ισχύει Û ρ̂Û † =

∑
n P̂nρ̂P̂n.

2. Κιούμπιτ προετοιμάζεται στην κατάσταση 1√
2
(|0⟩+ i|1⟩) και υπόκειται σε διαδοχικές μετρήσεις του σ̂1

και του σ̂2. Υπολογίστε τις από κοινού πιθανότητες. Στη συνέχεια επαναλάβετε τον υπολογισμό για την
αντίστροφή σειρά μετρήσεων.

3. Κιούμπιτ προετοιμάζεται στην κατάσταση |0⟩ και υπόκειται σε διαδοχικές μετρήσεις του σ̂1, του σ̂2 και
του σ̂3. Ποια η πιθανότητα να έχει βρεθεί τιμή+1 και στις τρεις μετρήσεις;

4. Έστω γ η καθαρότητα μιας κατάσταση ρ̂ πριν τη μέτρηση μιας ποσότητας Â =
∑

n anP̂n και γ′ η καθα-
ρότητα της κατάστασης ρ̂′ =

∑
n P̂nρ̂P̂n μετά τη μέτρηση. Δείξτε ότι γ′ ≤ γ. Πότε ισχύει η ισότητα;

5. Έστω κιούμπιτ που χαρακτηρίζεται από Χαμιλτονιανή Ĥ = ωσ̂1. Τη χρονική t = 0 βρίσκεται σε καθαρή
κατάσταση |ψ⟩ που αντιστοιχεί στη θετική ιδιοτιμή της Ĥ και γίνεται μέτρηση που αντιστοιχεί στον τε-
λεστή Â = σ̂3. Γίνεται και δεύτερη μέτρηση που αντιστοιχεί στον τελεστή Â την χρονική στιγμή t. (α)
Γράψτε τις πιθανότητες που αντιστοιχούν στα από κοινού αποτελέσματα των δύο μετρήσεων. (β) Θεω-
ρείστε ότι κάνουμε την ύστερη επιλογή να κρατήσουμε μόνο τα αποτελέσματα για τα οποία η δεύτερη
μέτρηση του Â έδωσε την τιμή+1. Υπολογίστε τις αντίστοιχες δεσμευμένες πιθανότητες.

6. Θεωρούμε πείραμα δύο διαδοχικών μετρήσεων σε ένα κιούμπιτ. Η πρώτη μετρητική συσκευή έχει μία
γεννήτρια τυχαίων αριθμών, που δίνει 60% πιθανότητα να γίνει μέτρηση του τελεστή σ̂1 και 40% πιθα-
νότητα να μη γίνει καμία μέτρηση. Η δεύτερη συσκευή μετράει το σ̂3. Ποια η αναμενόμενη τιμή ⟨σ̂3⟩,
αν η αρχική κατάσταση είναι η |1⟩;

7. Θεωρούμε δύο διαδοχικές μετρήσεις ενός κιούμπιτ. Η πρώτη μετρητική συσκευή μετρά τον τελεστή
nnn · σ̂σσ, όπου το nnn ορίζεται τυχαία σε κάθε πείραμα, έτσι ώστε να ακολουθεί την ομοιογενή κατανομή
πάνω στη μοναδιαία σφαίρα. Αν η αρχική κατάσταση είναι μια τυχαία καθαρή κατάσταση |ψ⟩, ποια
είναι η κατάσταση περιγράφει το στατιστικό σύνολο των κιούμπιτ για τη δεύτερη μέτρηση;

8. Κάθε διάνυσμα |c⟩ ∈ CCC3 ορίζει μια φυσική ποσότηταC με δυνατές τιμές 1, που αντιστοιχεί στον προβο-
λικό τελεστή P̂c = |c⟩⟨c|, και 0, που αντιστοιχεί σε προβολικό τελεστή Î − P̂c. Θεωρούμε σύστημα που
προετοιμάζεται στην κατάσταση |0⟩, στο οποίο γίνονται δύο διαδοχικές μετρήσεις τέτοιων ποσοτήτων,
πρώτα τηςB και μετά τηςC, με αντίστοιχα διανύσματα |b⟩ και |c⟩. (α) Δείξτε ότι η συνθήκη δεσμευμένης
πιθανότητας Prob(B = 1|C = 1) = 1 σημαίνει ότι |⟨a|b⟩⟨b|c⟩| = |⟨a|c⟩|. (β) Επιλέγουμε

|0⟩ =

 1
0
0

 , |c⟩ =

 cos θ
sin θ
0

 ,

213



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

για θ ∈ [0, π/2]. Δείξτε ότι η εξίσωση Prob(B = 1|C = 1) = 1 δέχεται δύο οικογένειες λύσεων
|b⟩ = |y,±⟩ που παραμετροποιούνται από έναν αριθμό y ∈ [0, 1].

|y,±⟩ = 1√
cos2 θ + y sin2 θ

 cos θ
y sin θ

± sin θ
√
y − y2

 .

(γ) Δείξτε ότι για tan θ ≥ 1
2
√
2
υπάρχουν τιμές του y, για τις οποίες τα διανύσματα |y,+⟩ και |y,−⟩ είναι

μεταξύ τους ορθογώνια.
Κλασικά η συνθήκη Prob(B = 1|C = 1) = 1 σημαίνει ότι αν βρούμε C = 1 μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι B = 1 ακόμα κι αν δεν κάναμε μέτρηση. Αν πάμε να κάνουμε το ίδιο κβαντικά, θα κα-
ταλήγαμε σε δυο μη συνεπείς μεταξύ τους συνεπαγωγές, αφού τα αντίστοιχα διανύσματα |b⟩ θα ήταν
κάθετα [160].

9. Έστω ότι έχουμε μία οικογένεια καταστάσεων |a⟩ που προσδιορίζεται από την παράμετρο a ∈ Γ. Θέ-
λουμε να μετρήσουμε αν το σύστημα ακολουθεί μια συνεχή διαδρομή a(t) στο Γ, όπου t ∈ [0, T ]. Αυτό
σημαίνει ότι σε κάθε χρονική στιγμή t κάνουμε μία μέτρηση που αντιστοιχεί στον προβολικό τελεστή
|a(t)⟩⟨a(t)|. ΘεωρείστεN μετρήσεις σε χρονικές στιγμές με απόσταση δt = T/N , και πάρτε στο τέλος
N → 0. Δείξτε ότι η πιθανότητα Prob[a(·)] να μετρηθεί η διαδρομή a(t) στο όριο του συνεχούς είναι
ίση με ⟨a(0)|ρ̂0|a(0)⟩, οπότε αν ρ̂0 = |a(0)⟩⟨a(0)|, Prob[a(·)] = 1.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα αντίθετο φαινόμενο από αυτό του Ζήνωνα [161], ότι αν πάμε να προσ-
διορίσουμε αν το σύστημα ακολουθεί μια διαδρομή, τότε θα την ακολουθήσει σίγουρα.

Βιβλιογραφία
• Πολλές κλασικές συζητήσεις για το ρόλο της αναγωγής της κβαντικής κατάστασης βρίσκονται ανατυπω-

μένες στο τόμο τωνWheeler και Zurek [39]. Συνιστώ ιδιαίτερα τις διαλέξεις του Βίγκνερ. Επίσης συνιστώ
τις συζητήσεις στο κεφ. 8 του Isham [10] και στο κεφ. 14 του d’ Espagnat [162].

• Για τις ιοντικές παγίδες βλ. το άρθρο επισκόπησης του March [163]. Για τα πειράματα κβαντικών αλ-
μάτων βλ. το εγκυκλοπαιδικό άρθρο του Carmichael, Quantum Jump Experiments στο Compendium of
QuantumPhysics [135] και το άρθρο επισκόπησης των Bla και Zoller [164]. Επίσης ενδιαφέρουσες είναι
οι διαλέξεις Νόμπελ των Ντέμελτ (H. Dehmelt) [165] και Πάουλ (W. Paul) [166].
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Κεφάλαιο 10

Σύνθετα κβαντικά συστήματα και
εναγκαλισμός

Και παρ’ όλα αυτά, δεν έχεις ηθικούς ενδοιασμούς να ρωτήσεις ... πώς το πρώτο μισό του ζεύγους
(εδώ) μπορεί να επηρεαστεί από τη μετρητική συσκευή που μετρά το δεύτερο μισό του ζεύγους
(εκεί). Παρότι ξέρεις ότι η κβαντική θεωρία ξεγυμνώνει κάθε σωμάτιο από όλα τα κλασικά
χαρακτηριστικά του (ακριβής θέση, ορμή, πόλωση κοκ), εξακολουθείς να πιστεύεις ότι διατηρεί
μια καλώς ορισμένη ”ύπαρξη” ως ξεχωριστή οντότητα.

Α. Πέρες [167]

10.1 Τανυστικό γινόμενο

10.1.1 Ορισμός
Η μαθηματική δομή με την οποία περιγράφεται η σύνθεση συστημάτων στην κβαντική θεωρία

είναι το τανυστικό γινόμενο. Ως έννοια το τανυστικό γινόμενο σχετίζεται με την ακόλουθη ιδιότητα
των πινάκων. Έστω ότι έχουμε δύο διανύσματα

ϕ =


ϕ1

ϕ2

. . .
ϕn

 ∈ CCCn ψ =


ψ1

ψ2

. . .
ψm

 ∈ CCCm (10.1)

Από αυτά τα διανύσματα μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν πίνακα n×m, τον οποίον θα συμβο-
λίσουμε ως ϕ⊗ψ, με στοιχεία (ϕ⊗ψ)ij = ϕiψj , όπου i = 1, 2, . . . , n και j = 1, 2, . . . ,m. Ισοδύναμα
ο πίνακας ϕ⊗ ψ γράφεται ως

ϕ⊗ ψ =


ϕ1ψ1 ϕ2ψ1 . . . ϕnψ1

ϕ1ψ2 ϕ2ψ2 . . . ϕnψ2

. . . . . . . . . . . .
ϕ1ψm ϕ2ψm . . . ϕnψm

 (10.2)

Ορίζουμε το τανυστικό γινόμενο CCCn ⊗ CCCm ως το χώρο Χίλμπερτ ο οποίος έχει ως διανύσματα
όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς της μορφής

r∑
k=1

ϕ(k) ⊗ ψ(k),
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για οποιεσδήποτε r-άδες διανυσμάτων ϕ(k) ∈ CCCn και ψ(k) ∈ CCCm, όπου k = 1, 2, . . . , r και r ακέ-
ραιος. Προσοχή, βάζουμε το δείκτη k εντός παρένθεσης γιατί υποδηλώνει ένα από τα r διαφορετικά
διανύσματα που επιλέγουμε κάθε φορά, όχι τις συνιστώσες ενός διανύσματος, όπως οι δείκτες της
Εξ. (10.1). Το εσωτερικό γινόμενο στο χώρο ΧίλμπερτCCCn⊗CCCm ορίζεται καταρχάς για τα διανύσματα
της μορφής ϕ⊗ ψ ως

(ϕ⊗ ψ, ϕ′ ⊗ ψ′)CCCn⊗CCCm = (ϕ, ϕ′)CCCn × (ψ, ψ′)CCCn (10.2)

και επεκτείνεται σε οποιοδήποτε γραμμικό συνδυασμό της μορφής (10.2) μέσω της συνθήκης γραμ-
μικότητας. Για παράδειγμα,

(ϕ(1) ⊗ ψ(1) + ϕ(2) ⊗ ψ(2), ϕ′ ⊗ ψ′) = (ϕ(1), ϕ)(ψ(1), ψ′)

+ (ϕ(2), ϕ′)(ψ(2), ψ′). (10.2)

Ο γενικότερος γραμμικός συνδυασμός (10.2) αντιστοιχεί σε γενικό πίνακα n × m, άρα ο χώρος
ΧίλμπερτCCCn ⊗CCCm είναι ισομορφικός με το χώρο ΧίλμπερτCCCnm των n×m πινάκων, δηλαδή

CCCn ⊗CCCm = CCCnm. (10.3)

Η παραπάνωπεριγραφή είναι επαρκής για τον ορισμό του τανυστικού γινομένουH1⊗H2, όταν οι
χώροι ΧίλμπερτH1 καιH2 είναι πεπερασμένης διάστασης. Αν ένας από αυτούς του χώρους Χίλμπερτ
είναι απειροδιάστατος τότε απαιτείται ένας αρκετά πιο πολύπλοκος ορισμός, που περιγράφεται στο
Ένθετο 10.1.

Ένθετο 10.1. Ορισμός τανυστικού γινομένου

Πρώτα ορίζουμε την έννοια του ελεύθερου διανυσματικού χώρου F (S) για ένα σύνολο S. Ο F (S) είναι
ένας διανυσματικός χώρος στους μιγαδικούς αριθμούς, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια βάση |s⟩, που
ορίζεται για κάθε s ∈ S. Προφανώς, αν το σύνολο S έχει n στοιχεία, τότε F (S) = CCCn.

Έστω δύο χώροι ΧίλμπερτH1 καιH2 με διανύσματα |ϕ⟩1 και |ψ⟩2 αντίστοιχα. Το Καρτεσιανό γινόμενο
H1 × H2 έχει ως στοιχεία ζεύγη (|ϕ⟩, |ψ⟩). Ο ελεύθερος διανυσματικός χώρος F (H1 × H2) έχει στοιχεία
της μορφής

α =

r∑
i=1

ci(|ϕi⟩, |ψi⟩) = c1(|ϕ1⟩, |ψ1⟩) + c2(|ϕ2⟩, |ψ2⟩) + . . .+ (|ϕr⟩, |ψr⟩) (10.4)

όπου ci ∈ CCC.
Στο διανυσματικό χώρο F (H1 ×H2) ορίζουμε ένα μέτρο ως εξής

∥
r∑
i=1

ci(|ϕi⟩, |ψi⟩)∥2 =

r∑
i=1

r∑
j=1

cic
∗
j ⟨ϕj |ϕi⟩⟨ψj |ψi⟩. (10.5)

Το μέτρο (10.5) δεν αρκεί για να ορίσει ένα χώρο Χίλμπερτ, γιατί υπάρχουν διανύσματα στο α ∈
F (H1 ×H2), τα οποία ικανοποιούν ∥α∥ = 0. Για να κατασκευάσουμε ένα χώρο Χίλμπερτ ταυτίζουμε δύο
διανύσματα α και β του F (H1 ×H2) αν ισχύει ότι ∥α− β∥ = 0. Συγκεκριμένα, ορίζουμε την κλάση ισοδυ-
ναμίας [α] ως το σύνολο όλων των διανυσμάτων β ∈ F (V1 × V2) που ικανοποιούν τη σχέση ∥α− β∥ = 0.
Δεδομένου ότι

|∥α− β∥ − ∥α∥| ≤ ∥β∥ ≤ ∥α− β∥+ ∥α∥, (10.6)

παίρνουμε ότι ∥β∥ = ∥α∥, δηλαδή όλα τα διανύσματα στην κλάση ισοδυναμίας [α] έχουν το ίδιο μέτρο.
Οπότε μπορούμε να αποδώσουμε ένα κοινό μέτρο ∥[α]∥ στην κλάση ισοδυναμίας [α],
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Ο χώρος όλων των κλάσεων ισοδυναμίας [α], όπου α ∈ F (H1 × H2), είναι το τανυστικό γινόμενο
H1 ⊗ H2 και το μέτρο ∥[α]∥ ορίζει ένα εσωτερικό γινόμενο μέσω της ταυτότητας πόλωσης, Εξ. (4.13). Η
κλάση ισοδυναμίας [(|ϕ⟩, |ψ⟩)] συμβολίζεται ως |ψ⟩ ⊗ |ϕ⟩ ∈ H1 ⊗H2.

10.1.2 Συμβολισμός Ντιράκ
Ο φορμαλισμός Ντιράκ είναι ιδιαίτερα λειτουργικός για την περιγραφή του τανυστικού γινομέ-

νου. Ο χώρος ΧίλμπερτH1⊗H2 περιέχει διανύσματα της μορφής
∑r

k=1 |ϕk⟩⊗|ψk⟩, όπου |ϕk⟩ ∈ H1

και |ψk⟩ ∈ H2, ενώ το εσωτερικό γινόμενο γράφεται(
r′∑
l=1

⟨ϕl| ⊗ ⟨ψl|

)(
r∑

k=1

|ϕk⟩ ⊗ |ψk⟩

)
=

r∑
k=1

r′∑
l=1

⟨ϕl|ϕk⟩⟨ψl|ψk⟩. (10.7)

Διανύσματα της μορφής |ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩ ∈ H1 ⊗ H2 καλούνται χωριζόμενα. Συχνά γράφουμε τα δια-
νύσματα |ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩ ως |ϕ, ψ⟩ αλλά η χρήση αυτού του συμβολισμού απαιτεί πρότερη διευκρίνιση ότι
αφορά τανυστικό γινόμενο προκειμένου να μην υπάρξει παρερμηνεία.

Αν τα διανύσματα |n⟩ ορίζουν μια ορθοκανονική βάση τουH1 και τα διανύσματα |i⟩ ορίζουν μία
ορθοκανονική βάση του H2, τότε τα διανύσματα |n, i⟩ = |n⟩ ⊗ |i⟩ ορίζουν μία βάση στο H1 ⊗ H2.
Ένα διάνυσμα |Ψ⟩ ∈ H1 ⊗H2 αναλύεται ως |Ψ⟩ =

∑
n,i an,i|n, i⟩, όπου

an,i = ⟨n, i|Ψ⟩ (10.8)

Η σχέση ανάλυσης της μονάδας στο χώρο ΧίλμπερτH1 ⊗H2 γράφεται

Î =
∑
n,i

|n, i⟩⟨n, i|. (10.9)

10.1.3 Τανυστικό γινόμενο τελεστών
Έστω Â τελεστής στο χώρο Χίλμπερτ H1 και B̂ τελεστής στο χώρο Χίλμπερτ H2. Ορίζουμε τον

τελεστή Â⊗ B̂ στο χώρο ΧίλμπερτH1 ⊗H2 από τη δράση του στα διανύσματα
∑

i |ϕi⟩ ⊗ |ψi⟩ ως

(Â⊗ B̂)
∑
i

|ϕi⟩ ⊗ |ψi⟩ =
∑
i

Â|ϕi⟩ ⊗ B̂|ψi⟩. (10.10)

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει άμεσα ότι

(Â⊗ B̂)(Ĉ ⊗ D̂) = ÂĈ ⊗ B̂D̂. (10.11)

Προσοχή: χρησιμοποιούμε το ίδιο σύμβολο ⊗ για το τανυστικό γινόμενο χώρων, για τα χωρι-
ζόμενα διανύσματα και για το τανυστικό γινόμενο τελεστών. Αυστηρά μιλώντας αυτές είναι τρεις
διαφορετικές πράξεις και μόνο καταχρηστικά συμβολίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Για επιπλέον απλοποίηση του συμβολισμού, θα χρησιμοποιούμε το ίδιο σύμβολο (Î) για τον τε-
λεστή της μονάδας στο H1, στο H2 και στο H1 ⊗ H2. Μ’ αυτή τη σύμβαση, εξισώσεις της μορφής
Î = Î ⊗ Î έχουν νόημα.

Ένας τελεστής στο χώρο ΧίλμπερτH1 ⊗H2 που μπορεί να γραφτεί ως Â⊗ B̂ καλείται διαχωρί-
σιμος. Κάθε τελεστής X̂ στο χώρο ΧίλμπερτH1⊗H2 μπορεί να γραφτεί ως άθροισμα διαχωρίσιμων
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τελεστών X̂ =
∑

i Âi ⊗ B̂i, όπου Âi τελεστές στο χώρο Χίλμπερτ H1 και B̂i τελεστές στο χώρο
ΧίλμπερτH2.

Έστω |n⟩ και |i⟩ ορθοκανονικές βάσεις στους χώρους ΧίλμπερτH1 καιH2 αντίστοιχα και |n, i⟩ =
|n⟩ ⊗ |i⟩ η αντίστοιχη ορθοκανονική βάση στο χώρο ΧίλμπερτH1 ⊗H2. Τότε,

Tr(Â⊗ B̂) =
∑
n,i

⟨n, i|Â⊗ B̂|n, i⟩

=
∑
n

⟨n|Â|n⟩ ·
∑
i

⟨i|B̂|i⟩ = Tr(Â)Tr(B̂) (10.11)

10.2 Κβαντική σύνθεση συστημάτων

10.2.1 Θεμελιώδης κανόνας
Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση του κανόνα σύνθεσης συστημάτων στην κβαντική θε-

ωρία, ας δούμε πρώτα το αντίστοιχό του στην κλασική θεωρία. Έστω ότι έχουμε δύο συστήματα με
καταστατικούς χώρους Γ1 και Γ2. Για παράδειγμα, αν τα δύο συστήματα είναι σωμάτια σε μία διά-
σταση τα στοιχεία του Γ1 είναι ζεύγη (q1, p1) θέσης και ορμής του σωματιδίου. Αντίστοιχα είναι τα
στοιχεία του Γ2. Η πιο πλήρης γνώση που μπορούμε να έχουμε για το σύνθετο σύστημα των δυο
σωματιδίων είναι να ξέρουμε θέση και ορμή (q1, p1) του πρώτου και θέση και ορμή (q2, p2) του δεύ-
τερου. Άρα o καταστατικός χώρος του σύνθετου συστήματος των δύο σωματιδίων αποτελείται από
στοιχεία (q1, q2, p1, p2), δηλαδή είναι το Γ1 × Γ2.

Συμπεραίνουμε ότι στην κλασική θεωρία ένα σύνθετο σύστημα περιγράφεται από έναν κατα-
στατικό χώρο που είναι το Καρτεσιανό γινόμενο Γ1 ×Γ2 × . . .×Γn των καταστατικών χώρων Γi των
υποσυστημάτων του.

Για να δούμε ποιος είναι ο αντίστοιχος νόμος στην κβαντική θεωρία, θεωρούμε δύο κβαντικά συ-
στήματα που περιγράφονται από χώρους ΧίλμπερτH1 καιH2 με αντίστοιχες Χαμιλτονιανές Ĥ1 και
Ĥ2. Έστω E1

n και |n⟩1 οι ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις της Ĥ1 καιE2
n και |n⟩2 οι ιδιοτιμές και ιδιοσυ-

ναρτήσεις της Ĥ2. Αν τα δύο συστήματα δεν αλληλεπιδρούν, περιμένουμε ότι το σύνθετο σύστημα
θα περιγράφεται από ένα χώρο Χίλμπερτ H στον οποίο θα ορίζεται μία Χαμιλτονιανή Ĥ , οι ιδιοτι-
μές της οποίας θα είναι τα αθροίσματα E1

n + E2
n′ για διάφορες τιμές των n και n′. Αυτή η απαίτηση

οφείλεται στη φυσική αρχή ότι η ενέργεια είναι μία προσθετική ποσότητα.
Ο μοναδικός μαθηματικός τρόπος να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση είναι να θεωρήσουμε μία

Χαμιλτονιανή
Ĥ = Ĥ1 ⊗ Î + Î ⊗ Ĥ2 (10.12)

στο χώρο ΧίλμπερτH1 ⊗H2 . Τα ιδιοδιανύσματα τηςH είναι τα |n, n′⟩ = |n⟩ ⊗ |n′⟩, αφού
Ĥ|n, n′⟩ = Ĥ1 ⊗ Î|n, n′⟩+ Î ⊗ Ĥ2|n, n′⟩ = Ĥ1|n⟩ ⊗ Î|n′⟩+ Î|n⟩ ⊗ Ĥ2|n′⟩

= E1
n|n, n′⟩+ E2

n′ |n, n′⟩ = (E1
n + E2

n′)|n, n′⟩. (10.12)
Η Χαμιλτονιανή (10.12) προκύπτει επίσης από την υπόθεση ενός διαχωρίσιμου τελεστή χρονικής
εξέλιξης Ût = e−itĤ1 ⊗ e−itĤ2 . Από τον κανόνα του Λάιμπνιτς,

i
∂

∂t
Ût = Ĥ1e

−itĤ1 ⊗ e−itĤ2 + e−itĤ1 ⊗ Ĥ2e
−itĤ2

= (Ĥ1 ⊗ Î + Î ⊗ Ĥ2)Ût. (10.12)
Οι τελεστές χρονικής εξέλιξης ικανοποιούν i ∂

∂t
Ût = ĤÛt, οπότε επιβεβαιώνουμε την Εξ. (10.12).

Καταλήγουμε λοιπόν στο βασικό κβαντικό κανόνα σύνθεσης συστημάτων.
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Θεμελιώδης αρχή 6. Ένα σύνθετο σύστημα περιγράφεται από το τανυστικό γινόμενοH1⊗H2⊗
. . .⊗Hn των χώρων ΧίλμπερτHi των υποσυστημάτων του.

Η χρήση του τανυστικού γινομένουαυξάνει σημαντικά τις διαθέσιμες καταστάσεις ενός συστήμα-
τος σε σύγκριση με το Καρτεσιανό γινόμενο. Ας θεωρήσουμε δυο συστήματαπουπεριγράφονται από
το χώρο ΧίλμπερτCCCn. Ο χώρος των καθαρών καταστάσεων για κάθε ένα από αυτά έχει (πραγματική)
διάσταση 2(n− 1). Σε ένα κλασικό σύστημα, η διάσταση του χώρου των καταστάσεων του σύνθετου
συστήματος θα ήταν 4(n − 1). Ο χώρος Χίλμπερτ του σύνθετου συστήματοςCCCn ⊗CCCn = CCCn2

αντι-
στοιχεί σε χώρο καθαρών καταστάσεων με διάσταση 2n2−2, δηλαδή 2n2−2−4(n−1) = 2(n−1)2

διαστάσεις περισσότερες από το χώροπουθαπροέκυπτε από την κλασική σύνθεσηυποσυστημάτων.
Αν ένα σύστημα ενός σωματιδίου περιγράφεται από κυματοσυναρτήσεις ϕ1(x), (x ∈ RRR) και ένα

άλλο σύστημα ενός σωματιδίου περιγράφεται από κυματοσυναρτήσεις ϕ2(y) (y ∈ RRR), τότε το σύν-
θετο σύστημα των δύο σωματιδίων θα περιγράφεται από μία κυματοσυνάρτηση ψ(x, y), δηλαδή
από μία συνάρτηση του Καρτεσιανού ζεύγους (x, y) ∈ RRR2. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία φυσικά
εύλογη ταύτιση L2(RRR, dx)⊗ L2(RRR, dy) = L2(RRR2, dxdy). Γενικότερα, ισχύει ότι

L2(RRRn, dnx)⊗ L2(RRRm, dmy) = L2(RRRn+m, dnxdny). (10.13)

Έστω σύνθετο σύστημα που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα. Το ένα υποσύ-
στημα αντιστοιχεί σε χώρο Χίλμπερτ H1 και σε εξέλιξη με Χαμιλτονιανή Ĥ1 και το άλλο σε χώρο
ΧίλμπερτH2 και σε εξέλιξη με Χαμιλτονιανή Ĥ2. Το σύνθετο σύστημα αντιστοιχεί σε χώρο Χίλμπερτ
H1 ⊗H2. Δεδομένου ότι τα υποσυστήματά του είναι ανεξάρτητα, δεν επηρεάζει το ένα την εξέλιξη
του άλλου, οπότε ο τελεστής χρονικής εξέλιξης είναι ίσος με Ût = e−itĤ1 ⊗ e−itĤ2 όπου Â. Από τον
κανόνα του Λάιμπνιτς

i
∂

∂t
Ût = Ĥ1e

−itĤ1 ⊗ e−itĤ2 + e−itĤ1 ⊗ Ĥ2e
−itĤ2

= (Ĥ1 ⊗ Î + Î ⊗ Ĥ2)Ût. (10.13)

Δεδομένου ότι για οποιοδήποτε τελεστή χρονικής εξέλιξης Ût ισχύει ότι i ∂∂t Ût = ĤÛt, επιβεβαιώ-
νουμε ότι η Χαμιλτονιανή του σύνθετου συστήματος είναι

Ĥ = Ĥ1 ⊗ Î + Î ⊗ Ĥ2. (10.14)

Για σύνθετο σύστημα που αποτελείται από δύο όμοια υποσυστήματα με χώρο Χίλμπερτ H το
καθένα, είναι βολικός ο συμβολισμός Â1 = Â ⊗ Î και Â2 = Î ⊗ Â, για κάθε Â στοH. Έτσι, σε ένα
σύστημα δύο σωματιδίων, γράφουμε τον τελεστή θέσης του πρώτου σωματιδίου ως x̂1 = x̂⊗ Î και
του δεύτερου ως x̂2 = Î ⊗ x̂ και ομοίως για τις ορμές.

10.2.2 Εναγκαλισμός
Έστω ο χώρος Χίλμπερτ ενός σύνθετου συστήματοςH = H1⊗H2. Καθαρές καταστάσεις στονH

της μορφής |ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩, όπου |ϕ⟩ ∈ H1 και |ψ⟩ ∈ H2 καλούνται διαχωρίσιμες. Καθαρές καταστάσεις
που δεν είναι διαχωρίσιμες καλούνται εναγκαλισμένες (entangled). Οι εναγκαλισμένες καταστάσεις
είναι ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό της κβαντικής θεωρίας, χωρίς ανάλογο στην κλασική φυσική.

Θεωρούμε μία ορθοκανονική βάση |i⟩ στον H1, μία ορθοκανονική βάση |n⟩ στο H2 και την ορ-
θοκανονική βάση |i, n⟩ = |i⟩ ⊗ |n⟩ στον H1 ⊗ H2. Για κάθε μήτρα πυκνότητας ρ̂ στον H1 ⊗ H2,
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μετρήσεις που γίνονται μόνο στο H1 περιγράφονται από προβολικούς τελεστές της μορφής P̂ ⊗ Î
και πιθανότητες

Tr
[
ρ̂(P̂ ⊗ Î)

]
=
∑
i,n

⟨n, i|ρ̂P̂ ⊗ Î|n, i⟩ =
∑
i,n

∑
j,m

⟨n, i|ρ̂|m, j⟩⟨m, j|P̂ ⊗ Î|n, i⟩

=
∑
i,n

∑
j,m

⟨n, i|ρ̂|m, j⟩⟨⟨m|P̂ |n⟩⟨n|m⟩ =
∑
i,j

⟨i|ρ̂1|j⟩⟨j|P̂ |i⟩ = Tr(ρ̂1P̂ ). (10.14)

Oρίσαμε το πρώτο μερικό ίχνος της ρ̂ ως μία μήτρα πυκνότητας στοH1 με στοιχεία πίνακα

⟨i|ρ̂1|j⟩ =
∑
n

⟨i, n|ρ̂|j, n⟩. (10.15)

Η ρ1 εμπεριέχει την πληροφορία του σύνθετου συστήματος που είναι προσβάσιμη με μετρήσεις στο
πρώτο υποσύστημα.

Ομοίως ορίζεται το δεύτερο μερικό ίχνος της ρ̂ ως η μήτρα πυκνότητας ρ̂2 στο H2, με στοιχεία
πίνακα

⟨n|ρ̂2|m⟩ =
∑
i

⟨i, n|ρ̂|i,m2⟩. (10.16)

Συχνά γράφουμε ρ̂1 = TrH2 ρ̂ και ρ̂2 = TrH1 ρ̂. Οι καταστάσεις ρ̂1 και ρ̂2 καλούνται επίσης ανηγμένες
μήτρες πυκνότητας.

Για καθαρές μήτρες πυκνότητα ρ̂ = |Ψ⟩⟨Ψ| στο H ισχύει το εξής. Αν η |Ψ⟩ είναι διαχωρίσιμη
(γράφεται ως |ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩) τότε τα δύο μερικά ίχνη της ρ̂. είναι καθαρές καταστάσεις: ρ̂1 = |ϕ⟩⟨ϕ| και
ρ̂2 = |ψ⟩⟨ψ|. Αν όμως η κατάσταση |Ψ⟩ είναι εναγκαλισμένη, τότε οι ανηγμένες μήτρες πυκνότητας
είναι μεικτές καταστάσεις.

Αυτή η παρατήρηση γίνεται πιο ακριβής χάρη το παρακάτω θεώρημα—για την απόδειξη, βλ. έν-
θετο 10.2.

Θεώρημα 10.1 Ανάλυση κατά Σμιντ (Schmidt). Κάθε διάνυσμα |Ψ⟩ ∈ H1 ⊗H2 γράφεται ως

|Ψ⟩ =
N∑
i=1

ci|ϕi⟩ ⊗ |ψi⟩, (10.17)

όπου ci > 0 , τα διανύσματα |ϕi⟩, i = 1, 2, . . . , N ορίζουν ένα ορθοκανονικό σύνολο στο χώρο
Χίλμπερτ H1 και τα διανύσματα |ψi⟩, i = 1, 2, . . . , N ορίζουν ένα ορθοκανονικό σύνολο στο χώρο
Χίλμπερτ H2. Ο ακέραιος N είναι μικρότερος ή ίσος της μικρότερης από τις διαστάσεις των H1 και
H2 και καλείται τάξη κατά Σμιντ του διανύσματος |Ψ⟩.

Αμέσως βλέπουμε ότι αν N = 1, τότε η |Ψ⟩ είναι διαχωρίσιμη και αν N > 1, η κατάσταση |Ψ⟩
είναι εναγκαλισμένη.

Οι ανηγμένες μήτρες πυκνότητας ρ̂1 και ρ̂2 της |Ψ⟩ είναι .

ρ̂1 =
N∑
i=1

c2i |ϕi⟩⟨ϕi| ρ̂2 =
N∑
i=1

c2i |ψi⟩⟨ψi|. (10.18)

Τα δύο μερικά ίχνη έχουν την ίδια καθαρότητα γ =
∑N

i=1 c
4
i . Η ποσότητα E := 1 − γ παίρνει τιμές

στο διάστημα (0, 1], και ορίζει ένα μέτρο του εναγκαλισμού της |Ψ⟩, καθώς μηδενίζεται για όλες τις
διαχωρίσιμες καταστάσεις.

Αν N = dimH1 = dimH2, και μία κατάσταση |Ψ⟩ χαρακτηρίζεται από c1 = c2 = . . . = cn =
1
N
, τα μερικά ίχνη είναι καταστάσεις μέγιστης άγνοιας, δηλαδή οι πιο μεικτές καταστάσεις. Τότε το

διάνυσμα |Ψ⟩ καλείται κατάσταση μέγιστου εναγκαλισμού. Για τέτοιες καταστάσεις, E = 1−N−1.
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Ένθετο 10.2. Απόδειξη της ανάλυσης κατά Σμιντ

Η ανάλυση κατά Σμιντ είναι ειδική περίπτωση ενός κεντρικού θεωρήματος της γραμμικής άλγεβρας, του
αναπτύγματος ιδιόμορφης τιμής.

Θεώρημα 10.2 (Ανάπτυγμα ιδιόμορφης τιμής.) Κάθε μιγαδικός πίνακας n×mA γράφεται ωςA = UΣV †,
όπου

(i) U είναι ένας μοναδιαίος n× n πίνακας,
(ii) Σ είναι ένας διαγώνιος n×m πίνακας, του οποίου τα διαγώνια στοιχεία είναι θετικοί αριθμοί ή μηδέν,

και
(iii) V είναι ένας μοναδιαίοςm×m πίνακας.

Οι μοναδιαίοι πίνακες δεν είναι μοναδικοί, τα διαγώνια στοιχεία του Σ είναι. Τα τελευταία καλούνται ιδιό-
μορφες τιμές του A.

Έστω δύο ορθοκανονικές βάσεις |i⟩ και |k⟩ στοCCCn και στοCCCn, αντίστοιχα. Κάθε διάνυσμα |Ψ⟩ ∈ CCCn⊗
CCCm γράφεται ως |Ψ⟩ =

∑n
i=1

∑m
k=1 Cik|i⟩ ⊗ |k⟩, για κάποιον πίνακα n × m Cik. Χρησιμοποιούμε το

ανάπτυγμα ιδιόμορφης τιμής για τον C, οπότε

Cik =

n∑
j=1

m∑
l=1

UijΣjlV
∗
kl. (10.19)

Χωρίς απώλεια γενικότητας θεωρούμε ότι n ≤ m, οπότε ο πίνακας Σ είναι της μορφής

Σ =


c1 0 0 . . . 0 0 0 . . . 0
0 c2 0 . . . 0 0 0 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . cn 0 0 . . . 0

 , (10.20)

όπου c1, c2, . . . , cn οι ιδιόμορφες τιμές τουC. Επιλέγουμε τη διάταξη των ci έτσι ώστε να είναι τοποθετημέ-
νες στη διαγώνιο κατά φθίνουσα σειρά. Αν οι μη-μηδενικές τιμές των ci είναιN σε αριθμό, τα αθροίσματα
ως προς j και l στην Εξ. (10.19) είναι από 1 ωςN , οπότε

Cik =

N∑
j=1

cjUijV
∗
kj .

’Έτσι παίρνουμε

|Ψ⟩ =
N∑
j=1

n∑
i=1

m∑
k=1

cjUijV
∗
kj |i⟩ ⊗ |k⟩ = |Ψ⟩ =

N∑
i=1

ci|ϕi⟩ ⊗ |ψi⟩, (10.20)

όπου τα διανύσματα |ϕj⟩ =
∑n
i=1 Uij |i⟩ και |ψj⟩ =

∑m
k=1 V

∗
kj |k⟩ ορίζουν ορθοκανονικά σύνολα στοCCCn

και στοCCCm αντίστοιχα, αφού οι πίνακες U και V είναι μοναδιαίοι. Άρα αποδείχθηκε το ζητούμενο

10.2.3 Εναγκαλισμός μεικτών καταστάσεων

Η έννοια του κβαντικού εναγκαλισμού επεκτείνεται και σε μεικτές καταστάσεις, όμως σ’ αυτήν
την περίπτωση υπάρχουν επιπλοκές. Προφανώς οι μήτρες πυκνότητας της μορφής ρ̂1⊗ ρ̂2 είναι δια-
χωρίσιμες και άρα κλασικές. Αλλά επίσης, αν πάρουμε μία μίξη από διαχωρίσιμες μήτρες πυκνότητας
δεν περιμένουμε να εμφανίσουν κάποια ιδιαίτερα κβαντικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η μίξη
είναι μία “κλασική” πράξη μεταξύ καταστάσεων.

Μεβάσηαυτό το σκεπτικό ορίζουμεωςδιαχωρίσιμη κάθεμήτραπυκνότητας ρ̂στο χώροΧίλμπερτ
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H1 ⊗H2, που μπορεί να γραφτεί ως

ρ̂ =
r∑

k=1

λkρ̂
(k)
1 ⊗ ρ̂

(k)
2 , (10.21)

όπου λk ≥ 0 και
∑r

k=1 λk = 1. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, ότι η μήτρα πυκνότητας μέγιστης
άγνοιας στοH1 ⊗H2 είναι διαχωρίσιμη.

Οποιαδήποτε μήτρα πυκνότητας δεν είναι διαχωρίσιμη καλείται εναγκαλισμένη.
Παρατηρούμε ότι η ανηγμένη μήτρα πυκνότητας ρ̂1 της διαχωρίσιμης κατάστασης (10.21) είναι

΄ρ̂1 =
∑

k λkρ̂
(k)
1 , οπότε

ρ̂1 ⊗ Î − ρ̂ = λkρ̂
(k)
1 ⊗ (Î − ρ̂

(k)
2 ) ≥ 0, (10.22)

αφού Î − ρ̂
(k)
2 ≥ 0. Άρα αν μία μήτρα πυκνότητας ρ̂ δεν ικανοποιεί την ανισότητα (10.22) είναι

εναγκαλισμένη.
Η παραβίαση της ανισότητας (10.22) είναι επαρκές, αλλά όχι αναγκαίο κριτήριο εναγκαλισμού:

μία κατάσταση που παραβιάζει την (10.22) είναι εναγκαλισμένη, αλλά υπάρχουν εναγκαλισμένες
καταστάσεις που δεν την παραβιάζουν.

Ένα άλλο πολυχρησιμοποιούμενο κριτήριο εναγκαλισμού οφείλεται στους Πέρες και Χοροντέκι
[169, 170]. Καλείται κριτήριο PPT και διατυπώνεται ως εξής.

Έστω |m⟩ μία ορθοκανονική βάση στο χώρο Χίλμπερτ H1 και |n⟩ μία ορθοκανονική βάση στο
χώρο Χίλμπερτ H2. Ορίζουμε το μετασχηματισμό μερικής αντιστροφής T2 μίας μήτρας πυκνότητας
ρ̂ στο χώρο ΧίλμπερτH1⊗H2, έτσι ώστε να αντιστρέφει τα στοιχεία πίνακα ως προς τη βάση |n⟩ του
H2

⟨m,n|T2[ρ̂]|m′, n′⟩ = ⟨m,n′|ρ̂|m′, n⟩. (10.23)

Για μια διαχωρίσιμη μήτρα πυκνότητας (10.21) παίρνουμε

T2[ρ̂] =
r∑

k=1

λkρ̂
(k)
1 ⊗ [ρ̂

(k)
2 ]T , (10.24)

όπου με το σύμβολο T χαρακτηρίζουμε τον ανάστροφο ενός τελεστή. Ο ανάστροφος μίας μήτρας
πυκνότητας εξακολουθεί να είναι μήτρα πυκνότητας, οπότε ο τελεστής T2[ρ̂] εξακολουθεί να είναι
μήτρα πυκνότητας (έχει θετικές ιδιοτιμές) αν η ρ̂ είναι διαχωρίσιμη.

Το θέμα είναι ότι αυτή η ιδιότητα δεν ισχύει, εν γένει, για εναγκαλισμένες μήτρες πυκνότητας.
Για να το διαπιστώσουμε εξετάζουμε μία καθαρή εναγκαλισμένη κατάσταση ρ̂ = |Ψ⟩⟨Ψ|. Διαλέ-
γουμε διάνυσμα |Ψ τάξης κατά Σμιντ ίσης με 2, οπότε |Ψ⟩ = cos θ|1⟩ ⊗ |a⟩+ sin θ|2⟩ ⊗ |b⟩, όπου τα
|1⟩, |2⟩ ορίζουν ορθοκανονικό σύνολο στοH1, τα |a⟩, |b⟩ ορθοκανονικό σύνολο στοH2 και θ ∈ [0, π

2
].

Βρίσκουμε ότι

ρ̂ = cos2 θ|1⟩⟨1| ⊗ |a⟩⟨a|+ sin2 θ|2⟩⟨2| ⊗ |b⟩⟨b|
+ sin θ cos θ (|1⟩⟨2| ⊗ |a⟩⟨b|+ |2⟩⟨1| ⊗ |b⟩⟨a|) , (10.24)

και άρα

T2[ρ̂] = cos2 θ|1⟩⟨1| ⊗ |a⟩⟨a|+ sin2 θ|2⟩⟨2| ⊗ |b⟩⟨b|
+ sin θ cos θ (|1⟩⟨2| ⊗ |b⟩⟨a|+ |2⟩⟨1| ⊗ |a⟩⟨b|) . (10.24)
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Διαπιστώνουμε ότι το διάνυσμα |Φ⟩ = 1√
2
(|1⟩ ⊗ |b⟩ − |2⟩ ⊗ |a⟩) αποτελεί ιδιοδιάνυσμα του T2[ρ̂]

με αρνητική ιδιοτιμή,

T2[ρ̂]|Φ⟩ = − sin θ cos θ|Φ⟩. (10.25)

Εφόσον ο τελεστής T2[ρ̂] έχει μία αρνητική ιδιοτιμή δεν περιγράφει μήτρα πυκνότητας.

Έτσι οδηγούμαστε στο κριτήριο εναγκαλισμού PPT. Αν για μία μήτρα πυκνότητας ρ̂ στοH1 ⊗H2,
ο τελεστής T2[ρ̂] δεν είναι μήτρα πυκνότητας (έχει έστω μία αρνητική ιδιοτιμή), τότε η κατάσταση ρ̂
είναι εναγκαλισμένη.

Το κριτήριο PPT είναι ικανό για να ξεχωρίσει μια εναγκαλισμένη κατάσταση, αλλά γενικά όχι ανα-
γκαίο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν εναγκαλισμένες καταστάσεις, που δεν ικανοποιούν το κριτήριο
εναγκαλισμού. Ωστόσο, στις ειδικές περιπτώσεις των χώρων ΧίλμπερτCCC2 ⊗CCC2 καιCCC2 ⊗CCC3 το κρι-
τήριο PPT είναι και αναγκαίο.

10.3 Σύστημα δύο κιούμπιτ
Το σύστημα των δύο κιούμπιτ περιγράφεται από το χώρο ΧίλμπερτH = CCC2 ⊗CCC2.

10.3.1 Καταστάσεις μέγιστου εναγκαλισμού

Τα ακόλουθα διανύσματα ορίζουν μία ορθοκανονική βάση στο χώροH.

|Ψ±⟩ =
1√
2
(|1, 0⟩ ± |0, 1⟩) (10.26)

|Φ±⟩ =
1√
2
(|1, 1⟩ ± |0, 0⟩) . (10.27)

Υπολογίζουμε την ανηγμένη μήτρα πυκνότητας που αντιστοιχεί στα παραπάνω διανύσματα. Εξει-
δικεύουμε τη σχέση (10.15) για το σύστημα των δύο κιούμπιτ

⟨1|ρ̂1|1⟩ = 1− ⟨0|ρ̂1|0⟩ = ⟨1, 1|Ψ⟩⟨Ψ|1, 1⟩+ ⟨1, 0|Ψ⟩⟨Ψ|1, 0⟩
⟨1|ρ̂1|0⟩ = ⟨1, 1|Ψ⟩⟨Ψ|0, 1⟩+ ⟨1, 0|Ψ⟩⟨Ψ|0, 0⟩, (10.27)

και ομοίως για το ρ̂2.
Εφαρμόζοντας τις σχέσεις (10.27) στις τέσσερις καταστάσεις |Ψ±⟩ και |Φ±⟩ βρίσκουμε ότι και για

τις τέσσερις

⟨1|ρ̂1|1⟩ = ⟨0|ρ̂1|0⟩ =
1

2
⟨1|ρ̂1|0⟩ = 0. (10.28)

⟨1|ρ̂2|1⟩ = ⟨0|ρ̂2|0⟩ =
1

2
⟨1|ρ̂2|0⟩ = 0. (10.29)

Αυτό σημαίνει ότι ρ̂1 = ρ̂2 =
1
2
Î . Δηλαδή ηανηγμένη μήτραπυκνότητας πουαντιστοιχεί και στις 4

καταστάσεις |Ψ±⟩ και |Φ±⟩ είναι η κατάσταση πλήρους άγνοιας για ένα κιούμπιτ. Άρα οι καταστάσεις
|Ψ±⟩ και |Φ±⟩ είναι καταστάσεις μέγιστου εναγκαλισμού.
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10.3.2 Πιθανότητες
Θα εξετάσουμε τις πιθανότητες που αφορούν την ταυτόχρονη μέτρηση ενός τελεστή Â = mmm · σσσ

στο πρώτο κιούμπιτ και ενός τελεστή B̂ = nnn ·σσσ στο δεύτερο κιούμπιτ, όπουmmm καιnnn είναι μοναδιαία
διανύσματα.

Οι φασματικοί προβολείς του Â είναι οι P̂± = 1
2
(Î ±mmm · σσσ) και οι φασματικοί προβολείς του

B̂ είναι οι Q̂± = 1
2
(Î ± nnn · σσσ). Οι φασματικοί προβολείς του Â ⊗ Î είναι P̂a ⊗ Î , όπου a = ±1, οι

φασματικοί προβολείς του Î ⊗ B̂ είναι Î ⊗ Q̂b, όπου b = ±1.
Οι τελεστές Â⊗ Î και Î ⊗ B̂ μετατίθενται. Άρα η από κοινού πιθανότητα να βρεθεί a στο πρώτο

κιούμπιτ και b στο δεύτερο, δεν εξαρτάται από τη σειρά των μετρήσεων και δίνεται από την Εξ. (9.9),

Prob(a, b) = Tr[ρ̂(P̂a ⊗ Î)(Î ⊗ Q̂b)] = Tr(ρ̂P̂a ⊗ Q̂b), (10.30)

για κάθε αρχική κατάσταση ρ̂.
Θα υπολογίσουμε τις πιθανότητες Prob(a, b) για την κατάσταση ρ̂ = |Ψ−⟩⟨Ψ−| της Εξ. (10.26).

Βρίσκουμε

Prob(a, b) = ⟨Ψ−|P̂a ⊗ Q̂b|Ψ−⟩ =
1

2

(
⟨1|P̂a|1⟩⟨0|Q̂b|0⟩+ ⟨0|P̂a|0⟩⟨1|Q̂b|1⟩

−⟨1|P̂a|0⟩⟨0|Q̂b|1⟩ − ⟨0|P̂a|1⟩⟨1|Q̂b|0⟩
)
. (10.30)

Υπολογίζουμε

⟨0|P̂±|0⟩ =
1

2
(1∓m3) ⟨1|P̂±|1⟩ =

1

2
(1±m3) ⟨0|P̂±|1⟩ = ±1

2
(m1 + im2)

⟨0|Q̂±|0⟩ =
1

2
(1∓ n3) ⟨1|Q̂±|1⟩ =

1

2
(1± n3) ⟨0|Q̂±|1⟩ = ±1

2
(n1 + in2),

οπότε αντικαθιστώντας στην Εξ. (10.30) παίρνουμε

Prob(+,+) = Prob(−,−) =
1

4
(1−mmm · nnn) (10.29)

Prob(+,−) = Prob(−,+) =
1

4
(1 +mmm · nnn) (10.30)

10.3.3 Συσχετισμός
Θα υπολογίσουμε το συσχετισμό Cor(mmm,nnn) μεταξύ των μετρήσεων στο πρώτο κιούμπιτ που αντι-

στοιχούν στον τελεστή Â = mmm · σσσ και των μετρήσεων στο δεύτερο κιούμπιτ που αντιστοιχούν στον
τελεστή B̂ = nnn · σσσ,

Cor(mmm,nnn) := Cor(Â⊗ Î , ÎB̂). (10.31)

Για τις καταστάσεις μέγιστου εναγκαλισμού, Tr(ρ̂Â ⊗ Î) = Tr(ρ̂1Â) =
1
2
TrÂ = 0 και ομοίως

Tr(ρ̂Î ⊗ B̂) = 0. Άρα από την Εξ. (7.34),

Cor(mmm,nnn) = Tr(ρ̂Â⊗ B̂). (10.32)

Για την κατάσταση ρ̂ = |Ψ−⟩⟨Ψ−|,

Cor(mmm,nnn) =
1

2

(
⟨1|Â|1⟩⟨0|B̂|0⟩+ ⟨0|Â|0⟩⟨1|B̂|1⟩

−⟨1|Â|0⟩⟨0|B̂|1⟩ − ⟨0|Â|1⟩⟨1|B̂|0⟩
)

(10.32)
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και υπολογίζοντας τα επιμέρους στοιχεία πίνακα καταλήγουμε ότι

Cor(mmm,nnn) = −mmm · nnn. (10.33)

Εναλλακτικά μπορούμε να αποδείξουμε την Εξ. (10.33) ως εξής. Από το φασματικό θεώρημα,
Â = P̂+ − P̂− και B̂ = Q̂+ − Q̂−r. Άρα

Â⊗ B̂ = P̂+ ⊗ Q̂+ + P̂− ⊗ Q̂− − P̂+ ⊗ Q̂− − P̂− ⊗ Q̂+, (10.34)

οπότε παίρνουμε

Cor(mmm,nnn) = Prob(+,+) + Prob(−,−)− Prob(+,−)− Prob(−,+). (10.35)

Από τις σχέσεις (10.30) καταλήγουμε στο αποτέλεσμα (10.33)

10.3.4 Μικτές καταστάσεις
Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία μικτών εναγκαλισμένων καταστάσεων είναι οι καταστάσεις Βέρ-

νερ (Werner) [171]

ρ̂W = α|Ψ−⟩⟨Ψ−|+
1− α

4
Î . (10.36)

Στη βάση που ορίζεται από τα διανύσματα |0, 0⟩, |0, 1⟩, |1, 0⟩, |1, 1⟩, η μήτρα πυκνότητας ρ̂W αντι-
στοιχεί στον πίνακα

ρ̂W =
1

4


1− α 0 0 0
0 1 + α −2α 0
0 −2α 1 + α 0
0 0 0 1− α

 (10.37)

Ο πίνακας (10.36) έχει ιδιοτιμές (1 + 3α)/4 και (1− α)/4 (τριπλή), οπότε οι καταστάσεις Βέρνερ
ορίζονται για−1

3
≤ α ≤ 1.

Η ανηγμένη μήτρα πυκνότητας είναι ρ̂1 = 1
2
Î , οπότε

ρ̂1 ⊗ Î − ρ̂W =
1

4


1 + α 0 0 0
0 1− α +2α 0
0 +2α 1− α 0
0 0 0 1− α

 . (10.38)

Ο πίνακας ρ̂1 ⊗ Î − ρ̂W είναι πανομοιότυπος με τον πίνακα (10.37) με α → −α. Άρα οι ιδιοτιμές του
είναι (1 − 3α)/4 και (1 + α)/4 (τριπλή). Και οι δύο ιδιοτιμές είναι μη αρνητικές για α ≤ 1

3
. Από το

κριτήριο (10.22) προκύπτει ότι οι καταστάσεις Βέρνερ είναι εναγκαλισμένες για α > 1
3
.

10.4 Το θεώρημα του Μπελ

10.4.1 Η ανισότητα του Μπελ
Το θεώρημα τουΜπελ (J. Bell) [172] είναι ένα από τα σημαντικότερααποτελέσματα της κβαντικής

μηχανικής. Δείχνει ότι η υπόθεση ότι οι μετρήσεις αποκαλύπτουν προϋπάρχουσες τιμές φυσικών
ποσοτήτων οδηγεί σε πειραματικές προβλέψεις διαφορετικές από αυτές τις κβαντικής θεωρίας.
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Για να αποδείξουμε το θεώρημα του Μπελ θεωρούμε ένα σύστημα από δύο κιούμπιτ και μετρή-
σεις που αντιστοιχούν σε τελεστές της μορφήςmmm ·σσσ για κάθε κιούμπιτ, όπουm μοναδιαίο διάνυσμα.

Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μία περιγραφή αυτού του πειράματος χρησιμοποιώντας κλασι-
κές έννοιες. Έστω ότι οι μετρήσεις σε ένα κιούμπιτ αποκαλύπτουν κάποιες ιδιότητες του κβαντικού
συστήματος που βρίσκονται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ενδεχομένως πέρα από τη συνήθη κβαντική
θεωρία. Αυτές οι ιδιότητες αντιστοιχούν σε κάποιον καταστατικό χώρο Γ. Τότε η μέτρηση του τελε-
στή Â = mmm · σσσ αντιστοιχεί σε μία συνάρτηση f [mmm](ξ), όπου ξ ∈ Γ, η οποία εξαρτάται από τοmmm (τι
μέτρηση έγινε) και παίρνει τιμές είτε+1 είτε−1, που ως ιδιοτιμές του Â αντιστοιχούν στα αποτελέ-
σματα της μέτρησης.

Δεδομένου ότι θα εξετάσουμε μετρήσεις σε ένα ζεύγος από κιούμπιτ, θεωρούμε έναν καταστα-
τικό χώρο Γ1 για το πρώτο κιούμπιτ και έναν καταστατικό χώρο Γ2 για το δεύτερο κιούμπιτ, οπότε
και δύο κατηγορίες συναρτήσεων f1,2[mmm] : Γ1,2 → {+1,−1}, μία για μετρήσεις σε κάθε κιούμπιτ.

Θεωρούμε μία πηγή που εκπέμπει ζεύγη από κιούμπιτ και κάθε κιούμπιτ μετριέται σε ξεχωριστή
μετρητική συσκευή. Έστω ότι στο κιούμπιτ 1 κάνουμε μέτρηση που αντιστοιχεί στο διάνυσμα mmm1

και στο κιούμπιτ 2 μέτρηση που αντιστοιχεί στο διάνυσμαmmm2. Έστω ότι κάνουμε τις μετρήσεις σε
ένα στατιστικό σύνολο με N ζεύγη από κιούμπιτ, και ότι στην k-στη μέτρηση πήραμε αποτέλεσμα
ak ∈ {−1, 1} για το πρώτο κιούμπιτ και bk ∈ {−1, 1} για το δεύτερο κιούμπιτ. Από τα αποτελέσματα
αυτών των μετρήσεων κατασκευάζουμε το συσχετισμό

Cor(mmm1,mmm2) =
1

N

N∑
k=1

akbk (10.39)

Η ποσότητα Cor(mmm1,mmm2) εξαρτάται από το είδος των μετρήσεων που έγιναν στα δύο κιούμπιτ, όπως
αυτές περιγράφονται από τα μοναδιαία διανύσματαmmm1 καιmmm2. Αν η ποσότητα (10.39) παίρνει μία
καλώς ορισμένη τιμή στο όριο N → ∞, τότε μπορούμε να επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τα
αποτελέσματα των μετρήσεων χρησιμοποιώντας κλασικές πιθανότητες. Ο καταστατικός χώρος για τα
δύο κιούμπιτ είναιΓ1×Γ2, οπότε το στατιστικό σύνολο των ζευγώνπουπαράγει η πηγήπεριγράφεται
από μία πυκνότητα πιθανότητας ρ(ξ1, ξ2) όπου (ξ1, ξ2) ∈ Γ1 × Γ2.

Στο όριοN → ∞, η ποσότητα (10.39) αντιστοιχει στην αναμενόμενη τιμή

Cor(mmm1,mmm2) =

∫
dξ1dξ2ρ(ξ1, ξ2)f1[mmm1](ξ1)f2[mmm2](ξ2). (10.40)

Παρατηρούμε ότι το να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική συνάρτηση για τη μέτρηση σε κάθε κιού-
μπιτ, υποθέτουμε ότι οι μετρήσεις που γίνονται στα δύο κιούμπιτ είναι ανεξάρτητες η μία από την
άλλη: τα αποτελέσματα της μίας δεν μπορούν να επηρεάσουν αιτιακά τα αποτελέσματα της άλλης.
Αυτό είναι θεμελιώδης φυσική απαίτηση για να μπορούμε να μιλάμε για ανεξάρτητες μετρήσεις.
Ειδικότερα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι μετρητικές συσκευές βρίσκονται σε πολύ μεγάλη από-
σταση μεταξύ τους, ώστε η αιτιακή επίδραση της μίας μέτρησης στην άλλη να αντιστοιχεί σε ταχύ-
τητες μεγαλύτερες του φωτός.

Θεωρούμε ότι με την ίδια πηγή κάνουμε μετρήσεις σε 4 διαφορετικές διατάξεις.

1. Μέτρηση σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε μοναδιαία διανύσματαmmm1 καιmmm2 και υπολογισμό
του συσχετισμού Cor(mmm1,mmm2).

2. Μέτρηση σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε μοναδιαία διανύσματαmmm1 καιnnn2 και υπολογισμό
του συσχετισμού Cor(mmm1,nnn2).

3. Μέτρηση σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε μοναδιαία διανύσματαnnn1 καιmmm2 και υπολογισμό
του συσχετισμού Cor(nnn1,mmm2).
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4. Μέτρηση σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε μοναδιαία διανύσματαnnn1 καιnnn2 και υπολογισμό
του συσχετισμού Cor(nnn1,nnn2).

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων γράφουμε την ποσότητα

∆ = Cor(mmm1,mmm2) + Cor(mmm1,nnn2) + Cor(nnn1,mmm2)− Cor(nnn1,nnn2). (10.41)

Με δεδομένο ότι και τα 4 πειράματα έγιναν με την ίδια αρχική προετοιμασία του συστήματος (άρα
και με την ίδια πυκνότητα πιθανότητας ρ(ξ1, ξ2)), ισχύει ότι

∆ =

∫
dξ1dξ2ρ(ξ1, ξ2)Φ(ξ1, ξ2), (10.42)

όπου

Φ = f1[mmm1]f2[mmm2] + f1[mmm1]f2[nnn2] + f1[nnn1]f2[mmm2]− f1[nnn1]f2[nnn2]. (10.43)

Η συνάρτηση Φ γράφεται ως

Φ = f1[mmm1](f2[mmm2] + f2[nnn2]) + f1[nnn1](f2[mmm2]− f2[nnn2]). (10.44)

Οι δυνατές τιμές των ποσοτήτων f2[mmm2]± f2[nnn2] είναι−2, 0 και+2. Ωστόσο,

• αν f2[mmm2] + f2[nnn2] = ±2, τότε αναγκαστικά f2[mmm2]− f2[nnn2] = 0, και

• αν f2[mmm2] + f2[nnn2] = 0, τότε f2[mmm2]− f2[nnn2] = ±2.

Δηλαδή, αν |f2[mmm2]± f2[nnn2]| = 2, τότε |f2[mmm2]∓ f2[nnn2]| = 0.
Οπότε

|Φ| ≤ |f1[mmm1]||f2[mmm2] + f2[nnn2]|+ |f1[mmm1]||f2[mmm2]− f2[nnn2]|
= |f2[mmm2] + f2[nnn2]|+ |f2[mmm2]− f2[nnn2]| = 2. (10.44)

Καταλήγουμε ότι η ποσότητα ∆, Εξ. (10.41), η οποία προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα των
μετρήσεων, ικανοποιεί τη σχέση

|∆| ≤ 2, (10.45)

η οποία καλείται ανισότητα του Μπελ.

Η ανισότητα του Μπελ προκύπτει από την περιγραφή των μετρήσεων με κλασική θεωρία πιθα-
νοτήτων. Η κβαντική θεωρία δίνει άλλα αποτελέσματα.

Θεωρούμε ότι η προετοιμασία του συστήματος αντιστοιχεί σε μία καθαρή κατάσταση |Ψ⟩ ∈ H,
οπότε∆ = ⟨Ψ|D̂|Ψ⟩, όπου

D̂ =mmm1 · σσσ ⊗mmm2 · σσσ +mmm1 · σσσ ⊗ nnn2 · σσσ + nnn1 · σσσ ⊗mmm2 · σσσ − nnn1 · σσσ ⊗ nnn2 · σσσ. (10.46)

Για την κατάσταση |Ψ−⟩, Eξ. (10.26), βρίσκουμε, μέσω της Εξ. (10.33), ότι

∆ = −mmm1 ·mmm2 −mmm1 · nnn2 − nnn1 ·mmm2 + nnn1 · nnn2. (10.47)

Επιλέγουμε τα εξής διανύσματα.
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mmm1 = (1, 0, 0) mmm2 = (cos θ, 0, sin θ)
nnn1 = (0, 0, 1) nnn2 = (cos θ, 0,− sin θ),

για κάποια γωνία θ.
Για τα παραπάνω διανύσματα, η Εξ. (10.47) γίνεται |∆| = 2| sin θ + cos θ|. Η μέγιστη τιμή

|∆|max = 2
√
2 > 2, (10.46)

επιτυγχάνεται για γωνία θ = π/4. Άρα υπάρχουν κβαντικές καταστάσεις που παραβιάζουν τις ανι-
σότητες του Μπελ.

Το ζήτημα είναι ότι οι ανισότητες του Μπελ προκύπτουν από στοιχειώδεις, φαινομενικά εύλογες
υποθέσεις. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε

1. Ότι τα κιούμπιτ περιγράφονται από κάποιον καταστατικό χώρο. Αυτός ο καταστατικός χώρος
δεν ενυπάρχει μέσα στην κβαντική θεωρία. Αντιστοιχεί στην υπόθεση ότι οι μετρήσεις απο-
καλύπτουν τις προϋπάρχουσες ιδιότητες των μικροσκοπικών συστημάτων, οι οποίες ιδιότητες
αντιστοιχούν σε έναν καταστατικό χώρο. Αυτή η υπόθεση καλείται συχνά μικροσκοπικός ρεα-
λισμός.

2. Ότι οι μετρήσεις είναι ανεξάρτητες. Δεν υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση μεταξύ των μετρητικών
συσκευών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της μίας να επηρεάζει το αποτέλεσμα της άλλης. Αυτή η
υπόθεση είναι αναγκαία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η σχέση (10.40). Όντως οι δύο με-
τρητικές συσκευές μπορεί να είναι τοποθετημένες σε οσοδήποτε μεγάλη απόσταση θέλουμε,
έτσι ώστε η οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ τους θα πρέπει να γίνεται με ταχύτητα με-
γαλύτερη του φωτός. Αυτή η αρχή καλείται αρχή της τοπικότητας.

3. Υποθέτουμε επίσης ότι το στατιστικό σύνολο στο οποίο γίνεται η μέτρηση περιγράφεται από
μία πυκνότητα πιθανότητας πάνω στον καταστατικό χώρο.

Βλέπουμε ότι οι προϋποθέσεις για την ισχύ των ανισοτήτων Μπελ είναι πολύ στοιχειώδεις. Η
παραβίασή τους σημαίνει ότι η κβαντική θεωρία παραβιάζει είτε την αρχή του μικροσκοπικού ρεα-
λισμού είτε την αρχή της τοπικότητας, ή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται συνοπτικά, παραβιάζει
τον τοπικό ρεαλισμό. Γι’ αυτό το λόγο και η εκτέλεση πειραμάτων για το αν παραβιάζονται ή όχι οι
ανισότητες Μπελ έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση των θεμελίων της κβαντικής θεωρίας και
για το τί αυτή μας λέει για τον κόσμο.

10.4.2 Πειράματα
Η πρώτη σειρά πειραμάτων που επιβεβαίωσε την παραβίαση των ανισοτήτων Bell έγινε από τον

Ασπέ (A. Aspect) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 [173, 174]. Τα κιούμπιτ σε αυτά τα πειράματα
αντιστοιχούσαν στις καταστάσεις πόλωσης φωτονίων. Μία από τις πειραματικές διατάξεις που χρη-
σιμοποιήθηκε περιγράφεται στο Σχ. 9.1. Στο πείραμα καταγράφονται οι συγχρονισμοί ανιχνεύσεων
φωτονίων στις δύο ανιχνευτικές διατάξεις. Για κάθε επιλογή των πολώσεωνmmm και nnn μετρούνται οι
αριθμοί

1. N++, αριθμός συγχρονισμών A+ τουmmm και του A+ του nnn.
2. N+−, αριθμός συγχρονισμών A+ τουmmm και του A− του nnn.
3. N−+, αριθμός συγχρονισμών A− τουmmm και του A+ του nnn.
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Σχήμα 10.1: Σχέδιο πειράματος για την επιβεβαίωση της παραβίασης της ανισότητας του Bell από φωτόνια.
Π: πηγή ζευγών φωτονίων.mmm,nnn: αναλυτές, που σπάνε τη δέσμη φωτονίων ανάλογα με την προβολή της πό-
λωσης ενός φωτονίου στην επιλεγμένη κατεύθυνση.A±: ανιχνευτές φωτονίων με συγκεκριμένη πόλωση.EΣ:
επεξεργαστής σήματος από τους ανιχνευτές, ο οποίος υπολογίζει το συσχετισμό.

4. N−−, αριθμός συγχρονισμών A− τουmmm και του A− του nnn.

Ο συσχετισμός υπολογίζεται ως

Cor(mmm,nnn) =
N++ +N−− −N+− −N−−+

N++ +N−− +N+− +N−−+

. (10.47)

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή, ότι οι ανισότητες Μπελ παραβιάζονται. Έκτοτε παραβίαση των ανισο-
τήτων του Μπελ έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο αριθμό πειραμάτων—βλ. Ένθετο 9.2.

Ένθετο 10.4. Πειράματα παραβίασης της ανισότητας του Μπελ

Η μεγαλύτερη πρόκληση στα πειράματα ελέγχου των ανισοτήτων του Μπελ είναι να αποκλείσουν οποιον-
δήποτε παράγοντα αμφιβολίας για το αποτέλεσμα, όσο απίθανος κι αν είναι αυτός. Το θέμα είναι ότι σε
κάθε πείραμα γίνονται αρκετές υποθέσεις επιπλέον της υπόθεσης που ελέγχεται, τόσο ως προς τη διάταξη
όσο καιως προς την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Συνήθως αυτές οι υποθέσεις θεωρούνται αθώες, δεν
περιμένει κανείς ότι θα επηρεάζουν σημαντικά τα βασικά αποτελέσματα. Ωστόσο, επειδή στα πειράματα
τύπουΜπελ, το διακύβευμα είναι μεγάλο, αποδεικνύεται ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιγράφεται από το-
πικές ρεαλιστικές θεωρίες, είναι αναγκαίο να γίνουν πειράματα στα οποία δε χρειάζονται τέτοιες πρακτικές
υποθέσεις. Αυτές οι επιπλέον πρακτικές υποθέσεις καλούνται παραθυράκια (loopholes) των πειραμάτων
τύπου Μπελ.

Τα σημαντικότερα παραθυράκια είναι δύο.

1. Παραθυράκι τοπικότητας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο μετρητών
των κιούμπιτ με κάποιον τρόπο άγνωστο σε μας. Για να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει
σε κάθε μέτρηση να ξαναγίνεται η επιλογή τωνmmm και nnn, με τυχαίο τρόπο, και να ολοκληρώνεται
η μέτρηση στο ένα κιούμπιτ τόσο γρήγορα ώστε να μην είναι θεωρητικά δυνατό να έχει ληφθεί
πληροφορία για τη διάταξη της μέτρησης στο άλλο κιούμπιτ.

2. Παραθυράκι ανίχνευσης. Στα πειράματα φωτονίων μετράει κανείς συγχρονισμούς από φωτονικές
ανιχνεύσεις. Ωστόσο δεν υπάρχουν τέλειοι φωτονικοί ανιχνευτές, οπότε πολλά από τα φωτόνια που
εκπέμφθηκαν δεν ανιχνεύονται και δεν υπολογίζονται στον υπολογισμό του Cor(mmm,nnn). Πάντα γί-
νεται η εύλογη υπόθεση ότι τα ανιχνευόμενα φωτόνια αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του
συνόλου των εκπεμπόμενων φωτονίων. Θα μπορούσε όμως κάποιος να φανταστεί μία υποκείμενη
θεωρία που συσχετίζει την ανιχνευσιμότητα των φωτονίων με κρυμμένες μικροκαταστάσεις του συ-
στήματος.Μια τέτοια θεωρία, παρότι εντελώς έξωαπό τη λογική της σύγχρονηςφυσικής, δεν μπορεί
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να αποκλειστεί

Δηλαδή, για να φύγει και η τελευταία αμφιβολία για τη μη ισχύ του τοπικού ρεαλισμού, πρέπει να
γίνουν πειράματα στα οποία τα κιούμπιτ να απομακρύνονται το ένα από το άλλο πριν γίνει η μέτρηση, να
ανιχνεύονται από ανιχνευτές που θα είναι γρήγοροι αλλά και υψηλής απόδοσης. Παρότι το πρώτο πείραμα
που επιβεβαίωσε τηνπαραβίαση τωνανισοτήτωνΜπελ έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, χρειάστηκε
να φτάσει το 2015 για να γίνει το πρώτο πείραμα επιβεβαίωσης της παραβίασης που να κλείνει όλα τα
παραθυράκια. Βέβαια, τα πειράματα που έγιναν στο ενδιάμεσο, παρότι ατελή ως προς τα παραθυράκια,
έδιναν ήδη εξαιρετική συμφωνία με τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας.

Παρουσιάζουμε μερικά από τα σημαντικότερα πειράματα.

1. Τα πρώτα πειράματα που καταδεικνύουν παραβίαση των ανισοτήτων τουΜπελ ήταν αυτά του Ασπέ
[173, 174] στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα οποία έγιναν με κιούμπιτ που αντιστοιχούν στην
πόλωση φωτονίων. Στο τελευταίο πείραμα [174], η επιλογή κατεύθυνσηςmmm στους αναλυτές γίνο-
νταν με τυχαίο τρόπο και σε χρονική κλίμακα πολύ μικρότερη από το χρόνο που μεσολαβεί από την
εκπομπή ως την ανίχνευση του φωτονίου.

2. Το 1998, η ομάδα του Ζισάν (N. Gisin) στη Γενεύη [175, 176] επιβεβαίωσε τις παραβιάσεις των ανι-
σοτήτων του Μπελ σε διάταξη όπου οι ανιχνευτές απείχαν μεταξύ τους 10km.

3. Πάλι το 1998, η ομάδα του Τσαϊλίνγκερ (A. Zeilinger) στη Βιέννη [177] επιβεβαίωσε την παραβί-
αση των ανισοτήτων Μπελ, σε σύστημα φωτονίων με τρόπο που να αποφεύγεται το παραθυράκι
της τοπικότητας. Το πέτυχαν θέτοντας σημαντική απόσταση μεταξύ των ανιχνευτών, αλλάζοντας τη
διάταξη των αναλυτών γρήγορα και τυχαία σε κάθε μέτρηση και κάνοντας ανεξάρτητη καταγραφή
δεδομένων για κάθε ένα από τα δύο κιούμπιτ.

4. Το 2001, η ομάδα τουΟυάινλαντ στοΜπάουλντερ του Κολοράντο [178] επιβεβαίωσε την παραβίαση
των ανισοτήτωνΜπελ σε σύστημα κιούμπιτ από άτομαBe+. Το σημαντικό σ’ αυτό το πείραμα είναι
ότι μπόρεσε να κλείσει το παραθυράκι ανίχνευσης.

5. Το 2006, η ομάδα του Τσαϊλίνγκερ στη Βιέννη [179] επιβεβαίωσε την παραβίαση μιας γενίκευσης
των ανισοτήτων του Μπελ, η οποία απορρίπτει και μία μεγάλη κατηγορία ρεαλιστικών θεωριών
που είναι μη-τοπικές, δηλαδή δέχονται σήματα με ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός.

6. Το 2010, η ομάδα του Μαρτίνις (J. M. Mar nis) στη Σάντα Μπάρμπαρα των ΗΠΑ [180] επιβεβαίωσε
την παραβίαση των ανισοτήτων τουΜπελ σε σύστημα συμπυκνωμένης ύλης, όπου τα κιούμπιτ αντι-
στοιχούν σε καταστάσεις ρεύματος μίας διόδου Τζόζεφσον. Επιπλέον, το πείραμα πέτυχε να κλείσει
το παραθυράκι ανίχνευσης.

7. Το 2013, η ομάδα του Τσαϊλίνγκερ στη Βιέννη [181] επιβεβαίωσε την παραβίαση των ανισοτήτων του
Μπελ με φωτόνια κλείνοντας το παραθυράκι ανίχνευσης (όχι όμως το παραθυράκι τοπικότητας).

8. Το 2015, η ομάδα του Χάνσον (R. Hanson) στο Ντελφτ [182] έκανε το πρώτο πείραμα επιβεβαίω-
σης των ανισοτήτων του Μπελ με κλειστά όλα τα παραθυράκια, σε σύστημα όπου τα δύο κιούμπιτ
αντιστοιχούν στα σπιν δύο ηλεκτρονίων σε απόσταση 1, 3km.

10.4.3 Σημασία της παραβίασης των ανισοτήτων του Μπελ
Μπορούμε να θεωρήσουμε ως σχεδόν σίγουρο ότι τα πειράματα επιβεβαιώνουν την παραβίαση

των ανισοτήτων του Μπελ. Αυτό, σε πρώτη ανάγνωση, σημαίνει ότι ο τοπικός ρεαλισμός δεν μπο-
ρεί να ισχύει. Προτού εξετάσουμε τί σημαίνει αυτό, πρέπει πρώτα να δούμε δύο σενάρια που θα
μπορούσαν να διασώσουν τον τοπικό ρεαλισμό.

Βασική υπόθεση στην απόδειξη των ανισοτήτων του Μπελ είναι ότι οι κατευθύνσεις των αναλυ-
τών είναι ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε κάθε μέτρηση, προσδιορίζονται είτε από κάποια τυχαίαφυσική
διαδικασία, είτε από κάποιο πρόγραμμα που καλεί μια γεννήτρια τυχαίων αριθμό είτε από τον ίδιο
τον παρατηρητή. Θα μπορούσαμε να σώσουμε τον τοπικό ρεαλισμό υποθέτοντας ότι αυτή η ανεξαρ-
τησία δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε μία υπερ-αιτιοκρατική θεω-
ρία, στην οποία κάθε επιλογή είναι προκαθορισμένη από πριν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πραγματική
ανεξαρτησία στις κατευθύνσεις των αναλυτών. Σε κάθε πείραμα που έχει γίνει και σε οποιοδήποτε
θα γίνει στο μέλλον, οι κατευθύνσεις των αναλυτών είναι προκαθορισμένες από κάποιες αρχικές
συνθήκες και είναι μεταξύ τους συζευγμένες. Αλλά, αυτού του είδους η θεωρία είναι ισοδύναμη με
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την επίκληση μιας κοσμικής συνωμοσίας, που έχει στόχο να βγάλουμε λάθος συμπέρασμα για τη
φυσική. Όπως λέει ο Μπελ [183],

“ένας τέτοιος τρόπος προσδιορισμού των κβαντικών συσχετισμών θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκός από
κάποιον στον οποίο θα είχαμε αιτιακές επιδράσεις γρηγορότερα από το φως. Φαινομενικά ξεχωριστά
κομμάτια του κόσμου θα πρέπει να εμπλέκονται μεταξύ τους με ένα βαθύ και συνωμοτικό τρόπο και
μαζί τους θα είναι μπλεγμένη και η δική μας ελεύθερη βούληση.”

Βλέπουμε ότι η απόρριψη του τοπικού ρεαλισμού φαντάζει αναπόφευκτη. Τι θα κρατήσουμε
από τα δύο; Την τοπικότητα ή τον ρεαλισμό; Η απόρριψη της τοπικότητας δε φαντάζει ως καλή λύση.
Υπάρχει κατ’ αρχάς το πρόβλημα της παραβίασης της ταχύτητας του φωτός,που σημαίνει οποιαδή-
ποτε τέτοια θεωρία πρέπει να συνοδευτεί και από σημαντικές αλλαγές στη θεωρία της σχετικότητας.
Πολύ πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι οι παραβιάσεις της ταχύτητας του φωτός που απαιτού-
νται έχουν έναν πολύ περίεργο χαρακτήρα. Δηλαδή, από τη μία η θεωρία πρέπει σε επίπεδο των
παρατηρήσεων να συμφωνεί με την κβαντική θεωρία (η οποία είναι πλήρως συμβατή με τη σχετικό-
τητα και δε δέχεται σήμα με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός), αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρ-
χουν ταχύτητες του φωτός σε υποκβαντικό επίπεδο, οι οποίες δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό
το επίπεδο και να πάνε στο επίπεδο της παρατήρησης. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία φυσική εξήγηση
γιατί συμβαίνει αυτό, ή καν τί ξεχωριστό έχει το επίπεδο των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Πέρα από αυτό, υπάρχουν πειράματα τα οποία αποκλείουν και συγκεκριμένες θεωρίες που δέ-
χονται ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός, αυτές μάλιστα που είναι φυσικά πιο εύλογες με βάση την
εμπειρία της κλασικής φυσικής [179]. Η μόνη επαρκώς διατυπωμένη θεωρία που αποδέχεται ρεα-
λισμό χωρίς τοπικότητα και δεν απορρίπτεται από το πείραμα είναι η λεγόμενη μηχανική του Μπομ
(D. Bohm) [184], η οποία είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να συμφωνεί με τα αποτελέσματα της κβαντικής
μηχανικής σε μη-σχετικιστικά συστήματα. Στη θεωρία τουΜπομ, σε κάθε σωμάτιο αντιστοιχεί, πέρα
από τους σωματιδιακούς βαθμούς ελευθερίας. και ένα φυσικό κύμα το οποίο περιγράφεται από την
εξίσωση του Σρέντινγκερ, όπου το κύμα παίζει το ρόλο οδηγού για την κίνηση του σωματιδίου. Οι
υποστηρικτές της θεωρίας του Μπομ τη θεωρούν ως καλό παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να
φτιαχτεί μία κβαντική θεωρία που να διατηρεί το ρεαλισμό, δεχόμενη ταχύτητες μεγαλύτερες του
φωτός. Ωστόσο η θεωρία αυτή πάσχει από τα προβλήματα που περιγράψαμε παραπάνω, στο να
προσδιορίσει ενδογενώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παύουν να εμφανίζονται οι ταχύτητες
μεγαλύτερες του φωτός, και επίσης δε γενικεύεται ώστε να καλύψει όλο το εύρος χρήσης της συνή-
θους κβαντικής θεωρίας.

Με βάση τα παραπάνω, η πιο εύλογη επιλογή, με βάση την τρέχουσα κατανόηση του θέματος, εί-
ναι η συνολική άρνηση του μικροσκοπικού ρεαλισμού (με διατήρηση της τοπικότητας), η οποία όπως
έχουμε δει σε προηγούμενα κεφάλαια ενισχύεται και από άλλα χαρακτηριστικά της κβαντικής θεω-
ρίας. Η άρνηση του ρεαλισμού σημαίνει ότι η έννοια της “ιδιότητας” ενός συστήματος εν γένει δεν
έχει νόημα πιο κάτω από το κλασικό μακροσκοπικό επίπεδο που αντιστοιχεί στις μετρήσεις. Ένα μι-
κροσκοπικό σύστημα δεν έχει ιδιότητες αυτό καθαυτό, ιδιότητες εμφανίζονται μόνο ως αποτέλεσμα
της αλληλεπίδρασης του με τη μετρητική συσκευή, και αφορούν τη σύζευξη μικροσκοπικού συστή-
ματος και συσκευής. Γι’ αυτό το λόγο, η λέξη “πραγματικότητα” δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τα
μικροσκοπικά όντα, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται για τα αντικείμενα της καθημερινότητάς
μας.

10.4.4 Η ανισότητα του Τσίρελσον
Όπως η κλασική θεωρία πιθανοτήτων θέτει ένα άνω όριο στην ποσότητα |∆|, Εξ. (10.41), έτσι

κάνει και η κβαντική θεωρία. Θυμίζουμε ότι με βάση τον ορισμό, η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί
να πάρει η ποσότητα |∆| είναι η τιμή 4. Η υπόθεση ότι το σύστημα περιγράφεται από κλασική θεωρία
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πιθανοτήτων μας δίνει |∆| ≤ 2. Ο Τσίρελσον (B. S. Cirel’son) απέδειξε ότι η υπόθεση ότι το σύστημα
περιγράφεται από κβαντική θεωρία μας δίνει |∆| ≤ 2

√
2 [185]. Αυτό σημαίνει ότι τα πειράματα που

ελέγχουν τις παραβιάσεις τις ανισότητας του Μπελ, μπορούν να ελέγξουν και για παραβιάσεις της
κβαντικής θεωρίας.

Πρόταση 10.3 (Ανισότητα του Τσίρελσον) |∆| ≤ 2
√
2.

Απόδειξη. Ο τελεστής D̂ της Εξ. (10.46) γράφεται

D̂2 = 4Î + [mmm1 · σ̂σσ,nnn1 · σ̂σσ]⊗ [mmm2 · σ̂σσ,nnn2 · σ̂σσ].

Η απόδειξη είναι άμεση εφόσον θυμηθείτε ότι (mmm · σ̂σσ)2 = |mmm|2Î .
Από την Εξ. (6.12),

D̂2 = 4Î − 4(mmm1 ×nnn1) · σσσ ⊗ (mmm2 ×nnn2) · σσσ.

Άρα

|∆|2 = (⟨ψ|D̂|ψ⟩)2 ≤ ⟨ψ|D̂2|ψ⟩ = 4− 4⟨ψ|(mmm1 ×nnn1) · σσσ ⊗ (mmm2 ×nnn2) · σσσ|ψ⟩. (10.46)

Για αυτοσυζυγείς τελεστές Â και |B̂, η ανισότητας Κωσύ-Σβαρτς δίνει

|⟨ψ|Â⊗ B̂|ψ⟩| ≤
√
⟨ψ|Â2 ⊗ Î|ψ⟩⟨ψ|Î ⊗ B̂2|ψ⟩,

και άρα

|⟨ψ|(mmm1 ×nnn1) · σσσ ⊗ (mmm2 ×nnn2) · σσσ|ψ⟩| ≤ |mmm1 ×nnn1||mmm2 ×nnn2|. (10.46)

Η Εξ. (10.46) γίνεται

|∆|2 ≤ 4 + 4|mmm1 ×nnn1||mmm2 ×nnn2|. (10.47)

Το μέγιστο του |mmm1 × nnn1||mmm2 × nnn2| είναι 1 (γιαmmm1 κάθετο στο nnn1 καιmmm2 κάθετο στο nnn2). Άρα, |∆|2 ≤ 8,
δηλαδή, |∆| ≤ 2

√
2.

10.4.5 Το θεώρημα του Μπελ χωρίς ανισότητες
Οι ανισότητες τουΜπελ χρησιμοποιούν συσχετισμούς που αφορούν μετρήσεις σε ένα στατιστικό

σύνολο κβαντικών συστημάτων. Ωστόσο το θεώρημα τουΜπελ αποδεικνύεται και χωρίς ανισότητες
και χωρίς καμία αναφορά σε στατιστικό σύνολο, ιδανικά μόνο με μετρήσεις ενός μεμονωμένου φυ-
σικού συστήματος. Αυτή η απόδειξη οφείλεται στους Γκρινμπέργκερ (Greenberger), Χορν (Horne) και
Τσαϊλίνγκερ [186] και καλείται θεώρημα GHZ. Θα παρουσιάσουμε μία πολύ απλή εκδοχή της από-
δειξης που οφείλεται στον Μέρμιν (D. Mermin) [187].

Θεωρούμε ένα σύστημα τριών κιούμπιτ, που περιγράφεται από το χώρο Χίλμπερτ H = CCC2 ⊗
CCC2 ⊗CCC2. Ορίζουμε τέσσερις τελεστές

Â = σ̂1 ⊗ σ̂2 ⊗ σ̂2, B̂ = σ̂2 ⊗ σ̂1 ⊗ σ̂2, Ĉ = σ̂2 ⊗ σ̂2 ⊗ σ̂1, D̂ = σ̂1 ⊗ σ̂1 ⊗ σ̂1. (10.48)

Οι παραπάνω τελεστές μετατίθενται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα,

ÂB̂ = σ̂1σ̂2 ⊗ σ̂2σ̂1 ⊗ σ̂2
2 = σ̂3 ⊗ σ̂3 ⊗ Î , B̂Â = σ̂2σ̂1 ⊗ σ̂1σ̂2 ⊗ σ̂2

2 = σ̂3 ⊗ σ̂3 ⊗ Î ,

και άρα [Â, B̂] = 0. Ομοίως βρίσκουμε [Â, Ĉ] = [B̂, Ĉ] = 0. Επίσης,

ÂD̂ = σ̂2
1 ⊗ σ̂2σ̂1 ⊗ σ̂2σ̂1 = −Î ⊗ σ̂3 ⊗ σ̂3, D̂Â = σ̂2

1 ⊗ σ̂1σ̂2 ⊗ σ̂1σ̂2 = −Î ⊗ σ̂3 ⊗ σ̂3,
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και άρα [Â, D̂] = 0. Ομοίως βρίσκουμε [B̂, D̂] = [Ĉ, D̂] = 0.
Επίσης βρίσκουμε ότι

ÂB̂ĈD̂ = σ̂1σ̂
2
2σ̂1 ⊗ σ̂2σ̂1σ̂2σ̂1 ⊗ σ̂2

2σ̂
2
1 = −Î ⊗ Î ⊗ Î (10.47)

Το θεώρημα GHZ είναι ουσιαστικά η σχέση (10.47). Γράφουμε ως f (i)
1 και f (i)

2 τις συναρτήσεις που
αντιστοιχούν στη μέτρηση των σ̂1 και σ̂2 στο i κιούμπιτ (i = 1, 2, 3), αν το σύστημα περιγράφεται από
κάποιον καταστατικό χώρο, και οι οποίες παίρνουν τιμές ±1. Τότε στο γινόμενο ÂB̂ĈD̂ αντιστοιχεί
η συνάρτηση

[f
(1)
1 f

(2)
2 f

(3)
2 ][f

(1)
2 f

(2)
1 f

(3)
2 ][f

(1)
2 f

(2)
2 f

(3)
1 ][f

(1)
1 f

(2)
1 f

(3)
1 ] =

(
f
(1)
1 f

(2)
1 f

(3)
1 f

(1)
2 f

(2)
2 f

(3)
2

)2
= 1,

σε προφανή αντίθεση με την Εξ.(10.47).
Ιδανικά σε μία διαδοχική μέτρηση των Â, B̂, Ĉ και D̂ μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις προβλέψεις

της κβαντομηχανικής (που δίνει ως γινόμενο τους −1) από αυτές μίας ρεαλιστικής θεωρίας (που
δίνει ως γινόμενό τους+1). Αυτό που απαιτείται είναι να προετοιμαστεί μία κατάσταση που να είναι
κοινό ιδιοδιάνυσμα των Â, B̂, Ĉ και D̂. Συμβολίζουμε ως a = ±1 τις ιδιοτιμές του Â, ως b = ±1 τις
ιδιοτιμές του B̂ και ως c = ±1 τις ιδιοτιμές του Ĉ. Γράφουμε ως |a, b, c⟩ τα κοινά ιδιοδιανύσματα
των Â, B̂, Ĉ και D̂. Υπάρχουν 23 τέτοια ιδιοδιανύσματα τα οποία ορίζουν ορθοκανονική βάση στο
χώρο ΧίλμπερτH = CCC8. Καλούνται καταστάσεις GHZ και είναι τα ακόλουθα

|−,−,−⟩ = 1√
2
(|1, 1, 1⟩+ |0, 0, 0⟩) |+,+,+⟩ = 1√

2
(|1, 1, 1⟩ − |0, 0, 0⟩)

|+,+,−⟩ = 1√
2
(|1, 1, 0⟩+ |0, 0, 1⟩) |−,−,+⟩ = 1√

2
(|1, 1, 0⟩ − |0, 0, 1⟩)

|+,−,+⟩ = 1√
2
(|1, 0, 1⟩+ |0, 1, 0⟩) |−,−,+⟩ = 1√

2
(|1, 0, 1⟩ − |0, 1, 0⟩)

|−,+,+⟩ = 1√
2
(|0, 1, 1⟩+ |1, 0, 0⟩) |−,−,+⟩ = 1√

2
(|0, 1, 1⟩ − |1, 0, 0⟩) . (10.44)

Αν σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις κάνουμε διαδοχικές μετρήσεις των Â, B̂ και Ĉ παίρνοντας
τιμές a, b και c αντίστοιχα, μπορούμε να προβλέψουμε ότι η επόμενη μέτρηση του D̂ θα δώσει τιμή
−1/(abc). Ενώηυπόθεση του τοπικού ρεαλισμού δίνει την πρόβλεψη για 1/(abc). Έχουμε λοιπόν ένα
σαφή διαχωρισμό των προβλέψεων των θεωριών ακόμα και σε ένα μεμονωμένο σύστημα, χωρίς να
χρειαστεί να εισάγουμε στατιστικό σύνολο.

Στα πραγματικά πειράματα με μία τριάδα εναγκαλισμένων φωτονίων [188], δε γίνονται τέσσε-
ρις διαδοχικές μετρήσεις σε ένα ζεύγος κιούμπιτ, αλλά τέσσερα διαφορετικά πειράματα με την ίδια
αρχική κατάσταση, κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί στη μέτρηση ενός εκ των Â, B̂, Ĉ και D̂. Επί-
σης, λόγω της χαμηλής απόδοσης των ανιχνευτών αναγκαστικά οι υπολογισμοί γίνονται σε επίπεδο
στατιστικού συνόλου. Τα μέχρι στιγμής πειράματα αυτού του είδους επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις
της κβαντομηχανικής.

10.5 Εφαρμογές
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τρία σημαντικά αποτελέσματα τα οποία διευκρινίζουν τη φύση της

κβαντικής σύνθεσης συστημάτων.
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10.5.1 Το θεώρημα μη-επικοινωνίας
Το θεώρημα της μη-επικοινωνίας μας λέει ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε εναγκαλισμέ-

νες καταστάσεις για να μεταφέρουμε πληροφορία ακαριαία.
Έστω δύο παρατηρητές, η Α(λίκη) και ο B(ασίλης). Η Α έχει τον εξοπλισμό να δρα σε κβαντικά

συστήματα που περιγράφονται από το χώρο Χίλμπερτ HA και ο Β έχει τον εξοπλισμό να δρα σε
κβαντικά συστήματα που περιγράφονται από το χώρο Χίλμπερτ H. Έστω ότι έχουμε μία πηγή που
παράγει ζεύγη συστημάτων, έτσι ώστε το ένα να καταλήγει στην Α και το άλλο στον Β. Η κατάσταση
που περιγράφει τα ζεύγη θα είναι μία μήτρα πυκνότητα ρ στο χώρο ΧίλμπερτH⊗HB. Η κατάσταση
ρ̂ γράφεται ως

ρ̂ =
∑
i

Ŝi ⊗ Ti, (10.45)

για κάποιους τελεστές Ŝi και T̂i στους χώρους ΧίλμπερτHA καιHB αντίστοιχα.
Θεωρούμε ότι η Α δρα πάνω στο σύστημα που της αντιστοιχεί. Η γενικότερη δυνατή δράση σε

μία κατάσταση ρ̂ ενός χώρου ΧίλμπερτH είναι της μορφής

ρ̂→
∑
a

Ĉaρ̂Ĉ
†
a, (10.46)

όπου Ĉa τελεστές στονH που ικανοποιούν τη σχέση
∑

a Ĉ
†
aĈa = 1 και καλούνται τελεστές Κράους. Ο

κανόνας της μοναδιαίας χρονικής εξέλιξης αντιστοιχεί σε ένα μοναδιαίο τελεστή Κράους, ενώ ο κανό-
νας αναγωγής της κατάστασης σε προβολικούς τελεστές Κράους. Για παράδειγμα, όταν το σύστημα
υπόκειται σε μία μέτρηση ενός τελεστή F̂ =

∑
a faP̂a και στη συνέχεια σε εξέλιξη με μοναδιαίο

τελεστή Û , οι αντίστοιχοι τελεστές Κράους είναι Ĉa = Û P̂a.
Έστω λοιπόν Ĉa οι τελεστές Κράους που αντιστοιχούν στην επέμβαση της Α στο μικροσκοπικό

σύστημα που περιγράφεται από το χώρο ΧίλμπερτHA. Όταν περιγράφουμε το ζεύγος συστημάτων
στο χώρο ΧίλμπερτHA⊗HB, οι τελεστές Κράους για την επέμβαση της Α γράφονται ως Ĉa⊗ 1. Άρα
μετά την επέμβαση της Α, το ζεύγος περιγράφεται από την κατάσταση

ρ̂′ =
∑
a

(Ĉa ⊗ 1)ρ̂(Ĉ†
a ⊗ 1) =

∑
a

∑
i

(Ĉa ⊗ 1)(Ŝi ⊗ T̂i)(Ĉ
†
a ⊗ 1)

=
∑
a

∑
i

ĈaŜiĈ
†
a ⊗ T̂i. (10.46)

Αφού έχει δράσει η Α, ο Β κάνει μία μέτρηση στο σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση. Έστω ότι η
μέτρηση του Β αντιστοιχεί στον τελεστή Ŷ =

∑
unP̂n στο χώρο ΧίλμπερτHB. Όταν περιγράφουμε

το ζεύγος συστημάτων στο χώρο Χίλμπερτ HA ⊗ HB, η μέτρηση του B αντιστοιχεί στον τελεστή
1⊗ Ŷ =

∑
n yn(1⊗ P̂n). Οι πιθανότητες για τα ενδεχόμενα της μέτρησης είναι

Prob(n) = Tr[ρ̂′(1⊗ P̂n)] =
∑
i

(∑
a

Tr[ĈaŜiĈ
†
a] · Tr(T̂iP̂n)

)

=
∑
i

[
Tr

(
Ŝi
∑
a

Ĉ†
aĈa

)
· Tr(T̂iP̂n)

]
=
∑
i

[
Tr(Ŝi) · Tr(T̂iP̂n)

]
, (10.46)

δηλαδή οι πιθανότητες που μετρά ο B δεν εξαρτώνται από τους τελεστές Κράους Ĉa, δηλαδή από
τον τρόπο με τον οποίο έδρασε η Α στο δικό της υποσύστημα.

Συμπεραίνουμε ότι με οποιοδήποτε τρόπο και να δράσει η Α στο δικό της υποσύστημα, δεν μπο-
ρεί να μεταφέρει πληροφορία στον Β, ακόμα και αν το σύνθετο σύστημα είναι εναγκαλισμένοι.
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10.5.2 Το θεώρημα της μη-αντιγραφής
Η χρήση αντιγραφικών μηχανών είναι κάτι το συνηθισμένο στη σύγχρονη τεχνολογία. Μία αντι-

γραφική μηχανή δέχεται ως είσοδο ένα φυσικό σύστημα σε μία κατάσταση και παράγει στην έξοδο
ένα αντίγραφο χωρίς να καταστρέφει το πρωτότυπο. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ένα φωτοτυπικό,
το οποίο καταγράφει οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται πάνωσε μία σελίδα χαρτί και τη μεταφέρει
σε μια άλλη σελίδα. Θεωρητικά δεν υπάρχει κανένα όριο στην ακρίβεια που μπορεί να αντιγράψει
ένα μηχάνημα σε έναν κόσμο που λειτουργεί με τους κανόνες της κλασικής φυσικής.

Αυτό όμως δεν ισχύει στην κβαντική θεωρία [189, 190]. Έστω ότι εμείς θέλουμε να αντιγράψουμε
ένα σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση |ψ⟩ ενός χώρου Χίλμπερτ H. Πρέπει να έχουμε ένα πα-
νομοιότυπο σύστημα σε κατάσταση |e⟩ σε έναν πανομοιότυπο χώρο Χίλμπερτ (που αντιστοιχεί στο
λευκό χαρτί ενός φωτοτυπικού.) Το αντιγραφικό μηχάνημα θα δρα με ένα μοναδιαίο τελεστή Û στο
χώρο ΧίλμπερτH⊗H, όπου

Û(|ψ⟩ ⊗ |e⟩) = |ψ⟩ ⊗ |ψ⟩. (10.47)

Η παραπάνω σχέση θα πρέπει να ισχύει για οποιεσδήποτε καταστάσεις |ψ⟩ . Ας θεωρήσουμε δύο
καταστάσεις |ϕ1⟩ και |ϕ2⟩, όπου και οι δύο ικανοποιούν τη σχέση (10.47), Û(|ϕ1, 2⟩⊗ |e⟩) = |ϕ1,2⟩⊗
|ϕ1,2⟩. Παίρνοντας το εσωτερικό γινόμενο των δύο εξισώσεων κατά μέλη, καταλήγουμε ότι

⟨ϕ1|ϕ2⟩ = (⟨ϕ1|ϕ2⟩)2 , (10.48)

που σημαίνει ότι ⟨ϕ1|ϕ2⟩ = 0 ή ⟨ϕ1|ϕ2⟩ = 1. Αυτές οι σχέσεις δεν ισχύουν για τυχαίες καταστάσεις,
αλλά μόνο για καταστάσεις που ανήκουν σε ένα ορθοκανονικό σύνολο . Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί
να υπάρξει αντιγραφική μηχανή (μοναδιαίος τελεστής Û ) που να λειτουργεί για οποιοδήποτε σύνολο
αρχικών καταστάσεων.

Μπορούμε όμως να κατασκευάσουμε αντιγραφείς περιορισμένης εμβέλειας, δηλαδή αντιγρα-
φείς που λειτουργούν σωστά για ένα εκ των προτέρων καθορισμένο ορθοκανονικό σύνολο καταστά-
σεων.

10.5.3 Κβαντική τηλεμεταφορά
Ως κβαντική τηλεμεταφορά εννοούμε τη διαδικασία μεταφοράς της κβαντικής κατάστασης από

ένα σημείο σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του κβαντικού εναγκαλισμού.
Θεωρούμε δύο παρατηρητές, την (Α)λίκη και τον (Β)ασίλη, οι οποίοι μοιράζονται ένα ζεύγος ενα-

γκαλισμένων κιούμπιτ στην κατάσταση |Φ+⟩, Εξ. (10.27). Το κιούμπιτ που αντιστοιχεί στην A χαρα-
κτηρίζεται από το χώρο ΧίλμπερτHA και το κιούμπιτ που αντιστοιχεί στον Β χαρακτηρίζεται από το
χώρο ΧίλμπερτH και θα γράφουμε την κατάσταση του ζεύγους κιούμπιτ ως |Φ+⟩AB.

Πέρα από αυτά τα δύο κιούμπιτ, η Α έχει και ένα άλλο κιούμπιτ C, που αντιστοιχεί σε ένα χώρο
Χίλμπερτ HC , το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση |ψ⟩C = α|0⟩C + β|1⟩C , όπου α και β μιγαδικοί
αριθμοί. Η κατάσταση του συστήματος των τριών κιούμπιτ είναι |Φ+⟩AB ⊗ |ψ⟩C , η οποία γράφεται
ως

|Φ+⟩AB ⊗ |ψ⟩C =
1

2
[|Φ+⟩AC ⊗ (α|0⟩B + β|1⟩B) + |Φ−⟩AC ⊗ (α|0⟩B − β|1⟩B)

+ |Ψ+⟩AC ⊗ (β|0⟩B + α|1⟩B) + |Ψ−⟩AC ⊗ (β|0⟩B − α|1⟩B)] . (10.48)

Στη συνέχεια η Α κάνει μία μέτρηση στα δύο της κιούμπιτ (το Α και το C) που αντιστοιχεί στην
ορθοκανονική βάση που ορίζεται από τα διανύσματα |Φ±⟩AC , |Ψ±⟩AC . Από τη σχέση (10.48) βλέ-
πουμε ότι τα τέσσερα δυνατά αποτελέσματα της μέτρησης είναι ισοπίθανα, με πιθανότητα ίση με
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1
4
. Σύμφωνα με τον κανόνα αναγωγής της κβαντικής κατάστασης, το σύστημα των τριών κιούμπιτ

περιγράφεται από μία από τις παρακάτω καταστάσεις

|Φ+⟩AC ⊗ (α|0⟩B + β|1⟩B), |Φ−⟩AC ⊗ (α|0⟩B − β|1⟩B),
|Ψ+⟩AC ⊗ (β|0⟩B + α|1⟩B), |Ψ−⟩AC ⊗ (β|0⟩B − α|1⟩B). (10.48)

Στη συνέχεια η Α στέλνει μήνυμα στον Β με το αποτέλεσμα της μέτρησης. Ο Β ακολουθεί την ακο-
λουθεί διαδικασία

1. Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης αντιστοιχεί στο |Φ+⟩AC , ο Β δεν κάνει τίποτα.
2. Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης αντιστοιχεί στο |Φ−⟩AC , ο Β δρα με το μοναδιαίο τελεστή
Û = σ̂3 στο κιούμπιτ του.

3. Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης αντιστοιχεί στο |Ψ+⟩AC , ο Β δρα με το μοναδιαίο τελεστή
Û = σ̂1 στο κιούμπιτ του.

4. Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης αντιστοιχεί στο |Ψ+⟩AC , ο Β δρα με το μοναδιαίο τελεστή
Û = σ̂2 στο κιούμπιτ του.

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, η κατάσταση του συστήματος των τριών
κιούμπιτ είναι διαχωρισμένη μεταξύ των δύο κιούμπιτ της A και του ενός κιούμπιτ του B. Η κατάσταση
του κιούμπιτ του B είναι ακριβώς η ίδια με την κατάσταση του κιούμπιτ C στην αρχή της διαδικασίας.
Δηλαδή η πληροφορία (κατάσταση) του C μεταφέρθηκε στο χώρο χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση με-
ταφορά ύλης. Γι’ αυτό το λόγο μιλάμε για κβαντική τηλεμεταφορά.

Παρατηρούμε ότι

1. Η τηλεμεταφορά επιτυγχάνεται για οποιαδήποτε κατάσταση |ψ⟩C , ακόμα κι όταν αυτή είναι
εντελώς άγνωστη.

2. Για να επιτευχθεί τηλεμεταφορά απαιτείται η αποστολή ενός μηνύματος από την Α στον Β. Το
μήνυμα αυτό δεν μπορεί να μεταδοθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός. Άρα και
η κβαντική τηλεμεταφορά δεν επιτρέπει τη μετάδοση πληροφορίας πιο γρήγορα από το φως.

3. Η κατάσταση του κιούμπιτ C αντιγράφεται πλήρως στο B, αλλά το ίδιο δεν παραμένει στην
αρχική του κατάσταση. Το θεώρημα μη-αντιγραφής δεν παραβιάζεται.

4. Για να επιτευχθεί η τηλεμεταφορά είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός εναγκαλισμένου ζεύγους
από κιούμπιτ. Λέμε ότι ο εναγκαλισμός είναι ένας φυσικός πόρος που επιτρέπει την τηλεμετα-
φορά.

Η πρώτη πρόταση για την πραγματοποίηση της κβαντικής τηλεμεταφοράς έγινε το 1993 [191],
ενώ το 1997 έγινε το πρώτο επιτυχές πείραμα τηλεμεταφοράς χρησιμοποιώντας φωτονικά κιούμπιτ
[192]. Το 2004 έγινε η πρώτη τηλεμεταφορά σε ατομικά κιούμπιτ ατομικών καταστάσεων [193, 194].
Επί του παρόντος, το ρεκόρ ως προς την απόσταση που έχει τηλεμεταφερθεί ένα κιούμπιτ είναι 143
km και επιτεύχθηκε το 2012 με φωτονικά κιούμπιτ [195].

Ερωτήσεις
1. Τι φυσική διαφορά έχουν οι χώροι ΧίλμπερτH1 ⊗H2 καιH1 ⊕H2;
2. Πέρα από την ενέργεια, ποιες φυσικές ποσότητες περιμένετε να συμπεριφέρονται προσθετικά σε σύν-

θετα μη-αλληλεπιδρώντα συστήματα;
3. Έχει νόημα να πει κανείς ότι μία κατάσταση είναι λίγο ή πολύ εναγκαλισμένη;
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4. Κάποιος σας λέει ”Οι πιθανότητες στην κβαντική θεωρία δηλώνουν ότι έχουμε άγνοια για τις πραγμα-
τικές τιμές των φυσικών ποσοτήτων, τις οποίες προσδιορίζουμε μέσω της μέτρησης.” Εξηγείστε πώς το
θεώρημα του Μπελ καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

5. Εξηγείστε γιατί η παραβίαση των ανισοτήτων τουΜπελ δε σημαίνει ”δράση από απόσταση”, ή ”σήματα
πιο γρήγορα από το φως”.

6. Εντοπίστε όλα τα λάθη και τις παρανοήσεις στην ακόλουθη αφήγηση.

”...η ιδέα της κοινής λογικής για μια τοπική πραγματικότητα αληθεύει μόνο σε ένα επίπεδο. Το σύνολο
της πραγματικότητας, όπως εξηγείται από την κλασική φυσική, πάει πιο βαθιά. Ένας διάσημος μαθημα-
τικός τύπος, γνωστός ως θεώρημα του Μπελ (καθώς αποδείχθηκε από το Ιρλανδό φυσικό Τζον Μπελ)
εκφράζει το γεγονός ότι η πραγματικότητα του σύμπαντος πρέπει να είναι μη τοπική. Με άλλα λόγια,
όλα τα αντικείμενα και γεγονότα στο σύμπαν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και αντιδρά το ένα στις
αλλαγές κατάστασης του άλλου.

Τι είδος εξήγησης θα ικανοποιούσε την απαίτηση του Μπελ για μια πλήρως ενδοσυνδεδεμένη, μη το-
πική πραγματικότητα; Θα έπρεπε να είναι μια κβαντική εξήγηση, γιατί [...] αν η αλλαγή του σπιν σε ένα
σωμάτιο έχει ως αποτέλεσμα μία ίση αλλά αντίθετη αλλαγή στιγμιαία στο συνδεδεμένο μ’ αυτό σω-
μάτιο στο εξώτερο διάστημα, είναι προφανώς ότι η πληροφορία που πάει από το ένα μέρος στο άλλο
κινείται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Αυτό δεν επιτρέπεται στη συνήθη πραγματικότητα,
ούτε από το Νεύτωνα ούτε από τον Αϊνστάιν.”
(D. Chopra, ”Quantum Healing”, Bantam Books 1989, p. 104).

7. Τί θα σημαίνει αν σε πείραμα τύπου ανισοτήτων Μπελ μετρηθεί∆ = 3.1± 0.1;
8. Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο τηλεμεταφοράς για νασταλθεί μήνυμαμε ταχύτητες

μεγαλύτερες του φωτός;

Ασκήσεις
1. Έστω σύνθετο σύστημα δύο κιούμπιτ. Θεωρούμε τις καταστάσεις,

|θ⟩ =
1√
2
(|1, 0⟩+ eiθ|0, 1⟩

|p⟩ =
√
p|1, 1⟩+

√
1− p|0, 0⟩.

Και για τις δύο καταστάσεις, υπολογίστε τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις για την ποσότητα που
αντιστοιχεί στον τελεστή Â = i

2(σ̂1 ⊗ σ̂2 − σ̂2 ⊗ σ̂1).
2. Υπολογίστε τις ανηγμένες μήτρες πυκνότητας για τις καταστάσεις |ψ⟩ = √

p|1, 1⟩+
√
1− peiθ|0, 0⟩ ενός

συστήματος δύο κιούμπιτ.
3. Υπολογίστε το συσχετισμό Cor(mmm,nnn) για τις καταστάσεις (10.26,10.27).
4. Η γενική καθαρή κατάσταση σε σύστημα δύο κιούμπιτ γράφεται ως |ψ⟩ = a|0, 0⟩+ b|0, 1⟩+ c|1, 0⟩+

d|1, 1⟩. (α) Δείξτε ότι η |ψ⟩ είναι διαχωρίσιμη αν ad− bc = 0. Αυτό το αποτέλεσμα προτείνει τον ορισμό
της συρροής (concurrence) ως μέτρο του εναγκαλισμού:C(ψ) = 2|ad−bc|. (β) Δείξτε ότι οι καταστάσεις
(10.26—10.27) έχουν τη μέγιστη δυνατή συρροή. (γ) Δείξτε ότι C(ψ) = |⟨ψ|ψ̃⟩|2, όπου |ψ̃⟩ = σ̂2 ⊗
σ̂2|ψ∗⟩ και |ψ∗⟩ το μιγαδικό συζυγές του |ψ⟩.

5. Βρείτε τις ιδιοτιμές και τους φασματικούς προβολείς των τελεστών

K̂± = σ̂1 ⊗ σ̂2 ± σ̂2 ⊗ σ̂1,

L̂ = σ̂1 ⊗ σ̂1 + σ̂2 ⊗ σ̂2 + σ̂3 ⊗ σ̂3

για ένα σύστημα δύο κιούμπιτ.
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6. Ένα σύστημα από δύο κιούμπιτ προετοιμάζεται σε κατάσταση

|θ⟩ = 1√
2
(|1, 0⟩+ eiθ|0, 1⟩).

ΗΧαμιλτονιανή του συστήματος είναι Ĥ = 1
2ω1σ̂3⊗Î+ 1

2ω2Î⊗σ̂3. Τη χρονική στιγμή t1 γίνεται μέτρηση
του σ̂1 στο πρώτο κιούμπιτ και τη χρονική στιγμή t2 μέτρηση του σ̂1 στο δεύτερο κιούμπιτ. Υπολογίστε
τις πιθανότητες για όλα τα δυνατά αποτελέσματα όλων των μετρήσεων.

7. Σύστημα δυο κιούμπιτ χαρακτηρίζεται από τη Χαμιλτονιανή

Ĥ =
ω

2

(
σ̂3 ⊗ Î + Î ⊗ σ̂3

)
+ gσ̂1 ⊗ σ̂1

Βρείτε τις ιδιοτιμές της ενέργειας, τους αντίστοιχους φασματικούς προβολείς και γράψτε τον τελεστή
χρονικής εξέλιξης e−iĤt.

8. Βρείτε τις τιμές του a, για τις οποίες η κατάσταση a|Φ+⟩⟨Φ+|+ (1− a)|Ψ+⟩⟨Ψ+| είναι διαχωρίσιμη.
9. (α) Δείξτε ότι στο σύστημα των δύο κιούμπιτ, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε βάση ώστε μια καθαρή

κατάσταση να γράφεται ως cos β2 |0, 0⟩ + sin β
2 |1, 1⟩, για 0 < β < π. (β) Δείξτε ότι για μια τέτοια κα-

τάσταση, η μέγιστη τιμή του |∆| είναι 2
√
1 + sin2 β. Έτσι επιβεβαιώνετε ότι κάθε κάθε εναγκαλισμένη

καθαρή κατάσταση παραβιάζει την ανισότητα του Μπελ.
10. Υπολογίστε την ποσότητα∆, Εξ. (10.41) για την κατάσταση Βέρνερ (10.36). Για ποιες τιμές του α παρα-

βιάζονται οι ανισότητες Μπελ;
11. Έστω σύστημα τριών κιούμπιτ, το οποίο προετοιμάζεται στην κατάσταση

|Ψ⟩ = 1√
2
(|0, 0, 0⟩+ |1, 1, 1⟩)

Υπολογίστε τις πιθανότητες για όλα τα ενδεχόμενα που αντιστοιχούν στις μετρήσεις του τελεστή σ̂1 ⊗
σ̂2 ⊗ σ̂3.

12. Ένα γενικότερο μηχάνημα αντιγραφής μπορεί να έχει περισσότερη ελευθερία και να χρησιμοποιεί δύο
κόπιες της κατάστασης |e⟩ προκειμένου να πετύχει καλύτερη απόδοση. Έστω λοιπόν ότι μία κατάσταση
εισόδου |ψ⟩ αντιγράφεται με βάση το μοναδιαίο μετασχηματισμό |ψ⟩ ⊗ |e⟩ ⊗ |e⟩ → |ψ⟩ ⊗ |ψ⟩ ⊗ |f⟩,
για κάποια κατάσταση ‘σκουπίδι’ που προκύπτει στο τέλος της διαδικασίας και εξαρτάται από το |ψ⟩.
Δείξτε ότι το θεώρημα μη-αντιγραφής εξακολουθεί να ισχύει.

13. Στο χώρο ΧίλμπερτCCCn ⊗CCCn ορίζουμε το πλήρως συμμετρικό διάνυσμα |Ω⟩ = 1√
n

∑n
i=1 |i⟩ ⊗ |i⟩, και

οι ισοτροπικές καταστάσεις

ρ̂λ =
1− λ

n2
Î + λ|Ω⟩⟨Ω|. (10.42)

(α) Δείξτε ότι η ανηγμένη μήτρα πυκνότητας είναι ρ̂1 = 1
n Î . (β) Δείξτε ότι η ρ̂λ είναι εναγκαλισμένη για

λ > 1
n+1 .

14. Έστω δύο ζευγάρια από κιούμπιτ στην κατάσταση |Ψβ⟩ ⊗ |Ψβ⟩, όπου |Ψβ⟩ = cos β2 |0, 0⟩+ sin β
2 |1, 1⟩,

για 0 < β < π. Κάνουμε μέτρηση του τελεστή σ̂3 ⊗ Î ⊗ Î ⊗ Î + Î ⊗ Î ⊗ σ̂3 ⊗ Î . Βρείτε όλα τα
αποτελέσματα τις μέτρησης και τις αντίστοιχες πιθανότητες. Βλέπουμε ότι είναι εφικτό να πάρουμε
ένα ζεύγος δύο κιούμπιτ σε κατάσταση μέγιστου εναγκαλισμού με κάποια πιθανότητα, ξεκινώντας από
δύο ζεύγη κιούμπιτ με μη-μέγιστο εναγκαλισμό. Αυτή η διαδικασία καλείται απόσταξη εναγκαλισμού.

15. Στο χώρο ΧίλμπερτCCCn ⊗CCCn ορίζουμε το πλήρως συμμετρικό διάνυσμα |Ω⟩ = 1√
n

∑n
i=1 |i, i⟩, και τον

τελεστή Ŵ = Î − n|Ω⟩⟨Ω|. (α) Δείξτε ότι για κάθε διαχωρίσιμη μήτρα πυκνότητας Tr(ρ̂Ŵ ) ≥ 0. Αυτό
το αποτέλεσμα προσφέρει ένα κριτήριο εναγκαλισμού: αν για μία κατάσταση ρ̂, Tr(ρ̂Ŵ ) < 0, η ρ̂
είναι εναγκαλισμένη. (β) Προσδιορίστε τις τιμές του λ για τις οποίες οι ισοτροπικές καταστάσεις (10.42)
ικανοποιούν Tr(ρ̂λŴ ) < 0. (γ) Θεωρείστε την περίπτωση n = 2. Μπορεί το κριτήριο να προσδιορίσει
την κατάσταση |Ψ−⟩ ως εναγκαλισμένη;
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Βιβλιογραφία
• Για το τανυστικό γινόμενο και τις ανισότητες Μπελ, βλ. τα κεφ. 8.4 και 9.3 του βιβλίου κβαντομηχανικής

του Isham [10]. Μία αναλυτική περιγραφή των ανισοτήτωνΜπελ και των συνεπειών τους βρίσκεται στο
κεφ. 20 του βιβλίου κβαντομηχανικής του Ballen ne [196].

• Για την ποσοτική περιγραφή του κβαντικού εναγκαλισμού, βλ. το άρθρο επισκόπησης των Horodecki
[168].

• Το θεώρημα τουΜπελ, η ιστορία του, τα σχετικά πειράματα και οι συνέπειές τους περιγράφονται με λε-
πτομέρεια σε δύο εγκυκλοπαιδικάάρθρα, με τίτλο ”Bell’s Theorem”, του Shimony [197] και τωνGoldstein
et al [198]. Για το θεώρημα GHZ, βλ. το άρθρο του Greenberger, GHZ Theorem and GHZ States, στο
Compendium of Quantum Physics [135]. Για μια σύντομη περιγραφή των φιλοσοφικών συνεπειών του
θεωρήματος του Μπελ, βλ. το άρθρο του Mermin [199] και τον εξαιρετικό διάλογο του Πέρες σε στυλ
Γαλιλαίου [167]. Συνιστώ επίσης το άρθρο επισκόπησης του Laloë. [200]

• Μία σύντομη ημι-εκλαϊκευμένη περιγραφή της κβαντικής τηλεμεταφοράς είναι στο άρθρο του Sudbury
[201]. Επίσης το άρθρο της wikipedia για την κβαντική τηλεμεταφορά είναι ασυνήθιστα καλό και με
καλή βιβλιογραφία [202].
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Κεφάλαιο 11

Συμμετρία στην κβαντική θεωρία: Ι.
Περιστροφές

Ως τότε πιστεύαμε στην αρχαία θεώρηση του Δημόκριτου “εν αρχή ην το σωμάτιο”...Αλλά ίσως
αυτή η φιλοσοφία ήταν ολοκληρωτικά λάθος... Εν αρχή ην ένας φυσικός νόμος, τα μαθηματικά, η
συμμετρία; Ίσως θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον Πλάτωνα και να δεχτούμε ότι “εν αρχή ην η
συμμετρία”.

Β. Χάιζενμπεργκ [203]

11.1 Η κβαντική περιγραφή των συμμετριών

11.1.1 Η έννοια της φυσικής συμμετρίας
Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε τις βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας και ειδικότερα πώς,

αναπαριστώντας φυσικά μεγέθη με τελεστές σε ένα χώρο Χίλμπερτ, μπορούμε να κατασκευάζουμε
συστηματικά τις πιθανότητες για οποιαδήποτε πειραματική διάταξη. Ωστόσο αυτές οι αρχές δεν πε-
ριγράφουν ούτε ποια είναι τα φυσικά μεγέθη που περιγράφουν τα θεμελιώδη φυσικά συστήματα,
ούτε πώς επιλέγουμε το χώρο Χίλμπερτ που περιγράφει ένα φυσικό σύστημα και τους τελεστές που
αντιστοιχούν στα φυσικά μεγέθη.

Είδαμε ότι στην ιστορία της κβαντικής θεωρίας κομβικό σημείο ήταν η υπόθεση του Χάιζενμπεργκ
ότι οι μεταβλητές για τη θέση και την ορμή ικανοποιούν τις σχέσεις μετάθεσης (3.6). Αυτή η λογική εί-
ναι που δίνει απάντηση στα δύο παραπάνω ερωτήματα, ακόμα και όταν μιλάμε για συστήματα πολύ
διαφορετικά από τα σωμάτια που περιέγραψε ο Χάιζενμπεργκ. Απαιτούμε οι τελεστές που αντιστοι-
χούν σε συγκεκριμένα φυσικά μεγέθη να ικανοποιούν συγκεκριμένες αλγεβρικές σχέσεις, οι οποίες
ορίζονται από απαιτήσεις συμμετρίας. Πρέπει όμως να δούμε τί εννοούμε ως συμμετρία.

Στην κλασική φυσική έχουμε δύο ειδών γνώση για ένα φυσικό σύστημα, τους νόμους της κίνησης
και τις αρχικές συνθήκες. Οι νόμοι της κίνησης καθορίζουν ποιες από όλες τις πιθανές κινήσεις ενός
σώματος είναι πραγματοποιήσιμες. Αλλά δεν επαρκούν για να προσδιορίσουμε μοναδικά μια τρο-
χιά. Χρειαζόμαστε και γνώση των αρχικών συνθηκών του συστήματος. Καθώς η Νευτώνεια μηχανική
είναι μία ντετερμινιστική θεωρία, η γνώση των νόμων της κίνησης και των αρχικών συνθηκών μας
επιτρέπει να προσδιορίσουμε πλήρως τη συμπεριφορά του φυσικού συστήματος σε κάθε χρονική
στιγμή.

Οι αρχικές συνθήκες είναι γενικά χαοτικές και τυχαίες.Μίαφωτογραφία τωνπλανητώνστοηλιακό
σύστημα μία τυχαία χρονική στιγμή δεν αποκαλύπτει τίποτε από την απλότητα του νόμου της Παγκό-
σμιας Έλξης. Θα βλέπαμε απλώς κάποια μεγάλα υλικά συσσωματώματα σκορπισμένα γύρω από τον
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Ήλιο, φαινομενικά με τυχαίο τρόπο. Το ίδιο ισχύει για κάθε φυσικό σύστημα που παρατηρούμε στην
καθημερινότητα: οι αρχικές συνθήκες εμπεριέχουν όλη την αταξία του κόσμου όπως αυτός αποκα-
λύπτεται στις αισθήσεις μας. Η σύγχρονη φυσική δεν κατέχει μία θεωρία που να εξηγεί τις αρχικές
συνθήκες, μπορεί να τις προσδιορίσει μόνο από το πείραμα και την παρατήρηση.

Σε αντιδιαστολή με τις αρχικές συνθήκες, οι εξισώσεις της κίνησης εμφανίζουν κάποιες κανονι-
κότητες, στις οποίες η σύγχρονη φυσική αναφέρεται ως συμμετρίες των φυσικών συστημάτων. Το-
νίζουμε ότι η έννοια της φυσικής συμμετρίας δεν αναφέρεται συνήθως στον τρόπο κατά τον οποίον
εμφανίζεται ένα φυσικό σύστημα στις αισθήσεις μας. Η κανονικότητα ή η απλότητα της κίνησης ενός
φυσικού συστήματος δεν συνεπάγεται την ύπαρξη μιας φυσικής συμμετρίας, γιατί μπορεί να οφεί-
λεται στην επιβολή πολύ ειδικών αρχικών συνθηκών. Για παράδειγμα, ένας δορυφόρος μπορεί να
κινείται σε μία εξαιρετικά συμμετρική τροχιά (κυκλικού σχήματος για παράδειγμα), αλλά αυτό οφεί-
λεται μόνο στον λεπτό καθορισμό των αρχικών συνθηκών του από τους μηχανικούς που τον σχεδία-
σαν. Αντίστροφα, μία συμπεριφορά που φαίνεται τελείως χαοτική μπορεί να είναι συμβατή με ένα
κανόνα χρονικής εξέλιξης εξαιρετικά υψηλής συμμετρίας. Το δεύτερο είδος συμπεριφοράς είναι πιο
μόνιμο και θεμελιώδες στη φύση.

11.1.2 Το θεώρημα του Βίγκνερ
Είδαμε παραπάνω ότι η έννοια της συμμετρίας αφορά τη σταθερότητα διάφορων φυσικών οντο-

τήτων κάτω από μετασχηματισμούς διαφόρων ειδών. Οπότε για να περιγράψουμε τις συμμετρίες
κβαντικά, θα πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι μετασχηματισμοί στο
χώρο Χίλμπερτ ενός κβαντικού συστήματος. Η προφανής σκέψη είναι να ταυτίσουμε τους μετασχη-
ματισμούς συμμετρίας με τελεστές, δεδομένου ότι κάθε τελεστής Û μετασχηματίζει ένα διάνυσμα
|ψ⟩ σε ένα διάνυσμα |ψ′⟩ = Û |ψ⟩. Οι τελεστές αυτοί θα πρέπει να διατηρούν τη βασική δομή του
χώρου Χίλμπερτ, το εσωτερικό γινόμενο. Οπότε αν ο τελεστής Â δρα σε δύο διανύσματα |ψ⟩ και |ϕ⟩,
θα πρέπει να ισχύει

⟨ϕ′|ψ′⟩ = ⟨ϕ|ψ⟩, (11.1)

κάτι το οποίο σημαίνει ότι Û Û † = Î , δηλαδή ο τελεστής Û πρέπει να είναι μοναδιαίος.
Ένας μοναδιαίος τελεστής Û μετασχηματίζει μία μήτρα πυκνότητας ρ̂ → ρ̂′ = Û ρ̂Û † και έναν

οποιοδήποτε άλλο τελεστή Â ως Â→ ÛÂÛ †, έτσι ώστε να διατηρούνται οι πιθανότητες

Tr(ρ̂′Â′) = Tr(ρ̂′Â′). (11.2)

Ωστόσο ο κανόνας ότι οι συμμετρίες αναπαρίστανται από μοναδιαίους τελεστές αποδείχτηκε
δεσμευτικός—η απαίτηση (11.1) είναι πιο ισχυρή από ότι χρειάζεται.

Μπορούμε να έχουμε αναπαράσταση συμμετριών και από αντιγραμμικούς τελεστές. Ένας αντι-
γραμμικός τελεστής Ŝ είναι μια συνάρτηση που σε κάθε διάνυσμα |ψ⟩ ενός χώρου ΧίλμπερτH αντι-
στοιχίζει ένα διάνυσμα Ŝ|ψ⟩, έτσι ώστε

Ŝ(c|ψ⟩+ |ϕ⟩) = c∗Ŝ|ψ⟩+ Ŝ|ϕ⟩, (11.3)

για κάθε c ∈ CCC και |ϕ⟩, |ψ⟩ ∈ H. (Θυμίζουμε ότι ένας γραμμικός τελεστής ικανοποιεί τη σχέση
Ŝ(c|ψ⟩+ |ϕ⟩) = cŜ|ψ⟩+ Ŝ|ϕ⟩.) Από τον ορισμό είναι προφανές ότι το γινόμενο δυο αντιγραμμικών
τελεστών είναι γραμμικός τελεστής.

Ο συζυγής τελεστής Ŝ† ενός αντιγραμμικού τελεστή Ŝ ορίζεται από τη σχέση

⟨ϕ|Ŝ|ψ⟩ = ⟨ψ|Ŝ†|ϕ⟩, (11.4)
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για κάθε |ϕ⟩, |ψ⟩ ∈ H. Αντιμοναδιαίος καλείται ένας αντιγραμμικός τελεστής που ικανοποιεί τη
σχέση Û Û † = Î . Αν |ϕ′⟩ = Û |ϕ⟩ και |ψ′⟩ = Û |ψ⟩, τότε ⟨ϕ′|ψ′⟩ = ⟨ϕ′|Û |ψ⟩ = ⟨ψ|Û †|ϕ′⟩ =
⟨ψ|Û †Û |ϕ⟩ = ⟨ψ|ϕ⟩ = (⟨ϕ|ψ⟩)∗. Η δράση αντιμοναδιαίων τελεστών δε διατηρεί το εσωτερικό γι-
νόμενο δύο διανυσμάτων, αλλά διατηρεί την απόλυτη τιμή του. Για τις φυσικές προβλέψεις αυτό
είναι αρκετό δεδομένου ότι στις πιθανότητες της κβαντικής θεωρίας εμφανίζονται όχι οι τιμές των
εσωτερικών γινομένων ⟨ϕ|ψ⟩ καθαυτά, αλλά τα τετράγωνα της απόλυτη τιμής τους |⟨ϕ|ψ⟩|2.

Ένα σημαντικότατο θεώρημα που απέδειξε ο Βίγκνερ το 1931 [204] επιβεβαιώνει ότι μόνο μονα-
διαίοι και αντιμοναδιαίοι τελεστές μπορούν να αναπαραστήσουν συμμετρία.

Πρόταση 11.1 (Θεώρημα Βίγκνερ) Έστω H μιγαδικός χώρος Χίλμπερτ με εσωτερικό γινόμενο
(, ). Έστω S : H → H μία επί συνάρτηση που ικανοποιεί τη σχέση

|(S(ϕ), S(ψ))| = |(ϕ, ψ)| (11.5)

για κάθε ϕ, ψ ∈ H. Τότε η συνάρτηση S είναι της μορφής S(ψ) = eiϕÛψ, όπου eiϕ μία μιγαδική
φάση και Û ένας μοναδιαίος ή αντιμοναδιαίος τελεστής.

Το αξιοσημείωτο στο θεώρημα του Βίγκνερ είναι ότι δεν είναι ανάγκη να υποθέσουμε ότι η συ-
νάρτηση S είναι γραμμική (ή αντιγραμμική), αλλά αυτό προκύπτει ως συνέπεια του θεωρήματος.

Στο Κεφ. 11.2 θα παρουσιάσουμε την απόδειξη του θεωρήματος του Βίγκνερ στο CCC2, αφότου
έχουμε εισαγάγει βασικές έννοιες για τη συμμετρία των περιστροφών στο χώρο που αποτελούν προ-
ϋπόθεση για την απόδειξη. Η απόδειξη για γενικό χώρο Χίλμπερτ προκύπτει επαγωγικά [205].

11.1.3 Παραδείγματα
Ήδη έχουμε συναντήσεις (στο Κεφ. 5.4.1) τους μοναδιαίους τελεστές Βάυλ V̂ (a, b) οι οποίοι πε-

ριγράφουν τη συμμετρία μετατόπιση της θέσης και της ορμής ενός σωματιδίου κατά μία σταθερά
ποσότητα. Συναντήσαμε επίσης το μοναδιαίο τελεστή χρονικής εξέλιξης e−iĤt, ο οποίος αντιστοιχεί
στη συμμετρία της μετατόπισης στο χρόνο.

Στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR), ορίζουμε τον τελεστή αντιστροφής χώρου P̂ ως

P̂ψ(x) = ψ(−x). (11.6)

Αμέσως βρίσκουμε ότι ο P̂ είναι αυτοσυζυγής. Επίσης, P̂2ψ(x) = P̂ψ(−x) = ψ(x), δηλαδή P̂2 = Î ,
οπότε ο τελεστής P̂ είναι μοναδιαίος. Ο τελεστής P̂ καλείται και τελεστής ισοτιμίας ή τελεστής πάριτυ
(parity).

Στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR), ορίζουμε επίσης τον τελεστή αντιστροφής χρόνου T̂, ως T̂ψ(x) =
ψ∗(x). Από τον ορισμό προκύπτει άμεσα ότι ο T̂ είναι αντιγραμμικός, καθώς και ότι T̂2 = Î . Καλείται
έτσι, γιατί αν η ψ(x, t) είναι λύση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ i∂ψ

∂t
= − 1

2m
∂2ψ
∂x2

+ V (x)ψ, τότε η
ψ∗(x, t) είναι λύση της εξίσωσης

i
∂ψ∗

∂(−t)
= − 1

2m

∂2ψ∗

∂x2
+ V (x)ψ∗, (11.7)

δηλαδή της εξίσωσης του Σρέντινγκερ με το χρόνο t μετασχηματισμένο σε−t.
Παρατηρούμε ότι

∫
dxψ∗(x)T̂ϕ(x) =

∫
dxψ∗(x)ϕ∗(x) =

∫
dx(T̂ψ)∗(x)ϕ(x), οπότε από την Εξ.

(11.4) βρίσκουμε ότι T̂† = T̂. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση T̂2 = Î γράφεται ως T̂T̂† = Î , οπότε ο
T̂ είναι αντιμοναδιαίος.

243



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα εξετάσουμε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά μίας θεμελιώ-
δους συμμετρίας που εμφανίζεται σε κβαντικά συστήματα, των περιστροφών στο χώρο. Η συγκε-
κριμένη συμμετρία είναι μια από τις σημαντικότερες τις κβαντικής θεωρίας. Η κατανόησή της είναι
σημαντική τόσο για το ρόλο που παίζει στην περιγραφή βασικών κβαντικών συστημάτων, αλλά και
γιατί επιτρέπει την εξοικείωση με μερικές βασικές έννοιες, οι οποίες θα αναπτυχθούν με περισσό-
τερη λεπτομέρεια στο επόμενο κεφάλαιο, όπου οι συμμετρίες θα περιγραφούν με το πιο ακριβές
μαθηματικό εργαλείο, τη θεωρία ομάδων.

11.2 Η συμμετρία των περιστροφών

11.2.1 Περιστροφές στο επίπεδο.
Εξετάζουμε πρώτα την περιστροφή στις δύο διαστάσεις. Η περιστροφή ενός διανύσματος r =(
x1
x2

)
στο επίπεδο κατά γωνία θ ∈ [0, 2π) αντιστοιχεί σε έναν πίνακα 2× 2,

O(θ) =

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)
, (11.8)

ο οποίος δρα στο r ως r → O(θ)r. Εύκολα δείχνεται ότι

O(θ1)O(θ2) = O(θ1 + θ2) (11.9)

καθώς και ότι O(0) = 1.
Για τιμές του θ κοντά στο 0, O(θ) ≃ 1 + θJ , όπου

J =

(
0 1
−1 0

)
= iσ2. (11.10)

Παρατηρούμε ότι eθJ = eiθσ2 = cos θ1 + iσ2 sin θ = O(θ). Δηλαδή παίρνοντας το εκθετικό του
πίνακα J μπορούμε να αναπαράγουμε πλήρως όλα τα στοιχεία του πίνακα περιστροφήςO(θ) με τη
χρήση της εκθετικής συνάρτησης. Γι’ αυτό το λόγο, ο πίνακας J καλείται γεννήτορας των πινάκων
περιστροφής O(θ).

11.2.2 Περιστροφές στο χώρο
Εξετάζουμε τώρα τις περιστροφές στον τρισδιάστατο χώρο. Η περιστροφή ενός διανύσματος r ∈

RRR3 αφήνει αναλλοίωτο το μήκος του
√
rT r. Οπότε αν η περιστροφή γίνεται μέσω ενός πίνακα 3× 3,

O ως

r → r′ = Or, (11.11)

θα πρέπει να ισχύει r′T r′ = rOTOr = rT r, οπότε OTO = 1, δηλαδή ο πίνακας O να είναι ορθογώ-
νιος.

Η σχέση OTO = 1, σημαίνει ότι detO = ±1. Για την ώρα, θα περιοριστούμε σε πίνακες περι-
στροφών με detO = 1, και θα εξετάσουμε τους πίνακες με detO = −1 αργότερα.

Είναι εύκολο να κατασκευάσουμε ένα γενικό πίνακα περιστροφής χτίζοντας τον από περιστρο-
φές ως προς καθέναν από τους 3 άξονες ενός Καρτεσιανού πίνακα συντεταγμένων. Συγκεκριμένα, οι
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πίνακες

O1(θ) =

 1 0 0
0 cos θ sin θ
0 − sin θ cos θ

 , O2(ϕ) =

 cosϕ 0 sinϕ
0 1 0

− sinϕ 0 cosϕ

 ,

O3(χ) =

 cosχ sinχ 0
− sinχ cosχ 0

0 0 1

 , (11.11)

περιέχουν ο καθένας έναν υποπίνακα περιστροφής (11.8) στις δύο διαστάσεις και αφήνουν αναλ-
λοίωτα τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων 1, 2, και 3 αντίστοιχα. Ο γενικότερος δυνατός πίνακας
περιστροφής γράφεται ως ένα γινόμενο O1(θ)O2(ϕ)O3(χ) για κάποιες τιμές των γωνιών θ, ϕ και χ.

Αμέσως βρίσκουμε τους γεννήτορες των πινάκωνO1, O2, O3,

J1 =

 0 0 0
0 0 1
0 −1 0

 , J2 =

 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

 , J3 =

 0 1 0
−1 0 0
0 0 0

 . (11.12)

και επιβεβαιώνουμε ότι O1(θ) = eθJ1 , O2(ϕ) = eϕJ2 και O3(χ) = eχJ3 .
Από την Εξ. (11.12) βρίσκουμε ότι [J1, J2] = J3, [J3, J1] = J2 και [J2, J3] = J1, δηλαδή

[Ji, Jj] =
∑
k

ϵijkJk, (11.13)

όπου ϵijk το πλήρως αντισυμμετρικό σύμβολο (6.5). Οι σχέσεις μετάθεσης (11.13) ορίζουν την άλγε-
βρα των περιστροφών.

11.2.3 Περιστροφή ως προς τυχαίο άξονα
Η σχέση OTO = 1 που ικανοποιεί ένας ορθογώνιος πίνακας O σημαίνει ότι όλες οι ιδιοτιμές

λ του O πρέπει να έχουν μέτρο ίσο με τη μονάδα. Ο λόγος είναι ότι στο χώρο CCC3 ένας ορθογώνιος
πίνακας 3×3 είναι μοναδιαίος, και ως μοναδιαίος έχει ιδιοτιμές με μέτρο μονάδα. Στις 3 διαστάσεις,
οι ιδιοτιμές τουO δίνονται από τις λύσεις λ1, λ2, λ3 του χαρακτηριστικού πολυωνύμου det(O−λ1),
το οποίο είναι τρίτης τάξης. Ένα πολυώνυμο τρίτης τάξης έχει πάντα μία πραγματική λύση και δεδο-
μένου ότι detO = λ1λ2λ3, έχουμε τρία ενδεχόμενα

1. και οι τρεις ιδιοτιμές είναι ίσες με 1.

2. μία ιδιοτιμή είναι ίση με 1 και οι άλλες δύο είναι ίσες με−1.

3. μία ιδιοτιμή είναι ίση με 1 και οι άλλες δύο είναι μιγαδικές eiθ για κάποια γωνία θ.

Η πρώτη περίπτωση είναι η τετριμμένη αφού τότεO = 1 ενώ η δεύτερη είναι ειδική περίπτωση της
τρίτης για θ = π.

Έστω n το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα του O που αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 1. Δεδομένου ότι
όλοι οι συντελεστές του O είναι πραγματικοί και η ιδιοτιμή είναι πραγματική, το n έχει συνιστώσες
πραγματικούς και γράφεται (n1, n2, n3). Το γεγονός ότι

On = n, (11.14)

σημαίνει ότι το n ορίζει τον άξονα γύρω από τον οποίο γίνεται η περιστροφή. Οι ιδιοτιμές eiθ τουOn
ορίζουν τη γωνία θ της περιστροφής γύρω από τον άξονα n.
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Για πολύ μικρή γωνία περιστροφής θ γύρω από τον άξονα n, O = 1 + θJn και η Εξ. (11.14) δίνει

Jnn = 0. (11.15)

Επίσης, η σχέση OTO = 1 σημαίνει ότι 1 + θ(Jn + JTn ) = 1, ή Jn = −JTn , δηλαδή ο Jn είναι
αντισυμμετρικός πίνακας. Δεδομένου ότι ένας αντισυμμετρικός πίνακας 3 × 3 προσδιορίζεται από
τρεις μεταβλητές μπορούμε να τον εκφράσουμε ως θJn =

∑
i aiJi, όπου τα Ji δίνονται από την Εξ.

(11.12). Αντικαθιστώντας στην Εξ. (11.15) βρίσκουμε ότι a1 = n1, a2 = −n2, a3 = n3, οπότε

Jn =

 0 n3 −n2

−n3 0 n1

n2 −n1 0

 . (11.16)

Οπότε ο πίνακας On περιστροφής γύρω από τον άξονα n κατά γωνία θ υπολογίζεται ως eθJn .

Παράδειγμα. Έστω n = 1√
2
(1, 0 − 1). Τότε από την Εξ. (11.16), Jn = 1√

2

 0 −1 0
1 0 1
0 −1 0

. Για να

υπολογίσουμε τον πίνακα eθJn , είναι βολικό να εξετάσουμε τον πίνακα iJn που είναι αυτοσυζυγής στο
C3, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα το φασματικό θεώρημα. Βρίσκοντας τις ιδιοτιμές
(0, 1,−1) και τα ιδιοδιανύσματα του iJn παίρνουμε κατά τα γνωστά

iJn = (0)

 1 0 −1
0 0 0
−1 0 1

+ (1)
1

4

 1 −
√
2i 1√

2i 2
√
2i

1 −
√
2i 1

+ (−1)
1

4

 1
√
2i 1

−
√
2i 2 −

√
2i

1
√
2i 1

 ,

οπότε ο πίνακας eθJn = e−iθ(iJn) υπολογίζεται

eθJn =

 1 0 −1
0 0 0
−1 0 1

+ e−iθ
1

4

 1 −
√
2i 1√

2i 2
√
2i

1 −
√
2i 1

+ eiθ
1

4

 1
√
2i 1

−
√
2i 2 −

√
2i

1
√
2i 1


11.2.4 Αντιστροφή στο χώρο

Μέχρι στιγμής εξετάσαμε περιστροφές που αντιστοιχούν σε ορθογώνιους πίνακεςO με detO =
1. Ορίζουμε τον πίνακα αντιστροφής στο χώρο

P =

 −1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 , (11.15)

ο οποίος αντιστοιχεί σε αντιστροφή ενός διανύσματος ως προς το κέντρο των αξόνων: Pr = −r.
Ο πίνακας P ικανοποιεί τις σχέσεις detP = −1 και P2 = 1. . Παρατηρούμε ότι για κάθε ορθο-

γώνιο πίνακα με detO = 1, ο πίνακας O′ = PO = − έχει detO′ = −1. Άρα η χρήση του P μας
επιτρέπει να περιγράψουμε το γενικότερο μετασχηματισμό συμμετρίας ενός ορθογώνιου πίνακα.

Παρότι ο υπολογισμός είναι τετριμμένος, η δράση του P πάνω στους γεννήτορες Ji

PJiP = Ji, (11.16)

είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν μεταφερθεί στην κβαντική περιγραφή.
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11.2.5 Περιστροφές στις τρεις διαστάσεις και η σφαίρα του Μπλοχ
Στο Κεφ. 7.2.3 δείξαμε ότι κάθε κανονικοποιημένο διάνυσμα |ψ⟩ στο χώρο Χίλμπερτ αντιστοιχεί

σε ένα σημείο της σφαίρας του Μπλοχ, που προσδιορίζεται από το διάνυσμα r̂rr = ⟨ψ|σ̂σσ|ψ⟩. Ένας μο-
ναδιαίος μετασχηματισμός |ψ⟩ → Û |ψ⟩ μετασχηματίζει το διάνυσμαΜπλοχrrr στοrrr′ = ⟨ψ|Û †σ̂σσÛ |ψ⟩.

Για κάθε i, o τελεστής Û †σ̂iÛ είναι αυτοσυζυγής με μηδενικό ίχνος, άρα γράφεται ως γραμμικός
συνδυασμός των μητρών του Πάουλι,

Û †σ̂iÛ =
∑
j

Λijσ̂j, (11.17)

οπότε r′i =
∑

j Λijrj . Δεδομένου ότι το μέτρο του rrr παραμένει σταθερό, ο πίνακας Λij είναι ορθο-
γώνιος. Τον υπολογίζουμε εκπεφρασμένα, πολλαπλασιάζοντας και τα δύο σκέλη της Εξ. (11.17) με
σ̂k και παίρνοντας το ίχνος,

Λij =
1

2
Tr
(
Û †σ̂iÛ σ̂j

)
. (11.18)

Παρατηρούμε ότι αν ο Û αντιστοιχεί στον πίνακα Λij , τότε και κάθε πίνακας της μορφής eiϕÛ αντι-
στοιχούν στον Λij . Επίσης το γινόμενο Û1Û2 δύο μοναδιαίων τελεστών αντιστοιχεί στο γινόμενο των
αντίστοιχων ορθογώνιων πινάκων Λ1 και Λ2—βλ. Άσκηση 11.1.

Επίσης παρατηρούμε ότι TrΛ = 1
2

∑
i Tr

(
Û †σ̂iÛ σ̂i

)
. Χρησιμοποιώντας την Εξ. (6.154) παίρ-

νουμε

TrΛ = −2 + |TrÛ |2 ≥ −2. (11.19)

Άρα ο πίνακας αντιστροφής (11.15) που έχει ίχνος−3 δεν αντιστοιχίζεται σε κάποιον μοναδιαίο τελε-
στή. Δεδομένου ότι ο πολλαπλασιασμός ενός ορθογώνιου πίνακα με τον πίνακα αντιστροφής (11.15)
αλλάζει το πρόσημο της ορίζουσας, οι ορθογώνιοι πίνακες Λij της Εξ. (11.18) που αντιστοιχίζονται
σε μοναδιαίους έχουν θετική ορίζουσα.

Ο μετασχηματισμός αντιστροφής rrr → −rrr στη σφαίρα του Μπλοχ επιτυγχάνεται μέσω του αντι-
μοναδιαίου πίνακα (βλ. Άσκ. 11.2)

T̂

(
c1
c2

)
=

(
−c∗2
c∗1

)
, (11.20)

ο οποίος είναι ο τελεστής αντιστροφής χρόνου για κιούμπιτ (βλ. Άσκ. 11.2). Οπότε οι ορθογώνιοι
πίνακες με αρνητική ορίζουσα αντιστοιχούν σε αντιμοναδιαίους τελεστές της μορφής T̂Û για μονα-
διαίο Û .

Οι ορθογώνιοι μετασχηματισμοί είναι οι γενικότεροι μετασχηματισμοί που διατηρούν το εσωτε-
ρικό γινόμενο διανυσμάτωνστοRRR3. Η Εξ. (7.26) σημαίνει ότι ο γενικότερος δυνατός μετασχηματισμός
στοCCC2 που διατηρεί το μέτρο του εσωτερικού γινομένου, αντιστοιχεί είτε σε μοναδιαίο τελεστή είτε
σε γινόμενο μοναδιαίου τελεστή με τον τελεστή T̂ που είναι αντιμοναδιαίος τελεστής. Αποδείξαμε
έτσι το θεώρημα του Βίγκνερ στοCCC2.

11.3 Οι τελεστές της στροφορμής

11.3.1 Βασικοί ορισμοί
Επιθυμούμε να μεταφέρουμε την παραπάνω περιγραφή της περιστροφής σε κβαντικά συστή-

ματα. Έστω ένα φυσικό σύστημα που περιγράφεται από ένα χώρο ΧίλμπερτH. Το θεώρημα του Βί-
γκνερ υποδηλώνει ότι πρέπει να βρούμε μοναδιαίους τελεστές στονH, οι οποίοι να εκπροσωπούν
τους πίνακες περιστροφής.
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Αυτό γίνεται ως εξής. Αντιστοιχίζουμε σε κάθε γεννήτορα Ji έναν τελεστή 1
i
Ĵi όπου ο Ĵi είναι ένας

αυτοσυζυγής τελεστής στοH. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η βασική σχέση της άλγεβρας των περιστροφών
γράφεται ως

[Ĵi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĴk. (11.21)

Έχοντας ορίσει τους τελεστές Ĵi, κατασκευάζουμε τους μοναδιαίους τελεστές eiθĴi , οι οποίοι αντι-
στοιχούν σε περιστροφή κατά γωνία θ γύρω από τον άξονα i.

Οπότε αν σε ένα χώρο Χίλμπερτ H, ορίσουμε τελεστές Ĵi που να ικανοποιούν την Εξ. (11.21),
τότε έχουμε μία πλήρη κβαντική περιγραφή των περιστροφών σε αυτό το σύστημα. Οι τελεστές Ĵi
καλούνται τελεστές στροφορμής, γιατί μεταφέρουν το κλασικό διανυσματικό μέγεθος της στροφορ-
μής στην κβαντική θεωρία. Στη συνέχεια θα δώσουμε το γενικότερο δυνατό ορισμό τελεστών στρο-
φορμής στην κβαντική μηχανική και θα βρούμε το φάσμα αυτών των τελεστών.

Καταρχάς ορίζουμε τον τελεστή

ĴJJ
2
= Ĵ2

1 + Ĵ2
2 + Ĵ2

3 , (11.22)

που είναι το κβαντικό ανάλογο του μήκους του ”διανύσματος” (Ĵ1, Ĵ2, Ĵ3). Ο τελεστής ĴJJ
2
είναι θετι-

κός και ικανοποιεί τις σχέσεις μετάθεσης

[ĴJJ
2
, Ĵi] = 0, i = 1, 2, 3. (11.23)

Γενικά περιμένουμε ότι οι ιδιοτιμές λ του ĴJJ
2
είναι εκφυλισμένες. Αφού ο Ĵ3 μετατίθεται με τον ĴJJ

2
,

έχουν κοινά ιδιοδιανύσματα |λ,m⟩, όπου

ĴJJ
2
|λ,m⟩ = λ|λ,m⟩ (11.24)

Ĵ3|λ,m⟩ = m|λ,m⟩. (11.25)

Θα υποθέσουμε ότι οι τελεστές Ĵi ορίζονται σε ένα χώρο Χίλμπερτ, στον οποίον δεν υπάρχουν
διαφορετικά διανύσματα |λ,m⟩ (εκτός από διαφορά φάσης) με την ίδια τιμή του λ και τουm. Αυτή
είναι η απλούστερη περίπτωση, στην οποία μπορούν να αναλυθούν όλες οι υπόλοιπες. Η απόδειξη
αυτού του ισχυρισμού απαιτεί θεωρία ομάδων: όπως εξηγούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η απουσία
εκφυλισμού στα κοινά ιδιοδιανύσματα |λ,m⟩ σημαίνει ότι εξετάζουμε μη-αναγώγιμες αναπαραστά-
σεις της άλγεβρας της στροφορμής.

11.3.2 Αυξητικός και μειωτικός τελεστής
Ορίζουμε τους τελεστές Ĵ+ και Ĵ− ως

Ĵ± = Ĵ1 ± iĴ2. (11.26)

Οι δύο αυτοί τελεστές είναι συζυγείς, Ĵ†
+ = Ĵ− και ικανοποιούν τις σχέσεις μετάθεσης,

[Ĵ+, Ĵ−] = 2Ĵ3 (11.27)

[Ĵ+, Ĵ3] = −Ĵ+ (11.28)

[Ĵ−, Ĵ3] = Ĵ− (11.29)
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[Ĵ±, ĴJJ
2
] = 0 (11.30)

Επίσης Ĵ+Ĵ− = Ĵ2
1 + Ĵ2

2 − i[Ĵ1, Ĵ2], και χρησιμοποιώντας την Εξ. (11.22) παίρνουμε

Ĵ+Ĵ− = ĴJJ
2
− Ĵ2

3 + Ĵ3. (11.31)

Ομοίως βρίσκουμε ότι

Ĵ−Ĵ+ = ĴJJ
2
− Ĵ2

3 − Ĵ3. (11.32)

Δρούμε τους τελεστές και από ταδύομέρη της Εξ. (11.28) στο διάνυσμα |λ,m⟩.Παίρνουμε Ĵ+Ĵ3|λ,m⟩−
Ĵ3Ĵ+|λ,m⟩ = −Ĵ+|λ,m⟩. Χρησιμοποιώντας την Εξ. (11.25)

Ĵ3Ĵ+|λ,m⟩ = (m+ 1)Ĵ+|λ,m⟩. (11.33)

Από την Εξ. (11.30) αμέσως προκύπτει ότι

ĴJJ
2
Ĵ+|λ,m⟩ = Ĵ+ĴJJ

2
|j,m⟩ = λĴ+|λ,m⟩. (11.34)

Συγκρίνοντας με τις Εξ. (11.24, 11.25), βλέπουμε ότι το κετ Ĵ+|λ,m⟩ είναι ιδιοδιάνυσμα του ĴJJ
2
με

ιδιοτιμή λ και του Ĵ3 με ιδιοτιμήm+ 1, δηλαδή

Ĵ+|λ,m⟩ = cλm|λ,m+ 1⟩, (11.35)

για κάποια σταθερά cλm. Αυτή η σταθερά υπολογίζεται από κανονικοποίηση του |λ,m+ 1⟩ ως

|cλm|2 = ⟨λ,m|Ĵ−Ĵ+|λ,m⟩ = ⟨λ,m|ĴJJ
2
− Ĵ2

3 − Ĵ3|λ,m⟩ = (λ−m2 −m), (11.36)

όπου χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (11.32). Οπότε καταλήγουμε ότι

Ĵ+|λ,m⟩ =
√
λ−m(m+ 1)|λ,m+ 1⟩. (11.37)

Με ανάλογο τρόπο βρίσκουμε ότι

Ĵ−|λ,m⟩ =
√
λ−m(m− 1)|λ,m− 1⟩. (11.38)

11.3.3 Το φάσμα των τελεστών της στροφορμής
Η Εξ. (11.37) σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία μέγιστη τιμή τουm για κάθε λ, δεδομένου

ότι για επαρκώς μεγάλο m, ο όρος μέσα στην τετραγωνική ρίζα της Εξ. (11.37) γίνεται αρνητικός.
Επιλέγουμε να συμβολίσουμε τη μέγιστη τιμή του m ως j. Για m = j πρέπει να ισχύει Ĵ+|λ, j⟩ =
0, γιατί αλλιώς η δράση του Ĵ+ θα συνεχίσει να δίνει ολοένα και μεγαλύτερες τιμές του m. Άρα
καταλήγουμε ότι

λ = j(j + 1). (11.39)

Με ακριβώς το ίδιο επιχείρημα, η Εξ. (11.38) σημαίνει ότι υπάρχει μία ελάχιστη τιμή mmin του m,
έτσι ώστε Ĵ−|λ,mmin⟩ = 0. Αυτό σημαίνει ότι λ = mmin(mmin − 1) και με βάση την Εξ. (11.39)
παίρνουμεmmin = −j. Άρα τοm μπορεί να πάρει τις τιμές από −j ως j. Δεδομένου ότι με τον Ĵ+
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ανεβαίνουμε μία προς μία τις τιμές του m, πρέπει να υπάρξει ένας ακέραιος αριθμός βημάτων N
για να πάμε από τοm = −j στοm = j. Θα ισχύει δηλαδή−j +N = j, ή

j =
N

2
, (11.40)

δηλαδή το j μπορεί να πάρει ακέραιες και ημιακέραιες τιμές.
Για κάθε τιμή του j έχουμε 2j+1 διαφορετικές τιμές τουm:−j,−j+1, . . . , j−1, j. Προφανώς,

αν το j είναι ακέραιος, τότε και τοm είναι ακέραιος και αν το j είναι ημιακέραιος, τότε και τοm είναι
ημιακέραιος. Ο ιδιόχωρος με σταθερό j έχει βαθμό εκφυλισμού ίσο με 2j+1, δηλαδή ταυτίζεται με
τοCCC2j+1.

Συνοψίζουμε τις βασικές σχέσεις, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουμε το j αντί για το λως δείκτη
των κετ, δηλαδή αντί για |λ,m⟩ γράφουμε |j,m⟩.

ĴJJ
2
|j,m⟩ = j(j + 1)|j,m⟩, (11.41)

Ĵ3|j,m⟩ = m|j,m⟩, (11.42)
Ĵ+|j,m⟩ =

√
j(j + 1)−m(m+ 1)|j,m+ 1⟩, (11.43)

Ĵ−|j,m⟩ =
√
j(j + 1)−m(m− 1)|j,m− 1⟩ (11.44)

11.3.4 Περιγραφή με πίνακες
Οι Εξ. (11.41—11.44) ορίζουν πλήρως τους τελεστές της στροφορμής για ένα κβαντικό σύστημα.

Είναι όμως χρήσιμο να τους εκφράσουμε σε μορφή πινάκων. Για σταθερό j, τα διανύσματα |j,m⟩
σαρώνουν το χώρο Χίλμπερτ C2j+1, οπότε μπορούμε να αντιστοιχίσουμε

|j, j⟩ =


1
0
. . .
0
0

 , |j, j − 1⟩ =


0
1
. . .
0
0

 , . . . |j,−j⟩ =


0
0
. . .
0
1

 (11.45)

Η Εξ. (11.42) σημαίνει ότι ο πίνακας Ĵ3 είναι διαγώνιος, οπότε

Ĵ3 =


j 0 . . . 0
0 j − 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . −j

 (11.46)

Η Εξ. (11.43) σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα Ĵ+ είναι μηδέν, εκτός από αυτά που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή πάνω από τη διαγώνιο και παράλληλα σ’ αυτή, όπου παίρνουν τις τιμές
cj,m =

√
j(j + 1)−m(m+ 1). Ομοίως, η Εξ. (11.44) σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα Ĵ− εί-

ναι μηδέν, εκτός από αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάτω από τη διαγώνιο και παράλληλα
σ’ αυτή, όπου παίρνουν τις τιμές cj,−m =

√
j(j + 1)−m(m− 1). Για παράδειγμα, για j = 1

2
,

Ĵ+ =

(
0 1
0 0

)
, Ĵ− =

(
0 0
1 0

)
. (11.47)

Δεδομένου ότι Ĵ1 = 1
2
(Ĵ+ + Ĵ−) και Ĵ2 = 1

2i
(Ĵ+ − Ĵ−) οπότε αμέσως βρίσκουμε ότι

Ĵi =
1

2
σ̂i, (11.48)
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όπου σ̂i οι μήτρες του Πάουλι.
Για j = 1, έχουμε

Ĵ+ =

 0
√
2 0

0 0
√
2

0 0 0

 Ĵ− =

 0 0 0√
2 0 0

0
√
2 0

 , (11.49)

οπότε καταλήγουμε ότι

Ĵ1 =
1√
2

 0 1 0
1 0 1
0 1 0

 Ĵ2 =
1√
2

 0 −i 0
i 0 −i
0 i 0

 Ĵ3 =

 1 0 0
0 0 0
0 0 −1

 (11.50)

11.3.5 Περιστροφές κατά 2π

Δεδομένου ότι ο πίνακας Ĵ3 είναι διαγώνιος (για κάθε j) μπορούμε αμέσως να γράψουμε το
μοναδιαίο τελεστή eiθĴ3 που αντιστοιχεί σε περιστροφή κατά θ γύρω από τον άξονα 3,

eiθĴ3 =


eijθ 0 . . . 0
0 ei(j−1)θ . . . 0
. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . e−ijθ

 . (11.51)

Για θ = 2π, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.
Αν ο j είναι ακέραιος, τότε κάθε διαγώνιο στοιχείο στον πίνακα (11.51) είναι της μορφής ei2πk για

ακέραιο k και άρα ίσο με 1. Οπότε e2πiĴ3 = Î και η περιστροφή κατά 2π δεν αλλάζει το διάνυσμα |ψ⟩
του χώρου Χίλμπερτ στον οποίο δρα.

Αν ο j είναι ημι-ακέραιος, τότε κάθε διαγώνιο στοιχείο στον πίνακα (11.51) είναι της μορφής eiπk
για περιττό k και άρα ίσο με −1. Οπότε e2πiĴ3 = −Î και η περιστροφή κατά 2π μετασχηματίζει ένα
διάνυσμα |ψ⟩ στο−|ψ⟩. Χρειάζεται μία επιπλέον περιστροφή κατά 2π για να επανέλθει το διάνυσμα
στην |ψ⟩.

Η παραδοσιακή έννοια της στροφορμής που αντιστοιχεί σε περιστροφικές κινήσεις σωματιδίων
στο χώρο δεν είναι συμβατή με ένα μετασχηματισμό που περιστροφή κατά 2π σου αλλάζει την κα-
τάσταση. Όπως θα δούμε αργότερα, οι περιπτώσεις με j ημι-ακέραιο αντιστοιχούν σε ένα είδος
περιστροφής που δεν μπορεί να ιδωθεί ως περιστροφική κίνηση στο χώρο και αυτό είναι το σπιν των
σωματιδίων.

11.3.6 Αντιστροφή στο χώρο και στο χρόνο
Αντιστροφή στο χώρο.Με τους παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να αναπαραστήσουμε με μονα-

διαίους τελεστές όλες τις περιστροφές στο χώρο που αντιστοιχούν σε ορθογώνιους πίνακες O με
detO = 1. Για να περιγράψουμε και την αντιστροφή στο χώρο, πρέπει να ορίσουμε ένα μοναδιαίο
τελεστή P̂ ο οποίος να αναπαριστά τον πίνακαP της Εξ. (11.15). Ο P̂ πρέπει να μεταφέρει τις βασικές
σχέσεις του P , δηλαδή να ικανοποιεί

P̂
2 = Î , (11.52)

P̂ĴiP̂
† = Ĵi. (11.53)
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Η Εξ. (11.52) σημαίνει ότι οι ιδιοτιμές του P̂ είναι ±1, οπότε ο P̂ είναι και αυτοσυζυγής: P̂ = P̂† =
P̂

−1. Η Εξ. (11.53) προκύπτει από την Εξ. (11.16) και σημαίνει ότι [P̂, Ĵi] = 0. Άρα τα κετ |j,m⟩ είναι
ιδιοδιανύσματα του P̂,

P̂|j,m⟩ = aj,m|j,m⟩, (11.54)

όπουοι ποσότητεςaj,m παίρνουν τιμές±1. Δεδομένουότι [P̂, Ĵ±] = 0, έχουμε P̂Ĵ+|j,m⟩ = Ĵ+P̂|j,m⟩
και άρα aj,m = aj,m+1. Συμπεραίνουμε ότι το aj,m δεν εξαρτάται από τοm, άρα

P̂|j,m⟩ = aj|j,m⟩, (11.55)

όπου το aj να παίρνει τιμές±1. Η ακριβής μορφή των aj εξαρτάται από το φυσικό σύστημα.

Αντιστροφή στο χρόνο. Στην ως τώρα συζήτηση δεν έχουμε πει κάτι για το συσχετισμό μεταξύ
περιστροφής και χρόνου. Ωστόσο διαισθητικά περιμένουμε ότι όταν αντιστρέφεται ο χρόνος, αντι-
στρέφεται και η περιστροφή, οπότε περιμένουμε ότι ο αντιμοναδιαίος τελεστής αντιστροφής του
χρόνου T̂ δρα στους γεννήτορες των περιστροφών ως

T̂ĴiT̂
† = −Ĵi, (11.56)

κάτι που θα επιβεβαιώσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
Η Εξ. (11.56) σημαίνει ότι

T̂JJJ2
T̂

† =
3∑
i=1

T̂ĴiT̂
†
T̂ĴiT̂

† =
3∑
i=1

(−Ĵi)(−Ĵi) = JJJ2. (11.57)

Οι Εξ. (11.56) και (11.57) σημαίνουν ότι T̂Ĵ3 = −Ĵ3T̂ και T̂JJJ2 = JJJ2
T̂, οπότε δρώντας στα διανύ-

σματα |j,m⟩ παίρνουμε

Ĵ3T̂|j,m⟩ = −mT̂|j,m⟩ JJJ2
T̂|j,m⟩ = j(j + 1)T̂|j,m⟩. (11.58)

Καταλήγουμε ότι το διάνυσμα T̂|j,m⟩ είναι κοινό ιδιοδιάνυσμα των Ĵ3 και JJJ2 με ιδιοτιμές −m και
j(j + 1) αντίστοιχα. Άρα

T̂|j,m⟩ = bj,m|j,−m⟩ (11.59)

για κάποιες φάσεις bj,m.
Δεδομένου ότι ο T̂ είναι αντιμοναδιαίος, η Εξ. (11.56) σημαίνει ότι T̂Ĵ+T̂† = −Ĵ−, ή ισοδύ-

ναμα T̂Ĵ+ = −Ĵ−T̂. Δρούμε και τα δύο μέλη αυτής της εξίσωσης στο |j,m⟩ χρησιμοποιώντας την
Εξ. (11.59). Παίρνουμε T̂Ĵ+|j,m⟩ =

√
j(j + 1)−m(m+ 1)bj,m+1|j,−m − 1⟩ και Ĵ−T̂|j,m⟩ =√

j(j + 1)−m(m+ 1)bj,m|j,−m−1⟩. Συγκρίνοντας τις εκφράσεις καταλήγουμεότι bj,m+1 = −bj,m.
Αυτό σημαίνει ότι

bj,m = (−1)j−meiϕj , (11.60)

όπου η φάση eiϕj δεν εξαρτάται από τοm. Μπορούμε πάντα να διαλέξουμε eiϕj = 1„ με μια αλλαγή
φάσης των διανυσμάτων βάσης |j,m⟩. Αν eiϕj ̸= 1, ορίζουμε |j,m⟩′ = eiϕj/2|j,m⟩, οπότε

T̂|j,m⟩′ = T̂eiϕj/2|j,m⟩ = e−iϕj/2T̂|j,m⟩ = e−iϕj/2eiϕj(−1)j−m|j,−m⟩
= eiϕj/2(−1)j−m|j,−m⟩ = (−1)j−m|j,−m⟩′,
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οπότε η φάση eiϕj έχει εξαφανιστεί Καταλήγουμε λοιπόν ότι

T̂|j,m⟩ = (−1)j−m|j,−m⟩. (11.59)

Είναι αξιοσημείωτο ότι T̂2|j,m⟩ = (−1)2j|j,m⟩, δηλαδή ότι

T̂
2 = (−1)2j Î , (11.60)

για τις ημιακέραιες τιμές του j, T̂2 = −Î . Δηλαδή η διπλή αντιστροφή στο χρόνο δεν επαναφέρει τα
συστήματα με ημιακέραιο j στην αρχική τους κατάσταση, αλλά δημιουργεί μια φάση ίση με π (όπως
ακριβώς και η περιστροφή κατά 2π).

Ωστόσο δεν γνωρίζουμε καμία φυσική ποσότητα που να αλλάζει κάτω από το μετασχηματισμό
T̂

2, οπότε περιμένουμε να μην αλλάζουν και οι πιθανότητες που προκύπτουν από τη δράση του T̂2

σε ένα διάνυσμα. Αν |ψ⟩ = c1|j1,m1⟩+ c2|j2,m2⟩ όπου j1 ακέραιο και j2 ημιακέραιο, τότε T̂2|ψ⟩ =
c1|j1,m1⟩ − c2|j2,m2⟩ είναι άλλη κατάσταση από την |ψ⟩, που οδηγεί σε διαφορετικές πιθανότητες.
Από αυτό καταλήγουμε στη θεώρηση ότι καταστάσεις |ψ⟩ δεν είναι πραγματοποιήσιμες, δηλαδή
υπάρχει ένας κανόνας υπερεπιλογής για τις τιμές του T̂2 [209].

Καταλήγουμε ότι μπορούν να υπάρξουν επαλληλίες μόνο μεταξύ ακέραιων ή μόνο μεταξύ ημια-
κέραιων τιμών του j.

11.4 Τροχιακή στροφορμή

11.4.1 Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες
Για ένα σωμάτιο που κινείται στις τρεις διαστάσεις ορίζουμε τον τελεστή της τροχιακής στροφορ-

μής ως

ℓ̂ℓℓ = r̂rr × p̂pp, (11.61)

όπου οι διανυσματικοί τελεστές r̂rr = (x̂1, x̂2, x̂3) και p̂pp = (p̂1, p̂2, p̂3) στο L2(RRR3) ικανοποιούν τις
σχέσεις μετάθεσης

[x̂i, x̂j] = 0 [p̂i, p̂j] = 0 [x̂i, p̂j] = iδij Î . (11.62)

Χρησιμοποιώντας το αντισυμμετρικό σύμβολο ϵijk, η Εξ. (11.61) γράφεται

ℓ̂i =
∑
jk

ϵijkx̂j p̂k. (11.63)

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι [ℓ̂1, ℓ̂2] = iℓ̂3 κοκ, δηλαδή ότι οι τελεστές ℓ̂i ικανοποιούν την άλγεβρα
της στροφορμής

[ℓ̂i, ℓ̂j] = i
∑
k

ϵijkℓ̂k. (11.64)

Μια σημαντική ταυτότητα για τον τελεστή ℓ̂ℓℓ
2
= ℓ̂ℓℓ · ℓ̂ℓℓ είναι η εξής.

ℓ̂ℓℓ
2
= r̂rr2p̂pp2 − (r̂rr · p̂pp)2 + i(r̂rr · p̂pp). (11.65)
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Είναι αντίστοιχη της διανυσματικής ταυτότητας (6.7), με τη διαφορά ότι εμφανίζεται ένας επιπλέον
όρος επειδή οι τελεστές r̂rr και p̂pp δε μετατίθενται.

Για να αποδείξουμε την Εξ. (11.65) θα χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα (6.6). Γράφουμε ℓ̂ℓℓ
2
=∑

ijklm ϵijkϵilmx̂j p̂kx̂lp̂m. Η Εξ. (6.6) δίνει ℓ̂ℓℓ
2
=
∑

jklm(δjlδkm− δjmδkl)x̂j p̂kx̂lp̂m. Ο πρώτος όρος γρά-
φεται

∑
jklm δjlδkm(x̂jx̂lp̂kp̂m − iδklx̂j p̂m) = r̂rr2p̂pp2 − ir̂rr · p̂pp, όπου χρειάστηκε μία μετάθεση του p̂k

με το x̂l για να έρθει σε επιθυμητή μορφή. Ο δεύτερος όρος απαιτεί δύο μεταθέσεις, πρώτα του p̂m
με το x̂l και μετά του p̂k με το x̂l, οπότε προκύπτει (r̂rr · p̂pp)2 − 2ir̂rr · p̂pp. Προσθέτοντας τους δύο όρους
καταλήγουμε στην Εξ. (11.65).

11.4.2 Ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές
Από τη γενική θεωρία της στροφορμής ξέρουμε ότι, εφόσον ικανοποιείται η Εξ. (11.63), οι ιδιοτι-

μές του ℓ̂ℓℓ
2
είναι της μορφής ℓ(ℓ+ 1) και του ℓ̂3 είναιm = −ℓ,−ℓ+ 1, . . . , ℓ. Ειδικά για την τροχιακή

στροφορμή χρησιμοποιούμε το σύμβολο ℓ αντί για j. Εν γένει το ℓ θα μπορούσε να παίρνει και ακέ-
ραιες και ημι-ακέραιες τιμές. Ωστόσο, η τροχιακή στροφορμή αντιστοιχεί σε περιστροφές ενός ση-
μειακού σωματιδίου στο φυσικό χώρο και σ’ αυτήν την περίπτωση μία περιστροφή του σωματιδίου
κατά 2π εξ ορισμού πρέπει να αφήνει το σύστημα αναλλοίωτο. Δεδομένου, ότι περιστροφές κατά
2π για ημι-ακέραιο ℓ αλλάζουν το καταστατικό διάνυσμα κατά−1, δεν είναι συμβατές με τον ορισμό
της τροχιακής στροφορμής. Άρα περιμένουμε ότι οι ιδιοτιμές του ℓ̂ℓℓ

2
χαρακτηρίζονται από ακέραιες

τιμές του ℓ.
Αυτό θα το επιβεβαιώσουμε λύνοντας εκπεφρασμένα το πρόβλημα ιδιοτιμών. Γράφουμε τους

τελεστές ℓ̂i στην αναπαράσταση Σρέντινγκερ, ℓ̂i = −i
∑

jk ϵijkxj
∂
∂xk

και ΄χρησιμοποιούμε τις σφαι-
ρικές συντεταγμένες (r, θ, ϕ), για r ≥ 0, θ ∈ [0, π), ϕ ∈ [0, 2π), που ορίζονται από την Εξ. (Αʹ.13). Οι
παράγωγοι ∂

∂xi
εκφράζονται ως συνάρτηση των ∂

∂r
, ∂
∂θ

και ∂
∂ϕ

μέσω του Ιακωβιανού πίνακα (Αʹ.14).
Αντικαθιστώντας βρίσκουμε ότι

ℓ̂1 = i(sinϕ
∂

∂θ
+ cot θ cosϕ

∂

∂ϕ
) (11.66)

ℓ̂2 = i(− cosϕ
∂

∂θ
+ cot θ sinϕ

∂

∂ϕ
) (11.67)

ℓ̂3 = −i ∂
∂ϕ

(11.68)

ℓ̂ℓℓ
2

=
1

sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin2 θ
∂2f

∂ϕ2
. (11.69)

Παρατηρούμε ότι η ακτινική συντεταγμένη r και η παράγωγός της δεν εμφανίζονται στους τελεστές
ℓ̂i. Στην ουσία οι τελεστές ℓ̂i δρουν σε συναρτήσεις του θ, ϕ, δηλαδή σε συναρτήσεις που ορίζονται
πάνω στη μοναδιαία σφαίρα S2. Όντως, ο τελεστής ℓ̂ℓℓ

2
έχει την ίδια μορφή με τον τελεστής Λαπλάς

για τη μοναδιαία σφαίρα, Εξ. (Αʹ.18). Στο παράρτημα Α δείχνουμε ότι οι ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή
Λαπλάς στη σφαίρα είναι οι σφαιρικές αρμονικές Yℓm(θ, ϕ) λύνοντας την εξίσωση Λαπλάς. Εδώ θα
πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας της βασικές ιδιότητες των τελεστών της στροφορμής.

Καταρχάς ορίζουμε το χώρο ΧίλμπερτHS2 = L2(S2, sin θdθdϕ) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων
συναρτήσεων πάνω σε μία σφαίρα, με το σύνηθες μέτρο ολοκλήρωσης sin θdθdϕ. Δεδομένου ότι
κάθεσυνάρτησηψ(x1, x2, x3)μπορεί να γραφεί μεαλλαγήσυντεταγμένωνωςψ(r, θ, ϕ) και ότι d3x =
r2 sin θdrdθdϕ ισχύει ότι

L2(RRR3, d3x) = Hr ⊗HS2 , (11.70)
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όπου χώρος ΧίλμπερτHr αποτελείται από συναρτήσειςf(r) που ικανοποιούν
∫∞
0
r2dr|f(r)|2 < ∞

και f(0) = 0. Άρα Hr = L2
D(RRR

+, r2dr), όπου o δείκτης D αναφέρεται στις συνθήκες Ντιρισλέ στο
r = 0.

Αυτό σημαίνει ότι οι τελεστές ℓ̂i και ℓ̂ℓℓ
2
γράφονται ως

ℓ̂i = Î ⊗ l̂i (11.71)
ℓ̂ℓℓ
2
= Î ⊗ l̂ll

2
, (11.72)

όπου οι τελεστές l̂i και l̂ll
2
δίνονται ακριβώς από τις ίδιες σχέσεις (11.66—11.69) με τους ℓ̂i και ℓ̂ℓℓ

2
,

αλλά θεωρούμενοι ότι δρουν σε συναρτήσεις ψ(θ, ϕ) και όχι ψ(r, θ, ϕ).
Υπολογίζουμε τους αυξητικούς και μειωτικούς τελεστές,

l̂± = e±iϕ
(
± ∂

∂θ
+ i cot θ

∂

∂ϕ

)
(11.73)

Έστω |ℓ,m⟩ τα κοινά ιδιοδιανύσματα των l̂3 και l̂ll
2
, και Yℓm οι συναρτήσεις του θ και ϕ στις οποίες

αντιστοιχούν (σφαιρικές αρμονικές). Από τη γενική θεωρία της στροφορμής, ξέρουμε ότι l̂+|ℓ, ℓ⟩ = 0,
ή ισοδύναμα

∂Yℓℓ
∂θ

+ i cot θ
∂Yℓℓ
∂ϕ

= 0. (11.74)

Καθώς η |ℓ, ℓ⟩ είναι ιδιοδιάνυσμα της l̂3 με ιδιοτιμή ℓ, θα έχουμε −i ∂
∂ϕ
Yℓℓ = ℓYℓℓ, οπότε Yℓℓ(θ, ϕ) =

eiℓϕFℓ(θ), για κάποια συνάρτησηFℓ του θ. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (11.74), παίρνουμε τη διαφορική
εξίσωση

dFℓ
dθ

− ℓ cot θFℓ = 0, (11.75)

με λύση Fℓ(θ) = Cℓ sinℓ θ, για κάποια σταθερά Cℓ. Καταλήγουμε ότι

Yℓℓ(θ, ϕ) = Cℓ sinℓ θeiℓϕ. (11.76)

Η απαίτηση Yℓℓ(θ, ϕ+2π) = Yℓℓ(θ, ϕ) οδηγεί στο συμπέρασμα e2πiℓ = 1, και άρα ο ℓ είναι ακέραιος,
όπως αναφέραμε νωρίτερα.

Η σταθερά Cℓ υπολογίζεται από την απαίτηση
∫
sin θdθdϕ|Yℓℓ|2 = 1. Η ολοκλήρωση ως προς ϕ

δίνει ένα παράγοντα 2π, ενώμε αλλαγή μεταβλητής ξ = cos θ παίρνουμε 2π|Cℓ|2
∫ 1

−1
dξ(1−ξ2)ℓ = 1.

Υπολογίζουμε∫ 1

−1

dξ(1− ξ2)ℓ =
ℓ∑

k=0

(−1)k
ℓ!

(k!(ℓ− k)!

∫ 1

−1

dξξ2k = 2
ℓ∑

k=0

(−1)k
ℓ!

(2k + 1)k!(ℓ− k)!
, (11.77)

οπότε

Cℓ =

√√√√ ℓ∑
k=1

(−1)k
k!(2k + 1)(ℓ− k)

4πℓ!
. (11.78)

Η κατάσταση |ℓ,m⟩ υπολογίζεται με διαδοχικές δράσεις του l̂− στο |ℓ, ℓ⟩, σύμφωνα με την Εξ.
(11.44),

|ℓ,m⟩ = 1√
1 · 2ℓ · . . . · [ℓ(ℓ+ 1)−m(m+ 1)]

l̂ℓ−m− |ℓ, ℓ⟩. (11.79)
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Οπότε αντικαθιστώντας στην Εξ.(11.76) παίρνουμε μία γενική έκφραση για τις σφαιρικές αρμονικές

Yℓm(θ, ϕ) =
Cℓe

iϕ√
1 · 2ℓ · . . . · [ℓ(ℓ+ 1)−m(m+ 1)]

×
(
− ∂

∂θ
+ i cot θ

∂

∂ϕ

)ℓ−m
eiℓϕ sinℓ θ. (11.79)

H περίπτωση m = 0 είναι ιδιαίτερη. Η εξίσωση ιδιοτιμών l̂3|ℓ, 0⟩ = 0 σημαίνει ότι ∂
∂ϕ
Yℓ0 =

0, και άρα ότι η Yℓ0 εξαρτάται μόνο από το θ. Οπότε η εξίσωση ιδιοτιμών l̂ll
2
|ℓ, 0⟩ = ℓ(ℓ + 1)|ℓ, 0⟩

βάσει της (11.69) είναι μια διαφορική εξίσωση μόνο για το θ. Θέτοντας ξ = cos θ, βρίσκουμε ότι
στον ιδιόχωρο της μηδενικής ιδιοτιμής του l̂3, l̂ll

2
= − d

dξ

[
(1− ξ2) d

dξ

]
, δηλαδή ο l̂ll

2
ταυτίζεται με τον

τελεστή Λεζάντρ Λ̂. Άρα τα ιδιοδιανύσματά του l̂ll
2
είναι τα πολυώνυμα Λεζέντρ, κανονικοποιημένα

στη μονάδα σύμφωνα με την Εξ. (4.17),

Yℓ0(θ, ϕ) =

√
ℓ+

1

2
Pℓ(cos θ). (11.80)

Αντιστροφή του χώρου.Ο μετασχηματισμός rrr → −rrr γραμμένος σε σφαιρικές συντεταγμένες γίνεται
r → r, θ → π−θ και ϕ→ π+ϕ. Για να βρούμε τη δράση του τελεστή αντιστροφής του χώρου P̂ στα
ιδιοδιανύσματα |ℓ,m⟩, αρκεί να υπολογίσουμε τη δράση του στην |ℓ, ℓ⟩, δεδομένου ότι σύμφωνα με
την Εξ. (11.55), οι ιδιοτιμές του P̂ εξαρτώνται μόνο από το ℓ. Από την Εξ. (11.76) παίρνουμε Y (π −
θ, π + ϕ) = eiℓπY (θ, ϕ) = (−1)ℓY (θ, ϕ). Καταλήγουμε ότι

P̂|ℓ,m⟩ = (−1)ℓ|ℓ,m⟩. (11.81)

11.5 Σύνθεση στροφορμών

11.5.1 Βασικές ιδιότητες
Έστω ότι έχουμε δύο φυσικά συστήματα: το ένα περιγράφεται από ένα χώρο ΧίλμπερτH1 στον

οποίο ορίζονται τελεστές στροφορμής Ĵ1 i και το άλλο από ένα χώρο Χίλμπερτ H2 στον οποίο ορί-
ζονται τελεστές στροφορμής Ĵ2 i . Θεωρούμε το σύνθετο σύστημα που περιγράφεται από το χώρο
ΧίλμπερτH1 ⊗H2. ΣτοH1 ⊗H2 ορίζουμε τους τελεστές

Ĵi = Ĵ1 i ⊗ Î + Î ⊗ Ĵ2 i . (11.82)

Οι τελεστές Ĵi ικανοποιούν την άλγεβρα της στροφορμής καθώς

[Ĵi, Ĵj] = [ Ĵ1 i ⊗ Î + Î ⊗ Ĵ2 i , Ĵ
1
j ⊗ Î + Î ⊗ Ĵ2 j ]

= [ Ĵ1 i , Ĵ
1
j ]⊗ Î + Î ⊗ [ Ĵ2 i , Ĵ

2
j ] = i

∑
k

ϵijk Ĵ
1
k ⊗ Î + i

∑
k

ϵijkÎ ⊗ Ĵ2 k

= i
∑
k

ϵijk( Ĵ
1
k ⊗ Î + Î ⊗ Ĵ2 k ) = i

∑
k

ϵijkĴk (11.81)

Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο H1 ⊗ H2, ορίζεται βάση από τα ιδιοδιανύσματα |J,M⟩ των ĴJJ
2
και Ĵ3,

που ικανοποιούν τις σχέσεις

ĴJJ
2
|J,M⟩ = J(J + 1)|J,M⟩ (11.82)

Ĵ3|J,M⟩ = M |J,M⟩. (11.83)
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Από την άλλη, στονH1 ορίζονται τα διανύσματα βάσης |j1,m1⟩1 και στονH2 τα διανύσματα βάσης
|j2,m2⟩2, οπότε τα διανύσματα |j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2 ορίζουν μία βάση στοH1 ⊗H2. Για να βρούμε
πώς σχετίζονται οι περιστροφές στο σύνθετο σύστημα, με τις περιστροφές στα επιμέρους συστατικά
του, πρέπει να βρούμε τη σχέση μεταξύ των διανυσμάτων βάσης |J,M⟩ και |j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2.

Προσοχή στο συμβολισμό. Οι τελεστές του σύνθετου συστήματος δεν κουβαλούν έξτρα δείκτες,
ενώ οι τελεστές του κάθε υποσυστήματος έχουν ένα δείκτη 1 ή 2 που ξεχωρίζει σε ποιο υποσύστημα
ανήκουν.

11.5.2 Τριγωνική ανισότητα
Χωρίς απώλεια γενικότητας εξετάζουμε την απλούστερη περίπτωση όπου ο H1 χαρακτηρίζεται

από μία μοναδική τιμή του j1 και οH2 χαρακτηρίζεται από μία μοναδική τιμή του j2. Οποιαδήποτε
πιο σύνθετη περίπτωση αναλύεται στις απλούστερες. Αν αναλύσουμε τους δύο χώρους Χίλμπερτ σε
υπόχωρους με διαφορετικές τιμές των j1 και j2, H1 = ⊕j1Hj1 και H2 = ⊕j2Hj2 , θα ισχύει H1 ⊗
H2 = ⊕j1,j2Hj1 ⊗Hj2 , οπότε ο υπολογισμός ανάγεται στην εξέταση των απλούστερων τανυστικών
γινομένωνHj1 ⊗Hj2 .

Οπότε θέτουμε,H1 = CCC2j1+1 καιH2 = CCC2j2+1, οπότεH1 ⊗H2 = CCC(2j1+1)(2j2+1). Καθώς

Ĵ3|j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2 = Ĵ1 3 |j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2 + |j1,m1⟩1 ⊗ Ĵ2 3 |j2,m2⟩2
= (m1 +m2)|j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2, (11.83)

οι αριθμοίm1 καιm2 προστίθενται στον ορισμό της ολικής τιμήςM ,

M = m1 +m2 (11.84)

Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη τιμή τουM είναι ίση με j1 + j2. Δηλαδή κανένα διάνυσμα |J,M⟩,
δεν έχει τιμή του M μεγαλύτερη από j1 + j2, και άρα η μέγιστη τιμή του J είναι ίση με j1 + j2.
Δεδομένου ότι τοM αλλάζει προσθαφαιρώντας μόνο ακέραιους αριθμούς, οι δυνατές τιμές του J
θα είναι j1 + j2 − 1, j1 + j2 − 2 κοκ, μέχρι κάποια ελάχιστη τιμή του J ,

Jmin = j1 + j2 −N (11.85)

για κάποιον ακέραιοN . Στη συνέχεια αποδεικνύουμε ότι Jmin = |j1 − j2|.
Δεδομένου ότι σε κάθε τιμή του J αντιστοιχούν 2J +1 διανύσματα βάσης, η διάσταση τουH1⊗

H2 δίνεται από το άθροισμα

Jmax∑
J=Jmin

(2J + 1) = N + 1 + 2
N∑
n=0

(Jmax − n) = 2Jmax + 1 + 2JmaxN −N2, (11.86)

όπου χρησιμοποιήσαμε τη σχέση άθροισης της αριθμητικής προόδου
∑N

n=1 n = 1
2
N(N + 1). Το

παραπάνω άθροισμα πρέπει να ισούται με τη διάσταση του H1 ⊗ H2, δηλαδή (2j1 + 1)(2j2 + 1),
οπότε καταλήγουμε στην εξίσωση

N2 − 2(j1 + j2)N + 4j1j2 = 0, (11.87)

με λύσεις N± = j1 + j2 ± |j1 − j2|. Η λύση N+ οδηγεί σε Jmin < 0, που δεν είναι αποδεκτή, άρα
δεχόμαστε τη λύσηN−, που αντιστοιχεί σε Jmin = |j1− j2|. Καταλήγουμε λοιπόν ότι το J ικανοποιεί
την ανισότητα

|j1 − j2| ≤ J ≤ j1 + j2. (11.88)
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Η Εξ. (11.88) καλείται τριγωνική ανισότητα για τη σύνθεση των στροφορμών.
Δίνουμε μερικά παραδείγματα: (α) για j1 = j2 = 1

2
, οι δυνατές τιμές του J είναι 0 και 1, (β) για

j1 = 1, j2 = 1
2
, οι δυνατές τιμές του J είναι 1

2
και 3

2
, (γ) για j1 = 2, j2 = 1

2
,οι δυνατές τιμές του J

είναι 3
2
και 5

2
.

Σε επίπεδο χώρων Χίλμπερτ, η τριγωνική ανισότητα σημαίνει ότι.

CCC2j1+1 ⊗CCC2j1+1 = CCC2|j1−j2|+1 ⊕CCC2|j1−j2|+3 ⊕ . . .⊕CCC2(j1+j2)+1. (11.89)

Είναι χρήσιμο να συμβολίσουμεως 2j + 1 το χώρο ΧίλμπερτCCC2j+1 που αντιστοιχεί σε τιμή j του σπιν
ως 2j + 1. Οπότε, Η Εξ. (11.89) γράφεται ως

2j1 + 1⊗ 2j2 + 1 = 2|j1 − j2|+ 1⊕ 2|j1 − j2|+ 3⊕ . . .⊕ 2(j1 + j2) + 1. (11.90)

Με αυτό το συμβολισμό, το παράδειγμα (α) παραπάνω σημαίνει ότι 2⊗2 = 1⊕3, το παράδειγμα
(β) ότι 3⊗ 2 = 2⊕ 4 και το παράδειγμα (γ) ότι 5⊗ 2 = 4⊕ 6.

Η τριγωνική ανισότητα εφαρμόζεται επίσης για την εύρεση των δυνατών τιμών του j σε συστή-
ματα που αποτελούνται από περισσότερα των δύο υποσυστημάτων. Αν έχουμε τρία υποσυστήματα
με κβαντικούς αριθμούς j1, j2 και j3, βρίσκουμε πρώτα τις δυνατές τιμές του κβαντικού αριθμού j1,2
των δύο πρώτων μέσω της τριγωνικές ανισότητας. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την τριγωνική ανισό-
τητα για τον κβαντικό αριθμό της ολικής στροφορμής J ως |j1,2 − j3| ≤ J ≤ j1,2 + j3, για κάθε τιμή
του j1,2.

Για παράδειγμα, έστω j1 = j2 = 1
2
και j3 = 3

2
. Η τριγωνική ανισότητα δίνει j1,2 = 0, 1. Για

j1,2 = 0, παίρνουμε J = 3
2
. Για j1,2 = 1 παίρνουμε J = 1

2
, 3
2
, 5
2
. Συνολικά οι δυνατές τιμές του J

είναι J = 1
2
, 3
2
, 5
2
, με την τιμή J = 3

2
να εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Άρα γράφουμε

2⊗ 2⊗ 4 = 2⊕ 4⊕ 4⊕ 6.
Στη συνέχεια θα βρούμε τη σχέση των βάσεων |J,M⟩, και |j1,m1⟩1 ⊗ |j2,m2⟩2 για ειδικές τιμές

των j1 και j2, και θα δώσουμε έναν αλγόριθμο εύρεσής τους για όλες τις δυνατές τιμές των j1 και j2.

11.5.3 Περίπτωση j1 = j2 =
1
2

Από την τριγωνική ανισότητα, οι δυνατές τιμές του J είναι 0 και 1. Με δεδομένη την Εξ. (11.84),
ο μοναδικός τρόπος να πάρουμε την κατάσταση με J = 1,M = −1 είναι γιαm1 = m2 = −1

2
. Οπότε

|1,−1⟩ = |1
2
,−1

2
⟩1 ⊗ |1

2
,−1

2
⟩2. (11.91)

Στη συνέχεια δρούμε στο |1,−1⟩ με τον αυξητικό τελεστή Ĵ+ του σύνθετου συστήματος,

Ĵ+ = Ĵ1 + ⊗ Î + Î ⊗ Ĵ2 + . (11.92)

Καταρχάς ισχύει ότι

Ĵ+|1,−1⟩ =
√
2|1, 0⟩. (11.93)

Αλλά επίσης

Ĵ+|1,−1⟩ = Ĵ1 + |
1

2
,−1

2
⟩1 ⊗ |1

2
,−1

2
⟩2 + |1

2
,−1

2
⟩1 ⊗ Ĵ2 + |

1

2
,−1

2
⟩2

= |1
2
,
1

2
⟩1 ⊗ |1

2
,−1

2
⟩2 + |1

2
,−1

2
⟩1 ⊗ |1

2
,+

1

2
⟩2 (11.93)
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Εξισώνοντας τις (11.93) και (11.93) βρίσκουμε

|1, 0⟩ = 1√
2

(
|1
2
,
1

2
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Στη συνέχεια δρούμε με το Ĵ+ πάνω στο |1, 0⟩, για να βρούμε το |1, 1⟩. Αλλά αυτή η διαδικασία
δε χρειάζεται, γιατί για να βρούμε τις τιμές για θετικά απλά γράφουμε −M,−m1,−m2 αντί για
M,m1,m2 στις προηγούμενες εκφράσεις. Οπότε
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Βρήκαμε όλα τα διανύσματαμεJ = 1.Μας μένει να βρούμε το |0, 0⟩που είναι το μοναδικό διάνυσμα
με J = 0. Αυτό θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός a|1
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προκειμένου να ισχύει η Εξ. (11.84). Δεδομένου ότι τα |0, 0⟩ και |1, 0⟩ αντιστοιχούν σε διαφορετικές
ιδιοτιμές του ĴJJ

2
, ισχύει ότι ⟨0, 0|1, 0⟩ = 0, οπότε a + b = 0. Μαζί με τη συνθήκη κανονικοποίησης

|a|2 + |b|2 = 1, παίρνουμε a = −b = 1√
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Παρατηρούμε ότι αν αλλάξουμε θέση στα κετ του 1 και του 2, τα διανύσματα με J = 1 μένουν
αναλλοίωτα, ενώ το |0, 0⟩ πάει στο−|0, 0⟩.

Χρησιμοποιώντας το συμβολισμό των κιούμπιτ |1
2
, 1
2
⟩ = |1⟩, |1

2
,−1

2
⟩ = |0⟩, το διάνυσμα (11.94)

αντιστοιχεί στην κατάσταση |Ψ+ και το διάνυσμα (11.96) στην κατάσταση |Ψ−⟩ της Εξ. (10.26, Και οι
δύο καταστάσεις είναι μεγίστου εναγκαλισμού. Εν γένει, τα περισσότερα διανύσματα |J,M⟩ αντι-
στοιχούν σε εναγκαλισμένες καταστάσεις των υποσυστημάτων. Εξαίρεση είναι τα διανύσματα με τις
ακραίες τιμές των J,M , όπως τα |1,±1⟩ παραπάνω.

11.5.4 Περίπτωση j1 = 1, j2 =
1
2
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Στη συνέχεια δρούμε με το Ĵ+, όπως στην Εξ. (11.92). Παίρνουμε
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Αλλά επίσης ισχύει
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Εξισώνοντας τις (11.98) και (11.98) παίρνουμε
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Τα διανύσματα |3
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Πάμε τώρα στα διανύσματα με J = 1
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Από συμμετρία βρίσκουμε,
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11.5.5 Ο γενικός αλγόριθμος σύνθεσης στροφορμών

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα, μπορούμε να περιγράψουμε τη γενική διαδικασία που
μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε τα διανύσματα |J,M⟩ για γενικά j1 και j2.

1. Ξεκινάμε από την ακραία κατάσταση με J = j1 + j2 καιM = −(j1 + j2). Αυτή είναι πάντα
διαχωρίσιμη, ίση με |j1,−j1⟩1 ⊗ |j2,−j2⟩2.

2. Δρώντας διαδοχικά με τον αυξητικό τελεστή Ĵ+ της Εξ. (11.92) και βρίσκουμε όλα τα διανύ-
σματα με J = j1 + j2. Χρησιμοποιούμε συμμετρία μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών των
M,m1,m2 για να συντομεύσουμε τον υπολογισμό.

3. Πάμε στο αμέσως μικρότερο J και υπολογίζουμε την κατάσταση |J,−J⟩ απαιτώντας να είναι
κάθετη σε οποιαδήποτε κατάσταση μεM = −J έχουμε βρει προηγουμένως.

4. Δρώντας διαδοχικά με τον αυξητικό τελεστή Ĵ+ και βρίσκουμε όλα τα διανύσματα με το ίδιο
J .

5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, ελαττώνοντας το J κατά ένα κάθε φορά μέχρι να φτάσουμε
στο J = |j1 − j2|.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας έχουμε εκφράσει κάθε διάνυσμα |J,M⟩ ως γραμμικό συνδυασμό

|J,M⟩ =
∑
m

CJ,M
j1,j2,m

|j1,m⟩ ⊗ |j2,M −m⟩, (11.104)

έχοντας προσδιορίσει τις σταθερές CJ,M
j1,j2,m

για όλα τα επιτρεπτά J,M,m για τα δεδομένα j1 και j2.
Οι σταθερέςCJ,M

j1,j2,m
καλούνται συντελεστές Γκλεμπς-Γκορντάν (Glebsch-Gordan) για τη σύνθεση των

στροφορμών.
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11.5.6 Ο τελεστής του εσωτερικού γινομένου
Σε πολλά προβλήματα μας ενδιαφέρει να βρούμε το αντίστοιχο του εσωτερικού γινομένου με-

ταξύ των διανυσμάτων της στροφορμής των υποσυστημάτων. Συγκεκριμένα θέλουμε να υπολογί-
σουμε τον τελεστή του εσωτερικού γινομένου ĴJJ1 · ĴJJ2, ο οποίος ορίζεται ως

ĴJJ1 · ĴJJ2 :=
3∑
i=1

Ĵ1 i ⊗ Ĵ2 i . (11.105)

Υπολογίζοντας το ĴJJ
2
για το σύνθετο σύστημα, βρίσκουμε από την Εξ. (11.82),
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)
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Οπότε δρώντας στο διάνυσμα |J,M⟩ (για δεδομένα j1 και j2) βρίσκουμε ότι

ĴJJ1 · ĴJJ2|J,M⟩ = 1

2
[J(J + 1)− j1(j1 + 1)− j2(j2 + 1)]|J,M⟩. (11.108)

Καθώς η παραπάνω ιδιοτιμή δεν εξαρτάται από τοM , οι καταστάσεις |J,M⟩ ορίζουν έναν ιδιόχωρο
του ĴJJ1 · ĴJJ2 διάστασης (2J + 1).

Ερωτήσεις
1. Είναι το γινόμενο δύο αντιμοναδιαίων τελεστών αντιμοναδιαίος;
2. Πώς μετασχηματίζονται τα πλάτη μετάδοσης και ανάκλασης ενός σωματιδίου μέσα σε δυναμικό V (x)

κάτω από τους τελεστές αντιστροφής του χρόνου T̂ και αντιστροφής του χώρου P̂;
3. Ποιος είναι ο τελεστής περιστροφής κατά γωνία π γύρω από τον άξονα 3 για j = 2;
4. Τι θα συμπεράνουμε αν παρατηρηθεί κατάσταση επαλληλίας ακέραιου και ημιακέραιου j;
5. Γράψτε τους μη-μηδενικούς συντελεστές Γκλεμπς-Γκορντάν που προκύπτουν από τους υπολογισμούς

των Κεφ. 11.5.3 και 11.5.4.

Ασκήσεις
1. Αν οι μοναδιαίοι τελεστές Û1 και Û2 στο CCC2 αντιστοιχούν στους ορθογώνιους πίνακες Λ1 και Λ2 στο
RRR3 μέσω της Εξ. (11.18), δείξτε ότι ο τελεστής Û1Û2 αντιστοιχεί στον πίνακαΛ1Λ2. [Χρησιμοποιείστε τη
σχέση πληρότητας των μητρών του Πάουλι, Εξ. (6.13).]

2. Για ένα κιούμπιτ ορίζουμε τον τελεστή αντιστροφής στο χρόνο από την Εξ. (11.20). (α) Δείξτε ότι T̂† =
−T̂ και ότι T̂2 = −Î . (β) Βρείτε σε τι μετασχηματισμό πάνω στη σφαίρα τουΜπλοχ αντιστοιχεί ο T̂. (γ)
Δείξτε ότι T̂†σ̂iT̂ = −σ̂i. (δ) Θεωρείστε Χαμιλτονιανή Ĥ = nnn · σσσ. Δείξτε ότι για να είναι αναλλοίωτη η
εξίσωση Σρέντινγκερ κάτω από την αντιστροφή του χρόνου„ το διάνυσμαnnn πρέπει να μετασχηματίζεται
σε−nnn.

3. Βρείτε τονπίνακαπεριστροφής κατά γωνία θ γύρωαπό τονάξοναμεμοναδιαίο διάνυσμαn = (35 , 0,
−4
5 ).
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4. Δείξτε ότι αν ένας τελεστής μετατίθεται με δύο συνιστώσες της στροφορμής Ĵi, τότε μετατίθεται και με
την τρίτη.

5. Δείξτε ότι TrĴi = 0 και ότι Tr(ĴiĴj) = 1
3j(j + 1)(2j + 1)δij .

6. Υπολογίστε τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή T̂ όπως ορίζεται από την Εξ. (11.59).
7. (α) Δείξτε ότι [x̂i, ℓ̂j ] = i

∑
k ϵijkx̂k, [p̂i, ℓ̂j ] = i

∑
k ϵijkp̂k. (β) Δείξτε ότι r̂rr · ℓ̂ℓℓ = ℓ̂ℓℓ · r̂rr = 0 και ότι

p̂pp · ℓ̂ℓℓ = ℓ̂ℓℓ · p̂pp = 0.
8. Υπολογίστε όλες τις σφαιρικές αρμονικές με ℓ ≤ 2, από την Εξ. (11.79).
9. Βρείτε τις πιθανότητες για τις δυνατές τιμές των l̂3 και l̂2 που αντιστοιχούν στη συνάρτηση ψ(θ, ϕ) =

C sin θ cos θ sinϕ στη σφαίρα, όπου C σταθερά.
10. Στην κλασική μηχανική ένας στερεός στροφέας έχει XαμιλτονιανήH = 1

2

∑
ij I

−1
ij LiLj , όπου Iij είναι

ο τανυστής ροπής αδράνειας και Li οι συνιστώσες της στροφορμής του. Μπορεί να βρεθεί σύστημα
αξόνων στο οποίο ο πίνακας Iij είναι διαγώνιος με ιδιοτιμές I1, I2, I3, οπότε η κλασική Χαμιλτονιανή
γράφεται ως H =

∑3
i=1

1
2Ii
L2
i . Ο κβαντικός στερεός στροφέας είναι ένα κβαντικό σύστημα με Χαμιλ-

τονιανή

Ĥ =

3∑
i=1

1

2Ii
ℓ̂2i ,

όπου L̂i οι τελεστές της τροχιακής στροφορμής. Βρείτε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλ-
τονιανής για την περίπτωση συμμετρικού στροφέα με I1 = I2.

11. Δείξτε ότι (α) 2⊗2⊗2 = 2⊕2⊕4, (β) 2⊗2⊗3 = 1⊕3⊕3⊕5, (γ) 2⊗2⊗2⊗2 = 1⊕1⊕3⊕3⊕3⊕5.
12. Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα |J,M⟩ της ολικής στροφορμής ενός σύνθετου συστήματος που αποτελείται

από δύο υποσυστήματα με j1 = j2 = 1.
13. Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα |J,M⟩ της ολικής στροφορμής ενός σύνθετου συστήματος που αποτελείται

από δύο υποσυστήματα με j1 = 3
2 και j2 =

1
2 .

14. Σύνθετο σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση με j1 = 7,m1 = −7 και j2 = 1
2 ,m2 = 1

2 . Ποια είναι τα
δυνατά αποτελέσματα της μέτρησης της ολικής στροφορμής και ποιες οι αντίστοιχες πιθανότητες;

15. Έστω σύστημα δύο στροφορμών j1 = j2 = j. Δείξτε ότι η πλήρως αντισυμμετρική κατάσταση

|Ψ⟩ = 1√
2j + 1

j∑
m=−j

(−1)j−m|j,m⟩ ⊗ |j,−m⟩ (11.108)

αντιστοιχεί σε J = 0.
16. Βρείτε τα ιδιοδιανύσματα |J,M⟩ της ολικής στροφορμής ενός σύνθετου συστήματος που αποτελείται

από τρία υποσυστήματα με j1 = j2 = j3 =
1
2 .

17. Δύο σωμάτια με στροφορμή j1 = 1 και j2 = 3
2 , αλληλεπιδρούν μέσω μιας Χαμιλτονιανής Ĥ = gĴJJ1 ·ĴJJ2,

όπου g σταθερά. Βρείτε τις τιμές της ενέργειας και τους αντίστοιχους εκφυλισμούς.

Βιβλιογραφία
• Για απλές αποδείξεις του θεωρήματος του Βίγκνερ βλ. το άρθρο του Mouchet [207] και στο παράρτημα

του κεφ. 2 στο βιβλίο του Weinberg [208]. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη στροφορμή στην κβα-
ντική μηχανική, συμπεριλαμβανομένων και υπολογισμών των συντελεστών Γλεμπς-Γκορντάν και αντί-
στοιχων ποσοτήτων, βλ. την κλασική μονογραφία του Edmonds [210].
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Κεφάλαιο 12

Συμμετρία στην κβαντική μηχανική: ΙΙ. Θεωρία
ομάδων

Χρειαζόμαστε κάποια υπερμαθηματικά των οποίων οι πράξεις είναι άγνωστες, όπως επίσης και οι
ποσότητες μεταξύ των οποίων γίνονται οι πράξεις, και έναν υπερμαθηματικό που δεν ξέρει τι
κάνει όταν κάνει αυτές τις πράξεις. Αυτά τα υπερμαθηματικά είναι η Θεωρία Ομάδων.

Α. Έντινγκτον[211]

12.1 Βασικές έννοιες θεωρίας ομάδων
Στο Κεφ. 11, εξετάσαμε μερικά παραδείγματα συμμετριών και πώς εμφανίζονται στην κβαντική

θεωρία. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα μπούμε σε περισσότερο βάθος στο θέμα της συμμετρίας. Καταρχάς
παρατηρούμε ότι η έννοια της συμμετρίας ταυτίζεται με την έννοια του μετασχηματισμού: πρέπει
να μπορούμε να περιγράψουμε την περιστροφή ενός αντικειμένου για να πούμε ότι χαρακτηρίζεται
από τη συμμετρία των περιστροφών.

¨Ενας μετασχηματισμός ποτέ δεν είναι μεμονωμένος: πάντα ανήκει σε μία μεγαλύτερη οικογέ-
νεια μετασχηματισμών ιδίου τύπου. Μπορούμε να δράσουμε ένα μετασχηματισμό μετά από έναν
άλλο και να πάρουμε ένα τρίτο, όπως και μπορούμε να αντιστρέψουμε ένα μετασχηματισμό και να
επιστρέψουμε το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι μετασχηματισμοί πρέ-
πει να περιγραφούν από ένα αλγεβρικό αντικείμενο που κουβαλάει την πληροφορία των σχέσεων
μεταξύ των μετασχηματισμών. Αυτό το αντικείμενο είναι η ομάδα.

12.1.1 Ορισμοί
Ορισμός 12.1 Ομάδα είναι ένα σύνολοG, στο οποίο ορίζεται μία πράξη που σε δύο στοιχεία g1, g2 ∈
G αντιστοιχίζει ένα άλλο στοιχείο τουG, το οποίο θα συμβολίζουμε ως g1g2. Η πράξη πρέπει να έχει
τις ακόλουθες ιδιότητες.

(i) Προσεταιριστική ιδιότητα. g1(g2g3) = (g1g2)g3 για κάθε g1, g2, g3 ∈ G.

(ii) Μονάδα. Υπάρχει ένα στοιχείο e ∈ G (η μονάδα), η οποία ικανοποιεί eg = ge = g για κάθε
g ∈ G.

(iii) Ύπαρξη αντιστρόφου. Για κάθε g ∈ G, υπάρχει ένα και μοναδικό στοιχείο g−1 ∈ G, έτσι ώστε
gg−1 = g−1g = e.

263



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Υποομάδα H μιας ομάδας G είναι κάθε υποσύνολο του G, το οποίο είναι κλειστό ως προς την
πράξη τηςG. Η ίδια η ομάδαG και το μονοσύνολο {e} είναι τετριμμένα υποομάδες τουG.

Καρτεσιανό γινόμενο δυο ομάδων G και H είναι η ομάδα με στοιχεία που ανήκουν στο G × H
και πράξη οριζόμενη πράξη (g1, h1)(g2, h2) = (g1g2, h1h2), για κάθε g1, g2 ∈ G και h1, h2 ∈ H .

Αβελιανή ομάδα καλείται κάθε ομάδα στην οποία η πράξη της είναι μεταθετική, g1g2 = g2g1 για
κάθε g1, g2 ∈ G.

Ομομορφισμός μεταξύ δύο ομάδων G και H καλείται κάθε συνάρτηση f : G → H η οποία
ικανοποιεί τη σχέση f(g1)f(g2) = f(g1g2), για κάθε g1, g2 ∈ G.

Ισομορφισμός μεταξύ δύο ομάδων G και H καλείται ένας ομομορφισμός που είναι επίσης ένα
προς ένα και επί. Δύο ομάδες που συνδέονται με έναν ισομορφισμό έχουν ακριβώς την ίδια δομή ως
ομάδες και μπορούν να θεωρηθούν ότι ταυτίζονται.

Μια ομάδα G με αριθμήσιμο πλήθος στοιχείων καλείται διακριτή. Αν τα στοιχεία της ομάδας G
αντιστοιχούν σε ένα συνεχές σύνολο, τότε η ομάδα G καλείται συνεχής ομάδα ή ομάδα Λι (S. Lie).
Οι διακριτές και οι συνεχείς ομάδες έχουν τόσο διαφορετικές ιδιότητες που πρέπει να εξεταστούν
ξεχωριστά.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα διακριτών ομάδων.

1. Το σύνολο ZZZ των ακέραιων αριθμών είναι ομάδα (Αβελιανή) ως προς τη συνήθη πράξη της πρό-
σθεσης.

2. Το σύνολο των n-στών ριζών της μονάδας {eirπ/n|r = 0, 1, . . . , n − 1} είναι Αβελιανή ομάδα ως
προς το συνήθη πολλαπλασιασμό μιγαδικών. Καλείται κυκλική ομάδα τάξης n και συμβολίζεται ως
ZZZn.

3. Έστωότι έχουμε ένασύνολοAn μεnδιαχωρίσιμαστοιχεία. ΣυμβατικάδιαλέγουμεAn = {1, 2, . . . , n}.
Μία συνάρτηση σ : An → An καλείται μετάθεση αν είναι ένα προς ένα και επί. Συμβολίζουμε μία
μετάθεση σ με ένα διάνυσμα γραμμής με n στοιχεία (σ(1), σ((2), . . . , σ(n)). Το σύνολο όλων των
μεταθέσεων είναι μία ομάδα κάτω από τη σύνθεση συναρτήσεων και συμβολίζεται ως Sn. Η μονάδα
είναι η ταυτοτική μετάθεση όπου κάθε στοιχείο του An απεικονίζεται στον εαυτό του. Η ομάδα με-
ταθέσεων Sn περιέχει n! στοιχεία.

Ειδικότερα, η ομάδα S2 έχει δύο στοιχεία, τη μονάδα e = (1, 2) και το στοιχείο a = (2, 1). Είναι
ισομορφική με την ομάδαZZZ2.

Η ομάδα S3 έχει 6 στοιχεία, τη μονάδα e = (1, 2, 3) και τα στοιχεία (3, 1, 2), (2, 3, 1), (2, 1, 3),
(3, 2, 1), (1, 3, 2). Αν ορίσουμε a = (3, 1, 2) και b = (2, 1, 3) παρατηρούμε ότι (2, 3, 1) = aa =
a2, (3, 2, 1) = ab και (1, 3, 2) = a2b, δηλαδή τα στοιχεία a και b αρκούν για να ορίσουν όλα τα άλλα
του S3 μέσω πολλαπλασιασμών.

12.1.2 Συνεχείς ομάδες
Στησυνέχεια εξετάζουμε τασημαντικότεραπαραδείγματασυνεχώνομάδων. Χρειαζόμαστεπρώτα

κάποιους ορισμούς.
Διάσταση μιας συνεχούς ομάδας G είναι ο αριθμός D των ανεξάρτητων πραγματικών αριθμών

που απαιτούνται για να προσδιοριστεί μοναδικά ένα σημείο της ομάδας.
Μια συνεχής ομάδα G καλείται συνεκτική αν είναι δυνατόν να πάμε με συνεχή τρόπο από τη

μονάδα σε οποιοδήποτε στοιχείο g ∈ G.
Μία συνεχής ομάδα καλείται συμπαγής αν τα στοιχεία της αντιστοιχίζονται σε ένα φραγμένο

υποσύνολο τουRRRn για κάποιο n.
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Ακολουθεί η περιγραφή των σημαντικότερων συνεχών ομάδων.

1. Το σύνολοRRRn είναι ορίζει μια Αβελιανή συνεχή ομάδα ως προς τη συνήθη πρόσθεση διανυσμά-
των..

2. Η γενική γραμμική ομάδα (general linear group) ως προς τους πραγματικούς GL(n,RRR) ορίζεται
από όλους τους πίνακες n×n με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς που έχουν ορίζουσα διάφορη του
μηδενός. Η πράξη της ομάδας είναι ο συνήθης πολλαπλασιασμός πινάκων. Χρειάζονται n2 πραγμα-
τικές μεταβλητές προκειμένου να προσδιοριστεί ένα στοιχείο τουGL(n,RRR), γι’ αυτό η διάσταση του
GL(n,RRR) είναιD = n2.

Η ομάδα GL(n,RRR) δεν είναι συμπαγής γιατί το μέτρο των πινάκων μπορεί να γίνει οσοδήποτε
μεγάλο. Επίσης, δεν είναι συνεκτική, γιατί δεν υπάρχει συνεχής τρόπος μετάβασης από το πίνακα της
μονάδας που έχει ορίζουσα ίση με 1 σε έναν πίνακα με αρνητική ορίζουσα, αφού η μηδενική τιμή
της ορίζουσας έχει αποκλειστεί.

Ομοίως ορίζεται η γενική γραμμική ομάδα ως προς τους μιγαδικούςGL(n,CCC), η οποία έχει διά-
σταση D = 2n2. Η ομάδα GL(n,CCC) είναι μη συμπαγής, αλλά είναι συνεκτική γιατί με τους μιγα-
δικούς αριθμούς μπορεί κανείς να περάσει από θετική ορίζουσα σε αρνητική χωρίς να χρειαστεί να
περάσει από το 0.

3. Οι ειδικές γραμμικές ομάδες (special linear groups) SL(n,RRR) και SL(n,CCC) είναι υποομάδες των
GL(n,RRR) καιGL(n,CCC) αντίστοιχα, που περιέχουν πίνακες με ορίζουσα ίση με τη μονάδα. Η ομάδα
SL(n,RRR) έχει διάστασηD = n2 − 1 και η ομάδα SL(n,CCC) έχει διάστασηD = 2(n2 − 1). Και οι δύο
είναι μη-συμπαγείς και συνεκτικές ομάδες.

4. Η ορθογώνια ομάδαO(n) αποτελείται από όλους τους ορθογώνιους πραγματικούς πίνακες n×n,
δηλαδή από πίνακες O που ικανοποιούν τη σχέση OOT = 1.

Η εξίσωση πινάκωνOOT = 1 αντιστοιχεί σε n(n+ 1)/2 εξισώσεις πραγματικών αριθμών, n από
τα διαγώνια στοιχεία και 1

2
(n2 − n) από τα μη διαγώνια. Οπότε η διάσταση της ομάδας O(n) είναι

D = n2 − n(n + 1)/2 = n(n − 1)/2. Η ορθογώνια ομάδα είναι συμπαγής, γιατί η σχέση η σχέση
ορισμού της σημαίνει ότι ||O||2 ≤ 1 και άρα ότι ||O|| ≤ 1.

Δεδομένου ότι detOTO = (detO)2 = 1, η ορίζουσα ενός ορθογώνιου πίνακα μπορεί να πάρει
τιμές±1. Αυτό σημαίνει η ορθογώνια ομάδα είναι μη συνεκτική, και αποτελείται από δύο κομμάτια
που δεν ενώνονται συνεχώς και αντιστοιχούν στις δύο δυνατές τιμές της ορίζουσας.

Η ειδική ορθογώνια ομάδα SO(n) είναι το υποσύνολο τηςO(n) που αποτελείται από πίνακες με
ορίζουσα ίση με τη μονάδα. Η διάσταση της ομάδας SO(n) είναιD = n(n− 1)/2. Η ομάδα SO(n)
είναι συμπαγής και συνεκτική.

5. Η απροσδιόριστη ορθογώνια ομάδα O(p, q) είναι το σύνολο όλων των πινάκων n × n, όπου n =
p + q, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση OηOT = η, όπου η είναι ο διαγώνιος πίνακας με p στοιχεία
ίσα με+1 και q στοιχεία ίσα με−1. Η διάσταση της ομάδαςO(p, q) είναιD = n(n− 1)/2. Η ομάδα
O(p, q) είναι μη-συμπαγής και μη συνεκτική.

Η ειδική απροσδιόριστη ορθογώνια ομάδα SO(p, q) είναι το υποσύνολο της O(p, q) που αποτε-
λείται από πίνακες με ορίζουσα ίση με τη μονάδα. Η διάσταση της ομάδας SO(p, q) είναι ίδια με της
O(n), δηλαδήD = n(n− 1)/2. Η ομάδα O(p, q) είναι μη-συμπαγής και συνεκτική.

6. Η μοναδιαία ομάδα U(n) αποτελείται από όλους τους μοναδιαίους (μιγαδικούς) πίνακες n× n. Η
διάσταση της ομάδαςU(n) είναιD = n2. Η μοναδιαία ομάδα είναι συμπαγής (γιατί η σχέση ορισμού
της σημαίνει ότι ||U || ≤ 1) και συνεκτική.

Η ειδική μοναδιαία ομάδα SU(n) είναι το υποσύνολο της U(n) που αποτελείται από πίνακες
με ορίζουσα ίση με τη μονάδα. Η ορίζουσα ενός μοναδιαίου πίνακα έχει μέτρο ίσο με τη μονάδα,
δηλαδή αντιστοιχει σε μία φάση eiθ. Η διάσταση της ομάδας SU(n) είναιD = n2−1, δεδομένου ότι
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ο ορισμός της ειδικής μοναδιαίας μονάδας ισοδυναμεί με τη συνθήκη θ = 0. Η ομάδα SU(n) είναι
συμπαγής και συνεκτική.
7. Η Ευκλείδεια ομάδα En ορίζεται από τους μετασχηματισμούς της μορφής x → Ox + a, όπου
x, a ∈ RRRn καιO ∈ O(n). Η δράση δύο διαδοχικών μετασχηματισμών (O1, a1) και (O2, a2) πάνω στο
x δίνει O2O1x+O2a1 + a2, οπότε ο νόμος της ομάδας είναι

(O2, a2)(O1, a1) = (O2O1, O2a1 + a2). (12.1)

Η διάσταση της Ευκλείδειας ομάδας είναι n(n− 1)/2 + n = n(n+ 1)/2.
Η ομάδαEn περιγράφεται ισοδύναμα ως μία ομάδα πινάκων. Αποτελείται από πίνακες (n+1)×

(n+ 1) της μορφής

C(O, a) =

[
O |a
0 |1

]
. (12.2)

Αμέσως διαπιστώνεται ότι ο πολλαπλασιασμός πινάκων δίνει την πράξη (12.1).

12.2 Άλγεβρες Λι

12.2.1 Βασικοί ορισμοί
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συνεχών ομάδων είναι ότι η πληροφορία που περιέχουν (ή έστω

ένα μεγάλο μέρος της) κωδικοποιείται από τα στοιχεία τους που είναι κοντά στη μονάδα. Αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι σε μία ομάδα Λι μπορεί να οριστεί η έννοια της παραγώγισης και οδηγεί στον
ορισμό της άλγεβρας Λι.

Έστω πίνακας A που ανοίγει σε κάποια ομάδα πινάκων G, και ο οποίος βρίσκεται κοντά στον
πίνακα της μονάδας 1. Αν χρησιμοποιήσουμε μία πολύμικρήπαράμετρο ϵ για ναποσοτικοποιήσουμε
πόσο κοντά ο A είναι στη μονάδα, γράφουμε A = 1 + ϵT . Καλούμε πίνακες όπως ο T γεννήτορες
του G. Θυμίζουμε τους αντίστοιχους ορισμούς γεννητόρων για τις περιστροφές στο χώρο, στο Κεφ.
11.3.

Το γινόμενο δύο πινάκων στη γειτονιά της μονάδας A1 = 1 + ϵT1 και A2 = 1 + ϵT2 είναι

A1A2 = 1 + ϵ(T1 + T2) +O(ϵ2), (12.3)

δηλαδή μέχρι πρώτης τάξης σε ϵ ο πίνακας A1A2 βρίσκεται επίσης σε απόσταση ϵ από τη μονάδα
και έχει γεννήτορα T1 + T2. Αυτό σημαίνει ότι ο πολλαπλασιασμός πινάκων κοντά στη μονάδα αντι-
στοιχεί σε πρόσθεση των αντιστοίχων γεννητόρων. Οπότε, η κλειστότητα μιας ομάδας ως προς τον
πολλαπλασιασμό πινάκων αντιστοιχεί στην κλειστότητα του συνόλου των γεννητόρων ως προς την
πρόσθεση.

Επίσης αν A = 1 + ϵT + O(ϵ2) = eϵT + O(ϵ2), τότε eϵλT = 1 + ϵλT + O(ϵ2) για κάθε λ ∈ RRR,
δεδομένου ότι μπορούμε να διαλέξουμε το ϵ οσοδήποτε μικρό. Οπότε το σύνολο των γεννητόρων
τουG είναι κλειστό και ως το βαθμωτό πολλαπλασιασμό με πραγματικό αριθμό.

Για κάθε δύο πίνακες A,B ∈ G, ο πίνακας ABA−1 ανήκει επίσης στο G. Διαλέγοντας ως B =
1+ϵT έναν πίνακα κοντά στη μονάδα, συμπεραίνουμε ότι ο πίνακαςATA−1 είναι επίσης γεννήτορας
τουG. Διαλέγουμε A = 1 + ϵS κοντά στη μονάδα, οπότε A−1 = 1− ϵS +O(ϵ2). Βρίσκουμε ότι

ATA−1 = 1 + ϵ(ST − TS) +O(ϵ2), (12.4)

δηλαδή ο πίνακας [S, T ] = ST − TS είναι επίσης γεννήτορας τουG. Δηλαδή το σύνολο των γεννη-
τόρων είναι κλειστός ως προς το μεταθέτη πινάκων.
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Το σύνολο των γεννητόρων μιας συνεχούς ομάδαςG καλείται άλγεβρα Λι της ομάδαςG και συμ-
βολίζεται ως g. Για παράδειγμα, γράφουμε sl(n,CCC), o(n) και su(n) για τις άλγεβρες Λι των ομάδων
SL(n,CCC), O(n) και SU(n) αντίστοιχα. Μία άλγεβρα Λι g είναι ένας διανυσματικός χώρος ως προς
τους πραγματικούς, διάστασης ίσης με τη διάστασηD της αντίστοιχης ομάδαςG.

ΈστωA = 1+ϵS κοντά στη μονάδα. Βάσει της Εξ. (5.67), elog(1+ϵS) ≃ eϵTrS = 1, δηλαδή TrS = 0.
Συμπεραίνουμε ότι οι άλγεβρες Λι των ειδικών γραμμικών ομάδων SL(n,RRR) και SL(n,CCC) έχουν
ως στοιχεία όλους τους πίνακες μηδενικού ίχνους, ως προς τους πραγματικούς και τους μιγαδικούς
αντίστοιχα. Επίσης, η συνθήκη ορισμού μίας ορθογώνιας ομάδας OOT = 1 για έναν πίνακα O =
1+ ϵT κοντά στη μονάδα δίνει 1+ ϵ(S+ST )+O(ϵ2) = 1, δηλαδή ST = −S. Άρα η άλγεβρα Λι o(n)
αποτελείται από όλους τους αντισυμμετρικούς πίνακες n × n. Η συνθήκη ορισμού της μοναδιαίας
ομάδας UU † = 1 για έναν πίνακα O = 1 + ϵT κοντά στη μονάδα δίνει 1 + ϵ(S + S†) + O(ϵ2) = 1,
δηλαδή S† = −S. Άρα η άλγεβρα Λι u(n) αποτελείται από όλους τους πίνακες n×n της μορφής iA,
όπου A είναι αυτοσυζυγής πίνακας.

Για κάθε γεννήτορα T ∈ g ορίζεται μία οικογένεια πινάκων exp(sT ), με παράμετρο s ∈ RRR. Δεδο-
μένου ότι exp(sT ) = limn→∞(1+ s

n
T )n και ο πίνακας 1+ s

n
T είναι ένα στοιχείο τουG που βρίσκεται

στη γειτονιά της μονάδας, τότε και ο πίνακας esT προσεγγίζεται από ένα γινόμενο n πινάκων 1+ s
n
T

που ανήκουν στοG και άρα ανήκει και ο ίδιος στοG. Σε ομάδεςG που είναι συμπαγείς και συνεκτι-
κές, όλα τα στοιχεία τους μπορούν να γραφούν στη μορφή esT . Επιπλέον η ταυτότητα BCH σημαίνει
ότι γνωρίζοντας τους μεταθέτες των στοιχείων της άλγεβρας Λι μπορούμε να καθορίσουμε την πράξη
της ομάδας G. Υπό αυτήν την έννοια η άλγεβρα Λι συμπυκνώνει την πληροφορία που εμπεριέχεται
σε μία συνεχή ομάδα.

Ο μετασχηματισμός T → g−1Tg, για g ∈ G και T ∈ g ορίζει τη συζυγή δράση της ομάδαςG στην
άλγεβρα της και συμβολίζεται ως adg(T ). Μπορούμε ισοδύναμα να γράψουμε

adg(T ) =
d

ds
(g−1esTg)|s=0. (12.5)

12.2.2 Σταθερές δομής
Αφού η άλγεβρα Λι g είναι ένας διανυσματικός χώρος διάστασης D, μπορούμε να διαλέξουμε

D γραμμικά ανεξάρτητους γεννήτορες Ta που να ορίζουν βάση, όπου a = 1, 2, . . . , D. Οπότε κάθε
S ∈ G γράφεται ως S =

∑
a caTa για κάποιους πραγματικούς αριθμούς ca. Η επιλογή των Ta είναι

εν πολλοίς αυθαίρετη και γίνεται με βάση κριτήρια βολικότητας στους υπολογισμούς.
Δεδομένου ότι μια άλγεβρα Λι είναι κλειστή ως προς το μεταθέτη, ο μεταθέτης δύο διανυσμάτων

βάσης [Ta, Tb]πρέπει να γράφεται κι αυτόως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτωνβάσης, οπότε

[Ta, Tb] =
∑
c

fabcTc. (12.6)

Οι ποσότητες fabc καλούνται σταθερές δομής της άλγεβρας Λι g. Οι σταθερές είναι αντισυμμετρικές
ως προς την εναλλαγή των δύο πρώτων δεικτών: fabc = −fbac.

Δεδομένουότι οι μεταθέτες ικανοποιούν την ταυτότητα Γιακόμπι (κεφ. 5.4.1) [[Ta, Tb], Tc]+[[Tc, Ta], Tb]+
[[Tb, Tc], Ta] = 0, οι σταθερές δομής ικανοποιούν την ταυτότητα

D∑
d=1

D∑
e=1

(fabdfdce + fcadfdbe + fbcdfdae) = 0. (12.7)

Από τις σταθερές δομής ορίζουμε ένα συμμετρικό πίνακαD ×D

wab =
D∑
c=1

D∑
d=1

facdfbdc, (12.8)
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ο οποίος καλείται μετρική Καρτάν (Cartan) της άλγεβρας Λι g. Η μετρική Καρτάν είναι συμμετρικός
πίνακας. Αν ορίσουμε τους πίνακεςXa με στοιχεία

(Xa)bc = fabc, (12.9)

τότε η Εξ. (12.8) σημαίνει ότι wab = Tr(XaXb) = Tr(XbXa) = wba.
Χρήσιμος είναι ο ορισμός των τροποποιημένων σταθερών δομής

f̄abc =
D∑
d=1

fabdwdc, (12.10)

οι οποίες είναι ολικά αντισυμμετρικές, καθότι εκτός από τη σχέση f̄abc = −f̄bac ικανοποιούν και τη
σχέση

f̄abc = −f̄acb. (12.11)

Για να αποδείξουμε την Εξ. (12.11), παρατηρούμε ότι η Εξ. (12.7) είναι ισοδύναμη με την ακόλουθη
σχέση για τους πίνακεςXa της Εξ. (12.9),

[Xa, Xb] =
D∑
c=1

fabcXc. (12.12)

Οπότε Tr([Xa, Xb]Xc) =
∑D

c=1 fabdTr(XdXc) =
∑D

c=1 fabdwdc = f̄abc. Ώστόσο, Tr([Xa, Xb]Xc) =
Tr(XaXbXc −XbXaXc) = Tr(XcXaXb −XaXcXb) = −Tr([Xa, Xc]Xb) = −f̄acb. Έτσι προέκυψε
η Εξ. (12.11).

12.2.3 Παραδείγματα
Στη συνέχεια, περιγράφουμε μερικές σημαντικές ομάδες χαμηλής διάστασης (D ≤ 3) καθώς και

τις αντίστοιχες άλγεβρες Λι.
1. Η ομάδα SO(2). Τα στοιχεία της ομάδας SO(2) είναι πίνακες της μορφής (11.8), οι οποίοι μελε-
τήθηκαν στο Κεφ. 11.2.1. Σημειώνεται ότι η ομάδα SO(2) είναι ισομορφική με την ομάδα U(1), η
οποία αντιστοιχεί στις φάσεις U(θ) = eiθ, για θ ∈ [0, 2π).
2. Η ομάδα SO(1, 1). Τα στοιχεία της ομάδας SO(1, 1) είναι πίνακες της μορφής

O(u) =

(
cosh u sinh u
sinh u cosh u

)
, (12.13)

για u ∈ RRR. Εύκολα δείχνεται ότι O(u1)O(u2) = O(u1 + u2) και ότι η μονάδα αντιστοιχεί στο u = 0.
Για τιμή του u κοντά στο 0, O(θ) = 1 + uK, όπου

J =

(
0 1
1 0

)
. (12.14)

Η άλγεβρα Λι so(1, 1) περιέχει όλους τους πίνακες της μορφής λK για λ ∈ RRR, άρα so(1, 1) = RRR.
Σε αντίθεση με την SO(2), η ομάδα SO(1, 1) είναι μη συμπαγής, γιατί κάθε τιμή του u ∈ RRR

αντιστοιχεί σε διαφορετικό πίνακα (u).
3. Η αφινική ομάδα Af1 αποτελείται από όλους τους πραγματικούς πίνακες 2× 2 της μορφής

V (a, b) =

(
ea b
0 1

)
, (12.15)
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για a, b ∈ RRR. Η πράξη της ομάδας είναι V (a2, b2)V (a1, b1) = V (a1 + a2, e
a2b1 + b2), και η μονάδα

αντιστοιχεί σε a = b = 0.
Για a, b << 1 βρίσκουμε τους δύο γεννήτορες

K1 =

(
1 0
0 1

)
, K2 =

(
0 1
0 1

)
, (12.16)

οι οποίοι ικανοποιούν την άλγεβρα Λι,

[K1, K2] = K2. (12.17)

4. Η ομάδα SO(3). Η ομάδα SO(3) αντιστοιχεί στις περιστροφές ενός διανύσματος στον τρισδιά-
στατο χώρο. Την εξετάσαμε λεπτομερώς στο Κεφ. 11.3.2. Οι γεννήτορες της J1, J2, J3 ορίζονται από
την Εξ. (11.12) και ικανοποιούν τη σχέση μετάθεσης [Ji, Jj] =

∑
k ϵijkJk. Οι σταθερές δομής της

άλγεβρας so(3) ταυτίζονται με το πλήρες αντισυμμετρικό σύμβολο ϵijk.
Η μετρική Καρτάν της so(3) υπολογίζεται

wij =
∑
kl

ϵiklϵjlk = −2δij. (12.18)

5. Η ομάδα SU(2). Η άλγεβρα Λι su(2) αποτελείται από αντι-ερμιτιανούς πίνακες 2× 2 με μηδενικό
ίχνος και έχει διάσταση D = 3. Οι πίνακες Ji = − i

2
σi, όπου σi είναι οι μήτρες του Πάουλι και

i = 1, 2, 3, ορίζουν μία βάση στο su(2). Από την Εξ. (6.4), βρίσκουμε ότι οι πίνακες Ji ικανοποιούν
την Εξ. (11.13), δηλαδή οι άλγεβρες Λι su(2) και so(3) ταυτίζονται.

Ωστόσο, οι ομάδες SU(2) και SO(3) δεν είναι ακριβώς ισομορφικές. Η Εξ. (11.18) δείχνει ότι δύο
διαφορετικά στοιχεία U και−U του SU(2) αντιστοιχούν σε ένα στοιχείο του SO(3).
6. Η ομάδα SL(2,RRR). Το γενικό στοιχείο της άλγεβρας Λι sl(2,RRR) είναι ένας πραγματικός πίνακας
2× 2 με μηδενικό ίχνος. Διαλέγουμε ως βάση της sl(2,RRR) τους πίνακες

K1 =
1

2

(
0 1
1 0

)
, K2 =

1

2

(
0 −1
1 0

)
, K3 =

(
1 0
0 −1

)
. (12.19)

Βρίσκουμε τις σχέσεις μετάθεσης [K1, K2] = K3, [K3, K1] = −K2 και [K2, K3] = K1, οπότε οι μη
μηδενικές σταθερές δομής της sl(2,RRR) είναι οι f123 = 1, f312 = −1, f231 = 1.

Η μετρική Καρτάν της sl(2,RRR) είναι

w =

 −2 0 0
0 −2 0
0 0 2

 (12.20)

7. Η ομάδα E2. Τα στοιχεία της E2 αντιστοιχούν σε πίνακες

A(θ, a, b) =

 cos θ sin θ a
− sin θ cos θ b

0 0 1

 , (12.21)

όπου θ ∈ [0, 2π), a, b ∈ RRR. Θέτοντας θ, a, b << 1, βρίσκουμε τους γεννήτορες της άλγεβρας Λι e2

K1 =

 0 1 0
−1 0 0
0 0 0

 , K2 =

 0 0 1
0 0 0
0 0 0

 , K3 =

 0 0 0
0 0 1
0 0 0

 . (12.22)

Οι σχέσεις μετάθεσης είναι

[K1, K2] = K2, [K1, K3] = K3, [K2, K3] = 0. (12.23)
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12.3 Αναπαραστάσεις ομάδων

12.3.1 Βασικές έννοιες
Η περιγραφή των συμμετριών όπως δίνεται μέσα από τον ορισμό των ομάδων είναι σε ένα αφη-

ρημένο μαθηματικό επίπεδο. Για να εξετάσουμε πώς οι συμμετρίες εμφανίζονται σε κβαντικά συ-
στήματα, πρέπει να τις αναπαραστήσουμε με τα κατάλληλα αντικείμενα σε ένα χώρο Χίλμπερτ H.
Σύμφωνα με το θεώρημα του Βίγκνερ, αυτά τα αντικείμενα είναι μοναδιαίοι ή αντιμοναδιαίοι τελε-
στές, ενδεχομένως πολλαπλασιασμένοι με μία φάση.

Έτσι οδηγούμαστε στο να ορίσουμε ως προβολική αναπαράσταση μίας ομάδαςG ως μία συνάρ-
τηση που σε κάθε g ∈ G αντιστοιχίζει ένα μοναδιαίο ή αντιμοναδιαίο τελεστή V̂ (g), έτσι ώστε για
κάθε g1, g2 ∈ G,

V̂ (g1)V̂ (g2) = V̂ (g1g2)e
iϕ(g1,g2), (12.24)

όπου eiϕ είναι μια φάση που εξαρτάται από τα g1 και g2. Αν η ομάδα G είναι συνεχής απαιτούμε
επιπλέον η απεικόνιση g → Û(g) να είναι συνεχής και διαφορίσιμη.

Το όνομα ”προβολική” για την αναπαράσταση χρησιμοποιείται επειδή η φάση απαλείφεται όταν
οι τελεστές V̂ (g) δρουν σε προβολικούς τελεστές |ψ⟩⟨ψ|.

V̂ (g1)V̂ (g2)|ψ⟩⟨ψ|V̂ †(g2)V̂
†(g1) = V̂ (g1g2)|ψ⟩⟨ψ|V̂ †(g1g2). (12.25)

Μπορούμε να αλλάξουμε τους τελεστές V̂ (g) κατά μία φάση θ(g), ορίζοντας Û(g) = V̂ (g)eiθ(g).
Τότε η Εξ. (12.24) γράφεται ως

Û(g1)Û(g2) = V̂ (g1g2) exp[iϕ(g1, g2)− θ(g1g2) + θ(g1) + θ(g2)]. (12.26)

Αν η φάση ϕ μπορεί να γραφεί ως ϕ(g1, g2) = θ(g1g2)− θ(g1)− θ(g2), για κάποια συνάρτηση θ(g),
τότε μπορεί να απορροφηθεί από τον ορισμό των τελεστών Û(g), οι οποίοι ικανοποιούν

Û(g1)Û(g2) = Û(g1g2), (12.27)

για κάθε g1, g2 ∈ G. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι τελεστές Û(g) ορίζουν μία μοναδιαία (ή αντιμονα-
διαία) αναπαράσταση της G στο χώρο Χίλμπερτ H. Προφανείς συνέπειες της Εξ. (12.27) είναι ότι
Û(e) = Î και Û(g−1) = Û−1(g).

Μόνο οι διακριτές ομάδες έχουν αντιμοναδιαίες αναπαραστάσεις. Σε μια συνεχή ομάδαG υπάρ-
χουν στοιχεία της μορφής esT , για T ∈ g και s ∈ RRR. Γράφοντας Û(s) = Û(esT ), παρατηρούμε ότι
Û(s) = Û(1

2
s)Û(1

2
s), οπότε αν ο Û(1

2
s) είναι αντιμοναδιαίος, ο Û(s) θα είναι μοναδιαίος. Άρα δεν

μπορεί ο Û(s) να είναι αντιμοναδιαίος για όλες τις τιμές του s. Καθώς αντιμοναδιαίες αναπαραστά-
σεις εμφανίζονται μόνο σε σχέση με τη συμμετρία χρονικής αντιστροφής, θα δώσουμε έμφαση στις
μοναδιαίες αναπαραστάσεις συνεχών ομάδων.

Έστω ότι μια συνεχής ομάδαG διάστασηςD που έχει μία μοναδιαία αναπαράσταση Û(g) σε ένα
χώρο ΧίλμπερτH. Για κάθε T ∈ g, ορίζουμε έναν αυτοσυζυγή τελεστή

T̂ := −i ∂
∂s
Û [exp(sT )]s=0 . (12.28)

ο οποίος καλείται γεννήτορας της αναπαράστασης τηςG στο χώρο ΧίλμπερτH. Λέμε ότι ο τελεστής
1
i
T̂ αναπαριστά το στοιχείο T της άλγεβρας Λι, κάτι που καταδεικνύεται στο ακόλουθο θεώρημα.
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Θεώρημα 12.2 eisT̂ = Û
(
esT
)
.

Απόδειξη. Γράφουμε Û(s) = Û [exp(sT )]. Υπολογίζουμε το λόγο 1
δs [Û(s+δs)−Û(s)] = 1

δs [Û(s+δs)Û−1(s)−
Î]Û(s). Ισχύει ότι Û(s + δs)Û−1(s) = Û [e(s+δs)T − e−sT ] = Û [eδsT ], οπότε παίρνοντας το όριο δs → 0 και
χρησιμοποιώντας την Εξ. (12.28) βρίσκουμε ότι

i
∂

∂s
Ûs = T̂ Ûs,

από το οποίο προκύπτει άμεσα το ζητούμενο.

Έστω μία βάση Ta, a = 1, . . . , D της άλγεβρας Λι g. Οι τελεστές T̂a που ορίζονται σύμφωνα με
την Εξ. (12.28) ικανοποιούν

[T̂a, T̂b] = i
D∑
c=1

fabcT̂c, (12.28)

όπου fabc οι σταθερές δομής της g. Προσοχή, η μιγαδική μονάδα i εμφανίζεται στην Εξ. (12.28) επειδή
η αντιστοίχιση είναι μεταξύ του ∈ g και του τελεστή 1

i
T̂ στο χώρο ΧίλμπερτH.

Μια προβολική αναπαράσταση μίας συνεχούς ομάδας δεν οδηγεί σε ακριβή αναπαράσταση της
αντίστοιχης άλγεβρας Λι. Ο παράγοντας της φάσης στην Εξ. (12.24) σηματοδοτεί την ύπαρξη ενός
επιπλέον όρου που είναι πολλαπλάσιο της μονάδας, έτσι ώστε

[T̂a, T̂b] = i
D∑
c=1

fabcT̂c + icabÎ , (12.29)

για κάποια πραγματική σταθερά c. Η Εξ. (12.29) ορίζει μία κεντρική επέκταση της άλγεβρας Λι g και
τα μη μηδενικά στοιχεία του αντισυμμετρικού πίνακα cab καλούνται κεντρικά φορτία της αναπαρά-
στασης.

Το θεώρημα 12.2 μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη δράση των μοναδιαίων πινάκων Û(g) πάνω
στους γεννήτορες T̂ . μας επιτρέπει να γράψουμε Û †(g)eisT̂ Û(g) = Û(g−1esTg), για κάθε g ∈ G.
Παραγωγίζοντας ως προς s και χρησιμοποιώντας την Εξ. (12.5) βρίσκουμε

Û †(g)eisT̂ Û(g) = âdgT , (12.30)

όπου ως âdgT συμβολίσαμε το γεννήτορα της αναπαράστασης που αντιστοιχεί στο στοιχείο adgT ∈
g.

Έστω δύο μοναδιαίες αναπαραστάσεις Û1(g) και Û2(g) της ομάδας G στους χώρους Χίλμπερτ
H1⊗H2. Λέμε ότι οι αναπαραστάσεις Û1(g) και Û2(g)στονH είναιμοναδιαία ισοδύναμεςανυπάρχει
μοναδιαίος τελεστής V̂ : H1 → H2, έτσι ώστε

V̂ Û1(g)V̂
† = Û2(g) (12.31)

για κάθε g ∈ G.
Αν υπάρχει μοναδιαίος τελεστής μεταξύ δύο χώρων Χίλμπερτ, οι χώροι είναι ισομορφικοί. Αυτό

σημαίνει ότι από τα στοιχεία πίνακα του Û1(g) μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία πίνακα του Û2(g)
με μία αλλαγή βάσης. Δύο μοναδιαία ισοδύναμες αναπαραστάσεις περιγράφουν ουσιαστικά το ίδιο
φυσικό σύστημα.
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12.3.2 Μη αναγώγιμες αναπαραστάσεις
Έστω μοναδιαία αναπαράσταση Û(g) μίας ομάδαςG σε ένα χώρο ΧίλμπερτH. Η αναπαράσταση

Û(g) καλείται αναγώγιμη, αν H = H1 ⊕ H2, και σε κάθε υπόχωρο H1,2 ορίζεται μία μοναδιαία
αναπαράσταση τηςG.

Μια μη-αναγώγιμη μοναδιαία αναπαράσταση δεν μπορεί να αναλυθεί σε απλούστερες. Περι-
γράφει το μικρότερο δυνατό κβαντικό σύστημα που φέρει τη συμμετρία που αντιστοιχεί στην G, το
άτομο της συμμετρίας.

Θεώρημα 12.3 Λήμμα του Σουρ (Schur). Έστω μία μοναδιαία αναπαράσταση Û(g) μίας ομάδας G
σε ένα χώρο ΧίλμπερτH. Αν ο μόνος αυτοσυζυγής τελεστής Â που ικανοποιεί τη σχέση [Â, Û(g)] = 0
για κάθε g ∈ G είναι της μορφής Â = λÎ , για κάποιο λ ∈ RRR, η αναπαράσταση είναι μη αναγώγιμη.

Απόδειξη. Έστω ότι υπάρχει αυτοσυζυγής τελεστής Â που ικανοποιεί τη σχέση [Â, Û(g)] = 0 για κάθε g ∈
G και δεν είναι πολλαπλάσιο του Î . Τότε έχει τουλάχιστον ένα φασματικό προβολέα P̂ ̸= Î , ο οποίος θα
πρέπει επίσης ικανοποιεί τη σχέση [P̂ , Û(g)] = 0 για κάθε g ∈ G. Στον υπόχωρο που προβάλλει ο P̂ , οι
τελεστές P̂ Û(g)P̂ ορίζουν μία μοναδιαία αναπαράσταση της ομάδας G, αφού (P̂ Û(g1)P̂ )(P̂ Û(g2)P̂ ) =

P̂ Û(g1)Û(g2)P̂ = P̂ Û(g1g2)P̂ . Άρα η αναπαράσταση Û(g) είναι αναγώγιμη.
Για μια συνεχή ομάδα G, το λήμμα του Σουρ σημαίνει ότι σε μια αναγώγιμη αναπαράσταση, ο

μόνος τελεστής Â που μετατίθεται με όλους τους γεννήτορες T̂ είναι πολλαπλάσιο της μονάδας.
Τελεστής Κάζιμιρ (Casimir) ή απλά Κάζιμιρ, μίας μοναδιαίας αναπαράστασης Û(g) της ομάδαςG

καλείται κάθε αυτοσυζυγής τελεστής K̂ που ικανοποιεί τη σχέση [Â, Û(g)] = 0 για κάθε g ∈ G και
δεν είναι πολλαπλάσιο της μονάδας. Σε συνεχή ομάδα ένας τελεστής Κάζιμιρ μετατίθεται με όλους
τους γεννήτορες της αναπαράστασης.

Το λήμμα του Σουρ μας λέει ότι μία μη-αναγώγιμες αναπαράσταση αντιστοιχεί σε ιδιόχωρο όλων
των τελεστών Κάζιμιρ. Οπότε για να προσδιορίσουμε όλες τις μη-αναγώγιμες αναπαραστάσεις μίας
ομάδας, πρέπει να βρούμε τους τελεστές Κάζιμιρ σε μια πολύ γενική αναπαράσταση της ομάδας¹ και
να προσδιορίσουμε τους ιδιόχωρους τους.

Σε μια συνεχή ομάδα, ορίζεται ένας Κάζιμιρ ως τετραγωνική συνάρτηση των γεννητόρων. Έστω ο
τελεστής

K̂ =
∑
a,b

(w−1)abT̂aT̂b, (12.32)

όπου w−1 ο αντίστροφος πίνακας της μετρικής Καρτάν.
Χρησιμοποιώντας την Εξ. (12.28) βρίσκουμε ότι

[K̂, T̂a] = i
∑
bcd

[
(w−1)cdfdab + (w−1)dbfdac

]
T̂cT̂b. (12.33)

Ο πρώτος όρο εντός της παρένθεσης στην Εξ. (12.33) δίνει∑
d

(w−1)cdfdab = −
∑
d

fadb(w
−1)cd = −

∑
def

fadewef (w
−1)fb(w

−1)cd

= −
∑
df

f̄adf (w
−1)fb(w

−1)cd =
∑
df

f̄afd(w
−1)fb(w

−1)cd =
∑
df

f̄afd(w
−1)dc(w

−1)fb

=
∑
f

fafc(w
−1)fb = −

∑
d

fdac(w
−1)db, (12.32)

¹Για παράδειγμα, θεωρούμε το χώρο Χίλμπερτ L2((G) για κάποιο κατάλληλο μέτρο ολοκλήρωσης πάνω στην ομάδα
G και ορίζουμε Û(g)ψ(g1) = ψ(gg1) για κάθε g, g1 ∈ G.
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όπου στο τελευταίο βήμα απλά αλλάξαμε το όνομα του δείκτη ως προς τον οποίο αθροίζουμε. Οπότε
καταλήγουμε ότι [K̂, T̂a] = 0. Άρα ο τελεστής (12.32) είναι Κάζιμιρ.

Για τις ομάδες SU(2) και SO(3), K̂ = −1
2
ĴJJ

2
, όπως είδαμε στο Κεφ. 11.

12.4 Κινηματικές συμμετρίες

12.4.1 Η ομάδα Χάιζενμπεργκ-Βάυλ
Η πρώτη εμφάνιση ομάδας συμμετρίας στην κβαντική μηχανική έγινε με την ίδια την εργασία

του Χάιζενμπεργκ που θεμελίωσε την κβαντική θεωρία [36]. Η θεμελιώδης σχέση μετάθεσης (για
ένα σωμάτιο σε μία διάσταση)

[x̂, p̂] = iÎ, (12.33)

σε συνδυασμό με τις τετριμμένες σχέσεις [x̂, Î] = [p̂, Î] = 0 ορίζουν την αναπαράσταση μίας συνε-
χούς ομάδας με γεννήτορες x̂, p̂ και Î , η οποία καλείται ομάδα Χάιζενμπεργκ-ΒάυλH1. Ένα στοιχείο
της ομάδας αντιστοιχεί στον μοναδιαίο τελεστή

Û(a, b, c) = exp[iax̂− ibp̂+ icÎ]. (12.34)

Η σχέση πολλαπλασιασμού Εξ. (5.21) που είχαμε βρει στο Κεφ. 5.4.2 συνεπάγεται ότι

Û(a1, b1, c1)Û(a2, b2, c2) = Û [a1 + a2, b1 + b2, c1 + c2 +
1

2
(a2b1 − a1b2]. (12.35)

Δηλαδή η ομάδα Χάιζενμπεργκ-Βάυλ έχει ως στοιχεία (a, b, c) ∈ RRR3 και πράξη

(a1, b1, c1)(a2, b2, c2) = (a1 + a2, b1 + b2, c1 + c2 +
1

2
(a2b1 − a1b2)). (12.36)

H n-διάστατη ομάδα Χάιζενμπεργκ-ΒάυλHn έχει 2n + 1 γεννήτορες, n τελεστές θέσεις x̂i, n τε-
λεστές ορμής p̂i και τη μονάδα Î (όπου i = 1, 2, . . . , n). Οι σχέσεις μετάθεσης είναι

[x̂i, x̂j] = 0 [p̂i, p̂j] = 0 [x̂i, p̂j] = iδij Î , (12.37)

και οι αντίστοιχοι τελεστές Βάυλ Û(aaa, bbb, c) = exp[iaaa · x̂xx− ibbb · p̂pp+ icÎ] ικανοποιούν τις σχέσεις

Û(aaa1, bbb1, c1)Û(aaa2, bbb2, c2) = Û(aaa1 + aaa2, bbb1 + bbb2, c1 + c2 +
1

2
(aaa2 · bbb1 − aaa1 · bbb2)) (12.38)

οι οποίες εύκολα αποδεικνύονται χρησιμοποιώντας την ταυτότητα BCH. Δηλαδή η ομάδα Hn έχει
στοιχεία (aaa, bbb, c) ∈ RRR2n+1 και πράξη

(aaa1, bbb1, c1)(aaa2, bbb2, c2) = (aaa1 + aaa2, bbb1 + bbb2, c1 + c2 +
1

2
(aaa2 · bbb1 − aaa1 · bbb2)). (12.39)

Όπως έχουμε δει, η πιο συνήθης αναπαράσταση της ομάδαςHn είναι η γνωστή αναπαράσταση
Σρέντινγκερ, στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRRn, dnx), όπου x̂iψ(xxx) = xiψ(xxx) και p̂iψ(xxx) = −i ∂

∂xi
ψ(xxx).

Η αναπαράσταση Σρέντινγκερ είναι μη αναγώγιμη. Για να το επιβεβαιώσουμε, εξετάζουμε την
περίπτωση n = 1, η γενίκευση είναι άμεση. Τα γενικευμένα ιδιοδιανύσματα του τελεστή θέσης x̂
στο L2(RRR) δεν είναι εκφυλισμένα. Άρα αν ένας τελεστής Â μετατίθεται με το x̂, μπορεί να γραφεί
ως f(x̂) για κάποια συνάρτηση f . Οπότε [Â, p̂] = [f(x̂), p] = if ′(x̂). Ο Â μετατίθεται και με το p̂
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μόνο αν f ′ = 0, δηλαδή αν η f είναι σταθερή. Άρα ο μόνος τελεστής που μετατίθεται με όλους τους
γεννήτορες είναι πολλαπλάσιο της μονάδας. Από το λήμμα του Σουρ η αναπαράσταση Σρέντινγκερ
είναι μη αναγώγιμη.

Βέβαια η αναπαράσταση Σρέντινγκερ δεν είναι μοναδική. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να θε-
ωρήσει την αναπαράσταση ορμής στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRRn, dnp), όπου x̂ψ(ppp) = i ∂

∂pi
ψ(ppp) και

p̂ψ(ppp) = piψ(ppp). Για την ακρίβεια, υπάρχουν άπειρες μοναδιαίες αναπαραστάσεις, οπότε τίθεται
το ερώτημα κατά πόσο οι φυσικές προβλέψεις εξαρτώνται από την επιλογή της αναπαράστασης.

Η απάντηση είναι αρνητική (ευτυχώς!) και τεκμηριώνεται από ένα σημαντικό θεώρημα των Στό-
ουν (M. Stone) [78, 79] και φον Νόιμαν [206, 80].

Θεώρημα 12.4 Όλες οι αναπαραστάσεις της ομάδαςHn είναι μοναδιαία ισοδύναμες με την ανα-
παράσταση Σρέντινγκερ.

Το θεώρημα Στόουν-φον Νόιμαν είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας γιατί επιβεβαίωσε με αυ-
στηρό τρόπο την πλήρη ισοδυναμία της μηχανικής πινάκων του Χάιζενμπεργκ με την κυματομηχανική
του Σρέντινγκερ. Σημαίνει ότι μπορούμε να επιλέγουμε οποιαδήποτε αναπαράσταση της ομάδας
Hn μας είναι πιο βολική για ένα δεδομένο υπολογισμό. Τονίζω ότι το θεώρημα Στόουν-φον Νόιμαν
αφορά πεπερασμένες τιμές του n. Δεν ισχύει για την ομάδα Χάιζενμπεργκ-Βάυλ με άπειρους γεννή-
τορες, για την οποία υπάρχουν πολλές αναπαραστάσεις που δεν είναι μοναδιαία ισοδύναμες. Μια
σκιαγράφηση της απόδειξης του θεωρήματος Στόουν-φον Νόιμαν δίνεται στο ένθετο 12.1.

Ένθετο 12.1. Απόδειξη του θεωρήματος Στόουν-φον Νόιμαν

Θα δώσουμε μία μη τεχνική απόδειξη του θεωρήματος Στόουν-φον Νόιμαν για n = 1. Η γενίκευση για
οποιαδήποτε πεπερασμένη τιμή του n είναι άμεση.

Έστω Q̂ και P̂ τελεστές σε ένα χώρο Χίλμπερτ H που ικανοποιούν τη σχέση μετάθεσης [Q̂, P̂ = iÎ .
Ισοδύναμα έστω μοναδιαίοι τελεστές Û(a, b, c) = exp[iaQ̂−ibP̂+icÎ] στοH που ικανοποιούν τον κανόνα
πολλαπλασιασμού (12.35). Θα δείξουμε ότιH = ⊕rKr, όπου σε κάθε υπόχωροKr υπάρχει μία μοναδιαία
αναπαράσταση της ομάδαςH1, μοναδιαία ισοδύναμη με την αναπαράσταση Σρέντινγκερ.

Καταρχάς ορίζουμε τους αυξητικούς και μειωτικούς τελεστές Â = 1√
2
(Q̂ + iP̂ ), Â† = 1√

2
(Q̂ − iP̂ ),

που ικανοποιούν τη σχέση μετάθεσης [Â, Â†] = Î . Ορίζουμε τους τελεστές V̂ (w) = exp(wÂ† −w∗Â) που
ταυτίζονται με τους Û(a, b, 0) για w = 1√

2
(a+ ib).

Στο Κεφ. 6.2.1 δείξαμε ότι ο μειωτικός τελεστής â έχει τουλάχιστον μία μηδενική ιδιοτιμή. Η ανάλυση
βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη σχέση μετάθεσης, οπότε μεταφέρεται άμεσα και στον τελεστή Â.
(Μια πιο αυστηρή απόδειξη απαιτεί έλεγχο των πεδίων ορισμού των τελεστών Â και Â†, ή, καλύτερα, χρήση
αποκλειστικά των τελεστών Βάυλ που δεν έχουν προβλήματα ορισμού σε όλα τα βήματα της απόδειξης.)

Έστω L ο ιδιόχωρο του Â για ιδιοτιμή μηδέν. Διαλέγουμε μία ορθοκανονική βάση στον L, έστω με
διανύσματα |ϕr⟩. Οι V̂ (w) ικανοποιούν το ανάλογο της ταυτότητας (6.45), από την οποία προκύπτει ότι

⟨ϕr|V̂ (w)|ϕr′⟩ = e−
|w|2

2 ⟨ϕr|ewÂ
†
|ϕr′⟩ = e−

|w|2
2 ⟨ϕr|ϕr′⟩ = e−

|w|2
2 δrr′ . (12.40)

Ορίζουμε ως Kr τον υπόχωρο που σαρώνεται από τα διανύσματα |w, r⟩ = V̂ (w)|ϕr⟩ και τους γραμ-
μικούς τους συνδυασμούς για σταθερό r. Η Εξ. (12.40) σημαίνει ότι ⟨w, r|w′, r′⟩ = 0 για r ̸= r′. Άρα οι
υπόχωροιKr είναι μεταξύ τους ορθογώνιοι.

Σε κάθεKr ορίζεται μία μοναδιαία αναπαράσταση τηςH1, μέσω των μοναδιαίων τελεστών V̂r(z),

V̂r(w)|z, r⟩ = e
1
2 (z

∗w−w∗z)|z + w, r⟩. (12.41)

Τα διανύσματα |z, r⟩ για σταθερό r ταυτίζονται με τις σύμφωνες καταστάσεις του αρμονικού ταλαντωτή, οι
οποίες σαρώνουν το χώρο ΧίλμπερτL2(RRR) ενώ ο ορισμός (12.41) είναι πλήρως ισοδύναμος με την Εξ. (6.47)
που αντιστοιχεί στην αναπαράσταση Σρέντινγκερ. Οι δύο αναπαραστάσεις προκύπτουν άμεσα μοναδιαία
ισοδύναμες.
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Για να ολοκληρώσουμε την απόδειξη πρέπει να δείξουμε ότι ⊕rKr = H. Έστω Ê ο προβολικός τε-
λεστής του ⊕rKr. Από κατασκευής V̂ †(w)ÊV̂ (w) = Ê για κάθε w, απ’ όπου προκύπτει ότι [Â, Ê] =
[Â†, Ê] = 0. ΈστωK⊥ ο συμπληρωματικός υπόχωρος του ⊕rKr. ΑνK⊥ ̸= ∅, οι προβολές των Â και Â†

στον K⊥ θα ικανοποιούν τις κανονικές σχέσεις μετάθεσης. Άρα θα υπάρχει και ένα διάνυσμα |ψ⟩ ∈ K⊥

που θα ικανοποιεί Â|ψ⟩ = 0, σε αντίθεση με την αρχική μας υπόθεση.

12.4.2 Κινηματικές συμμετρίες και κανονικός κβαντισμός
Το προφανές ερώτημα που προέκυψε αμέσως μετά τη διατύπωση της θεμελιώδους σχέσης με-

τάθεσης (12.33) από τον Χάιζενμπεργκ ήταν το “γιατί αυτή η σχέση;” Η θέση και η ορμή είναι παρα-
τηρήσιμες ποσότητες που τις γνωρίζουμε από την κλασική φυσική στο επίπεδο του μακρόκοσμου.
Εκεί αντιστοιχούν σε συναρτήσεις πάνω στον καταστατικό χώρο. Γιατί στο επίπεδο της κβαντικής θε-
ωρίας εστιάζουμε σε μία καθαρά αλγεβρική σχέση που ικανοποιούν και, επίσης, πώς μπορούμε να
δούμε τη συμμετρία στο επίπεδο της κλασικής φυσικής;

Η πρώτη απόπειρα απάντησης σ’ αυτό το ερώτημα έγινε από τον Ντιράκ [212, 49]. Σε ένα κλασικό
Χαμιλτόνιο σύστημα που περιγράφεται από έναν καταστατικό χώρο Γ ορίζεται η αγκύλη Πουασόν,
με την οποία δύο συναρτήσεις F καιG στο Γ αντιστοιχίζονται σε μία συνάρτηση {F,G} στο Γ, σύμ-
φωνα με την Εξ. (1.7). Οι αγκύλες Πουασόν (βλ. κεφ. 1.2.2) έχουν ιδιότητες παρόμοιες με το μεταθέτη
τελεστών.

Σε καταστατικό χώρο Γ = RRR2n με στοιχεία (xi, pi), i = 1, 2, . . . n, οι θεμελιώδεις αγκύλες Πουα-
σόν

{xi, xj} = 0, {pi, pj} = 0, {xi, pj} = δab. (12.42)

Ησύγκρισημε τις κβαντικές σχέσηςμετάθεσης, Εξ. (12.37), υποδεικνύει τους εξής κανόνες μετάβασης
από κλασική σε κβαντική περιγραφή.

1. Οι συναρτήσεις xi και pi στο Γ αντιστοιχούν στους τελεστές x̂i και p̂i στο χώρο ΧίλμπερτH.
2. Κάθε συνάρτηση f(xi) στο Γ αντιστοιχεί στον τελεστή f(x̂i) και κάθε συνάρτηση g(pi) στο Γ

αντιστοιχεί στον τελεστή g(p̂i).
3. Αν οι συναρτήσεις F καιG στο Γ αντιστοιχούν σε τελεστές Â και B̂ αντίστοιχα, τότε η συνάρ-

τηση F +G αντιστοιχεί στον τελεστή Â+ B̂.
4. Η αγκύλη Πουασόν {·, ·} στο Γ αντιστοιχεί στο 1

i
[·, ·], όπου [·, ·] ο μεταθέτης τελεστών στοH.

Οι παραπάνω κανόνες είναι εξαιρετικά χρήσιμοι. Για παράδειγμα, επιτρέπουν να προσδιορί-
σουμε τη Χαμιλτονιανή ενός σωματιδίου ως τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ = p̂2

2m
+ V (x̂), από την κλασική

συνάρτηση ΧάμιλτονH(x, p) = p2

2m
+ V (x). Βεβαίως δε λένε κάτι για την αναπαράσταση συναρτή-

σεων που περιλαμβάνουν γινόμενα x και p, γιατί αυτοί δεν έχουν μοναδική αντιστοίχιση με τελεστές.
Για παράδειγμα η κλασική συνάρτηση xp2, μπορεί να αντιστοιχιστεί είτε στον τελεστή 1

2
(x̂p̂2 + p̂2x̂)

είτε στον τελεστή p̂x̂p̂. Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας επιλογής.
Το πρόβλημα είναι ότι οι κανόνες 1-4 δεν είναι λογικά συνεπείς. Όπως διαπιστώθηκε από τον

Γκρούνβολντ (H. J. Groenwold) [213], οδηγούν σε αντίφαση. Στο κλασικό επίπεδο ισχύει η ακόλουθη
ταυτότητα

{x3, p3}+ 1

12
{{p2, x3}, {x2, p3}} = 0. (12.43)

Οι κανόνες αντιστοίχισης 1-4 δίνουν ότι

1

i
[x̂3, p̂3] +

1

12i
[
1

i
[p̂2, x̂3],

1

i
[x̂2, p̂3]] = −3. (12.44)
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Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε απλές συναρτήσεις στον καταστατικό χώρο
όπως η x3 ή η p2 με τους αντίστοιχους τελεστές x̂3 ή p̂2, κρατώντας μία συνεπή αντιστοίχιση μεταξύ
αγκυλώνΠουασόν και μεταθετών τελεστών.Οπότε τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι ο σωστός κανόνας
αντιστοίχισης κλασικών και κβαντικών ποσοτήτων, ή αν καν υπάρχει τέτοιος κανόνας.

Μία απάντηση είναι να θεωρήσουμε ότι οι Εξ. (12.42) περιγράφουν μία κινηματική συμμετρία, η
οποία αποτελεί το κοινό σημείο της κλασικής και της κβαντικής περιγραφής.

Στο κλασικό επίπεδο μία συμμετρία υλοποιείται μέσω κανονικών μετασχηματισμών. Κάθε συ-
νάρτηση F στον καταστατικό χώρο, ορίζει μία οικογένεια μετασχηματισμών (xa, pa) → (xa, pa)(s)
που προέρχεται από τη λύση των εξισώσεων

∂xa(s)

∂s
= {xa(s), F},

∂pa(s)

∂s
= {pa(s), F}, (12.45)

με αρχική συνθήκη (xa, pa)(0) = (xa, pa). Αυτοί οι μετασχηματισμοί καλούνται μετασχηματισμοί
που ορίζονται από μία συνάρτηση F μέσω της αγκύλης Πουασόν καλούνται κανονικοί και η συνάρ-
τηση F γεννήτοράς τους.

Συμβολίσουμε τον κανονικό μετασχηματισμό που γεννά η συνάρτηση F ως xa → LFs (xa) και
a → LFs (pa). Για F = aaa · xxx− bbb · ppp,

LFs xxx = xxx− sbbb LFs ppp = ppp− saaa. (12.46)

Βλέπουμε ότι η ποσότηταaaa·xxx−bbb·ppp είναι γεννήτορας μετατοπίσεων της θέσης και της ορμής. Ο μετα-
σχηματισμός LFs κλασικά λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο μετασχηματισμός
μέσω τελεστών Βάυλ κβαντικά, Εξ. (5.22). Υπό αυτήν την έννοια η ίδια συμμετρία εμφανίζεται και
στην κλασική και στην κβαντική περιγραφή. Αυτή η συμμετρία περιγράφει τα κινηματικά χαρακτηρι-
στικά του συστήματος, δηλαδή ότι κάθε συντεταγμένη θέσης και κάθε συντεταγμένη ορμής μπορεί
να πάρει τιμές σε όλο το RRR και ότι είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Ουσιαστικά αυτή η συμμετρία
δηλώνει ότι ο κλασικός καταστατικός χώρος είναι γραμμικός.

Η έννοια της κινηματικής συμμετρίας μας προσφέρει μία διαδικασία με την οποία μπορούμε να
κατασκευάσουμε την κβαντική θεωρία ενός συστήματος του οποίου γνωρίζουμε την κλασική περι-
γραφή. Αυτή η διαδικασία καλείται κβαντισμός του κλασικού συστήματος.

1. Προσδιορίζουμε την κινηματική συμμετρία της κλασικής περιγραφής: αναγνωρίζουμε μία συ-
νεχή ομάδαG που δρα μέσω κανονικών μετασχηματισμών στον καταστατικό χώρο και εκφρά-
ζει τα βασικά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Η ομάδα G καλείται κανονική ομάδα του συ-
στήματος [214]. Η ομάδα Χάιζενμπεργκ-Βάυλ είναι η κανονική ομάδα που σχετίζεται με τους
καταστατικούς χώρους της μορφης Γ = RRR2n. Οι γεννήτορες των κανονικών μετασχηματισμών
αντιστοιχούν σε συναρτήσεις Fa πάνω στον καταστατικό χώρο, a = 1, . . . , D, όπου D η διά-
σταση τηςG.

2. Κατασκευάζουμε τις μη-αναγώγιμες μοναδιαίες αναπαραστάσεις της G. Αυτές περιγράφουν
τα απλούστερα κβαντικά συστήματα με αυτή τη συμμετρία. Ένας γεννήτορας T̂a της αναπα-
ράστασης εκφράζει το φυσικό μέγεθος που περιγράφεται κλασικά από τη συνάρτηση Fa στο
Γ.

3. Στην περίπτωση της ομάδας Χάιζενμπεργκ-Βάυλ όλες οι μοναδιαίες αναπαραστάσεις είναι ισο-
δύναμες. Στη γενική περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές μη-ισοδύναμες αναπαραστάσεις,
επιλέγουμε τις κατάλληλες θέτοντας επιπλέον φυσικά κριτήρια (αν υπάρχουν).
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Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κατασκευάσουμε την κβαντική περιγραφή για
συστήματαμεμη-γραμμικούς καταστατικούς χώρους, ναμεταφέρουμε κλασικούς δεσμούςστην κβα-
ντική θεωρία. Μερικά απλά παραδείγματα κανονικών ομάδων που αντιστοιχούν σε κλασικά συστή-
ματα με μη-γραμμικούς καταστατικούς χώρους δίνονται στο ένθετο 12.2. Θα δούμε αργότερα, ότι
για τα απλούστερα κβαντικά συστήματα (σωμάτια), η κανονική ομάδα αντιστοιχεί σε χωροχρονικές
συμμετρίες.

Ένθετο 12.2. Παραδείγματα κανονικής ομάδας

Σωμάτιο σε ημιευθεία.Στο Κεφ. 6.6.1 δείξαμε ότι ένα σωμάτιο σε ημιευθεία περιγράφεται κβαντικά στο
χώρο Χίλμπερτ L2

D(RRR
+) των τετραγωνικά ολοκληρωσιμων συναρτήσεων ψ στην ημιευθεία που ικανο-

ποιούν

ψ(0) = 0. (12.47)

Είχαμε δείξει ότι ο τελεστής p̂ = −i ∂∂x δεν ορίζεται στο χώρο Χίλμπερτ L2
D(RRR

+), γιατί η δράση του σε
μία συνάρτηση που ικανοποιεί τη συνθήκη (12.47) δε μας δίνει μία συνάρτηση που ικανοποιεί την (12.47).
Ωστόσο παρατηρούμε ότι ο τελεστής

π̂ψ(x) =
−i
2
[x
∂ψ

∂x
+
∂(xψ)

∂x
] = −ix∂ψ

∂x
− i

2
ψ (12.48)

είναι αυτοσυζυγής και η δράση του σε μία συνάρτηση ψ(x) διατηρεί τη συνθήκη (12.47). (Αν ο p̂ οριζόταν,
θα γράφαμε π̂ = 1

2 (x̂p̂+ p̂x̂).) Βρίσκουμε τη σχέση μετάθεσης

[x̂, π̂] = ix̂, (12.49)

που σηματοδοτεί την ύπαρξη μίας άλγεβρας Λι με γεννήτορες x̂ και π̂.
Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τους μοναδιαίους τελεστές Û(a, b) = eiax̂−ibπ̂ που αναπαριστούν την

αντίστοιχη ομάδα. Παρατηρούμε ότι οι συναρτήσεις ϕ(x, a, b) = Û(a, b)ψ(x) είναι λύσεις της διαφορικής
εξίσωσης

∂

∂b
ψ = x

∂

∂x
ψ +

1

2
ψ − icxψ, (12.50)

όπου c = a/b. Κανείς άμεσα επιβεβαιώνει ότι η συνάρτηση ϕ(x, a, b) = eb/2+iaxψ(ebx) είναι λύση της Εξ.
(12.50) που ικανοποιεί ϕ(x, 0, 0) = ψ(x), οπότε

Û(a, b)ψ(x) = eb/2+iaxψ(ebx). (12.51)

Υπολογίζουμε το γινόμενο

Û(a1, b1)Û(a2, b2) = (a2 + a1e
b2 , b1 + b2). (12.52)

Αυτό σημαίνει ότι η κανονική ομάδα αποτελείται από ζεύγη (a, b) ∈ RRR2 με πράξη

(a1, b1)(a2, b2) = (a2 + a1e
b2 , b1 + b2), (12.53)

και άρα ταυτίζεται με την αφινική ομάδα Af1.
Στο επίπεδο της κλασικής μηχανικής, το αντίστοιχο σύστημα περιγράφεται από τον καταστατικό χώρο

Γ = RRR+ ×RRR με στοιχεία (x, p). Η συνάρτησηG = ax− bxp είναι γεννήτορας των κανονικών μετασχημα-
τισμών x→ e−sbx, p→ p− as, για κάθε s ∈ RRR.

Σωμάτιο σε κύκλο. Στο Κεφ. 6.6.3 δείξαμε ότι ένα σωμάτιο που κινείται σε κύκλο περιγράφεται από
το χώρο Χίλμπερτ L2(S1) (για ευκολία θεωρούμε τον κύκλο μοναδιαίο) και ότι σ’ αυτό το χώρο Χίλμπερτ
ορίζονται οι αυτοσυζυγείς τελεστές

ĉψ(θ) = cos θψ(θ), ŝψ(θ) = sin θψ(θ), ℓ̂ψ(θ) = −i∂ψ
∂θ
, (12.54)
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οι οποίοι ικανοποιούν τις σχέσεις μετάθεσης

[ĉ, ℓ̂] = −iŝ, [ŝ, ℓ̂] = iĉ, [ĉ, ŝ] = 0, (12.55)

και άρα ορίζουν μία άλγεβρα Λι.
Ο αντίστοιχος μοναδιαίος τελεστής Û(a, b, ϕ) = eiaĉ+ibŝ+iϕℓ̂ δρα σε μία συνάρτηση ως

Û(a, b, ϕ)ψ(θ) = eia cos θ+ib sin θψ[(θ + ϕ)mod2π] (12.56)

Από αυτή τη δράση βρίσκουμε ότι Û(a1, b1, ϕ1)Û(a2, b2, ϕ2) = Û(a′, b′, (ϕ1 + ϕ2)mod2π), όπου(
a′

b′

)
=

(
a1
b1

)
+

(
cosϕ sinϕ
− sinϕ cosϕ

)(
a2
b2

)
(12.57)

Η κανονική ομάδα γι’ αυτό το σύστημα είναι η Ευκλείδεια ομάδα E2.

12.5 Δυναμικές συμμετρίες

12.5.1 Το θεώρημα της Νέτερ
Η αναπαράσταση Û(g) μίας ομάδας G σε ένα χώρο Χίλμπερτ H αντιστοιχεί σε μία δυναμική

συμμετρία όταν αφήνει αναλλοίωτη την εξίσωση χρονικής εξέλιξης του συστήματος. Δηλαδή αν το
διάνυσμα |ψ(t)⟩ είναι λύση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ με Χαμιλτονιανή Ĥ , τότε και τα διανύσματα
Û(g)|ψ(t)⟩ είναι λύσεις της ίδιας εξίσωσης Σρέντινγκερ,

i
∂

∂t
Û(g)|ψ(t)⟩ = ĤÛ(g)|ψ(t)⟩, (12.58)

για κάθε g ∈ G. Ισοδύναμα i ∂
∂t
|ψ(t)⟩ = Û †(g)ĤÛ(g)|ψ(t)⟩. Δεδομένου ότι αυτό πρέπει να ισχύει

για κάθε αρχική κατάσταση |ψ(0)⟩ ∈ H, καταλήγουμε ότι η αναπαράσταση Û(g) ορίζει μία δυναμική
συμμετρία, αν για κάθε g ∈ G

Û †(g)ĤÛ(g) = Ĥ, (12.59)

ή ισοδύναμα

[Û(g), Ĥ] = 0. (12.60)

Καταλήγουμε ότι η αναπαράσταση Û(g) ορίζει μία δυναμική συμμετρία, αν η Χαμιλτόνια είναι Κά-
ζιμιρ. Στη γενική περίπτωση, που η Χαμιλτόνια δεν είναι τελείως εκφυλισμένη (πολλαπλάσιο της
μονάδας), η αναπαράσταση Û(g) είναι αναγώγιμη.

Έστω |n⟩ η βάση που ορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλτονιανής Ĥ καιEn οι αντίστοιχες
ιδιοτιμές . Η Εξ. (12.60) σημαίνει ότι Û(g)Ĥ|n⟩ = ĤÛ(g)|n⟩, ή ισοδύναμα

ĤÛ(g)|n⟩ = EnÛ(g)|n⟩. (12.61)

Άρα το Û(g)|n⟩ είναι ίδιοδιάνυσμα της Ĥ με την ίδια ιδιοτιμήEn. Η αναπαράσταση της Û(g) αφήνει
αναλλοίωτους τους ιδιόχωρους της Χαμιλτονιανής: αν Ĥ =

∑
nEnP̂n, [Û(g), P̂n] = 0, για κάθε

g ∈ G. Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μία μοναδιαία αναπαράσταση της G σε κάθε ιδιόχωρο Vn της
Χαμιλτονιανής Ĥ , η οποία δίνεται από τους τελεστές P̂nÛ(g)P̂n.

Για συνεχή ομάδαG, η Εξ. (12.59) συνεπάγεται ότι

[Ĥ, T̂a] = 0, (12.62)
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για όλους τους γεννήτορες T̂a της αναπαράστασης. Δεδομένου ότι οι γεννήτορες είναι αυτοσυζυγείς
τελεστές που αντιστοιχούν σε παρατηρήσιμα μεγέθη, αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχες κατανομές
πιθανοτήτων διατηρούνται στο χρόνο. Έχουμε δηλαδή μία άμεση σύνδεση μεταξύ συμμετρίας και
διατηρούμενων ποσοτήτων, ο οποία καλείται θεώρημα της Νέτερ (E. Noether).

Θεώρημα της Νέτερ. Αν η Χαμιλτονιανή είναι αναλλοίωτη κάτω από μοναδιαίο μετασχηματισμό
μίας συνεχούς ομάδαςG, τότε κάθε γεννήτορας τηςG ορίζει μία διατηρήσιμη ποσότητα.

Αν η ομάδα G δεν είναι συνεχής, παίρνουμε σχέσεις διατήρησης μόνο για αυτοσυζυγείς τελε-
στές που μπορούν να εκφραστούν ως συναρτήσεις των μοναδιαίων τελεστών Û(g). Για παράδειγμα,
αν οι μετασχηματισμοί πάριτυ P̂ της Εξ. (11.6) αντιστοιχούν σε δυναμική συμμετρία, τότε η σχέση
[P̂, Ĥ] = 0 οδηγεί σε σχέση διατήρησης των κατανομών πιθανοτήτων του τελεστή P̂, αφού ο P̂ είναι
και αυτοσυζυγής και μοναδιαίος.

12.5.2 Η συμμετρία της θεμελιώδους κατάστασης
Στα περισσότερα φυσικά συστήματα, η θεμελιώδης κατάσταση |0⟩ δεν είναι εκφυλισμένη. Αυτό

σημαίνει ότι αντιστοιχεί στην μονοδιάστατη αναπαράσταση της ομάδαςG, δηλαδή οι τελεστές Û(g)
δρουν τετριμμένα,

Û(g)|0⟩ = |0⟩, (12.63)

δηλαδή η θεμελιώδης κατάσταση είναι αναλλοίωτη κάτω από τη συμμετρία.
Για συνεχή ομάδαG διαλέγουμε ένα μοναδιαίο πίνακα Û(g) = eisT̂a για κάποιο γεννήτορα T̂a. Η

Εξ. (12.63) γίνεται eisT̂a|0⟩ = |0⟩. Παραγωγίζοντας ως προς s και θέτοντας s = 0, παίρνουμε

T̂a|0⟩ = 0, (12.64)

δηλαδή ο γεννήτορας μιας δυναμικής συμμετρίας ”καταστρέφει” τη θεμελιώδη κατάσταση.
Ωστόσο αν η |0⟩ είναι εκφυλισμένη, τότε μπορεί να ισχύει Û(g)|0⟩ ̸= |0⟩. Σ’ αυτήν την περίπτωση,

λέμε ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται από αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας.
Για να καταλάβουμε τις παραπάνω έννοιες, ας εξετάσουμε μία μακροσκοπική σφαίρα που απο-

τελείται από κάποιο μέταλλο. Ως κβαντικό σύστημα, περιγράφεται από μία Χαμιλτονιανή Ĥ που
ορίζεται σε ένα χώρο Χίλμπερτ H και η οποία περιγράφει την ενδογενή δυναμική του κάθε ατό-
μου καθώς και την αλληλεπίδρασή μεταξύ των ατόμων. Η Χαμιλτονιανή αυτή είναι αναλλοίωτη ως
προς τις περιστροφές στο χώρο, δηλαδή υπάρχει μία αναπαράσταση Û(O) της ομάδας SO(3) στο
H, έτσι ώστε [Ĥ, Û(O)] = 0. Στον H ορίζεται ο τελεστής M̂i που αντιστοιχεί στις τρεις συνιστώσες
της συνολικής μαγνήτισης του συστήματος. Δεδομένου ότι η μαγνήτιση είναι διάνυσμα, πρέπει να
περιστρέφεται ανάλογα κάτω από τη δράση των Û(O)

Û †(O)M̂iÛ(O) =
∑
j

OijM̂j. (12.65)

Έστω |0⟩ η θεμελιώδης κατάσταση του συστήματος. Αν η κατάσταση δεν είναι εκφυλισμένη τότε
Û(O)|0⟩ = |0⟩. Αν ορίσουμεmi = ⟨0|M̂i|0⟩, παίρνοντας την αναμενόμενη τιμή των δύο σκελών την
Εξ. (12.65) βρίσκουμε

mi =
∑
j

Oijmj. (12.66)
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Δεδομένου ότι η Εξ. (12.66) ισχύει για κάθε O ∈ SO(3), η μόνη λύση είναι mi = 0. Δηλαδή η
αναμενόμενη τιμή της μαγνήτισης μηδενίζεται, κάτι που χαρακτηρίζει τα παραμαγνητικά υλικά, όπως
το αλουμίνιο και το νάτριο, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έτσι που να θεωρεί κανείς ότι το σύστημα
βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση.

Υπάρχουν όμως και τα σιδηρομαγνητικά υλικά, όπως ο σίδηρος και το νικέλιο, τα οποία σε χα-
μηλές θερμοκρασίες εμφανίζουν αυθόρμητη μαγνήτιση mi. Εφόσον mi ̸= 0, η Εξ. (12.66) δεν ικα-
νοποιείται, άρα η θεμελιώδης κατάσταση είναι εκφυλισμένη. Για την ακρίβεια, η κατεύθυνση της
μαγνήτισης nnn = mmm

|mmm| είναι αυτό που ξεχωρίζει τις διαφορετικές ιδιοκαταστάσεις ελάχιστης ενέρ-
γειας, οπότε υπάρχει μία ιδιοκατάσταση |nnn⟩ για κάθε πιθανή κατεύθυνση της μέσης μαγνήτισης.
Το κομμάτι του μετάλλου μπορεί να μαγνητιστεί αυθόρμητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αυτή
που επιλέγεται είναι γενικά από μη επαναλήψιμους παράγοντες (ιστορία του κομματιού, έκθεση σε
πολύ ασθενή μη ελεγχόμενα πεδία κοκ) και ως εκ τούτου είναι αυθόρμητη. Βεβαίως, οι καταστάσεις
ελάχιστης ενέργειας |nnn⟩ δεν είναι αναλλοίωτες κάτω από τους μετασχηματισμούς των περιστροφών,
αφού Û(O)|nnn⟩ = |nnn⟩.

Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας υπάρχει μόνο σε συστήματα που χαρακτηρίζονται από άπει-
ρους βαθμούς ελευθερίας, όπως τα κβαντικά πεδία, ή συστήματα πολλών σωματιδίων στο λεγό-
μενο θερμοδυναμικό όριο όπου ο όγκος V και ο αριθμός των σωματιδίων N τείνουν στο άπειρο με
το λόγο N/V να μένει σταθερός. Σε συστήματα με πεπερασμένους βαθμούς ελευθερίας, η θεμε-
λιώδης κατάσταση είναι συνήθως μη εκφυλισμένη. Ακόμα και αν η αντίστοιχη κλασική Χαμιλτονιανή
έχει πολλές διαφορετικές καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας, όπως για παράδειγμα ένας τελεστής Σρέ-
ντινγκερ Ĥ = 1

2m
p̂2 + V (x̂), όπου το δυναμικό έχει πολλά ελάχιστα με ίδια τιμή Vmin, η κβαντική

θεμελιώδης κατάσταση δεν είναι εκφυλισμένη και αντιστοιχεί σε επαλληλία καταστάσεων εντοπι-
σμένων στα διαφορετικά ελάχιστα. Είδαμε ένα παράδειγμα στο Κεφ. 6, στο διπλό πηγάδι δυναμικού
δέλτα, όπου η θεμελιώδης κατάσταση είναι μοναδική, παρότι το αντίστοιχο κλασικό σύστημα έχεις
δύο διαφορετικές καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας.

Ερωτήσεις
1. Μπορεί δύο διαφορετικές ομάδες Λι να έχουν την ίδια άλγεβρα Λι;
2. Αν η Χαμιλτονιανή ενός συστήματος είναι αναλλοίωτη κάτω από τη δράση μιας μοναδιαίας αναπαρά-

στασης της ομάδας SU(n), πόσες ανεξάρτητες διατηρήσιμες ποσότητες ορίζονται;
3. Αν ένα κλασικό σύστημα έχειN διαφορετικές καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας, τότε και η θεμελιώδης

κατάσταση του αντίστοιχου κβαντικού συστήματος έχειN -στο εκφυλισμό. Σωστό ή λάθος;

Ασκήσεις
1. Επιβεβαιώστε τις ιδιότητες συνεκτικότητας και συμπάγειας για τις ομάδες που περιγράφονται στο Κεφ.

12.1.2.
2. Δείξτε ότι οι άλγεβρες Λι των ομάδων SL(2,RRR) και SO(2, 1) ταυτίζονται. Δείξτε ότι οι ομάδες είναι

σχεδόν ισομορφικές: κάθε στοιχείο του SO(2, 1) αντιστοιχεί σε δύο στοιχεία A και−A του SL(2,RRR).

3. Έστω σύστημα δύο αρμονικών ταλαντωτών ίδιας συχνότητας, με âi, â†i τους αυξητικούς και μειωτικούς
τελεστές, όπου i = 1, 2. (α) Δείξτε ότι οι τελεστές Ĵ1 = 1

2(â
†
1â2 + â†2â1), Ĵ2 = 1

2i(â
†
1â2 − â†2â1),

Ĵ3 = 1
2(â

†
1â1 − â†2â2) είναι γεννήτορες μιας μοναδιαίας αναπαράστασης της SU(2). (β) Δείξτε ότι οι

τελεστές K̂1 = 1
2(â

†
1â

†
2 + â1â2), K̂2 = 1

2i(â
†
1â

†
2 − â1â2), K̂3 = 1

2(Î + â†1â1 + â†2â2), είναι γεννήτορες
μιας μοναδιαίας αναπαράστασης της SL(2,RRR). (γ) Γράψτε τους Κάζιμιρ των δύο ομάδων συναρτήσει
των âi και â†i .
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4. Δείξτε ότι οι τελεστές K̂1 =
L
π tan

(
πx
2L

)
και K̂2 = −i sin

(
πx
L

)
∂
∂x − i πL cos

(
πx
L

)
είναι αυτοσυζυγείς στο

L2
D([0, L]) και ότι οι μεταθέτες τους ικανοποιούν την άλγεβρα Λι της αφινικής ομάδας.

5. Ο γραμμικός μετασχηματισμός (x, p) → (ax+ bp, cx+ dp) στοRRR2 είναι κανονικός για ad− bc = 1. (α)
Προσδιορίστε τους γεννήτορες αυτών των κανονικών μετασχηματισμών. (β) Βρείτε τους μοναδιαίους
τελεστές Û στο L2(RRR) που υλοποιούν αυτούς τους μετασχηματισμούς κβαντικά: Û †x̂Û = ax̂+ bp̂ και
Û †p̂Û = cx̂+ dp̂.

6. Γράψτεόλους τους δυνατούςαυτοσυζυγείς τελεστές πουαντιστοιχούνστην κλασικήσυνάρτησηF (x) =
x3p3.

7. Αποδείξτε τις Εξ. (12.43) και (12.44).
8. Θεωρείστε σύστημαN μηαλληλεπιδρώντωναρμονικών ταλαντωτώνμε την ίδια συχνότηταω. (α) Δείξτε

ότι στο χώρο Χίλμπερτ του συστήματος ορίζεται μία μοναδιαία αναπαράσταση της ομάδας SU(N) που
αφήνει τη Χαμιλτονιανή αναλλοίωτη. (β) Βρείτε τους γεννήτορες της αναπράστασης (γ) Ποιες είναι οι
διαστάσεις των τριών ιδιοχώρων της Χαμιλτονιανής με τη χαμηλότερη ενέργεια;

Βιβλιογραφία
• Για ημι-εκλαϊκευτικές περιγραφές του πώς χρησιμοποιείται η έννοια της συμμετρίας στη σύγχρονη φυ-

σική βλ. το βιβλίο Par cle or Wave του συγγραφέα [4] και το βιβλίο του Zee [215]. Για εισαγωγή στη
θεωρία ομάδων με έμφαση στις εφαρμογές της στη φυσική προτείνω τα βιβλία των Jones [216] και
Ramond [217]. Για περισσότερες λεπτομέρειες συνιστώ το βιβλίο των Barut και Raczka [218]. Για τον
κβαντισμό με την κανονική ομάδα, βλ. το άρθρο του Isham[214]. Μία εναλλακτική μέθοδος είναι γεω-
μετρικός κβαντισμός [219].
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Κεφάλαιο 13

Σωμάτια στις τρεις διαστάσεις

13.1 Ο τελεστής Σρέντινγκερ στις τρεις διαστάσεις

13.1.1 Γενική περιγραφή
Προκειμένου να μελετήσουμε ένα σύνθετο σύστημα, πρέπει να το αναλύσουμε σε απλούστερα.

Τα απλούστερα συστήματα στην κλασική φυσική είναι τα σωματίδια, δηλαδή σημειακά σώματα που
κινούνται στο χώρο. Ένα σωματίδιο περιγράφεται από τρεις συντεταγμένες θέσεις και τρεις ορμής,
οπότε o καταστατικός του χώρος είναι οRRR6. Πλέον ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφή είναι ανεπαρκής.
Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ένα σωμάτιο περιγράφεται και από έναν επιπλέον βαθμό
ελευθερίας που καλείται σπιν και οι οποίος δεν ταιριάζει με την εικόνα των σημειακών σωματιδίων
της κλασικής μηχανικής.

Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη του σπιν, ή να το μελετήσουμε ξε-
χωριστά από τους υπόλοιπους βαθμούς ελευθερίας. Τότε οι έξι βαθμοί ελευθερίας θέσης και ορμής
αρκούν για να περιγράψουν ένα σημειακό σωματίδιο. Όταν λέμε σημειακό σωματίδιο εννοούμε ότι
δεν ενδιαφερόμαστε για την εσωτερική του δομή. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι το σωμάτιο είναι
πραγματικά στοιχειώδες, αλλά ότι ή ύπαρξη ή όχι εσωτερικής δομής δεν έχει σχέση με το ερώτημα
που εξετάζουμε. Για παράδειγμα, όταν μελετούμε την ατομική δομή μπορούμε να αγνοήσουμε την
εσωτερική δομή του ατομικού πυρήνα, ή αν μας ενδιαφέρει μόνο η κίνηση ενός ιόντος εντός ενός
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μπορούμε εστιάζουμε μόνο στους βαθμούς ελευθερίας του κέντρου μά-
ζας του ιόντος.

Αν αγνοήσουμε το σπιν, αντιστοιχίζουμε σε κάθε σωμάτιο ένα χώρο Χίλμπερτ H στον οποίον
ορίζονται τελεστές που ικανοποιούν τις βασικές σχέσεις μετάθεσης

[x̂i, x̂j] = 0 [p̂i, p̂j] = 0 [x̂i, p̂j] = iδij Î , (13.1)

όπου i, j = 1, 2, 3. Όπως είδαμε στο Κεφ. 12.3, όλες οι αναπαραστάσεις των σχέσεων μετάθεσης
είναι ισοδύναμες με την αναπαράσταση Σρέντινγκερ, σύμφωνα με την οποία (α) ο χώρος Χίλμπερτ
H ταυτίζεται με το L2(RRR3), (β) o τελεστής θέσης είναι πολλαπλασιαστικός: x̂iψ(rrr) = xiψ(rrr), και (γ)
ο τελεστής ορμής είναι διαφορικός: p̂iψ(rrr) = −i ∂

∂xi
ψ(rrr), όπου rrr = (x1, x2, x3).

Για ένα ελεύθερο σωμάτιο μάζαςm, η Χαμιλτονιανή είναι Ĥ = 1
2m
p̂pp2, ενώ παρουσία ενός δυνα-

μικού V (rrr), η Χαμιλτονιανή

Ĥ =
1

2m
p̂pp2 + V (rrr) (13.2)

είναι ο τρισδιάστατος τελεστής Σρέντινγκερ.
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Οτρισδιάστατος τελεστής Σρέντινγκερπεριγράφει όχι μόνο ένασωμάτιο σε εξωτερικό πεδίο αλλά
και όλα τα συστήματα δύο σωματιδίων με δυναμικά αλληλεπίδρασης που εξαρτώνται μόνο από τη
σχετική θέσηxxx1 −xxx2 των σωματιδίων. Για να το διαπιστώσουμε, εξετάζουμε ένα σύστημα που απο-
τελείται από δύο σωμάτια μάζας m1 και m2, που αλληλεπιδρούν μέσω δυναμικού V (x̂xx1 − x̂xx2). Η
Χαμιλτονιανή είναι της μορφής

Ĥ =
p̂pp21
2m1

+
p̂pp22
2m2

+ V (x̂xx1 − x̂xx2), (13.3)

όπου x̂xxa, p̂ppa, a = 1, 2 οι τελεστές θέσης και ορμής των σωματιδίων. Ορίζουμε τη θέση του κέντρου
μάζας R̂RR = (m1x̂xx1 +m2x̂xx2)/(m1 +m2), την ορμή του κέντρου μάζας P̂PP = p̂pp1 + p̂pp2, τη σχετική θέση
r̂rr = x̂xx1 − x̂xx2 και την αντίστοιχη ορμή της p̂pp = (m1p̂pp1 −m2p̂pp2)/(m1 +m2). Αμέσως βρίσκουμε ότι το
κάθε ζεύγος R̂RR, P̂PP και r̂, p̂ ικανοποιεί τις θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης.

Η Χαμιλτονιανή (13.3) γράφεται ως

Ĥ = ĤKM + Ĥrel. (13.4)

Στην Εξ. (13.4),

ĤKM =
1

2M
P̂PP

2
(13.5)

είναι η Χαμιλτονιανή του κέντρου μάζας, που αντιστοιχεί σε ελεύθερο σωμάτιο μάζαςM = m1+m2,
και

Ĥrel =
p̂pp2

2µ
+ V (r̂rr) (13.6)

είναι η Χαμιλτονιανή που περιγράφει τους σχετικούς βαθμούς ελευθερίας του συστήματος των δύο
σωματιδίων. Αντιστοιχεί στον τελεστή Σρέντινγκερ για σωμάτιο μάζας µ = m1m2/(m1 + m2). Η
ποσότητα µ καλείται ανηγμένη μάζα του συστήματος των δύο σωματιδίων.

Σε ότι ακολουθεί θα χρησιμοποιούμε εκφράσεις που αφορούν σωμάτιο σε εξωτερικό δυναμικό,
κρατώντας όμως υπόψη ότι τα αποτελέσματα άμεσα μεταφράζονται σε σύστημα δύο σωμάτων.

13.1.2 Ιδιοκαταστάσεις θετικής και αρνητικής ενέργειας
Αν το δυναμικό V (rrr) ≥ 0 για κάθε r, ο τελεστής Σρέντινγκερ Ĥ (13.2) είναι θετικός, αφού p̂pp2 ≥ 0.

Με το ίδιο σκεπτικό, αν το δυναμικό έχει ένα κάτω φράγμα Vmin, τότε Ĥ ≥ VminÎ .
Έστω δυναμικό V (rrr) που μηδενίζεται στο άπειρο: limr→∞ V (rrr) = 0, όπου r = |rrr|. Στη κλασική

φυσική, αυτή η απαίτηση σημαίνει ότι ένα σωμάτιο με θετική ενέργεια μπορεί να βρεθεί στο άπειρο,
ενώ ένα σωμάτιο με αρνητική ενέργεια δεν μπορεί. Το σωμάτιο με αρνητική ενέργεια δεν μπορεί να
ξεφύγει από την περιοχή του χώρου στην οποία το δυναμικό είναι ελκτικό, κινείται σε μία φραγμένη
περιοχή του χώρου, οπότε λέμε ότι βρίσκεται σε μια δέσμια κατάσταση. Όπως είδαμε στη μελέτη του
τελεστή Σρέντινγκερ στη μία διάσταση (Κεφ. 6.3), το ίδιο ισχύει και στην κβαντική θεωρία. Οι θετικές
τιμές της ενέργειας αντιστοιχούν σε συνεχές φάσμα και γενικευμένες ιδιοκαταστάσεις που εκτείνο-
νται ως το άπειρο, ενώ οι αρνητικές τιμές της ενέργειας σε διακριτό φάσμα και ιδιοκαταστάσεις που
επειδή είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες μηδενίζονται στο άπειρο. Ωστόσο αυτή η διαπίστωση εί-
ναι ένας κανόνας που ισχύει για τα περισσότερα δυναμικά με φυσικό ενδιαφέρον και όχι μια ακριβής
μαθηματική πρόταση όπως στην κλασική φυσική. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν δυναμικά για τα οποία
μπορούν να βρεθούν δέσμιες καταστάσεις θετικής ενέργειας [220, 221]. Αυτές οι καταστάσεις δεν
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έχουν κάποιο ανάλογο στην κλασική μηχανική. Ένα παράδειγμα τέτοιας κατάστασης περιγράφεται
στο ένθετο 13.1.

Σε κάθε περίπτωση, αν V (rrr) ≤ 0 για κάθε r, όλες οι δέσμιες καταστάσεις αντιστοιχούν σε αρνητι-
κές ενέργειες. Αν υπήρχε ιδιοκατάσταση ψ θετικής ενέργειαςE > 0, στο όριο που r → ∞ θα είχαμε
∇2ψ + 2mEψ = 0, με λύσεις της μορφής eikkk·rrr, για |kkk| =

√
2mE, οι οποίες δεν είναι τετραγωνικά

ολοκληρώσιμες.

Ένθετο 13.1. Δέσμιες καταστάσεις θετικής ενέργειας

Θα κατασκευάσουμε εκπεφρασμένα ένα δυναμικό V (rrr) το οποίο επιδέχεται δέσμιες καταστάσεις θετικής
ενέργειας, ακολουθώντας το σκεπτικό των φον Νόιμαν και Βίγκνερ [220].

Γράφουμε την εξίσωση ιδιοτιμών Ĥψ = Eψ για τη Χαμιλτονιανή (13.2) ως

V = E +
∇2ψ

2mψ
, (13.7)

και εξετάζουμε λύσεις της μορφής

ψ(rrr) =
sin kr
kr

f(r), (13.8)

όπου r = |rrr| και E = k2

2m . Η ψ είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη αν η συνάρτηση f(r) μηδενίζεται στο
άπειρο ως r−a για a > 1

2 . Παρατηρούμε, ότι για f(r) = 1, η συνάρτηση (13.8) είναι λύση της Εξ. (13.7) για
V = 0.

Αντικαθιστούμε την Εξ. (13.8) στην Εξ. (13.7) και παίρνουμε

V (r) =
1

m
k cot(kr)

f ′

f
+

1

2m

f ′′

f
. (13.9)

Για να παραμένει το δυναμικό V (r) φραγμένο, πρέπει η f ′/f να μηδενίζεται στους πόλους του cot(kr),
δηλαδή στα σημεία όπου του sin(kr) = 0. Επιλέγουμε τη συνάρτηση

f(r) =
1

C2 + (2kr − sin(2kr))2
, (13.10)

όπουC μία σταθερά, η οποία όντως ικανοποιεί αυτήν την ιδιότητα. Η f μηδενίζεται ασυμπτωτικά σαν r−2,
οπότε η ψ είναι ολοκληρώσιμη. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (13.9) βρίσκουμε ότι

V (r) = − 64C2k2 sin4(kr)
m[C2 + (2kr − sin(2kr))2]2

+

48k2 sin4(kr)− 8k2[2kr − sin(2kr)] sin(2kr)
m[C2 + (2kr − sin(2kr))2]

. (13.10)

Τοδυναμικό (13.10) μηδενίζεται στο κέντροωςV (r) ∼ r4. ΣτοάπειροσυμπεριφέρεταιωςV (r) ∼ sin(kr)/r,
δηλαδή είναι μεγάλης εμβέλειας σαν το δυναμικό Κουλόμπ και αλλάζει περιοδικά πρόσημο.

Καταλήγουμε ότι η τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση (13.8) για f που δίνεται από την Εξ. (13.10)
είναι ιδιοσυνάρτηση του τελεστή Σρέντινγκερ για το δυναμικό (13.10 με θετική ιδιοτιμή.

13.1.3 Κατάσταση ελάχιστης ενέργειας
Όπως αναφέραμε στο Κεφ. 8.2.1, το φάσμα της Χαμιλτονιανής ενός συστήματος πρέπει να είναι

φραγμένο από κάτω, δηλαδή υπάρχει μία κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Είναι ένα ιδιάζον και πολύ
σημαντικό χαρακτηριστικό της κβαντικής θεωρίας, ότι κάτωφράγμα υπάρχει ακόμα και για δυναμικά
που δεν είναι φραγμένα από κάτω. Θυμίζουμε το δυναμικό Κουλόμπ V (r) = − e2

r
στο άτομο του
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υδρογόνου. Κλασικά δεν υπάρχει κατάσταση ελάχιστης ενέργειας, γιατί η ενέργεια τείνει στο−∞ για
r → 0. Αυτός ήταν ο λόγος που το αρχικό μοντέλο του Ράδερφορντ για το άτομο ήταν προβληματικό.

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τα δυναμικά που επιτρέπουν Χαμιλτονιανή είναι φραγμένη χρη-
σιμοποιώντας την ακόλουθη ανισότητα.

Πρόταση 13.1 (Ανισότητα του Χάρντι (Hardy)) Για κάθε |ψ⟩ ∈ L2(RRR3),

⟨ψ|p̂pp2|ψ⟩ ≥ 1

4
⟨ψ|r̂−2|ψ⟩. (13.11)

Απόδειξη. Καταρχάς γράφουμε ⟨ψ|p̂2|ψ⟩ = −
∫
d3xψ∗∇2ψ = −

∫
d3x∇∇∇ · (ψ∗∇∇∇ψ) +

∫
d3x|∇ψ|2. Ο πρώτος

από τους δυο όρους, βάσει του θεωρήματος του Γκάους, ισούται με το επιφανειακό ολοκλήρωμα−
∫
S∞

d2σσσ ·
(ψ∗∇∇∇ψ) σε μια δισδιάστατη επιφάνεια S∞ στο άπειρο. Καθώς τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις μη-
δενίζονται στο άπειρο, αυτός ο όρος είναι μηδέν. Οπότε ⟨ψ|p̂2|ψ⟩ =

∫
d3x|∇ψ|2.

Γράφουμεψ(rrr) = g(rrr)/
√
r. Για να είναι συνάρτησηψ τετραγωνικα ολοκληρώσιμηπρέπει να ισχύει g(0) =

g(∞) = 0. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε

|∇ψ|2 = 1

4

|ψ|2

r2
+

|∇g|2

r
−

∂
∂r |g|

2

2r2
.

Σε σφαιρικές συντεταγμένες, d3x = r2 sin θdrdθdϕ. Η ολοκλήρωση του τελευταίου όρου στην παραπάνω
εξίσωση δίνει τιμή ανάλογη του

∫∞
0 dr ∂|g|

2

∂r = g(∞)−g(0) = 0. Οπότε,
∫
d3x[|∇ψ|2− 1

4
|ψ|2
r2

] ≥
∫
d3x |∇g|2

r ≥
0 και καταλήγουμε στο ζητούμενο.

Η ανισότητα του Χάρντι σημαίνει ότι ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ ⟨ψ| 1
8m
r̂−2 + V (r̂rr)|ψ⟩. H Χαμιλτονιανή Ĥ είναι

φραγμένη από κάτω αν η ποσότητα V (rrr) + 1
8mr2

έχει ένα ελάχιστο, δηλαδή αν υπάρχει σταθερά V0,
ώστε

V (rrr) ≥ − 1

8mr2
+ V0. (13.11)

Για τιμές του r κοντά στο μηδέν, η σταθερά V0 συνεισφέρει αμελητέα στο δεξιό όρο της Εξ. (13.11).
Οπότε για να είναι φραγμένη η ενέργεια από κάτω απαιτείται το δυναμικό να απειρίζεται στο r → 0
πιο αργά από r−2. Το δυναμικό Κουλόμπ ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη. Δεδομένου ότι οι δυνάμεις
Κουλόμπ είναι οι κυρίαρχες στο επίπεδο της ατομικής φυσικής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανι-
σότητα του Χάρντι προσφέρει μία πρώτη εξήγηση γιατί τα άτομα είναι ευσταθή.

Μια φραγμένη από κάτω Χαμιλτονιανή Ĥ ικανοποιεί Ĥ ≥ V0Î , οπότε η ενέργεια της θεμε-
λιώδους κατάστασης E0 ικανοποιεί πάντα E0 ≥ V0. Για παράδειγμα, για το δυναμικό Κουλόμπ
V (r) = −Ze2

4πr
, το ελάχιστο της συνάρτησης V (r) + 1

8mr2
επιτυγχάνεται για r = π/(Ze2m) και εί-

ναι ίσο με V0 = −Z2e4m
8π2 που είναι μεν αρκετά μικρότερο από την πραγματική τιμή (3.42) (κατά έναν

παράγοντα 4) αλλά πιάνει τη σωστή τάξη μεγέθους. Μία ανισότητα που βελτιώνει σημαντικά την
ανισότητα Χάρντυ δίνεται στο Ένθετο 13.2.

Μία σημαντική ιδιότητα των τελεστών Σρέντινγκερ είναι ότι η θεμελιώδης κατάστασή τους είναι
μη εκφυλισμένη. Αυτό εκφράζεται μέσω του ακόλουθου θεωρήματος.

Θεώρημα 13.2 Έστω ότι ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει μία θεμελιώδη κατάσταση. Τότε αυτή είναι μο-
ναδική και η αντίστοιχη κυματοσυνάρτηση ψ0(rrr) είναι θετική.

Στο Κεφ. 13.2, δίνεται η απόδειξη για σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά. Για την απόδειξη σε γενικά
δυναμικά, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα [224, 84].
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Ένθετο 13.2. Ανισότητα Σομπόλεφ και εφαρμογές της

Θα αποδείξουμε την ανισότητα Σομπόλεφ (С. Со́болев) [222], η οποία προσφέρει ένα κάτω όριο στην κινη-
τική ενέργεια ενός σωματιδίου που είναι πιο αυστηρό από αυτό της ανισότητας Χάρντυ.

Ανισότητα Σομπόλεφ: Για κάθε ψ ∈ L2(RRR3), ||∇ψ||2 ≥ Ks||ψ3||2/3, όπου Ks = 3(π/2)4/3 ≃ 5, 48.
Ισοδύναμα,

∫
d3x|∇ψ(rrr)|2 ≥ Ks

[∫
d3x|ψ(rrr)|6

] 1
3

, (13.12)

Θα αποδείξουμε την ανισότητα βρίσκοντας το κάτω όριο του συναρτησιακού

K(ψ) =
||∇ψ||2

||ψ3||2/3
. (13.13)

Η ελαχιστοποίηση χρησιμοποιεί μεθόδους λογισμού μεταβολών—βλ. για παράδειγμα, Κεφ. 2 του [2]. Βρί-
σκουμε ότι

δK =
δ(||∇ψ||2)− 1

3
||∇ψ||2
||ψ3||2 δ(||ψ

3||2)
||ψ3||2/3

. (13.14)

Η συνθήκη δK = 0 σημαίνει ότι δ(||∇ψ||2) = gδ(||ψ3||2), όπου g = ||∇ψ||2
||ψ3||2 > 0. Μεταβάλλοντας το

ψ∗ παίρνουμε δ(||∇ψ||2) =
∫
d3x(∇∇∇δψ∗) · (∇∇∇ψ) = −

∫
d3xδψ∗∇2ψ και δ(||ψ3||2) = 3

∫
d3xδψ∗|ψ|2ψ.

Οπότε η συνθήκη δK = 0 δίνει
∫
d3xδψ∗(−∇2ψ − g|ψ|4ψ) = 0.

Η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε δψ∗, οπότε καταλήγουμε ότι η ελαχιστοποίηση τουK(ψ) επιτυγ-
χάνεται για λύσεις της διαφορικής εξίσωσης

∇2ψ + g|ψ|4ψ = 0. (13.15)

Η Εξ. (13.15) προσδιορίζει τα τοπικά ελάχιστα τηςK(ψ). Αποδεικνύεται ότι το απόλυτο ελάχιστο είναι θετικό
και σφαιρικά συμμετρικό [223], οπότε η Εξ. (13.15) γίνεται ψ′′ + 2

rψ
′ + gψ5 = 0, όπου ο τόνος σημαίνει

παραγώγισηωςπρος r. Η λύσηψ0(r) = (g+r2)−1/2 είναι παντούπεπερασμένη και μηδενίζεται στοάπειρο.
(Δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, αλλά αυτό δε δημιουργεί πρόβλημα στην ανισότητα.) Υπολογίζουμε

||∇ψ0||2 = 4π

∫ ∞

0

dr
r4

(g + r2)3
=

3π2

4
√
g
, ||ψ3

0 ||2 = 4π

∫ ∞

0

dr
r2

(g + r2)3
=

π2

4g3/2
. (13.16)

ΒρίσκουμεKs := K(ψ0) = 3(π/2)4/3, οπότε προκύπτει η ανισότητα (13.12).
Εφαρμόζουμε την ανισότητα (13.12) στον τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ στις τρεις διαστάσεις:

⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ Ks

2m

(∫
d3xρ3ψ(rrr)

)1/3

+

∫
d3xρψ(rrr)V (rrr) := E(ρψ), (13.17)

όπου ρψ = |ψ|2. Για να βρούμε ένα κάτω φράγμα στη Χαμιλτονιανή, ελαχιστοποιούμε το E(ρ) για όλα τα
θετικά ρ που ικανοποιούν τη συνθήκη κανονικοποίησης

∫
d3xρ = 1. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο πολλα-

πλασιαστών Λαγκράνζ: αναζητούμε το ελάχιστο του συναρτησιακού E1(ρ) := E(ρ) + λ(
∫
d3xρ − 1) για

κάποια σταθερά λ. Η συνθήκη δE1 = 0 δίνει∫
δρ
[
Ksρ

2 + 2mκ2(V + λ)
]
, (13.18)

όπου κ = (
∫
d3xρ3)1/3. Άρα η δεξιά πλευρά ελαχιστοποιείται για

ρ0(rrr) =

{
κ
√

2m
Ks

√
−λ− V (rrr) V (r) < −λ
0 V (r) ≥ −λ

(13.19)
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Οι σταθερές κ, λ προσδιορίζονται από τις συνθήκες
∫
d3xρ0 = 1,

∫
d3xρ30 = κ3, ενώ το κάτω όριο

(13.17) γίνεται ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ E(ρ0) = −λ.
Για δυναμικό Κουλόμπ V (r) = −Ze2

4πr , γράφουμεR = Ze2

4πλ και υπολογίζουμε

1

κ3

∫
dxρ30 =

4π(2m)3/2

K
3/2
s

(
Ze2

4π

)3/2 ∫ R

0

r2(r−1 −R−1)3/2 =
Z3/2

√
πe3(2mR)3/2

32K
3/2
s

= 1

→ R =
4(2/π)1/3Ks

Ze2m
=

6π

Ze2m
→ λ =

Z2e4m

24π2
(13.19)

Καταλήγουμε ότι

⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ −Z
2e4m

24π2
=

4

3
E1, (13.20)

όπου E1 είναι η ακριβής ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης, όπως δίνεται από την Εξ. (3.42).

13.2 Σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά: γενικές ιδιότητες

13.2.1 Η Χαμιλτονιανή
Η περίπτωση που το δυναμικό V (r) είναι σφαιρικά συμμετρικό αξίζει ιδιαίτερη μνεία, τόσο λόγω

της χαρακτηριστικής συμμετρίας του συστήματος, όσο και επειδή συχνά χρησιμοποιείται ως πρώτη
προσέγγιση για τη μοντελοποίηση συστημάτων όπως άτομα και πυρήνες. Στο Κεφ. 3.2.3 με αφορμή
το άτομο του υδρογόνου, είχαμε κάνει μια πρώτη μελέτη αυτού του προβλήματος, τώρα επανερχό-
μαστε με λεπτομέρειες.

Οι τελεστές ℓ̂i της τροχιακής στροφορμής μετατίθενται τόσο με το p̂pp2 όσο και με το r̂rr2. Αυτό είναι
αναμενόμενο, αφού οι τελεστές ℓ̂i είναι γεννήτορες περιστροφών στο χώρο, και οι τελεστές p̂pp2 και r̂rr2
αντιστοιχούν σε βαθμωτά μεγέθη, που δεν μεταβάλλονται κάτω από περιστροφές.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τελεστή Σρέντινγκερ

Ĥ =
1

2m
p̂pp2 + V (r̂), (13.21)

με σφαιρικά συμμετρικό δυναμικό, όπου r̂ =
√
r̂rr2, ισχύει ότι

[Ĥ, ℓ̂i] = 0. (13.22)

Η Εξ. (13.22) σημαίνει ότι οι τελεστές της τροχιακής στροφορμής είναι διατηρήσιμες ποσότητες, δη-
λαδή οι πιθανότητες για μία μέτρηση τους δεν εξαρτάται από τη στιγμή που γίνεται η μέτρηση. Επί-
σης σημαίνει ότι η Χαμιλτονιανή (13.22) είναι αναλλοίωτη κάτω από τις περιστροφές που γεννούν
οι τελεστές της στροφορμής. Γι’ αυτό λέμε ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται από σφαιρική συμμετρία.

Γράφουμε την Εξ. (11.65) ως

p̂pp2 = r̂−2[(r̂rr · p̂pp)2 − i(r̂rr · p̂pp)] + r̂−2ℓ̂ℓℓ
2
. (13.23)

Παρατηρούμε ότι ο τελεστής r̂rr ·p̂pp = −ir
∑

i
xi
r

∂
∂xi

= −ir
∑

i
∂xi
∂r

∂
∂xi

= −ir ∂
∂r

είναι καθαρά ακτινικός.
Το ίδιο ισχύει για τον τελεστή r̂−2[(r̂rr · p̂pp)2 + i(r̂rr · p̂pp)]

r̂−2[(r̂rr · p̂pp)2 − i(r̂rr · p̂pp)] = − ∂

∂r2
− 2

r

∂

∂r
. (13.24)
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Χρησιμοποιούμε την έκφραση (11.70) σύμφωνα με την οποία ο χώρος ΧίλμπερτL2(RRR3) γράφεται
ως τανυστικό γινόμενο για να γράψουμε r̂−2[(r̂rr · p̂pp)2 + i(r̂rr · p̂pp)] = Π̂r ⊗ Î , όπου ο τελεστής

Π̂r = − ∂

∂r2
− 2

r

∂

∂r
. (13.25)

ορίζεται στο χώρο ΧίλμπερτHr.
Χρησιμοποιώντας μαζί και την Εξ. (11.72) γράφουμε τη Χαμιλτονιανή (13.21) ως

Ĥ =

[
1

2m
Π̂r + V (r̂)

]
⊗ Î +

1

2m
r̂−2 ⊗ l̂ll

2
. (13.26)

Οι ιδιοσυναρτήσεις τουH της μορφής είναι της μορφής|Ψ⟩ ⊗ |ℓ,m⟩, όπου οι |Ψ⟩ ∈ Hr ικανοποιούν[
1

2m
Π̂r + V (r̂) +

ℓ(ℓ+ 1)

2m
r̂−2

]
|Ψ⟩ = E|Ψ⟩. (13.27)

είναι ιδιοδιανύσματα του τελεστή

Ĥℓ =
1

2m
Π̂r + V (r̂) +

ℓ(ℓ+ 1)

2m
r̂−2 (13.28)

που ορίζεται στοHr. Στη συνέχεια θα αναπαριστούμε τα ιδιοδιανύσματα του Ĥℓ ως |E, ℓ⟩.
Στην αναπαράσταση της θέσης, ορίζουμε RE,ℓ(r) := ⟨r|E, ℓ⟩, οπότε η Εξ. (13.27) γίνεται

− 1

2m

∂2RE,ℓ

∂r2
− 1

mr

∂RE,ℓ

∂r
+

[
ℓ(ℓ+ 1)

2mr2
+ V (r)

]
RE,ℓ = ERE,ℓ, (13.29)

και ταυτίζεται με την Εξ. (3.32). Ουσιαστικά, χάρη στη σφαιρική συμμετρία, αναγάγαμε ένα τρισδιά-
στατο πρόβλημα ιδιοτιμών στο χώρο Χίλμπερτ L2(RRR3) σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα ιδιοτιμών
στο χώρο ΧίλμπερτHr των ακτινικών κυματοσυναρτήσεων.

Οι συναρτήσεις RE,ℓ(r) πρέπει να μηδενίζονται στο r = 0. Θεωρούμε δυναμικό V (r) το οποίο
απειρίζεται πιο αργά από το 1

r2
κοντά στο r = 0, οπότε μπορεί να αγνοηθεί για r → 0 σε σχέση με

τον όρο ℓ(ℓ + 1)/r2. Οπότε θέτοντας RE,ℓ ∼ rα για κάποια α > 0, στην Εξ. (13.29), βρίσκουμε ότι
α(α + 1) = ℓ(ℓ + 1), που αποδέχεται ως μόνη θετική λύση την α = ℓ. Άρα απαιτούμε οι λύσεις της
Εξ. (13.29) να συμπεριφέρονται ως RE,ℓ ∼ rℓ για r → 0.

13.2.2 Διακριτό φάσμα
Για να βρούμε το διακριτό φάσμα της Χαμιλτονιανής (13.21) απαιτούμε να μηδενίζονται οι συ-

ναρτήσεις RE,ℓ για r → ∞. Η χρήση της συνάρτησης uE,ℓ = rRE,ℓ φέρνει την Εξ. (13.29) σε μορφή
μονοδιάστατης εξίσωσης του Σρέντινγκερ,

− 1

2m

d2uE,ℓ
dr2

+

[
ℓ(ℓ+ 1)

2mr2
+ V (r)

]
uE,ℓ(r) = EuE,ℓ(r), (13.30)

με ενεργό δυναμικό Veff (r) = ℓ(ℓ+1)
2mr2

+ V (r).
Αυτό σημαίνει ότι για σταθερό ℓ, οι ιδιοσυναρτήσεις της (13.30) δεν είναι εκφυλισμένες (Θεώ-

ρημα 6.3). Επίσης το θεώρημα σύγκρισης (6.4) σημαίνει ότι μπορούμε να απαριθμήσουμε τις ιδιο-
συναρτήσεις της Εξ. (13.30) από έναν ακέραιο nr = 0, 1, 2, . . ., έτσι ώστε η nr-στη διεγερμένη ιδιο-
συνάρτηση να έχει nr κόμβους.
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Είναι βολικό να ορίσουμε έναν ακέραιο n = nr + ℓ + 1, έτσι ώστε n > ℓ. Συμβολίζουμε τις
ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής ως En,ℓ. Το θεώρημα σύγκρισης σημαίνει ότι η ενέργεια αυξάνει με το
nr, οπότε

En+1,ℓ > En,ℓ. (13.31)

Οι ιδιοτιμές της ενέργειαςEn,ℓ δεν εξαρτώνται από τον κβαντικό αριθμόm των σφαιρικών αρμο-
νικών, και δεδομένου ότι υπάρχουν 2ℓ+1 διαφορετικές τιμές τουm για κάθε τιμή του ℓ, ο εκφυλισμός
g(En,ℓ) της ιδιοτιμής En,ℓ ικανοποιεί

g(En,ℓ) ≥ 2ℓ+ 1. (13.32)

Για το δυναμικό Κουλόμπ, είδαμε ότι οι ιδιοτιμές της ενέργειας εξαρτώνται μόνο από το n και όχι
από το ℓ, που σημαίνει ότι έχει εκφυλισμό g(En) = n2. Αυτός ο εκφυλισμός οφείλεται στην ύπαρξη
μίας επιπλέον συμμετρίας της Χαμιλτονιανής πέρα από την περιστροφική συμμετρία—βλ.Κεφ. 13.3.

Παρατηρούμε ότι οι τελεστές Ĥℓ της Εξ. (13.28) ικανοποιούν Ĥℓ+1− Ĥℓ =
ℓ+1
m
r̂−2 ≥ 0. Σύμφωνα

με το θεώρημα 5.16, η n-στη ιδιοτιμή του Ĥℓ+1 θα είναι μεγαλύτερη από τη n-στη ιδιοτιμή του Ĥℓ.
Άρα από δύο ιδιοτιμές της ενέργειας με την ίδια τιμή του nr αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή του ℓ είναι
μεγαλύτερη. Κατά συνέπεια,

En+1,ℓ+1 > En,ℓ. (13.33)

Η Εξ. (13.33) σημαίνει ότι η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας πάντα αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή
του ℓ, ℓ = 0. Από το θεώρημα 6.3, ξέρουμε ότι ο τελεστής Ĥℓ δεν έχει εκφυλισμένες ιδιοτιμές. Άρα η
θεμελιώδης κατάσταση έχει ενέργεια E1,0 και δεν είναι εκφυλισμένη.

Από το θεώρημα 6.4, η κυματοσυνάρτηση u1,0 της θεμελιώδης κατάσταση του Ĥℓ δεν έχει κόμ-
βους, και αφού είναι πραγματική, μπορεί να επιλεχθεί θετική. Από την Εξ. (11.76) βλέπουμε ότι η
Y00 είναι ίση με μία θετική σταθερά. Άρα η κυματοσυνάρτηση ψ(r, θ, ϕ) = 1

r
u1,0(r)Y00(θ, ϕ) της θε-

μελιώδους κατάστασης του τελεστή Σρέντινγκερ είναι θετική. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποδείξαμε το
θεώρημα 13.2 για την ειδική περίπτωση των σφαιρικά συμμετρικών δυναμικών.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο σωματιδίων συχνά περιγράφονται από ένα κεντρικό δυναμικό
που είναι ελκτικό για όλα τα r < r0 για κάποια σταθερά r0. Η συμπεριφορά των ιδιοτιμών για πολλά
δυναμικά αυτής της μορφής περιγράφεται από το ακόλουθο θεώρημα [225]. Αν ∇2V (r) < 0 για
κάθε r > 0,

En,ℓ ≤ En,ℓ+1, (13.34)

ενώ αν∇2V (r) > 0 για κάθε r > 0, τότε

En,ℓ ≥ En,ℓ+1. (13.35)

Για ελκτικό δυναμικό που απειρίζεται ως − 1
ra

στο r → 0, ισχύει η περίπτωση (13.34) αν a < 1
και η περίπτωση (13.35) αν a > 1. Η πρώτη περίπτωση είναι πιο συνήθης, δεδομένου ότι σημαίνει
δυναμικό που απειρίζεται πιο αργά από το δυναμικό Κουλόμπ.

Αν ισχύει η ανισότητα (13.34), οι ανισότητες (13.31, 13.33) δίνουν τις ακόλουθες σχέσεις για τη
διάταξη των ιδιοτιμών της ενέργειας.

En,ℓ < En+1,ℓ < En+1,ℓ+1 (13.36)
En,ℓ < En,ℓ+1 < En+1,ℓ+1. (13.37)
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Σχήμα 13.1: Η διάταξη των πρώτων ιδιοτιμών της Χαμιλτονιανής για ένα γενικό σφαιρικά συμμετρικό δυνα-
μικό που ικανοποιεί την Εξ.(13.34). Ένα βελάκι από το (n, ℓ) στο (n′, ℓ′) σημαίνει ότιEn,ℓ < En′,ℓ′ . Οι διακεκομ-
μένες κόκκινες γραμμές δίνουν τα κενά της διάταξης, δηλαδή ζεύγη ιδιοτιμών των οποίων η διάταξη αλλάζει
από δυναμικό σε δυναμικό.

Οι παραπάνωανισότητες δεν αρκούν για να διατάξουν όλες τις ιδιοτιμές. Ειδικότερα, δεν υπάρχει
κάποια γενική σχέσημεταξύ τουEn+1,ℓ και τουEn,ℓ+1. Η διάταξη τωνπρώτων ιδιοτιμών της ενέργειας
δίνεται στο Σχ. 11.1.

Ο αριθμόςNℓ των δέσμιων λύσεων της Εξ. (13.30) με στροφορμή ℓ προσδιορίζεται από την ανισό-
τητα τουΜπάργκμαν [89, 90] (ανάλογο τουΘεωρ. 6.7 για τον τελεστή Σρέντινγκερ στη μία διάσταση).

Θεώρημα 13.3 Για σφαιρικά συμμετρικό δυναμικό V (r) που ικανοποιεί lim|r→∞ V (r) = 0,

Nℓ <
1

2ℓ+ 1
IV , (13.38)

όπου IV :=
∫∞
0
drrV−(r) και όπου V− το αρνητικό μέρος του δυναμικού V−(r) := max{0,−V (r)}.

Για επαρκώς μεγάλο ℓ, to nℓ είναι μικρότερο της μονάδας και αφού είναι ακέραιος πρέπει να
μηδενίζεται. Ορίζουμε ως ℓmax τη μέγιστη τιμή του ℓ για την οποία το δεξί σκέλος της Εξ. (13.38) είναι
μεγαλύτερο της μονάδας, ℓmax = 1

2
(IV − 1). Οπότε ο συνολικός αριθμόςN− δέσμιων καταστάσεων

του τρισδιάστατου τελεστή Σρέντινγκερ είναι

N− :=
ℓmax∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)Nℓ ≤
ℓmax∑
ℓ=0

IV = (ℓmax + 1)IV =
1

2
IV (IV + 1) (13.39)

Παρατηρούμε ότι για επαρκώς ασθενές δυναμικό, μπορεί να ισχύει IV < 1, οπότε N− < 1 και άρα
N− = 0, δηλαδή να μην υπάρχουν δέσμιες καταστάσεις.

Η ανισότητα Μπάργκμαν δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το δυναμικό Κουλόμπ, αφού γι’ αυτό
IV = ∞. Για το δυναμικό Γιουκάβα V (r) = −ge−µr/r, g, µ > 0 που ταυτίζεται με το δυναμικό
Κουλόμπ στο όριο µ→ 0, βρίσκουμε IV = g/µ και άραN− ≤ g(g+µ)

2µ2
.

13.2.3 Συνεχές φάσμα
Οι τελεστές Σρέντινγκερ έχουν και συνεχές φάσμα, το οποίο περιγράφει την κίνηση του σωματι-

δίου όταν το δυναμικό δεν μπορεί να το εντοπίσει σε μία πεπερασμένη περιοχή του χώρου. Σ’ αυτήν
την περίπτωση δεν περιοριζόμαστε σε λύσεις της Εξ. (13.29) που είναι τετραγωνικά ολοκληρώσι-
μες, αλλά αναζητούμε λύσεις που αντιστοιχούν σε γενικευμένα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλτονιανής.
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Σχήμα 13.2: Σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσσελ πρώτου και δευτέρου τύπου.

Θα εξετάσουμε δυναμικά μικρής εμβέλειας, δηλαδή δυναμικά V (r) που πρακτικά μηδενίζονται για
r > r0, όπου r0 η εμβέλεια του δυναμικού.

Εφόσον μελετάμε το συνεχές φάσμα, θεωρούμε E ≥ 0. Είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε τη
μεταβλητή k > 0, όπου E = k2

2m
. Για r > r0, η Εξ. (13.29) γράφεται

x2
d2Rk,ℓ

dx2
+ 2x

dRk,ℓ

dx
+
[
x2 − ℓ(ℓ+ 1)

]
Rk,ℓ = 0, (13.40)

όπου x = kr. Η Εξ. (13.40) είναι μία γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης, γνωστή ως συ-
νάρτησηΜπέσσελ (Bessel). Αποδέχεται ως λύση τις σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσσελ πρώτου τύπου
jℓ(x) και δεύτερου τύπου ηℓ(x), οι οποίες ορίζονται από τις σχέσεις

jℓ(x) = (−1)lxℓ
(
1

x

d

dx

)ℓ sin x
x

, ηℓ(x) = (−1)lxℓ+1

(
1

x

d

dx

)ℓ cos x
x

(13.41)

Οι συναρτήσεις Μπέσσελ πρώτου τύπου ικανοποιούν j0(0) = 1 και jℓ(0) = 0 για ℓ ≥ 1, ενώ οι
δεύτερου τύπου ηℓ(0) = −∞. Για x → ∞ τείνουν και οι δύο στο μηδέν. Είναι κανονικοποιημένες
έτσι ώστε η Ρονσκιανή τους να ικανοποιεί

jℓ(x)n
′
ℓ(x)− j′ℓ(ka)(x)ηℓ(ka)(x) =

1

x2
(13.42)

Αναλυτικές εκφράσεις των πρώτων σφαιρικών συναρτήσεων Μπέσελ δίνονται στον πίνακα 13.1
και γραφικές παραστάσεις στο Σχ. 13.2.

Οπότε, η γενική λύση της Εξ. (13.40) είναι

Rk,ℓ(r) = Aℓ(k)jℓ(kr) +Bℓ(k)ηℓ(kr). (13.43)

Για γενικό δυναμικό, η Εξ. (13.40) ισχύει μόνο για r > r0. Ωστόσο για ελεύθερο σωμάτιο (V (r) = 0)),
η Εξ. (13.40) ισχύει για κάθε r ≥ 0, και άρα και οι λύσεις (13.43) ισχύουν για κάθε r ≥ 0. Ωστόσο,
για r = 0, η συνάρτηση ηℓ απειρίζεται, οπότε ο αντίστοιχος όρος στην Εξ. (13.43) δεν είναι φυσικά
αποδεκτός. Άρα για ελεύθερο σωμάτιο, η αποδεκτή λύση της (13.40) είναι

Rk,ℓ(r) = Aℓ(k)jℓ(kr). (13.44)

Οι σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσσελ για μεγάλες τιμές του ορίσματός τους συμπεριφέρονται ως

jℓ(x) ≃
sin
(
x− ℓπ

2

)
x

ηℓ(x) ≃ −
cos
(
x− ℓπ

2

)
x

. (13.45)
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Αυτή η ασυμπτωτική συμπεριφορά προκύπτει από την Εξ. (13.41), καθώς ο κυρίαρχος όρος είναι
αυτός που αντιστοιχεί στην επαναλαμβανόμενη δράση του διαφορικού τελεστή μόνο στον όρο της
τριγωνομετρικής συνάρτησης. Οποιαδήποτε δράση πάνωστον x−1 δίνει όρο που πέφτει πιο γρήγορα
στο άπειρο από το x−1. Έτσι για το jℓ(x) παίρνουμε έναν όρο x−1 dℓ sinx

dxℓ
, ο οποίος άμεσα διαπιστώ-

νεται ότι ταυτίζεται με την Εξ. (13.45). Ομοίως και για το ηℓ(x).
Άρα για γενικό δυναμικό στο όριο r → ∞, οι συναρτήσεις Rk,ℓ(r) περιέχουν έναν όρο

Aℓ(k) sin
(
x− ℓπ

2

)
−Bℓ(k) cos

(
x− ℓπ

2

)
=

Cℓ(k)

[
cos δℓ sin

(
x− ℓπ

2

)
+ sin δℓ cos

(
x− ℓπ

2

)]
= Cℓ(k) sin

(
x− ℓπ

2
+ δℓ(k)

)
. (13.45)

συναρτήσει των σταθερών

Cℓ(k) =
√
Aℓ(k)2 +Bℓ(k)2, (13.46)

δℓ(k) = − tan−1[Bℓ(k)/Aℓ(k)]. (13.47)

Οι ποσότητες δℓ(k) καλούνται φασικές μετατοπίσεις. Δεδομένου ότι για ελεύθερο σωμάτιο δℓ =
0, οι φασικές μετατοπίσεις εμπεριέχουν την πληροφορία για το κατά πόσο εκτρέπεται ένα σωμάτιο
από την ελεύθερη διάδοση λόγω της παρουσίας του δυναμικού.

Καταλήγουμε ότι για r > r0,

Rk,ℓ(r) = Cℓ(k)
cos δℓjℓ(kr)− sin δℓηℓ(kr)

kr
. (13.48)

και ότι ασυμπτωτικά

Rk,ℓ(r) = Cℓ(k)
sin
(
kr − ℓπ

2
+ δℓ(k)

)
kr

. (13.49)

Οι γενικευμένες ιδιοσυναρτήσεις Rk,ℓ(r)Yℓm(θ, ϕ) συμβολίζονται ως ένα κετ |k, ℓ,m⟩ ή ισοδύ-
ναμα |E, ℓ,m⟩. Οι σταθερές Cℓ(k) στην Εξ. (13.49) επιλέγονται ώστε να ισχύει η σχέση κανονικοποί-
ησης

⟨E, ℓ,m|E ′, ℓ′,m′⟩ = δ(E − E ′)δℓℓ′δmm′ . (13.50)

Θα επανέρθουμε στις γενικευμένες ιδιοσυναρτήσεις |E, ℓ,m⟩ σε επόμενο κεφάλαιο, όπου θα εξε-
τάσουμε τη σκέδαση σε σφαιρικά συμμετρικό δυναμικό.

ℓ jℓ(x) ηℓ(x)

0 sinx
x − cosx

x

1 sinx
x2

− cosx
x − cosx

x2
− sinx

x

2
(

3
x2

− 1
) sinx

x − 3 cosx
x2

−
(

3
x2

− 1
) cosx

x − 3 sinx
x2

3 3
(

5
x3

− 2
x

) sinx
x −

(
15
x2

− 1
) cosx

x −3
(

5
x3

− 2
x

) cosx
x −

(
15
x2

− 1
) sinx

x

Πίνακας 13.1: Οι πρώτες σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσσελ πρώτου και δευτέρου τύπου

Παράδειγμα 13.1. Το απλούστερο δυναμικό που επιτρέπει αναλυτικό υπολογισμό των μετατοπίσεων
φάσης είναι το δυναμικό σκληρής σφαίρας,

V (r) =

{
∞, r < a
0, r ≥ 0

, (13.51)
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Σχήμα 13.3: Οι μετατοπίσεις φάσης δℓ της Εξ. (13.52) ως συνάρτηση του ka/π, για ℓ = 0, 1, 2, 3.

όπουa > 0. Γι’ αυτό το δυναμικόRk,ℓ(r) = 0 για r < a, ενώ ισχύει η Εξ. (13.43) για r ≥ a. Απαιτώντας
συνέχεια στο r = a, παίρνουμε cos δℓjℓ(ka)− sin δℓηℓ(ka) = 0, και άρα

tan δℓ(k) =
jℓ(ka)

ηℓ(ka)
. (13.52)

Από τον πίνακα 13.1, βρίσκουμε αμέσως ότι δ0(k) = (−ka) mod (π). Γραφικές παραστάσεις των
μετατοπίσεων φάσης για μεγαλύτερες τιμές του ℓ δίνονται στο Σχ. 13.3.

13.3 Σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά: ακριβείς λύσεις
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις ιδιότητες του τελεστή Σρέντινγκερ για επιλεγμένα σφαιρικά

συμμετρικά δυναμικά. Ήδη έχουμε εξετάσει το δυναμικό Κουλόμπ στο Κεφ. 3.2. Θα το επανεξετά-
σουμε με μία εναλλακτική θεώρηση που τονίζει τις επιπλέον συμμετρίες που το χαρακτηρίζουν.
Προηγουμένως θα εξετάσουμε τον ισοτροπικό αρμονικό ταλαντωτή και το δυναμικό Μορς (Morse)
που περιγράφει διατομικά μόρια.

13.3.1 Ισοτροπικός αρμονικός ταλαντωτής
Ο ισοτροπικός αρμονικός ταλαντωτής χαρακτηρίζεται από δυναμικό

V (r) =
1

2
mω2r2 − 3

2
ω, (13.53)

όπου αφαιρέσαμε τη σταθερά 3
2
ω προκειμένου η θεμελιώδης κατάσταση να έχει ενέργεια 0.

Ο τρισδιάστατος ισοτροπικός ταλαντωτής αντιστοιχεί σε σύστημα τριών μονοδιάστατων ταλα-
ντωτών με την ίδια συχνότητα, έναν για κάθε κατεύθυνση του χώρου. Τα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλ-
τονιανής μπορούν να γραφούν ως |n1, n2, n3⟩, όπου ni = 0, 1, 2, . . .. Οι ιδιοτιμές είναι

EN = Nω (13.54)

όπου N = n1 + n2 + n3. Για να βρούμε το βαθμό εκφυλισμού g(N) πρέπει να προσδιορίσουμε
όλες τις δυνατές τριάδες ακεραίων (n1, n2, n3) με άθροισμαN . Αυτό σημαίνει ότι για κάθε n1, n2 +
n+ 3 = N − n1, η οποία εξίσωση ικανοποιείται απόN − n1 + 1 ζεύγη (n2, n3). (Το n2 παίρνει τιμές
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0, 1, . . . , N−n1, ενώ το n3 προσδιορίζεται πλήρως από την ισότητα. Άρα ο βαθμός εκφυλισμού είναι

g(N) =
N∑

n1=0

(N + 1− n1) = (N + 1)2 −
N∑

n1=0

n1

= (N + 1)2 − 1

2
N(N + 1) =

1

2
(N + 1)(N + 2) (13.54)

Εναλλακτικά, βρίσκουμε τις ιδιοτιμές λύνοντας τη διαφορική εξίσωση (13.30). Χρησιμοποιώντας
τις αδιάστατες μεταβλητές ξ =

√
mωr και ϵ = E/ω, η Εξ. (13.30) γράφεται

u′′ +

(
2ϵ+ 3− ξ2 − ℓ(ℓ+ 1)

ξ2

)
u = 0, (13.55)

όπου ο τόνος σημαίνει παραγώγιση ως προς ξ. Για μεγάλες τιμές του ξ παίρνουμε προσεγγιστικά
u′′ − ξ2u = 0, η οποία επιδέχεται την προσεγγιστική λύση u ≃ e−ξ

2/2. Για ξ κοντά στο μηδέν, u′′ ≃
ℓ(ℓ + 1)/ξ2)u. Η λύση που είναι συμβατή με τη συνθήκη u(0) = 0 είναι η u ∼ ξℓ+1. Δοκιμάζουμε
λύση της μορφής u(ξ) = ξℓ+1e−

ξ2

2 f(ξ), οπότε η Εξ. (13.55) γίνεται

f ′′ + 2(
ℓ+ 1

ξ
− ξ)f ′ + 2(ϵ− ℓ)f = 0. (13.56)

Λύνουμε αυτή τη διαφορική εξίσωση, γράφοντας το f σε μορφή σειράς f(ξ) =
∑∞

n=0 cnξ
n, οπότε

f ′ =
∑∞

n=0(n+ 1)cn+1ξ
n και f ′′ =

∑∞
n=0(n+ 1)(n+ 2)cn+2ξ

n. Η Εξ. (13.56) γίνεται

2ℓ+ 1

ξ
c1 +

∞∑
n=0

ξn [cn+2(n+ 2)(n+ 2ℓ+ 3)− 2cn(n− ϵ+ ℓ)] = 0. (13.57)

απ’ όπου παίρνουμε c1 = 0 και την αναδρομική σχέση

cn+2 =
2(n− ϵ+ ℓ)

(n+ 2)(n+ 2ℓ+ 3)
cn. (13.58)

Βλέπουμε ότι cn = 0 για περιττό n. Για άρτιο n, η σειρά ορίζει ένα πολυώνυμο (και άρα τετραγωνικά
ολοκληρώσιμη λύση), αν υπάρχει άρτιος n = 2nr, nr = 0, 1, 2, . . . έτσι ώστε c2nr+2 = 0, δηλαδή
2nr − ϵ+ ℓ = 0. Έτσι παίρνουμε την Εξ. (13.54) γιαN = 2nr + ℓ.

Χρησιμοποιώντας τον κβαντικό αριθμό n = nr+ℓ+1, που χαρακτηρίζει τα σφαιρικά συμμετρικά
δυναμικά, οι ιδιοτιμές τις ενέργειας γράφονται

En,ℓ = ω[2(n− 1)− ℓ]. (13.59)

Στον ισοτροπικό αρμονικό ταλαντωτή, En,ℓ > En,ℓ+1. Αυτό είναι συνέπεια της ανισότητας (13.35),
δεδομένου ότι ∇2V (r) = 3mω2 > 0. Επίσης παρατηρούμε ότι όταν η ιδιοτιμή της ενέργειας αντι-
στοιχεί σε άρτιο N , τότε και το ℓ είναι άρτιο, ενώ αν αντιστοιχεί σε περιττό N τότε και το ℓ είναι
περιττό.

Ο εκφυλισμός του ισοτροπικού αρμονικού ταλαντωτή είναι πολύ μεγαλύτερος από 2ℓ + 1. Αυτό
οφείλεται στην ύπαρξη συμμετριών επιπλέον αυτής των περιστροφών. Όντως, η Χαμιλτονιανή είναι
αναλλοίωτη κάτω από την ομάδα SU(3)—βλ. Άσκ. 12.7.
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Σχήμα 13.4: Το δυναμικό Μορς για διαφορετικές τιμές του λόγου a/r0: (a) a/r0 = 0, 2, (b) a/r0 = 0, 4, (c)
a/r0 = 0, 6.

13.3.2 Δυναμικό Μορς
Όπως αναφέραμε στο Κεφ. 13.1.1, ο τελεστής Σρέντινγκερ περιγράφει και συστήματα δύο σω-

ματιδίων που αλληλεπιδρούν μέσω ενός κεντρικού δυναμικού. Σε πολλά συστήματα εμφανίζονται
δυναμικά V (r) με την ακόλουθη συμπεριφορά. (α) V (r) → 0 για r → ∞, (β) V (r) → ∞ για r → 0,
και (γ) υπάρχει ένα απόλυτο ελάχιστο του δυναμικού για r = r0 με V (r0) = 0. Τέτοια δυναμικά
περιγράφουν, για παράδειγμα, την αλληλεπίδραση δύο σωματιδίων σε ένα διατομικό μόριο.

Εδώ θα εξετάσουμε ένα δυναμικό αυτής της μορφής, το δυναμικό του Μορς (Morse) [226], για
το οποίο μπορεί να βρεθεί ακριβής λύση του προβλήματος ιδιοτιμών. Το δυναμικό Μορς είναι της
μορφής

V (r) = V0[e
−2(r−r0)/a − 2e−(r−r0)/a], (13.60)

όπου V0, a, r0 είναι θετικές σταθερές. Το δυναμικό (13.60) παίρνει την ελάχιστη τιμή−V0 για r = r0.
Για τιμές του r κοντά στο r0, το δυναμικό συμπεριφέρεται ως V (r) = −V0 + V0

a2
(r − r0)

2, δηλαδή
αντιστοιχεί σε αρμονικό ταλαντωτή συχνότητας

ω0 =

√
2V0/m

a
, (13.61)

όπουm είναι η μάζα του σωματιδίου (η ανηγμένη μάζα σε ένα διατομικό μόριο).
Παρατηρούμε ότι V (0) = V0(e

2r0/a − er0/a), δηλαδή το δυναμικό δεν απειρίζεται για r = 0,
οπότε δεν ικανοποιεί τις συνθήκες που θέσαμε νωρίτερα. Ωστόσο αν r0/a >> 1, η τιμή του V (0)
είναι πολύ μεγάλη και άρα οι δέσμιες καταστάσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από η συμπεριφορά
του δυναμικού κοντά στο 0.

Η Εξ. (13.30) για το δυναμικό V (r) (13.60) είναι ακριβώς επιλύσιμη για ℓ = 0. Με την αλλαγή
μεταβλητών

z = λe−(r−r0)/a, (13.62)

όπου λ =
√
2mV0a, η Εξ. (13.30) γίνεται

u′′ +
1

z
u′ +

(
2λ

z
− 1− κ2

z2

)
u = 0. (13.63)

Στην Εξ. (13.63) θεωρήσαμε δέσμιες καταστάσεις (E < 0) και ορίσαμε κ2 =
√

2m|E|a. Ο τόνος
συμβολίζει παραγώγιση ως προς z.
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Η συνάρτηση u μηδενίζεται για r = 0, ή ισοδύναμα για z = er0/a. Για r0/a >> 1, μπορούμε να
θεωρήσουμε προσεγγιστικά ότι η u μηδενίζεται για z → ∞, με σφάλμα της τάξης του e−r0/a που
είναι αμελητέο. Για μεγάλες τιμές τιμές του z, η Εξ. (13.63) γίνεται u′′ − u = 0, με λύσεις u = e±z.
Κρατάμε τη λύση e−z, έτσι ώστε η u να μηδενίζεται για z → ∞.

Για z κοντά στο μηδέν, η Εξ. (13.63) γίνεται u′′ + 1
z
u′ − κ2

z2
u = 0. Δοκιμάζουμε λύση της μορφής

u → zs και βρίσκουμε s = ±κ. Αποδεκτή είναι μόνο η λύση s = κ, προκειμένου να ισχύει ότι
u(0) = 0.

Γράφουμε u(z) = zκe−zf(z) για κάποια συνάρτηση f(z). Αντικαθιστώντας στην Εξ. (13.63) βρί-
σκουμε

f ′′ +

(
−2 +

2κ+ 1

z

)
+

2

z
(λ− κ− 1

2
)f = 0. (13.64)

Γράφοντας τη συνάρτηση f ως σειρά f(z) =
∑

n=0 cnz
n, η Εξ. (13.63) γίνεται

∞∑
n=0

[
(n+ 1)(2κ+ n+ 1)cn+1 + 2(λ− κ− n− 1

2
)cn

]
zn−1 = 0, (13.65)

η οποία δίνει μία αναδρομική σχέση για τους συντελεστές cn,

cn+1 = 2
n+ κ− λ+ 1

2

(n+ 1)(2κ+ n+ 1)
cn. (13.66)

Για να είναι η συνάρτηση u τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, πρέπει η f να είναι πολυωνυμική. Δηλαδή
πρέπει να υπάρχει μη-αρνητικός ακέραιος nr, για τον οποίον cnr+1 = 0, ή ισοδύναμα

κ = λ− 1

2
− nr. (13.67)

Η Εξ. (13.67) δίνει τις ιδιοτιμές της ενέργειας,

Enr = − 1

2ma2

(√
2mV0a− (nr +

1

2
)

)2

(13.68)

= −V0 + ω0(nr +
1

2
)− g(nr +

1

2
)2.

Στην τελευταία έκφραση θέσαμε g = (2ma2)−1. Οι ιδιοτιμές της ενέργειας για ℓ = 0 αντιστοιχούν
σε έναν αρμονικό ταλαντωτή για τις ταλαντώσεις γύρω από το r0 συν έναν αναρμονικό όρο.

Ο κβαντικός αριθμός nr δεν μπορεί να πάρει οσοδήποτε μεγάλες ακέραιες τιμές. Καθώς κ ≥ 0,
η Εξ. (13.67) έχει λύσεις μόνο εφόσον nr + 1

2
≤ λ. Άρα ο τελεστής Σρέντινγκερ έχει

N0 = [λ− 1

2
] (13.68)

δέσμιες καταστάσεις για ℓ = 0, όπου [x] σημαίνει το ακέραιο μέρος του πραγματικού αριθμού x.
Στον πίνακα 13.2 δίνονται τιμές για τις παραμέτρους του δυναμικού Μορς που ταιριάζουν με τη

φασματοσκοπία συγκεκριμένων διατομικών μορίων.
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Μόριο V0(eV) r0(Å) a (Å) ω0(eV) g(meV) N0

H2 4,8 0,7 0,49 0,54 15,6 16
HCl 4,6 1,1 0,46 0,37 7,4 24
I2 1,6 3,4 0,68 0,027 0,11 115

Πίνακας 13.2: Οι παράμετροι του δυναμικού Μορς για διάφορα μόρια.

Ένθετο 13.3. Προσεγγιστική λύση του δυναμικού Μορς για ℓ > 0

Το πρόβλημα ιδιοτιμών για το δυναμικό Μορς δεν έχει ακριβή λύση για ℓ > 0. Ωστόσο υπάρχει μία απλή
προσέγγιση που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τις τιμές των παραμέτρων που αντιστοιχούν σε δια-
τομικά μόρια. Γράφουμε το ενεργό δυναμικό Veff (r) = V (r) + ℓ(ℓ+1)

2mr2 της Εξ. (13.30) ως συνάρτηση της
μεταβλητής z της Εξ. (13.62),

V (z) = gz2 − ω0z +
ℓ(ℓ+ 1)

2m[r0 − a log(z/λ)]2
. (13.69)

Το σημείο ισορροπίας r = r0 αντιστοιχεί σε z = λ. Αναπτύσσουμε τον όρο που εξαρτάται από το ℓ ως
σειρά Tέυλορ γύρω από το z = λ και κρατάμε μόνο τετραγωνικούς όρους. Παίρνουμε

V (z) ≃ gz2 − ω0z +
ℓ(ℓ+ 1)

2mr20

[
1 +

2a

λr0
(z − λ) +

(3a2 − ar0)

λ2r20
(z − λ)2

]
, (13.70)

Το δυναμικό (13.70) γράφεται V (z) = ∆ℓ + ḡℓz
2 − ω̄ℓz, όπου

∆ℓ =
ℓ(ℓ+ 1)

2mr20

(
1− 3a

r0
+

3a2

r20

)
(13.71)

ω̄ℓ = ω0 −
2ℓ(ℓ+ 1)a

mλr20

(
1− 3a

2r0

)
(13.72)

ḡℓ = g − ℓ(ℓ+ 1)a

2mλ2r20

(
1− 3a

r0

)
. (13.73)

Η Εξ. (13.30) για ℓ > 0 δίνει

u′′ +
1

z
u′ +

(
ω̄ℓ
gz

− ḡℓ
g

− |E −∆ℓ|
gz2

)
u = 0 (13.74)

Κάνοντας αλλαγή μεταβλητής σε z̄ = ḡℓ
g z, η Εξ. (13.64) παίρνει ακριβώς τη μορφή (13.63), αλλά με την

αντικατάσταση λ→ λ̄ℓ και κ→ κ̄ℓ, όπου

λ̄ℓ =
ω̄ℓ
2ḡℓ

, κ̄ℓ =

√
|E −∆ℓ|

ḡℓ
, . (13.75)

εφόσον∆ℓ < |E|.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοτιμές της ενέργειας προέρχονται από το ανάλογο της Εξ.(13.67),

κ̄ℓ = λ̄ℓ −
1

2
− nr, (13.76)

που σημαίνει ότι

Enr,ℓ = − ω̄2
ℓ

4ḡℓ
+∆ℓ + ω̄ℓ(nr +

1

2
)− ḡℓ(nr +

1

2
)2, (13.77)
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13.3.3 Αλγεβρική περιγραφή του ατόμου του υδρογόνου.
Το 1926 και λίγο πριν την ανάπτυξη της εξίσωσης του Σρέντινγκερ, ο Πάουλι υπολόγισε το φάσμα

του ατόμου του υδρογόνου με τη μηχανική πινάκων του Χάιζενμπεργκ [234]. Στην ουσία ο Πάουλι
χρησιμοποίησε μια συμμετρία της Χαμιλτονιανής του ατόμου του υδρογόνου, πέρα από τη σφαιρική
συμμετρία, για να συνδέσει το φάσμα του ατόμου του υδρογόνου με τις μοναδιαίες αναπαραστά-
σεις της ομάδας SO(3). Η ύπαρξη της επιπλέον αυτής συμμετρίας εξηγεί γιατί ο εκφυλισμός των
ιδιοτιμών του ατόμου του υδρογόνου είναι μεγαλύτερος του 2ℓ+ 1.

Στην κλασική μηχανική, η Χαμιλτονιανή που αντιστοιχεί στο ελκτικό δυναμικό Κουλόμπ είναιH =
ppp2

2m
− a

r
. Η επιπλέον συμμετρία σχετίζεται με το διάνυσμα Ρούνγκε-Λεντς (Runge-Lenz)

AAA =
ppp× ℓℓℓ

m
− a

rrr

r
. (13.78)

Το διάνυσμα AAA ικανοποιεί {H,AAA} = 0 και ως εκ τούτου ορίζει τρεις διατηρήσιμη ποσότητα για το
δυναμικό Κουλόμπ, πέρα από τις τρεις συνιστώσες της στροφορμής.

Στην κβαντική θεωρία ορίζουμε τους τελεστές Ρούνγκε-Λεντς

Âi =
1

2m

∑
j,k

ϵijk(p̂j ℓ̂k ++ℓ̂kp̂j)− ax̂ir̂
−1. (13.79)

όπου ℓ̂ℓℓ είναι το διάνυσμα της στροφορμής. Εύκολα αποδεικνύουμε ότι

ÂAA · ℓ̂ℓℓ = 0. (13.80)

Η Χαμιλτονιανή Ĥ = p̂pp2

2m
− αr̂−1 ικανοποιεί τις σχέσεις μετάθεσης [x̂i, Ĥ] = ip̂i/m, [p̂i, Ĥ] =

−ix̂ir̂−3, [ℓ̂i, Ĥ = 0]. Χρησιμοποιώντας αυτές τις σχέσεις, βρίσκουμε ότι

[Ĥ, Âi] = 0. (13.81)

Η Εξ. (13.81) σημαίνει ότι το διάνυσμα Ρούνγκε-Λεντς είναι διατηρούμενη ποσότητα για το δυναμικό
Κουλόμπ, όπως είναι και το διάνυσμα της στροφορμής ℓ̂i. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε τις αλ-
γεβρικές ιδιότητες των ℓ̂i και Âi περιοριζόμενοι στον ιδιόχωρο VE της Χαμιλτονιανής που αντιστοιχεί
σε ενέργεια E. Αντικαθιστώντας την Εξ. (11.63) στην Εξ. (13.79) παίρνουμε

Âi = (x̂i
p̂pp2

2m
+
p̂pp2

2m
x̂i)−

r̂rr · p̂pp+ p̂pp · r̂rr
2m

p̂i − ax̂ir̂
−1

= (x̂iĤ + Ĥxi)−
r̂rr · p̂pp+ p̂pp · r̂rr

2m
p̂i + αx̂ir̂

−1

= −r̂
rr · p̂pp+ p̂pp · r̂rr

2m
p̂i + (E + αr̂−1)x̂i, (13.80)

όπου στο τελευταίο βήμα πήραμε την προβολή στον υπόχωροVE , οπότε αντικαταστήσαμε Ĥ → EÎ .
Η Εξ. (13.80) διευκολύνει τον υπολογισμό των σχέσεων μετάθεσης

[Âi, ℓ̂j] = i
∑
k

ϵijkÂk (13.81)

[Âi, Âj] = −2iE

m

∑
k

ϵijkℓ̂k. (13.82)
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Επίσης βρίσκουμε ότι

ÂAA
2
= α2Î +

2E

m
(ℓ̂ℓℓ

2
+ Î). (13.83)

Περιοριζόμαστε στον ιδιόχωρο VE της Χαμιλτονιανής Ĥ με E < 0. Ορίζουμε τους τελεστές

ŜSS =
1

2
(ℓ̂ℓℓ−

√
m

2|E|
ÂAA), T̂TT =

1

2
(ℓ̂ℓℓ+

√
m

2|E|
ÂAA). (13.84)

Χρησιμοποιώντας τις Εξ. (13.81) και (13.82) βρίσκουμε ότι

[Ŝi, T̂j] = 0, [Ŝi, Ŝj] = i
∑
k

ϵijkŜk, [T̂i, T̂j] = i
∑
k

ϵijkT̂k. (13.85)

Οι παραπάνωσχέσεις σημαίνουν ότι στοVE υπάρχουν δύοανεξάρτητες αναπαραστάσεις της ομάδας
SO(3), μία με γεννήτορες Ŝi και μία με γεννήτορες T̂i. Η Εξ. (13.80) σημαίνει ότι

ŜSS
2
= T̂TT

2
=

1

4
(ℓ̂ℓℓ

2
+

m

2|E|
ÂAA

2
) (13.86)

οπότε οι δύο αναπαραστάσεις έχουν την ίδια διάσταση. Γράφουμε λοιπόν ŜSS
2
= T̂TT

2
= s(s + 1)Î ,

όπου το s παίρνει δυνατές τιμές 0, 1
2
, 1, . . .. Οπότε έχουμε μία αναπαράσταση της ομάδας SO(3) ×

SO(3)στο VE , η οποία θα είναι μη αναγώγιμη, αφού δεν υπάρχει μη τετριμμένος τελεστής να μετα-
τίθεται με τα Ŝi και τα T̂i. Άρα, η διάσταση του VE (ο εκφυλισμός της ενέργειας) είναι (2s+ 1)2.

Ο συνδυασμός της Εξ. (13.83) με την Εξ. (13.86) δίνει

ŜSS
2
=

(
−1 +

α2m

2|E|

)
Î . (13.87)

και άρα

E = −α
2m

2n2
, (13.88)

όπου ο ακέραιος n = 2s + 1 παίρνει τιμές 1, 2, 3, . . .. Καταλήξαμε στη συνήθη έκφραση για τις
ιδιοτιμές και τον εκφυλισμό τους g(E) = n2 για το ελκτικό δυναμικό Κουλόμπ.

13.4 Αλληλεπίδραση σωματιδίων με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

13.4.1 Η ελάχιστη αντικατάσταση
Στην κλασική μηχανική, η κίνηση ενός σωματιδίου κάτω από τη δράση ενός εξωτερικού ηλεκτρο-

μαγνητικού (ΗΜ) πεδίου (EEE,BBB) καθορίζεται από τις δυνάμεις Λόρεντς, Εξ. (1.13). Στην κβαντική θε-
ωρία δεν υπάρχουν δυνάμεις ως θεμελιώδεις έννοιες καθώς η χρονική εξέλιξη δίνεται από τη Χαμιλ-
τονιανή. Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση ενός σωματιδίου με ένα εξωτερικό ΗΜ πεδίο περιγρά-
φεται μέσω της προσθήκης επιπλέον όρων στη Χαμιλτονιανή.

Ο βασικός κανόνας για την προσθήκη των όρων αλληλεπίδρασης (εφόσον θεωρούμε το σωμάτιο
σημειακό και αγνοούμε το σπιν) είναι η λεγόμενη ελάχιστη αντικατάσταση, η οποία δουλεύει ιστο-
ρικά προήλθε από τον Χαμιλτονιανό φορμαλισμό της κλασικής μηχανικής. Λειτουργεί ως εξής. Έστω
σωμάτιο μάζαςm και φορτίου q που κινείται εντός ενός HM πεδίου (EEE,BBB). Στην εξίσωση Ĥ = 1

2m
p̂pp2

που περιγράφει ελεύθερο σωμάτιο αντικαθιστούμε
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• τη Χαμιλτονιανή Ĥ με Ĥ − qϕ(r̂rr, t), όπου ϕ(rrr, t) το ηλεκτρικό δυναμικό,

• την ορμή p̂pp με τον τελεστή p̂pp− qAAA(r̂rr, t), όπουAAA(rrr, t) είναι το μαγνητικό δυναμικό.

Τα ΗΜ δυναμικά σχετίζονται με τα πεδία (EEE,BBB) μέσω της Εξ. (1.18),

EEE = −∂A
AA

∂t
−∇∇∇ϕ BBB =∇∇∇×AAA.

Οπότε η Χαμιλτονιανή για ένα σωμάτιο εντός ΗΜ πεδίου γράφεται

Ĥ =
1

2m
(p̂pp− qAAA(r̂rr, t))2 + qϕ(r̂rr, t). (13.88)

Η σχέση μετάθεσης [p̂i, Âj] = −i∂Âj

∂xi
σημαίνει ότι p̂pp ·ÂAA = ÂAA · p̂pp− i∇∇∇·ÂAA, οπότε και ο τετραγωνικός

όρος στην Εξ. (13.88) γράφεται(
p̂pp− qÂAA

)2
= p̂pp2 − 2qÂAA · p̂pp+ iq∇∇∇ · ÂAA+ q2AAA2. (13.89)

Είναι γνωστό ότι δύο διαφορετικά ΗΜ δυναμικά δίνουν τις ίδιες τιμές για τα πεδία EEE και BBB,
αν σχετίζονται ένα μετασχηματισμό βαθμίδας (1.19). Αυτή η ιδιότητα μας επιτρέπει να επιβάλουμε
αυθαίρετα μία επιπλέον συνθήκη στα διανυσματικά δυναμικά, η οποία να περιορίζει τις δυνατές
μορφές του. Διαλέγουμε τη βαθμίδα Κουλόμπ, σύμφωνα με την οποία περιοριζόμαστε σε δυναμικά
που ικανοποιούν∇∇∇ ·AAA = 0. Η Χαμιλτονιανή απλοποιείται

Ĥ =
1

2m
p̂pp2 + qϕ− q

m
ÂAA · p̂pp+ q2

2m
ÂAA

2
(13.90)

Με την εξαίρεση του όρου − q
m
ÂAA · p̂pp που είναι γραμμικός ως προς την ορμή, οι υπόλοιποι όροι στην

Εξ.(13.90) αντιστοιχούν σε έναν τελεστή Σρέντινγκερ με δυναμικό Veff = qϕ+ q2

2m
ÂAA

2
.

Είναι ενδιαφέρουσα η μορφή που παίρνει ο όρος− q
m
ÂAA · p̂pp γιαAAA = 1

2
BBB×rrr, δηλαδή για δυναμικό

που αντιστοιχεί σε ομογενές και σταθερό εξωτερικό πεδίοBBB. Βρίσκουμε ότι ÂAA · p̂pp = 1
2
(BBB × r̂rr) · p̂pp =

1
2
BBB · (r̂rr × p̂pp) = 1

2
BBB · ℓ̂ℓℓ. Χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα (AAA×BBB) ·CCC = AAA · (BBB ×CCC) η οποία ισχύει

και για τελεστές εφόσον δεν αλλάζει η σειρά τους.
Καταλήγουμε ότι για σταθερό και ομογενές μαγνητικό πεδίο, η Χαμιλτονιανή (13.90) περιέχει

έναν όρο

V̂ = − q

2m
BBB · ℓ̂ℓℓ, (13.91)

σύζευξης με την στροφορμή. Αυτός ο όρος είναι αντίστοιχος της κλασικής ενέργειας αλληλεπίδρασης
μεταξύ διπόλου και μαγνητικού πεδίου −µµµ ·BBB, όπου µµµ η μαγνητική ροπή. Η αναλογία σημαίνει ότι
στη συγκεκριμένη περίπτωση η μαγνητική ροπή πρέπει να οριστεί ως µ̂µµ = q

2m
ℓ̂ℓℓ.

13.4.2 Σωμάτιο σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
Έστω σταθερό ηλεκτρικό πεδίο της μορφήςEEE = (E , 0, 0), το οποίο αντιστοιχεί σε ηλεκτρικό δυ-

ναμικό ϕ = −Ex1 και μαγνητικό δυναμικόAAA = 0. Οι κατευθύνσεις 2 και 3 συνεισφέρουν τετριμμένα,
οπότε μπορούμε να περιοριστούμε σε μία διάσταση. Ο τελεστής Χάμιλτον είναι

Ĥ =
p̂2

2m
− qE x̂. (13.92)
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Η Χαμιλτονιανή (13.92) είναι δεν είναι φραγμένη από κάτω εφόσον το x μπορεί να πάρει οσοδήποτε
μεγάλες θετικές τιμές. Οπότε είναι αφύσικη, εκτός αν θεωρήσουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο εκτείνεται
σε περιορισμένη περιοχή του χώρου.

Είναι πιο εύκολο να βρούμε τις (γενικευμένες) ιδιοσυναρτήσεις της δουλεύοντας στην αναπαρά-
σταση της ορμής, δηλαδή θεωρώντας κυματοσυναρτήσεις ϕ(p), με τον τελεστή της ορμής να δρα
πολλαπλασιαστικά, p̂ϕ(p) = pϕ(p), και τον τελεστή της θέσης διαφορικά, x̂ = i ∂

∂p
. Τότε η εξίσωση

ιδιοτιμών για την Ĥ γράφεται

−iqE d

dp
ϕE = (E − p2

2m
)ϕE, (13.93)

η οποία έχει λύση ϕE(p) = Ce
i
qE (Ep−

p3

6m
). Οι συναρτήσεις ϕE ορίζουν κετ |E⟩, έτσι ώστε ⟨p|E⟩ =

ϕE(p). Η σταθερά C προσδιορίζεται από τη συνθήκη κανονικοποίησης

⟨E ′|E⟩ = δ(E − E ′). (13.94)

Υπολογίζουμε ⟨E ′|E⟩ =
∫
dpϕ∗

E′(p)ϕE(p) = |C|2
∫
dpe

ip
qE (E−E′) = |C|2qE2πδ(E − E ′), οπότε C =

1/
√
2πqE και

ϕE(p) =
1√
2πqE

e
i
qE (Ep−

p3

6m
) (13.95)

Υπολογίζουμε τα στοιχεία μήτρας του τελεστή χρονικής εξέλιξης στη βάση της ορμής

⟨p′|e−iĤt|p⟩ =
∫
dE⟨p|E⟩⟨E|p⟩e−iEt = 1

2πqE
ei

p3−p′3
6mE

∫
dEeiE( p

′−p
qE −t)

=
1

qE
δ(
p′ − p

qE
− t)ei

p3−p′3
6mqE = δ(p′ − p− qEt)ei

p3−p′3
6mqE . (13.95)

Βλέπουμε ότι ο τελεστής χρονικής εξέλιξης μεταβάλλει την αρχική ορμή p κατά qEt (όπως και στην
κλασική θεωρία), αλλά επίσης δημιουργεί και γρήγορες αλλαγές της φάσης (που δεν έχουν κλασικό
ανάλογο). Για να το επιβεβαιώσουμε, εξετάζουμε την εξέλιξη μιας αρχικής κατάστασης ψ0 στην ανα-
παράσταση της ορμής,

⟨p|ψt⟩ =
∫
dp′⟨p|e−iĤt|p′⟩⟨p′|ψ0⟩ = ei

(p−qEt)3−p3

6mqE ⟨p− qEt|ψ0⟩, (13.96)

οπότε η κατανομή πιθανοτήτων ως προς την ορμή τη χρονική στιγμή t είναι

pt(p) = |⟨p|ψt⟩|2 = |⟨p− qEt|ψ0⟩|2, (13.97)

ταυτίζεται με την αρχική κατανομή πιθανοτήτων p0(p) = |⟨p|ψ0⟩|2 μετατοπισμένη κατά qEt.

13.4.3 Σωμάτιο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
Έστω μαγνητικό πεδίο της μορφήςBBB = (0, 0, B). Το μαγνητικό πεδίο δεν επηρεάζει την κίνηση

του σωματιδίου κατά μήκος του άξονά του, οπότε μπορούμε να περιοριστούμε στην εξέταση της
κίνησης στο επίπεδοx1−x2. Θεωρούμε λοιπόν ένα δισδιάστατο σύστημαστο χώροΧίλμπερτL2(RRR2).
Είναι βολικό να επιλέξουμε το διανυσματικό δυναμικόAAA = (0, Bx1, 0).

Η Χαμιλτονιανή (13.90) δίνει

Ĥ =
1

2m
(p̂21 + p̂22)−

qB

m
x̂1p̂2 +

q2

2m
B2x̂21 =

1

2m
p̂21 +

1

2
mω2

c (x̂1 −
1

mωc
p̂2)

2,
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όπου ωc = qB
m
. Παρατηρούμε ότι στον άξονα 1 η κίνηση είναι ενός αρμονικού ταλαντωτή συχνότητας

ωc και κέντρο που εξαρτάται από το p̂2. Ο μόνος ρόλος της ορμής p̂2 είναι να προσδιορίζει το κέντρο
των ταλαντώσεων στον άξονα 1. (Αν είχαμε κρατήσει και την κατεύθυνση x3 θα είχαμε απλά έναν
επιπλέον όρο κινητικής ενέργειας ελεύθερου σωμάτιου για τον άξονα 3.)

Αυτή η περιγραφή είναι συνεπής με την κλασική συμπεριφορά σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο,
τα οποία ακολουθούν κυκλική τροχιά συχνότητας ωc στο επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση του πεδίου.
Η συχνότητα ωc καλείται συχνότητα κυκλότρου.

Αν δράσουμε τη Χαμιλτονιανή σε ένα διάνυσμα |ψ⟩⊗|k⟩, όπου k είναι γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα
του p̂2 παίρνουμε

Ĥ(|ψ⟩ ⊗ |k⟩) =
[

1

2m
p̂21 +

1

2
mω2

c (x̂1 −
k

mωc
)2
]
|ψ⟩ ⊗ |k⟩ (13.97)

Τα διανύσματα |ψ⟩⊗|k⟩ είναι ιδιοδιανύσματα της Ĥ , αν τα |ψ⟩ αντιστοιχούν στα ιδιοδιανύσματα
|n⟩ ενός αρμονικού ταλαντωτή μετατοπισμένα κατά k

mωc
ως προς τη θέση. Ο τελεστής μετατόπισης

θέσης κατά a είναι eiap̂, οπότε |ψ⟩ = e−i
k

mωc
p̂|n⟩.

Καταλήγουμε ότι οι ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής (13.97) είναιEn = ωc(n+
1
2
), για n = 0, 1, 2, . . .,

με γενικευμένα ιδιοδιανύσματά

|n, k⟩ = e−i
k

mωc
p̂|n⟩ ⊗ |k⟩. (13.98)

Δεδομένου ότι η ενέργεια δεν εξαρτάται από το k που έχει άπειρες δυνατές τιμές, οπότε το σύ-
στημα χαρακτηρίζεται από εκφυλισμό άπειρης τάξης. Οι απειροδιάστατοι ιδιόχωροι της ενέργειας
σ’ αυτό το σύστημα καλούνται επίπεδα Λαντάου (Landau).

Το φασματικό θεώρημα για τη Χαμιλτονιανή Ĥ δίνει

Ĥ =
∞∑
n=0

∫
dkωc(n+

1

2
)e−i

k
mωc

p̂|n⟩⟨n|ei
k

mωc
p̂ ⊗ |k⟩⟨k| =

∞∑
n=0

ωc(n+
1

2
)P̂n (13.99)

όπου

P̂n =

∫
dke−i

k
mωc

p̂|n⟩⟨n|ei
k

mωc
p̂ ⊗ |k⟩⟨k| (13.100)

οι προβολικοί τελεστές που προβάλλουν στα επίπεδα Λαντάου.
Μπορούμε να κάνουμε πεπερασμένο το βαθμό εκφυλισμού των επιπέδων Λαντάου παίρνοντας

περιοδικές συνοριακές συνθήκες ως προς x1 και x2. ΈστωL η περίοδος. Η ορμή k είναι ακέραιο πολ-
λαπλάσιο του 2π/L: k = j 2π

L
, όπου j = 0,±1,±2, . . .. H μετατόπιση του κέντρου των ταλαντώσεων

k
mωc

δεν μπορεί να είναι (σε απόλυτη τιμή) μεγαλύτερη από την περίοδο L, κάτι που σημαίνει ότι

|j| ≤ mωc
2π

A := jmax, (13.101)

όπουA = L2 το εμβαδόν της επιφάνειας. Ο βαθμός εκφυλισμού g είναι ισούται με τον αριθμό όλων
των τιμών του j που είναι μικρότερες από jmax, δηλαδή ισούται με 2jmax + 1. Για μακροσκοπικές
επιφάνειες jmax >> 1, οπότε

g ≃ 2jmax =
mωc
π

A. (13.102)
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Σχήμα 13.5: Δακτύλιος ακτίναςR στο επίπεδο x1 − x2.

13.4.4 Κίνηση σε δακτύλιο εντός μαγνητικού πεδίου
Στη συνέχεια, εξετάζουμε την εξέλιξη ενός σωματιδίου μάζαςm και φορτίου q που είναι περιο-

ρισμένο να κινείται εντός ενός δακτυλίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο, βλ. Σχ. 13.5. Για παράδειγμα,
μπορεί να θεωρήσει κανείς την κίνηση ηλεκτρονίων εντός ενός κυκλικού αγωγού με αμελητέα αντί-
σταση.

Έστω κυκλικός δακτύλιοςC ακτίναςR στο επίπεδο x1−x2. Θεωρούμε μαγνητικό πεδίοBBB κατεύ-
θυνση 3, κάθετο στο δακτύλιο, το οποίο εξαρτάται μόνο από την ακτινική συνιστώσα r. Επιλέγουμε
μαγνητικό δυναμικό AAA = Aθ(r)eeeθ, όπου eeeθ το μοναδιαίο διάνυσμα που αντιστοιχεί στη γωνιακή
συντεταγμένη θ.

Υπολογίζουμε τη μαγνητική ροή Φ =
∫
BBB · dSSS στο δίσκο που έχει ως σύνορο το δακτύλιο C.

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Στόουκς παίρνουμεωςΦ =
∫
∇∇∇×AAA·dSSS =

∮
C
AAA·dℓℓℓ = Aθ(R)2πR

και άρα

Aθ(R) =
Φ

2πR
. (13.103)

Η θέση ενός ηλεκτρονίου προσδιορίζεται πλήρως από τη γωνία θ, οπότε η Χαμιλτονιανή γράφεται

Ĥ =
1

2m
(− i

R

∂

∂θ
− qAθ)

2 = − 1

2mR2
(
∂

∂θ
− i

qΦ

2π
)2. (13.104)

Για να επιλύσουμε την εξίσωση ιδιοτιμών Ĥψ(θ) = Eψ(θ), γράφουμε ψ(θ) = ei
qΦ
2π
θχ(θ), οπότε

d2χ

dθ2
+ 2mR2Eχ = 0. (13.105)

Οι λύσεις της Εξ. (13.105) είναι χ(θ) = e±i
√
2mR2Eθ, άρα οι ιδιοσυναρτήσεις της Χαμιλτονιανής είναι

ψE(θ) = C exp
[
i

(
±
√
2mR2E +

qΦ

2π

)
θ

]
. (13.106)

Η απαίτηση ψ(2π) = ψ(0) σημαίνει ότι±
√
2mR2E+ qΦ

2π
= n για κάποιον ακέραιο n. Άρα το φάσμα

της Χαμιλτονιανής είναι διακριτό, με ιδιοτιμές

En =
1

2mR2

(
n− qΦ

2π

)2

, (13.107)

για n = 0,±1,±2, . . .. Οι αντίστοιχες ιδιοσυναρτήσεις είναι

ψ(θ) =
1√
2π
einθ. (13.108)
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Παρατηρούμε ότι η θεμελιώδης κατάσταση δεν αντιστοιχεί σε n = 0, αλλά στον ακέραιο n0

που βρίσκεται πιο κοντά στην ποσότητα qΦ
2π
. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι οι ιδιοτιμές της ενέργειας

εξαρτώνται μόνο από τη συνολική μαγνητική ροή μέσα από το δίσκο, χωρίς να παίζει κανέναν ρόλο
αν το μαγνητικό πεδίο είναι μηδενικό πάνω στο δακτύλιο. Καταλήγουμε στο εξής αξιοσημείωτο συ-
μπέρασμα.

Το HM πεδίο επηρεάζει κβαντικά συστήματα ακόμα και σε περιοχές όπουEEE = BBB = 0.

13.4.5 Η διπολική προσέγγιση
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση που ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει πάνω σε

άτομα ή μόρια. Εξετάζουμε τη δράση του κύματος πάνω σε ένα ηλεκτρόνιο του μορίου. Για ευκολία
θεωρούμε ότι το ηλεκτρόνιο βρίσκεται εντός ενός μέσου δυναμικού V0(rrr) που καθορίζεται από τα
άλλα ηλεκτρόνια και τους ατομικούς πυρήνες (βλ. Κεφ 16.4). Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το
περιγράψουμε απουσία του ΗΜ κύματος από τον τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ0 = p̂pp2

2m
+ V0(r̂rr), ο οποίος

έχει ιδιοτιμές En και ιδιοδιανύσματα |n⟩.
Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα περιγράφεται από ένα διανυσματικό δυναμικόAAA(rrr, t), το οποίο μπο-

ρεί να αναλυθεί σε επίπεδα κύματα ως

AAA(rrr, t) =
∑
kkk

AAA(kkk)eikkk·rrr−ikt, (13.109)

όπου k = |kkk|.
Γιαασθενές πεδίο , ο κυρίαρχος όροςαλληλεπίδρασηςστηΧαμιλτονιανή είναι V̂ (t) = − q

m

∑
kkk e

−ikteikkk·r̂rrAAA(kkk)·
p̂pp. Αυτός ο όρος απλοποιείται στην περίπτωση που το μήκος κύματος του ΗΜ κύματος είναι πολύ με-
γαλύτερο από τις διαστάσεις του μικροσκοπικού συστήματος. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για την
ακτινοβολία στο οπτικό φάσμα (και σε μικρότερες συχνότητες) σε σύγκριση με άτομα ή μικρά μόρια:
το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι στις εκατοντάδες νανόμετρα, ενώ τα τυπικά μεγέθη των
ατόμων είναι κλάσματα του νανόμετρου. Αν σ’ αυτήν την περίπτωση θεωρήσουμε ότι το άτομο ή το
μόριο είναι εντοπισμένο στην αρχή των αξόνων, |kkk · rrr| << 1, οπότε μπορούμε να προσεγγίσουμε
eikkk·rrr ≃ 1. Αυτή η προσέγγιση καλείται διπολική προσέγγιση.

Ο όρος αλληλεπίδρασης γράφεται ως

V̂ (t) = − q

m

∑
kkk

e−iktAAA(kkk) · p̂pp. (13.110)

Είναι χρήσιμο να υπολογίσουμε τα στοιχεία πίνακα του V̂ στη βάση |n⟩,

⟨n|V̂ (t)|n′⟩ = − q

m

∑
kkk

e−iktAAA(kkk)⟨n|p̂|n′⟩. (13.111)

Δεδομένου ότι p̂ = −im[r̂rr, Ĥ0], βρίσκουμε ότι ⟨n|p̂|n′⟩ = −im⟨n|r̂rrĤ0 − Ĥ0r̂rr|n′⟩ = im(En −
En′)⟨n|rrr|n′⟩. Άρα

⟨n|V̂ (t)|n′⟩ = −i(En − En′)
∑
kkk

e−iktAAA(kkk) · dddnn′ , (13.112)

όπου ως dddnn′ = ⟨n|qrrr|n′⟩ γράφουμε τα στοιχεία πίνακα που αντιστοιχούν στη διπολική ροπή της
μετάβασης.

305



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Αν οι συχνότητες του ΗΜ κύματος είναι κοντά σε μία συχνότητα μετάβασης μεταξύ δύο σταθμών
|n′⟩ και |n⟩ μεEn′ < En, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση δύο επιπέδων και να
γράψουμε ως |n′⟩ := |0⟩ και |n⟩ := |1⟩. Τότε, ⟨0|V̂ (t)|0⟩ = ⟨1|V̂ (t)|1⟩ = 0 και

⟨1|V̂ (t)|0⟩ = −iωAAA(0, t) · ddd, (13.113)

όπου ω = En − En′ και ddd = dddnn′ . Μπορούμε πάντα να διαλέξουμε τη φάση των |n⟩ και |n′⟩, έτσι
ώστε το διάνυσμα−iddd να είναι πραγματικό, και άρα να γράψουμε τον όρο αλληλεπίδρασης ως

V̂ (t) = ωAAA(0, t) · ddd σ̂1, (13.114)

δηλαδή ειδική περίπτωση του όρου αλληλεπίδρασης της Εξ. (8.95) για gf(t) := ωAAA(0, t) · ddd.

13.5 Συμμετρία βαθμίδας στην κβαντική θεωρία

13.5.1 Μετασχηματισμοί βαθμίδας
Γνωρίζουμε ότι στον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό, το ηλεκτρικό πεδίοEEE και το μαγνητικό πεδίο

BBB παραμένουν ίδια αν τα αντίστοιχα δυναμικά ϕ καιAAA μετασχηματιστούν ως

ϕ→ ϕ′ = ϕ− ∂f

∂t
AAA→ AAA′ = AAA+∇∇∇f, (13.115)

για κάποια βαθμωτή συνάρτηση f(rrr, t). Οι μετασχηματισμοί (13.115) καλούνται μετασχηματισμοί
βαθμίδας. Αποτελούν μία συμμετρία του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού, υπό την έννοια ότι οι φυ-
σικές προβλέψεις της θεωρίας πρέπει να μένουν αναλλοίωτες κάτω από τους μετασχηματισμούς
βαθμίδας.

Για να εξακολουθεί να ισχύει αυτή η ιδιότητα στη κβαντική θεωρία, πρέπει να συμπληρώσουμε
τις Εξ. (13.115) με μία εξίσωση για το μετασχηματισμό βαθμίδας της κβαντικής κατάστασης |ψ⟩. Αυτή
αντιστοιχεί σε μοναδιαίο μετασχηματισμό

|ψ⟩ → |ψ′⟩ = eiqf(r̂rr,t)|ψ⟩. (13.116)

Βρίσκουμε ότι,

e−iqf(r̂rr,t)p̂ppeiqf(r̂rr,t) = p̂pp− q∇∇∇f(r̂rr, t), (13.117)

όπου χρησιμοποιήσαμε τη σχέση μετάθεσης [p̂pp, eiqf ] = qei
q
c
f∇∇∇f . Αυτό σημαίνει ότι

e−iqf(r̂rr,t)(p̂pp− qAAA)eiqf(r̂rr,t) = p̂pp− qAAA′, (13.118)

Επίσης ο τελεστής της θέσης παραμένει αναλλοίωτος κάτω από μετασχηματισμούς βαθμίδας,

e−iqf(r̂rr,t)r̂rreiqf(r̂rr,t) = r̂rr. (13.119)

Έστω |ψ(t)⟩ = e−iĤt|ψ⟩ Ĥ είναι η Χαμιλτονιανή της Εξ. (13.88) για δυναμικάAAA και ϕ. Γράφουμε
|ψ′(t)⟩ = ei

q
c
f(r̂rr,t)|ψ⟩. Ισχύει ότι,

i
∂

∂t
|ψ′(t)⟩ = eiqf(r̂rr,t)(i

∂

∂t
− q

∂f

∂t
)|ψ(t)⟩. (13.120)
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Σχήμα 13.6: Το πείραμα Αχαρόνοφ-Μπομ. Η παρουσία ενός σωληνοειδούς με μαγνητικό πεδίο επηρεάζει την
εικόνα συμβολής στο πείραμα των δύο σχισμών, ακόμα και αν τα σωμάτια διασχίζουν μόνο περιοχές που το
μαγνητικό πεδίοBBB είναι μηδέν.

Από τις Εξ. (13.118—13.120) καταλήγουμε ότι

i
∂

∂t
|ψ′(t)⟩ = Ĥ ′|ψ′(t)⟩, (13.121)

όπου η Χαμιλτονιανή Ĥ ′ δίνεται από την Εξ. (13.88) γραμμένη ως προς τα μετασχηματισμένα δυνα-
μικάAAA′ καιϕ′, σύμφωνα με την Εξ. (13.115). Άρα οι μετασχηματισμοί βαθμίδας αφήνουν αναλλοίωτη
την εξέλιξη του σωματιδίου εντός του ΗΜ πεδίου.

Σύμφωνα με την Εξ. (13.117), η ορμή p̂pp μεταβάλλεται με τρόπο που να επηρεάζεται το φάσμα της
και άρα οι πιθανότητες που αντιστοιχούν σε μετρήσεις της. Αντίθετα, η Εξ. (13.118), σημαίνει ότι η
γενικευμένη ορμή π̂ππ = p̂pp − qAAA δε μεταβάλλεται κάτω από το μετασχηματισμό βαθμίδας: η αλλαγή
του μαγνητικού δυναμικού εξισορροπείται από το μοναδιαίο μετασχηματισμό eiqf(r̂rr,t). Αυτό σημαίνει
ότι παρουσία ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, η φυσικά μετρήσιμη ποσότητα δεν είναι η ορμή p̂pp
αλλά η γενικευμένη ορμή π̂ππ. Δηλαδή, η ύπαρξη της συμμετρίας βαθμίδας μας επιφέρει περιορισμούς
στο ποιοι τελεστές είναι αποδεκτοί ως παρατηρήσιμες ποσότητες.

Οι συνιστώσες της γενικευμένης ορμής π̂ππ δε μετατίθενται μεταξύ τους. Βρίσκουμε ότι [π̂i, π̂j] =
iq(

∂Âj

∂xi
− ∂Âi

∂xj
). Αμέσως βρίσκουμε ότι [π̂1, π̂2] = iqB̂3 κοκ.

Καταλήγουμε ότι λόγω της συμμετρίας βαθμίδας, οι βασικές σχέσεις μετάθεσης στην κβαντική
θεωρία παρουσία εξωτερικού ΗΜ πεδίου γίνονται

[x̂i, x̂j] = 0, [x̂i, π̂j] = iδij, [π̂i, π̂j] = iq
∑
k

ϵijkB̂k. (13.122)

13.5.2 Φαινόμενο Μπομ-Αχαρόνοφ
Στον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό, τα πεδία δυναμικού δεν έχουν φυσική σημασία, επειδή δε μέ-

νουν αναλλοίωτα κάτω από τους μετασχηματισμούς βαθμίδας. Αυτό οδηγεί στην άποψη ότι μόνο τα
πεδίαBBB καιEEE είναι φυσικά παρατηρήσιμες ποσότητες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην κβαντική θεωρία,
όπως κατέδειξαν οι Αχαρόνοφ (Y. Aharonov) και Μπομ (D. Bohm) το 1959 [227].

Θεωρούμε τη διάταξη του Σχ. 13.6, που αποτελείται από μία πηγή φορτισμένων σωματιδίων, ένα
πέτασμα με δύο σχισμές και μία οθόνη πίσω από το πέτασμα. Ένα μακρύ σωληνοειδές τοποθετείται
κάθετα στο επίπεδο του σχήματος, έτσι ώστε στο εσωτερικό του σωληνοειδούς υπάρχει μαγνητικό

307



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

πεδίο, αλλά το πεδίο είναι μηδέν έξω από το σωληνοειδές. Το σωληνοειδές τοποθετείται ακριβώς
πίσω από το πέτασμα, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε όσα σωμάτια περνούν από τις σχισμές.

ΈστωΨ(0)(rrr, t) η λύση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ για αυτό το σύστημα, όταν το σωληνοειδές
δε διαρρέεται από ρεύμα (και άρα το μαγνητικό πεδίο είναι παντού μηδέν), για δεδομένες αρχικές
συνθήκες. Ξέρουμε ότι για rrr πάνω στο πέτασμα, η κυματοσυνάρτηση γράφεται ως άθροισμα δύο
όρων Ψ(0)

1 (rrr, t) + Ψ
(0)
2 (rrr, t), όπου ο Ψ

(0)
1 (rrr, t) αντιστοιχεί σε διάδοση του κύματος από την πρώτη

σχισμή και οΨ
(0)
2 (rrr, t) αντιστοιχεί σε διάδοση του κύματος από τη δεύτερη σχισμή.

Έστω ότι ανοίγουμε το ρεύμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μαγνητικό πεδίο εντός του σωληνοει-
δούς. Το δυναμικό AAA δε μηδενίζεται παντού έξω από σωληνοειδές παρότι BBB = ∇∇∇ × AAA = 0. Για
οποιαδήποτε διαδρομή γ που περιβάλλει τον κύλινδρο

∮
γ
drrr ·AAA =

∫
∇∇∇×AAA · dSSS =

∫
BBB · dSSS = Φ,

όπου Φ είναι η μαγνητική ροή στο σωληνοειδές. Εφόσον Φ ̸= 0, το μαγνητικό δυναμικό πρέπει να
παίρνει μη μηδενικές τιμές σε κάθε διαδρομή που περικλείει το σωληνοειδές.

Ωστόσο, δεδομένου ότιBBB = 0, σε κάθε περιοχή που δεν περικλείει το σωληνοειδές μπορούμε
να διαλέξουμε βαθμίδα έτσι ώστε AAA = ∇∇∇f για κάποια βαθμωτή συνάρτηση f . Ας εξετάσουμε τη
λύση της εξίσωσης του ΣρέντινγκερΨ1(rrr, t) που αντιστοιχεί σε διάδοση του κύματος από την πρώτη
σχισμή. Αυτή είναι διάφορη του μηδενός σε μία περιοχή που δεν περικλείει το σωληνοειδές, οπότε
μπορεί να γραφεί ως μετασχηματισμός βαθμίδας eiqf1(rrr,t)Ψ(0)

1 (rrr, t). Για rrr πάνω στο πέτασμα, η συ-
νάρτηση f1(x) =

∫
c1
drrr · ∇∇∇f1 =

∫
c1
drrr · AAA, όπου c1 μία καμπύλη όπως η διαδρομή 1 στο σχήμα.

Ομοίως, η λύση της εξίσωσης Ψ2(rrr, t) που αντιστοιχεί σε διάδοση του κύματος από την πρώτη σχι-
σμή γράφεται ως eiqf2(rrr,t)Ψ(0)

1 (rrr, t), για f2 =
∫
c2
drrr ·AAA όπου c2 μία καμπύλη όπως η διαδρομή 2 στο

σχήμα.
Έτσι η λύση της εξίσωσης του Σρέντινγκερ γράφεται ως

Ψ(rrr, t) = eiqf1(rrr,t)Ψ
(0)
1 (rrr, t) + eiqf2(rrr,t)Ψ

(0)
2 (rrr, t) (13.123)

Η πυκνότητας πιθανότητας στην οθόνη |Ψ(rrr, t)|2 εξαρτάται από τη φάση exp[iq(f1 − f2)] =
exp[iq

∫
γ
drrr · AAA], όπου γ είναι η διαδρομή που σχηματίζεται από το rrr0 στο rrr μέσω του c1 και από

το rrr στο rrr0 μέσω του c2. Δεδομένου ότι η διαδρομή γ περικλείει το σωληνοειδές θα ισχύει ότι∫
γ
drrr ·AAA = Φ, οπότε η φάση γίνεται eiqΦ. Άρα η πυκνότητα πιθανότητας πάνω στο πέτασμα γίνεται

|Ψ(rrr, t)|2 = |Ψ(0)
1 (rrr, t)|2 + |Ψ(0)

2 (rrr, t)|2 + 2Re
[
eiqΦΨ

(0)
1 (rrr, t)Ψ

(0)∗
2 (rrr, t)

]
. (13.124)

Δηλαδή η μορφή συμβολής εξαρτάται από τη μαγνητική ροή μέσα στο σωληνοειδές παρότι τα σω-
μάτια διασχίζουν μόνο περιοχές στις οποίες το μαγνητικό πεδίο είναι μηδενικό. Αυτή η πρόβλεψη
έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά [228]. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα του Κεφ. 13.4.4, ότι το ΗΜ
επιδρά σε κβαντικά συστήματα ακόμα και αν αυτά περιορίζονται σε περιοχές με μηδενικές τιμές των
εντάσεωνEEE καιBBB.

Ερωτήσεις
1. Ισχύει η ανισότητα Χάρντι για σωμάτιο που κινείται σε δύο διαστάσεις;
2. Εξηγείστε γιατί στις τρεις διαστάσεις ο τελεστής Σρέντινγκερ για ένα ασθενές ελκτικό δυναμικό μπο-

ρεί να μην έχει δέσμιες καταστάσεις; Σε τί έγκειται η διαφορά από τον τελεστή Σρέντινγκερ στη μία
διάσταση;

3. Ποια προσέγγιση χρησιμοποιήσαμε για την εύρεση των ιδιοτιμών του τελεστή Σρέντινγκερ για το δυνα-
μικό Μορς για ℓ = 0; Είναι δικαιολογημένη για τα μόρια του Πίνακα 13.2;

4. Σχεδιάστε το κλασικό διάνυσμα Ρούνγκε-Λεντς στο χώρο για ένα σωμάτιο σε κυκλική τροχιά.
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5. Πώς δικαιολογείται η ελάχιστη αντικατάσταση;
6. Μπορεί να υπάρχει εκφυλισμός στις ενεργειακές στάθμες (13.107);
7. Γράψτε τη σχέση αβεβαιότητας (κατά Κέναρντ-Ρόμπινσον) για δύο διαφορετικές συνιστώσες της γενι-

κευμένης ορμής παρουσία σταθερού μαγνητικού πεδίου. Μπορείτε να δώσετε μία ποιοτική αιτιολό-
γησή της;

Ασκήσεις
1. (α) Δείξτε ότι για οποιαδήποτε ιδιοκατάσταση |ψ⟩ του τελεστή Σρέντινγκερ ισχύει ότι ⟨ψ|p̂pp|ψ⟩ = 0. (β)

Δείξτε ότι αν το δυναμικό είναι κεντρικό, ⟨ψ|r̂rr|ψ⟩ = 0. (γ) Δείξτε ότι για κεντρικό δυναμικό η ανισότητα
του Χάρντι δίνει ∆p∆r ≥ 1

2 , όπου ∆p και ∆r η τυπική απόκλιση στο μέτρο της ορμής και της θέσης
αντίστοιχα.

2. Αποδείξτε το λεγόμενο θεώρημα βίριαλ για τον τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ = T̂ + V̂ , όπου T̂ = 1
2mppp

2 ο
τελεστής κινητικής ενέργειας. Για κάθε ιδιοδιάνυσμα |ψ⟩ του Ĥ

⟨ψ|2T̂ − r̂rr · ∇∇∇V (r̂rr)|ψ⟩ = 0.

Γράψτε τη μορφή που παίρνει η παραπάνω έκφραση για δυναμικά της μορφής V (r) = a/rn.
3. Βρείτε ένα κάτω όριο στην ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης του τελεστή Σρέντινγκερ για δυναμικό

(α) V (r) = kr−a, όπου k σταθερά και 0 < a < 2 και (β) V (r) = V0 log(r/r0), όπου V0, r0 σταθερές.
4. Τι δυναμικό απαιτείται έτσι ώστε η θεμελιώδης κατάσταση ενός τελεστή Σρέντινγκερ (στις τρεις διαστά-

σεις) να είναι της μορφής e−arλ για a, λ > 0;
5. Δείξτε ότι ο τρισδιάστατος τελεστής Σρέντινγκερ με δυναμικό δέλτα V (rrr) = −λδ3(rrr) για λ > 0, δεν

είναι φραγμένος από κάτω. (Υπόδειξη: Δείξτε ότι η αναμενόμενη τιμή ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ μπορεί να πάρει οσο-
δήποτε μικρές τιμές, υπολογίζοντας την για μια οικογένεια συναρτήσεων επικεντρωμένη γύρω από το
rrr = 0, π.χ. για Γκαουσιανές.)

6. Έστω σωμάτιο σε δυναμικό σφαιρικού κουτιού,

V (r) =

{
0 r < R
∞ r ≥ R.

(α) Δείξτε ότι οι ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής είναι En,ℓ =
z2n,ℓ

2mR2 , όπου zn,ℓ είναι η n-στή θετική λύση
της εξίσωσης jℓ(x) = 0. (β) Βρείτε (είτε αριθμητικά, είτε γραφικά, είτε από πίνακα) τις τιμές των zn,ℓ
και διατάξτε τις ιδιοτιμές En,ℓ μέχρι και n = 4.

7. (αʹ) Δείξτε ότι οι σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσελ jℓ, όπως ορίζονται από τις Εξ. (13.41), ικανοποιούν
τις ταυτότητες

jℓ+1(x) + jℓ−1(x) =
2ℓ+ 1

x
jℓ(x)

j′ℓ(x) =
ℓ

x
jℓ(x)− jℓ+1(x),

και ομοίως για τις ηℓ(x).

(βʹ) Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ιδιότητες, επιβεβαιώστε ότι οι jℓ και ηℓ αποτελούν λύσεις της
εξίσωσης Μπέσσελ, (13.40).

(γʹ) Δείξτε ότι για x→ 0, jℓ(x) ≃ 2ℓℓ!
(2ℓ+1)!x

ℓ και ηℓ(x) ≃ − (2ℓ)!
2ℓℓ!

x−(ℓ+1).

(δʹ) Αποδείξτε την Εξ. (13.42).
8. Υπολογίστε τις μετατοπίσεις φάσης δℓ της Εξ.(13.52) στο όριο ka→ 0.
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9. Έστω σωμάτιο σε τετραγωνικό δυναμικό

V (r) =

{
V0 r < a
0 r ≥ a.

,

όπου a, V0 > 0. (α) Βρείτε την αλγεβρική εξίσωση που προσδιορίζει τη μετατόπιση φάσης δ0(k) απαι-
τώντας συνέχεια της ακτινικής ιδιοσυνάρτησης u(r) και της πρώτης παραγώγου της στο r = a. (β)
Δείξτε ότι στο όριο χαμηλών ενεργειών

δ0(k) = ka

(
tanh(K0a)

K0a
− 1

)
,

όπουK0 =
√
2mV0.

10. Υπολογίστε την κατανομή πιθανοτήτων για το μέτρο της ορμής για τη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου
του υδρογόνου.

11. (α) Έστω Ĥλ μία Χαμιλτονιανή που εξαρτάται από μία παράμετρο λ και |ψλ⟩ ιδιοδιάνυσμα της Χαμιλ-
τονιανής με ιδιοτιμή Eλ. Αποδείξτε την ταυτότητα Φάυνμαν-Χέλμαν:

∂Eλ
∂λ

= ⟨ψλ|
∂Ĥλ

∂λ
|ψλ⟩.

(β) Χρησιμοποιείστε την παραπάνω ταυτότητα για τον τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ με δυναμικό Κουλόμπ
V (r) = −α/r, για να δείξετε ότι

⟨n, ℓ,mℓ|r̂−1|n, ℓ,mℓ⟩ =
αm

n2
(13.118)

⟨n, ℓ,mℓ|r̂−2|n, ℓ,mℓ⟩ =
α2m2

(ℓ+ 1
2)n

3
, (13.119)

όπου |n, ℓ,mℓ⟩ τα ιδιοδιανύσματα του Ĥ .

12. (α) Δείξτε ότι για τα ιδιοδιανύσματα |n, ℓ,mℓ⟩ του τελεστή Σρέντινγκερ Ĥ με δυναμικό ΚουλόμπV (r) =
−α/r, ισχύει η σχέση του Κράμερς

ν + 1

n2
⟨r̂ν⟩ − (2ν + 1)α⟨r̂ν−1⟩+ να2

4
[(2ℓ+ 1)2 − ν2]⟨r̂ν−2⟩,

για κάθε δύναμη ν. (β) Εξειδικεύστε για ν = −1. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της παραπάνω
άσκησης δείξτε ότι

⟨n, ℓ,mℓ|r̂−3|n, ℓ,mℓ⟩ =
α3m3

n3ℓ(ℓ+ 1
2)(ℓ+ 1)

. (13.119)

13. Έστω ισοτροπικός αρμονικός ταλαντωτής και âi, â†i οι τελεστές καταστροφής και δημιουργίας, i =

1, 2, 3. (α) Δείξτε ότι ℓ̂i = −i
∑

jk ϵijkâ
†
j âk. (β) Δείξτε ότι ℓ̂ℓℓ

2
= −B̂†B̂ + N̂2 − N̂ , όπου B̂ = âaa · âaa

και N̂ = âaa† · âaa. (γ) Υπολογίστε τους μεταθέτες μεταξύ των τελεστών B̂, B̂† και N̂ .

14. Υπολογίστε τον μέγιστο αριθμό των δέσμιων καταστάσεων για το δυναμικό Μορς με ℓ = 0 και συγκρί-
νετέ το με την Εξ. (13.68).

15. Ηθεμελιώδης κατάσταση του τελεστή Σρέντινγκερ για τοδυναμικόΜορςαντιστοιχεί σεu0(z) = Czλ−
1
2 e−z .

(α) Υπολογίστε τη σταθερά z επεκτείνοντας την περιοχή ολοκλήρωσης του z στο (0,∞). (β) Υπολογί-
στε τη μέση τιμή ⟨z⟩. Σε τι τιμή του r αντιστοιχεί; (γ) Εκτιμήστε το κλάσμα της ολικής πιθανότητας που
περιέχεται στην αφύσικη περιοχή r < 0.
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16. Ένα δυναμικό που επιτρέπει τη μελέτη των ταλαντώσεων διατομικών μορίων είναι το δυναμικό Κράτσερ
(Kratzer),

V (r) = V0

(
a2

r2
− 2a

r

)
,

όπου V0, a > 0. (α) Δείξτε ότι το δυναμικό έχει ελάχιστη τιμή −V0 στο σημείο r = a και υπολογίστε τη
συχνότητα των ταλαντώσεων γύρω από το σημείο ισορροπίας. (β) Δείξτε ότι οι ιδιοτιμές της ενέργειας
είναι

Enr,ℓ = − V 2
0 a

2m

(nr + λℓ + 1)2
,

με εκφυλισμό 2ℓ + 1, όπου λℓ =
√
V0a2 + (ℓ+ 1

2)
2 − 1

2 . (γ) Πόσες δέσμιες καταστάσεις έχει ο τε-
λεστής Σρέντινγκερ; (δ) Το δυναμικό Κράτσερ ή το δυναμικό Μορς δίνει πιο αξιόπιστη περιγραφή των
διατομικών μορίων;

17. Θεωρείστε την ακτινική εξίσωση Σρέντινγκερ (13.29) για το άτομο του υδρογόνου. Δείξτε ότι με την αντι-
κατάσταση r → bρ2, u→ √

ρψ, όπου b σταθερά, η εξίσωση για το ψ ως συνάρτηση του ρ ταυτίζεται με
την ακτινική εξίσωση του Σρέντινγκερ για ισοτροπικό αρμονικό ταλαντωτή, για κατάλληλη επιλογή των
παραμέτρων. Δείξτε την αντιστοίχιση μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων των δύο αυτών συστημάτων.

18. Αποδείξτε τις Εξ. (13.81), (13.82) και (13.83).

19. Δείξτε ότι οι εξισώσεις Χάμιλτον για την κλασική Χαμιλτονιανή που αντιστοιχεί στην Εξ. (13.88) αντι-
στοιχούν σε εξέλιξη υπό την επίδραση της δύναμης Λόρεντς (1.13).

20. Φορτισμένο σωμάτιο βρίσκεται εντός στατικού σφαιρικά συμμετρικού ηλεκτρικού δυναμικού ϕ(r) και
ομογενούς μαγνητικού πεδίου B̂. Το πεδίο είναι ασθενές έτσι ώστε να μπορεί να αγνοηθεί ο τετραγωνι-
κός όρος ÂAA

2
. (α) Δείξτε ότι τα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλτονιανής δεν εξαρτώνται από τοBBB. (β) Γράψτε

πώς μεταβάλλονται οι ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής από την παρουσία του μαγνητικού πεδίο. (γ) Βρείτε
τον εκφυλισμό των ιδιοτιμών για τις περιπτώσεις που το ϕ αντιστοιχεί σε δυναμικό Κουλόμπ και σε
ισοτροπικό αρμονικό ταλαντωτή.

21. Δείξτε ότι οι γενικευμένες ιδιοκαταστάσεις |E⟩ για την κίνηση σωματιδίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό
πεδίο, Εξ. (13.95), στην αναπαράσταση της θέσης γράφονται ως

⟨x|E⟩ =
(
4m2

qE

)1/6

Ai
[
(2mqE)1/3

(
x+

E

qE

)]
, (13.118)

όπου Ai(z) = 1
2π

∫∞
−∞ dteitz−i

t3

3 είναι η συνάρτηση του Αίρι (Airy).

22. Εξετάστε την εξέλιξη μιας αρχικής Γκαουσιανής κατάστασης ψ0(x) = (2πσ2)−1/4 exp
(
− x2

4σ2

)
κάτω

από σταθερό ηλεκτρικό πεδίο. Βρείτε την κατανομή πιθανοτήτων ως προς τη θέση και υπολογίστε την
εξέλιξη της τυπικής απόκλισης (∆x)2 στο χρόνο.

23. (α) Δείξτε ότι οι λύσεις ψ(rrr, t) της εξίσωσης Σρέντινγκερ με τη Χαμιλτονιανή (13.88) ικανοποιούν την
εξίσωση συνέχειας ∂|ψ|

2

∂t +∇∇∇ · JJJ , όπου

JJJ =
1

2mi

(
ψ∗∇∇∇ψ − ψ∇∇∇ψ∗ − 2iqAAA|ψ|2

)
(13.119)

το ρεύμα πιθανότητας παρουσία μαγνητικού πεδίου. (β) Δείξτε ότι το ρεύμα πιθανότηταςJJJ είναι αναλ-
λοίωτο κάτω από μετασχηματισμούς βαθμίδας.

24. Υπολογίστε τα διαγώνια στοιχεία ⟨x1, x2|P̂n|x1, x2⟩ των προβολικών τελεστών στα επίπεδα Λαντάου,
Εξ. (13.100), στη βάση της θέσης και δείξτε ότι δεν εξαρτώνται από τα x1 και x2.
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25. Θεωρείστε ένα μαγνητικό πεδίοBBB = (0, 0, B) και σωματίδια περιορισμένα στο επίπεδο x1 − x2. Χρη-
σιμοποιείστε την έκφραση AAA = 1

2BBB × rrr για το μαγνητικό δυναμικό. Δεδομένου ότι οι τελεστές π̂1
και x̂2 μετατίθενται, έχουν ένα κοινό σύνολο από γενικευμένες ιδιοσυναρτήσεις |k1, x2⟩, έτσι ώστε
π̂1|k1, x2⟩ = k1|k1, x2⟩ και x̂2|k1, x2⟩ = x2|k1, x2⟩. (α) Υπολογίστε τις |k1, x2⟩ στην αναπαράσταση
της θέσης. (β) Υπολογίστε τις κοινές γενικευμένες ιδιοσυναρτήσεις |x1, k2⟩ των x̂1 και π̂2 στην αναπα-
ράσταση θέσης. (γ) Βρείτε το εσωτερικό γινόμενο ⟨k1, x2|x1, k2⟩.

26. Υπολογίστε μέτρο |ddd| των στοιχείων πίνακα της διπολικής ροπής για όλες τις μεταβάσεις από n = 2 σε
n = 1 για το άτομο του υδρογόνου.

Βιβλιογραφία
• Για περισσότερες λεπτομέρειες για την εξίσωση Σρέντινγκερ σε 3 διαστάσεις, βλ. το κεφ. 6 των Galindo

και Pascual [229].
• Για το φαινόμενο Αχαρόνοφ-Μπομ, βλ. το βιβλίο των Peskin και Tonomura [230] και των Aharonov-

Rohrlich [231].
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Κεφάλαιο 14

Σωμάτια με σπιν

Σήμερα διάβασα την καινούρια σου εργασία και είναι βέβαιο ότι εγώ είμαι αυτός που χαίρεται
περισσότερο γι’ αυτήν, όχι μόνο γιατί η κομπίνα που έκανες είναι ασύλληπτη, αλλά γιατί με την
εισαγωγή ηλεκτρονίων με τέσσερις βαθμούς ελευθερίας σπας κάθε ρεκόρ παράνοιας σε σύγκριση
με οτιδήποτε μ’ έχεις κατηγορήσει στο παρελθόν.

Από κάρτα του Χάιζενμπεργκ στον Πάουλι [232]

14.1 Η εισαγωγή του σπιν
Η εισαγωγή της έννοιας του σπιν ξεκίνησε από τις μελέτες της δομής του ατόμου με βάση το μο-

ντέλο του Μπορ, πριν από τη διατύπωση της ώριμης κβαντικής θεωρίας. Εκείνη την εποχή γίνονταν
πολλές προσπάθειες να εξηγηθεί η δομή των ατόμων στη βάση τριών κβαντικών αριθμών (ανάλογων
των n, ℓ,m που είδαμε σε σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά). Ο Πάουλι πρότεινε ότι μπορεί να υπάρξει
το πολύ ένα ηλεκτρόνιο για κάθε τριπλέτα κβαντικών αριθμών, μια πρόταση που έγινε γνωστή ως
απαγορευτική αρχή, και την οποία θα δούμε με λεπτομέρεια στο επόμενο κεφάλαιο. Η απαγορευ-
τική αρχή δεν ταίριαζε πλήρως με τα δεδομένα, υπήρχαν διπλάσια ηλεκτρόνια από τον αριθμό των
επιτρεπτών τριάδων κβαντικών αριθμών. Ο Πάουλι πρότεινε ότι υπάρχει ακόμα ένας κβαντικός αριθ-
μός ο οποίος παίρνει μόνο δύο δυνατές τιμές [233]. Αλλά δεν μπορούν παρά να υπάρχουν μόνο τρεις
κβαντικοί αριθμοί που να σχετίζονται με την κίνηση ενός ηλεκτρονίου στο τρισδιάστατο χώρο. Οπότε
ο τέταρτος κβαντικός αριθμός δεν αναφέρεται σε αυτές τις κινήσεις, αλλά σε κάποια «εσωτερική»
ιδιότητα του ηλεκτρονίου, ότι κι αν σημαίνει αυτό. Αυτός ήταν ο αριθμός που αργότερα ονομάστηκε
σπιν.

Η φυσική σημασία του σπιν ήταν τότε ένα αίνιγμα. Εμφανίστηκε ως μία υποθετική ποσότητα, για
να ισοσκελίσει τους όχι και πολύ ακριβείς υπολογισμούς στη βάση της παλιάς κβαντικής θεωρίας.
Ωστόσο, όπωςσυνειδητοποιήθηκεαργότερα, είχε ήδηπαρατηρηθεί λίγα χρόνια πριν, σε έναπείραμα
που είχαν κάνει οι Στερν (O. Stern) και Γκέρλαχ (W. Gerlach) [235].

Οι Στερν και Γκέρλαχ είχαν μελετήσει την κίνηση ατόμων αργύρου εντός ενός ανομοιογενούς μα-
γνητικού πεδίου. Θεωρούσαν ότι αυτό το πείραμα θα τους επέτρεπε να αποδείξουν πειραματικά
κάτι που πίστευαν ως μία πολύ σημαντική συνέπεια της θεωρίας του Μπορ, που την αποκαλούσαν
κβαντισμό του χώρου. Περίμεναν να δουν τη δέσμη των ατόμων του αργύρου να διασπάται σε δύο
διαχωρίσιμα κομμάτια, και όντως αυτό ακριβώς παρατήρησαν στο πείραμά τους. Εκ των υστέρων,
μπορούμε να πούμε ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους ήταν τελείως λάθος. Αλλά αυτό δεν
έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που μετράει είναι ότι η δέσμη παρατηρήθηκε να διασπάται στα δύο,
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Σχήμα 14.1: Το πείραμα των Στερν και Γκέρλαχ. Αριστερά: Σχηματική περιγραφή του πειράματος. Μια δέσμη
ατόμων Ag που περνά μέσα από ένα ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο διασπάται σε δύο πλήρως διαχωρίσιμες
δέσμες. Δεξιά: Μία κάρτα που έστειλε ο Στερν στον Μπορ με μία φωτογραφία τους σπασίματος τη δέσμης .
Αριστερά είναι το ίχνος της δέσμης στην οθόνη απουσία μαγνητικού πεδίου και δεξιά παρουσία αυτού .

γιατί (όπως έγινε κατανοητό αργότερα) αυτό το φαινόμενο αποτελεί άμεση πειραματική απόδειξη
της ύπαρξης του σπιν.

Η σωστή ερμηνεία αυτού του απρόσμενου αποτελέσματος δόθηκε τελικά από τους Χάουντσμιτ
(S. Goudsmit) και Ούλενμπεκ (G. E. Uhlenbeck) [236]. Πρότειναν ότι το ηλεκτρόνιο έχει έναν επιπλέον
βαθμό ελευθερίας που μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές και ότι αυτός ο βαθμός ελευθερίας ουσια-
στικά καθιστά το ηλεκτρόνιο μαγνητικό δίπολο. Όταν το ηλεκτρόνιο βρεθεί εντός ενός μαγνητικού
πεδίου, το δίπολο μπορεί να προσανατολιστεί είτε παράλληλα είτε αντιπαράλληλα στο πεδίο. Το βα-
σικό κίνητρο των Χάουντσμιτ και Ούλενμπεκ ήταν να εξηγήσουν κάποιες φαινομενικές ασυνέπειες
στα φασματοσκοπικά δεδομένα του ατόμου του υδρογόνου και δεν ασχολήθηκαν άμεσα με το πεί-
ραμα των Στερν-Γκέρλαχ. Ωστόσο τα αποτελέσματά τους προσέφεραν μία απλή ερμηνεία για αυτό.
Υπεύθυνο για τη διάσπαση της δέσμης είναι το ηλεκτρόνιο στην εξώτερη στιβάδα του ατόμου του
Ag. Η ”δύναμη” που ασκείται από το μαγνητικό πεδίο στο δίπολο εξαρτάται από την κατεύθυνση του
διπόλου. Καθώς υπάρχουν μόνο δύο δυνατές τέτοιες κατευθύνσεις, υπάρχουν μόνο δύο διαφορετι-
κοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να δράσει το μαγνητικό πεδίο στο άτομο και κατά συνέπεια δύο
δυνατές διαδρομές για τα άτομα της δέσμης—ακριβώς ότι παρατηρήθηκε στο πείραμα.

Αυτός ο νέος κβαντικός αριθμός ήταν σχεδόν πανομοιότυπος με αυτόν που είχε προτείνει ο Πά-
ουλι.Μια προφανής ερμηνεία για τη μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου είναι ότι οφείλεται σε αυτοπε-
ριστροφή: μια αυτοπεριστρεφόμενη κατανομήφορτίου είναι ένα μαγνητικό δίπολο. Αυτή η ερμηνεία
θα σήμαινε ότι το ηλεκτρόνιο θα είχε πεπερασμένη ακτίνα, έστω r0, γιατί ένα σημειακό σωμάτιο δεν
αυτοπεριστρέφεται. Δεδομένου ότι το ηλεκτρόνιο είναι σίγουρα μικρότερο από τον πυρήνα, ήδη
από τη δεκαετία του 1920 μπορούσε κανείς να εκτιμήσει ότι το r0 < 0−15m. Για να έχει το ηλε-
κτρόνιο στροφορμή λόγω αυτοπεριστροφής της τάξης του ~, θα έπρεπε να αυτοπεριστρέφεται με
επιφανειακή ταχύτητα ~

mer0
> 1012m/s, δηλαδή μεγαλύτερη του φωτός. Η ερμηνεία του σπιν ως

αυτοπεριστροφή δε δουλεύει.

Η σημερινή κατανόηση είναι ότι το σπιν είναι ένας βαθμός ελευθερίας για τα σωματίδια που έχει
τις ίδιες συμμετρίες με την αυτοπεριστροφή, αλλά δεν είναι αυτοπεριστροφή. Το σπιν αντιστοιχεί
σε στροφορμή, αλλά δεν αντιστοίχιση με κάποια μεταβλητή γωνιακής ταχύτητας ή ροπής αδράνειας
όπως στη συνήθη αυτοπεριστροφή. Περιγράφει μία ενδογενή στροφικότητα των σωματιδίων, ακόμα
και αυτών που δεν έχουν εσωτερική δομή. Προκύπτει ως συνέχεια της θεμελιώδους φυσικής συμμε-
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σωμάτιο ηλεκτρόνιο πρωτόνιο νετρόνιο κουάρκ πυρήνας 4He πυρήνας 39K άτομο 3He άτομο 4He

σπιν s 1
2

1
2

1
2

1
2

0 3
2

1
2

0

Πίνακας 14.1: Σπίν σωματιδίων, στοιχειωδών και σύνθετων

τρίας που αντιστοιχεί σε περιστροφή στο χώρο¹.

14.2 Η κβαντική περιγραφή του σπιν

14.2.1 Ολική στροφορμή και σπιν
Η περιγραφή του σπιν σχετίζεται με το μικρό παράδοξο της κβαντικής περιγραφής των στροφορ-

μών που συναντήσαμε στο κεφ. 11. Ενώ μπορούμε να έχουμε αναπαραστάσεις της άλγεβρας των
στροφορμών με κβαντικό αριθμό ολικής στροφορμής j ημιακέραιο, η τροχιακή στροφορμή δέχεται
μόνο ακέραιες τιμές του j. Η ύπαρξη του σπιν υποδεικνύει ότι οι αναπαραστάσεις με ημιακέραιο j
έχουν μεγάλη φυσική σημασία.

Σύμφωνα με τον Πάουλι, το σπιν είναι ένας επιπλέον βαθμός ελευθερίας που χαρακτηρίζει ένα
σωμάτιο, πέρα από τις θέσεις και τις ορμές που αντιστοιχούν στην κίνηση του σωματιδίου στο χώρο.
Όπως είδαμε οι κινήσεις στο χώρο περιγράφονται πλήρως από το χώρο Χίλμπερτ L2(RRR3), οπότε για
να εισάγουμε έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας για το σπιν θα πρέπει να θεωρήσουμε ένα χώρο
Χίλμπερτ Vs για αυτό το βαθμό ελευθερίας. Έτσι ο συνολικός χώρος Χίλμπερτ θα είναι L2(RRR3)⊗ Vs.

Ο συσχετισμός του σπιν με την περιστροφή σημαίνει ότι οHs θα περιέχει μία αναπαράσταση της
άλγεβρας των περιστροφών. Ειδικά για το σπιν, συμβολίζουμε με ŝi τους γεννήτορες της άλγεβρας
των περιστροφών, οπότε θα ικανοποιούν

[ŝi, ŝj] = i
∑
k

ϵijkŝk. (14.1)

Άρα ο χώρος Χίλμπερτ Vs του σπιν δέχεται μία ορθοκανονική βάση από διανύσματα |s,ms⟩ που
ικανοποιούν τις σχέσεις ŝss2|s,ms⟩ = s(s + 1)|s,ms⟩ και ŝ3|s,ms⟩ = ms|s,ms⟩. Ο αριθμός s μπορεί
να είναι ακέραιος ή ημιακέραιος, και τοms παίρνει τιμές−s,−s+ 1, . . . , s− 1, s. Καλείται σπιν του
σωματιδίου².

To σπιν s είναι ενδογενές χαρακτηριστικό ενός σωματιδίου, ακριβώς όπως και η μάζα του. Παίρ-
νει μία καθορισμένη τιμή για κάθε σωμάτιο, η οποία είναι μέρος της ταυτότητας αυτού του σω-
ματιδίου και δεν μπορεί να αλλάξει.

Στον πίνακα 14.1 δίνονται οι τιμές του s για διάφορα σωμάτια. Παρατηρούμε, ότι τα βασικά συ-
στατικά του ατόμου, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν σπιν s = 1

2
.

Με δεδομένο ότι το s είναι σταθερό για ένα σωμάτιο, ισχύει ότι Vs = CCC2s+1, οπότε ο χώρος
Χίλμπερτ που περιγράφει ένα σημειακό σωμάτιο με σπιν s είναι οHs = L2(RRR3)⊗CCC2s+1. Σ’ αυτό το
χώρο Χίλμπερτ ορίζεται ο τελεστής της ολικής στροφορμής

ĴJJ = ℓ̂ℓℓ⊗ Î + Î ⊗ ŝss. (14.2)

¹Είναι αξιοσημείωτο ότι το σπιν ως ενδογενή στροφικότητα ενός σωματιδίου δεν είναι αποκλειστικά κβαντική έννοια.
Ορίζεται και στην κλασική μηχανική στα πλαίσια της μελέτης της συμμετρίας των περιστροφών [237], αν και η ‘ανακά-
λυψή’ του κλασικού σπιν ήταν μεταγενέστερη της εισαγωγής του από την κβαντική θεωρία. Η κύρια διαφορά είναι ότι
οι τιμές του κλασικού σπιν είναι συνεχείς και όχι διακριτές.

²Προσοχή, καταχρηστικά καλείται συχνά σπιν του σωματιδίου και ο αριθμός ms που αντιστοιχεί στις ιδιοτιμές της
συνιστώσας ŝ3, , υπονοώντας ότι για ένα συγκεκριμένο τύπο σωματιδίου μόνο αυτό είναι μεταβλητή, ενώ το s είναι
σταθερά.
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Για να αποφύγουμε τη σύγχυση, όταν περιγράφουμε σωμάτιο με σπιν θα αναφερόμαστε στους κβα-
ντικούς αριθμούς της τροχιακής στροφορμής ως (ℓ,mℓ) και της ολικής στροφορμής ως (j,mj).

Η Εξ. (14.2) γράφεται ως

ĴJJ = L̂LL+ ŜSS, (14.3)

όπου ορίζουμε L̂i = ℓ̂i⊗ Î και Ŝi = Î⊗ ŝi. Με τον ίδιο τρόπο γράφουμε P̂i = p̂i⊗ Î και X̂i = x̂i⊗ Î ,
για να δηλώσουμε τους τελεστές της ορμής και της θέσης, όπως ορίζονται στοHs.

Συνοψίζοντας, στα πλαίσια της μη-σχετικιστικής φυσικής, ένα σωμάτιο μάζαςm και σπιν s περι-
γράφεται στο χώρο ΧίλμπερτHs = L2(RRR3)⊗CCC2s+1, στον οποίον ορίζονται οι σχέσεις μετάθεσης

[X̂i, X̂j] = 0, [P̂i, P̂j] = 0, [X̂i, P̂j] = iδij, [Ĵi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĴk. (14.4)

Η Εξ. (14.4) μαζί με την Εξ. (14.3) αποτελούν τις θεμελιώδεις σχέσεις της μη-σχετικιστικής κβαντομη-
χανικής.

14.2.2 Βάσεις στονHs

Για οποιαδήποτε βάση |n⟩ στον L2(RRR3) ορίζουμε τη βάση |n,ms⟩ = |n⟩ ⊗ |ms⟩ στο Hs. Η τιμή
του s δεν αναφέρεται ως δείκτης στο κετ μια και είναι σταθερά. Το ίδιο ισχύει για γενικευμένες βά-
σεις στον L2(RRR3), όπως της θέσης |rrr⟩ και της ορμής |kkk⟩. Δηλαδή, ορίζουμε γενικευμένα διανύσματα
|rrr,ms⟩ ή |kkk,ms⟩ στοHs.

Αν χρησιμοποιούμε τη βάση |n, ℓ,mℓ⟩ για σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά στο L2(RRR3), τότε θα
γράφουμε τη βάση στοHs ως |n, ℓ,mℓ,ms⟩.

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία σύνθεσης στροφορμών ώστε να ορί-
σουμε μία βάση που εξαρτάται από τους κβαντικούς αριθμούςmj της ολικής στροφορμής. Η τριγω-
νική ανισότητα δίνει ότι για δεδομένο ℓ οι δυνατές τιμές του j είναι j± = ℓ± 1

2
. Οπότε για κάθε τιμή

του ℓ, υπάρχουν 2j++1 = 2ℓ+2 διανύσματα με ολική στροφορμή j+ και άλλα 2j−+1 = 2ℓ με ολική
στροφορμή j+, συνολικά 2(2ℓ+1) όσα απαιτούνται για μια βάση στοCCC2ℓ+1⊗CCC2. Άρα μπορούμε να
χρησιμοποιούμε τη βάση |n, ℓ, j,mj⟩ που προσδιορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα των τελεστών της
ολικής στροφορμής ĴJJ

2
και ĴJJ3.

Στην αναπαράσταση Σρέντινγκερ περιγράφουμε τα στοιχεία του Hs ως κυματοσυναρτήσεις με
δείκτηms και να γράφουμε ψms(rrr). Επίσης μπορούμε να τα αναπαριστούμε ως διανύσματα στήλης

ψs(rrr)
ψs−1(rrr)
. . .

ψ−s(rrr)

 . (14.5)

Κυματοσυναρτήσεις της μορφήςψ(rrr)cms αντιστοιχούν σε χωριζόμενα διανύσματα τουHs. Για αυτές
τις καταστάσεις μηδενίζεται ο συσχετισμός μεταξύ ορμής και σπιν Cor(Pi, Sj). Αντίθετα ο συσχετι-
σμός ορμής και σπιν είναι μη-μηδενικός σε εναγκαλισμένα διανύσματα τουHs

.

14.2.3 Το σπιν σύνθετων σωματιδίων
Το σπιν δεν ορίζεται μόνο σε στοιχειώδη σωμάτια, αλλά και σε σύνθετα. Έστω δύο σωμάτια μάζας

m1 καιm2 και σπιν s1 και s2 που αλληλεπιδρούν μέσω ενός κεντρικού δυναμικού V (|x̂xx1 − x̂xx2|). Στο
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Κεφ. 13.1 δείξαμε ότι η Χαμιλτονιανή του συστήματος γράφεται ως Ĥ = ĤKM + Ĥrel, όπου ĤKM

είναι η Χαμιλτονιανή του κέντρου μάζας που περιγράφει ελεύθερο σωμάτιο μάζαςM = m1 +m2,
και Ĥrel είναι η Χαμιλτονιανή που περιγράφει τους σχετικούς βαθμούς ελευθερίας.

Όταν περιγράφουμε το σύνθετο σύστημα ως ένα σωμάτιο, εξετάζουμε μόνο τον όρο ĤKM , δη-
λαδή εστιάζουμε στους βαθμούς ελευθερίας που περιγράφουν το κέντρο μάζας του. Οι υπόλοιποι
βαθμοί ελευθερίας είναι εσωτερικοί του σύνθετου σωματιδίου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι βαθμοί ελευ-
θερίας είναι παγωμένοι, δηλαδή αντιστοιχούν σε μία ιδιοκατάσταση της Ĥrel, συνήθως τη θεμε-
λιώδη.

Η ολική στροφορμή του συστήματος είναι ίση με

ĴJJ = L̂LLKM + L̂LLrel + ŜSS1 + ŜSS2, (14.6)

όπου L̂LLKM =XXX×PPP η τροχιακή στροφορμή του κέντρου μάζας, L̂LLrel = r̂rr× p̂pp η τροχιακή στροφορμή
των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας και ŜSS1, ŜSS2 τα σπιν των επιμέρους σωματιδίων.

Εφόσον το σύνθετο σύστημα αντιμετωπίζεται ως σωμάτιο, η στροφορμή του είναι η L̂LLKM . Η
σύγκριση της Εξ. (14.6) με την Εξ. (14.3) μας δίνει ότι το σπιν του σύνθετου σωματιδίου είναι

SSS = L̂LLrel + ŜSS1 + ŜSS2. (14.7)

Βλέπουμε ότι το σπιν του σύνθετο σωματιδίου εξαρτάται όχι μόνο από τα σπιν των συστατικών σω-
ματιδίων, αλλά και από την σχετική τροχιακή στροφορμήαυτών. Αν οι εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας
είναι στη θεμελιώδη κατάσταση, θα έχουμε ℓrel = 0, οπότε SSS = ŜSS1 + ŜSS2. Ωστόσο μία διέγερση των
εσωτερικών βαθμών ελευθερίας μπορεί να τους φέρει σε κατάσταση με ℓrel > 0, οπότε η τιμή τουSSS2

μπορεί να αλλάξει. Συνήθως, όταν μιλάμε για σπιν ενός σύνθετου σωματιδίου, αναφερόμαστε στην
τιμή του sπουαντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση των εσωτερικών τουβαθμών ελευθερίας³. Αυτή
προσδιορίζεται όταν κανείς λάβει υπόψη αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σπιν στη Χαμιλτονιανή.

Η Εξ. (14.7) σημαίνει ότι αν ξέρουμε τα σπιν s1 και s2 των συστατικών ενός σύνθετου σωματιδίου,
σίγουρα μπορούμε να αποφανθούμε για το αν το σπιν του σύνθετου σωματιδίου είναι ακέραιο ή
ημιακέραιο. Το ℓrel είναι πάντα ακέραιο, οπότε το σπιν του σύνθετου σωματιδίου s είναι ακέραιο
αν s1 + s2 είναι ακέραιο και ημιακέραιο αν s1 + s2 είναι ημιακέραιο. Αυτό βεβαίως γενικεύεται και
σε σύνθετα σωμάτια που αποτελούνται από N συστατικά με σπιν si. Το ολικό σπιν είναι ακέραιο ή
ημιακέραιο αν το

∑N
i=1 si είναι ακέραιο ή ημιακέραιο αντίστοιχα.

14.3 Αλληλεπίδραση σωματιδίων με σπιν με το ηλεκτρομαγνητικό
πεδίο

14.3.1 Ο γυρομαγνητικός λόγος
Εν γένει το σπιν δεν αλληλεπιδρά άμεσα με τους υπόλοιπους βαθμούς ελευθερίας ενός σωμα-

τιδίου. Συμπεριφέρεται ως μαγνητικό δίπολο και ως τέτοιο μπορεί να αλληλεπιδράσει μόνο με το
μαγνητικό πεδίο BBB. Αυτή η αλληλεπίδραση αντιστοιχεί σε έναν όρο που πρέπει να προστεθεί στη
Χαμιλτονιανή (13.88). Έτσι παίρνουμε τη Χαμιλτονιανή για αλληλεπίδραση ενός σωματίου φορτίου
q, μάζαςm και σπιν s με το ΗΜ πεδίο (EEE,BBB),

³Σε μεγάλο βαθμό το πότε αποκαλούμε μια διεγερμένη κατάσταση των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας άλλο σω-
μάτιο είναι θέμα σύμβασης του εκάστοτε κλάδου. Στην ατομική και πυρηνική φυσική, δεν αποκαλούμε μία διεγερμένη
κατάσταση ενός ατόμου ή ενός πυρήνα με άλλο όνομα από τη θεμελιώδη. Μιλάμε για διεγερμένο άτομο ή για διεγερ-
μένο πυρήνα του ίδιου στοιχείου. Αντίθετα, στη σωματιδιακή φυσική είθισται να αναφερόμαστε στις διεγερμένες κατα-
στάσεις σύνθετων σωματιδίων ως άλλα σωμάτια, για παράδειγμα κάποιες διεγερμένες καταστάσεις των σωματιδίων π
καλούνται σωμάτια ρ.
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Ĥ =
1

2m

(
P̂PP − qAAA

)2
+ qϕ− γBBB · ŜSS (14.8)

Παρατηρούμε ότι ο πρόσθετος όρος −γBBB · ŜSS στην Εξ. (14.8) είναι αντίστοιχος του όρου (13.91)
της σύζευξης ενός σταθερού μαγνητικού πεδίου με την τροχιακή στροφορμή αλλά με διαφορετική
πολλαπλασιαστική σταθερά.

Η σταθερά γ καλείται γυρομαγνητικός λόγος του σωματιδίου, και παίρνει διαφορετική τιμή για
κάθε σωμάτιο. Ειδικότερα, μπορεί να πάρει μη μηδενικές τιμές ακόμα και σε ουδέτερα σωμάτια
(q = 0). Για φορτισμένα σωμάτια είναι χρήσιμος ο ορισμός του παράγοντα g

g =
2m

q
γ, (14.9)

έτσι ώστε για ομογενές μαγνητικό πεδίο, η Εξ. (14.8) να περιέχει έναν όρο αλληλεπίδρασης διπόλου
− q

2m
BBB · (LLL+ gSSS), που αντιστοιχεί σε μία διπολική ροπή

µ̂µµ =
q

2m
(LLL+ gSSS). (14.10)

Ειδικά για το ηλεκτρόνιο, η ποσότητα e
2m

που εμφανίζεται στον όρο αλληλεπίδρασης διπόλου κα-
λείται μαγνητόνη του Μπορ, συμβολίζεται ως µB και ορίζει τη βασική κλίμακα διπολικής ροπής στο
επίπεδο του ατόμου.

Ο γυρομαγνητικός λόγος σε σύνθετα σωμάτια υπολογίζεται από τη δομή τους και από τις τιμές
του γυρομαγνητικού λόγου των συστατικών τους. Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα ένα σύστημα δύο
σωματιδίων με σπιν s1 και s2 και γυρομαγνητικούς λόγους γ1 και γ2. Έστω s > 0 το σπιν του σύνθετου
σωματιδίου και γ ο γυρομαγνητικός του λόγος.

Η Χαμιλτονιανή του συστήματος εμφανίζει ένα όρο−γ1BBB·ŜSS1−γ2BBB·ŜSS2. Δεδομένουότι θεωρούμε
το σύστημα ως σωμάτιο, αυτός ο όρος θα γράφεται ως−γBBB · ŜSS. Άρα

γŜSS = γ1ŜSS1 + γ2ŜSS2. (14.11)

Υψώνοντας στο τετράγωνο παίρνουμε ότι γ2ŜSS
2
= γ21ŜSS

2

1 + γ22ŜSS
2

2 + 2γ1γ2ŜSS1 · ŜSS2. Αν η θεμελιώδης
κατάσταση των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας έχει μηδενική τροχιακή στροφορμή, SSS = ŜSS1 + ŜSS2,
οπότε το γινόμενο ŜSS1 · ŜSS2 δίνεται από την Εξ. (11.108). Καταλήγουμε ότι

γ2 = γ1γ2 + (γ1 − γ2)
γ1s1(s1 + 1)− γ2s2(s2 + 1)

s(s+ 1)
. (14.12)

Σε στοιχειώδη σωμάτια, η τιμή του γ προσδιορίζεται από πρώτες αρχές, αλλά αυτό απαιτεί σχετι-
κιστική περιγραφή στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας πεδίου. Για το ηλεκτρόνιο, η τιμή του παράγο-
ντα g (συμβολίζεται ως ge) είναι πολύ κοντά στο 2. Για την ακρίβεια η πειραματικά μετρούμενη τιμή
είναι ge = 2.00231930436153(53) και συμφωνεί με τη θεωρητική πρόβλεψη σε περισσότερα από 10
σημαντικά ψηφία, κάτι που καθιστά την πρόβλεψη του ge την πιο ακριβή επιβεβαιωμένη πρόβλεψη
στην ιστορία της φυσικής.

14.3.2 Εξήγηση του πειράματος Στερν-Γκέρλαχ
ΗΕξ.(14.8) εξηγεί τα παρατηρούμεναστοπείραμα Στερν-Γκέρλαχ. Θυμίζουμε ότι το πείραμααφο-

ρούσε τη διάδοση ατόμων Ag μέσα σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο,BBB(xxx) = (0, 0, B(xxx)). Τα άτομα
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Ag είναι ουδέτερα (q = 0) και χαρακτηρίζονται από σπιν s = 1
2
και μη μηδενική τιμή του γυρομαγνη-

τικού λόγου. Η Χαμιλτονιανή (14.8) γράφεται

Ĥ =
1

2m
P̂PP

2
− γB(X̂)Ŝ3. (14.13)

Οι εξισώσεις εξέλιξης της ορμής κατά Χάιζενμπεργκ δίνουν

d

dt
P̂i = iγ[B(X̂), P̂i]Ŝ3 = −γ ∂B

∂xi
(X̂XX)Ŝ3. (14.14)

Στους υπόχωρουςH± με σταθερόms = ±1
2
, η Εξ. (14.14) γίνεται

d

dt
P̂i = ∓γ

2

∂B

∂xi
(X̂), (14.15)

δηλαδή η ορμή εξελίσσεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, έναν για κάθε τιμή του ms. Συνέπεια
αυτού είναι το σπάσιμο της αρχικής δέσμης σε δύο υποδέσμες, εφόσον η κατεύθυνση κίνησης είναι
κατεύθυνση ανομοιογένειας του μαγνητικού πεδίου.

14.3.3 Μετάπτωση Λάρμορ
Για να κατανοήσουμε τη σημασία του γυρομαγνητικού λόγου εξετάζουμε την περίπτωση ενός

ηλεκτρικά ουδέτερου σωματιδίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο, οπότε οι βαθμοί ελευθερίας της θέ-
σης και της ορμής δεν αλληλεπιδρούν με το πεδίο. Έτσι εξετάζουμε ξεχωριστά την επίδραση του
μαγνητικού πεδίου στο σπιν. Οπότε περιοριζόμαστε στο χώρο Χίλμπερτ C2s+1 και στη Χαμιλτονιανή
Ĥ = −γBBB · ŝss για σταθερό μαγνητικό πεδίοBBB. Είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα
του Χάιζενμπεργκ, οπότε η εξίσωση χρονικής εξέλιξης για τον τελεστή του σπιν είναι

˙̂si = i[Ĥ, ŝi] = −iγ
∑
j

Bj[ŝj, ŝi] = −γ
∑
jk

ϵijkBj ŝk, (14.16)

ή ισοδύναμα

˙̂sss = −γBBB × ŝss. (14.17)

Για να λύσουμε την Εξ. (14.17) επιλέγουμε BBB = (0, 0, B), οπότε παίρνουμε ˙̂s1 = γBŝ2, ˙̂s2 =
−γBŝ1, ˙̂s3 = 0. Χρησιμοποιώντας τα ŝ± = ŝ1 ± iŝ2 παίρνουμε

˙̂s± = ∓iγBŝ± ˙̂s3 = 0, (14.18)

με λύση

ŝ±(t) = ŝ±(0)e
∓iγBt, ŝ3(t) = ŝ3(0). (14.19)

Ισοδύναμα,

ŝ1(t) = ŝ1(0) cos(γBt) + ŝ2(0) sin(γBt), (14.20)
ŝ2(t) = −ŝ1(0) sin(γBt) + ŝ2(0) cos(γBt), (14.21)
ŝ3(t) = ŝ3(0). (14.22)

δηλαδή το διάνυσμα του σπιν περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του μαγνητικού πεδίου με συχνό-
τητα ω = γB.

319



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Σχήμα 14.2: Μετάπτωση ενός αυτοπεριστρεφόμενου σώματος στην κλασική φυσική. Ο άξονας αυτοπερι-
στροφής της σβούρας σαρώνει έναν κώνο γύρω από τον κατακόρυφο άξονα.

Η παραπάνω χρονική εξέλιξη του σπιν καλείται μετάπτωση Λάρμορ (Larmor). Το κλασικό ανάλογο
της μετάπτωσης είναι η αυτοπεριστροφή μιας σβούρας. To όνομα ”γυρομαγνητικός λόγος” για το γ
είναι προφανές ετυμολογικά, εφόσον εκφράζεται ως ω/B.

Βεβαίως, σε αντίθεση με την κλασική μετάπτωση, η γωνία θ που σχηματίζει το σπιν με τον άξονα
κατανέμεται πιθανοκρατικά. Για κλασικά διανύσματα sss και BBB, η γωνία θ ικανοποιεί cos θ = sss·BBB

|sss||BBB| .
Ορίζουμε έναν τελεστή συνημιτόνου για την κβαντική περιγραφή της γωνίας θ

ĉos θ =
BBB · ŝss√
s(s+ 1)B

=
ŝ3√

s(s+ 1)
, (14.23)

ο οποίος έχει (2s + 1) ιδιοτιμές ίσες με ms/
√
s(s+ 1). Ο τελεστής ĉos θ μετατίθεται (τετριμμένα)

με τη Χαμιλτονιανή−γBBB · ŝss. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή πιθανοτήτων για τη ”γωνία μετάπτωσης”
δεν εξαρτάται από το χρόνο.

14.3.4 Επαγόμενες αλληλεπιδράσεις
Στην αλληλεπίδραση του σπιν με το μαγνητικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο μπορεί να προέρχεται

από κάποιο άλλο δίπολο (που μπορεί να προέρχεται από σπιν ή τροχιακή στροφορμή). Αυτό έχει
ως συνέπεια την εμφάνιση όρων επαγόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ στροφορμών. Αυτοί οι επα-
γόμενοι όροι υπολογίζονται από πρώτες αρχές, αλλά ο υπολογισμός απαιτεί μία πλήρη σχετικιστική
περιγραφή των σωματιδίων, την οποία θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Για ένα φορτισμένο σωμάτιο μάζαςm, σπιν s και με παράγοντα που κινείται σε σφαιρικά συμμε-
τρικό ηλεκτρικό δυναμικό ϕ(r), εμφανίζεται στη Χαμιλτονιανή ένας όρος

V̂LS =
γ

2mq
r̂−1ϕ′(r̂)LLL ·SSS, (14.24)

που καλείται σύζευξη LS ή σύζευξη σπιν-τροχιάς. Παρότι υπάρχουν ημι-ποιοτικά επιχειρήματα πώς
μπορεί να αποδειχθεί αυτή η έκφραση από τον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό, ο παράγοντας 1

2
δεν

μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο στα πλαίσια της σχετικιστικής φυσικής [238].
Στον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό, η ενέργεια αλληλεπίδρασης δύο διπόλων με μαγνητικές ροπές

µµµ1 και µµµ2 είναι [5]

E = − 1

4πr3
[3(µµµ1 · nnn)(µµµ2 · nnn)− µµµ1 · µµµ2] , (14.25)

όπου r η απόσταση των δύο διπόλων και nnn το μοναδιαίο διάνυσμα στην κατεύθυνση που ενώνει τα
δίπολα.
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Στην κβαντική θεωρία εμφανίζεται ένας αντίστοιχος όρος αλληλεπίδραση μεταξύ σωματιδίων
όπου η διπολική ροπή εκφράζεται μέσω των τελεστών (14.10) και άρα γράφεται συναρτήσεις τόσο
των τροχιακών στροφορμών L̂LL1 και L̂LL2 των σωματιδίων όσο και των σπιν τους ŜSS1 και ŜSS2.

14.3.5 Η εξίσωση του Πάουλι
Η πολύ καλή προσέγγιση g = 2 που ισχύει για το ηλεκτρόνιο δικαιολογήθηκε από τον Πάουλι στη

βάση μιας πιο θεμελιώδους Χαμιλτονιανής που ισχύει ειδικά για στοιχειώδη σωμάτια με σπιν 1
2
.

Θυμίζουμε ότι για s = 1
2
, ο βαθμός ελευθερίας του σπιν αντιστοιχεί στο CCC2. Χρησιμοποιώντας

τις μήτρες του Πάουλι ορίζουμε στο χώρο ΧίλμπερτH 1
2
τον τελεστή

K̂KK · σ̂σσ =
3∑
i=1

K̂i ⊗ σ̂i. (14.26)

για κάθε τριάδα τελεστών K̂i, i = 1, 2, 3, του L2(RRR3). Βρίσκουμε

(K̂KK · σ̂σσ)2 =
∑
ij

K̂iK̂j ⊗ σ̂iσ̂j =
∑
ij

K̂iK̂j ⊗ (δij Î + i
∑
k

ϵijkσ̂k)

= K̂KK
2
⊗ Î +

i

2

∑
ijk

ϵijk[K̂i, K̂j]⊗ σ̂k (14.26)

όπου χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (6.4).
Ο Πάουλι πρότεινε την εξής Χαμιλτονιανή για το ηλεκτρόνιο που αλληλεπιδρά με ηλεκτρομαγνη-

τικό πεδίο (που τώρα φέρει το όνομά του)

Ĥ =
1

2m
[(p̂pp− qAAA) · σ̂σσ]2 + qϕ (14.27)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (13.122), η Εξ. (14.26) δίνει

[(p̂pp− qAAA) · σ̂σσ]2 = (p̂pp− qAAA)2 ⊗ Î + q
∑
i

Bi ⊗ ŝi, (14.28)

όπου ŝi = 1
2
σ̂i. Οπότε η Χαμιλτονιανή του Πάουλι γράφεται

Ĥ =
1

2m

(
P̂PP − qAAA

)2
+ qϕ− q

m
BBB · ŜSS (14.29)

Συγκρίνοντας με την Εξ. (14.8) βρίσκουμε ότι γ = q/m, οπότε g = 2. Όπως θα δούμε σε επόμενο
κεφάλαιο, η Εξ. (14.27) προκύπτει ως μη-σχετικιστικό όριο της εξίσωσης Ντιράκ, που προσφέρει μία
πιο θεμελιώδη περιγραφή του ηλεκτρονίου, σύμφωνα με τις συμμετρίες της ειδικής σχετικότητας.

14.4 Η συμμετρία της μη-σχετικιστικής φυσικής

14.4.1 Ομάδα Γαλιλαίου
Η θεμελιώδης συμμετρία της μη-σχετικιστικής φυσικής προέρχεται από την αντίληψη του από-

λυτου χρόνου και χώρου της Νευτώνειας θεωρίας. Βασίζεται στην ύπαρξη μίας ειδικής κατηγορίας
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συστημάτων αναφοράς, των αδρανειακών συστημάτων, στα οποία ισχύουν οι τρεις νόμοι του Νεύ-
τωνα. Οι μετασχηματισμοί μεταξύ αδρανειακών συστημάτων που διατηρούν τους νόμους του Νεύ-
τωνα ορίζουν την ομάδα Γαλιλαίου⁴.

Ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς O περιγράφει ένα φυσικό γεγονός από μία τετράδα αριθ-
μών, το χρόνο t και από ένα διάνυσμα θέσης r = (x1, x2, x3) ως προς ένα ορθογώνιο σύστημα
αξόνων. Ένα άλλο αδρανειακό σύστημαO′ χαρακτηρίζεται από άλλη τιμή του χρόνου t′ και συνιστώ-
σες (x′1, x′2, x′3) του διανύσματος θέσης. Οι μετασχηματισμοί Γαλιλαίου μεταξύ΄τουO′ καιO είναι οι
εξής.

1. Χωρική μετατόπιση: (t′, x′i) = (t, xi+ ai), όπου ai ∈ RRR. (μεταφορά της αρχής του συστήματος
συντεταγμένων)

2. Χρονική μετατόπιση: (t′, x′i) = (t+ τ, xi), όπου τ ∈ R.

3. Περιστροφή: (t′, x′) = (t, (Ox)i), όπου O ∈ SO(3) και συμβολίσαμε (Ox)i =
∑

j Oijxj . (η
αρχή του συστήματος συντεταγμένων παραμένει σταθερή).

4. Ώθηση: (t′, x′) = (t, xi + vit), όπου vi ∈ RRR. (κίνηση με σταθερή σχετική ταχύτητα).

Η ομάδα Γαλιλαίου Gal αναπαρίσταται από ένα πίνακα 5× 5 με 10 ανεξάρτητες μεταβλητές

G(a, τ, v, O) =


O11 O12 O13 v1 a1
O21 O22 O23 v2 a2
O31 O32 O33 v3 a3
0 0 0 1 τ
0 0 0 0 1

 . (14.30)

Άμεσα βρίσκουμε ότι δράση τουG(a, τ, v, O) σε ένα διάνυσμα στήλης δίνει τους προαναφερθέντες
νόμους μετασχηματισμού,

G(O, v, a, τ)


x1
x2
x3
t
1

 =


(Ox)1 + v1t+ a1
(Ox)2 + v2t+ a2
(Ox)3 + v3t+ a3

t+ τ
1

 . (14.31)

Ο νόμος σύνθεσης της ομάδας υπολογίζεται μέσω πολλαπλασιασμού πινάκων

G(O2, v2, a2, τ2)G(O1, v1, a1, τ1) = G(O2O1, v2 + v1, O2a1 + a2 + v2τ1, τ1 + τ2). (14.32)

Η ομάδα Γαλιλαίου έχει δέκα γεννήτορες, τρεις γεννήτορες περιστροφών Ji, τρεις γεννήτορες ωθή-
σεων Ci, τρεις γεννήτορες χωρικών μετατοπίσεων Pi και ένα γεννήτορα χρονικών μετατοπίσεωνH .

⁴Η παρούσα διατύπωση με όρους αδρανειακών συστημάτων είναι σύγχρονη, ωστόσο η ρίζα της ιδέας βρίσκεται στο
περιβόητο ”καράβι του Γαλιλαίου”, ένα πείραμα σκέψης που περιέγραψε ο Γαλιλαίος το 1632, στο βιβλίο του ”Διάλογος
περί των δύο κύριων συστημάτων του κόσμου”[239]. Σύμφωνα με αυτό το πείραμα, αν βρεθείς σε μια κλειστή καμπίνα
σε ένα πλοίο, παρατηρείς ακριβώς τα ίδια, είτε το πλοίο είναι ακίνητο είτε κινείται με σταθερή ταχύτητα.
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Οι αντίστοιχοι πίνακες υπολογίζονται εύκολα από τον πίνακα (14.30)

θθθ · JJJ =


0 θ3 −θ2 0 0

−θ3 0 θ1 0 0
θ2 −θ1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 , vvv ·CCC =


0 0 0 v1 0
0 0 0 v2 0
0 0 0 v3 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 ,

aaa ·PPP =


0 0 0 0 a1
0 0 0 0 a2
0 0 0 0 a3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 , H =


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0

 . (14.32)

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εκφράσεις βρίσκουμε τις σχέσεις μετάθεσης για την άλγεβρα Λι της
ομάδας Γαλιλαίου

[Ji, Jj] =
∑
k

ϵijkJk, [Ci, Jj] =
∑
k

ϵijkCk, [Pi, Jj] =
∑
k

ϵijkPk, [H, Ji] = 0, (14.33)

[Ci, Cj] = 0, [Ci, Pj] = 0, [Ci, H] = Pi, [Pi, Pj] = 0, [Pi, H] = 0. (14.34)

14.4.2 Αναπαραστάσεις της ομάδας Γαλιλαίου
Σε μία μοναδιαία αναπαράσταση της ομάδας Γαλιλαίου Gal, οι γεννήτορες αντιστοιχίζονται σε

αυτοσυζυγείς τελεστές Ĵi, Ĉi, P̂i και Ĥ , οι οποίοι ικανοποιούν τις σχέσεις μετάθεσης

[Ĵi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĴk, [Ĉi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĈk, [P̂i, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkP̂k, [Ĥ, Ĵi] = 0, (14.35)

[Ĉi, Ĉj] = 0, [Ĉi, P̂j] = 0, [Ĉi, Ĥ] = iP̂i, [P̂i, P̂j] = 0, [P̂i, Ĥ] = 0.) (14.36)

Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αναπαραστήσουμε την ομάδα Γαλιλαίου στο χώρο ΧίλμπερτHs =
L2(RRR3)⊗CCC(2s+ 1) για ένα σωμάτιο με σπιν s και μάζαm. Υπάρχουν δυο προφανείς ταυτίσεις, του
P̂i με τον τελεστή της ορμής και του Ĵi με τον τελεστή της στροφορμής. Η προφανής επιλογή για το
γεννήτορα των μετατοπίσεων στο χρόνο είναι Ĥ = 1

2m
P̂PP

2
. (Η παρουσία οποιουδήποτε μη τετριμμέ-

νου δυναμικού σπάει τη συμμετρία μετατόπισης στο χώρο.) Επιλέγοντας Ĉi = mX̂i, παρατηρούμε
ότι ικανοποιούνται όλες οι σχέσεις μετάθεσης (14.35—14.36) εκτός της [Ĉi, P̂j] = 0. Στη θέση της
παίρνουμε [Ĉi, P̂j] = imδij Î . Ωστόσο η διαφορά είναι ένα πολλαπλάσιο του Î , οπότε παίρνουμε μία
κεντρική επέκταση της άλγεβρα Λι της ομάδας Γαλιλαίου—βλ. Εξ. (12.29), με τη μάζα του σωματιδίου
να ορίζει το κεντρικό φορτίο της επέκτασης. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο Χίλμπερτ Hs ορίζεται μία
προβολική αναπαράσταση της ομάδας Γαλιλαίου.

Μπορούμε να βρούμε μοναδιαία αναπαράσταση της Gal; Η απάντηση δόθηκε από τον Μπάργκ-
μαν (Bargmann) το 1954 και ήταν αρνητική [240]. Η ομάδα Γαλιλαίου δεν επιδέχεται από τη φύση της
μοναδιαίες αναπαραστάσεις. Άρα δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουμε προβολι-
κές αναπαραστάσεις της Gal, και άρα με άλγεβρα Λι που περιέχει την κεντρική επέκταση [Ĉi, P̂j] =

imδij Î . Βέβαια αυτή η κεντρική επέκταση δεν είναι τίποτε άλλο από τις κανονικές σχέσεις μετάθεσης,
που αντιστοιχούν στην ομάδα Βάυλ-ΧάιζενμπεργκH3.
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Οι βασικές μετάθεσης του Χάιζενμπεργκ προκύπτουν από την απαίτηση της ύπαρξης μίας προ-
βολικής αναπαράστασης της ομάδας Γαλιλαίου στο χώρο Χίλμπερτ που περιγράφει ένα σύστημα
σωματιδίων.

Δεχόμενοι ότι η αναπαράσταση της Gal πρέπει να είναι προβολική, με κεντρική επέκταση που να
αντιστοιχεί στη μάζαm, οι Εξ. (14.35—14.36) γράφονται ως

[Ĵi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĴk, [Ĉi, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkĈk, [P̂i, Ĵj] = i
∑
k

ϵijkP̂k, [Ĥ, Ĵi] = 0, (14.37)

[Ĉi, Ĉj] = 0, [Ĉi, P̂j] = imδij Î , [Ĉi, Ĥ] = iP̂i, [P̂i, P̂j] = 0, [P̂i, Ĥ] = 0.) (14.38)

Οι Εξ. (14.35—14.36) ορίζουν την άλγεβραΜπάργκμαν, η οποία έχει 11 γεννήτορες, τους 10 της
ομάδας Γαλιλαίου και τη μονάδα Î . Προσδιορίζουμε τις μη-αναγώγιμες αναπαραστάσεις μέσω των
τελεστών Κάζιμιρ. Υπάρχουν δύο. Ο πρώτος είναι

K̂1 = mĤ − PPP 2

2
. (14.39)

Αυτό σημαίνει ότι σε μία μη-αναγώγιμη αναπαράσταση της Gal, Ĥ = PPP 2

2m
+ E0Î , όπου E0 σταθερά

που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενέργεια. Η ύπαρξη αυτής της σταθεράς αντανακλά το γεγονός ότι
δεν υπάρχει απόλυτη κλίμακα ενεργειών στη μη-σχετικιστική φυσική. Επίσης παρατηρούμε ότι για
φυσικές αναπαραστάσειςm > 0, αλλιώς η Χαμιλτονιανή δεν είναι φραγμένη από κάτω.

Ο δεύτερος τελεστής Κάζιμιρ είναι

K̂2 = ŴWW
2
, (14.40)

όπου

ŴWW = −mĴJJ + ĈCC × P̂PP (14.41)

Αμέσως βρίσκουμε ότι [Ŵi, Ŵj] =
i
m

∑
k ϵijkŴk, οπότε οι τελεστέςmŴi ικανοποιούν την άλγεβρα

της στροφορμής. Άρα σε μία μη-αναγώγιμη αναπαράσταση, ο τελεστής ŴWW
2
παίρνει σταθερή τιμή

m2s(s + 1), όπου το s μπορεί να πάρει τιμές 0, 1
2
, 1, 3

2
, . . .. Επιπλέον, το θεώρημα Στόουν-φον Νόι-

μαν εξασφαλίζει ότι η υποομάδα που ορίζεται από τους τελεστές Ĉi, P̂i και Î έχει μία και μοναδική
αναπαράσταση για δεδομένη τιμή του m. Καταλήγουμε, ότι η γενικότερη μη-αναγώγιμη αναπαρά-
σταση της άλγεβρας Μπάργκμαν για m > 0, χαρακτηρίζεται από τρεις σταθερές (m,E0, s) και ότι
περιγράφει σωμάτιο με σπιν στον χώρο ΧίλμπερτHs, εφόσον ταυτίσουμε τον τελεστή ĈCC με τον τε-
λεστήmX̂XX .

Η έννοια του σπιν ως ενδογενής περιγραφή ενός σωματιδίου προκύπτει ως συνέπεια της απαί-
τησης ότι ένα φυσικό σύστημα πρέπει να φέρει μία αναπαράσταση της ομάδας Gal των χωρο-
χρονικών συμμετριών της μη-σχετικιστικής φυσικής.

Ησταθερότητα τουσπιν s είναι συνέπεια της ταύτισης της έννοιας τουσωματιδίου (τοαπλού-
στερο φυσικό σύστημα) με μη-αναγώγιμες αναπαραστάσεις της ομάδας Gal (το απλούστερο σύ-
στημα που επιδεικνύει τη συμμετρία).
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14.4.3 Αντιστροφή χώρου και χρόνου
Επιστρέφοντας στο φορμαλισμό του Κεφ. 14.3.1, παρατηρούμε ότι η αντιστροφή του χρόνου

(t, xi) → (−t, xi) αντιστοιχεί στον πίνακα 5× 5,

T =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 −1 0
0 0 0 0 1

 . (14.42)

Η δράση του T στους γεννήτορες (14.32) υπολογίζεται άμεσα

T JiT −1 = Ji, T CiT −1 = −Ci T PiT −1 = Pi, T HT −1 = H. (14.43)

H αντιστροφή του χώρου (t, xi) → (t,−xi) αντιστοιχεί στον πίνακα 5× 5,

P =


−1 0 0 0 0
0 −1 0 0 0
0 0 −1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 . (14.44)

Η δράση του P στους γεννήτορες (14.32) υπολογίζεται άμεσα

PJiP−1 = Ji, PCiP−1 = −Ci PPiP−1 = −Pi, PHP−1 = H. (14.45)

Για να περιγράψουμε κβαντικά τους μετασχηματισμούς T καιP , πρέπει τους αναπαραστήσουμε
με μοναδιαίους ή αντιμοναδιαίους τελεστές στο χώρο Χίλμπερτ Hs—όπου ορίζεται μία προβολική
μη-αναγώγιμη αναπαράσταση της ομάδας Γαλιλαίου—έτσι ώστε να μεταφέρονται οι σχέσεις (14.43)
και (14.45).

Εξετάζουμε πρώτα την περίπτωση της αντιστροφής του χρόνου. Έστω ότι αναπαρίσταται με κά-
ποιον μοναδιαίο τελεστή T̂. Η Εξ. (14.43) σημαίνει ότι για το γεννήτορα Ĥ ,

T̂
1

i
ĤT̂† = −1

i
Ĥ, (14.46)

δηλαδή T̂ĤT̂† = −Ĥ .
Αλλά αυτός ο μετασχηματισμός μεταφέρει κάθε θετική ιδιοτιμή της Χαμιλτονιανής στην ακρι-

βώς αντίθετή της. Άρα δεν μπορεί να οριστεί σε Χαμιλτονιανή που έχει κάτω φράγμα και όχι άνω
φράγμα, όπως η Χαμιλτονιανή του ελεύθερου σωμάτιου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ανα-
παραστήσουμε την αντιστροφή του χρόνου με μοναδιαίο τελεστή. Αντιθέτως αν ο τελεστής T̂ είναι
αντιμοναδιαίος, η Εξ. (14.46) δίνει

T̂ĤT̂† = Ĥ (14.47)

οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το φάσμα της Χαμιλτονιανής.
Δεχόμενοι ότι ο τελεστής T̂ είναι αντιμοναδιαίος, οι Εξ. (14.43) δίνουν

T̂ĴiT̂
† = −Ĵi (14.48)

T̂ĈiT̂
† = Ĉi (14.49)

T̂P̂iT̂
† = −P̂i. (14.50)
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Με αντίστοιχα επιχειρήματα δείχνουμε ότι η αντιστροφή στο χρόνο αντιστοιχεί σε μοναδιαίο (και
όχι αντιμοναδιαίο) τελεστή στοHs , οπότε οι Εξ. (14.45) δίνουν

P̂ĴiP̂
† = Ĵi (14.51)

P̂ĈiP̂
† = −Ĉi (14.52)

P̂P̂iP̂
† = −P̂i (14.53)

P̂ĤP̂† = Ĥ. (14.54)

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του Κεφ. 11.3.6, γράφουμε τη δράση των τελεστών T̂
και P̂ στην αναπαράσταση Σρέντινγκερ

T̂ψms(rrr) = (−1)s−msψ∗
s−ms

(rrr), (14.55)
P̂ψms(rrr) = ϖψms(−rrr), (14.56)

όπου η ποσότητα ϖ παίρνει τιμές ±1 και προέρχεται από τη δράση του P̂ στα ιδιοδιανύσματα του
σπιν. Είναι το αντίστοιχο του aj της Εξ. (11.55). Η τιμή τουϖ είναι μία ενδογενής ιδιότητα του κάθε
τύπου σωματιδίου, η οποία καλείται ενδογενής πάριτυ.

Η ισοδύναμη δράση τωνT̂ και P̂ στα κετ της βάσης της ορμής |ppp,ms⟩ είναι

T̂|ppp,ms⟩ = (−1)s−ms| − ppp, s−ms⟩, (14.57)
P̂|ppp,ms⟩ = ϖ| − ppp,ms⟩. (14.58)

Ερωτήσεις
1. Σε πόσες υποδέσμες διασπάται μία δέσμη σωματιδίων σε ένα πείραμα τύπου Στερν-Γκέρλαχ αν το σπιν

τους είναι ίσο με s;
2. Πώς αλλάζει το σπιν ενός σύνθετου σωματιδίου αν διεγείρουμε τους εσωτερικούς του βαθμούς ελευ-

θερίας;
3. Μπορεί να υπάρξει επαλληλία καταστάσεων ενός σωματιδίου με διαφορετική τιμή του s;
4. Μπορεί ένα ουδέτερο σωμάτιο να έχει γυρομαγνητικό λόγο διάφορο από το μηδέν;
5. Μπορεί ένα σωμάτιο με μηδενικό σπιν να έχει γυρομαγνητικό λόγο διάφορο από το μηδέν;
6. Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο του μαγνητικού πεδίου, έτσι ώστε ο όρος διπολικής αλληλεπίδρασης

για ένα ηλεκτρόνιο να είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις ενεργειακές ιδιοτιμές στο άτομο του υδρο-
γόνου; Συγκρίνετε με τα 100T που είναι η τάξη μεγέθους των ισχυρότερων μαγνητικών πεδίων που
κατασκευάζονται στο εργαστήριο.

7. Πώς θα περιγράφατε ένα σύνθετο σωμάτιο ως μη-αναγώγιμη αναπαράσταση της ομάδας Γαλιλαίου;
8. Η μετάβαση από μία ιδιοκατάσταση της ενέργειας του ατόμου του υδρογόνου με παράλληλη εκπομπή

φωτονίου είναι εφικτή μόνο αν οι ιδιοκαταστάσεις διαφέρουν κατά∆ℓ = ±1. Πόση είναι η ενδογενής
πάριτυ ενός φωτονίου;

Ασκήσεις
1. Θεωρείστε ένα σωμάτιο με σπιν s που εξελίσσεται στην εικόνα του Χάιζενμπεργκ σύμφωνα με την Εξ.

(14.17). (α) Για s = 1
2 , μεταβείτε στην εικόνα του Σρέντινγκερ και βρείτε τη μήτρα πυκνότητας ρ̂(t)

για γενική αρχική μήτρα πυκνότητας ρ̂0. (β) Για s = 1 το σπιν βρίσκεται αρχικά στην ιδιοκατάσταση
της ŝ1 με θετική ιδιοτιμή. Έστω ότι τη χρονική στιγμή t γίνεται μέτρηση της ŝ1. Ποια είναι τα δυνατά
αποτελέσματα και ποιες οι αντίστοιχες πιθανότητες;
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2. Βρείτε τις λύσεις της Εξ. (14.17) για ένα μαγνητικό παλμόBBB = (0, 0, βδ(t− t0)). Δείξτε ότι επιλέγοντας
κατάλληλες τιμές του β μπορούμε να περιστρέψουμε το διάνυσμα του σπιν κατά οποιαδήποτε γωνία
ως προς τον άξονα 3.

3. Έστω δύο ίδια σωμάτια με σπιν s = 1
2 και γυρομαγνητικό λόγο γ ακινητοποιημένα σε απόσταση a.

Θεωρείστε ότι η μαγνητική τους ροπή προέρχεται αποκλειστικά από το σπιν. Γράψτε την κβαντική Χα-
μιλτονιανή που αντιστοιχεί στην κλασική έκφραση διπολικής αλληλεπίδρασης (14.25). Υπολογίστε τα
διανύσματα και τις ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής.

4. Σύστημα δύο ουδέτερων σωματιδίων με σπιν s = 1
2 και ίσους γυρομαγνητικούς λόγους γ βρίσκεται

εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου BBB. Η συνολική Χαμιλτονιανή του συστήματος είναι Ĥ = −γBBB ·
ŜSS1−γBBB ·ŜSS2+aSSS1 ·SSS2, όπου a είναι σταθερά. Υπολογίστε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα τις ενέρ-
γειας. Υπολογίστε την πιθανότητα μία μέτρηση του συνολικού σπιν πάνω στη θεμελιώδη κατάσταση
του συστήματος να δώσει τιμή που αντιστοιχεί σε s = 1.

5. Σύστημα πρωτονίου-νετρονίου αλληλεπιδρά μέσω δυναμικού που εξαρτάται από το σπιν V̂ = V0(r̂)+
λV0(r̂)ŜSSp · ŜSSn, όπου λ σταθερά, r̂rr η σχετική θέση των δύο σωματιδίων και V0(r) κεντρικό δυναμικό.
Θεωρείστε ότι τα δύο σωμάτια έχουν ίσες μάζεςm. Γράψτε τις ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής συναρτήσει
των ιδιοτιμών En,ℓ του τελεστή Σρέντινγκερ για δυναμικό V0(r).

6. Θεωρείστε σωμάτιο με σπιν 1
2 και γυρομαγνητικό λόγο γ > 0 σε χρονοεξαρτώμενο μαγνητικό πεδίο

BBB = (B1 cosωt,B1 sinωt,B0), όπου B0 και B1 σταθερές. (α) Δείξτε ότι οι ιδιοτιμές της χρονοεξαρτη-
μένης Χαμιλτονιανής για το σωμάτιο είναι −γ(B0 ± B1) και υπολογίστε τα στιγμιαία ιδιοδιανύσματα
|±, t⟩. (β) Γράψτε την κατάσταση ως γραμμικό συνδυασμό c+(t)|+, t⟩+ c−(t)|−, t⟩ και δείξτε ότι τα c±
ικανοποιούν μια ένα σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Βρείτε τη
γενική λύση και επιβεβαιώστε την εμφάνιση μίας συχνότητας Ω =

√(
γB0 − 1

2ω
)2

+ γ2B2
1 . (γ) Θεω-

ρείστε αρχική κατάσταση |+⟩ για t = 0 και δείξτε ότι η πιθανότητα να μετρηθεί το ŝ3 με τιμή −1
2 τη

χρονική στιγμή είναι

Prob(−, t) =
(
gB1

Ω

)2

sin2Ωt,

(δ) Υπολογίστε τη μέση πιθανότητα Prob(−, t) ως προς το χρόνο και επιβεβαιώστε ότι μεγιστοποιείται
ω = 1

2γB0.
Αυτό το φαινόμενο καλείται συντονισμός σπιν. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα ω έως ότου να πετύχουμε
συντονισμό μπορούμε να μετρήσουμε το γυρομαγνητικό λόγο g ενός σωματιδίου. Συγκρίνετε την ανά-
λυση με αυτή των ταλαντώσεων Ράμπι στο Κεφ. 8.4.4.

7. Αποδείξτε ότι οι τελεστές (14.39) και (14.40) είναι Κάζιμιρ.

Βιβλιογραφία
• Για την ιστορία της ανακάλυψης του σπιν βλ. τη σχετική ομιλία του Goudsmit [241], το άρθρο του Giulini

[242] και το βιβλίο του Tomonaga [243].
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Κεφάλαιο 15

Συστήματα πολλών σωματιδίων

Ένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί ποτέ να έχει άλλοθι.

Χ. Βάυλ [244]

15.1 Ταυτοτικά σωμάτια

15.1.1 Η συμμετρία εναλλαγής
Στο Κεφ. 10 είδαμε ότι ένα σύνθετο κβαντικό σύστημα περιγράφεται από το τανυστικό γινόμενο

των χώρων Χίλμπερτ των συστατικών του. Εδώ θα εξετάσουμε μία επιπλοκή σ’ αυτόν τον κανόνα, σε
σύνθετα συστήματα που χαρακτηρίζονται από μία σημαντική συμμετρία, τη συμμετρία εναλλαγής
ταυτόσημων σωματιδίων.

Καταρχάς εξηγούμε την έννοια των ταυτοτικών σωματιδίων. Έστω δύο σωμάτια με ταυτόσημα
χαρακτηριστικά, μάζαm και σπιν s. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε; Στην κλασική μηχανική, όπως
και σε οποιαδήποτε αιτιοκρατική θεωρία, τα σωμάτια διαχωρίζονται από την ιστορίατους. Αν ξε-
χωρίσουμε ένα σωμάτιο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη
χρονική του εξέλιξη και να το εντοπίσουμε πάλι σε μία επόμενη χρονική στιγμή. Σε αιτιοκρατικές θε-
ωρίες η ταυτοποίηση ενός σωματίου δε χάνεται ποτέ, γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε την κίνηση
του με όση ακρίβεια θέλουμε.

Η κβαντική μηχανική δεν είναι αιτιοκρατική. Ακόμα κι αν έχουμε ξεχωρίσει αρχικά δύο σωμάτια,
αν τα αφήσουμε κινηθούν ελεύθερα και έρθουν κοντά το ένα στο άλλο, είναι αδύνατο να ξεχωρί-
σουμε ποιο είναι ποιο. Κάθε «σημάδι» που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διάκριση ενός
σωματιδίου, σε σχέση με μία προηγούμενη μέτρηση, είναι καταδικασμένο να χαθεί πλήρως. Κατα-
λήγουμε ότι δύο σωμάτια με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να διαχωριστούν, οπότε
τα λέμε ταυτοτικά.

Το ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε δυο σωμάτια σημαίνει ότι υπάρχει μία συμμετρία στο σύ-
στημα: οι φυσικές προβλέψεις της θεωρίας παραμένουν οι ίδιες αν μεταθέσουμε αυτά τα σωμάτια.
Έστω ότι ένα σωμάτιο περιγράφεται από το χώρο ΧίλμπερτH. Το σύστημα δύο σωματιδίων περιγρά-
φεται από το χώρο ΧίλμπερτH2 = H⊗H. Αν τα διανύσματα |a⟩ ορίζουν μία ορθοκανονική βάση στο
H, τα διανύσματα |a, b⟩ = |a⟩⊗ |b⟩ ορίζουν μία ορθοκανονική βάση στοH2. Ορίζουμε το μοναδιαίο
τελεστή V̂ μετάθεσης των δύο σωματιδίων, ως

V̂ |a, b⟩ = |b, a⟩. (15.1)

Δεδομένου ότι V̂ 2|a, b⟩ = V̂ |b, a⟩ = |a, b⟩, ισχύει ότι V̂ 2 = Î , οπότε οι ιδιοτιμές του V̂ είναι +1 και
−1, οπότε ο V̂ εκτός από μοναδιαίος είναι και αυτοσυζυγής.
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Ορίζουμε τα συμμετρικά και αντισυμμετρικά διανύσματα βάσης

|a, b⟩S =
1√
2
(|a, b⟩+ |b, a⟩) |a, b⟩A =

1√
2
(|a, b⟩ − |b, a⟩). (15.2)

Αμέσως βρίσκουμε ότι

V̂ |a, b⟩S = |a, b⟩S V̂ |a, b⟩A = −|a, b⟩A. (15.3)

Συμπεραίνουμε ότι τα συμμετρικά διανύσματα |a, b⟩S ορίζουν τον συμμετρικό υπόχωρο H2
S , που

είναι ο ιδιόχωρος του V̂ για την ιδιοτιμή +1. Τα αντισυμμετρικά διανύσματα |a, b⟩A ορίζουν τον
αντισυμμετρικό υπόχωροH2

A, που είναι ο ιδιόχωρος του V̂ για την ιδιοτιμή −1. Θα γράφουμε τους
προβολικούς τελεστές αυτών των δύο υπόχωρων ως P̂S και P̂A αντίστοιχα.

Το φασματικό θεώρημα σημαίνει ότιH2 = H2
S ⊕H2

A ή ισοδύναμα P̂S + P̂A = Î . Άρα,

V̂ = P̂S − P̂A (15.4)

Αν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των δύο σωματιδίων, τότε οι καταστάσεις |ψ⟩ και V̂ |ψ⟩ στοH2

θα πρέπει να οδηγούν στις ίδιες πιθανότητες για κάθε μέτρηση. Άρα οι φυσικές ποσότητες αντιστοι-
χούν σε αυτοσυζυγείς τελεστές Â στο H2 που ικανοποιούν τη σχέση ⟨ψ|Â|ψ⟩ = ⟨ψ|V̂ †ÂV̂ |ψ⟩ για
κάθε |ψ⟩. Αυτό σημαίνει ότι V̂ †ÂV̂ = Â, ή

[Â, V̂ ] = 0. (15.5)

Η συνθήκη (15.5) πρέπει να ισχύει ειδικά και για τη Χαμιλτονιανή Ĥ του συστήματος των δύο σωμα-
τιδίων, δηλαδή [Ĥ, V̂ ] = 0.

Για οποιονδήποτε τελεστή Â στοH2 ισχύει ότι Â = (P̂S+ P̂A)Â(P̂S+ P̂A) = P̂SÂP̂S+ P̂SÂP̂A+
P̂AÂP̂S + P̂AÂP̂A. Παρατηρούμε ότι P̂SÂP̂SV̂ = P̂SÂP̂S(P̂S − P̂A) = P̂SÂP̂S = V̂ P̂SÂP̂S , οπότε
[P̂SÂP̂S, V̂ ] = 0. Ομοίως βρίσκουμε ότι [P̂AÂP̂A, V̂ ] = 0 και ότι [P̂SÂP̂A, V̂ ] = −2P̂SÂP̂A. Αντικα-
θιστώντας στην Εξ. (15.5) παίρνουμε P̂SÂP̂A + P̂SÂP̂A = 0, δηλαδή

Â = P̂SÂP̂S + P̂AÂP̂A. (15.6)

Έστω |ϕ⟩ ∈ H2
S , |χ⟩ ∈ H2

A και |ψ⟩ = |ϕ⟩ + |χ⟩, διάνυσμα επαλληλίας των δύο υπόχωρων. Η ανα-
μενόμενη τιμή του Â είναι ⟨ψ|Â|ψ⟩ = ⟨ϕ|Â|ϕ⟩ + ⟨χ|Â|χ⟩, δηλαδή μηδενίζονται όλοι οι όροι που
αναμιγνύουν συνεισφορές από τους δύο υπόχωρους.

Καταλήγουμε ότι συνέπεια της συμμετρίας εναλλαγής είναι ότι οι επαλληλίες μεταξύ του συμμε-
τρικού και του αντισυμμετρικού υπόχωρου τουH2 δεν είναι παρατηρήσιμες. Η συμμετρία εναλλαγής
οδηγεί σε έναν κανόνα υπερεπιλογής για τα συστήματα ταυτοτικών σωματιδίων.

15.1.2 Το αξίωμα της συμμετροποίησης και το θεώρημα σπιν-στατιστικής
Η ύπαρξη ενός κανόνα υπερεπιλογής για τα ταυτοτικά σωμάτια αποδείχθηκε πολύ ασθενής συν-

θήκη για να περιγράψει σωστά τα φυσικά συστήματα. Χρειάζεται μια πολύ ισχυρότερη απαίτηση,
που καλείται συνθήκη συμμετροποίησης. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, ένα ζεύγος δύο σωματι-
δίων περιγράφεται αποκλειστικά από διανύσματα είτε μόνο τουH2

S είτε μόνο τουH2
A. Η συνθήκη

συμμετροποίησης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους βασικούς κανόνες της κβαντικής θεωρίας
και πρέπει να εισαχθεί ως ένα επιπλέον αξίωμα [246].
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Αξίωμα συμμετροποίησης (για δύο σωμάτια). Ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει ένα σύστημα
δύο ταυτόσημων σωματιδίων είναι είτε ο συμμετρικός υπόχωρος H2

S είτε ο αντισυμμετρικός
υπόχωροςH2

A. Η επιλογή του υπόχωρου είναι ίδια για όλα τα σωμάτια του ίδιου τύπου.

Τα σωμάτια που περιγράφονται με τον αντισυμμετρικό υπόχωρο καλούνται φερμιόνια (από τον
Ε. Φέρμι) και αυτά που περιγράφονται με τον συμμετρικό υπόχωρο καλούνται μποζόνια (από τον Σ.
Μπόζε). Δηλαδή το σύστημα δύο φερμιονίων περιγράφεται από καταστατικά διανύσματα |ψ⟩ για τα
οποία ισχύει V̂ |ψ⟩ = −|ψ⟩ και το σύστημα δύο μποζονίων περιγράφεται από καταστατικά διανύ-
σματα |ψ⟩ για τα οποία ισχύει V̂ |ψ⟩ = |ψ⟩.

Το ποια σωμάτια είναι μποζόνια και ποια φερμιόνια προσδιορίζεται από το ακόλουθο θεώρημα.

Θεώρημασπιν-στατιστικής. Σωμάτιαμεακέραιο σπιν s είναι μποζόνια και σωμάτιαμεημι-ακέραιο
σπιν είναι φερμιόνια.

Η αναγκαιότητα του θεωρήματος σπιν-στατιστικής ήταν σαφής ήδη από τη δεκαετία του 1920
προκειμένου να εξηγηθεί η ύπαρξη ευσταθών ατόμων, ωστόσο η πρώτη απόδειξή του έγινε το 1942
από τον Πάουλι [245]. Η απόδειξη του Πάουλι χρησιμοποιούσε την βασική αρχή της σχετικότητας,
ότι δεν υπάρχει σήμα με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός, καθώς και βασικές αρχές της
κβαντικής θεωρίας πεδίου.

Αν κανείς περιοριστεί στη μη-σχετικιστική φυσική, το θεώρημα σπιν-στατιστικής δεν μπορεί να
αποδειχθεί. Έχουν υπάρξει αποδείξεις του που ισχύουν και για μη σχετικιστικά συστήματα [247],
αλλά αυτές χρησιμοποιούν αρχές ή υποθέσεις πέρα από τις βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας.
Οι επιπλέον αυτές υποθέσεις σχετίζονται με την ιδιότητα που έχουμε δει, ότι , μία περιστροφή κατά
2π σε σωμάτιο με σπιν s αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό του καταστατικού διανύσματος με (−1)2s.
Οπότε το θεώρημα σπιν-στατιστικής είναι ισοδύναμο με την πρόταση ότι μία εναλλαγή μεταξύ των
δύο σωματιδίων είναι ισοδύναμη με την περιστροφή ενός εκ των δύο κατά 2π.

Στο χώρο ΧίλμπερτHs που περιγράφει σωμάτια με σπιν s τα κετ |rrr,m⟩ ορίζουν μία γενικευμένη
βάση, όπου r η θέση καιm η ιδιοτιμή της τρίτης συνιστώσας του σπιν (αυτή που συμβολίζουμε συ-
νήθως ms). Στο χώρο Χίλμπερτ H2

s δύο σωματιδίων με σπιν s ορίζεται μία γενικευμένη βάση από
τα κετ |rrr1, rrr2,m1,m2⟩ = |rrr1,m1⟩ ⊗ |rrr2,m2⟩. Οπότε για κάθε διάνυσμα |ψ⟩ ∈ H2

s γράφουμε τις
”κυματοσυναρτήσεις”

ψm1m2(rrr1, rrr2) = ⟨rrr1, rrr2,m1,m2|ψ⟩, (15.7)

όπου γράψαμε συμβατικά τις συνεχείς μεταβλητές ως όρισμα συνάρτησης και τις διακριτές μετα-
βλητές ως δείκτη διανύσματος. Προφανώς, για μποζόνια ισχύει ότι ψm2m1(rrr2, rrr1) = ψm1m2(rrr1, rrr2)
και για φερμιόνια ψm2m1(rrr2, rrr1) = −ψm1m2(rrr1, rrr2). Τονίζουμε ότι η εναλλαγή αφορά και τους δύο
δείκτες ταυτόχρονα, όχι τον καθένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένα φερμιόνιο μπορεί να έχει κυμα-
τοσυνάρτηση που είναι συμμετρική ως προς εναλλαγή των rrr1 και rrr2, αρκεί να είναι αντισυμμετρική
ως προς εναλλαγή τωνm1 καιm2.

Για την περίπτωση όπου s = 1
2
, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα του Κεφ. 11.5.3. Για ολικό

σπιν s = 1 του σύνθετου συστήματος, η κατάσταση του σπιν είναι συμμετρική ως προς τη μετάθεση
των δύο βαθμών ελευθερίας, ενώ για ολικό σπιν s = 0 είναι αντισυμμετρική. Καταλήγουμε ότι αν το
σύνθετο σύστημα έχει ολικό σπιν s = 0, η κυματοσυνάρτηση είναι συμμετρική ως προς τις χωρικές
μεταβλητές:ψm1m2(rrr1, rrr2) = ψm1m2(rrr2, rrr1). Αν το σύνθετο σύστημα έχει ολικό σπιν s = 1, η κυματο-
συνάρτηση είναι αντισυμμετρική ως προς τις χωρικές μεταβλητές ψm1m2(rrr1, rrr2) = −ψm1m2(rrr2, rrr1).
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15.1.3 ΣυστήματαN σωματιδίων
Στη συνέχεια, γενικεύουμε την προηγούμενη συζήτηση σε σύστημαN σωματιδίων. ΑνH ο χώρος

Χίλμπερτ του ενός σωματιδίου, ορίζουμε

HN = H⊗H⊗ . . .⊗H︸ ︷︷ ︸
Nφορές

. (15.8)

Έστω ότι τα διανύσματα |a⟩ ορίζουν μία ορθοκανονική βάση στοH. Τα διανύσματα

|a1, a2, . . . , aN⟩ := |a1⟩ ⊗ |a2⟩ ⊗ . . .⊗ |an⟩

ορίζουν μία βάση στοH. Συμβολίζουμε ως P (a1, a2, . . . , an) μία μετάθεση των a1, a2, . . . , aN και ως
sgn(P ) το πρόσημο της μετάθεσης: sgn(P ) = 1 αν η μετάθεση είναι άρτια και sgn(P ) = −1 αν είναι
περιττή. Ορίζουμε τα συμμετροποιημένα και αντισυμμετροποιημένα διανύσματα βάσης

|a1, a2, . . . , aN⟩S =
1√
N !

∑
P

|P (a1, a2, . . . , an)⟩ (15.8)

|a1, a2, . . . , aN⟩A =
1√
N !

∑
P

sgn(P )|P (a1, a2, . . . , an)⟩, (15.9)

όπου το άθροισμα εκτείνεται ως προς όλες (συνολικάN !) τις δυνατές μεταθέσεις των a1, a2, . . . , aN .
Από τον ορισμό, οποιαδήποτε εναλλαγή ai με aj δίνει ένα πρόσημο +1 στο |a1, a2, . . . , aN⟩S και
ένα πρόσημο −1 στο |a1, a2, . . . , aN⟩A. Παρατηρούμε ότι το |a1, a2, . . . , aN⟩A μηδενίζεται αν δύο
οποιαδήποτε ai και aj είναι ίσα μεταξύ τους, αφού σ’ αυτήν την περίπτωση η εναλλαγή τους δίνει
|a1, a2, . . . , aN⟩A = −|a1, a2, . . . , aN⟩A.

Για παράδειγμα, τα συμμετροποιημένα και αντισυμμετροποιημένα διανύσματα βάσης για = 3
είναι

|a1, a2, a3⟩S =
1√
6
[|a1, a2, a3⟩+ |a3, a1, a2⟩+ |a2, a3, a1⟩+ |a1, a3, a2⟩+ |a2, a1, a3⟩+ |a3, a2, a1⟩]

|a1, a2, a3⟩A =
1√
6
[|a1, a2, a3⟩+ |a3, a1, a2⟩+ |a2, a3, a1⟩ − |a1, a3, a2⟩ − |a2, a1, a3⟩ − |a3, a2, a1⟩]

Ο υπόχωρος τουHN που σαρώνεται από τα διανύσματα |a1, a2, . . . , aN⟩S καλείται πλήρως συμ-
μετρικός υπόχωρος και συμβολίζεται ως HN

S . Ο υπόχωρος του HN που σαρώνεται από τα διανύ-
σματα |a1, a2, . . . , aN⟩A καλείται πλήρως αντισυμμετρικός υπόχωρος και συμβολίζεται ωςHN

A .
Για κάθε τελεστή Â στονH ορίζουμε τον τελεστή Â(N) στοHN ως

Â(N) = Â⊗ Î ⊗ Î ⊗ . . . Î + Î ⊗ Â⊗ Î ⊗ . . . Î + . . .+ Î ⊗ Î ⊗ Î ⊗ . . . Â (15.8)

Από κατασκευής ο Â(N) παραμένει αναλλοίωτος κάτω από οποιαδήποτε μετάθεση των σωματι-
δίων και άρα είναι καλώς ορισμένος τόσο στο συμμετρικό υπόχωροHN

S όσο και στον αντισυμμετρικό
υπόχωροHN

A .

Ορίζουσα Σλέιτερ. Έστω δύο διαφορετικές βάσεις |a⟩ και |n⟩ στο χώρο ΧίλμπερτH. Ορίζουν δύο
διαφορετικές βάσεις |a1, . . . aN⟩ και |n1, . . . nN⟩ στο χώρο Χίλμπερτ HN . Επίσης, σύμφωνα με τις
εξισώσεις (15.8—15.9) ορίζουν διαφορετικές βάσεις στο συμμετρικό και αντισυμμετρικό υπόχωρο
τουHN .

Έστω |a1, . . . , aN⟩A η βάση που ορίζεται από την προβολή των διανυσμάτων βάσης |a1, . . . aN⟩
στον αντισυμμετρικό υπόχωροHN

A . Υπολογίζουμε το εσωτερικό γινόμενο
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⟨n1, . . . , nN |a1, . . . , aN⟩A =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣
⟨n1|a1⟩ ⟨n1|a2⟩ . . . ⟨n1|aN⟩
⟨n2|a1⟩ ⟨n2|a2⟩ . . . ⟨n2|aN⟩
. . . . . . . . . . . .

⟨nN |a1⟩ ⟨nN |a2⟩ . . . ⟨nN |aN⟩.

∣∣∣∣∣∣∣∣ (15.9)

Η ορίζουσα στην Εξ. (15.9) προέρχεται από τα−1 που οφείλονται στις περιττές μεταθέσεις στην
Εξ. (15.9). Καλείται ορίζουσα του Σλέιτερ (Slater). Η απόδειξη της Εξ. (15.9) προκύπτει άμεσα από
τον ορισμό γιαN = 2 και γενικεύεται επαγωγικά για οποιοδήποτεN . Σημειώνεται ότι οι παραπάνω
σχέσεις ισχύουν ακόμα και αν οι βάσεις |a⟩ και |n⟩ είναι γενικευμένες.

Διάσταση των υπόχωρων. Όπως έχουμε πει, ο χώρος ΧίλμπερτH για ένα σωμάτιο είναι απειρο-
διάστατος, ωστόσο κάποιες φορές είναι χρήσιμο να περιοριζόμαστε σε κάποιο υπόχωρό του πεπε-
ρασμένης διάστασης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότιH = CCCd, για κάποιον
ακέραιο d. Οπότε τα ai στην Εξ. (15.8) παίρνουν τιμές 1, 2, . . . , d. Εξ ορισμού, dimHN = dN .

Η διάσταση τουHN
S είναι ίσημε τοναριθμό των γραμμικώςανεξάρτητωνδιανυσμάτων |a1, a2, . . . , aN⟩S

. Αυτός ισούται με τον αριθμό των δυνατών τρόπων που μπορούμε να κατανείμουμεN μη διαχωρί-
σιμα αντικείμενα σε d θέσεις, οπότε

dimHN
S =

(N + d− 1)!

N !(d− 1)!
. (15.10)

Ηδιάσταση τουHN
A είναι ίσημε τοναριθμό των γραμμικώςανεξάρτητωνδιανυσμάτων |a1, a2, . . . , aN⟩A.

Αυτός ισούται με τον αριθμό των δυνατών τρόπων που μπορούμε να κατανείμουμε N μη διαχωρί-
σιμα αντικείμενα σε d θέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει πάνω από ένα αντικείμενο σε μία θέση. Για
N > d δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μην βάλουμε δύο αντικείμενα στην ίδια θέση, οπότε τότε
dimHN

A = 0. ΓιαN ≤ d,

dimHN
A =

d!

N !(d−N)!
. (15.11)

Αυτό σημαίνει ότι αν ο χώρος Χίλμπερτ ενός φερμιονίου είχε πεπερασμένη διάσταση d, τότε θα
υπήρχε πεπερασμένος αριθμόςN σωματιδίων στο σύμπαν,N ≤ d.

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, το αξίωμα συμμετροποίησης γιαN σωμάτια γράφεται.

Αξίωμα συμμετροποίησης (για N σωμάτια). Ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει ένα σύστημα
N ταυτόσημων σωματιδίων είναι είτε ο πλήρως συμμετρικός υπόχωρος HN

S (μποζόνια) είτε ο
πλήρως αντισυμμετρικός υπόχωρος HN

A (φερμιόνια). Η επιλογή ανάμεσα στο HN
S και στο HN

A

είναι ίδια για όλα τα σωμάτια του ίδιου τύπου.

Προφανώς, το θεώρημα σπιν-στατιστικής δε μεταβάλλεται όταν έχουμεN σωμάτια.

Γενική περίπτωση. Η γενικότερη δυνατή περίπτωση είναι να έχουμε ένα σύνθετο σύστημα που
αποτελείται από φερμιόνια r διαφορετικών τύπων και από μποζόνια s διαφορετικών τύπων. Θα χρη-
σιμοποιήσουμε το δείκτη a = 1, 2, . . . , r για να αριθμήσουμε τα είδη φερμιονίων (για παράδειγμα,
επιλέγουμε a = 1 για ηλεκτρόνια, a = 2 για πρωτόνια κοκ) και το δείκτη b = 1, 2, . . . , s για να αριθ-
μήσουμε τα διαφορετικά είδη μποζονίων. Θεωρούμε ότι ένα φερμιόνιο τύπου a περιγράφεται από
το χώρο ΧίλμπερτHa και ένα μποζόνιο τύπου b από το χώρο ΧίλμπερτKb.
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Έστω σύστημα που αποτελείται απόNa φερμιόνια τύπου a για κάθε a καιMb μποζόνια τύπου b
για κάθε b. Ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει το συνολικό σύστημα είναι

(H1)
N1
A ⊗ (H2)

N2
A ⊗ (Hr)

Nr
A ⊗ (K1)

M1
S ⊗ (K2)

M2
S ⊗ . . . (Ks)

Ms
S . (15.12)

Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον κανόνα του συνδυασμού συστημάτων μέσω τανυστικού γινομένου και
παίρνουμε συμμετρικούς ή αντισυμμετρικούς συνδυασμούς καταστατικών διανυσμάτων μόνο για τα
σωμάτια ίδιου τύπου, και πάντα σύμφωνα με το θεώρημα σπιν στατιστικής.

15.2 Συστήματα μη αλληλεπιδρώντων ταυτοτικών σωματιδίων

15.2.1 Η θεμελιώδης κατάσταση
Θα εξετάσουμε συστήματα N μη-αλληλεπιδρώντων ταυτοτικών σωματιδίων. Η έκφραση ”μη-

αλληλεπιδρώντων” σημαίνει ότι η Χαμιλτονιανή στο χώρο ΧίλμπερτHN είναι της μορφής

Ĥ = ĥ⊗ Î ⊗ . . . Î + Î ⊗ ĥ⊗ . . . Î + . . .+ Î ⊗ Î ⊗ . . . ĥ, (15.13)

όπου ĥ η Χαμιλτονιανή στο χώρο ΧίλμπερτH του ενός σωματιδίου.
Έστω ότι η Χαμιλτονιανή ĥ έχει διακριτό φάσμα. Επιλέγουμε μια βάση |n⟩ από ιδιοδιανύσματα

της ĥ, ĥ|n⟩ = ϵn|n⟩. Θεωρούμε ότι ο ακέραιος n = 0, 1, 2, . . . διατάσσει τις ιδιοτιμές ϵ0 ≤ ϵ1 ≤
ϵ2 ≤ . . .. Θεωρούμε ότι μία εκφυλισμένη ιδιοτιμή με βαθμό εκφυλισμού g εμφανίζεται g διαδοχικές
φορές μέσα στη σειρά ϵn.

Από τους ορισμούς (15.8, 15.9), τα διανύσματα |n1, n2, . . . , nN⟩S και |n1, n2, . . . , nN⟩A είναι ιδιο-
διανύσματα της Χαμιλτονιανής (15.13),

Ĥ|n1, n2, . . . , nN⟩S =

(
N∑
i=1

ϵni

)
|n1, n2, . . . , nN⟩S (15.14)

Ĥ|n1, n2, . . . , nN⟩A =

(
N∑
i=1

ϵni

)
|n1, n2, . . . , nN⟩A. (15.15)

Βλέπουμε ότι οι ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής δεν εξαρτώνται από τη σειρά των n1, n2 . . . , nN . Αυτό
σημαίνει βεβαίως ότι η Χαμιλτονιανή Ĥ προβάλλεται χωρίς πρόβλημα στους υπόχωρουςHN

S,A.

Μποζόνια. Εξετάζουμε πρώτα την περίπτωση των μποζονίων. Έστω ότι η θεμελιώδης κατάσταση
του ενός σωματιδίου (|0⟩) δεν είναι εκφυλισμένη. Τότε η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας τωνN μπο-
ζονίων είναι η |0, 0, . . . , 0⟩S με αντίστοιχη ενέργεια E0 = Nϵ0.

Αν η θεμελιώδης κατάσταση του ενός σωματιδίου έχει εκφυλισμό g0, τότε η θεμελιώδης κατά-
σταση N μποζονίων έχει εκφυλισμό (N+g0−1)!

N !(g0−1)!
. Αυτός ο εκφυλισμός είναι ίσος με τη διάσταση του

HN
S , γιαH = CCCg0 , δηλαδή όταν περιορίζουμε τοH στον ιδιόχωρο της ϵ0.

Φερμιόνια. Στην περίπτωση φερμιονίων, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται κανένας ακέραιος ni,
λόγω αντισυμμετρίας. Αυτή η πρόταση είναι γνωστή ως απαγορευτική αρχή του Πάουλι. Πρωτοδια-
τυπώθηκε στα πλαίσια ατομικών μοντέλων και αποτέλεσε τη βασική ιδέα πάνω στην οποία χτίστηκε
η γενικότερη θεωρία ταυτοτικών σωματιδίων.

Η απαγορευτική αρχή το Πάουλι σημαίνει, ότι η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας σε ένα σύστημα
N φερμιονίων είναι η |0, 1, 2, . . . N − 1⟩A, δηλαδή αντιστοιχεί στις μικρότερες τιμές του ακεραίου
N . Η αντίστοιχη ενέργεια είναι ίση με

E0 =
N−1∑
n=0

ϵn. (15.16)
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Ορίζουμε την ενέργεια Φέρμι ϵF ως τη μέγιστη τιμή της ενέργειας ϵ που εμφανίζεται στο άθροισμα
(15.16), δηλαδή ϵF = ϵN−1.

Όταν ο αριθμόςN των σωματιδίων είναι μεγάλος, η ενέργειαE0 είναι πολύ μεγαλύτερη από την
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ιδιοτιμών ϵn − ϵn−1 της ενέργειας του ενός σωματιδίου. Σ’ αυτήν
την περίπτωση μπορούμε να πάρουμε το συνεχές όριο, χρησιμοποιώντας την έννοια της συνάρτησης
αριθμού καταστάσεωνΩ(ϵ) που δίνει τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων της ĥ με ενέργεια μικρότερη
της ϵ—βλ. Κεφ. 6.6.3. Η συνάρτηση Ω(ϵ) προσδιορίζεται πλήρως από το φάσμα της Χαμιλτονιανής
ĥ. Η ενέργεια Φέρμι ϵF προκύπτει από τη λύση της εξίσωσης

Ω(ϵF ) = N. (15.17)

Αφού πάρουμε το συνεχές όριο για τις ενέργειες, ορίζουμε την πυκνότητα καταστάσεων g(ϵ) =
dΩ
dϵ

και αντικαθιστούμε το άθροισμα
∑

n ως προς τις ιδιοτιμές της ενέργειας από το ολοκλήρωμα∫
dϵg(ϵ). Έτσι, η Εξ. (15.16) γίνεται

E0 =

∫ ϵF

ϵ0

g(ϵ)ϵdϵ. (15.18)

15.2.2 Παράδειγμα: Αρμονικοί ταλαντωτές
Έστω σύστημαN αρμονικών ταλαντωτών συχνότητας ω. Οι ιδιοτιμές της ενέργειας για έναν αρ-

μονικό ταλαντωτή είναι ϵn = nω, για n = 0, 1, 2, . . .. Για ευκολία, αγνοούμε τους βαθμούς ελευθε-
ρίας του σπιν και το θεώρημα σπιν-στατιστικής.

Μποζόνια. Για N μποζονικούς αρμονικούς ταλαντωτές, η θεμελιώδης κατάσταση |0, 0, . . . , 0⟩S
έχει ενέργεια 0. Οι διεγερμένες ιδιοκαταστάσεις έχουν ενέργεια Kω για κάποιον ακέραιο K =∑N

i=1 ni και ο βαθμός εκφυλισμού τους είναι ίσως με τον αριθμό των διαφορετικών N -άδων ακε-
ραίων ni, i = 1, 2, . . . N που έχουν άθροισμα K. Οι πρώτες ενεργειακές στάθμες δίνονται στον
ακόλουθο πίνακα.

Στάθμη Ενέργεια Ιδιοδιανύσματα Εκφυλισμός
1η 0 |0, 0, 0, . . . , 0⟩S 1
2η ω |1, 0, 0, . . . , 0⟩S 1
3η 2ω |1, 1, 0, . . . , 0⟩S

|2, 0, 0, . . . , 0⟩S
2

4η 3ω |1, 1, 1, 0, . . . , 0⟩S
|2, 1, 0, . . . , 0⟩S
|3, 0, 0, . . . , 0⟩S

3

Φερμιόνια. ΓιαN φερμιονικούςαρμονικούς ταλαντωτές ηθεμελιώδης κατάσταση |0, 1, 2, . . . , N⟩
έχει ενέργεια

E0 = ω (0 + 1 + 2 + . . .+N − 1) =
1

2
N(N − 1)ω. (15.19)

Οι διεγερμένες στάθμες έχουν ενέργειαE0+kω, όπου k = 1, 2, 3, . . . και ο βαθμός εκφυλισμού τους
είναι ίσως με τον αριθμό των διαφορετικώνN -άδων ακεραίων ni , i = 1, 2, . . . N , διάφορων μεταξύ
τους που έχουν άθροισμα 1

2
N(N − 1) + k. Οι πρώτες ενεργειακές στάθμες δίνονται στον ακόλουθο

πίνακα.
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Στάθμη Ενέργεια Ιδιοδιανύσματα Εκφυλισμός
1η E0 |0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 2, N − 1⟩S 1
2η E0 + ω |0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 2, N⟩S 1
3η E0 + 2ω |0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 2, N + 1⟩S

|0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 1, N⟩S
2

4η E0 + 3ω |0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 2, N + 2⟩S
|0, 1, 2, . . . , N − 3, N − 1, N + 1⟩S
|0, 1, 2, . . . , N − 2, N − 1, N⟩S

3

15.2.3 Παράδειγμα: ιδανικό αέριο φερμιονίων
Έστω σύστημαN μη αλληλεπιδρώντων φερμιονίων σπιν s, τα οποία ικανοποιούν περιοδικές συ-

νοριακές συνθήκες σε κύβο ακμής L. Οι ιδιοτιμές της ενέργειας του ενός σωματιδίου ορίζονται από
μία τριάδα ακεραίων n1, n2, n3 = 0,±1,±2,±3, . . ., ως

ϵnnn =
2π2

mL2
(n2

1 + n2
2 + n2

3) =
2π2

mL2
nnn2, (15.20)

όπου γράψαμε συνοπτικά nnn = (n1, n2, n3). Για κάθε τριάδα ακεραίων υπάρχει εκφυλισμός ίσος με
2s+ 1, αφού οι ενέργειες δεν εξαρτώνται από το σπιν.

Για να βρούμε την ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης του συστήματος τωνN φερμιονίων, υπο-
λογίζουμε τη συνάρτηση αριθμού καταστάσεων

Ω(ϵ) = (2s+ 1)
∑

nnn,|nnn|<a

1, (15.21)

όπου a2 = mϵL2/(2π2). Για mϵL2/π2 >> 1 μπορούμε να αντικαταστήσουμε το άθροισμα από
ολοκλήρωμα, εφόσον η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών επιπέδων π2/L2 είναι πολύ
μικρότερη της ενέργειας ϵ. Παίρνουμε,

Ω(ϵ) = (2s+ 1)

∫
|nnn|<a

d3n = (2s+ 1)
4π

3
a3 = (2s+ 1)

V

6π2
(2mϵ)3/2, (15.22)

όπουV = L3 ο όγκος του κουτιού και χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η εξίσωση |nnn| < a περιγράφει
το εσωτερικό μιας σφαίρας ακτίνας a. Οπότε η ενέργεια Φέρμι, ως λύση της Ω(ϵF ) = N , είναι

ϵF =
1

2m

(
6π2

(2s+ 1)

N

V

)2/3

. (15.23)

Η πυκνότητα καταστάσεων είναι

g(ϵ) = (2s+ 1)
V

4π2
(2m)3/2

√
ϵ. (15.24)

Χρησιμοποιούμε την Εξ. (15.18). Η ελάχιστη ενέργεια ϵ0 = 2π2

mL2 ενός σωματιδίου είναι πολύ μι-
κρότερη της ενέργειας Φέρμι, οπότε μπορούμε να θέσουμε ϵ0 = 0. Βρίσκουμε την ενέργεια της
θεμελιώδους κατάστασης

E0 = (2s+ 1)
V

4π2
(2m)3/2

∫ ϵF

0

ϵ3/2dϵ = (2s+ 1)
V

10π2
(2m)3/2ϵ

5/2
F

=
CF

m(2s+ 1)2/3
N5/3

V 2/3
, (15.24)
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όπου CF = 3
10
(6π2)2/3 ≃ 4, 56. Ισοδύναμα η πυκνότητα ενέργειας ρ = E0/V είναι συνάρτηση της

πυκνότητας σωματιδίων n = N/V ,

ρ =
CF

m(2s+ 1)2/3
n5/3. (15.25)

15.3 Η ευστάθεια της ύλης
Οι πυρηνικές δυνάμεις έχουν εμβέλεια της τάξης των 10−15m. Οπότε σε κλίμακες μεγαλύτερης

της ατομικής (> 10−11m) μπορούμε να θεωρούμε τους πυρήνες ως θετικά φορτισμένα σωμάτια με
σπιν και φορτίο ίσο με +Ze, όπου Z ο ατομικός αριθμός του πυρήνα, και να αγνοήσουμε την εσω-
τερική τους δομή. Σ’ αυτές τις κλίμακες, η ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ σωματιδίων είναι η
δύναμη Κουλόμπ. Σε πρώτη προσέγγιση το πρόβλημα που έχουμε να μελετήσουμε αφορά την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ N ηλεκτρονίων και K πυρήνων. Τα ηλεκτρόνια χαρακτηρίζονται από ένα δείκτη
i = 1, 2, . . . , N . ΟιK πυρήνες μπορεί να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, οπότε τους περιγράφουμε
από ένα δείκτη a = 1, 2, . . . , K, και γράφουμε τους ατομικούς αριθμούς ως Za και τις μάζες τους ως
Ma.

Περιοριζόμενοι στις δυνάμεις Κουλόμπ, η Χαμιλτονιανή γι’ αυτό το σύστημα είναι της μορφής

Ĥ =
N∑
i=1

p̂pp2i
2m

+
K∑
a=1

P̂PP
2

a

2Ma

+ αV (r̂rri, R̂RRa), (15.26)

όπου r̂rri οι θέσεις των ηλεκτρονίων, R̂RRa οι θέσεις των πυρήνων, p̂ppi και P̂PP a οι αντίστοιχες ορμές,m η
μάζα του ηλεκτρονίου, α = e2

4π
≃ 1

137
η λεγόμενη σταθερά λεπτής υφής και V το δυναμικό

V (rrri,RRRa) = −
N∑
i=1

K∑
a=1

Za
|rrri −RRRa|

+
∑

1≤a<b≤K

ZaZb
|RRRa −RRRb|

+
∑

1≤i<j≤N

1

|rrri − rrrj|
. (15.27)

Το πρώτο άθροισμα στην Εξ. (15.27) περιγράφει την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-πυρήνων, το δεύ-
τερο την αλληλεπίδραση μεταξύ πυρήνων και το τρίτο την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρονίων. Η
Χαμιλτονιανή (15.26) για K = 1 περιγράφει άτομα ή ιόντα, για K από 2 ως μερικές χιλιάδες πε-
ριγράφει μόρια και για K,N της τάξης του 1023 περιγράφει ηλεκτρικά ουδέτερη (N =

∑K
a=1 Za)

μακροσκοπική ύλη.
Ο χώρος Χίλμπερτ στον οποίον ορίζεται η Χαμιλτονιανή (15.26) αποτελείται από διανύσματα

αντισυμμετρικά ως προς την εναλλαγή των ηλεκτρονίων, ενώ μπορεί να είναι συμμετρικό ή αντισυμ-
μετρικό ως προς την εναλλαγή των πυρήνων, ανάλογα με τα σπιν τους. Συμβολίζουμε την ενέργεια
της θεμελιώδους κατάστασης ως E0 .

Όπως εξηγήσαμε στο Κεφ. 8.2, η ευστάθεια της ύλης προϋποθέτει την ύπαρξη κατάστασης ελά-
χιστης ενέργειας, E0 > −∞. Αυτή η απαίτηση κάποιες φορές καλείται ευστάθεια πρώτου τύπου.
Υπάρχει όμως και μια πιο αυστηρή συνθήκη, που καλείται ευστάθεια δεύτερου τύπου,

E0 > −C(Z)(N +K), (15.28)

για κάθεN καιK, όπουC(Z) είναι μία θετική σταθερά που εξαρτάται μόνο από το μέγιστο ατομικό
αριθμό των πυρήνων, Z = maxa Za, καιN +K ο συνολικός αριθμός σωματιδίων.

Η ανάγκη της ευστάθειας δεύτερου τύπου είναι η εξής. Για K = 1 (άτομο), αν δεν ισχύει η
(15.28), για μεγάλες τιμές του N η ενέργεια ανά ηλεκτρόνιο E0/N θα ελαττώνεται όσο αυξάνει το
N . Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε N ηλεκτρόνια είναι ευνοϊκότερο ενεργειακά να τα βάλουμε όλα
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σε ένα άτομο, από να τα μοιράσουμε σε πολλά. Δηλαδή, ένα άτομο θα τείνει να παίρνει τεράστιο
αριθμό ηλεκτρονίων. Βεβαίως τα ηλεκτρικά ουδέτεραάτομαπου γνωρίζουμε δε θαμπορούν να είναι
ευσταθή, γιατί πάντα θα είναι ενεργειακά προτιμότερο να απορροφήσουν ένα έξτρα ηλεκτρόνιο.

Αν η ανισότητα (15.28) δεν ισχύει στο επίπεδο της μακροσκοπικής ύλης, τότε η ενέργεια και ο
όγκος 2N ατόμων θα είναι μικρότερη από δύο φορές την ενέργεια και τον όγκο N ατόμων. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από ένα μακροσκοπικό σύστημα απλά σχηματίζοντας
μεγαλύτερους σωρούς από αυτό. Θα μπορούμε να παίρνουμε μεγάλες ποσότητες ενέργειας ακόμα
και ρίχνοντας δύο ποτήρια νερό σε μία καράφα. Προφανώς αυτό δεν το παρατηρούμε και ευτυχώς
δηλαδή, γιατί θα σήμαινε ότι η ύλη θα ήταν εξαιρετικά ασταθής. Μακροσκοπικά η ενέργεια και ο
όγκος που καταλαμβάνουν 2N άτομα θα πρέπει να είναι είναι διπλάσια από την ενέργεια και τον
όγκο που καταλαμβάνουν N άτομα. Στη Θερμοδυναμική αυτή η ιδιότητα καλείται εκτατικότητα. Η
ανισότητα (15.28) εξασφαλίζει την εκτατικότητα στη μακροσκοπική ύλη, εφόσον η ενέργεια ανά σω-
μάτιο έχει κάτω όριο ανεξάρτητο του αριθμού των σωματιδίων.

Η κβαντική θεωρία από τη γέννεση της έλυνε το πρόβλημα της έλλειψης ευστάθειας πρώτου
τύπου που χαρακτήριζε το μοντέλο του ατόμου του Ράδερφορντ. Αλλά δεν ήταν προφανές ότι εξα-
σφάλιζε την ευστάθεια δεύτερου τύπου. Όπως αποδείχτηκε, η ευστάθεια δεύτερου τύπου εξαρτάται
απόλυτα από το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια είναι φερμιόνια. Η απόδειξη δόθηκε το 1967 από τους
Ντάυσον (F. Dyson) και Λέναρντ (A. Lenard) [248], σε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα μαθη-
ματικής φυσικής του 20ου αιώνα. Η απόδειξη της ευστάθειας δεύτερου τύπου για φερμιόνια έχει
βελτιωθεί και απλοποιηθεί σημαντικά από τότε. Περιγράφεται από το ακόλουθο θεώρημα [249].

Θεώρημα 15.1 Ευστάθεια της ύλης. Η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης της Χαμιλτονιανής
(15.26) ικανοποιεί την ανισότητα (15.28) για C(Z) ≃ 1, 7α2Z2.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ευστάθεια δεύτερου τύπου υπάρχει μόνο για φερμιόνια. Για μποζόνια,
η ενέργεια E0 είναι ανάλογη του−N7/5 [250, 251], δηλαδή η ενέργεια ανά σωμάτιο γίνεται ολοένα
και πιο μικρή όσο μεγαλώνει τοN . Αν το ηλεκτρόνιο ήταν μποζόνιο, ο κόσμος θα ήταν ριζικά διαφο-
ρετικός. Τα παραπάνω ισχύουν στα πλαίσια της μη-σχετικιστικής κβαντομηχανικής. Αν κανείς λάβει
υπόψη τη σχετικότητα, το πρόβλημα της ευστάθειας της ύλης γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, αλλά εν
γένει τα φερμιόνια δίνουν ευστάθεια έστω και κάτω από περιορισμούς, ενώ τα μποζόνια όχι.

15.4 Χώροι Φοκ

15.4.1 Βασικοί ορισμοί
Μέχρι στιγμής, τα συστήματα που έχουμε εξετάσει χαρακτηρίζονται από σταθερούς αριθμούς

για κάθε είδος σωματιδίου που τα αποτελεί: στην Εξ. (15.12), οι αριθμοί σωματιδίωνNa καιMb είναι
σταθερές. Αυτός o περιορισμός απαγορεύει την περιγραφή σημαντικών φαινομένων.

Σε πολλές φυσικές διεργασίες ο τύπος των σωματιδίων που συμμετέχουν σ’ αυτές μεταβάλλε-
ται. Τέτοιες είναι οι χημικές και οι πυρηνικές αντιδράσεις: στις πρώτες αλλάζει ο τύπος των μορίων,
στις δεύτερες ο τύπος των πυρήνων που συμμετέχουν. Αυτού του είδους οι διεργασίες δεν αφορούν
μόνο σύνθετα σωμάτια όπως τα μόρια και οι πυρήνες, αλλά και σωμάτια που θεωρούμε στοιχειώδη.
Γ ια παράδειγμα, η σκέδαση ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου οδηγεί στην εξαφάνισή τους και
στην εμφάνιση δύο φωτονίων. Η διάσπαση ενός σωματιδίου µ έχει ως προϊόντα ένα ηλεκτρόνιο και
δύο νετρίνα. Επίσης,σε μακροσκοπικά συστήματα ο αριθμός των σωματιδίων μπορεί να υφίσταται
μικρές διακυμάνσεις λόγω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, χωρίς όμως να αλλάζουν οι μα-
κροσκοπικές ιδιότητες του συστήματος.

338



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Για να περιγράψουμε τα παραπάνω φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε ένα χώρο Χίλμπερτ που
περιγράφει συστήματα με μεταβλητό αριθμό σωματιδίων. Αυτός καλείται χώρος Φοκ (Fock). Η κα-
τασκευή του χώρου Φοκ γίνεται ως εξής. ΈστωH ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει ένα σωμάτιο. Ο
χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει απροσδιόριστο αριθμό από τέτοια σωμάτια προκύπτει αν ”ενώσει”
κανείς το χώρο Χίλμπερτ για 0 σωμάτιο, με το χώρο Χίλμπερτ για ένα σωμάτιο, με το χώρο Χίλμπερτ
για δύο σωμάτια κ.ο.κ. Η ένωση γίνεται μέσω ευθέος αθροίσματος. Δεδομένου ότι οι χώροι Χίλμπερτ
που περιγράφουνN > 1 σωμάτια εξαρτάται από το αν αυτά είναι φερμιόνια ή μποζόνια, υπάρχουν
δύο διαφορετικοί χώροι Φοκ.

• Ο μποζονικός χώρος Φοκ ορίζεται ως

FB(H) = CCC ⊕H⊕H2
S ⊕H3

S ⊕ . . . (15.29)

• Ο φερμιονικός χώρος Φοκ ορίζεται ως

FF (H) = CCC ⊕H⊕H2
A ⊕H3

A ⊕ . . . (15.30)

Για να μελετήσουμε τις ιδιότητες των χώρων Φοκ πρέπει να εισάγουμε ένα διαφορετικό συμβο-
λισμό, για να αποφύγουμε προβλήματα από το γεγονός ότι σε πολλές εκφράσεις θα εμφανίζονται
ποσότητες που ορίζονται στο χώρο H του ενός σωματιδίου μαζί με ποσότητες που ορίζονται στο
χώρο Φοκ. Θα κρατήσουμε το φορμαλισμό Ντιράκ για όλες τις ποσότητες που ορίζονται στο χώρο
Φοκ, διανύσματα και τελεστές. Θα υιοθετήσουμε όμως ένα διαφορετικό συμβολισμό για το χώρο
ΧίλμπερτH.

Έστω |a⟩ μία ορθοκανονική βάση στο χώρο Χίλμπερτ του ενός σωματιδίουH, όπου το a παίρνει
τιμές σε κάποιο σύνολοL. Γράφουμε τη συνθήκη ορθοκανονικοποίησηςως ⟨a′|a⟩ = δa′a. ΤοLμπορεί
να είναι συνεχές σύνολο οπότε τα κετ |a⟩ αντιστοιχούν σε γενικευμένη βάση και το σύμβολο δa′a σε
συνάρτηση δέλτα.

Ηβάση |a⟩ επάγει μία ορθοκανονικήβάση |a1, a2⟩στο χώροH2
S , μία ορθοκανονικήβάση |a1, a2, a3⟩S

στο χώροH3
S , κοκ. Δεδομένου ότι διανύσματα με διαφορετικό αριθμό σωματιδίων n,ανήκουν σε ορ-

θογώνιους υπόχωρους τουFB(H), τα διανύσματα βάσης για διαφορετικές τιμές του n είναι μεταξύ
τους κάθετα. Άρα στον μποζονικό χώρο Φοκ FB(H), ορίζεται μία ορθοκανονική βάση από όλα τα
διανύσματα της μορφής

|0⟩, |a⟩, |a1, a2⟩S, |a1, a2, a3⟩S, ..., |a1, a2, ..., an⟩S, . . . , (15.31)

όπου |0⟩ είναι το μοναδικό διάνυσμα που αντιστοιχεί σε μηδέν σωμάτια. Θα το αποκαλούμε διάνυ-
σμα κενού ή απλά κενό.

Είναι βολικό να παραμετροποιήσει κανείς την παραπάνω βάση χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση
n : L → N, που σε κάθε a ∈ L αντιστοιχεί έναν ακέραιο na. Κάθε διάνυσμα της βάσης (15.31)
ορίζει μία τέτοια συνάρτηση, όπου na είναι ο αριθμός των σωματιδίων που βρίσκονται στην κα-
τάσταση a.Γιαπαράδειγμα,αν L = N, στο διάνυσμα |0, 1, 1, 2, 4, 4⟩S αντιστοιχεί η συνάρτηση με
n0 = 1, n1 = 2, n2 = 1, n3 = 0, n4 = 2 και ni = 0, για i ≥ 5. Δεδομένου ότι κάθε διάνυσμα βά-
σης αντιστοιχεί σε πεπερασμένο αριθμό σωματιδίων, οι συναρτήσεις na παίρνουν μη-μηδενική τιμή
μόνο για πεπερασμένο αριθμό τιμών του a, έτσι ώστε

∑
a na <∞. Αντίστροφα, για κάθε συνάρτηση

n : L→ N, με
∑

a na ≤ ∞ αντιστοιχεί ένα από τα διανύσματα (15.31). Θα συμβολίζουμε μία τέτοια
βάση του FB(H), ως |{na}⟩ ή ισοδύναμα ως |na1 , na2 , na3 , ...⟩, όπου τα na παίρνουν οποιαδήποτε
τιμή στο N.

Το αντίστοιχο ισχύει και για το φερμιονικό χώρο Φοκ FB(H). Ορίζεται ορθοκανονική βάση από
όλα τα διανύσματα της μορφής
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|0⟩, |a⟩, |a1, a2⟩A, |a1, a2, a3⟩A, ..., |a1, a2, ..., an⟩A, . . . , (15.32)

Η βάση αυτή περιγράφεται μέσω συναρτήσεων n : L→ {0, 1}, με
∑

a na <∞. Λόγω της αρχής του
Πάουλι, δεν μπορούν να υπάρξουν δύο σωμάτια με την ίδια τιμή του a, οπότε οι δυνατές τιμές του
na είναι μόνο 0 και 1. Θα συμβολίζουμε μία τέτοια βάση του FB(H), ως |{na}⟩.

15.4.2 Τελεστές στον μποζονικό χώρο Φοκ
Για κάθε c ∈ L, ορίζουμε τον μειωτικό τελεστή âc και τον αυξητικό τελεστή â†c στονFB(H), μέσω

της δράσης τους στα διανύσματα βάσης |na1 , na2 , na3 , ...⟩,

âc|n1, n2, . . . , nc, ...⟩ =
√
nc|n1, n2, . . . , nc − 1, ...⟩ (15.33)

â†c|n1, n2, . . . , nc, ...⟩ =
√
nc + 1|n1, n2, . . . , nc + 1, ...⟩, (15.34)

σε άμεση αντιστοίχιση με τον αυξητικό και μειωτικό τελεστή του αρμονικού ταλαντωτή. Ο λόγος που
ο δείκτης στο â είναι πάνω και στο â† είναι κάτω θα εξηγηθεί στη συνέχεια.

Άμεσα βρίσκουμε τις σχέσεις μετάθεσης

[âc, âd] = 0, [â†c, â
†
d] = 0, [âc, â†d] = δcdÎ . (15.35)

Σε αντιστοιχία με τον αρμονικό ταλαντωτή, τα διανύσματα βάσης |{na}⟩ γράφονται ως

|na1 , na2 , . . . , ⟩ =
1√

na1 !na2 ! . . .
(â†a1)

na1 (â†a2)
na2 . . . |0⟩. (15.36)

Συμβολίζουμε ως ξa τους συντελεστές του αναπτύγματός ενός διανύσματος |ξ⟩ ∈ H ως προς τη
βάση |a⟩ και ως ξ̄a τους μιγαδικούς συζυγείς των ξa, που αντιστοιχούν στο ανάπτυγμα του ⟨ξ| στη
βάση ⟨a|. Ορίζουμε τους τελεστές

â†(ξ) = â†cξ
c â(ξ̄) = âcξ̄c, (15.37)

όπου χρησιμοποιούμε τη σύμβαση άθροισης σύμφωνα με την οποία οποιοσδήποτε δείκτης εμφανί-
ζεται δύο φορές, τη μία φορά πάνω και την άλλη κάτω, αθροίζεται.

Οι τελεστές â†(ξ) και â(ξ̄) δεν εξαρτώνται από την επιλογή βάσης στον H και ικανοποιούν τις
σχέσεις μετάθεσης

[â(ξ̄), â(η̄)] = 0, [â†(ξ), â†(η)] = 0, [â(η̄, â†(ξ)] = (η̄cξ
c)Î . (15.38)

Κάθε τελεστής Â στονFB(H) αναλύεται ως άθροισμα επιμέρους γραμμικών απεικονίσεωνAmn
από τον υπόχωρο Hn

S n σωματιδίων στον υπόχωρο Hm
S m σωματιδίων. Κατασκευάζουμε την απει-

κόνιση Amn δρώντας με n μειωτικούς τελεστές σε μία κατάσταση με n σωμάτια ώστε να οδηγη-
θούμε στο κενό και μετά δρώντας μεm αυξητικούς τελεστές οπότε καταλήγουμε σε μία κατάσταση
με m σωμάτια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε οποιονδήποτε τελεστή του χώρου Φοκ
ως αθροίσματα όρων που περιέχουν n δράσεις των μειωτικών τελεστών και m δράσεις αυξητικών
τελεστών, για όλα τα δυνατά n καιm,
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Â =
∞∑
n=0

∞∑
m=0

Ka1a2...an
b1b2...bm â†b1 . . . â

†
bm
âa1 . . . âan , (15.39)

για κάποιες σταθερές Ka1a2...an
b1b2...bm . Στην Εξ. (15.50) οι μειωτικοί τελεστές είναι στα δεξιά των

αυξητικών τελεστών σε κάθε όρο του αθροίσματος. Αυτή η έκφραση καλείται συνήθως διατεταγμένη
(normal-ordered) μορφή του Â.

Έστω κανονικός τελεστής f̂ στον H. Συμβολίζουμε τα στοιχεία πίνακά του ως προς τη βάση |a⟩
ως fab := ⟨a|f̂ |b⟩. Στη συνέχεια, ορίζουμε τον τελεστή dΓ̂(f̂) στο FB(H) ως

dΓ̂(f̂) = â†af
a
bâ
b. (15.40)

Η εξάρτηση του dΓ̂(f̂) από το f̂ είναι γραμμική: dΓ̂(λf̂ + ĝ) = λdΓ̂(f̂) + dΓ̂(ĝ).
Ο τελεστής dΓ̂(f̂) γράφεται και ως

dΓ̂(f̂) = 0⊕ f̂ ⊕ f̂ (2) ⊕ f̂ (3) ⊕ . . . , (15.41)

όπου οι τελεστές f̂ (n) στοHn
S ορίζονται από την Εξ. (15.8).

Η Εξ. (15.41) σημαίνει ότι ο ορισμός του dΓ̂(f̂) δεν εξαρτάται από την επιλογή βάσης στοH. Για
την απόδειξη της, παρατηρούμε πρώτα ότι ο τελεστής (15.40)) δεν αλλάζει τον αριθμό των σωμα-
τιδίων. Αυτό σημαίνει ότι αν δράσει σε ένα διάνυσμα του Hn

S , δίνει διάνυσμα του Hn
S . Για n = 2,

βρίσκουμε αμέσως dΓ̂(f̂)|a1, a2⟩S =
∑

b1
fa1b1|b1, a2⟩S +

∑
b2
fa2b2|a1, b2⟩S = f̂ (2)|a1, a2⟩. Επαγω-

γικά αποδεικνύουμε το ίδιο για κάθε υπόχωροHn
S , οπότε επιβεβαιώνεται η Εξ. (15.41).

Αν ο f̂ είναι αυτοσυζυγής στονH, τότε ο dΓ̂(f̂) είναι αυτοσυζυγής στονFB(H). Έστωότι μια βάση
|a⟩ του H ορίζεται από ιδιοδιανύσματα του f̂ με ιδιοτιμές fa. Τότε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα
βάσης |{na}⟩ στο χώρο Φοκ FB(H) είναι ιδιοδιανύσματα του dΓ̂(f̂),

dΓ̂(f̂)|{na}⟩ =

(∑
a

nafa

)
|{na}⟩. (15.42)

Αν ο f̂ είναι θετικός τελεστής, τότε fa ≥ 0, οπότε και ο dΓ̂(f̂) είναι θετικός τελεστής.
Για f̂ = Î , fa = 1, οπότε ο τελεστής dΓ̂(Î) έχει ως ιδιοτιμές το συνολικό αριθμό των σωματιδίων∑
a na. Τον αποκαλούμε τελεστή αριθμού σωματιδίων, και τον συμβολίζουμε ως N̂ ,

N̂ = dΓ̂(Î) = â†câ
c. (15.43)

Για κάθε τελεστή û στοH, ορίζουμε τον τελεστή Γ̂(û) στο FB(H) ως

Γ̂(û) = Î ⊕ û⊕ (û⊗ û)⊕ (û⊗ û⊗ û)⊕ . . . . (15.44)

Από τον ορισμό προκύπτει άμεσα ότι αν ο û είναι μοναδιαίος τότε και ο Γ̂(û) είναι μοναδιαίος. Επίσης
βρίσκουμε ότι

Γ̂(û1)Γ̂(û2) = Γ̂(û1û2); (15.45)

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μοναδιαία αναπαράσταση μίας ομάδαςG στοH επάγει μία αναπα-
ράσταση της ίδιας ομάδας στο FB(H).

Έστω ότι ο τελεστής û ορίζει το μετασχηματισμό μεταξύ δύο ορθοκανονικών βάσεων, |a⟩ και |ā⟩,
δηλαδή |ā⟩ = û|a⟩. Τότε ο τελεστής Γ̂(û) ορίζει το μετασχηματισμό μεταξύ των αντίστοιχων βάσεων
|{na}⟩ και |{nā}⟩ στο χώρο Φοκ,

|{nā}⟩ = Γ̂(û)|{na}⟩. (15.46)
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Έστω μια μονοπαραμετρική ομάδα μοναδιαίων τελεστών ût = e−if̂ t στοH, όπου f̂ αυτοσυζυγής.
Οι μοναδιαίοι τελεστές Γ̂(e−if̂ t) ορίζουν επίσης μια μονοπαραμετρική ομάδα στο FB(H) με γεννή-
τορα F̂ = i d

dt
Γ̂(e−if̂ t)|t=0. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Λάιμπνιτς στην Εξ. (15.44) βρίσκουμε ότι

F̂ = dΓ̂(f̂). Καταλήγουμε λοιπόν ότι

Γ̂(e−if̂ t) = exp
[
−idΓ̂(f̂)t

]
. (15.47)

Αυτή η σχέση δικαιολογεί και το συμβολισμό που χρησιμοποιήσαμε.

Παράδειγμα 15.1. Αν επιλέξουμε H = CCCn, οι αυξητικοί και μειωτικοί τελεστές ικανοποιούν τις
εξισώσεις [âa, âb] = [â†a, â

†
b] = 0 και [âa, â†b] = δabÎ , για a, b = 1, 2, . . . , n, δηλαδή ο χώρος Φοκ

FB(CCC
n) περιγράφει ένα σύστημα n αρμονικών ταλαντωτών. Δεδομένου ότι στοCCCn ορίζεται η θεμε-

λιώδης αναπαράσταση της ομάδας U(n), οι τελεστές Γ̂(û) ορίζουν μία αναπαράσταση της U(n) στο
χώρο Φοκ.

Ορίζοντας x̂a = 1√
2
(âa + â†a) και p̂a = 1√

2i
(âa − â†a), παίρνουμε

[x̂a, x̂b] = 0 [p̂a, p̂b] = 0 [x̂a, p̂b] = iδabÎ , (15.48)

δηλαδή ο χώρος Φοκ φέρει μία μοναδιαία αναπαράσταση της ομάδας Χάιζενμπεργκ-Βάυλ Hn. Η
αναπαράσταση αυτή είναι μη-αναγώγιμη, γιατί ο μοναδικός τελεστής που μετατίθεται με όλα τα âa
και â†a είναι η μονάδα και τα πολλαπλάσιά της.

15.4.3 Τελεστές στο φερμιονικό χώρο Φοκ
Για κάθε b ∈ L, ορίζουμε τον μειωτικό τελεστή ĉb και τον αυξητικό τελεστή ĉ†b στον FF (H), μέσω

της δράσης τους στα διανύσματα βάσης (15.32)

ĉb|a1, a2, . . . , an⟩A =
∑
i

δbai|a1, a2, . . . , /ai, . . . , an⟩A, (15.49)

ĉ†b|a1, a2, . . . , an⟩A = |b, a1, a2, . . . , an⟩a, (15.50)

όπου ως |a1, a2, . . . , /ai, . . . , an⟩A συμβολίζουμε το διάνυσμα |a1, a2, . . . , ai−1, ai+1, . . . , an⟩A.
Παρατηρούμε ότι

ĉaĉb|a1, a2, . . . , an⟩A =
∑
i,j

δaaiδ
b
aj |a1, a2, . . . , /ai, . . . , /aj, . . . , an⟩A

= −
∑
i,j

δaaiδ
b
aj |a1, a2, . . . , /aj, . . . , /ai, . . . , an⟩A

= −
∑
i,j

δbaiδ
a
bj |a1, a2, . . . , /ai, . . . , /aj, . . . , an⟩A = −ĉbĉa|a1, a2, . . . , an⟩A,

και άρα

[ĉa, ĉb]+ = 0, (15.48)

όπου ορίσαμε τον αντιμεταθέτη δύο τελεστών ως

[Â, B̂]+ = ÂB̂ + B̂Â. (15.49)
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Ομοίως, βρίσκουμε ότι

ĉ†aĉ
†
b|a1, a2, . . . , an⟩A = |a, b, a1, a2, . . . , an⟩A =

−|b, a, a1, a2, . . . , an⟩A = −ĉ†bĉ
†
a|a1, a2, . . . , an⟩A,

και άρα

[ĉ†a, ĉ
†
b]+ = 0. (15.48)

Επίσης,

ĉaĉ†b|a1, a2, . . . , an⟩A = δab|a1, a2, . . . , an⟩A +
∑
i

δaai |b, a1, a2, . . . , /ai, . . . , an⟩A =

δab|a1, a2, . . . , an⟩A + ĉ†bĉ
a|a1, a2, . . . , an⟩A

και άρα

[ĉa, ĉ†b]+ = δabÎ . (15.47)

Τα διανύσματα |a1, a2, . . . , an⟩A γράφονται ως

|a1, a2, . . . , an⟩A = ĉ†an . . . ĉ
†
a2
ĉ†a1|0⟩. (15.48)

Σε αναλογία με την μποζονική περίπτωση, ορίζουμε τους τελεστές ĉ(ξ̄ = ĉaξ̄a και ĉ†(ξ) = ĉ†aξ
a,

οι οποίοι δεν εξαρτώνται από την επιλογή βάσης στον χώρο Χίλμπερτ H. Οι σχέσης αντιμετάθεσης
(15.48—15.47) γράφονται

[ĉ(ξ̄), ĉ(η̄)]+ = 0 [ĉ†(ξ), ĉ†(η)]+ = 0, [ĉ(η̄, ĉ†(ξ)] = (η̄cξ
c)Î (15.49)

όπου ορίσαμε τον αντιμεταθέτη δύο τελεστών ως [Â, B̂]+ = ÂB̂ + B̂Â.
Οι ιδιότητες των τελεστών σε φερμιονικούς χώρους Φοκ αντικατοπτρίζουν αυτές των τελεστών

σε μποζονικούς χώρου Φοκ. Ειδικότερα, κάθε τελεστής Â του FB(H) γράφεται στη συνήθως διατε-
ταγμένη μορφή του

Â =
∞∑
n=0

∞∑
m=0

Ka1a2...an
b1b2...bm ĉ†b1 . . . ĉ

†
bm
ĉa1 . . . ĉan , (15.50)

όπουKa1a2...an
b1b2...bm σταθερές.

Για κάθε τελεστή f̂ στοH ορίζουμε τον τελεστή dΓ̂(f̂) στον FB(H) ως

dΓ̂(f̂) := ĉ†af
a
bĉ
b. (15.51)

Ο τελεστής dΓ̂(f̂) ικανοποιεί ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με αυτές του αντίστοιχου τελεστή στον μπο-
ζονικό χώρο Φοκ. Ειδικότερα, ορίζει τον τελεστή αριθμού σωματιδίων N̂ = dΓ̂(Î).

Για κάθε τελεστή û στοH ορίζουμε τον τελεστή Γ̂(û) στο FA(H) μέσω της Εξ. (15.44). Οι ιδιότη-
τες των τελεστών Γ̂(û) καθώς και η σχέση τους με τους τελεστές dΓ̂(f̂) σύμφωνα με την Εξ. (15.47)
εξακολουθούν να ισχύουν.

Παράδειγμα 15.2. ΑνH = CCCd, η σειρά από ευθεία αθροίσματα στο φερμιονικό χώροΦοκ (15.30)
έχει πεπερασμένο αριθμό όρων, καθώς Hn

A = ∅ για n > d. Δεδομένου ότι η διάσταση του Hn
A

είναι ίση με d!
(d−n)!n! , η διάσταση του FA(CCC

d) είναι
∑d

n=0
d!

(d−n)!n! = 2d. Άρα FA(CCC
d) = CCC2d , δηλαδή

ταυτίζεται με το χώρο Φοκ ενός συστήματος από d κιούμπιτ. Δεδομένου ότι οι μοναδιαίοι πίνακες
στο CCCd είναι στοιχεία της ομάδας U(d), οι τελεστές Γ̂(û) ορίζουν μία αναπαράσταση της U(d) στο
χώρο Χίλμπερτ CCC2d . Για d = 1, FA(CCC) = CCC2, ο αυξητικός τελεστής ĉ† ταυτίζεται με το σ̂+ και ο
μειωτικός ĉ με το σ̂−.
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15.5 Κβαντικά πεδία

15.5.1 Μη αλληλεπιδρώντα σωμάτια
Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση που ο χώρος Χίλμπερτ H αντιστοιχεί σε ένα σωμάτιο με

μάζαM και σπιν s, δηλαδή ταυτίζεται με τονHs = L2(RRR3)⊗CCC2s+1. Θα θεωρήσουμε ότι τα σωμάτια
είναι φερμιόνια—οι εκφράσεις για μποζόνια προκύπτουν με άμεση αντιστοίχιση.

Χρησιμοποιούμε τη γενικευμένη βάση |a⟩ = |ppp,m⟩ στοH, όπου ppp ένα διάνυσμα ορμής καιm η
συνιστώσα του σπιν στην κατεύθυνση 3. Συμβολίζοντας τους αντίστοιχους μειωτικούς και αυξητικούς
τελεστές ως ĉm(ppp) και ĉ†m(ppp), οι σχέσεις αντιμετάθεσης γράφονται

[ĉm(ppp), ĉm′(ppp′)]+ = 0, [ĉ†m(ppp), ĉ
†
m′(ppp

′)]+ = 0, [ĉm(ppp), ĉ
†
m′(ppp

′)]+ = δmm′δ3(ppp− ppp′)Î . (15.52)

Έστω ότι τα σωμάτια δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν ĥ είναι η Χαμιλτονιανή για ένα σωμά-
τιο, η αντίστοιχη Χαμιλτονιανή στο χώρο Φοκ είναι Ĥ = dΓ̂(ĥ). Για ελεύθερα σωμάτια (απουσία
εξωτερικών πεδίων), ĥ = ppp2

2M
⊗ Î , οπότε

Ĥ = dΓ̂(ĥ) =
∑
m

∫
d3p

p̂pp2

2M
ĉ†m(ppp)ĉm(ppp). (15.53)

Ομοίως γράφουμε την ολική ορμή του συστήματος

P̂PP = dΓ̂(p̂pp) =
∑
m

∫
d3pp̂ppĉ†m(ppp)ĉm(ppp). (15.54)

Ορίζουμε τα αντίστοιχα κβαντικά πεδία ως

ψ̂m(xxx) =

∫
d3p

(2π)3/2
ĉm(ppp)e

ippp·xxx ψ̂†
m(xxx) =

∫
d3p

(2π)3/2
ĉ†m(ppp)e

−ippp·xxx. (15.55)

Χρησιμοποιώντας τις Εξ. (15.52), παίρνουμε τις σχέσεις αντιμετάθεσης για τους τελεστές πεδίων

[ψ̂m(xxx), ψ̂m′(xxx′)]+ = 0 [ψ̂†
m(xxx), ψ̂

†
m′(xxx

′)]+ = 0 [ψ̂m(xxx), ψ̂
†
m′(xxx

′)]+ = δmm′δ3(xxx− xxx′)Î . (15.56)

Γράφουμε τη Χαμιλτονιανή Ĥ , την ορμή P̂PP , και τον αριθμό σωματιδίων N̂ συναρτήσει των τελε-
στών πεδίου

Ĥ = − 1

2M

∑
m

∫
d3xψ̂†

m(xxx)∇2ψ̂m(xxx) (15.57)

P̂PP = −i
∑
m

∫
d3xψ̂†

m(xxx)∇∇∇ψ̂m(xxx) (15.58)

N̂ =
∑
m

∫
d3xψ̂†

m(xxx)ψ̂m(xxx) (15.59)

και αποτελούν τοπικές συναρτήσεις των πεδίων, δηλαδή μπορούν να γραφούν ως ολοκληρώματα
πυκνοτήτων που εξαρτώνται μόνο από τα πεδία και πεπερασμένο αριθμό παραγώγων τους. Όντως,
οι Εξ. (15.57—15.59) γράφονται ως Ĥ =

∫
d3xϵ̂(xxx), P̂PP =

∫
d3xπ̂ππ(xxx) και N̂ =

∫
d3xν̂(xxx), όπου

ϵ̂(xxx) = − 1

2M

∑
m

ψ̂†
m(xxx)∇2ψ̂m(xxx) (15.60)
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είναι ο τελεστής πυκνότητας ενέργειας,

π̂ππ(xxx) = −i
∑
m

ψ̂†
m(xxx)∇∇∇ψ̂m(xxx) (15.61)

είναι ο τελεστής πυκνότητας ορμής, και

ν̂(xxx) =
∑
m

ψ̂†
m(xxx)ψ̂m(xxx) (15.62)

είναι ο τελεστής πυκνότητας σωματιδίων.
Η Χαμιλτονιανή ĥ για ένα σωμάτιο μάζας , σπιν s, φορτίου q και γυρομαγνητικού λόγου γ μέσα σε

ένα εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με ηλεκτρικό δυναμικό ϕ και μαγνητικό δυναμικόAAA δίνεται
από την Εξ. (14.8). Εφόσον τα σωμάτια δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά μόνο με το ΗΜ πεδίο,
η Χαμιλτονιανή στο χώρο Φοκ παραμένει ίση με dΓ(ĥ) και γράφεται συναρτήσει των πεδίων

Ĥ =
∑
m

∫
d3xψ̂†

m(xxx)

(
− 1

2M
∇2 + qϕ+

iq

m
ÂAA · ∇∇∇+

q2

2m
AAA2

)
ψ̂m(xxx)

+γ
∑
mm′

∫
d3xψ̂†

m(xxx)BBB · ŜSSmm′ψ̂m′(xxx), (15.62)

όπου ŜSSmm′ είναι τα στοιχεία πίνακα των τελεστών του σπιν. Στον υπολογισμό της (15.62) χρησιμο-
ποιήθηκε η μορφή (13.90) για την αλληλεπίδραση του πεδίου με τους μεταφορικούς βαθμούς ελευ-
θερίας.

Οι εξισώσεις εξέλιξης (8.8) για τους τελεστές πεδίου−i ∂
∂t
ψ̂m(xxx, t) = [Ĥ, ψ̂m(xxx, t)] υπολογίζονται

χρησιμοποιώντας την ταυτότητα

[Â, B̂Ĉ] = [Â, B̂]+Ĉ + B̂[Â, Ĉ]+. (15.63)

Για Ĥ = dΓ(ĥ), οι εξισώσεις εξέλιξης δίνουν

i
∂

∂t
ψ̂m(xxx) = ĥψ̂m(xxx), (15.64)

δηλαδή το πεδίο εξελίσσεται με τον ίδιο κανόνα όπως η κυματοσυνάρτηση ενός σωματιδίου, μόνο
που το ίδιο είναι τελεστής. Γι΄ αυτό το λόγο, η περιγραφή κβαντικών συστημάτων με πεδία ονομα-
ζόταν παλιότερα δεύτερη κβάντωση, υπονοώντας ότι η πρώτη κβάντωση είναι η κατασκευή της εξί-
σωσης Σρέντινγκερ για σωμάτια, και η δεύτερη κβάντωση η αντικατάσταση της κυματοσυνάρτησης
σωματιδίων με τον τελεστή πεδίου.

Για ελεύθερα σωμάτια, οι χρονοεξαρτώμενοι τελεστές πεδίου υπολογίζονται άμεσα ως

ψ̂m(xxx, t) =

∫
d3p

(2π)3/2
ĉm(ppp)e

ippp·xxx−i ppp2

2M
t ψ̂†

m(xxx) =

∫
d3p

(2π)3/2
ĉ†m(ppp)e

−ippp·xxx+i ppp2

2M
t. (15.65)

15.5.2 Αλληλεπιδρώντα σωμάτια
Όταν τα σωμάτια αλληλεπιδρούν πλέον δεν μπορούμε να γράψουμε τη Χαμιλτονιανή στο χώρο

Φοκ στη μορφή dΓ(ĥ) για κάποιο τελεστή ĥ. Πρέπει να προσθέσουμε και κάποιον όρο Û που περι-
γράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων, έτσι ώστε

Ĥ = dΓ(ĥ) + Û . (15.66)
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Η απλούστερη περίπτωση αφορά την περίπτωση αλληλεπίδρασης ανά ζεύγη, δηλαδή κάθε ζεύ-
γος σωματιδίων συνεισφέρει στη Χαμιλτονιανή έναν ξεχωριστό όρο αλληλεπίδρασης. Έστω Uab o
όρος στη Χαμιλτονιανή που αντιστοιχεί στην αλληλεπίδραση ενός σωματιδίου στην κατάσταση |a⟩
και ενός στην κατάσταση |b⟩. Για na σωματίδια στην |a⟩ και nb σωματίδια στην |b⟩, η συνεισφορά
στην ενέργεια είναι Uabnanb. Αντικαθιστώντας τα na με τον τελεστή αριθμού σωματιδίων N̂a = ĉ†aĉa
(χωρίς άθροιση στα a) καταλήγουμε στη γενικότερη δυνατή μορφή του V̂ για αλληλεπίδραση κατά
ζεύγη

Û =
1

2

∑
ab

Uabĉ
†
aĉaĉ

†
bĉb. (15.67)

O όρος 1
2
εισήχθη προκειμένου να μη μετρούνται δύο φορές οι όροι Uab και Uba.

Στην παραπάνω έκφρασή δεν χρησιμοποιείται η συνήθης σύμβαση άθροισης, γι’ αυτό και κατε-
βάσαμε αυθαίρετα τους δείκτες των ĉ. Μπορούμε όμως να γράψουμε

Û =
∑
abcd

W ab
cdĉ

†
aĉ
cĉ†bĉ

d, (15.68)

όπουW ab
cd = 1

2
Uabδ

a
c δ

b
d.

Έστω ότι το δυναμικό αλληλεπίδρασης είναι κεντρικό και δεν εξαρτάται από τα σπιν. Οι δείκτες
a και b αντιστοιχούν σε (rrr,m) και τo Uab γράφεται ως

Umm′(xxx,xxx′) = δmm′U(xxx− xxx′). (15.69)

Ο όρος αλληλεπίδρασης (15.67) γράφεται ως

Û =
1

2

∫
d3xd3x′V (xxx− xxx′)ν̂(xxx)ν̂(xxx′), (15.70)

όπου ν̂νν(xxx) ο τελεστής πυκνότητας σωματιδίων (15.62). Προσθέτοντας και τον όρο της κινητικής ενέρ-
γειας (15.57) βρίσκουμε την ολική Χαμιλτονιανή για το πεδίο που περιγράφει σωμάτια που αλληλε-
πιδρούν ανά ζεύγη μέσω δυναμικού ως

Ĥ = − 1

2M

∑
m

∫
d3xψ̂†

m(xxx)∇2ψ̂m(xxx) +
1

2

∫
d3xd3yU(xxx,yyy)ν̂(xxx)ν̂(yyy) (15.71)

Παρατηρούμε ότι η ολική Χαμιλτονιανή δεν είναι τοπική συνάρτηση των πεδίων, καθώς ο όρος
της αλληλεπίδρασης περιέχει διπλό ολοκλήρωμα ως προς τη θέση. Στη μη-σχετικιστική φυσική οι
αλληλεπιδράσεις αναπαρίστανται αναγκαστικά μέσω μη-τοπικών Χαμιλτονιανών. Αντίθετα στη σχε-
τικιστική φυσική η τοπικότητα της Χαμιλτονιανής είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αποδεικνύεται ότι
μη-τοπικές Χαμιλτονιανές οδηγούν σε μετάδοση πληροφορίας με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτή
του φωτός.

15.5.3 Χημικές αντιδράσεις
Η αξία του φορμαλισμού του χώρουΦοκ έγκειται στη δυνατότητα περιγραφής διαδικασιών κατά

τις οποίες εξαφανίζονται σωμάτια ενός τύπου και εμφανίζονται ενός άλλου. Ας θεωρήσουμε για πα-
ράδειγμα μία χημική αντίδραση της μορφήςA+C → D, όπου δύο σωμάτιαA καιC αλληλεπιδρούν
και δίνουν ένα σωμάτιοD. Η διατήρηση της στροφορμής μας λέει ότι δεν μπορεί και τα τρία σωμάτια
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A, C καιD να είναι φερμιόνια. Θα θεωρήσουμε τα C καιD φερμιόνια ίδιου σπιν και τοA μποζόνιο
με σπιν μηδέν.

Γράφουμε τους τελεστές δημιουργίας και καταστροφής για το ως âa και â†a αντίστοιχα, για το C
ως ĉa και ĉ†a και για τοDως d̂a και d̂†a. Βεβαίως οι ĉa και d̂a είναι φερμιονικοί τελεστές και ικανοποιούν
σχέσεις αντιμετάθεσης, ενώ οι âa είναι μποζονικοί και ικανοποιούν σχέσεις μετάθεσης.

Για να γίνεται η παραπάνω αντίδραση πρέπει να υπάρχει ένας όρος αλληλεπίδρασης που κατα-
στρέφει ένασωμάτιοA και ένασωμάτιοC και δημιουργεί ένασωμάτιοD. Δηλαδήπρέπει ναυπάρχει
ένας όρος της μορφής ĉaâbd̂†c. Βεβαίως, εφόσον η Χαμιλτονιανή είναι αυτοσυζυγής τελεστής πρέπει
να περιέχει και τον ερμιτιανό συζυγή αυτού του όρου, δηλαδή ĉ†aâ

†
bd̂c. Άρα ο γενικότερος δυνατός

όρος που περιγράφει αυτήν την αντίδραση είναι της μορφής

V̂ = Kabcĉ
aâbd̂†c + K̄ab

cĉ†aâ
†
bd̂
c, (15.72)

όπου ο όρος K̄ab
c είναι ο μιγαδικός συζυγής τουKabc.

Αν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων είναι μικρής εμβέλειας, τότε μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί η λεγόμενη υπερ-τοπική προσέγγιση (super-local approxima on), σύμφωνα με την οποία ο
όρος V̂ είναι τοπική συνάρτηση των τελεστών πεδίων. Συμβολίζουμε ως ψ̂m(xxx) τον τελεστή πεδίου
για τα σωμάτια C, ως χ̂m(xxx) τον τελεστή πεδίου για τα σωμάτια D και ως ϕ̂(xxx) τον τελεστή πεδίου
για τα σωμάτια A.

Η υπερτοπική προσέγγιση αντιστοιχεί σε τελεστή αλληλεπίδρασης

V̂ = g
∑
m

∫
d3x

[
ψ̂†
m(xxx)ϕ̂

†(xxx)χ̂m(xxx) + χ̂†
m(xxx)ψ̂m(xxx)ϕ̂(xxx)

]
, (15.73)

όπου g είναι η σταθερά σύζευξης της αλληλεπίδρασης. Η υπερτοπική προσέγγιση εφαρμόζεται σε
πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην (προσεγγιστική) περιγραφή των ασθενών αλληλεπι-
δράσεων.

Ερωτήσεις
1. Έχουμε 4 σωμάτια και 4 διαθέσιμες καταστάσεις a, b, c, d για κάθε σωμάτιο. Πόσες είναι οι δυνατές

καταστάσεις του συστήματος αν τα σωμάτια είναι (α) διακρίσιμα, (β) μποζόνια, (γ) φερμιόνια;
2. Έστω ότι υπάρχει ένα σωμάτιο το ηλεθρόνιο που είναι καθόλα όμοιο με το ηλεκτρόνιο αλλά έχει έναν

επιπλέον κβαντικό αριθμό τον ”ηλεθρικό αριθμό” η που το διαχωρίζει από το ηλεκτρόνιο. Έστω ότι
δεν έχουμε τρόπο να μετράμε το η ευθέως και ότι το η δε δημιουργεί αλληλεπιδράσεις με τα γνωστά
σωμάτια. Πώς θα ξεχωρίζαμε αν ένα άτομο He είχε δύο ηλεκτρόνια ή ένα ηλεκτρόνιο και ένα ηλεθρόνιο;

3. Πόσο πρέπει να απομακρύνουμε δύο ταυτοτικά σωμάτια για να έχει νόημα να τα θεωρούμε διακρίσιμα;
4. Το σωμάτιο Α είναι φερμιόνιο. Μπορεί να υπάρξει κατάσταση επαλληλίας μίας κατάστασης με τέσσερα

Α και μίας με πέντε Α;
5. Γιατί είναι σημαντικό να είναι η Χαμιλτονιανή τοπική συνάρτηση των πεδίων;
6. Ποια είναι η γενική μορφή τελεστή αλληλεπίδρασης V̂ που περιγράφει αντιδράσεις της μορφής A →

B + C +D; Γράψτε τη μορφή του στην υπερτοπική προσέγγιση.

Ασκήσεις
1. Θεωρείστε ένα σύστημα δύο σωματίων σε μία διάσταση. Δείξτε ότι ο τελεστής (Â ⊗ Î − Î ⊗ Â)2 εί-

ναι συμβατός με τη συμμετρία εναλλαγής και υπολογίστε τη μέση τιμή του για τις καταστάσεις |a, b⟩,
|a, b⟩S , |a, b⟩A. Εξειδικεύστε τα αποτελέσματά σας για Â τον τελεστή της θέσης ενός σωματιδίου και
|a⟩, |b⟩, τη θεμελιώδη και την πρώτη διεγερμένη κατάσταση ενός αρμονικού ταλαντωτή.
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2. Υπολογίστε τις 5 χαμηλότερες ενεργειακές στάθμες ενός συστήματος 4 ταλαντωτών ίδιας συχνότητας
ω και τον αντίστοιχο εκφυλισμό τους, (ι) αν είναι φερμιονικοί, (ii) αν είναι μποζονικοί και (iii) αν είναι
διακρίσιμοι.

3. Δείξτε ότι σε ένα σύστημα δύο σωματιδίων με σπιν s = 0, η σχετική τους στροφορμή μπορεί να πάρει
μόνο άρτιες τιμές του ℓ.

4. Υπολογίστε τις 4 χαμηλότερες ενεργειακές στάθμες ενός συστήματος 3 ταλαντωτών ίδιας συχνότητας
ω και τον αντίστοιχο εκφυλισμό τους (i) αν έχουν σπιν s = 1

2 και (ii) αν έχουν σπιν s = 1. (Θεωρείστε
ότι ισχύει η σχέση σπιν στατιστικής).

5. Υπολογίστε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης σε ιδανικό αέριο N φερμιονίων σε 1 και σε 2
χωρικές διαστάσεις.

6. Δείξτε ότι η πυκνότητα καταστάσεων για τρισδιάστατο ισοτροπικό ταλαντωτή συχνότητας ω είναι ίση
με g(ϵ) = ϵ2

2ω3 , στο όριο μεγάλων ενεργειών. Υπολογίστε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασηςN
τέτοιων φερμιονικών ταλαντωτών με σπιν s, στο όριο μεγάλουN .

7. Θεωρείστε ένα σωμάτιο με σπιν s = 1
2 και γυρομαγνητικό λόγο g στις δύο διαστάσεις σε περιοχή εμβα-

δούA και παρουσία κάθετου σταθερούμαγνητικούπεδίουB. Δείξτε ότι η ενέργειαE0 της θεμελιώδους
γιαN σωμάτια είναι

E0 =
πA

4m

(
N

A
+
qB

π

)2

.

8. Δείξτε ότι αν o û είναι μοναδιαίος τότε και ο Γ̂(û) είναι μοναδιαίος και ότι αν o û είναι προβολικός τότε
και ο Γ̂(û) είναι προβολικός.

9. Επιβεβαιώστε ότι [ĉ(ξ̄)]† = ĉ†(ξ).
10. (α) Υπολογίστε τους μεταθέτες [dΓ̂(f̂ , â(ξ̄)] και [dΓ̂(f̂), â(ξ)] σε μποζονικό χώρο Φοκ. (β) Δείξτε ότι

[dΓ̂(f̂), dΓ̂(ĝ)] = dΓ([f̂ , ĝ]). (γ) Επαναλάβετε τα παραπάνω για τους αντίστοιχους τελεστές σε φερμιο-
νικό χώρο Φοκ.

11. Δείξτε ότι Γ̂(û)â(ξ)Γ̂(û†) = â(ûξ) και το αντίστοιχο για τους φερμιονικούς τελεστές.
12. Δείξτε ότι για μη αλληλεπιδρώντα σωμάτια

⟨0|ψ̂m(xxx, t)ψ̂†
m′(xxx

′, t′)|0⟩ = Gmm′(xxx,xxx′; t− t′),

όπουGmm′(xxx,xxx′; t) ο διαδότης της Χαμιλτονιανής ĥ ενός σωματιδίου στη βάση θέσης, σπιν |xxx,m⟩.
13. Υπολογίστε τις αναμενόμενες τιμές ⟨Ψ|ν̂(xxx, t)|Ψ⟩ και ⟨Ψ|ν̂(xxx, t)ν̂(xxx′, t′)|Ψ⟩ για ελεύθερα σωμάτια. Θε-

ωρείστε (α) ως κατάσταση |Ψ⟩ το κενό, (β) κατάσταση |Ψ⟩ ενός σωματιδίου και (γ) κατάσταση |Ψ⟩ δύο
σωματιδίων.
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Κεφάλαιο 16

Ενεργειακά φάσματα και δομή σύνθετων
συστημάτων

Το να προσπαθείς να φτιάξεις ένα μοντέλο του ατόμου από το φάσμα του είναι σαν να
προσπαθείς να φτιάξεις το μοντέλο ενός πιάνου ακούγοντας τους θορύβους που κάνει όταν
κατρακυλά στις σκάλες.

Ανώνυμος

16.1 Το υπό επίλυση πρόβλημα
Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη της κβαντικής θεωρίας ήταν η ανάγκη κα-

τανόησης της δομής των ατόμων και των μορίων και η αναζήτηση ποσοτικού προσδιορισμού των
φασμάτων εκπομπής τους. Αργότερα, τα ίδια ερωτήματα τέθηκαν και για άλλα σύνθετα συστήματα
όπως οι ατομικοί πυρήνες και τα αδρόνια. Σε όλες τις περιπτώσεις, η απάντηση προκύπτει από την
εύρεση του διακριτού φάσματος της Χαμιλτονιανής Ĥ που περιγράφει το σύστημα

Ĥ|n⟩ = En|n⟩, (16.1)

όπου n = 0, 1, 2, . . ..
Η δομή του σύνθετου συστήματος προσδιορίζεται από τη γνώση της θεμελιώδους κατάστασης

|0⟩, μέσω των κατανομών πιθανοτήτων που αυτή γεννά για τα διάφορα παρατηρήσιμα μεγέθη. Για
παράδειγμα, η κατανομή πιθανοτήτων για τις θέσεις των πυρήνων και των ηλεκτρονίων σε ένα μόριο
προσδιορίζει το σχήμα και το μέγεθός του μορίου, καθώς και ποσότητες όπως η ηλεκτρική διπολική
ροπή. Οι συχνότητες εκπομπής ενός σύνθετου συστήματος προσδιορίζονται από τις ιδιοτιμές της
Χαμιλτονιανής ως En − Em.

Σε ρεαλιστικά συστήματα δεν μπορούμε να βρούμε αναλυτική λύση της εξίσωσης ιδιοτιμών της
Χαμιλτονιανής, οπότε για ταπερισσότεραπροβλήματα χρησιμοποιούμεαριθμητικές μεθόδους. Αλλά
ακόμα και με υπολογιστές στη διάθεσή μας, οι αριθμητικές μέθοδοι δεν επαρκούν. Απαιτούνται φυ-
σικές προσεγγίσεις που θα απλοποιήσουν αρκετά το πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε αριθμητικές μεθόδους. Ο λόγος είναι ότι ο κανόνας σύνθεσης κβαντικών συστημάτων με
το τανυστικό γινόμενο ανεβάζει τις υπολογιστικές ανάγκες εκθετικά με τον αριθμό των σωματιδίων
που αποτελούν ένα σύστημα.

Εν γένει, ο χώρος Χίλμπερτ που περιγράφει ακριβώς ένα φυσικό σύστημα είναι απειροδιάστα-
τος, οπότε η εξίσωση ιδιοτιμών για τη Χαμιλτονιανή αντιστοιχεί στη διαγωνιοποίηση ενός απειρο-
διάστατου πίνακα. Για να χειριστούμε το πρόβλημα αριθμητικά, πρέπει να κάνουμε τις διαστάσεις
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του πίνακα πεπερασμένες„ έστωN . Αυτό σημαίνει ότι περιοριζόμαστε σε έναN -διάστατο υπόχωρο
(με αντίστοιχο προβολικό τελεστή P̂ ) για τον οποίο εκτιμούμε ότι περιέχει προσεγγιστικά τα πρώτα
k < N ιδιοδιανύσματα τουH. (Αυτό το σκεπτικό θα το αιτιολογήσουμε στη συνέχεια). Ουσιαστικά
αντικαθιστούμε τον τελεστή Ĥ με τον τελεστή P̂ ĤP̂ , εκτιμώντας ότι το σφάλμα στον υπολογισμό
των ιδιοτιμών και των ιδιοσυναρτήσεων είναι πολύ μικρό,

|⟨n|Ĥ − P̂ ĤP̂ |n⟩|
|En|

<< 1, (16.2)

για 0 ≤ n < k.
Ας δούμε τί σημαίνει αυτό για ένα άτομο με ατομικό αριθμό Z. Ένα ηλεκτρόνιο περιγράφεται

από το χώρο Χίλμπερτ Hs = L2(RRR3) ⊗ CCC2. Ακόμα κι αν αγνοήσουμε το σπιν (εκτός βέβαια από
τις συνέπειές του για την αντισυμμετρικότητα της κυματοσυνάρτησης) θα χρειαστούμε (έστω) έναν
6-διάστατο υπόχωρο του L2(RRR3) για να έχουμε μια αξιοπρεπή ακρίβεια στους υπολογισμούς. Αυτό
σημαίνει ότι θαπρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν 6Z-διάστατο χώροΧίλμπερτ για ναπεριγράψουμε
το άτομο. Για ένα ελαφρύ άτομο όπως ο P με Z = 15, χρειαζόμαστε ένα διάνυσμα διάστασης ∼
4× 1011, και θεωρώντας 8B μνήμης για κάθε στοιχείο του διανύσματος, θέλουμε ένα σκληρό δίσκο
με 3TB μνήμης μόνο και μόνο για να αποθηκεύσουμε ένα καταστατικό διάνυσμα.

Για ένα μεσαίου βάρους άτομο, όπως o Zn με Z = 30, το καταστατικό διάνυσμα απαιτεί περί-
που 1012TB, δηλαδή χίλιες φορές περισσότερη πληροφορία από όση είναι σήμερα (2018) ψηφιακά
καταγεγραμμένη σε όλον τον πλανήτη. Η εκθετική αύξηση δίνει έναν εξωφρενικό αριθμό 1050TB
για ένα βαρύ άτομο όπως οHg με Z = 80. Είναι προφανές ότι απαιτούνται προσεγγιστικές τεχνικές
οι οποίες θα απλοποιούν σημαντικά το φυσικό σύστημα, χωρίς να χάνουν σημαντικά σε ακρίβεια,
τουλάχιστον στις φυσικές προβλέψεις που μας ενδιαφέρουν.

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μερικές από τις σημαντικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται
για την επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών.

16.2 Διαταραχές
Η απλούστερη μέθοδος είναι η θεωρία διαταραχών, την οποία παρουσιάσαμε στο Κεφ. 6.8. Προ-

ϋποθέτει ότι μπορούμε να γράψουμε τη Χαμιλτονιανή στη μορφή Ĥ = Ĥ0 + λV̂ , όπου Ĥ0 μια
Χαμιλτονιανή με επιλύσιμο πρόβλημα ιδιοτιμών και λ << 1. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί την πρώτη
μέθοδο που χρησιμοποιούμε, αλλά συνήθως εφαρμόζεται στο τέλος για να βελτιώσει τα αποτελέ-
σματα που παίρνουμε από άλλες μεθόδους, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προ-
βλήματος ιδιοτιμών της Ĥ0. Σε ότι ακολουθεί, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα εφαρμογών της
διαταρακτικής μεθόδου σε ατομικά συστήματα.

16.2.1 Άτομο του ηλίου
Το άτομο του ηλίου χαρακτηρίζεται από τη Χαμιλτονιανή (15.26) για K = 1, N = 2. Καθώς

ο πυρήνας είναι πιο βαρύς από τα ηλεκτρόνια τον θεωρούμε σε πρώτη προσέγγιση στατικό. Οπότε
εξετάζουμε ένα σύστημα δύο ηλεκτρονίων, το οποίο περιγράφεται από τον αντισυμμετρικό υπόχωρο
H2
A τουH 1

2
⊗H 1

2
.

Γράφουμε τη Χαμιλτονιανή ως Ĥ = Ĥ0+ V̂ . Εδώ Ĥ0 = ĥZ⊗ Î+ Î⊗ ĥZ , όπου ĥZ = p̂pp2

2m
−Ze2r̂−1

είναι η Χαμιλτονιανή ενός ηλεκτρονίου σε δυναμικό Κουλόμπ που προέρχεται από πυρήνα ατομικού
αριθμού Z.

Οι ιδιοσυναρτήσεις της ĥZ είναι οι |n, ℓ,mℓ⟩ ⊗ |ms⟩ και οι ιδιοτιμές ϵn = − Z2

2ma20n
2 , όπου a0 =

(mα)−1 η ακτίνα τουΜπορ. Ως διαταραχή θεωρούμε τον όρο αλληλεπίδρασης των δύο ηλεκτρονίων
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V̂ = α|r̂rr1 − r̂rr2|−1, (16.3)

όπου r̂rr1,2 οι τελεστές θέσης των ηλεκτρονίων.
Δεν περιμένουμε τη θεωρία διαταραχών να είναι ιδιαίτερα ακριβής σ’ αυτό το σύστημα, δεδο-

μένου ότι ο όρος διαταραχής είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τους όρους του δυναμικού Κουλόμπ
στην αδιατάρακτη Χαμιλτονιανή.

Η θεμελιώδης κατάσταση της Χαμιλτονιανής Ĥ0 σπάει σε χωρικό μέρος |1, 0, 0⟩ ⊗ |1, 0, 0⟩ που
είναι συμμετρικό ως προς την εναλλαγή των δύο ηλεκτρονίων και σε μέρος του σπιν που είναι αντι-
συμμετρικό ως προς την εναλλαγή των ηλεκτρoνίων (αντιστοιχεί σε ολικό σπιν s = 0). Το αντίστροφο
δε γίνεται, γιατί αν έχουμε συμμετρική κατάσταση ως προς την εναλλαγή των ηλεκτρονίων, θα πρέ-
πει να έχουμε αντισυμμετρική ως προς το χωρικό μέρος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει
και άλλο διάνυσμα πέρα από το |1, 0, 0⟩, οπότε δε θα είναι θεμελιώδης κατάσταση της Ĥ0.

Η πρώτη διόρθωση στην ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης είναι

E
(1)
0 = α (⟨1, 0, 0| ⊗ ⟨1, 0, 0|) |r̂rr1 − r̂rr2|−1 (|1, 0, 0⟩ ⊗ |1, 0, 0⟩)

= α

∫
d3r1d

3r2
|⟨rrr1|1, 0, 0⟩|2|⟨rrr2|1, 0, 0⟩|2

|rrr1 − rrr2|
. (16.3)

Δεδομένου ότι ⟨rrr|1, 0, 0⟩ = 1√
π
(Z/a0)

3/2e−Zr/a0 ,

E
(1)
0 =

α

π2
(Z/a0)

6

∫
d3r1d

3r2
e−2Zr1/a0−2Zr2/a0

|rrr1 − rrr2|
=

2Z

ma20
K, (16.4)

όπουK το ολοκλήρωμα

K =
1

26π2

∫
d3ρ1d

3ρ2
e−ρ1−ρ2

|ρρρ1 − ρρρ2|
, (16.5)

το οποίο προέκυψε θέτοντας ρρρ = 2Zrrr/a0.
Ο υπολογισμός του ολοκληρώματος δίνειK = 5

16
, οπότε η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστα-

σης του He είναι

E0 = −2
Z2

2ma20
+

5Z

8ma20
= − 1

ma20
(Z2 − 5

8
Z). (16.6)

Για Z = 2 παίρνουμε E0 = −75eV ενώ η πειραματική τιμή είναι E0 = −79eV . Φαινομενικά αυτό
σημαίνει ένα σφάλμα της τάξης του 5%. Ωστόσο αυτό που είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό
της ακρίβειας της διαταρακτικής μεθόδου είναι η ενέργεια που αντιστοιχεί στην άπωση των ηλε-
κτρονίων. Ο διαταρακτικός υπολογισμός τη δίνει 34eV , ενώ η πειραματική τιμή είναι 30eV , δηλαδή
σφάλμα στο 13%. Το σφάλμα μειώνεται όσο αυξάνει το Z, δεδομένου ότι όσο αυξάνει το Z τόσο
ελαττώνεται το σχετικό μέγεθος του διαταρακτικού όρου ως προς το Ĥ0. Για Z = 6 έχουμε τον τε-
τραπλά ιονισμένοάνθρακα (C4+), για τον οποίο ο διαταρακτικός υπολογισμός δίνει ενέργειαάπωσης
ηλεκτρονίων 102eV E0 = −877eV , ενώ η πειραματική τιμή είναι περίπου 97, 2eV , δηλαδή σφάλμα
5%.

Ένθετο 16.1. Υπολογισμός τουK της Εξ. (16.5)

Η Εξ. (16.5) περιλαμβάνει ολοκλήρωση ως προς τις σφαιρικές συντεταγμένες (ρ1, θ1, ϕ1) για το ρρρ1 και ως
προς τις σφαιρικές συντεταγμένες (ρ2, θ2, ϕ2) για το ρρρ2. Μπορούμε να επιλέξουμε το θ2 να αντιστοιχεί στη
γωνία μεταξύ των διανυσμάτων ρρρ1 και ρρρ2, οπότε η ολοκλήρωση ως προς θ1, ϕ1, ϕ2 γίνεται άμεσα αφού η
ολοκληρώσιμη ποσότητα δεν εξαρτάται από αυτές. Δεδομένου ότι |ρρρ1 − ρρρ2| =

√
ρ21 + ρ22 − 2ρ1ρ2 cos θ2
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παίρνουμε

K =
1

64π2
(4π)(2π)

∫ ∞

0

dρ1ρ
2
1

∫ ∞

0

dρ2ρ
2
2e

−ρ1−ρ2
∫ π

0

dθ2 sin θ2√
ρ21 + ρ22 − 2ρ1ρ2 cos θ2

=
1

8

∫ ∞

0

dρ1ρ
2
1

∫ ∞

0

dρ2ρ
2
2e

−ρ1−ρ2
∫ 1

−1

dξ√
ρ21 + ρ22 − 2ρ1ρ2ξ

,

όπου θέσαμε ξ = cos θ.
Χρησιμοποιώντας το αόριστο ολοκλήρωμα

∫
dx√
a−x = −2

√
a− x, βρίσκουμε ότι∫ 1

−1

dξ√
ρ21 + ρ22 − 2ρ1ρ2ξ

=
1

ρ1ρ2
(ρ1 + ρ2 − |ρ1 − ρ2|) =

2

ρ1ρ2
min{ρ1, ρ2}.

Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα στον υπολογισμό τουK σπάει σε δύο κομμάτια, ένα για ρ1 < ρ2 και ένα
για ρ1 > ρ2, αλλά λόγω της συμμετρίας μεταξύ ρ1 και ρ2 αυτά είναι ίσα. Οπότε,

K =
1

2

∫ ∞

0

dρ1ρ1e
−ρ1

∫ ρ1

0

dρ2ρ2e
−ρ2 =

1

2

∫ ∞

0

dρ1e
−ρ1ρ1(2− 2e−ρ1 − 2ρ1e

−ρ1 − ρ21e
−ρ1)

1

2

∫ ∞

0

dρ1(2ρ1e
−ρ1 − 2ρ1e

−2ρ1 − 2ρ21e
−2ρ1 − 2ρ31e

−2ρ1) =
1

2
(2− 1

2
− 1

2
− 3

8
) =

5

16
.

16.2.2 Λεπτή υφή του ατόμου του υδρογόνου
Η Χαμιλτονιανή για το άτομο του υδρογόνου Ĥ0 = p̂pp2

2m
− αr̂−1 επιδέχεται μεν ακριβείς λύ-

σεις, αλλά από τον ίδιο της τον ορισμό εμπεριέχει προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρόνιο πε-
ριγράφεται από μη σχετικιστική φυσική. Καθώς το τυπικό μέγεθος του ατόμου είναι της τάξης της
ακτίνας του Μπορ a0, άρα η τυπική ορμή της τάξης του 1/a0, και η τυπική ταχύτητα της τάξης του
(ma0)

−1 ∼ 106m/s, δηλαδή της τάξης του 1% της ταχύτητας του φωτός. Αυτό σημαίνει μεν ότι
η μη-σχετικιστική προσέγγιση είναι δικαιολογημένη, αλλά τα σχετικιστικά φαινόμενα μπορούν να
αντιμετωπιστούν ως διαταραχή.

Οι κυρίαρχες σχετικιστικές διορθώσεις είναι δύο. Καταρχάς υπάρχει μία διόρθωση στην κινητική
ενέργεια. Η σχετικιστική έκφραση για την ενέργεια ενός σωματιδίου μάζας m, =

√
p2 +m2 =

m
√

1 + (p/m)2, για p/m << 1 δίνει E = m + p2

2m
− p4

8m3 + . . .. Οπότε η πρώτη σχετικιστική διόρ-

θωση στη Χαμιλτονιανή Ĥ0 είναι ο τελεστής V̂1 = − p̂pp4

8m3 = − 1
2m

(
p̂pp2

2m

)2
= − 1

2m

(
Ĥ0 + αr̂−1

)2
. Η

αντίστοιχη διόρθωση πρώτης τάξης στην ενέργεια στη βάση |n, j,mj, ℓ⟩ είναι

⟨n, j,mj, ℓ|V̂1|n, j,mj, ℓ⟩ = − 1

2m
⟨n, j,mj, ℓ|Ĥ2

0 + αĤ0r̂
−1 + αr̂−1Ĥ0 + α2r̂−2|n, j,mj, ℓ⟩

= − 1

2m

{
[E(0)

n ]2 + 2αE(0)
n ⟨r̂−1⟩+ α2⟨r̂−2⟩.

}
(16.1)

Στην άσκηση 13.11, δείξαμε ότι για το άτομο του υδρογόνου ⟨r̂−1⟩ = αm
n2 και ⟨r̂−2⟩ = α2m2

(ℓ+ 1
2
)n3 ,

οπότε καταλήγουμε ότι

⟨n, j,mj, ℓ|V̂1|n, j,mj, ℓ⟩ =
α4m

2

(
3

4n4
− 1

(ℓ+ 1
2
)n3

)
. (16.2)

Η δεύτερη σχετικιστική διόρθωση είναι η σύζευξη σπιν-τροχιάς, όπως δίνεται από την Εξ. (14.24).
Για ηλεκτρόνιο σε δυναμικό Κουλόμπ, όπου ϕ(r) = −α/r, η Εξ. (14.24) δίνει όρο διόρθωσης

V̂2 =
α

2m2
r̂−3L̂LL · ŜSS. (16.3)
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Χρησιμοποιώντας την Εξ. (11.108) βρίσκουμε ότι

⟨n, j,mj, ℓ|V̂2|n, j,mj, ℓ⟩ =
α

4m2
⟨r̂−3⟩

(
j(j + 1)− ℓ(ℓ+ 1)− 3

4

)
. (16.4)

Στην άσκηση 13.12, δείξαμε ότι ⟨r̂−3⟩ = α3m3

n3ℓ(ℓ+ 1
2
)(ℓ+1)

, οπότε

⟨n, j,mj, ℓ|V̂2|n, j,mj, ℓ⟩ =
α4m

4

(
j(j + 1)− ℓ(ℓ+ 1)− 3

4

)
n3ℓ(ℓ+ 1

2
)(ℓ+ 1)

r. (16.5)

Οι δυνατές τιμές του j είναι ℓ± 1
2
. Για j = ℓ+ 1

2
, j(j+1)−ℓ(ℓ+1)− 3

4
= j− 1

2
, οπότε ⟨V̂2⟩ = α4m

4j(j+ 1
2
)
.

Για j = ℓ− 1
2
, j(j+1)−ℓ(ℓ+1)− 3

4
= −(j+ 3

2
), οπότε ⟨V̂2⟩ = − α4m

4(j+ 1
2
)(j+1)

. Και στις δύο περιπτώσεις,

αν προσθέσουμε τη συνεισφορά από τα V̂1 και τα V̂2 βρίσκουμε ότι η διόρθωση πρώτης τάξης λόγω
σχετικιστικώνφαινομένων εξαρτάται μόνοαπό τοn και το j, και δίνεται από τον τύπο του Σόμερφελντ
(Sommerfeld)

E
(1)
n,j =

α4m

2n4

(
3

4n
− n

j + 1
2

)
. (16.6)

Καταστάσεις με το ίδιο j αλλά διαφορετικόmj και ℓ έχουν την ίδια ενέργεια. Δηλαδή ο εκφυλισμός
g είναι 2mj + 1 επί 2 (για ℓ = j ± 1

2
, δηλαδή g = 2(2mj + 1).

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σχετικιστικά φαινόμενα σπάνε μερικώς τον εκφυλισμό της Χαμιλτονιανής
του ατόμου του υδρογόνου, εφόσον η διόρθωση πρώτης τάξης εξαρτάται από το j. Οι διορθώσεις
αυτές αντιστοιχούν στη λεγόμενη λεπτή υφή του ατόμου του υδρογόνου. Ο λόγος E(1)

n,j/E
(0)
n είναι

της τάξης του α2, οπότε η ενέργεια λόγω λεπτής υφής αντιστοιχεί περίπου στο 1 : 104 των ενεργειών
του αδιατάρακτου φάσματος.

16.2.3 Επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου
Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα που αποτελείται από N σωμάτια φορτίων qi και μαζώνmi, όπου

i = 1, 2, . . . , N . Η Χαμιλτονιανή του, έστω Ĥ0 έχει ιδιοτιμές E(0)
n και ιδιοκαταστάσεις |n⟩. Θέτουμε

το σύστημα εντός ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίουEEE. Η Χαμιλτονιανή γίνεται

Ĥ = Ĥ0 −
∑
i

qiEEE · r̂rri, (16.7)

όπου r̂rri ο τελεστής θέσης του i σωματιδίου. Για ασθενές μαγνητικό πεδίο, η πρώτη διόρθωση στη
ενεργειακή στάθμη είναι

E(1)
n = −

∑
i

qiEEE · ⟨n|rrri|n⟩. (16.8)

Δεδομένου ότι σε ένα ηλεκτρικό δίπολο η ενέργεια λόγω αλληλεπίδρασης με το ηλεκτρικό πεδίο
είναι ίση με−EEE ·ddd, προσδιορίζουμε την ηλεκτρική διπολική ροπή του συστήματοςdddn στην κατάσταση
|n⟩ ως

dddn =
∑
i

qi⟨n|r̂rri|n⟩. (16.9)

Η ηλεκτρική διπολική ροπή ενός ευσταθούς συστήματος ορίζεται συνήθως ως προς τη θεμελιώδη
κατάσταση του (n = 0).
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Η μετατόπιση των ενεργειακών επιπέδων σύμφωνα με την Εξ. (16.8) όταν το σύστημα τοποθε-
τείται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο καλείται φαινόμενο Σταρκ (Stark). Όπως είδαμε, σε περίπτωση που
η αδιατάρακτη Χαμιλτονιανή Ĥ0 χαρακτηρίζεται από εκφυλισμό, οι καταστάσεις |n⟩ στην Εξ. (16.8)
επιλέγονται έτσι ώστε να διαγωνοποιείται ο πίνακας Vkn στον αντίστοιχο ιδιόχωρο. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση υπάρχει συνήθως άρση του εκφυλισμού.
Παράδειγμα 16.1. Εξετάζουμε το φαινόμενο Σταρκ στο άτομο του υδρογόνου. Δεδομένου ότι το ηλε-
κτρικό πεδίο δεν επηρεάζει το σπιν, εξετάζουμε μόνο τους τροχιακούς βαθμούς ελευθερίας, άρα αρ-
κεί να εξετάσουμε τη βάση |n, ℓ,mℓ⟩. Δεδομένου ότι ο πυρήνας είναι πρακτικά σημειακός σε σχέση
με το άτομο, η διπολική του ροπή είναι αμελητέα, άρα εξετάζουμε μόνο τα ηλεκτρόνια.

Παρατηρούμε ότι

E
(1)
n,ℓ,mℓ

= eEEE · ⟨n, ℓ,mℓ|r̂rr|n, ℓ,mℓ⟩ = eEEE ·
(∫

d3r|⟨rrr|n, ℓ,mℓ⟩|2rrr
)

= 0, (16.10)

δεδομένου ότι η συνάρτηση ⟨rrr|n, ℓ,mℓ⟩ έχει σαφή αρτιότητα, οπότε η |⟨rrr|n, ℓ,mℓ⟩|2 είναι άρτια, και
το στην Εξ. (16.10) εμφανίζεται ολοκλήρωμα περιττής συνάρτησης που μηδενίζεται.

Στη συνέχεια, θα αποδείξουμε μία χρήσιμη ταυτότητα για γενικά στοιχεία πίνακα του τελεστή
της διαταραχής. Γράφουμε EEE = (0, 0, E), οπότε τα ζητούμε στοιχεία πίνακα είναι ανάλογα του
⟨n, ℓ′,m′

ℓ|x̂3|n, ℓ,mℓ⟩. Δεδομένου ότι [x̂3, ℓ̂3] = 0, ισχύει ότι

⟨n, ℓ′,m′
ℓ|x̂3ℓ̂3 − ℓ̂3x̂3|n, ℓ,mℓ⟩ = (mℓ −m′

ℓ)⟨n, ℓ′,m′
ℓ|x̂3|n, ℓ,mℓ⟩ = 0. (16.11)

Δηλαδή όλα τα στοιχεία πίνακα της διαταραχής με διαφορετικόmℓ μηδενίζονται.
Γιαn = 1, η Εξ. (16.10) δίνει ότιE1,0,0 = 0. Γιαn = 2, έχουμε τετραπλό εκφυλισμόπουαντιστοιχεί

στα ιδιοδιανύσματα |2, 0, 0⟩, |2, 1,−1⟩, |2, 1, 0⟩, |2, 1, 1⟩. Από όλα τα στοιχεία πίνακα της διαταραχής
σ’ αυτόν τον ιδιόχωρο τα μόνα που δε μηδενίζονται είναι αυτά μεταξύ |2, 0, 0⟩ και |2, 1, 0⟩.

Αυτό σημαίνει ότι τα ιδιοδιανύσματα |2, 0,±1⟩ μένουν ανεπηρέαστα από τη διαταραχή, ενώ
στον υπόχωρο που ορίζουν τα διανύσματα |2, 0, 0⟩ και |2, 1, 0⟩ η διαταραχή αντιστοιχεί σε πίνακα

γ

(
0 1
1 0

)
, όπου

γ = eE⟨2, 0, 0|x̂3|2, 1, 0⟩. (16.12)

Τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα είναι το 1√
2
(|2, 0, 0⟩ + |2, 1, 0⟩) με ιδιοτιμή γ και το 1√

2
(|2, 0, 0⟩ −

|2, 1, 0⟩) με ιδιοτιμή−γ. Οπότε καταλήγουμε ότι ο τετραδιάστατος ιδιόχωρος της Χαμιλτονιανής του
ατόμου του υδρογόνου με n = 2, σπάει σε

• έναν δισδιάστατο ιδιόχωρο που ορίζεται από τα διανύσματα |2, 1,−1⟩ και |2, 1, 1⟩, με ενέργεια
E

(0)
2 .

• το ιδιοδιάνυσμα 1√
2
(|2, 0, 0⟩+ |2, 1, 0⟩) με ενέργεια E(0)

2 + γ

• το ιδιοδιάνυσμα 1√
2
(|2, 0, 0⟩ − |2, 1, 0⟩) με ενέργεια E(0)

2 − γ

Το μόνο που απομένει είναι ο υπολογισμός του γ. Διαβάζουμε τις ιδιοσυναρτήσεις |n, ℓ,mℓ⟩ από τον
πίνακα 3.1 και γράφουμε x3 = r cos θ στην Εξ. (16.12), οπότε παίρνουμε

γ =
eE

32πa40

(∫ 2π

0

dϕ

)(∫ π

0

dθ sin θ cos2 θ
)(∫ ∞

0

r4(2− r/a0)e
−r/a0

)
=

eE
32πa40

(2π)(
2

3
)(−72a50) = −3eEa0. (16.12)
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16.2.4 Επίδραση ασθενούς μαγνητικού πεδίου
Αν θέσουμε το ίδιο σύστημα που εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα σε ασθενές ομογενές

μαγνητικό πεδίοBBB, η Χαμιλτονιανή (14.8) αντιστοιχεί στην πρόσθεση ενός όρου−
∑

i
qi
2mi

BBB · (LLLi +
giSSSi) στη Χαμιλτονιανή. Υπάρχει και ένας όρος τετραγωνικός ως προς τοBBB αλλά είναι αμελητέος στο
όριο ασθενούς πεδίου και εφόσον περιοριζόμαστε στη διαταρακτική διόρθωση πρώτης τάξης στην
ενέργεια. Βρίσκουμε ότι

E(1)
n = −

∑
i

qi
2mi

BBB · ⟨n|LLLi + giSSSi|n⟩. (16.13)

Σε μαγνητικό δίπολο, η ενέργεια λόγω αλληλεπίδρασης με το μαγνητικό πεδίο είναι ίση με −BBB · µµµ,
υπολογίζουμε τη μαγνητική ροπή µµµn στην κατάσταση |n⟩ ως

µµµn =
∑
i

qi
2mi

⟨n|LLLi + giSSSi|n⟩. (16.14)

Η μαγνητική ροπή ενός ευσταθούς συστήματος ορίζεται συνήθως ως προς τη θεμελιώδη κατάσταση
του (n = 0).

Στο άτομο του υδρογόνου, με δεδομένο ότι ο πυρήνας είναι πολύ πιο βαρύς από το ηλεκτρόνιο,
κυριαρχεί μόνο ο όρος που αφορά το ηλεκτρόνιο στην Εξ. (16.13). ΓιαBBB = (0, 0, B) ο όρος αλληλεπί-
δρασης είναι e

2m
(L̂3+2Ŝ3), όπου θέσαμε ge = 2.Τα ιδιοδιανύσματα |n, ℓ,mℓ,ms⟩ του αδιατάρακτου

συστήματος είναι επίσης ιδιοδιανύσματα του όρουδιαταραχής. Άραπαρότι έχουμε διαταραχή εκφυ-
λισμένου φάσματος, το πρόβλημα γίνεται πολύ απλό, αφού ο όρος διαταραχής είναι ήδη διαγώνιος
στη βάση |n, ℓ,mℓ,ms⟩. Βρίσκουμε ότι

E
(1)
n,ℓ,mℓ,ms

=
eB

2m
⟨n, ℓ,mℓ,ms|L̂3 + 2Ŝ3|n, ℓ,mℓ,ms⟩ =

eB

2m
(mℓ + 2ms). (16.15)

Δηλαδή έχουμε μερική άρση του εκφυλισμού λόγω περιστροφής, λόγω της παρουσίας του μαγνητι-
κού πεδίου, κάτι που είναι γνωστό ως φαινόμενο Ζέεμαν (Zeeman).

16.3 Μέθοδος των μεταβολών

16.3.1 Βασική ιδέα
Έστω μια Χαμιλτονιανή Ĥ σε ένα χώρο ΧίλμπερτH με ενέργεια θεμελιώδους κατάστασης ίση με

E0 και αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα |0⟩. Η μέθοδος των μεταβολών βασίζεται στη στοιχειώδη παρατή-
ρηση, ότι για οποιοδήποτε κανονικοποιημένη |ψ⟩ ∈ H ισχύει

⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ E0. (16.16)

Θεωρούμε ένα υποσύνολο (δεν είναι απαραίτητο να είναι υπόχωρος) τουH που αποτελείται από κα-
νονικοποιημένα διανύσματα |ψ(b)⟩, όπου το b παίρνει τιμές σε κάποιο σύνολο S. Γράφουμε E(b) =
⟨ψ(b)|Ĥ|ψ(b)⟩. Έστω bmin η τιμή του b που ελαχιστοποιεί τηνE(b), δηλαδή ∂

∂b
E(bmin) = 0. Ορίζουμε

|bmin⟩ = |ψ(bmin)⟩ και Emin = E(bmin). Προφανώς, η Εξ. (16.16) σημαίνει ότι

Emin ≥ E0, (16.17)

Δεδομένου ότι οι ποσότητες ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ είναι συνεχείς συναρτήσεις των |ψ⟩, αν κάνουμε μια καλή
επιλογή των |ψ(b)⟩, τοEmin μπορεί ναπροσεγγίσει τοE0 με εξαιρετικήακρίβεια.Μάλιστα, το σχετικό
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σφάλμα στην ενέργεια είναι μικρότερο ως τάξη μεγέθους από το σχετικό σφάλμα στα διανύσματα.
Για να το επιβεβαιώσουμε, έστω |bmin⟩ = |0⟩ + ϵ|χ⟩, για κάποιο κανονικοποιημένο διάνυσμα |χ⟩,
όπου ϵ << 1. Εφόσον, ⟨bmin|bmin⟩ = ⟨0|0⟩ = 1 ισχύει ότι

ϵ⟨χ|0⟩+ ϵ⟨0|χ⟩+ ϵ2 = 0 (16.18)

Από την άλλη,

Emin = ⟨bmin|Ĥ|bmin⟩ = ⟨0|Ĥ|0⟩+ ϵ⟨χ|Ĥ|0⟩+ ϵ⟨0|Ĥ|χ⟩+ ϵ2⟨χ|Ĥ|χ⟩
= E0(1 + ϵ⟨χ|0⟩+ ϵ⟨0|χ⟩) + ϵ2⟨χ|Ĥ|χ⟩. (16.18)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (16.18), βρίσκουμε ότι |Emin − E0| = ϵ2|⟨χ|Ĥ|χ⟩ − E0|. Δηλαδή ενώ το
σφάλμα στο |bmin⟩ είναι πρώτης τάξης ως προς το ϵ, το σφάλμα ως προς την ενέργεια είναι δεύτερης
τάξης.

Αν κάνουμε εύστοχη επιλογή των συναρτήσεων |ψ(b)⟩, αντικαθιστούμε το πρόβλημα της δια-
γωνιοποίησης της Χαμιλτονιανής σε έναν απειροδιάστατο χώρο Χίλμπερτ με τον πρόβλημα ελαχι-
στοποίησης μιας συνάρτησης που ορίζεται στο σύνολο S, κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο υπολογι-
στικά.Βεβαίως ισχύει και το αντίστροφο. Αν η επιλογή των συναρτήσεων |ψ(b)⟩ δεν είναι καλή, γιατί
δεν προσομοιώνουν επαρκώς την πραγματική θεμελιώδη κατάσταση, τότε η εκτίμηση της ενέργειας
μπορεί να είναι ολοκληρωτικά λάθος.

Με τη μέθοδο των μεταβολών μπορούμε να υπολογίσουμε και την ενέργεια διεγερμένων κατα-
στάσεων. Αν |0⟩ είναι η θεμελιώδης κατάσταση, τότε η κατάσταση ελάχιστης ενέργειας της Χαμιλ-
τονιανής Ĥ − E0|0⟩⟨0| ταυτίζεται με την πρώτη διεγερμένη κατάσταση της Ĥ . Δεδομένου ότι εμείς
έχουμε προσεγγίσει το ιδιοδιάνυσμα |0⟩με το |bmin⟩ και τοE0 με τοEmin, γράφουμε τη Χαμιλτονιανή

Ĥ ′ ≃ Ĥ − Emin|bmin⟩⟨bmin|. (16.19)

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε θεωρία μεταβολών για άλλη οικογένεια συναρτήσεων προκειμένου να
προσεγγίσουμε την κατάσταση ελάχιστης ενέργειας που αντιστοιχεί στην Ĥ ′, και άρα στην πρώτη
διεγερμένη κατάσταση της Ĥ . Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία επ’ αορίστω. Ωστόσο
η Ĥ ′ εμπεριέχει ήδη το σφάλμα του υπολογισμού της θεμελιώδους, οπότε το σφάλμα στον υπολο-
γισμό της διεγερμένης θα είναι μεγαλύτερο. Έτσι το σφάλμα αυξάνει για κάθε ενεργειακό επίπεδο.
Γι’ αυτό το λόγο, με τη θεωρία μεταβολών περιοριζόμαστε μόνο στον υπολογισμό των λίγων πρώτων
ενεργειακών επιπέδων ενός συστήματος.

16.3.2 Εφαρμογή στο άτομο He
Επιστρέφουμε στο άτομο He που εξετάσαμε νωρίτερα διαταρακτικά. Δεδομένου ότι στη θεμε-

λιώδη κατάσταση το ολικό σπιν των δύο ηλεκτρονίων είναι μηδέν, η κυματοσυνάρτηση ως προς το
χώρο είναι συμμετρική, αφού η αντισυμμετρικότητα οφείλεται στα σπιν. Επιλέγουμε διαχωρίσιμη
κυματοσυνάρτηση ως προς τη θέση της μορφής |ψb⟩ ⊗ |ψb⟩, όπου

⟨rrr|ψb⟩ =
1√
π
(b/a0)

3/2e−br/a0 (16.20)

είναι ουσιαστικά η κυματοσυνάρτηση της θεμελιώδους κατάστασης τουατόμου τουυδρογονοειδούς
ατόμου, αλλά για ατομικό αριθμό ίσο με b. Αν γράψουμε ĥZ = ppp2

2m
− Zαr̂−1, τότε η |ψb⟩ ικανοποιεί
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την Εξ.

ĥb|ψb⟩ = − b2

2ma20
|ψb⟩. (16.21)

Δεδομένου ότι ĥZ − ĥb = −(Z − b)αr̂−1, ισχύει ότι⟨ψb|ĥZ |ψb⟩ = − b2

2ma20
− (Z − b)α⟨ψb|r̂−1|ψb⟩.

Βρίσκουμε

⟨ψb|r̂−1|ψb⟩ = (b/a0)
34

∫ ∞

0

drre−2br/a0 = b/a0, (16.22)

οπότε ⟨ψb|ĥZ |ψb⟩ = − b2

2ma20
− (Z−b)b

ma20
.

Η Χαμιλτονιανή του ατόμου He είναι Ĥ = ĥZ ⊗ Î + Î ⊗ ĥZ + V̂ , όπου το V̂ δίνεται από την Εξ.
(16.3). Η Εξ. (16.4) σημαίνει ότι ⟨ψb, ψb|V̂ |ψb, ψb⟩ = 5b

8ma20
οπότε

E(b) := ⟨ψb, ψb|Ĥ|ψb, ψb⟩ = − 1

ma20
(−b2 + 2Zb− 5b

8
). (16.23)

Το ελάχιστο του E(b) βρίσκεται για bmin = Z − 5
16

και είναι ίσο με

E(bmin) = − 1

ma20
(Z − 5

16
)2. (16.24)

Για Z = 2 παίρνουμε μία εκτίμηση για την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης του He ίση με
− 36

28ma20
, δηλαδή −77, 4eV που αντιστοιχεί σε απόκλιση περίπου 2% από την πραγματική τιμή των

79eV . Η ακρίβεια στον υπολογισμό του όρου της άπωσης είναι 8, 5%. Δηλαδή έχουμε σημαντική
βελτίωση σε σύγκριση με το διαταρακτικό υπολογισμό, έχοντας χρησιμοποιήσει μόλις μία ελεύθερη
μεταβλητή b.

16.3.3 Η μέθοδος Ρέιλι-Ριτζ
Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως συναρτήσεις |ψ(b)⟩ γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων

ενός πεπερασμένου ορθοκανονικού συνόλου |n⟩, όπου n = 1, 2, . . . , N . Δηλαδή,

|ψ(b)⟩ =
N∑
n=1

bn|n⟩ (16.25)

και οι ελεύθερες μεταβλητές είναιN μιγαδικοί αριθμοί bn, οι οποίοι ικανοποιούν

N∑
n=1

|bn|2 = 1. (16.26)

Δηλαδήοι συναρτήσεις |ψ(b)⟩ορίζουν ένανυπόχωρομεαντίστοιχοπροβολικό τελεστή P̂ =
∑N

n=1 |n⟩⟨n|
και εμείς αναζητούμε ποιο διάνυσμα του υπόχωρου προσεγγίζει καλύτερα τη θεμελιώδη κατάσταση.

Αμέσως υπολογίζουμε ότι

E(b) = ⟨ψ(b)|Ĥ|ψ(b)⟩ =
N∑
n=1

N∑
m=1

b∗mbnHmn, (16.27)
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όπου Hmn = ⟨m|Ĥ|n⟩. Ελαχιστοποιούμε την E(b) με δεδομένο ότι ισχύει η Εξ. (16.26). Χρησιμο-
ποιούμε τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Λαγκράνζ και ελαχιστοποιούμε την ποσότητα

E(b)− λ(
N∑
n=1

|bn|2 − 1) =
N∑
n=1

N∑
m=1

b∗mbn(Hmn − λδmn) + λ, (16.28)

ως προς bn και b∗n. (Δεδομένου ότι τα bn είναι μιγαδικοί αριθμοί, κάθε ένα αντιστοιχεί σε δύο ανεξάρ-
τητες μεταβλητές.) Η ποσότητα λ είναι ο πολλαπλασιαστής Λαγκράνζ.

Η παραγώγιση ως προς b∗m δίνει

N∑
n=1

Hmnbn = λbm, (16.29)

δηλαδή τα bn ορίζουν ιδιοδιάνυσμα του πίνακαN ×N Hmn.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πήραμε την εξίσωση ιδιοτιμών Ĥ|ψ⟩ = E|ψ⟩ προβεβλημένη στο N -

διάστατο υπόχωρο που ορίζουν τα διανύσματα |n⟩. Ουσιαστικά αντικαθιστούμε τον τελεστή Ĥ με
τον τελεστή P̂ ĤP̂ .

Καταλήγουμε ότι η απαίτηση ελαχιστοποίησης τουE(b) μας λέει ότι η καλύτερη προσέγγιση στην
ενέργεια της θεμελιώδους αντιστοιχεί στη μικρότερη ιδιοτιμή του πίνακαN×N Hmn. Βεβαίως με τη
διαδικασία που περιγράψαμε νωρίτερα, μπορούμε να θεωρήσουμε και τις υψηλότερες ιδιοτιμές του
Hmn ως αντιστοιχούντες σε υψηλότερες ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής, αλλά το σφάλμα αυξάνει όσο
υψηλότερες ιδιοτιμές θεωρούμε. Αυτή η παραλλαγή της μεθόδου των μεταβολών καλείται μέθοδος
Ρέιλι-Ριτζ (Rayleigh-Ritz).

16.4 Προσέγγιση μέσου πεδίου

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την εύρεση των ιδιοτιμών της Χαμιλτονιανής σε
συστήματα πολλών σωματιδίων είναι η προσέγγιση μέσου πεδίου. Η βασική της ιδέα είναι η θεώ-
ρηση ότι ένα σωματίδιο κινείται μέσα σε ένα μέσο πεδίο που γεννούν όλα τα υπόλοιπα σωματίδια.
Αυτή η προσέγγιση παρέχει τεράστια υπολογιστική διευκόλυνση, γιατί όπως θα δούμε, μετατρέπει
το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης N σωμάτων σε ένα πρόβλημα πιο πολύπλοκης αλληλεπίδρασης
ενός σώματος.

Η αξία της έγκειται στο ότι μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να
αποτελέσει τη βάση πολλών διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού, οι οποίοι συχνά δίνουν ικανο-
ποιητική ακρίβεια. Ωστόσο οι προσεγγίσεις μέσου πεδίου χάνουν σημαντική πληροφορία από το
σύστημα, αυτή που αφορά τις στατιστικές συζεύξεις και τον εναγκαλισμό μεταξύ των σωματιδίων.
Συχνά χρησιμοποιείται ως πρώτη προσέγγιση ενός προβλήματος και η ακριβέστερη περιγραφή γίνε-
ται προσθέτοντας επιπλέον όρους μέσω της θεωρίας διαταραχών.

Θα εξετάσουμε τρεις βασικές υλοποιήσεις της προσέγγισης μέσου πεδίου που χρησιμοποιού-
νται σε ατομικά (και μοριακά) συστήματα. Πρώτα θα εξετάσουμε την ειδική περίπτωση που το μέσο
πεδίο είναι σφαιρικά συμμετρικό, η οποία οδηγεί στην ιδιαίτερα πετυχημένη θεωρία των ατομικών
τροχιακών. Στη συνέχεια θα δούμε τη θεωρία Χάρτρι (Hartee)-Φοκ (Fock) , η οποία προσφέρει μία
μαθηματικά πιο ακριβή υλοποίηση της θεωρίας μέσου πεδίου, και μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική
περίπτωση της θεωρίας μεταβολών. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε τη θεωρία Τόμας-
Φέρμι, η οποία είναι ένα μίγμα θεωρίας πεδίου και άλλων προσεγγίσεων.
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16.4.1 Η θεωρία τροχιακών
Έστω ένα άτομο με ατομικό αριθμό Z. Θεωρούμε τον πυρήνα στατικό και σημειακό, στο κέντρο

των αξόνων. Στην προσέγγιση μέσου πεδίου, σε κάθε ηλεκτρόνιο αντιστοιχεί μία Χαμιλτονιανή

ĥ =
p̂pp2

2m
+ V (r̂), (16.30)

όπου το κεντρικό δυναμικό V (r) συμπεριλαμβάνει την έλξη του πυρήνα και μια ”μέση” άπωση από
τα υπόλοιπα Z − 1 ηλεκτρόνια. Το δυναμικό V (r) διαφέρει από άτομο σε άτομο, αφού ο αριθμός
των ηλεκτρονίων αλλάζει.

Η θεώρηση ενός κεντρικού δυναμικού στην Εξ. (16.30) είναι μία επιπλέον προσέγγιση, πέρα της
προσέγγισης μέσου πεδίου που εξηγήσαμε πριν. Καλείται προσέγγιση κεντρικού πεδίου και εφαρμό-
ζεται ειδικά σε άτομα. Θεωρούμε ότι το άτομο είναι κατά καλή προσέγγιση ένα σφαιρικά συμμετρικό
σύστημα εφόσον αποτελείται από έναν και μοναδικό βαρύ πυρήνα που ορίζει ένα κέντρο.

Για μεγάλες τιμές του r, το δυναμικό είναι −α
r
, δεδομένου ότι ιδωμένα από απόσταση, τα υπό-

λοιπα (Z − 1) ηλεκτρόνια και ο πυρήνας συμπεριφέρονται ως ένα ιόν φορτίου +e. Για μικρές τιμές
του r, το υπό εξέταση ηλεκτρόνιο είναι πιο κοντά στον πυρήνα από τα υπόλοιπα οπότε ”βλέπει” μόνο
το δυναμικό Κουλόμπ του πυρήνα V (r) = −Zα

r
. Οπότε το δυναμικό γράφεται ως V (r) = −α

r
χ(r),

όπου χ(r) μία συνάρτηση που ικανοποιεί χ(0) = Z και χ(∞) = 1.
Με την προσέγγιση μέσου πεδίου, έχουμε αντικαταστήσει το σύστημαZ αλληλεπιδρώντων ηλε-

κτρονίων μέσω δυνάμεων Κουλόμπ, με ένα σύστημα μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων κάτω από
ένα κοινό δυναμικό, δηλαδή ένα σύστημα του ίδιου τύπου με αυτά που εξετάσαμε στο Κεφ. 15.2.
Συμβολίζουμεως |a⟩ τις ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή (16.30) καιως ϵa τις αντίστοιχες ιδιοτιμές, όπου
ο δείκτης a είναι συλλογικός δείκτης που εμπεριέχει τους κβαντικούς αριθμούς (n, ℓ,mℓ,ms) ενός
ηλεκτρονίου μέσα σε κεντρικό δυναμικό.

Δεδομένο ότι το άτομο ταυτίζεται με ένα σύστημα των Z μη-αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων,
η θεμελιώδης του κατάσταση προσδιορίζεται από τις Z μικρότερες ιδιοτιμές της ενέργειας και τα
ιδιοδιανύσματα τους |a1⟩, |a2, ⟩, . . . |aZ⟩. Τα τελευταία συνδυάζονται σε ένα πλήρως αντισυμμετρικό
καταστατικό διάνυσμα |a1, a2, . . . aZ⟩A, σύμφωνα με την Εξ. (15.9). Στην αναπαράσταση Σρέντινγκερ,
χρησιμοποιούμε κυματοσυναρτήσεις που κατασκευάζονται μέσω της ορίζουσας Σλέιτερ

ψa1,a2,...,aZ (rrr1, rrr2, . . . , rrrZ) =
1√
N

∣∣∣∣∣∣∣∣
ψa1(rrr1) ψa1(rrr2) . . . ψa1(rrrN)
ψa2(rrr1) ψa2(rrr2) . . . ψa2(rrrN)
. . . . . . . . . . . .

ψaN (rrr1) ψaN (rrr2) . . . ψaN (rrrN)

∣∣∣∣∣∣∣∣ (16.31)

Για σφαιρικά συμμετρικό δυναμικό V (r) ξέρουμε ότι οι ιδιοτιμές ϵn,ℓ της Χαμιλτονιανής εξαρ-
τώνται μόνο από το n και το ℓ, και χαρακτηρίζονται από εκφυλισμό ίσο με 2(2ℓ + 1). (Θυμίζουμε
ότι ο επιπλέον παράγοντας 2 οφείλεται στο σπιν.) Στη γλώσσα της ατομικής φυσικής, οι ιδιόχωροι
της Χαμιλτονιανής (16.30) χαρακτηρίζονται ως ”φλοιοί” του ατόμου. Αν στη θεμελιώδη κατάσταση,
υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο σε κάθε μία από τις 2(2ℓ + 1) καταστάσεις ενός φλοιού, λέμε ότι ο φλοιός
είναι συμπληρωμένος. Οπότε η κατασκευή της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου στην προσέγ-
γιση μέσου πεδίου χρησιμοποιεί την εικόνα της συμπλήρωσης φλοιών: τοποθετούμε ηλεκτρόνια γε-
μίζοντας πρώτα τους φλοιούς χαμηλότερης ενέργειας και μετά αυτούς της υψηλότερης, μέχρι να
συμπληρωθεί ο αριθμός Z των ηλεκτρονίων που είναι διαθέσιμοι. Αυτή η περιγραφή του ατόμου
καλείται περιγραφή τροχιακών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η διάταξη των ιδιοτιμών της Χαμιλτονιανής ϵn,ℓ, δηλαδή
ποιοι φλοιοί συμπληρώνονται πρώτοι. Είδαμε στο Κεφ. 13.3.2 ότι δεν υπάρχει πλήρης διάταξη των
ιδιοτιμών ϵn,ℓ που να ισχύει για κάθε δυναμικό. Ειδικότερα, το ποια από τις ιδιοτιμές ϵn,ℓ+1 και ϵn+1,ℓ

είναι μικρότερη εξαρτάται από το δυναμικό.
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Σχήμα 16.1: Κανόνας απομνημόνευσης της αρχής δόμησης των ατόμων.

Τα δεδομένα της φασματοσκοπίας μας υποδεικνύουν ποια είναι η σωστή διάταξη των ιδιοτιμών.
Για να τα παρουσιάσουμε, χρησιμοποιούμε το φασματοσκοπικό συμβολισμό, όπου οι διαφορετικές
τιμές του ℓ χαρακτηρίζονται από γράμματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

σύμβολο s p d f g h
ℓ 0 1 2 3 4 5
2(2ℓ+ 1) 2 6 10 14 18 22

Τα φασματοσκοπικά δεδομένα δίνουν την ακόλουθη σειρά συμπλήρωσης των φλοιών,

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, (4s, 3d), 4p, (5s, 4d), 5p, (6s, 4f, 5d), 6p, (7s, 5f, 6d), . . . (16.32)

Οι παρενθέσεις περιέχουν φλοιούς των οποίων η ενέργεια είναι τόσο κοντά, ώστε η διάταξή τους
αλλάζει από άτομο σε άτομο.

Καλούμε εξώτατη στιβάδα το σύνολο των φλοιών σε ένα άτομο που αντιστοιχούν στη μέγιστη
τιμή του κβαντικού αριθμούν n. Παρατηρούμε ότι για δεδομένο n πρώτα συμπληρώνονται οι s και
p φλοιοί του και μετά αρχίζουν να συμπληρώνονται φλοιοί που αντιστοιχούν στην αμέσως επόμενη
τιμή, n+ 1. Δηλαδή η εξώτατη στιβάδα ενός ατόμου περιέχει μόνο s και p φλοιούς, δηλαδή το πολύ
να περιέχει 2 + 6 = 8 ηλεκτρόνια. Σε μεγάλο βαθμό τα ηλεκτρόνια της εξώτατης στιβάδας του ατό-
μου είναι υπεύθυνα για τη χημική του συμπεριφορά και η περιοδικότητα στις χημικές ιδιότητες των
στοιχείων αντανακλά την περιοδικότητα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία συμπλήρωσης των φλοιών.

Η σειρά συμπλήρωσης (16.32) χωρίς τις παρενθέσεις

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, . . . (16.33)

είναι η πιο συνηθισμένη σε άτομα και έχει έναν εύκολο κανόνα μνημονικής απομνημόνευσης, όπως
φαίνεται στο Σχ. 16.1. Αυθαίρετα έχει επικρατήσει να θεωρείται αυτή τη σειρά ως αρχή δόμησης
των ατόμων (Au au principle), και όσες περιπτώσεις δεν ταιριάζουν μ’ αυτήν (περίπου το 20% των
ατόμων) να αναφέρονται ως εξαιρέσεις του κανόνα. Οι εξαιρέσεις της αρχής δόμησης δίνονται στον
πίνακα 16.1. Για να βρει κανείς την ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου σύμφωνα με την αρχή δόμησης,
ξεκινάει να γεμίζει φλοιούς μέχρι να φτάσει στον αριθμό Z των ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζει ένα
άτομο.

Παράδειγμα 16.2. Στον Ag (Z = 47) καταλαμβάνονται κατά σειρά, η 1s με 2, η 2s με 2, η 2p με 6, η
3s με 2, η 3p με 6, η 4s με 2, η 3d με 10, η 4p με 6, η 5s με δύο. Έτσι έχουμε φτάσει τα 38, και μένουν
άλλα 9 τα οποία πάνε στην 4d. Γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμουAg σε συντομογραφία
ως 1s22s22p6, 2s2, 3p6, 4s23d104p65s24d9, όπου ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε κάθε φλοιό γράφεται
ως εκθέτης.

Τυχαίνει όμως και το άτομο Ag είναι μία από τις εξαιρέσεις του κανόνα δόμησης, οπότε η ηλε-
κτρονιακήδομήπουδείξαμεδεν είναι σωστή. ταηλεκτρόνιαστις δύο εξώτερες στιβάδες είναι . . . 5s14d10αντί
για . . . 5s24d9.
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Z άτομο κανόνας δόμησης πραγματικά τροχιακά
24 Cr . . . 4s23d4 . . . 4s13d5

29 Cu . . . 4s23d9 . . . 4s13d10

41 Nb . . . 5s24d3 . . . 5s14d4

42 Mo . . . 5s24d4 . . . 5s14d5

44 Ru . . . 5s24d6 . . . 5s14d7

45 Rh . . . 5s24d7 . . . 5s14d8

46 Pd . . . 5s24d8 . . . 5s14d9

47 Ag . . . 5s24d9 . . . 5s14d10

57 La . . . 6s24f 1 . . . 6s25d1

58 Ce . . . 6s24f 2 . . . 6s24f 155d1

64 Gd . . . 6s24f 8 . . . 6s24f 75d1

78 Pt . . . 6s24f 145d8 . . . 6s14f 145d9

79 Au . . . 6s24f 145d9 . . . 6s14f 145d10

89 Ac . . . 7s25f 1 . . . 7s26d1

90 Th . . . 7s25f 2 . . . 7s26d2

91 Pa . . . 7s25f 3 . . . 7s25f 26d1

92 U . . . 7s25f 4 . . . 7s25f 36d1

93 Np . . . 7s25f 5 . . . 7s25f 46d1

96 Cm . . . 7s25f 8 . . . 7s25f 76d1

103 Lr . . . 7s25f 146d1 . . . 7s25f 147p1

Πίνακας 16.1: Οι εξαιρέσεις στον κανόνα δόμησης.

Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που μπορούν να προστεθούν στην προσέγγιση τροχιακών,
όπως η σειρά με την οποία γεμίζεται κάθε φλοιός, πώς προσδιορίζεται η ολική τιμή του σπιν σε κάθε
φλοιό και στο άτομο συνολικά και άλλα. Ωστόσο ήδη από τη στοιχειώδη περιγραφή που δώσαμε
βλέπουμε ότι η προσέγγιση δίνει μία καλή πρώτη εξήγηση της περιοδικότητας των χημικών ιδιοτή-
των των στοιχείων, όπως είχε αναγνωριστεί από τον Μεντελέγιεφ το 19ο αιώνα. Τρία είναι τα κύρια
στοιχεία αυτής της εξήγησης

1. η απαγορευτική αρχή του Πάουλι,

2. η προσεγγιστική σφαιρική συμμετρία των ατόμων, που δίνει τον εκφυλισμό 2ℓ+ 1.

3. το σπιν των ηλεκτρονίων που διπλασιάζει τον εκφυλισμό σε 2(2ℓ+ 1).

Πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω περιγραφή είναι μόνο προσεγγιστική. Έννοιες όπως τα τρο-
χιακά, οι φλοιοί, ή το μέσο δυναμικό V δεν είναι θεμελιώδεις στην κβαντική μηχανική. Η θεμελιώ-
δης περιγραφή του συστήματος αναφέρεται σε ένα καταστατικό διάνυσμα στο χώρο Χίλμπερτ που
περιγράφει τα Z ηλεκτρόνια του ατόμου. Η θεωρία τροχιακών μας λέει ότι για κάποιες μετρήσεις
που μπορούν να γίνουν στο άτομο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυματοσυναρτήσεις της μορφής
(16.31) αντί του ακριβούς καταστατικού διανύσματος, χωρίς μεγάλο σφάλμα στις φυσικές προβλέ-
ψεις. Στη βάση αυτής της προσέγγισης κατασκευάζουμε εικόνες όπως το συμπλήρωμα των φλοιών,
αλλά δεν πρέπει να τις παίρνουμε τοις μετρητοίς, ως ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές ιδιότητες ή χα-
ρακτηριστικά των ατόμων. Είναι απλώς οπτικοποίηση μαθηματικών όρων που εμφανίζονται σε μία
προσεγγιστική περιγραφή του φυσικού συστήματος.
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Σχήμα 16.2: Το περιοδικό σύστημα όπως περιγράφεται από το μοντέλο των φλοιών.

16.4.2 Ο υπολογισμός του δυναμικού
Ως τώρα δεν εξηγήσαμε πώς προσδιορίζουμε το μέσο δυναμικό V (r) που εμφανίζεται στην Εξ.

(16.30). Ο απλούστερος τρόπος είναι η θεώρηση αυτοσυνεπούς πεδίου, σύμφωνα με την οποία θε-
ωρούμε ότι το δυναμικό V προέρχεται από μια κλασική κατανομή φορτίου, η οποία προσδιορίζεται
με τρόπο συνεπή ως προς τις πιθανότητες της κβαντικής θεωρίας.

Έστω |ψ⟩ ένα καταστατικό διάνυσμα του συστήματος των Z ηλεκτρονίων. Θεωρούμε τη γενικευ-
μένη βάση |rrr1,m1;rrr2,m2; . . . ;rrrZ ,mZ⟩ ως προς τις θέσεις rrri και τις τρίτες συνιστώσες του σπιν mi

για κάθε σωμάτιο. Ορίζουμε την πυκνότητα ηλεκτρονίων n(rrr) ως

n(rrr) =
∑

m1,m2,...,mZ

∫
d3r2 . . . d

3rZ⟨rrr,m1;rrr2,m2; . . . ;rrrZ ,mZ |ψ⟩

×⟨ψ|rrr,m1;rrr2,m2; . . . ;rrrZ ,mZ⟩. (16.33)

Από την κανονικοποίηση της |ψ⟩ ισχύει ότι
∫
d3rn = 1,οπότε η πυκνότηταφορτίου γιαZ−1 ηλεκτρό-

νια είναι ίση με −(Z − 1)en(rrr). Προσθέτοντας την πυκνότητα φορτίου Zeδ(rrr)) που αντιστοιχεί σε
έναν σημειακό πυρήνα που βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, το ηλεκτρικό δυναμικό ϕ(rrr) στο οποίο
κινείται το ένα ηλεκτρόνιο που ξεχωρίζουμε στην προσέγγιση μέσου πεδίου είναι λύση της εξίσωσης
Πουασόν∇2ϕ = −Zeδ(rrr)) + (Z − 1)en(rrr).

Ισοδύναμα, αφούV = −eϕ, το δυναμικόV που εμφανίζεται στη Χαμιλτονιανή (16.30) είναι λύση
της εξίσωσης

∇2V = Ze2δ3(rrr)− (Z − 1)e2n(rrr). (16.34)

Οι παραπάνω εκφράσεις αρκούν για να ορίσουν μία διαδικασία υπολογισμού του δυναμικού
V (rrr).
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Σχήμα 16.3: Διάγραμμα ροής για την υπολογιστική υλοποίηση της προσέγγισης αυτοσυνεπούς πεδίου.

1. Ξεκινάμε με κάποιο αυθαίρετο n(rrr) που το θέτουμε κατά εκτίμηση.
2. Λύνουμε την εξίσωση Πουασόν (16.34) και υπολογίζουμε το V (rrr).
3. Γράφουμε rrr = rnnn, όπου nnn μοναδιαίο διάνυσμα και παίρνουμε τη μέση τιμή του V (rrr) ως

προς όλες τις κατευθύνσεις nnn. Έτσι καθιστούμε το δυναμικό σφαιρικά συμμετρικό, V̄ (r) =∫
d2nnnV (rnnn).

4. Βρίσκουμε τις Z ιδιοσυναρτήσεις |a⟩ της Χαμιλτονιανής p̂pp2

2m
+ V̄ (r̂rr) με τις χαμηλότερες τιμές

ενέργειας ϵa, και κατασκευάζουμε την κατάσταση Z ηλεκτρονίων |a1, a2, . . . aZ⟩A.
5. Υπολογίζουμε τηνπυκνότηταηλεκτρονίωνn(rrr)θέτοντας |ψ⟩ = |a1, a2, . . . aZ⟩A στην Εξ. (16.33).
6. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία έως ότου να υπάρξει σύγκλιση στο αποτέλεσμα, για παρά-

δειγμα οι τιμές της ολικής ενέργειας
∑N

a=1 ϵa να προκύπτουν σχεδόν ίδιες (με μία προκαθορι-
σμένη ακρίβεια) σε δύο διαδοχικές επαναλήψεις του υπολογισμού.

7. Το δυναμικό V̄ που υπολογίστηκε τελευταία φορά πριν σταματήσει η διαδικασία είναι το ζη-
τούμενο, όπως και η ολική αντίστοιχη ενέργεια και το καταστατικό διάνυσμα |a1, a2, . . . aZ⟩A.

Η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται υπολογιστικά, και αποτελεί μία απλουστευμένη περιγραφή
της προσέγγισης Χάρτρι (Hartee)-Φοκ (Fock) που θα εξετάσουμε σε ερχόμενο κεφάλαιο.

16.4.3 Προσέγγιση Χάρτρι-Φοκ
Η προσέγγιση Χάρτρι-Φοκ είναι μια υλοποίηση της θεωρίας μέσου πεδίου μέσω της θεωρίας

μεταβολών. Σε ότι ακολουθεί θα τηνπαρουσιάσουμε γιαμποζονικάσυστήματα, όπουοι μαθηματικές
εκφράσεις είναι πολύ πιο απλές. Οι βασικές ιδέες παραμένουν ίδιες.

Η προσέγγιση Χάρτρι-Φοκ διατυπώνεται πιο εύκολα στο φορμαλισμό του χώρουΦοκ. Θεωρούμε
σύστημαN μποζονίων το οποίο περιγράφεται από τη Χαμιλτονιανή όπως αυτή του Κεφ. 15.5.2

Ĥ = â†ah
a
bâ
b +W ab

cdâ
†
aâ

câ†bâ
d. (16.35)

Για σωμάτια με διμερείς αλληλεπιδράσειςW ab
cd =

1
2
Uabδ

a
c δ

b
d.

Η προσέγγιση Χάρτρι-Φοκ βασίζεται στην υπόθεση ότι για μεγάλο N , οι συζεύξεις μεταξύ των
σωματιδίων είναι συγκριτικά αμελητέες, οπότε είναι λογικό να προσεγγίσουμε τις καταστάσεις του
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συστήματος με διανύσματα της μορφής |ϕ⟩ = 1√
N !
â†(ϕ)N |0⟩, όπουϕa διάνυσμα του χώρου Χίλμπερτ

ενός σωματιδίου¹.
Υπολογίζουμε

⟨ϕ|â†aâb|ϕ⟩ = Nϕ∗
aϕ

b (16.36)
⟨ϕ|â†aâcâ

†
bâ
d|ϕ⟩ = ⟨ϕ|â†aâ

†
bâ
câd|ϕ⟩ϕaϕ∗

b

+ δcb⟨ϕ|â†aâd|ϕ⟩ = N(N − 1)ϕ∗
aϕ

∗
bϕ

cϕd +Nδcbϕ
∗
aϕ

d. (16.36)

Στην απόδειξη των παραπάνω εξισώσεων χρησιμοποιήσαμε επανειλημμένα το μεταθέτη

[âa, â
†(ϕ)N ] = Nϕaâ

†(ϕ)N−1, (16.37)

προκειμένου να φέρουμε μειωτικούς τελεστές να δρουν στο κενό.
Οπότε η αναμενόμενη τιμή της ενέργειας είναι

E(ϕ) := ⟨ϕ|Ĥ|ϕ⟩ = ϕ∗
aϕ

bh̄ab +N(N − 1)W ab
cdϕ

∗
aϕ

∗
bϕ

cϕd, (16.38)

όπου γράψαμε h̄ab = hab +W ac
cb.

Ακολουθώντας τη λογική της θεωρίας μεταβολών ελαχιστοποιούμε τοE(ϕ)ως προς το ϕ λαμβά-
νοντας υπόψη τη συνθήκη κανονικοποίησης ϕ∗

aϕ
a = 1. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των πολλαπλα-

σιαστών Λαγκράνζ και παραγωγίζουμε την ποσότητα E(ϕ)− λ(ϕ∗
aϕ

a − 1) ως προς ϕ και ϕ∗, όπου λ
ο πολλαπλασιαστής Λαγκράνζ. Η παραγώγιση ως προς ϕ∗ δίνει την εξίσωση Χάρτρι-Φοκ (ΧΦ)

h̄abϕ
b + 2(N − 1)W ab

cd ϕ
∗
bϕ

cϕd =
λ

N
ϕa. (16.39)

Για αλληλεπιδράσεις ανά ζεύγος σωματιδίων, η εξίσωση ΧΦ γίνεται

(hϕ)a +
1

2
Uaaϕa + UHF

a (ϕ)ϕa =
λ

N
ϕa (16.40)

όπου UHF
a είναι το δυναμικό Χάρτρι-Φοκ,

UHF
a (ϕ) = (N − 1)

∑
b

Uabϕ
∗
bϕb, (16.41)

όπου κατεβάσαμε το δείκτη στο ϕ για να δείξουμε ότι εγκαταλείψαμε τη σύμβαση άθροισης.
Για σωμάτια με σπιν 0, διαλέγουμε τη βάση της θέσης, οπότε ϕa → ϕ(rrr). Θεωρούμε ότι ο τε-

λεστής h είναι ο τελεστής Σρέντινγκερ για σωμάτιο μάζας m σε εξωτερικό δυναμικό V (rrr), και ότι
Uab → U(rrr − rrr′) η Εξ. (16.40) γράφεται

− 1

2m
∇∇∇2ϕ(rrr) + V (rrr)ϕ(rrr) + (N − 1)

[∫
d3r′U(rrr − rrr′)|ϕ(rrr′)|2

]
ϕ(rrr) = µϕ(rrr), (16.42)

όπου γράψαμε µ := λ
N

− U(0), δηλαδή απορροφήσαμε μία ενδεχομένως άπειρη σταθερά (που
προέκυψε από τις σχέσης μετάθεσης) στον ορισμό του πολλαπλασιαστή Λαγκράνζ.

Η Εξ. (16.42) είναι μιαμη γραμμικήολοκληροδιαφορική εξίσωση. Λύνεται μόνοαριθμητικά,ωστόσο
είναι πολύ πιο εύκολο να λύσεις μία ολοκληροδιαφορική εξίσωση για ένα σωμάτιο, από μία γραμ-
μική διαφορική εξίσωση γιαN σωμάτια, όταν τοN γίνεται μεγάλο. Τονίζουμε ότι η συνάρτηση ϕ(rrr)
δεν περιγράφει την κβαντική κατάσταση κάποιου σωματιδίου. Είναι μία παράμετρος που χρησιμο-
ποιήθηκε στη θεωρία μεταβολών, δηλαδή είναι της ίδιας φύσης με τις παραμέτρους b του Κεφ. 16.3.

¹Στο συνήθη συμβολισμό, αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε κατάσταση της μορφής |ϕ⟩ ⊗ |ϕ⟩ ⊗ . . .⊗ |ϕ⟩.
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Η Εξ. (16.42) δεν μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί η δομή των ατόμων.
Συνήθως χρησιμοποιείται για τη μελέτη συστημάτων μεγάλου αριθμού (N >> 1) μποζονικών ατό-
μων σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα σε υπερυγρά και στα λεγόμενα συμπυκνώματα
Μπόζε-Αϊνστάιν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι βολικό να κανονικοποιεί κανείς τη συνάρτηση ϕ(rrr),
έτσι ώστε

∫
|ϕ(rrr)|2 = N − 1, ώστε να απορροφηθεί ο παράγονταςN − 1 από το μη-γραμμικό όρο.

Επίσης μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά του συστήματος σε μεσοσκοπικές κλίμακες, οπότε ένα δυνα-
μικόU(rrr) με μικροσκοπική εμβέλεια, μπορεί να προσεγγιστεί από συνάρτηση δέλτα,U(rrr) = aδ3(rrr).
Τότε η Εξ. (16.42) γίνεται

− 1

2m
∇∇∇2ϕ(rrr) + V (rrr)ϕ(rrr) + a|ϕ(rrr)|2ϕ(rrr) = µϕ(rrr), (16.43)

Η Εξ. (16.43) είναι γνωστή ως εξίσωση Γκρος (Gross)- Πιταέβσκι (Пита́евский).

Παράδειγμα 16.3. Θεωρούμε την Εξ. ΧΦ (16.42) με περιοδικές συνοριακές συνθήκες για περίοδο L.
Παρατηρούμε ότι για V = 0, επιδέχεται ως λύσεις επίπεδα κύματα ϕkkk(rrr) = 1

L3/2 e
ikkk·rrr, όπου ki =

2π
L
ni, για ni = 0,±1,±2, . . . και i = 1, 2, 3. Οι αντίστοιχες τιμές του µ είναι

µkkk =
kkk2

2m
+
N − 1

L3

∫
d3rU(rrr). (16.44)

16.5 Η θεωρία Τόμας-Φέρμι
Η θεωρία Τόμας-Φέρμι (ΤΦ) [257] είναι μία φαινομενικά χονδροειδής προσέγγιση για την περι-

γραφή των ατόμων, η οποία όμως δίνει χρήσιμη πληροφορία και μπορεί να αποτελέσει βάση βελτιω-
μένων προσεγγίσεων. Η προσέγγιση συνίσταται στην περιγραφή του ατόμου αποκλειστικά και μόνο
μέσω μίας πυκνότητας ηλεκτρονίων n(rrr) όπως αυτή της Εξ. (16.33). Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμο-
ποιώντας τις εξισώσεις του ιδανικού αέριου φερμιονίων για την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων
του ατόμου. Δεδομένου ότι αυτή η έκφραση της κινητικής ενέργειας προκύπτει στο όριο του μεγάλου
αριθμού φερμιονίων, η θεωρία ΤΦ λειτουργεί καλύτερα σε άτομα με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων.

Η Εξ. (15.23) μας δίνει την ενέργεια Φέρμι ενός συστήματος N ανεξάρτητων ηλεκτρονίων (για
s = 1

2
),

ϵF =
1

2m

(
3π2
)2/3

n2/3, (16.45)

όπου n η πυκνότητα σωματιδίων. Υποθέτουμε ότι η Εξ. (15.24) μπορεί να εφαρμοστεί και για τα
ηλεκτρόνια ενός ατόμου, μόνο που η πυκνότητα θα εξαρτάται από την απόσταση και θα πρέπει στην
κινητική ενέργεια να προσθέσουμε ένα μέσο δυναμικό V (r) που προκύπτει από όλα τα ηλεκτρόνια.
Έχουμε λοιπόν,

ϵF =
1

2m

(
3π2
)2/3

n2/3 + V (r). (16.46)

Η ενέργεια Φέρμι ορίζεται ως η μεγαλύτερη ενέργεια ενός δέσμιου ηλεκτρονίου και άρα ικανο-
ποιεί ϵF ≤ 0. Περιμένουμε να είναι πολύ μικρότερη σε απόλυτη τιμή από την ολική ενέργεια του
ατόμου, οπότε είναι καλή προσέγγιση να πάρουμε ϵF = 0. Τότε η Εξ. (16.46) δίνει μια σχέση μεταξύ
του V και του n

n =
1

3π2
(−2mV )3/2. (16.47)
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Μια δεύτερη σχέση μεταξύ n και V δίνεται από την εξίσωση Πουασόν

∇2V = Ze2δ3(rrr)− e2n(r). (16.48)

Η διαφορά από την Εξ. (16.34) έγκειται στο ότι η πυκνότητα ηλεκτρονίων είναι κανονικοποιημένη
στον ολικό αριθμό ηλεκτρονίων στο άτομο,

∫
d3xn = Z.

Δεδομένου ότι το δυναμικό Κουλόμπ είναι λύση της εξίσωσης Πουασόν, ισχύει ότι ∇2r−1 =
−4πδ3(rrr). Σε συνδυασμό με την Εξ. (16.47), η Εξ.(16.48) γράφεται

∇2(V +
Ze2

4πr
) = − e2

3π2
(−2mV )3/2. (16.49)

Θέτοντας V (r) = −Ze2

4πr
ϕ(r) καταλήγουμε στη διαφορική εξίσωση Τόμας-Φέρμι

√
x
d2ϕ

dx2
= ϕ3/2, (16.50)

όπου x = br/a0 και

b = 2Z1/3(4π/3)2/3. (16.51)

Η Εξ. (16.50) λύνεται με συνοριακές συνθήκες ϕ(0) = 1 και ϕ(∞) = 0. Η δεύτερη συνθήκη οφείλεται
στο ότι σε ένα ουδέτερο άτομο, το δυναμικό πρέπει να μηδενίζεται ασυμπτωτικά πολύ πιο γρήγορα
από το δυναμικό Κουλόμπ. Υπάρχει μία και μοναδική λύση ϕ0 της Εξ. (16.50) με τις δεδομένες συνο-
ριακές συνθήκες, η οποία καλείται συνάρτηση Τόμας-Φέρμι. Η ϕ0 δεν έχει αναλυτική έκφραση και
υπολογίζεται αριθμητικά. Η γραφική παράσταση της ϕ0 δίνεται στο Σχ. 16.4.

Σημαντικές ιδιότητές της συνάρτησης ΤΦ είναι οι εξής.

1. Για x κοντά στο μηδέν, η ϕ0 γράφεται ως ανάπτυγμα

ϕ0(x) = 1 + cx+
4

3
x3/2 +

2c

5
x5/2 + . . . , (16.52)

όπουc ≃ −1, 588 είναι μία σταθερά που προσδιορίζεται μόνο αριθμητικά.

2. Εύκολα διαπιστώνεται ότι η συνάρτηση ϕs(x) = 144/x3 είναι ακριβής λύση της Εξ. (16.50), για
διαφορετικές συνοριακές συνθήκες από τη ϕ0. Στο όριο του πολύ μεγάλου x, η ϕ0 προσεγγίζει
την ϕs, δηλαδή

ϕ(x) ≃ 144

x3
. (16.53)

3. Οι ακόλουθες είναι ενδεικτικές τιμές της ϕ0.

x 0 0,1 0,5 1 2 3 5 10
ϕ0(x) 1 0,882 0,607 0,424 0,242 0,157 0,079 0,024

Η πυκνότητα ηλεκτρονίων γράφεται ως

n(r) =
1

3π2

(
2Z

a0r

)3/2

ϕ0(br/a0)
3/2 (16.54)
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Σχήμα 16.4: Η συνάρτηση Τόμας Φέρμι.

Εκτιμούμε την ακτίνα ενός ατόμου στην προσέγγιση ΤΦ ως εξής. Η ποσότητα Z−1n(r) είναι μία
πυκνότητα πιθανότητας για τα ηλεκτρόνια. Το κλάσμα w του ηλεκτρικού φορτίου που βρίσκεται σε
σφαίρα ακτίνας R είναι

w =
4π

Z

∫ R

0

drr2n(r). (16.55)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (16.54) και αλλάζοντας μεταβλητές σε x = br/a0 βρίσκουμε ότι

w =
1

4π3

∫ bR/a0

0

dx
√
xϕ0(x)

3/2 =
1

4π3

∫ bR/a0

0

dxxϕ′′
0 (16.56)

Χρησιμοποιώντας ολοκλήρωσηκατάπαράγοντες υπολογίζουμε τοολοκλήρωμα
∫ y
0
dxxϕ′′

0 = (xϕ′
0)|

y
0−∫ y

0
ϕ′
0 = (xϕ′

0 − ϕ0)|y0. Θεωρώντας επαρκώς μεγάλοR ώστε να χρησιμοποιήσουμε την ασυμπτωτική
έκφραση (16.53) για τη ϕ0, βρίσκουμε ότι

∫ y
0
dxxϕ′′

0 = 1− 576/y3, οπότε η Εξ. (16.56) δίνει

R = Cwa0Z
−1/3, (16.57)

όπου Cw = 31/3

4π5/3(1−w)1/3 μία σταθερά. Διαλέγοντας w = 0, 99, έτσι ώστε το 99% του φορτίου να
βρίσκεται εντός ακτίνας R, βρίσκουμε ότι Cw ≃ 0, 25. Συμπεραίνουμε ότι η θεωρία ΤΦ υποδηλώνει
ότι το μέγεθος του ατόμου (όπως αυτό προσδιορίζεται από την κατανομή φορτίου) ελαττώνεται με
τον ατομικό αριθμό.

Επειδή το άτομο δεν έχει ένα αυστηρά ορισμένο σύνορο, το τί εννοούμε ως μέγεθος ατόμου
εξαρτάται από το πως το μετράμε. Ο πιο συχνός προσδιορισμός το υπολογίζει μετρώντας τις απο-
στάσεις μεταξύ των πυρήνων σε μόρια που τα άτομα συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό. Με αυτόν
τον ορισμό του μεγέθους των ατόμων, η προσέγγιση ΤΦ είναι καλή μόνο εφόσον συγκρίνουμε τα
μεγέθη ατόμων στην ίδια γραμμή του περιοδικού πίνακα. Όταν όμως αλλάζουμε γραμμή, το μέγε-
θος του ατόμου αυξάνει—βλ. Σχ. 16.5. Αυτό εξηγείται με βάση την περιγραφή τροχιακών, αφού όταν
αλλάζουμε γραμμή τα ηλεκτρόνια της εξώτερης στιβάδας αποκτούν μεγαλύτερη τιμή του κβαντικού
αριθμού n και άρα είναι πιο μακριά από τον πυρήνα. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να προκύψει
από τη θεωρία ΤΦ, που εξετάζει μια μέσησυμπεριφορά των ηλεκτρονίων. Από την άλλη, αν ορίσουμε
το μέγεθος του ατόμου ως το εύρος της κατανομής φορτίου, τότε η προσέγγιση ΤΦ είναι καλή.

Για να υπολογίσουμε την ενέργεια χρησιμοποιούμε την Εξ. (15.25) για την πυκνότητα ενέργειας
ενός αερίου φερμιονίων. Αυτή αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια Ek των ηλεκτρονίων

Ek =
3π2

10m
(3/π)2/3

∫
d3xn5/3 =

6π3

5m
(3/π)2/3

∫ ∞

0

drr2n5/3. (16.58)
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Σχήμα 16.5: Το μέγεθος των ατόμων σε pm, όπως προσδιορίζεται από τα μήκη χημικών δεσμών στα οποία
συμμετέχουν, ως συνάρτηση του ατομικού αριθμού.

Αντικαθιστώντας την Εξ. (16.54) για την πυκνότητα ηλεκτρονίων n βρίσκουμε

Ek = κZ7/3 1

2ma20
, (16.59)

όπου κ = 16
5π
(3π/4)1/3

∫∞
0

dx√
x
ϕ0(x)

5/2 ≃ 1, 537. Η δυναμική ενέργειαEp μιας κατανομής ηλεκτρικού
φορτίου n(r) είναι ίση με −3

5

∫
d3xn(r)V (r). Χρησιμοποιώντας την Εξ. (16.47) βρίσκουμε ότι Ep =

−2Ek. Οπότε η ολική ενέργεια είναι ίση με

E = −Ek = −κZ7/3 1

2ma20
, (16.60)

δηλαδή αυξάνει ανάλογα με το Z7/3.
Η θεωρία ΤΦ δίνει ένα σφάλμα 54% για το άτομο του υδρογόνου (Z = 1), αλλά για μεγάλα

Z το σφάλμα πέφτει στο 15% το οποίο πάντως παραμένει υψηλό. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι δεν
είναι δυνατός ο σχηματισμός χημικών δεσμών και άρα μορίων στα πλαίσια της θεωρίας ΤΦ [258].
Ο χημικός δεσμός σχετίζεται με λεπτά χαρακτηριστικά του καταστατικού διανύσματος ενός ατόμου
(τα οποία προσεγγίζονται από τους φλοιούς στη θεωρία τροχιακών) και δεν αποτελεί εκδήλωση μίας
μέσης συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων όπως περιγράφει η θεωρία ΤΦ.

Ωστόσο η θεωρία ΤΦ προσφέρει μία εύκολη και γρήγορη εκτίμηση των χαρακτηριστικών των βα-
ριών ατόμων, όπως το πώς κλιμακώνεται η ενέργειά τους με το Z. Είναι σχετικά καλή περιγραφή
για τον πυρήνα των ατόμων, δηλαδή για την κατανομή των ηλεκτρονίων εκτός αυτών της εξώτερης
στιβάδας. Επιπλέον αποδεικνύεται ότι είναι ακριβής στο όριο Z → ∞ [259]. Αυτό σημαίνει ότι μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πρώτη προσέγγιση, η ακρίβεια της οποίας βελτιώνεται προσθέτοντας επιπλέον
όρους.

16.6 Η προσέγγιση Μπορν-Οπενχάιμερ
Πολλά φυσικά συστήματα χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφορά κλίμακας μεταξύ των βαθμών

ελευθερίας που τα συνθέτουν. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι τα άτομα και τα μόρια, στα οποία
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οι πυρήνες είναι πολύ βαρύτεροι από τα ηλεκτρόνια. Το ίδιο ισχύει φυσική υψηλών ενεργειών, μπο-
ρούμε να έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων με πολύ διαφορετική μάζα ηρεμίας. Η προ-
σέγγιση Μπορν-Οπενχάιμερ μας προσφέρει μία μεγάλη διευκόλυνση στους υπολογισμούς για την
εύρεση του φάσματος σε τέτοια συστήματα.

Έστω ότι το σύστημα μας περιγράφεται από ένα χώρο ΧίλμπερτH = Hl⊗Hh, όπουHl ο χώρος
Χίλμπερτ που περιγράφει τους ελαφρείς βαθμούς ελευθερίας και Hh ο χώρος Χίλμπερτ που περι-
γράφει του βαρείς βαθμούς ελευθερίας. Η Χαμιλτονιανή του συστήματος είναι

Ĥ = Ĥl ⊗ Î + Î ⊗ Ĥh + Ĥint, (16.61)

όπου Ĥl είναι η Χαμιλτονιανή των ελαφριών βαθμών ελευθερίας, Ĥh η Χαμιλτονιανή των βαριών
βαθμών ελευθερίας και Ĥint ένας όροςαλληλεπίδρασης.Θεωρούμεμία (γενικευμένη) βάση |Z⟩στον
Hh, η οποία διαγωνοποιεί τον όρο αλληλεπίδρασης, δηλαδή για κάθε |ψl⟩ ∈ Ĥl,

Ĥint(|ψl⟩ ⊗ |Z⟩) = V̂ (Z)|ψl⟩ ⊗ |Z⟩ (16.62)

όπου ο V̂ (Z) είναι τελεστής στο Ĥl που εξαρτάται από το Z παραμετρικά, δηλαδή το Z εμφανίζεται
ως μια σταθερή κλασική παράμετρος στο V̂ .

Στη συνέχεια, για κάθε τιμή τουZ λύνουμε την εξίσωση ιδιοτιμών για τον τελεστή Ĥl+ V̂ (Z) στο
Ĥl,

[Ĥl + V̂ (Z)]|ν, Z⟩ = ϵν(Z)|ν, Z⟩, (16.63)

όπου ν είναι δείκτης των ιδιοτιμών. Τόσο οι ιδιοτιμές ϵν(Z) όσο και τα ιδιοδιανύσματα |ν, Z⟩ εξαρ-
τώνται παραμετρικά από το Z. Θεωρούμε ότι το φάσμα είναι διακριτό, ή το κάνουμε διακριτό απαι-
τώντας περιοδικές συνοριακές συνθήκες. Έτσι, για δεδομένη τιμή του Z, τα ιδιοδιανύσματα |ν, Z⟩
ορίζουν μία βάση στο Hl. Άρα τα διανύσματα |ν, Z⟩ ⊗ |Z⟩ ορίζουν μία γενικευμένη βάση στο H,
δηλαδή μπορούμε να αναπτύξουμε οποιοδήποτε διάνυσμα |Ψ⟩ ∈ H ως

|Ψ⟩ =
∑
ν

∫
dZfν(Z)|ν, Z⟩ ⊗ |Z⟩. (16.64)

Η εξίσωση ιδιοτιμών Ĥ|Ψ⟩ = E|Ψ⟩ γράφεται∑
ν′

∫
dZ ′fν′(Z

′)|ν ′, Z ′⟩ ⊗ [Ĥh − E + ϵν′(Z
′)]|Z ′⟩ = 0. (16.65)

Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά με ⟨ν, Z| ⊗ ⟨Z| παίρνουμε∑
ν′

∫
dZ ′fν′(Z

′)⟨ν, Z|ν ′, Z ′⟩⟨Z|Ĥh|Z ′⟩+ [ϵν(Z)− E]fν(Z) = 0. (16.66)

Η Εξ. (16.66) είναι ακριβής, αποδείχτηκε χωρίς τη χρήση καμίας προσέγγισης. Η προσέγγιση Μπορν-
Οπενχάιμερ αντιστοιχεί στην απαίτηση ότι η μεταβολή τουZ εντός της fν(Z) γίνεται σε κλίμακαπολύ
μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στην παραμετρική εξάρτιση της |n, Z⟩ από τοZ. Έτσι μπορούμε
να προσεγγίζουμε ⟨ν, Z|ν ′, Z ′⟩ ≃ ⟨ν, Z|ν ′, Z⟩ = δνν′ , οπότε η Εξ. (16.66) δίνει∫

dZ ′⟨Z|Ĥh|Z ′⟩fν(Z ′) + [ϵν(Z)− E]fν(Z) = 0. (16.67)

Ορίζοντας |fν⟩ =
∫
dZfν(Z)|Z⟩ και ϵ̂ν =

∫
dZϵ(Z)|Z⟩⟨Z|, η Εξ. (16.67), γίνεται μία εξίσωση ιδιοτι-

μών στοHh,
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(
Ĥh + ϵ̂ν

)
|fν⟩ = E|fν⟩. (16.68)

Με την προσέγγισηΜπορν-Οπενχάιμερ αντικαθιστούμε το πρόβλημα ιδιοτιμών για τη Χαμιλτονιανή
(16.61) με δύο σημαντικά απλούστερα, την Εξ. (16.63) και την Εξ. (16.67).

Ως εφαρμογή, θεωρούμε τη Χαμιλτονιανή (15.26) που περιγράφει ένα σύστημα ηλεκτρονίων
και πυρήνων που αλληλεπιδρούν μέσω δυνάμεων Κουλόμπ. Οι ελαφριοί βαθμοί ελευθερίας είναι
τα ηλεκτρόνια, οπότε

Ĥl =
N∑
i=1

p̂pp2

2m
+

∑
1≤i<j≤N

α

|r̂rri − r̂rrj|
, (16.69)

όπου r̂rri και p̂ppi, οι τελεστές θέσης και ορμής του ηλεκτρονίου με δείκτη i. Οι βαριοί βαθμοί ελευθερίας
αντιστοιχούν στους πυρήνες, οπότε

Ĥh =
K∑
a=1

P̂PP
2

a

2Ma

+
∑

1≤a<b≤K

ZaZbα

|R̂RRa − R̂RRb|
, (16.70)

όπου ο πυρήνας με δείκτη a έχει ατομικό αριθμό Za, μάζαMa, και περιγράφεται από τελεστή θέσης
R̂RRa και τελεστή ορμής P̂PP a.

Η Χαμιλτονιανή αλληλεπίδρασης είναι

Ĥint = −
N∑
i=1

K∑
a=1

Zaα

|r̂rri − R̂RRa|
. (16.71)

Οι βαριοί βαθμοί ελευθερίας εμφανίζονται στην Ĥint μέσω των τελεστών θέσης των πυρήνων R̂RRa,
άρα το αντίστοιχο της γενικευμένης βάσης |Z⟩ είναι η γενικευμένη βάση |RRRa⟩ των θέσεων. Οπότε

V̂ (RRRa) = −
N∑
i=1

K∑
a=1

Zaα

|r̂rri −RRRa|
(16.72)

και στην εξίσωση ιδιοτιμών (16.63) οι θέσεις τωνπυρήνωναντιμετωπίζονταιως κλασικές μεταβλητές.
Η Εξ. (16.68) είναι η εξίσωση ιδιοτιμών για έναν τελεστή Σρέντινγκερ

∑K
a=1

P̂PP
2
a

2Ma
+ Veff (RRRa) με

ενεργό δυναμικό

Veff (RRRa) =
∑

1≤a<b≤K

ZaZbα

|R̂RRa − R̂RRb|
+ ϵν(RRRa). (16.73)

Στοσύστημακέντρουμάζας για τουςπυρήνες και για ν = 0—θεμελιώδη κατάσταση για ταηλεκτρόνια—
το ενεργό δυναμικό τυπικά χαρακτηρίζεται από ένα ελάχιστο RRR(0)

a . Μπορούμε να αναπτύξουμε το
δυναμικό σε σειρά Τέιλορ γύρω από το ελάχιστο,

Veff (RRRa) = Veff (RRR
(0)
a ) +

1

2

∑
1≤a,b≤K

∂2V

∂RRRa∂RRRb

(RRRa −RRR(0)
a )(RRRb −RRR

(0)
b ) (16.74)

και να βρούμε τις 3Κ -3 χαρακτηριστικές ιδιοσυχνότητες ων,s των ταλαντώσεων γύρω από τη θέση
ισορροπίας, όπου s = 1, 2, . . . , 3K − 3. (Αφαιρούμε τους τρεις βαθμούς ελευθερίας αντιστοιχούν
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στην κίνηση του κέντρου μάζας.) Δεδομένου ότι η αλλαγή της θέσης των πυρήνων λόγω των ταλαντώ-
σεων είναι αμελητέα, στα πλαίσια της προσέγγισηςΜπορν-Οπενχάιμερ, η ενέργεια της θεμελιώδους
για τους βαθμούς ελευθερίας των ηλεκτρονίων είναι ϵ0(RRR(0)).

Παράδειγμα 16.3. Ένα οπτομηχανικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους τρόπους
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε αλληλεπίδραση με ένα κβαντικό μηχανικό σύστημα. Για παρά-
δειγμα θεωρούμε ένα πεδίο σε μία ιδανική κοιλότητα μήκους L. Ωστόσο το μήκος L δεν είναι στα-
θερό, αλλά κάνει αρμονικές ταλαντώσεις γύρω από μια τιμή ισορροπίας L0. Το σύστημα υπό μελέτη
είναι ένας τρόπος του ΗΜ πεδίου με συχνότητα συντονισμού π/L και ένας αρμονικός ταλαντωτής
μάζας M και συχνότητας ω ο οποίος μεταβάλει το μήκος L της κοιλότητας ως L(x) = L0 + x. Η
Χαμιλτονιανή είναι

Ĥ =
π

L0 + x̂
â†â+

p̂2

2M
+

1

2
Mω2x̂2, (16.75)

όπου â και â† ο μειωτικός και αυξητικός τελεστής αντίστοιχα για τον τρόπο του ΗΜ πεδίου. Θε-
ωρώντας το ΗΜ πεδίο ως τον ελαφρύ βαθμό ελευθερίας, βρίσκουμε ότι ϵn(x) = n π

L0+x
, όπου

n = 0, 1, 2, . . ..
Για δεδομένοn, ο αρμονικός ταλαντωτής κινείται κάτωαπό ενεργόδυναμικόVeff (x) = 1

2
Mω2x2+

n π
(L0+x)

. Εφόσον ο αρμονικός ταλαντωτής είναι βαρύς, οι χαμηλές ιδιοκαταστάσεις του έχουν μικρό
πλάτος, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε x << L0. Κρατώντας μέχρι τετραγωνικούς όρους στο ανά-
πτυγμα του (L0 + x)−1, βρίσκουμε

Veff (x) =
π

L0

− nπ

L2
0

x+
1

2
M

(
ω2 +

2nπ

ML3
0

)
x2. (16.76)

Το ελάχιστο του ενεργού δυναμικού είναι στο x0 = nπ
ML2

0ω
2 , ενώ η συχνότητα των μικρών ταλαντώ-

σεων γύρω από τη θέση ισορροπίας είναι
√
ω2 + 2nπ

ML3
0
. Οι ιδιοκαταστάσεις ενέργειας του ΗΜπεδίου

είναι

ϵn(x0) =
π

(L0 +
nπ

ML2
0ω

2 )
≃ π

L0

(
1− nπ

ML3
0ω

2

)
. (16.77)

Βεβαίως, η προσέγγιση ισχύει για επαρκώς μικρά n, έτσι ώστε nπ
ML3

0ω
2 << 1.

Ερωτήσεις
1. Γράψτε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Pb (Z = 82) και του ατόμου Sg (Z = 106).

2. Πώς θα ήταν τα άτομα αν το ηλεκτρόνιο είχε σπιν s = 3
2 και όλα τα άλλα ήταν ίδια;

3. Πώς θα ήταν τα άτομα αν το ηλεκτρόνιο ήταν μποζόνιο και όλα τα άλλα ήταν ίδια;

4. Το μέγεθος των ατόμων, όπως μετριέται από το μήκος των ομοιοπολικών δεσμών στους οποίους συμ-
μετέχουν δίνεται από το Σχ. 16.5. Εξηγείστε τα βασικά χαρακτηριστικά του με βάση όσα ξέρετε από την
προσέγγιση τροχιακών και την προσέγγιση ΤΦ.

5. Ποιο περιμένετε να είναι το μεγαλύτερο γνωστό άτομο;

6. Ποιες από τις παρακάτω ποσότητες περιμένετε να έχουν περιοδική συμπεριφορά στα άτομα: (i) η ενέρ-
γεια ιονισμού του πρώτου ηλεκτρονίου, (ii) η ενέργεια ιονισμού όλων των ηλεκτρονίων, (iii) η ενέργεια
πρόσληψης ενός ηλεκτρονίου, (iv) η μέση απόσταση των ηλεκτρονίων από τον πυρήνα.
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Ασκήσεις
1. Θεωρείστε σύστημα δύο αρμονικών ταλαντωτών σε μία διάσταση με ίδια συχνότητα ω και δυναμικό

αλληλεπίδρασης V̂ = λx̂21⊗ x̂22. Υπολογίστε τις διορθώσεις της ενέργειας για τις τρεις πρώτες ενεργεια-
κές στάθμες του αδιατάρακτου συστήματος και προσδιορίστε ποιος ιδιοκαταστάσεις του αδιατάρακτου
επιλέγονται όταν υπάρχει εκφυλισμός.

2. Επαναλάβετε το παραπάνω ερώτημα θεωρώντας ότι οι δύο ταλαντωτές είναι φερμιονικοί.
3. Μελετήστε το φαινόμενο Σταρκ για τον ιδιόχωρο n = 3 της Χαμιλτονιανής του ατόμου του υδρογόνου.
4. Δείξτε ότι στη δεύτερη τάξη της θεωρίας διαταραχών, η διόρθωση της ενέργειας∆E της ενέργειας στη

θεμελιώδη στάθμη του ατόμου του υδρογόνου λόγω εξωτερικού ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου E είναι
∆E = −1

2bE
2, όπου b = 2e2

∑∞
n=2

|⟨1,0,0|x̂3|n,1,0⟩|2
En−E1

. Χρησιμοποιώντας την ανισότητα En ≥ E2 για
n ≥ 2, δείξτε ότι∆E < 16

3 4πa
3
0.

5. Θεωρείστε δύο άτομα υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση τους σε απόστασηR >> a0 μεταξύ τους.
Το κάθε άτομο αποτελεί μία κατανομή φορτίου, και η κλασική ενέργεια αλληλεπίδρασης τους δίνεται
στην προσέγγιση διπόλου από την έκφραση

W =
e2

4πR3
[rrr1 · rrr2 − 3(rrr1 ·nnn)(rrr2 ·nnn)],

όπου rrri το διάνυσμα θέσης του κάθε ηλεκτρονίου (ως προς τον αντίστοιχο πυρήνα του) και nnn το μονα-
διαίο διάνυσμα κατά μήκος της ευθείας που περνά από τους πυρήνες. (α) Γράψτε τον αντίστοιχο κβα-
ντικό τελεστή. (β) Δείξτε ότι η διόρθωση πρώτης τάξης μηδενίζεται. (γ) Γράψτε τη διόρθωση δεύτερης
τάξης και εκτιμήστε την χρησιμοποιώντας την (πολύ χονδρική προσέγγιση) προσέγγιση En << E1 για
n > 1. Θα βρείτε ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης είναι ανάλογη τουR−6, η οποία είναι χαρακτηριστική
των λεγόμενων δυνάμεων φαν ντερ Βάαλς.

6. Στον κλασικό ΗΜ η αλληλεπίδραση δύο διπόλων με μαγνητικές ροπέςµµµ1 καιµµµ2 περιγράφεται από έναν
όρο στη Χαμιλτονιανή

V = −2π

3
µµµ1 ·µµµ2δ(rrr)−

(3µµµ1 · rrr)(µµµ2 · rrr)−µµµ1 ·µµµ2r2

4πr5
,

όπου rrr το διάνυσμα που ενώνει τα δύο δίπολα. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε
την αλληλεπίδραση των διπολικών ροπών πυρήνα-ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου. Γράφουμε
µ̂µµ1 = e

2mgeSSSe και µ̂µµ2 = e
2mgpSSSp. Εστιάζουμε στη διόρθωση της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου

του υδρογόνου λόγω της αλληλεπίδρασης, οπότε η συνεισφορά της τροχιακής στροφορμής του ηλε-
κτρονίου μηδενίζεται. (α) Δείξτε ότι ο δεύτερος όρος στο V δίνει μηδενική διόρθωση πρώτης τάξης. (b)
Δείξτε ότι συνολική διόρθωση πρώτης τάξης είναι

∆E = −e
2gegp
6m2

|ψ0(0)|2SSSe ·SSSp,

όπου ψ0 η κυματοσυνάρτηση της θέσης για τη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου. (γ)
Δείξτε ότι η εκφυλισμένη (ως προς το σπιν) θεμελιώδης κατάσταση σπάει σε δύο επίπεδα, τα οποία
ορίζουν τη λεγόμενη υπέρλεπτη υφή του ατόμου του υδρογόνου. Για ολική στροφορμή ηλεκτρονίου-
πρωτονίου F = 0,

∆E0 =
e2gegp
8πm2a30

, (16.75)

ενώ για F = 1,

∆E1 = − e2gegp
24πm2a30

. (16.76)

(δ) Δείξτε ότι η ενέργεια των φωτονίων σε μεταβάσεις υπέρλεπτης υφής είναι 5, 9 · 10−6eV .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7. Έστω άτομο του υδρογόνου μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Αν το πεδίο είναι τόσο ασθενές, ώστε οι διορ-
θώσεις τύπου Ζέεμαν είναι ίδιας τάξης με αυτές της υπέρλεπτης υφής, τότε δεν μπορούμε να θεωρή-
σουμε την αλληλεπίδραση με το μαγνητικό πεδίο χωριστά από την αλληλεπίδραση LS. Θεωρούμε τη
συνολική διαταραχή V̂ = eB

2m(L̂3 + 2Ŝ3) +
e2

8πm2 r̂
−3L̂LL · ŜSS και εφαρμόζουμε τη θεωρία διαταραχών

για εκφυλισμένες καταστάσεις. (α) Δείξτε ότι οι διαταραχές στον ιδιόχωρο n = 1 είναι τετριμμένες, (β)
Κατασκευάστε τον πίνακα 8× 8 της διαταραχής στον ιδιόχωρο n = 2. Είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε
τη βάση |n, j,mj , ℓ⟩ και την ανάλυση του Κεφ. 11.5.4. (γ) Διαγωνοποιείστε τον πίνακα της διαταραχής
και υπολογίστε τις διορθώσεις της ενέργειας.

8. Έστω σωμάτιο μάζαςm μέσα σε κεντρικό δυναμικό Γιουκάβα V (r) = −g e−µr

r , όπου g, µ θετικές στα-
θερές. Εκτιμήστε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης στο όριο όπου gm/µ >> 1. (Υπόδειξη:
Χρησιμοποιείστε δοκιμαστικές κυματοσυναρτήσεις της μορφής ψb(r) = Ce−bµr.)

9. Εκτιμήσετε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης ενός αναρμονικού ταλαντωτή Ĥ = 1
2m p̂

2 + λx̂4

με τη θεωρία μεταβολών. (Υπόδειξη: χρησιμοποιείστε μία Γκαουσιανή συνάρτηση.)

10. Χρησιμοποιείστε τη θεωρία μεταβολών για να εκτιμήσετε την ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης
ενός σωματιδίου στην ημιευθεία x > 0 κάτω από δυναμικό V (x) = ax3, όπου a > 0. (Προσοχή:η
δοκιμαστική κυματοσυνάρτηση πρέπει να ικανοποιεί συνθήκη Ντιρισλέ στο x = 0.)

11. ΈστωˆΧαμιλτονιανή με ιδιοδιανύσματα |ψn⟩ και ιδιοτιμέςEn, n = 0, 1, 2, . . ., με μη-εκφυλισμένη θεμε-
λιώδη κατάσταση. Έστω |ψ⟩ μία δοκιμαστική συνάρτηση. (α) Δείξτε ότι πάντα μπορούμε να επιλέξουμε
τη φάση της |ψ⟩, έτσι ώστε

1

2
||ψ − ψ0||2 ≤ 1−

√
E1 − ⟨Ĥ⟩
E1 − E0

.

Δείξτε ότι στη χαμηλότερη τάξη ως προς το σφάλμα∆ := ⟨Ĥ⟩ − E0, ||ψ − ψ0|| ≤
√

∆
E1−E0

.

12. Δείξτε ότι η εξίσωση Γκρος-Πιταέβσκι σε μία διάσταση επιδέχεται λύσειςϕ(x) = C tanh(x/L) για a > 0
και ϕ(x) = C ′[cosh(x/L′)]−1 για a < 0. Προσδιορίστε τις τιμές των L και L′.

13. Η προσέγγιση Τόμας-Φέρμι για την εξίσωση Γκρος-Πιταέφσκι συνίσταται στην υπόθεση ότι για μεγάλο
αριθμό ατόμων συγκεντρωμένων σε μία μικρή περιοχή, ο όρος κινητικής ενέργειας είναι αμελητέος σε
σύγκριση με τους όρους της δυναμικής ενέργειας. Βρείτε τη λύση της εξίσωσης μ’ αυτήν την προσέγ-
γιση. Υπολογίστε την κινητική ενέργεια γι’ αυτή τη λύση θεωρώντας δυναμικό ομοιογενούς αρμονικού
ταλαντωτή V (xxx) = 1

2mω
2xxx2.

14. (α) Δείξτε ότι κάθε λύση της εξίσωσης ΤΦ που ικανοποιεί ϕ(0) = 1 γράφεται κοντά στο x = 0 ως σειρά
ϕ(x) = 1+cx+ 4

3x
3/2+. . . για κάποια σταθερά c. (β) Δείξτε ότι η συνάρτησηϕs(x) = 144

x3
είναι λύση της

εξίσωσης ΤΦ. (γ) Δείξτε ότι κάθε λύση της εξίσωσης ΤΦ που μηδενίζεται στο άπειρο έχει ασυμπτωτική
συμπεριφορά

ϕ(x) =
144

x3
+

c′

xσ
+ . . . ,

όπου c′ μία σταθερά και σ = 1
2(1 +

√
73) ≃ 4, 8.

15. Έστω άτομο με Z ηλεκτρόνια στην προσέγγιση που αγνοείται η αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρονίων.
Χρησιμοποιείστε τις ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής του ατόμου του υδρογόνου για να δείξετε ότι στο όριο
μεγάλου Z, η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης είναι

E0 = − (12)1/3
1

2ma20
Z7/3.

Συγκρίνετε με το αποτέλεσμα της θεωρίας ΤΦ.
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Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

16. To μοριακό ιόν του υδρογόνου αποτελείται από δύο πυρήνες υδρογόνου σε απόσταση R και ένα ηλε-
κτρόνιο. Θεωρείστε δοκιμαστικές συναρτήσεις της μορφήςψ±(rrr) = [ψ0(rrr−RRR1)±ψ0(rrr−RRR2)], όπουRRRi
είναι τα διανύσματα θέσης των πρωτονίων καιψ0 η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου.
Εξ’ ορισμού R = |RRR2 −RRR1|. (α)Δείξτε ότι ο παράγοντας κανονικοποίησης ισούται με [2(1 ± J)]−1/2,
όπου

J =

∫
d3rψ0(rrr −RRR1)ψ0(rrr −RRR2).

(β) Δείξτε ότι J = e−X(1 +X + 1
3X

3). (γ) Δείξτε ότι ⟨Ĥ⟩ = E0[1 + 4C2(K ± L)], όπου

K = a0

∫
d3r

|ψ0(rrr −RRR1)|2

|rrr −RRR2|
, L = a0

∫
d3r

ψ0(rrr −RRR1)ψ0(rrr −RRR2)

|rrr −RRR1|
.

(δ) Δείξτε ότιK = X−1[1 − (1 +X)e−2X ] και ότι L = (1 +X)e−X . (ε) Δείξτε ότι ⟨Ĥ⟩ = E0S±(X),
όπου E0 η ενέργεια της θεμελιώδους του ατόμου του υδρογόνου και

S±(X) = −1 +
2

X

[
(1 +X)e−2X ± (1− 2

3X
2)e−X

1± (1 +X + 1
3X

2)e−X

]
.

(στ) Από τη γραφική παράσταση του S±(X), δείξτε ότι μόνο η λύση με + έχει ελάχιστο ως προς τοX .
Εκτιμήστε την αντίστοιχη τιμή του R και την ολική ενέργεια.

17. Κβαντικό σύστημα περιγράφεται από τη Χαμιλτονιανή Ĥ = p̂2

2m + P̂ 2

2M − a|Q̂|−1 + λx̂2Q̂2, όπου λ, a >
0, x̂ και p̂ είναι συζυγείς μεταβλητές θέσης και ορμής και ομοίως οι Q̂ και P̂ . Οι μάζες ικανοποιούν
m << M , οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσέγγισηΜπορν-Οπενχάιμερ. (α) Βρείτε τη θέση
ισορροπίας του βαριού σωματιδίου και τη συχνότητα των ταλαντώσεων γύρω από αυτή. (β) Υπολογίστε
την ενέργεια της θεμελιώδους του ελαφριού σωματιδίου. (γ) Επαναλάβετε τα παραπάνω θεωρώντας
ότι το ελαφρύ σωμάτιο βρίσκεται στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση.

Βιβλιογραφία
• Για τον υπολογισμό των φασμάτων σε ατομικά και μοριακά συστήματα, βλ. το βιβλίο κβαντικής χημείας

του Levine [260]. Για τη θεωρία Τόμας-Φέρμι, βλ. τα κλασικά άρθρα επισκόπησης των March [261] και
Lieb [262]
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Κεφάλαιο 17

Θεωρία σκέδασης

Πώς μπορούμε να διαιρέσουμε ένα στοιχειώδες σωμάτιο; Μόνο βέβαια χρησιμοποιώντας έντονες
δυνάμεις και πολύ ακριβή εργαλεία. Τα μόνα εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα είναι άλλα
στοιχειώδη σωμάτια. Οπότε, οι συγκρούσεις μεταξύ σωματιδίων εξαιρετικά υψηλής ενέργειας
πρέπει να είναι οι μόνες διαδικασίες με τις οποίες τα σωμάτια θα μπορούν τελικά να
διαχωριστούν.

Β. Χάιζενμπεργκ [44]

17.1 Σκέδαση από δυναμικό

17.1.1 Πειράματα σκέδασης
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε για να παίρνουμε πληροφορία για τη δομή και

για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροσκοπικών συστημάτων είναι τα πειράματα σκέδασης. Στα πει-
ράματα σκέδασης προετοιμάζουμε μία δέσμη κάποιου είδους σωματιδίων και την κατευθύνουμε
προς κάποιον στόχο. Η αλληλεπίδραση των σωματιδίων της δέσμης με αυτά του στόχου μπορεί να
οδηγήσει σε διάφορα φαινόμενα: μεταβολή της ενέργειας και της κατεύθυνσης των επερχόμενων
σωματιδίων, απελευθέρωση των σωματιδίων του στόχου, εμφάνιση νέων σωματιδίων και ούτω κα-
θεξής. Γύρω από το στόχο έχουμε τοποθετήσει σωματιδιακούς ανιχνευτές, οι οποίοι προσδιορίζουν
τα σωμάτια που προέρχονται από την περιοχή της αλληλεπίδρασης και μετρούν τις ορμές τους.

Τα πειραματικά δεδομένα ενός πειράματος σκέδασης είναι η στατιστική κατανομή των προϊό-
ντων σωματιδίων, τόσο ως προς το είδος τους, όσο και ως προς ιδιότητες όπως η ορμή. Ο σκοπός της
θεωρητικής περιγραφής είναι να περιγράψει τα πειραματικά δεδομένα από τη γνώση της προετοι-
μασίας των προσπιπτόντων σωματιδίων, του στόχου και από τη γνώση της αλληλεπίδρασής τους.

Τα πειράματα σκέδασης χαρακτηρίζονται από θεμελιώδεις διαφορές κλίμακας που απλουστεύ-
ουν σημαντικά την κβαντική περιγραφή.

1. Η δέσμη εισερχόμενων σωματιδίων προετοιμάζεται σε μακροσκοπικά μεγάλη απόσταση από
το στόχο, και ομοίως οι μετρητικές συσκευές τοποθετούνται σε μακροσκοπικά μεγάλη από-
σταση από το στόχο. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα σωμάτια
συμπεριφέρονται ως ελεύθερα σωμάτια τον περισσότερο χρόνο, καθώς ο χρόνος που αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους είναι πολύ μικρότερος τόσο από το χρόνο που χρειάζεται για να μεταβούν
από την πηγή στο στόχο, τόσο και από το χρόνο που χρειάζεται για να μεταβούν από το στόχο
στον ανιχνευτή.
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Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Σχήμα 17.1: Η γεωμετρία ενός πειράματος σκέδασης.

2. Το εύρος της αρχικής δέσμης είναι πολύ μεγαλύτερο από τις τυπικές διαστάσεις των σωμα-
τιδίων του στόχου. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση που προσεγγίζει κάθε εισερχόμενο σωμά-
τιο ένα σωμάτιο του στόχου είναι τυχαία μεταβλητή, και ότι οι παρατηρούμενες πιθανότητες
εμπεριέχουν άθροιση ως προς όλα τα σχετικά ενδεχόμενα.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ικανοποιούνται από το σύστημα που περιγράφεται στο Κεφ. 8.3.4,
δηλαδή τη σκέδαση ενός σωμάτιου από ένα δυναμικό στη μία διάσταση. Στη συνέχεια, θα εξετά-
σουμε το αντίστοιχο πρόβλημα σε τρεις διαστάσεις, όπως στο Σχ. 17.1.

Θεωρούμε ότι ο στόχος αντιστοιχεί σε ένα δυναμικό V (rrr) το οποίο παίρνει τιμές διάφορες του
μηδενός μόνο σε μία περιοχή διάσταση ℓ γύρω από την αρχή των αξόνων. Το δυναμικό μπορεί να
θεωρηθεί ότι αφορά την αλληλεπίδραση δύο σωματιδίων (ενός από τη δέσμη και ενός από το στόχο)
στο σύστημα όπου το κέντρο μάζας είναι ακίνητο. Ωστόσο αν τα σωμάτια του στόχου είναι πολύ πιο
βαριά από αυτά της προσπίπτουσας δέσμης, κατά καλή προσέγγιση είναι τα ίδια ακίνητα.

Τα προσπίπτοντα σωμάτια προετοιμάζονται σε μία κατάσταση ψ0(rrr), η οποία είναι επικεντρω-
μένη γύρω από το σημείο rrr0 = (0, 0,−r0) με εύρος∆x, έτσι ώστε r0 >> ∆x >> ℓ. Ο μετασχημα-
τισμός Φουριέ ψ̃0 της ψ0 είναι επικεντρωμένος γύρο από την ορμή ppp0 = (0, 0, p0) με εύρος∆p, έτσι
ώστε p0 >> ∆p. Αυτό σημαίνει ότι ψ(rrr) ≃ 0 αν |rrr − rrr0| >> ∆x, και ψ̃0(ppp) ≃ 0 αν |ppp− ppp0| >> ∆p.

Το κυματοπακέτο κινείται σε μακροσκοπικές κλίμακες κατά μήκος του άξονα 3 για να βρει το
στόχο. Από την άλλη στις κατευθύνσεις 1 και 2 εκτείνεται σε μικρή απόσταση γύρω από τον άξονα 3
και παραμένει έτσι και κάτω τη χρονική εξέλιξη. Το μόνο που μας ενδιαφέρει από τη συμπεριφορά
της κυματοσυνάρτησης στις εγκάρσιες κατευθύνσεις είναι το εύρος της, γιατί αυτό ορίζει τη διατομή
A της προσπίπτουσας δέσμης. Μπορούμε λοιπόν να παραμετροποιήσουμε την αρχική κυματοσυ-
νάρτηση έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο η διατομή.

Θεωρούμε ότι η κυματοσυνάρτηση είναι διάφορη του μηδενός μόνο σε έναν κύλινδρο ακτίνας a
γύρω από τον άξονα 3,

ψ0(x1, x2, x3) =

{
ψ(0, 0, x3),

√
x21 + x22 ≤ a

0,
√
x21 + x22 > a

(17.1)

Αυτό σημαίνει ότι ∫ ∞

−∞
dx3|ψ(0, 0, x3)|2 =

1

A
, (17.2)

όπου A = πa2 είναι η διατομή της προσπίπτουσας δέσμης.
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17.1.2 Υπολογισμός της πιθανότητας ανίχνευσης
Η Χαμιλτονιανή που περιγράφει τα σκεδαζόμενα σωμάτια είναι Ĥ = ppp2

2m
+V (rrr). Καθώς το δυνα-

μικό είναι μηδέν παντού εκτός από μία περιοχή γύρω από το στόχο, τα ιδιοδιανύσματα της Χαμιλτο-
νιανής Ĥ ταυτίζονται με αυτά της Χαμιλτονιανής για ελεύθερο σωμάτιο. Βεβαίως τα δεύτερα έχουν
άπειρο βαθμό εκφυλισμού, οπότε η επιλογή μίας γενικευμένης βάσης από αυτά τα ιδιοδιανύσματα
είναι αυθαίρετη. Η ίδια ελευθερία υπάρχει και στην επιλογή μίας γενικευμένης βάσης για τη Χαμιλ-
τονιανή Ĥ . Εμείς διαλέγουμε μία γενικευμένη βάση |kkk⟩, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα
kkk, έχει αντίστοιχες ιδιοτιμές ενέργειας Ekkk = kkk2

2m
και στην περιοχή όπου το δυναμικό μηδενίζεται

συμπεριφέρεται ως

⟨rrr|kkk⟩ = 1

(2π)3/2

[
eikkk·rrr + fkkk(nnn)

eikr

r

]
, (17.3)

όπου r = |rrr|, k = |kkk|,nnn = rrr/|rrr| και η συνάρτηση fkkk(nnn) καλείται πλάτος σκέδασης. Αφήνουμε την αυ-
στηρή δικαιολόγηση της Εξ. (17.3), όπως και την απόδειξη της σχέσης ορθοκανονικότητας, για το Κεφ.
8.3, όπου θα αναπτύξουμε μία γενικότερη θεωρία. Για την ώρα παρατηρούμε ότι στο επίπεδο κλασι-
κών κυμάτων, η Εξ. (17.3) είναι ένας γραμμικός συνδυασμός ενός επίπεδου κύματος (που αντιστοιχεί
στην εισερχόμενη δέσμη) και ενός σφαιρικού κύματος (που αντιστοιχεί στα σκεδασμένα σωμάτια).
Αυτή η επιλογή οδηγεί σε ιδιαίτερα απλή μορφή για την κυματοσυνάρτηση των σωματιδίων ψt(rrr)
μετά τη σκέδαση.

Για να το επιβεβαιώσουμε χρησιμοποιούμε την ανάλυση της μονάδας για τον τελεστή χρονικής
εξέλιξης, προκειμένου να γράψουμε

ψt(rrr) =

∫
d3k⟨rrr|kkk⟩e−iEkkkt⟨kkk|ψ0⟩, (17.4)

όπου το rrr βρίσκεται στην περιοχή όπου το δυναμικό μηδενίζεται.
Βρίσκουμε ότι

⟨kkk|ψ0⟩ =
1

(2π)3/2

∫
d3r

[
e−ikkk·rrr + f ∗

kkk (nnn)
e−ikr

r

]
ψ0(rrr) (17.5)

≃ ψ̃0(kkk) +
1

(2π)3/2r0
f ∗
kkk (−nnn0)

∫
d3re−ikrψ0(rrr), (17.6)

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η ψ0 είναι στενά συγκεντρωμένη γύρω από την ακτινική συ-
ντεταγμένη r = r0 και μοναδιαίο διάνυσμα nnn = −ppp0/|ppp0| := −nnn0. Επίσης γράφουμε kr ≃ kkk′ · rrr,
όπου kkk′ = −knnn0, αφού η κυματοσυνάρτηση είναι επικεντρωμένη σε σημεία που αντιστοιχούν σε
μοναδιαίο διάνυσμα−nnn0. Άρα,

⟨kkk|ψ0⟩ ≃ ψ̃0(kkk) +
1

r0
f ∗
kkk (−nnn0)ψ̃0(kkk

′), (17.7)

Καθώς |kkk′ − ppp0| = p0 + k >> ∆p, ψ̃0(kkk
′) ≃ 0, οπότε καταλήγουμε ότι

⟨kkk|ψ0⟩ ≃ ψ̃0(kkk), (17.8)

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (17.4), και γράφοντας fkkk(nnn) = |fkkk(nnn)|eiχkkk(nnn) παίρνουμε

ψt(rrr) = ψ
(0)
t (rrr) +

1

(2π)3/2r

∫
d3k|fkkk(nnn)|eikr−iEkkkt+iχkkk(nnn)ψ̃0(kkk), (17.9)
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όπου ψ(0)
t (rrr) η εξέλιξη της αρχικής κατάστασης κάτω από τη Χαμιλτονιανή του ελεύθερου σωματι-

δίου. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο όρος αντιστοιχεί στο κλάσμα της αρχικής δέσμης που δεν
έχει σκεδαστεί. Για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος στην Εξ. (17.9), χρησιμοποιούμε τη μέθοδο
αναπτύγματος της φάσης για μονοχρωματικά κυματοπακέτα—βλ. ένθετο 2.2.

Συγκεκριμένα προσεγγίζουμε |fkkk(nnn)| ≃ |fppp0(nnn)|, ενώ από τις φάσεις κρατάμε όρους μέχρι πρώ-
της τάξης ως προς kkk − ppp0,

Ekkk ≃ Eppp0 +
ppp0
m

· (kkk − ppp0), k ≃ p0 + nnn0 · (kkk − ppp0), (17.10)

χkkk(nnn) = χppp0(nnn) + bbbppp0(nnn) · (kkk − ppp0) (17.11)

όπου bbbppp0(nnn) = ∇kkkχkkk(nnn)|kkk=ppp0 .
Μ’ αυτήν την προσέγγιση, η ολοκλήρωσηως προςkkk δίνει απλά έναν αντίστροφο μετασχηματισμό

Φουριέ για την ψ0,

ψt(rrr) = ψ
(0)
t (rrr) +

fppp0(nnn)

r
eiEppp0 t−ibbbppp0 (nnn)·ppp0ψ0[nnn0r −

ppp0
m
t+ bbbppp0(nnn)]. (17.12)

H ποσότητα bbbppp0(nnn) είναι ουσιαστικά μία ενεργή μετατόπιση του σωματιδίου λόγω της αλληλεπίδρα-
σης. Είναι τυπικά της τάξης μεγέθους της εμβέλειας του δυναμικού, άρα πολύ μικρότερη από το r.
Μπορεί λοιπόν να αγνοηθεί στο όρισμα τηςψ0, καθώς και στη φάση για επαρκώς μεγάλους χρόνους.
Οπότε,

ψt(rrr) = ψ
(0)
t (rrr) +

fppp0(nnn)

r
eiEppp0 tψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]. (17.13)

Εφόσον ο χρόνος t δεν είναι υπερβολικά μεγάλος, ώστε να υπάρχει έντονη διασπορά του κυμα-
τοπακέτου, ο όρος ψ(0)

t (rrr) είναι διάφορος του μηδενός μόνο για εξαιρετικά μικρές γωνίες γύρω από
το διάνυσμαnnn0. Άρα για οποιοδήποτε άλλη κατεύθυνση, η πυκνότητα πιθανότητας ως προς τη θέση
rrr σε μία χρονική στιγμή t είναι

|ψt(rrr)|2 =
|fppp0(nnn)|

2

r2
|ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]|2 (17.14)

Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ότι ένα σωμάτιο θα ανιχνευθεί οποιαδήποτε στιγμή από
έναν στοιχειώδη ανιχνευτή που βρίσκεται στο rrr. Αυτού του είδους η πιθανότητα είναι δύσκολο να
υπολογιστεί, ο κανόνας τουΜπορν δίνει την πιθανότητα σε μία δεδομένη χρονική στιγμή κάθε φορά,
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αθροίσουμε πιθανότητες από διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ωστόσο παρατηρούμε, η πυκνότητα πιθανότητας |ψt(rrr)|2 εξαρτάται από το nnn μόνο μέσω του
|fppp0(nnn)|

2, ενώη εξάρτησηαπό το t είναι μέσω τουσυνδυασμού r−p0
m
t. Άραουσιαστικάηολοκλήρωση

ως προς r, που επιτρέπεται από τον κανόνα του Μπορν, είναι ισοδύναμη με ολοκλήρωση ως προς
χρόνο.

Υπολογίζουμε έτσι την πιθανότητα Prob(nnn, t)δΩ το σωμάτιο να βρίσκεται τη χρονική στιγμή t
εντός μίας στερεάς γωνίας ανοίγματος δΩ γύρω από το nnn,

Prob(nnn, t)δΩ := δΩ

∫ ∞

r

r′2dr′|ψt(r′,nnn)|2 = δΩ|fppp0(nnn)|
2

∫ ∞

r

dr|ψ0(nnn0(r
′ − p0

m
t))|2

= δΩ|fppp0(nnn)|
2

∫ ∞

r′− p0
m
t

dx3|ψ0(0, 0, x3)|2, (17.14)

όπου θέσαμε x3 = r′ − p0
m
t.
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Για t >> m(r0 + r)/p0 μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κάτω όριο της ολοκλήρωσης με το
−∞, οπότε η Εξ. (17.14) ορίζει μία πυκνότητα πιθανότητας p(nnn) ως προς τις δυνατές κατευθύνσεις
των εξερχόμενων σωματιδίων

p(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2

A
, (17.15)

όπου η διατομή της προσπίπτουσας δέσμης όπως προκύπτει από την Εξ. (17.2).

17.1.3 Ενεργός διατομή

Δείξαμε ότι η πιθανότητα ανίχνευσης σωματιδίων κινούμενα προς την κατεύθυνση nnn είναι ο λό-
γος μιας ποσότητας σ(nnn) με διαστάσεις εμβαδού προς τη διατομή της αρχικής δέσμης,

p(nnn) =
σ(nnn)

A
. (17.16)

Αυτό το συμπέρασμα είναι γενικό σε πειράματα σκέδασης, αν και αποτελεί μία μη τετριμμένη
πρόβλεψη της κβαντικής θεωρίας. Η ποσότητα σ(nnn) στον αριθμητή καλείται διαφορική ενεργός δια-
τομή. Είναι μετρήσιμη ποσότητα: χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε το κλάσμα των αρχικών σωματιδίων
που μετρήθηκε στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και τη διατομή της αρχικής δέσμης.

Βεβαίως, η ανάλυση που κάναμε εδώ υποθέτει ένα και μοναδικό σωμάτιο στον στόχο. Αν έχουμε
N σωματίδια του στόχου εντός της διατομής της εισερχόμενης δέσμης και θεωρούμε ότι η πιθανό-
τητα σκέδασης από καθένα είναι τόσο μικρή ώστε η πολλαπλή σκέδαση να είναι αμελητέα, πολλα-
πλασιάζουμε την Εξ. (17.16) με τοN για να πάρουμε την παρατηρήσιμη πυκνότητα πιθανότητας.

Στη σκέδαση από δυναμικό που μελετήσαμε εδώ, δείξαμε ότι

σ(nnn) = |fppp0(nnn)|
2. (17.17)

Η πυκνότητα πιθανότητας (17.16) δεν είναι κανονικοποιημένη στη μονάδα, δεδομένου ότι αγνοή-
σαμε το κλάσμα των σωματιδίων που δεν σκεδάστηκαν . Αν ολοκληρώσουμε ως προς όλες τις γωνίες
παίρνουμε την ολική πιθανότητα σκέδασης ptot = σtot/A, όπου

σtot =

∫
d2nnnσ(nnn) (17.18)

καλείται ολική ενεργός διατομή. Η ολική πιθανότητα σκέδασης είναι γενικά μικρότερη της μονάδας
και πάντα υπάρχει μη μηδενική πιθανότητα μη-σκέδασης¹, ίση με 1− psc.

Αυτό που πετύχαμε με την παραπάνωανάλυση είναι να εκφράσουμε την πιθανότητα ανίχνευσης,
και άρα την ενεργό διατομή, ως συνάρτηση της ποσότητας fk(θ) που ορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα
της Χαμιλτονιανής. Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για τη σκέδαση, μπορούμε
να προσδιορίσουμε τις παρατηρήσιμες ποσότητες χωρίς να χρειαστεί να λύσουμε κάποια εξίσωση
χρονικής εξέλιξης. Αρκεί η επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών για τη Χαμιλτονιανή Ĥ , και η εύρεση
των ιδιοσυναρτήσεων που έχουν ασυμπτωτική συμπεριφορά όπως στην Εξ. (17.3).

¹Στη γλώσσα της θεωρίας πιθανοτήτων αυτό σημαίνει ότι ο δειγματικός χώρος του πειράματος που εξετάσαμε είναι
Γ = S2 ∪ {OXI}, δηλαδή η ένωση της μοναδιαίας σφαίρας S2 των κατευθύνσεων με το μονοσύνολο που περιέχει το
ενδεχόμενοOXI της μη-σκέδασης.
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17.1.4 Το οπτικό θεώρημα
Η Εξ. (17.17) ισχύει για όλες τις κατευθύνσειςnnn εκτός από αυτές που σχηματίζουν γωνία της τάξης

∆x/r με τον άξονα ppp0. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει την Εξ. (17.13) για
να υπολογίσει τις σχετικές πιθανότητες.

H Εξ. (17.13) δίνει

|ψt(rrr)|2 = |ψ(0)
t (rrr)|2 +

|fppp0(nnn)|
2

r2
|ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]|2

+
2

r
Re
[
fppp0(nnn)e

iEppp0 tψ
∗(0)
t (rrr)ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]
]
. (17.18)

Με βάση τη λογική που αναπτύξαμε παραπάνω, η πυκνότητα πιθανότητας p(nnn) ως προς τις κα-
τευθύνσεις των σωματιδίων ισούται με

∫∞
r
r′2dr′|ψt(rrr)|2 για επαρκώς μεγάλο t, ενώ η αντίστοιχη

ποσότητα p(0)(nnn) απουσία στόχου είναι
∫∞
r
r′2dr′|ψ(0)

t (rrr)|2, πάλι στο όριο μεγάλου χρόνου. Εφαρ-
μόζοντας τα αντίστοιχα ολοκληρώματα στην Εξ. (17.18), παίρνουμε

p(nnn)− p(0)(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2

A
+ 2Re

[
eiEppp0 t

∫ ∞

r

r′dr′fppp0(nnn)ψ
∗(0)
t (rrr)ψ0[nnn0(r

′ − p0
m
t)]

]
. (17.19)

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αναπτύγματος φάσης, προκειμένου να προσεγγίσουμε

ψ
(0)
t (rrr) = e−iEppp0 tψ0(rrr − ppp0t/m). (17.20)

H Εξ. (17.19) γράφεται

p(nnn)− p(0)(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2

A
+ 2Re

[∫ ∞

r

r′dr′fppp0(nnn)ψ
∗
0(rrr

′ − ppp0t/m)ψ0[nnn0(r
′ − p0

m
t)]

]
. (17.21)

Το γινόμενο ψ∗
0(rrr

′ − ppp0t/m)ψ0[nnn0(r
′ − p0

m
t)] είναι διάφορο του μηδενός μόνο αν r′|nnn − nnn0| < ∆x.

Αφού στο ολοκλήρωμα r′ ≥ r, η παραπάνω συνθήκη γράφεται |nnn − nnn0| < ∆x/r. ή ισοδύναμα
4 sin2 θ

2
< ∆x/r, όπου θ η γωνία μεταξύ των nnn και nnn0 οσοδήποτε μικρή. Για επαρκώς μεγάλο r, η

γωνία θ γίνεται εξαιρετικά μικρή, οπότε 4 sin2 θ
2
≃ θ2, οπότε καταλήγουμε στη συνθήκη

|θ| <
√

∆x

r
. (17.22)

Αυτό σημαίνει ότι ο όρος του ολοκληρώματος είναι ανάλογος μίας προσεγγιστικής συνάρτησης δέλτα
στη μοναδιαία σφαίρα δ2ϵ (nnn,nnn0). Η ακριβής συνάρτηση δέλτα ορίζεται από τη συνθήκη

lim
ϵ→0

∫
d2nnnδϵ(nnn,nnn0)f(nnn) = f(nnn0. (17.23)

Στην προκειμένη περίπτωση, το ϵ είναι της τάξης
√

∆x
r
. Οπότε η Εξ. (17.21) γράφεται ως

p(nnn)− p(0)(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2

A
+ Cδ2ϵ (nnn,nnn0). (17.24)

Για να υπολογίσουμε την ποσότητα C, ολοκληρώνουμε και τα δύο σκέλη της Εξ. (17.24) ως προς
nnn. Για μεγάλους χρόνους (t >> m(r0 + r)/p0), οι πυκνότητες πιθανότητας p(nnn) και p(0)(nnn) είναι
κανονικοποιημένες στη μονάδα, οπότε σtot/ + C = 0. H Εξ. (17.24) δίνει

p(nnn)− p(0)(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2 − σtotδ
2
ϵ (nnn,nnn0)

A
. (17.25)
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H ενεργός διατομή σκέδασης στην κατεύθυνση nnn0 είναι μικρότερη από αυτή που προβλέπει η Εξ.
(17.16). Επίσης p(nnn0) − p(0)(nnn) < 0 αριθμός των σωματιδίων στην κατεύθυνση nnn0 ύστερα από τη
σκέδαση πρέπει να είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο απουσία σκέδασης και η διαφορά να ισούται
ακριβώς με τον αριθμό των σωματιδίων που σκεδάστηκαν στις άλλες κατευθύνσεις.

Μπορούμε επίσης να ολοκληρώσουμε την Εξ. (17.18) ως προς όλο το χώρο. Λόγω κανονικοποίη-
σης

∫
d3r|ψt(rrr)|2 =

∫
d3r|ψ(0)

t (rrr)|2 = 1. Από την άλλη,
∫
dr

|fppp0 (nnn)|
2

r2
|ψ0[nnn0(r− p0

m
t)]|2 =

∫
d2nnnp(nnn) =

σtot/A. Σε συνδυασμό με την Εξ. (17.20), παίρνουμε

σtot = −2ARe
[∫

d3r

r
fppp0(nnn)ψ

∗
0(rrr −

ppp0
m
t)ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]

]
= −2ARe

[
fppp0(nnn0)D

]
. (17.26)

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι το γινόμενο ψ∗
0(rrr −

ppp0
m
t)ψ0[nnn0(r − p0

m
t) είναι διάφορο του

μηδενός μόνο για εξαιρετικά μικρή γωνία θ μεταξύ τωνnnn καιnnn0, για να αντικαταστήσουμε το fppp0(nnn)
με το fppp0(nnn0). Μένει να υπολογίσουμε την ποσότητα

D :=

∫
d3r

r
ψ∗
0(rrr −

ppp0
m
t)ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)

= 2π

∫ ∞

0

rdr

∫ π

0

dθ sin θψ∗
0(0, 0, r cos θ − p0t/m)ψ0(0, 0, r − p0t/m).

Για ναυπολογίσουμε τοολοκλήρωμαωςπρος θ, θέτουμε ξ = cos θ γράφουμεψ0(0, 0, x) =
∫
dkeikxψ̃(k).

Παίρνουμε∫ π

0

dθ sin θψ0(0, 0, r cos θ − p0t/m) =

∫
dkψ0(k)

∫ π

0

e−ikp0t/m
∫ 1

−1

dξeikrξ

=

∫
dk

ikr
ψ0(k)

∫ π

0

(eik(r−p0t/m) − e−k(−r−p0t/m))

≃ 1

ip0r
[ψ0(0, 0, r − p0t/m)− ψ0(0, 0,−r − p0t/m)] , (17.23)

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η ψ̃0 είναι στενά συγκεντρωμένη γύρω από το p0.
Καθώς ψ∗

0(0, 0,−r − p0t/m)ψ0(0, 0, r − p0t/m) ≃ 0, υπολογίζουμεD = 2πi
p0

∫∞
0
dr|ψ0(0, 0, r −

p0t/m)|2. Για επαρκώς μεγάλο t, ισχύει η Εξ. (17.2) για το ολοκλήρωμα, οπότε D = 2π
ip0

, και η Εξ.
(17.26) γίνεται

σtot =
4π

p0
Imfppp0(nnn0) (17.24)

Η Εξ. (17.24) καλείται οπτικό θεώρημα, δεδομένου ότι πρωτοαποδείχθηκε στα πλαίσια της σκέδασης
κλασικών ΗΜ κυμάτων.

Μας επιτρέψει να γράψουμε την Εξ. (17.24) ως μία τοπική εξίσωση ως προς τις κατευθύνσεις
σκέδασης, δηλαδή χωρίς να εμφανίζεται η ολοκληρωμένη ποσότητα σtot,

p(nnn)− p(0)(nnn) =
|fppp0(nnn)|

2 − 4π
p0
Imfppp0(nnn)δ

2
ϵ (nnn,nnn0)

A
(17.25)

Δεδομένου ότι |fppp0(nnn)| ≥ Imfppp0(nnn), μία συνέπεια του οπτικού θεωρήματος είναι η ανισότητα

σ(nnn0) ≥
p20σ

2
tot

16π2
(17.26)

381



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η μέση ενεργός διατομή σ̄ ορίζεται ως σtot/4π, οπότε η Εξ. (17.26) δίνει

σ(nnn0)

σ̄
≥ πσtot

λ2
, (17.27)

όπου λ το μήκος κύματος ντεΜπρέιγ ενός σωματιδίου. Αν η ενεργός διατομή δεν ελαττώνεται με την
ενέργεια πιο γρήγορα από 1/E, ο λόγος σtot/λ2 μπορεί να γίνει σημαντικά μεγαλύτερος της μονάδας
και άρα η διαφορική ενεργός διατομή στην κατεύθυνση nnn0 να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μέση
ενεργό διατομή. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σκεδαζόμενων σωματιδίων σχημα-
τίζει μικρή γωνία με το nnn0. Το οπτικό θεώρημα προβλέπει λοιπόν ότι σε επαρκώς μεγάλες ενέργειες
κυριαρχεί η εμπροσθοσκέδαση.

17.1.5 Ταυτοτικά σωμάτια
Όπως είδαμε στο Κεφ. 13.1, η αλληλεπίδραση ενός σωματιδίου με ένα δυναμικό είναι ισοδύναμη

με την αλληλεπίδραση δύο σωματιδίων στο σύστημα του κέντρου μάζας τους, εφόσον ταυτίσουμε το
διάνυσμα θέσης rrr του ενός σωματιδίου με το διάνυσμα σχετικής θέσης των δύο σωματιδίων rrr1−rrr2.
Ωστόσο όταν έχουμε δύο σωμάτια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη στατιστική τους.

Αν η αλληλεπίδραση των σωματιδίων δεν εξαρτάται από το σπιν, τότε μπορούμε να εξετάσουμε
τη συνέπεια της στατιστικής τους απλά συμμετροποιώντας ή αντισυμμετροποιώντας την αρχική κα-
τάσταση. Η εναλλαγή των σωματιδίων είναι ισοδύναμημε την αλλαγήπροσήμου τουrrr, δηλαδήμετα-
σχηματισμού πάριτυ. Η μέση θέση και ορμή της αρχικής κατάστασης μετασχηματίζεται ως (rrr0, ppp0) →
(−rrr0,−ppp0).

H (αντι)συμμετροποίηση είναι ισοδύναμη με την αντικατάσταση της αρχικής κατάστασηψ0(rrr) με
την 1√

2
[ψ0(rrr)± ψ0(−rrr)]. Η χρονικά εξελιγμένη κυματοσυνάρτηση αντικαθίσταται με την

ψt(rrr) =
1√
2
[ψt(rrr)± ψt(−rrr)] +

1√
2

[
fppp0(nnn)± f−ppp0(nnn)

] eiEppp0 t

r
ψ0[nnn0(r −

p0
m
t)]. (17.28)

Οπότε καταλήγουμε ότι για οποιαδήποτε κατεύθυνση nnn ̸= ±nnn0,

σ(nnn) =
1

2
|fppp0(nnn)± f−ppp0(nnn)|

2. (17.29)

Έστω ότι τα σκεδαζόμενα σωμάτια είναι ηλεκτρόνια. Αν το ολικό σπιν τους είναι S = 0, η χωρική
συνάρτηση είναι συμμετρική, άρα ισχύει το πρόσημο+ στην Εξ. (17.29). Αν S = 1, η χωρική συνάρ-
τηση είναι αντισυμμετρική, άρα ισχύει το πρόσημο−. Αν έχουμε κατάσταση πλήρους άγνοιας για τα
σπιν, τότε έχουμε πιθανότητα 3

4
για S = 1 και 1

4
για S = 0, οπότε

σ(nnn) =
3

8
|fppp0(nnn)− f−ppp0(nnn)|

2 +
1

8
|fppp0(nnn) + f−ppp0(nnn)|

2

=
1

2
|fppp0(nnn)|

2 +
1

2
|f−ppp0(nnn)|

2 − 1

4
Re
[
f ∗
ppp0
(nnn)f−ppp0(nnn)

]
. (17.29)

17.2 Η προσέγγιση Μπορν
Αν το δυναμικό είναι ασθενές σε σχέση με την κινητική ενέργεια του σωματιδίου, μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση Μπορν, η οποία προσφέρει ένα γρήγορο και απλό υπολογισμό
του πλάτους σκέδασης.

Έστω ότι το δυναμικό είναι ασθενές, υπό την έννοια ότι είναι ανάλογο μιας αδιάστατης παρα-
μέτρου λ << 1. Αφού το πλάτος σκέδασης f(nnn) είναι μηδέν απουσία δυναμικού, περιμένουμε ότι
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θα είναι κι αυτό ανάλογο του λ. Η προσέγγιση Μπορν συνίσταται στο να κρατήσουμε τους όρους
χαμηλότερης τάξης ως προς λ στην εξίσωση ιδιοτιμών Ĥ|kkk⟩ = k2

2m
|kkk⟩, για τα ιδιοδιανύσματα |kkk⟩ της

Εξ. (17.3). Γράφοντας Ĥ = − 1
2m

∇∇∇2 + V (rrr), η εξίσωση ιδιοτιμών δίνει

(∇2 + k2)

(
eikr

r
fkkk(nnn)

)
= 2mV (rrr)

[
eikkk·rrr +

eikr

r
f(nnn)

]
. (17.30)

Όλοι οι όροι είναι τάξης λ, εκτός από τον όρο που περιέχει το γινόμενο V (rrr)f(nnn), ο οποίος είναι
τάξης λ2. Η προσέγγισηΜπορν συνίσταται στην αγνόηση αυτού του όρου, οπότε η Εξ (17.30) γίνεται

(∇2 + k2)

(
eikr

r
fkkk(nnn)

)
= 2mV (rrr)eikkk·rrr. (17.31)

Η παραπάνω εξίσωση λύνεται με τη μέθοδο των συναρτήσεων Γκριν. Η λύση της είναι της μορφής

eikr

r
f(nnn) = 2m

∫
d3r′G(rrr − rrr′)V (rrr′)eikkk·rrr

′
, (17.32)

όπου G(rrr) είναι μία συνάρτηση Γκριν του διαφορικού τελεστή (∇2 + k2), δηλαδή μια λύση της εξί-
σωσης

(∇2 + k2)G(rrr) = δ(3)(rrr). (17.33)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι∇2r−1 = −4πδ(3)(rrr), βλέπουμε αμέσως ότι οι συναρτήσεις −e±ikr/(4πr)
είναι λύσεις της Εξ.(17.33), όπως και οι γραμμικοί συνδυασμοί της μορφής

−[aeikr + (1− a)e−ikr]/(4πr)

για τυχαίο a. Για να ισχύει η Εξ. (17.34), πρέπει οι λύσει να έχουν ασυμπτωτική εξάρτηση από το r
της μορφής eikr

r
. Άρα η μοναδική δυνατή επιλογή είναι a = 1. Οπότε βρίσκουμε ότι

eikr

r
fkkk(nnn) = −m

2π

∫
d3r′

eik|rrr−rrr
′|

|rrr − rrr′|
eikkk·rrr

′
V (rrr′), (17.33)

Η παραπάνω εξίσωση ισχύει ασυμπτωτικά για μακροσκοπικά μεγάλες τιμές του r, ενώ το δυνα-
μικό είναι διάφορο του μηδενός μόνο για |rrr′| μικρότερο από την εμβέλεια του δυναμικού, που εί-
ναι μικροσκοπική ποσότητα. Άρα μπορούμε να προσεγγίσουμε |rrr − rrr′| =

√
r2 − 2rrr · rrr′ + r′2 ≃√

r2 − 2rrr · rrr′ = r
√

1− 2rrr · rrr′/r2 ≃ r(1 − rrr · rrr′)/r2) = r − nnn · rrr′. Στον παρονομαστή αρκεί η
προσέγγιση |rrr − rrr′| ≃ r. Καταλήγουμε ότι

fkkk(nnn) =
m

2π

∫
d3re−iqqq·rrrV (rrr), (17.34)

όπου qqq = knnn − kkk είναι η διαφορά μεταξύ της ορμής του εξερχόμενου σωματιδίου που ανιχνεύεται
και του εισερχόμενου. Στην προσέγγιση Μπορν, το πλάτος σκέδασης εξαρτάται από τα διανύσματα
kkk και nnn μόνο μέσω του qqq.

Γιαακτινικό δυναμικό, επιλέγουμε τοqqq στονάξονα 3, οπότε υπολογίζοντας τοολοκλήρωμα (17.34)
σε σφαιρικές συντεταγμένες βρίσκουμε

f(qqq) = −m

2π

∫ ∞

0

drr2V (r)

∫ π

0

dθ sin θe−iqr cos θ
∫ 2π

0

dϕ = −2m

q

∫ ∞

0

drrV (r) sin(qr). (17.35)
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Βλέπουμε ότι το πλάτος σκέδασης εξαρτάται μόνο από το μέτρο του qqq. Αμέσως υπολογίζουμε ότι
q2 = 2k2(1 + cos θ) = 4k2 sin2 θ

2
, όπου cos θ = kkk · nnn/k. Άρα ,

q = 2k sin
θ

2
. (17.36)

Παράδειγμα 17.1. Για δυναμικό Γιουκάβα V (r) = ge−µr/r, η Εξ. (17.35) δίνει

f(q) = −2mg

q

∫ ∞

0

dre−µr sin(qr) = − 2mg

q2 + µ2
. (17.37)

Οπότε η διαφορική ενεργός διατομή είναι

σ(θ) =
4m2g2(

µ2 + 4k2 sin2 θ
2

)2 . (17.38)

Η ολική ενεργός διατομή είναι

σtot = 4m2g2(2π)

∫ π

0

dθ sin θ
[µ2 + 2k2(1 + cos θ)]2

=
8πm2g2

µ4

∫ 2

0

dy(
1 + 2k2

µ2
y
)2 =

16πm2g2

µ2(µ2 + 4k2)
, (17.38)

όπου θέσαμε y = 1 + cos θ. Βλέπουμε ότι η ολική ενεργός διατομή ελαττώνεται με την ενέργεια.
Στο όριο µ→ 0, το δυναμικό Γιουκάβα ταυτίζεται δυναμικό Κουλόμπ, οπότε η Εξ. (17.38) γίνεται

σ(θ) =
m2g2

4k4 sin4 θ
2

=
g2

16E2 sin4 θ
2

. (17.39)

Η Εξ. (17.39) καλείται τύπος του Ράδερφορντ καθώς είχε υπολογιστεί στα πλαίσια της κλασικής φυ-
σικής για το περιβόητο πείραμα του Ράδερφορντ, που οδήγησε στο μοντέλο του για το άτομο.

Η ολική ενεργός διατομήαπειρίζεται στο όριοµ→ 0. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δυναμικό
Κουλόμπ είναι μεγάλης εμβέλειας, οπότε αυστηρά μιλώντας η Εξ. (17.3) δεν είναι ακριβής για την
ασυμπτωτική συμπεριφορά των ιδιοσυναρτήσεων του αντίστοιχου τελεστή Σρέντινγκερ.

17.3 Σκέδαση σε σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά

17.3.1 Υπολογισμός του πλάτους σκέδασης
Στησυνέχεια θα επικεντρωθούμεστην ειδικήπερίπτωσησφαιρικάσυμμετρικούδυναμικούV (rrr) =

V (r). Δεδομένου ότι η Χαμιλτονιανή είναι αναλλοίωτη κάτω από περιστροφές, το πλάτος σκέδασης
fkkk(nnn) πρέπει να παραμένει αναλλοίωτο κάτω από το μετασχηματισμό kkk → Rkkk και nnn → Rnnn, όπου
R γενικός πίνακας περιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι το fkkk(nnn) εξαρτάται μόνο από τις βαθμωτές πο-
σότητες που σχηματίζονται από τα διανύσματα kkk καιnnn, δηλαδή από το μέτρο k = |kkk| και τη γωνία θ
μεταξύ των δύο διανυσμάτων, cos θ = kkk · nnn/k. Θα γράφουμε λοιπόν το πλάτος σκέδασης ως fk(θ).

Στο Κεφ. 13.2.3 δείξαμε ότι οι ιδιοκαταστάσεις σκέδασης του τελεστή Σρέντινγκερ για σφαιρικά
συμμετρικό δυναμικό προσδιορίζονται από τις φασικές μετατοπίσεις δℓ(k) που χαρακτηρίζουν την
ασυμπτωτική συμπεριφορά της ιδιοσυνάρτησης για μεγάλα r. Περιμένουμε ότι το πλάτος σκέδασης
μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των φασικών μετατοπίσεων.

384



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ

Γράφουμε τη γενική έκφραση για μία ιδιοσυνάρτηση σκέδασης με ενέργεια E = k2

2m
στο όριο

μεγάλων αποστάσεων r,

ψk(r, θ, ϕ) =
1

kr

∞∑
ℓ=0

ℓ∑
m=−ℓ

cℓ,m sin
(
kr − ℓπ

2
+ δℓ(k)

)
Yℓm(θ, ϕ), (17.40)

όπου cℓ,m σταθερές. Το ζητούμενο είναι να επιλέξουμε τις σταθερές cℓ,m, έτσι ώστε η (17.41) να είναι
της μορφής (17.3). Λόγω της σφαιρικής συμμετρίας, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε το διάνυσμα
kkk στην Εξ. (17.3) να είναι στην κατεύθυνση 3, έτσι ώστε τα ιδιοδιανύσματα να μην εξαρτώνται από
τη γωνία ϕ. Αυτό σημαίνει ότι στην Εξ. (17.40) εμφανίζονται μόνο οι σφαιρικές αρμονικές Yℓ0(θ), οι
οποίες είναι ανάλογες του Pℓ(cos θ), όπου Pℓ τα πολυώνυμα Λεζάντρ—βλ. Εξ. (11.80). Οπότε μπο-
ρούμε να γράψουμε την ιδιοσυνάρτηση (17.41) ως

ψk(r, θ) =
1

kr

∞∑
ℓ=0

dℓ(2ℓ+ 1) sin
(
kr − ℓπ

2
+ δℓ(k)

)
Pℓ(cos θ), (17.41)

για κάποιες σταθερές dℓ. Αυτή η έκφραση πρέπει να εξισωθεί με την έκφραση eikr cos θ + fk(θ)e
ikr/r

της Εξ. (17.3). Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε το λεγόμενο ανάπτυγμα σε σφαιρικά κύματα,

eiρ cos θ =
∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)iℓjℓ(ρ)Pℓ(cos θ), (17.42)

η απόδειξη του οποίου δίνεται στο Ένθετο 17.1. Επίσης αναπτύσσουμε το πλάτος σκέδασης στη βάση
των πολυωνύμων Λεζάντρ fk(θ) =

∑∞
ℓ=0(2ℓ+ 1)fℓPℓ(cos θ). Η Εξ. (17.3)δίνει

ψk(r, θ) =
∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)

[
iℓjℓ(kr) + fℓ

eikr

r

]
Pℓ(cos θ). (17.43)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (13.45) για το όριο του μεγάλου r, παίρνουμε

ψk(r, θ) =
1

2ikr

∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)
{
eikr

[
iℓe−iℓπ/2 + 2ikfℓ

]
− e−ikr

(
iℓeiℓπ/2

)}
Pℓ(cos θ).

Εξισώνοντας με την Εξ. (17.41) παίρνουμε
∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)
[
eikr

(
1 + 2ikfℓ − dℓ(−i)ℓe+iδℓ(k)

)
−e−ikriℓ

(
iℓ − dℓe

−iδℓ(k)
)]
Pℓ(cos θ) = 0.

Ο μηδενισμός του συντελεστή του e−ikr δίνει dℓ = iℓeiδℓ(k). Ο μηδενισμός του συντελεστή του eikr
δίνει 2ikfℓ = dℓ(−i)ℓeiδℓ(k) − 1, και αντικαθιστώντας για το dℓ βρίσκουμε ότι

fℓ =
e2iδℓ − 1

2ikr
=

sin δℓeiδℓ
k

. (17.41)

Άρα το πλάτος σκέδασης είναι

fk(θ) =
1

k

∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1) sin δℓeiδℓPℓ(cos θ). (17.42)
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Η ολική ενεργός διατομή σκέδασης είναι σtot = 2π
∫ π
0
dθ sin θ|fk(θ)|2. Χρησιμοποιώντας την Εξ.

(4.17), υπολογίζουμε

σtot = 4π
∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)|fℓ|2 =
4π

k2

∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1) sin2 δℓ. (17.43)

Καθώς Pℓ(1) = 1, βρίσκουμε ότι Imfk(θ)(0) = 1
k

∑∞
ℓ=0(2ℓ + 1) sin2 δℓ = 4π

k
σtot, και άρα επιβεβαιώ-

νουμε το οπτικό θεώρημα.
Σε ότι αφορά τη σκέδαση ταυτοτικών σωματιδίων ισχύουν τα εξής. Για συμμετροποιημένη χω-

ρική κατάσταση, ψ(rrr) = ψ(−rrr), οπότε στο πλάτος σκέδασης συνεισφέρουν μόνο άρτιες τιμές του ℓ
που αντιστοιχούν σε θετική πάριτυ. Για αντισυμμετροποιημένη χωρική κατάσταση,ψ(rrr) = −ψ(−rrr),
οπότε στο πλάτος σκέδασης συνεισφέρουν μόνο περιττές τιμές του ℓ που αντιστοιχούν σε αρνητική
πάριτυ.

Ένθετο 17.1. Απόδειξη του αναπτύγματος (17.42).

Αφού τα πολυώνυμα Λεζάντρ αντιστοιχούν σε ορθοκανονική βάση στον χώρο Χίλμπερτ L2([−1, 1]), η Εξ.
(17.42) είναι ισοδύναμη με τον προσδιορισμό των συντελεστών του αναπτύγματος της συνάρτησης eiρx σ’
αυτή τη βάση ως ∫ 1

−1

dxeiρxPℓ(x) = 2iℓjℓ(x). (17.44)

Από τον τύπο του Ροντρίγκεζ,∫ 1

−1

dxeiρxPℓ(x) =
1

2ℓℓ!

∫ 1

−1

dxeiρx
dℓ

dxℓ
(x2 − 1)ℓ =

(−1)ℓ

2ℓℓ!

∫ 1

−1

dx(x2 − 1)ℓ
dℓeiρx

dxℓ

=
(−iρ)ℓ

2ℓℓ!

∫ 1

−1

dx(x2 − 1)ℓeiρx. (17.44)

Στην παραπάνω εξίσωση κάναμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες ℓ φορές και χρησιμοποιήσαμε το γεγονός
ότι d

n

dxℓ (x
2 − 1)ℓ|x=±1 = 0, για n < ℓ.

Παρατηρούμε ότι

1

ρ

∂

∂ρ

∫ 1

−1

dxeiρx =
i

ρ

∫ 1

−1

dxxeiρx =
i

2ρ

∫ 1

−1

d(x2 − 1)eiρx =
1

2

∫ 1

−1

dx(x2 − 1)eiρx. (17.45)

Επαναλαμβάνοντας την ίδια πράξη ℓ φορές παίρνουμε(
1

ρ

∂

∂ρ

)ℓ ∫ 1

−1

dxeiρx =
1

2ℓℓ!

∫ 1

−1

dx(x2 − 1)ℓeiρx. (17.46)

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (17.44) και χρησιμοποιώντας την Εξ. (13.41) παίρνουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα∫ 1

−1

dxeiρxPℓ(x) = (−iρ)ℓ
(
1

ρ

∂

∂ρ

)ℓ ∫ 1

−1

dxeiρx = 2iℓ(−ρ)ℓ
(
1

ρ

∂

∂ρ

)ℓ sin ρx
ρ

= 2iℓjℓ(x). (17.47)

17.3.2 Δυναμικό σκληρής σφαίρας
Στο παράδειγμα 13.1 είχαμε δείξει ότι για δυναμικό σκληρής σφαίρας, οι μετατοπίσεις φάσης

δίνονται από την Εξ. (13.52), tan δℓ = jℓ(ka)
ηℓ(ka)

, όπου a η ακτίνα της σκληρής σφαίρας. Αυτό σημαίνει
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Σχήμα 17.2: Η αδιάστατη διαφορική ενεργός διατομή σ(θ)/a2 για δυναμικό σκληρής σφαίρας ακτίνας a, ως
συνάρτηση του θ, για διαφορετικές τιμές της ενέργειας: (i) ka = 0, 5, (ii) ka = 1, (iii) ka = 2 και (iv) ka = 3.

ότι

e2iδℓ = −jℓ(ka)− iηℓ(ka)

jℓ(ka) + iηℓ(ka)
. (17.48)

και άρα ότι

fℓ = −1

k

jℓ(ka)

jℓ(ka) + iηℓ(ka)
. (17.49)

Η διαφορική ενεργός διατομήως συνάρτηση της γωνίας θ δίνεται στο Σχ. 17.2. Παρατηρούμε ότι όσο
μεγαλώνει η ενέργεια, η εμπροσθοσκέδαση γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Η ολική ενεργός διατομή είναι

σtot =
4π

k2

∞∑
ℓ=0

(2ℓ+ 1)
jℓ(ka)

2

jℓ(ka)2 + nℓ(ka)2
. (17.50)

Στο όριο όπου x << ℓ, οι σφαιρικές συναρτήσεις Μπέσελ προσεγγίζονται ως (βλ. Ασκ. 13.7 )

jℓ(x) ≃
2ℓℓ!

(2ℓ+ 1)!
xℓ, ηℓ(x) ≃ −(2ℓ)!

2ℓℓ!
x−(ℓ+1), (17.51)

οπότε για ka << ℓ, tan δℓ = − 22ℓ(ℓ!)2

(2ℓ+1)!(2ℓ)!
(ka)2ℓ+1. Αυτή η ποσότητα είναι πολύ μικρότερη της μο-

νάδες σε απόλυτη τιμή, άρα η συνεισφορά στη ενεργό διατομή από στροφορμές ℓ >> ka είναι
αμελητέα. Στο κλασικό ανάλογο, ο λόγος ℓ/k είναι ίσος με την ελάχιστη απόσταση από το κέντρο
που περνά ένα σωμάτιο. Αν αυτή είναι μεγαλύτερη από την εμβέλεια του δυναμικού, τότε το σωμά-
τιο δεν σκεδάζεται. Κλασικά η πιθανότητα σκέδασης θα έπρεπε να είναι ακριβώς μηδέν για ℓ απλά
μεγαλύτερο του ka, κάτι που δεν ισχύει κβαντικά. Η έννοια της ελάχιστης απόστασης προϋποθέτει
ύπαρξη τροχιάς για το σωμάτιο, κάτι που είναι ασύμβατο με την κβαντική θεωρία.

Για πολύ μικρές ενέργειες (ka << 1), παίρνουμε δℓ ∼ (ka)2ℓ+1, οπότε η κυρίαρχη συνεισφορά
στην ενεργό διατομή προέρχεται από το ℓ = 0. Δηλαδή σε καλή προσέγγιση, η διαφορική ενεργός
διατομή δεν εξαρτάται από τη γωνία θ. Σ’ αυτό το όριο,

δ0 = −ka, (17.52)
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Σχήμα 17.3: Το γράφημα της συνάρτησης ζℓ(x) := jℓ(x)
2

jℓ(x)2+nℓ(x)2
για ℓ = 100.

οπότε η Εξ. (17.43) δίνει

σtot = 4πa2. (17.53)

Το αποτέλεσμα διαφέρει κατά έναν παράγοντα 4 από την κλασική έκφραση. Κλασικά σκεδάζονται
μόνο σωμάτια που πλησιάζουν το κέντρο σε απόσταση μικρότερη του a, οπότε σtot = πa2.

Για ταυτοτικά σωμάτια, και για συμμετροποιημένη χωρική κυματοσυνάρτηση, η Εξ. (17.29) δίνει

σtot = 8πa2. (17.54)

Για αντισυμμετροποιημένη χωρική κυματοσυνάρτηση, η κυρίαρχη συνεισφορά στις χαμηλές ενέρ-
γειες προέρχεται από το ℓ = 1, αφού ο όρος με ℓ = 0 δε συνεισφέρει. Καθώς δ1 = −2

3
(ka)3, η Εξ.

(17.29) δίνει

σtot =
32

3
a3k. (17.55)

Για υψηλές ενέργειες, ka >> ℓ, εξετάζουμε τη συμπεριφορά της ποσότητα ζℓ(x) := jℓ(x)
2

jℓ(x)2+nℓ(x)2

που εμφανίζεται στην Εξ. (17.50). Για μεγάλα ℓ, η ζℓ(x) συμπεριφέρεται ως εξής. Παίρνει αμελητέες
τιμές για x < ℓ, αποκτά ένα απότομο μέγιστο για x ≃ ℓ και για x > ℓ επιδεικνύει ταλαντωτική
συμπεριφορά. Μία ενδεικτική γραφική δίνεται στο Σχ 17.3.

Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλες τιμές του ka, μόνο όροι με ℓ < ka συνεισφέρουν στο άθροισμα
(17.50) για την σtot. Γι’ αυτούς τους όρους χρησιμοποιούμε την ασυμπτωτική έκφραση (13.45), οπότε
η Εξ. (17.48) δίνει ότι δℓ = −ka+ ℓπ

2
, ή ισοδύναμα

sin2 δℓ =
{

sin2 ka, ℓ = 2n
cos2 ka, ℓ = 2n+ 1

(17.56)

Σ’ αυτήν την προσέγγιση, δύο διαδοχικοί όροι ℓ = 2n και ℓ = 2n + 1 συνεισφέρουν στο σtot κατά
(4n+ 1) sin2 ka+ (4n+ 3) cos2 ka = 2(2n+ 1) + cos(2ka). Έτσι παίρνομε

σtot =
8π

k2

nmax∑
n=0

[
(2n+ 1) +

1

2
cos(2ka)

]
, (17.57)

όπου nmax = 1
2
ka >> 1 η μέγιστη τιμή του n για την οποία υπάρχει σημαντική συνεισφορά στο

άθροισμα. Βρίσκουμε ότι

σtot =
8π

k2
[n2
max + 2nmax +

1

2
nmax cos(2ka)] ≃

8π

k2
n2
max = 2πa2. (17.58)
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Σχήμα 17.4: Η ολική ενεργός διατομή σtot για δυναμικό σκληρής σφαίρας διαιρεμένη με την κλασική διατομή
πa2, ως συνάρτηση του ka.

Το αποτέλεσμα διαφέρει κατά έναν παράγοντα 2 από την κλασική έκφραση. Κλασικά σκεδάζονται
μόνο σωμάτια που πλησιάζουν το κέντρο σε απόσταση μικρότερη του a, οπότε σtot = πa2. Αφελώς
θα περιμέναμε να πάρουμε το κλασικό αποτέλεσμα στο όριο των μεγάλων ενεργειών, ωστόσο το
αποτέλεσμα διαφέρει κατά έναν παράγοντα 2. Η κλασική ανάλυση είναι εντελώς αναξιόπιστη ως
ποσοτικός οδηγός για τη σκέδαση είτε στις υψηλές είτε στις χαμηλές ενέργειες.

Σ’ αυτό το σύστημα, η ολική ενεργός διατομή είναι φθίνουσα συνάρτηση της ενέργειας, όπως
δείχνεται στο Σχ. 17.4.

17.3.3 Γενική συμπεριφορά του πλάτους σκέδασης
Η συμπεριφορά των μετατοπίσεωνφάσης και της ενεργού διατομής στο δυναμικό σκληρής σφαί-

ρας είναι τυπική για δυναμικά μικρής εμβέλειας. Για να το διαπιστώσουμε εξετάζουμε την περίπτωση
όπου ένα σωμάτιο μάζαςm βρίσκεται εντός ενός γενικού κεντρικού δυναμικού V (r) που μηδενίζεται
για r > a. Για r < a, η ακτινική κυματοσυνάρτησηRk,ℓ(r) είναι λύση της Εξ. (13.29) γιαE = k2

2m
. Για

r > a, η ακτινική κυματοσυνάρτηση δίνεται από την Εξ. (13.49). Η απαίτηση συνέχειας του Rk,ℓ(r)
και της πρώτης παραγώγου του στο r = a δίνει τις εξισώσεις

Rk,ℓ(a) = Cℓ(k) [cos δℓjℓ(ka)− sin δℓηℓ(ka)] (17.59)
R′
k,ℓ(a) = Cℓ(k)k [cos δℓj′ℓ(ka)− sin δℓη′ℓ(ka)] .) (17.60)

Ορίζουμε τη λογαριθμική παράγωγο

bℓ(k) := a
d lnRk,ℓ

dr
(a), (17.61)

η οποία είναι μία αδιάστατη ποσότητα. H Εξ. (6.60) σημαίνει ότι d
dk
bℓ(k) ≤ 0.

Από τις Εξ. (17.59—17.60) παίρνουμε

bℓ(k) = ka
cos δℓj′ℓ(ka)− sin δℓη′ℓ(ka)
cos δℓjℓ(ka)− sin δℓηℓ(ka)

, (17.62)

ή ισοδύναμα,

tan δℓ =
bℓ(k)jℓ(ka)− kaj′ℓ(ka)

bℓ(k)ηℓ(ka)− kaη′ℓ(ka)
. (17.63)

Βλέπουμε ότι οι μετατοπίσεις φάσης προσδιορίζονται πλήρως από τις λογαριθμικές παραγώγους
bℓ(k). Για bℓ(k) → ∞, tan δℓ → jℓ(ka)

ηℓ(ka)
, δηλαδή παίρνουμε τις ίδιες μετατοπίσεις φάσης με το δυνα-

μικό σκληρής σφαίρας. Τις τελευταίες θα τις συμβολίζουμε ως δ(0)ℓ .
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Για να κάνουμε εκπεφρασμένη τη σχέση των μετατοπίσεων φάσης δℓ και δ(0)ℓ , γράφουμε την Εξ.
(17.63) ως

e2iδℓ = −jℓ(ka)− iηℓ(ka)

jℓ(ka) + iηℓ(ka)

bℓ(k)− ka
j′ℓ(ka)−iη

′
ℓ(ka)

jℓ(ka)−iηℓ(ka)

bℓ(k)− ka
j′ℓ(ka)+iη

′
ℓ(ka)

jℓ(ka)+iηℓ(ka)

. (17.64)

Από την Εξ. (17.48) βλέπουμε ότι ο πρώτος όρος στο γινόμενο είναι απλά e2iδ
(0)
ℓ . Ορίζουμε

Qℓ(k) + iSℓ(k) =
j′ℓ(ka) + iη′ℓ(ka)

jℓ(ka) + iηℓ(ka)
, (17.65)

έτσι ώστε να γράψουμε την Εξ. (17.64) ως

e2iδℓ−2iδ
(0)
ℓ =

bℓ(k)−Qℓ(k) + iSℓ(k)

bℓ(k)−Qℓ(k)− iSℓ(k)
, (17.66)

οπότε

tan[δℓ − δ
(0)
ℓ ] =

Sℓ(k)

bℓ(k)−Qℓ(k)
, (17.67)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (13.42), βρίσκουμε ότι η ποσότητα

Sℓ(k) = ka
jℓ(ka)n

′
ℓ(ka)− j′ℓ(ka)ηℓ(ka)

j2ℓ (ka) + η2ℓ (ka)
=

1

ka[j2ℓ (ka) + η2ℓ (ka)]
(17.68)

είναι πάντα θετική, κάτι που θα αποδειχθεί σημαντικό αργότερα στη μελέτη του συντονισμού.
Για μικρές τιμές της ενέργειας χρησιμοποιούμε το ανάπτυγμα (17.51) για τις σφαιρικές συναρ-

τήσεις Μπέσελ, ενώ κρατάμε την τιμή bℓ(0) της λογαριθμικής παραγώγου για μηδενική ενέργεια.
Παίρνουμε

tan δℓ = − bℓ(0)− ℓ

bℓ(0) + ℓ+ 1

22ℓ(ℓ!)2

(2ℓ+ 1)!(2ℓ)!
(ka)2ℓ+1. (17.69)

Αυτό σημαίνει ότι για μικρές ενέργειες, οι μετατοπίσεις φάσης τείνουν στο μηδέν ως (ka)2ℓ+1. Άρα
η κυρίαρχη συνεισφορά σ΄ αυτό το όριο προέρχεται από τον όρο ℓ = 0, όπου

δ0 ≃ tan δ0 = − bℓ(0)

bℓ(0) + 1
ka. (17.70)

Συγκρίνοντας με την Εξ. (17.52) για το δ0 σε δυναμικό σκληρής σφαίρας, βλέπουμε ότι η ακτίνα που
χαρακτηρίζει τη σκέδαση σε χαμηλές ενέργειες είναι as = bℓ(0)

bℓ(0)+1
a, καθώς έτσι η ενεργός διατομή

γράφεται ως

σtot = 4πa2s. (17.71)

Η μόνη περίπτωση να μη μηδενίζεται το δ0 στις χαμηλές ενέργειες είναι αν bℓ(0) = −1. Για k = 0
και για r > a, η Εξ. (13.29) γίνεται (r2R′

0,0)
′ = 0, με γενική λύση R0,0(r) = c1 + c2a/r για κάποιες

σταθερές c1, c2. Η Εξ. (17.61) δίνει b0(0) = −c2/(c1 + c2), οπότε η συνθήκη bℓ(0) = −1 δίνει c1 = 0.
Αλλά τότε ηR0,0(r) πέφτει σαν 1/r στο άπειρο, άρα περιγράφει μία εντοπισμένη χωρικά κατάσταση,
αν και όχι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη.
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17.3.4 Συντονισμός
Εν γένει, η ολική ενεργός διατομή μεταβάλλεται αργά με την ενέργεια. Ωστόσο υπάρχουν περι-

πτώσεις όπου εμφανίζει απότομη μεταβολή για ένα μικρό διάστημα τιμών της ενέργειας και μετά
επιστρέφει σε προηγούμενες τιμές της. Αυτό το φαινόμενο καλείται συντονισμός.

Το απλούστερο παράδειγμα συντονισμού εμφανίζεται στη σκέδαση από πηγάδι δυναμικού,

V (r) =

{
−V0, r ≤ a
0, r > a

, (17.72)

όπου a, V0 > 0.
Για r < a, η Εξ. (13.29) είναι σαν την εξίσωση Σρέντινγκερ ελεύθερου σωματιδίου με ενέργεια

E + V0, οπότε η λύση είναι της μορφής jℓ(Kr), όπου ορίσαμε K =
√

2m(E + V0) =
√
K2

0 + k2

καιK0 =
√
2mV0. Από την Εξ. (17.61) παίρνουμε

bℓ(k) = Ka
j′ℓ(Ka)

jℓ(Ka)
. (17.73)

Έστω ότι το πηγάδι είναι βαθύ, υπό την έννοια ότι K0a >> 1. Τότε για μικρές τιμές του ℓ ισχύει η
προσέγγιση (13.45), οπότε

bℓ(k) = Ka cot(Ka− ℓπ

2
). (17.74)

Ενδιαφερόμαστε για τιμές της ενέργειας από μηδέν μέχρι ka της τάξης της μονάδας, κάτι που ση-
μαίνει ότι το Ka αυξάνει περίπου κατά k/K0 γύρω από την τιμή K0a. Για γενικές τιμές του K0a,
|bℓ(k)| ≃ K0a >> 1, οπότε από την Εξ. (17.63), tan δℓ ≃ jℓ(ka)

ηℓ(ka)
. Ωστόσο αν το K0a βρίσκεται κο-

ντά στο σημείο που μηδενίζεται η συνεφαπτομένη, το Ka μπορεί να πάρει τιμή που μηδενίζει την
συνεφαπτομένη με μικρή αλλαγή του k. Για ένα μικρό εύρος τιμών του k θα έχουμε bℓ(k) ≃ 0, και
άρα tan δℓ ≃

j′ℓ(ka)

η′ℓ(ka)
, δηλαδή έχουμε μία απότομη μετάβαση σε μία διαφορετική τιμή της μετατόπι-

σης φάσης. Δεδομένης της Εξ. (17.43), αυτό σημαίνει απότομη μεταβολή στην εξάρτηση της ολικής
ενεργούς διατομής από την ενέργεια.

Στο Σχ. 17.5, δίνουμε ένα παράδειγμα. Εξετάζουμε την ποσότητα σ0 = 4πk−2 sin2 δ0, που δίνει
τη συνεισφορά της σκέδασης με ℓ = 0 στην ολική ενεργό διατομή. Βλέπουμε ότι για ένα στενό
εύρος ενεργειών όντως υπάρχει απότομο άλμα στην ενεργό διατομή. Επίσης παρατηρούμε ότι ο
συντονισμός είναι ευαίσθητος στις τιμές της παραμέτρου K0a, καθώς εξαφανίζεται ακόμα και με
μία μικρή ποσοστιαία αλλαγή.

Από τη μελέτη του πηγαδιού δυναμικού κατανοούμε ότι εμφανίζεται συντονισμός όταν για κά-
ποια στροφορμή ℓ0 και (ι) για κάποια τιμή της ενέργειαςE0 μηδενίζεται η λογαριθμική παράγωγος bℓ
και (ιι) για ενέργειες έξω από ένα στενό εύρος∆E γύρω από το E0, |bℓ0| >> 1. Άρα σε συντονισμό,
η λογαριθμική παράγωγος σε απόσταση∆E γύρω από το E0 συμπεριφέρεται ως

bℓ0(E) = α(E0 − E), (17.75)

όπου α > 0 καθώς η λογαριθμική παράγωγος είναι φθίνουσα συνάρτηση της ενέργειας. Για να παίρ-
νει μεγάλες τιμές το |bℓ0| γρήγορα, πρέπει α∆E >> 1.

Υποθέτουμε ότι σ’ αυτό το εύρος τιμών της ενέργειας, η μεταβολή των ποσοτήτων Qℓ0(k) και
Sℓ0(k) με την ενέργεια είναι αμελητέα, έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε στην Εξ.
(17.67) με τις σταθερές τιμές Sℓ0(k0) και Qℓ0(k0), όπου k0 =

√
2mE. Είναι βολικό να ορίσουμε τις

σταθερές Γ = 2Sℓ0(k0)/α > 0 καιB = Qℓ0(k0)/α. Εφόσον οι τιμές των Sℓ0(k0) καιQℓ0(k0) είναι της
τάξης της μονάδας, Γ << ∆E και |B| << ∆E.

391



Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Σχήμα 17.5: Οι δύο γραφικές δίνουν τη συνεισφορά σ0 στην ολική ενεργό διατομή από κύματα με ℓ = 0, κα-
νονικοποιημένη προς 4πa2, ως συνάρτηση του γινομένου ka. Στην αριστερή γραφική,K0a = 23.552. Υπάρχει
σαφής συντονισμός για ka = 0.9. Στη δεξιά γραφική, όπου K0a = 23.709, δεν υπάρχει συντονισμός. Ο συ-
ντονισμός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις παραμέτρους του συστήματος.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Εξ. (17.67) δίνει

tan[δℓ0 − δ
(0)
ℓ0
] =

Γ

2(ER − E)
, (17.76)

όπου ορίσαμε την ενέργεια συντονισμούER := E0−B. Εφόσον |B| << ∆E, ηER βρίσκεται εντός
εύρους∆E από την E0.

Η Εξ. (17.76) λέει ότι όπως προσεγγίζουμε την ενέργεια συντονισμού από κάτω, η μετατόπιση
φάσης δℓ0 είναι πάντα μεγαλύτερη από δ(0)ℓ0

. Η διαφορά δℓ − δ
(0)
ℓ ξεκινά από μικρές θετικές τιμές και

γίνεται ίση με π
2
, για E = ER. Συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι να προσεγγίσει την τιμή π για ενέργειες

περίπου R +∆E.
Γενικά η γωνία δ(0)ℓ0

που αντιστοιχεί σε δυναμικό σκληρής σφαίρας είναι πολύ μικρότερη από π
2
.

Κοντά στο συντονισμό μπορούμε να την αγνοήσουμε και να γράψουμε

tan δℓ0 =
Γ

2(ER − E)
, (17.77)

άρα

sin2 δℓ0 =
tan2 δℓ0

1 + tan2 δℓ0
=

1
4
Γ2

(E − ER)2 +
1
4
Γ2
. (17.78)

Εφόσον όλες οι άλλες μετατοπίσεις φάσης πλην του συντονισμού είναι πολύ μικρότερες του π
2
,

η κυρίαρχη συνεισφορά στην ολική ενεργό διατομή προέρχεται από το συντονισμό, και άρα

σtot =
π(2ℓ0 + 1)

k2
Γ2

(E − ER)2 +
1
4
Γ2

(17.79)

Η Εξ. (17.79) καλείται εξίσωση Μπράιτ (Breit)-Βίγκνερ [264].

17.3.5 Χρονική καθυστέρηση
Επιστρέφουμε στην Εξ. (17.12) που δίνει την κυματοσυνάρτηση σε ένα πείραμα σκέδασης. Πα-

ρατηρούμε ότι η ποσότητα

τ(nnn) = −m
k
nnn0 · bbbppp0(nnn) = −m

k
nnn0 · Im (∇∇∇kkk log fkkk) (17.80)
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δίνει μία χρονική καθυστέρηση για το σωμάτιο που ανιχνεύθηκε στη διεύθυνσηnnn, η οποία οφείλεται
στη σκέδαση. Είχαμε δει αντίστοιχη ποσότητα για τη μονοδιάστατη σκέδαση στο Κεφ. 8.3.4.

Για κεντρικό δυναμικό, το πλάτος σκέδασης εξαρτάται από το kkk μόνο μέσω του k, οπότε η Εξ.
(17.80) γίνεται

τ(θ) = −Im
∂ log fE(θ)

∂E
. (17.81)

όπου E = k2

2m
.

Μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα τ(θ) χρησιμοποιώντας την έκφραση (17.42) για το
πλάτος σκέδασης. Στη γενική περίπτωση, η μορφή της τ(θ) είναι περίπλοκη. Απλοποιείται σημαντικά
όμως αν στο πλάτος σκέδασης κυριαρχεί ένας και μόνος όρος για συγκεκριμένη τιμή ℓ = ℓ0. Τότε η
χρονική καθυστέρηση τ δεν εξαρτάται από θ και είναι απλά

τ = −∂δℓ0
∂E

. (17.82)

Δύο περιπτώσεις είναι άμεσου ενδιαφέροντος. H πρώτη είναι το όριο χαμηλών ενεργειών, όπου κυ-
ριαρχεί η μετατόπιση φάσης δ0, όπως δίνεται από την Εξ. (17.70), βρίσκουμε

τ =
bℓ(0)

bℓ(0) + 1

ma

k
, (17.83)

δηλαδή η χρονική καθυστέρηση είναι της τάξης μεγέθους του χρόνου που χρειάζεται για να διανυθεί
η εμβέλεια του δυναμικού από ένα ελεύθερο σωμάτιο.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον συντονισμό, όπου η κυρίαρχη μετατόπιση φάσης δίνεται από
την Εξ. (17.77), οπότε

τ =
1
2
Γ

(E − ER)2 +
1
4
Γ2
. (17.84)

Για = ER, τ = 2Γ−1, δηλαδή η χρονική καθυστέρηση μπορεί να πάρει εξαιρετικά μεγάλες τιμές,
πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στην εμβέλεια του δυναμικού. Γι’ αυτό το λόγο λέμε
ότι ένας συντονισμός έχει χρόνο ‘ζωής’ της τάξης του Γ−1.

17.4 Γενική θεωρία σκέδασης

17.4.1 Ο τελεστής σκέδασης
Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύξαμε μία θεωρία σκέδασης για ελαστική σκέδαση σωματι-

δίου από δυναμικό, ή ισοδύναμα δύο σωματιδίων που αλληλεπιδρούν μέσω δυναμικού. Αυτό το
είδος σκέδασης έχει πολλές εφαρμογές, αλλά απέχει πολύ από το να είναι το γενικότερο δυνατό.
Μπορούμε να έχουμε μη ελαστικές σκεδάσεις, αλληλεπιδράσεις που εξαρτώνται από την ορμή και
το σπιν των σωματιδίων, ακόμα και αλληλεπιδράσεις στις οποίες τα εξερχόμενα σωμάτια είναι άλλα
από τα αρχικά. Στη γενική περίπτωση μάλιστα οι αλληλεπιδράσεις ορίζονται μέσω κβαντικών πεδίων
και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσουμε ποσότητες που να αντιστοιχούν στην ανίχνευση σωματι-
δίων σε συγκεκριμένα σημεία.

Η γενική θεωρία σκέδασης μεταφέρει τις βασικές ιδέες που αναπτύξαμε στα προηγούμενα κε-
φάλαια στη γενικότερη δυνατή περίπτωση. Το ζητούμενο είναι να γραφεί μια γενική έκφραση για
τις πιθανότητες σε πειράματα σκέδασης, η οποία να μην απαιτεί εκπεφρασμένη λύση της εξίσωσης
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χρονικής εξέλιξης, αλλά να μπορεί να προσδιοριστεί από τη μελέτη των ιδιοδιανυσμάτων της Χαμιλ-
τονιανής.

Θα θεωρήσουμε μία Χαμιλτονιανή Ĥ = Ĥ0+V̂ , όπου Ĥ0 είναι μια Χαμιλτονιανή που περιγράφει
ελεύθερα σωμάτια και V̂ γενικός τελεστής αλληλεπίδρασης . Δεν προσδιορίζουμε ούτε τον αριθμό
ούτε τη φύση των σωματιδίων, οπότε γενικά ο χώρος Χίλμπερτ θα είναι ένα τανυστικό γινόμενο από
χώρους Φοκ, έναν για κάθε τύπο σωματιδίου που ενδεχομένως να συμμετέχει στη διαδικασία της
σκέδασης. Θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζουμε πλήρως τη φασματική ανάλυση της Ĥ0, και γρά-
φουμε τη γενικευμένη εξίσωση ιδιοτιμών ως

Ĥ0|α⟩0 = Eα|α⟩0. (17.85)

Οι ενέργειες Eα παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές στο [0,∞). Γενικά, η Χαμιλτονιανή Ĥ0 έχει υψηλό
εκφυλισμό, οπότε επιλέγουμε τα διανύσματα |α⟩0 να ορίζουν μία γενικευμένη βάση. Συνήθως αυτή
αντιστοιχεί στις ορμές και τα σπιν όλων των δυνατών σωματιδίων.

Θα θεωρούμε ότι η βάση είναι συνεχής, οπότε θα γράφουμε το φασματικό θεώρημα ως

f(Ĥ0) =

∫
dαf(Eα)|α⟩00⟨α|. (17.86)

Το κρίσιμο βήμα στη μελέτη της σκέδασης από δυναμικό ήταν η επιλογή της γενικευμένης βάσης
(17.3) από ιδιοδιανύσματα του Ĥ . Η βάση αυτή ικανοποιεί την Εξ. (17.8), η οποία είναι ουσιώδης για
την απόδειξη της Εξ. (17.14), και από εκεί στην εύρεση της ενεργούς διατομής. Παρατηρούμε επίσης,
ότι για t < 0, η Εξ. (17.14) δίνει

ψt(rrr) ≃ ψ
(0)
t (rrr), (17.87)

αφού ο όρος της σκέδασης είναι ανάλογο του ψ0[nnn0(r − p0
m
t)], ο οποίος είναι αμελητέος για όλα τα

αρνητικά t. Θα χρησιμοποιήσουμε έναανάλογο της Εξ. (17.87) προκειμένου ναορίσουμε μία χρήσιμη
γενικευμένη βάση από ιδιοδιανύσματα της Ĥ , αντίστοιχης της (17.3).

Θεωρούμε ότι η αλληλεπίδραση V̂ δε μεταβάλλει βίαια τοφάσμα της Ĥ0, δηλαδήη Ĥ έχει επίσης
συνεχές φάσμα στο [0,∞), και ότι υπάρχουν βάσεις ιδιοδιανυσμάτων |α⟩ του Ĥ

Ĥ|α⟩ = Eα|α⟩, (17.88)

έτσι ώστε όταν το V̂ τείνει στο μηδέν, τα |α⟩ να ταυτίζονται με τα |α⟩0.
Από όλες τις δυνατές βάσεις |α⟩ ιδιοδιανυσμάτων του Ĥ επιλέγουμε μία, την οποία θα τη συμ-

βολίσουμε ως |α⟩+, με το εξής κριτήριο. Θεωρούμε μία αρχική κατάσταση |Ψ0⟩, η οποία να ικα-
νοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για ένα πείραμα σκέδασης. Αναλύουμε την |Ψ0⟩ στη βάση |α⟩0 ως
|Ψ0⟩ =

∫
dαψ(α)|α⟩0. Ορίζουμε τη βάση |α⟩+ από την απαίτηση-ανάλογο της Εξ. (17.87),

e−iĤ0t

∫
dαψ(α)|α⟩0 = e−iĤt

∫
dαψ(α)|α⟩+, για t

sc→ −∞, (17.89)

για όλα ταψ(α)πουαντιστοιχούν σε αρχικές καταστάσεις που οδηγούν σε σκέδαση. Το όριο t→ −∞
δεν είναι κυριολεκτικό, καθώς σ’ αυτό το όριο τα κυματοπακέτα έχουν διασπαρεί σ όλο το χώρο.
Εννοούμε ότι ο χρόνος είναι πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που γίνεται η σκέδαση, αλλά όχι τόσο
μεγάλο που η διασπορά να είναι σημαντική. Χρησιμοποιούμε το συμβολισμό sc πάνω από το βέλος
του ορίου για να τονίσουμε ότι δε μιλάμε για κυριολεκτικό μαθηματικό όριο. Τα ιδιοδιανύσματα |α⟩+
αποτελούν τη γενίκευση των ιδιοδιανυσμάτων (17.3) για τη σκέδαση σε δυναμικό, και καλούνται
καταστάσεις εισόδου (in states).
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Με τρόπο συμμετρικό ως προς την Εξ. (17.89), μπορούμε να ορίσουμε τις καταστάσεις εξόδου
(out states), ως τα ιδιοδιανύσματα |α⟩− που ικανοποιούν

e−iĤ0t

∫
dαψ(α)|α⟩0 = e−iĤt

∫
dαψ(α)|α⟩−, για t

sc→ ∞, (17.90)

για ψ(α) που αντιστοιχούν σε σκέδαση.
Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα μετάβασης |⟨ψf |e−iĤ(tf−ti)|ψi⟩|2 μεταξύ μίας αρχικής

κατάστασης |ψ⟩i τη χρονική στιγμή ti
sc→ −∞ και μίας τελικής κατάστασης |ψf⟩ τη χρονική στιγμή

tf
sc→ ∞. Αναπτύσσουμε τα κετ |ψ⟩i και |ψ⟩f στη βάση |α⟩0, οπότε

⟨ψf |e−iĤ(tf−ti)|ψi⟩ =
∫
dαdβψi(α)ψ

∗
f (β)0⟨β|e−iĤ(tf−ti)|α⟩0. (17.91)

Η Εξ. (17.89) σημαίνει ότι eiĤti |α⟩0 = eiEαti|α⟩+ και η Εξ. (17.90) ότιeiĤtf |β⟩0 = eiEβtf |β⟩−. Άρα, η
Εξ. (17.91) δίνει

⟨ψf |e−iĤ(tf−ti)|ψi⟩ =
∫
dαdβψi(α)ψ

∗
f (β)e

−iEβtf+iEαti
−⟨β|α⟩+. (17.92)

Ορίζουμε τον τελεστή σκέδασης Ŝ, από τα στοιχεία πίνακα του Sαβ στη βάση |α⟩0,

Sαβ := −⟨α|β⟩+. (17.93)

Εφόσον οι καταστάσεις |α⟩± ορίζουν (γενικευμένη) ορθοκανονική βάση, το θεώρημα 5.8 σημαί-
νει ότι ο Ŝ είναι μοναδιαίος και ότι

|α⟩− = Ŝ|α⟩+. (17.94)

Αυστηρά μιλώντας η Εξ. (17.93) ορίζει έναν τελεστή μόνο στον υπόχωροHsc του χώρου Χίλμπερτ που
επιδέχεται καταστάσεις σκέδασης. Αν υπάρχουν δέσμιες καταστάσεις τότε πρέπει να επεκτείνουμε
τον Ŝ και στον υπόχωροHbound των δέσμιων καταστάσεων. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Ŝ δρα
στοHbound τετριμμένα ως μονάδα. Μ’ αυτήν την επέκταση, ο Ŝ είναι μοναδιαίος τελεστής για όλο το
χώρο Χίλμπερτ του συστήματοςHsc ⊕Hbound.

Έστω ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε τις καταστάσεις ώστε η |ψi⟩ να μπορεί να ταυτιστεί με μία
ιδιοκατάσταση |αi⟩0 της Ĥ0 και η |ψf⟩ με μία ιδιοκατάσταση |αf⟩0. Τότε η Εξ. (17.92) δίνει

|0⟨αf |e−iĤ(tf−ti)|αi⟩0|2 = |Sαfαi
|2, (17.95)

δηλαδή ότι η πιθανότητα μετάβασης εξαρτάται αποκλειστικά από τον πίνακα σκέδασης. Βεβαίως
αυτή η επιλογή δεν είναι επιτρεπτή, τα κετ |αi⟩0 αντιστοιχούν στο συνεχές φάσμα και δεν είναι τε-
τραγωνικά ολοκληρώσιμα, ενώ οι |ψi⟩ είναι κανονικά τετραγωνικά ολοκληρώσιμα διανύσματα. Με
τα |αf⟩0 δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί η Εξ. 17.95) μπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζεται πυκνότητα πι-
θανότητας ως προς τα μεγέθη που αντιστοιχούν στον δείκτη αf . Μία επιλογή είναι να θεωρήσουμε
το σύστημα μέσα σε κουτί, οπότε το φάσμα των σχετικών τελεστών να γίνει διακριτό και αφού ορί-
σουμε τις μετρούμενες ποσότητες να πάρουμε το όριο όπου το κουτί τείνει στο άπειρο. Εναλλακτικά,
θα πρέπει να δώσουμε έναν πιο πολύπλοκο χαρακτηρισμό των πιθανοτήτων που αντιστοιχούν στην
ποσότητα |Sαfαi

|2, ανάλογο με αυτόν της Εξ. (17.15).
Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να δώσουμε έναν κλειστό τύπο για τον πίνακα σκέδασης χρησιμο-

ποιώντας το ανάπτυγμα Ντάυσον, Εξ. (8.77). Ορίζουμε τον τελεστή Ô(t, t′) := eiĤ0te−iĤ(t−t′)e−iĤ0t′ .
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Αμέσως βρίσκουμε ότι ικανοποιεί τις εξισώσεις i ∂
∂t
Ô(t, t′) = V̂ (t)Ô(t, t′) και Ô(t, t) = Î , όπου

V̂ (t) = eiĤ0tV̂ e−iĤ0t. Άρα Ô(t, t′) = T e−i
∫ t
t′ V̂ (s)ds.

Ο ορισμός (17.93) σε συνδυασμό με τις Εξ. (17.89, 17.90) δίνουν ότι

Sβα = lim
ti

sc→−∞
lim
tf

sc→∞
0⟨β|eiĤ0tf e−iĤ(tf−ti)e−iĤ0ti |α⟩0 = lim

ti
sc→−∞

lim
tf

sc→∞
0⟨β|Ô(tf , ti)|α⟩0 (17.96)

και άρα ότι

Ŝ = lim
ti

sc→−∞
lim
tf

sc→∞
Ô(tf , ti)

= Î +
∞∑
n=0

(−i)n

n!

∫ ∞

−∞
ds1

∫ ∞

−∞
ds2 . . .

∫ ∞

−∞
dsnT [V̂ (s1)V̂ (s2) . . . V̂ (sn)]. (17.96)

Όπως είδαμε και στο Κεφ. 8, αν το δυναμικό V̂ είναι ασθενές μπορούμε να κρατήσουμε ένα μικρό
αριθμό όρων από τη σειρά Ντάυσον, οπότε να πάρουμε έναν διαταρακτικό υπολογισμό του τελεστή
σκέδασης.

17.4.2 Η εξίσωση Λίπμαν-Σβίνγκερ
Ο υπολογισμός του πίνακα σκέδασης είναι ισοδύναμος με τον προσδιορισμό των βάσεων |α⟩±.

Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς γίνεται αυτός ο υπολογισμός. Πρώτα όμως θα δώσουμε μερικές ταυ-
τότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε ότι ακολουθεί.

lim
ϵ→0+

i

2π

∫ ∞

−∞
dx

e−ixt

x− ω + iϵ
=

{
e−iωt, t > 0
0, t < 0

(17.97)

lim
ϵ→0+

1

2πi

∫ ∞

−∞
dx

e−ixt

x− ω − iϵ
=

{
0, t > 0

e−iωt, t < 0
, (17.98)

για κάθε ω ∈ RRR.
Η απόδειξη είναι απλή εφαρμογή του θεωρήματος του Κωσύ. Για t > 0 ολοκληρώνουμε στο

μιγαδικό επίπεδο κατά μήκος της καμπύλης C+ στο Σχ. 17.6. Το ολοκλήρωμα κατά μήκος του κύκλου
στο άπειρο μηδενίζεται, και άρα το ολοκλήρωμα ισούται με το ολοκληρωτικό υπόλοιπο από τους
πόλους εντός του C+. Ο πόλος z = ω − iϵ είναι εντός του C+, αλλά ο πόλος z = ω + iϵ είναι
εκτός του C+. Έτσι προκύπτει η παραπάνω ταυτότητα. Για t < 0 ακολουθούμε την ίδια λογική, με
ολοκλήρωση κατά μήκος της καμπύλης C−. Προσοχή, η διαφορά στο πρόσημο οφείλεται στο ότι οι
δυο καμπύλες διατρέχονται με αντίθετη φορά.

Εφόσον οι Εξ. (17.97,17.98) ισχύουν για κάθε ω ∈ RRR ικανοποιούνται ως ταυτότητες για κάθε
αυτοσυζυγή τελεστή. Ειδικότερα για τη Χαμιλτονιανή Ĥ ,

i

2π

∫ ∞

−∞
dEe−iEt(E − Ĥ + iϵ)−1 =

{
e−iĤt, t > 0
0, t < 0

(17.99)

1

2iπ

∫ ∞

−∞
dEe−iEt(E − Ĥ − iϵ)−1 =

{
0, t > 0

e−iĤt, t < 0
, (17.100)

όπου ακολουθούμε τη σύμβαση ότι το όριο ϵ → 0+ υπονοείται. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να
εκφράσουμε τον τελεστή χρονικής εξέλιξης e−iĤt μέσω του αναλυτή (resolvent)

Ĝ(z) = (z − Ĥ)−1, (17.101)
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Σχήμα 17.6: Καμπύλες ολοκλήρωσης στο μιγαδικό επίπεδο για την απόδειξη των Εξ. (17.97,17.98).

που ορίζεται για κάθε z ∈ C εκτός από τα σημεία του φάσματος του Ĥ , τα οποία βρίσκονται στον
άξονα των πραγματικών.

H εξίσωση ιδιοτιμών Ĥ|α⟩+ = Eα|α⟩+ γράφεται

(Eα − Ĥ0)|α⟩+ = V̂ |α⟩+. (17.102)

Η Εξ. (17.102) μπορεί να θεωρηθεί ως μια γραμμική εξίσωση με ένα μη ομογενή όρο V̂ |α⟩+. Άρα
η γενική λύση της είναι άθροισμα της λύσης της ομογενούς |α⟩0, με μία μερική λύση. Μια μεγάλη
κατηγορία μερικών λύσεων είναι της μορφής limz→Eα Ĝ0(z)V̂ |α⟩+, όπου G0(z) = (z − Ĥ0)

−1. Η
εκπεφρασμένη μορφή της λύσης εξαρτάται από τον τρόπο που παίρνουμε το όριο z → Eα. Δύο
προφανείς επιλογές είναι να πάρουμε το z να τείνει στοE από το πάνω μιγαδικό επίπεδο για όλα τα
E ή από το κάτω μιγαδικό επίπεδο για όλα τα E. Συμβολίζουμε αυτά τα όρια σε γενική συνάρτηση
F (z) ως F (E±) := limϵ→0+ F (E ± iϵ).

Επιλέγοντας το όριο E+, διαλέγουμε λύσεις της Εξ. (17.102) της μορφής

|α⟩+ = |α⟩0 + Ĝ(E+)V̂ |α⟩+. (17.103)

Η φυσική σημασία αυτής της επιλογής φαίνεται αμέσως αν εξετάσουμε τη χρονική εξέλιξη του δια-
νύσματος |Ψ0⟩ =

∫
dαψ(α)|α⟩+,

e−iĤt|Ψ0⟩ :=
∫
dαψ(α)e−iEαt|α⟩+ =

∫
dαψ(α)e−iEαt|α⟩0 +

∫
dαψ(α)e−iEαtĜ(E+

α )V̂ |α⟩+

= e−iĤ0t|Ψ0⟩+
∫
dα

∫
dβψ(α)

e−iEαt

Eα − Eβ + iϵ
0⟨β|V̂ |α⟩+|β⟩0, (17.103)

όπου στο τελευταίο βήμα εισάγαμε ένα ανάπτυγμα της μονάδας ως προς τη βάση |β⟩0.
Δεδομένου ότι οι δείκτες α ορίζουν μία ορθοκανονική βάση ιδιοδιανυσμάτων της ενέργειας, η

ολοκλήρωση ως προς α συμπεριλαμβάνει και ολοκλήρωση ως προς την ενέργεια. Άρα ο δεύτερος
όρος του δεξιού σκέλους της Εξ. (17.103) περιέχει ένα ολοκλήρωμα

I =

∫
dEf(E)

e−iEt

E − Eβ + iϵ
,

όπου η συνάρτηση f(E) περιλαμβάνει την εξάρτηση από τοEα του γινομένουψ(α)0⟨β|V̂ |α⟩+. Εφό-
σον η f(E) δεν έχει πόλους στο εσωτερικό της καμπύλης C+ του Σχ. 17.6, τότε, όπως και στην Εξ.
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(17.99), βρίσκουμε ότι I = 0, για t < 0. Αυτό σημαίνει ότι οι καταστάσεις |α⟩+ ικανοποιούν την Εξ.
(17.89), και άρα είναι οι καταστάσεις εισόδου. Έτσι εξηγείται και ο δείκτης +, ο οποίος αφορά τον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις ιδιοτιμές στο μιγαδικό επίπεδο.

Με αντίστοιχα επιχειρήματα βρίσκουμε για τις καταστάσεις εξόδου,

|α⟩− = |α⟩0 + Ĝ(E−)V̂ |α⟩−. (17.103)

Οι Eξ. (17.103, 17.103) καλούνται εξισώσεις Λίπμαν-Σβίνγκερ (Lippman-Schwinger).

Παράδειγμα 17.2. Για σωμάτιο στην ευθεία, Ĥ0 =
p̂2

2m
και V̂ = V (x̂). Τα ιδιοδιανύσματα |p⟩ της Ĥ0

προσδιορίζονται από τις ορμές p. Τα στοιχεία πίνακα του Ĝ0(E
+) στη βάση της θέσης υπολογίζονται

⟨x|Ĝ0(E
+)|x′⟩ =

∫
dp⟨x|p⟩ 1

E + iϵ− p2

2m

⟨p|x′⟩ =
∫

dp

2π

eip(x−x
′)

E + iϵ− p2

2m

. (17.104)

Η υπό ολοκλήρωση συνάρτηση έχει πόλους για p = ±
√

2mE(1± iϵ/E) = ±
√
2mE ± i ϵ

2E
. Για

x − x′ > 0, μπορούμε να ολοκληρώσουμε κατά μήκος της καμπύλης C− του Σχ. 17.6, οπότε μόνο ο
πόλος με θετικό μιγαδικό μέρος συνεισφέρει. Βρίσκουμε ότι

⟨x|Ĝ0(E
+)|x′⟩ = − im√

2mE
ei

√
2mE(x−x′) (17.105)

Για x−x′ < 0, η ολοκλήρωση γίνεται κατά μήκος της καμπύληςC+, οπότε συνεισφέρει μόνο ο πόλος
με αρνητικό μέρος. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την εναλλαγή του x με το x′, οπότε καταλήγουμε
ότι

⟨x|Ĝ0(E
+)|x′⟩ = − im√

2mE
ei

√
2mE|x−x′| (17.106)

Η εξίσωση Λίπμαν-Σβίνγκερ δίνει τις ιδιοσυναρτήσεις ψ+
p (x) := ⟨x|p⟩+ για ενέργειες E = p2

2m
,

ψ+
p (x) =

1√
2π
eipx − im

|p|

∫
dx′ei|p||x−x

′|V (x′)ψ+
p (x

′). (17.107)

Έστω ότι το δυναμικό είναι διάφορο του μηδενός μόνο σε ένα διάστημα [a, b]. Για p > 0,

ψ+
p (x) =

{
1√
2π
eipx − im

|p| e
−ipx ∫ dx′eipx′V (x′)ψ+

p (x
′), x < a

1√
2π
eipx − im

|p| e
ipx
∫
dx′e−ipx

′
V (x′)ψ+

p (x
′), x > b.

(17.108)

ενώ για p < 0,

ψ+
p (x) =

{
1√
2π
eipx − im

|p| e
ipx
∫
dx′e−ipx

′
V (x′)ψ+

p (x
′), x < a

1√
2π
eipx − im

|p| e
−ipx ∫ dx′eipx′V (x′)ψ+

p (x
′), x > b.

(17.109)

Βλέπουμε ότι οι λύσεις ψ+
p (x) για p > 0 ταυτίζονται με τις f|p|,+ και για p < 0 ταυτίζονται με τις f|p|,−

της Εξ. (6.65). Επίσης παίρνουμε τις ακόλουθες εκφράσεις για το πλάτος μετάδοσης και το πλάτος
ανάκλασης,

Tk = 1 +

√
2πm

ik

∫
dx′e−ikx

′
V (x′)ψ+

k (x
′), T̄k = 1 +

√
2πm

ik

∫
dx′eikx

′
V (x′)ψ+

−k(x
′)

Rk =

√
2πm

ik

∫
dx′eikx

′
V (x′)ψ+

k (x
′), R̄k =

√
2πm

ik

∫
dx′e−ikx

′
V (x′)ψ+

−k(x
′), (17.109)
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όπου k = |p| =
√
2mE.

Παράδειγμα 17.3. Για σωμάτιο στις τρεις διαστάσεις Ĥ0 = p̂pp2

2m
και V̂ = V (r̂rr). Τα ιδιοδιανύσματα

|p⟩ της Ĥ0 προσδιορίζονται από τις ορμές p. Τα στοιχεία πίνακα του Ĝ0(E
+) στη βάση της θέσης

υπολογίζονται

⟨rrr|Ĝ0(E
+)|rrr′⟩ =

∫
d3p⟨rrr|ppp⟩ 1

E + iϵ− p2

2m

⟨ppp|rrr′⟩ =
∫

d3p

(2π)3
eippp·RRR

E + iϵ− p2

2m

, (17.110)

όπουRRR = rrr − rrr′. Αναλύουμε σε πολικές συντεταγμένες το ppp παίρνοντας το βόρειο πόλο στη διεύ-
θυνση τουRRR, έτσι ώστε ppp ·RRR = pR cos θ. Βρίσκουμε ότι

⟨rrr|Ĝ0(E
+)|rrr′⟩ = 1

4π2

∫ ∞

0

dp
p2

E + iϵ− p2

2m

∫ π

0

dθ sin θeipR cos θ

=
1

4π2iR

∫ ∞

0

dp
p(eipR − e−ipR)

E + iϵ− p2

2m

=
1

4π2iR

∫ ∞

−∞
dp

peipR

E + iϵ− p2

2m

. (17.110)

Το ολοκλήρωμα είναι παρόμοιο με αυτό της μονοδιάστατης περίπτωσης. Υπολογίζεται με ολοκλή-
ρωση κατά μήκος της καμπύλης C− όπου και πάλι συνεισφέρει μόνο ο πόλος με θετικό φανταστικό
μέρος. Καταλήγουμε ότι

⟨rrr|Ĝ0(E
+)|rrr′⟩ = − m

2π|rrr − rrr′|
ei

√
2mE|rrr−rrr′|. (17.111)

Η εξίσωση Λίπμαν-Σβίνγκερ δίνει τις ιδιοσυναρτήσεις ψ+
ppp (rrr) = ⟨rrr|ppp⟩+

ψ+
ppp (rrr) =

1

(2π)3/2
eippp·rrr − m

2π

∫
d3r′

eip|rrr−rrr
′|

|rrr − rrr′|
V (rrr′)ψ+

ppp (rrr
′). (17.112)

Για rrr σε μακροσκοπική απόσταση από την περιοχή σκέδασης και για μικροσκοπική εμβέλεια του
δυναμικού, είναι η ίδια περίπτωση με το ολοκλήρωμα (17.33). Δηλαδή προσεγγίζουμε |rrr − rrr′| ≃
r − nnn · rrr′ στο εκθετικό, και |rrr − rrr′| ≃ r στον παρονομαστή. Καταλήγουμε ότι

ψ+
ppp (rrr) =

1

(2π)3/2
eippp·rrr − eipr

r

m

2π

∫
d3r′e−ipnnn·rrr

′
V (rrr′)ψ+

ppp (rrr
′). (17.113)

Βλέπουμε ότι η εξίσωση Λίπμαν-Σβίνγκερ μας δίνει την επιλογή της βάσης Εξ. (17.3) για πλάτος σκέ-
δασης

fppp(nnn) = −
√
2πm

∫
d3r′e−ipnnn·rrr

′
V (rrr′)ψ+

ppp (rrr
′). (17.114)

17.4.3 Ο τελεστής μετάβασης
Μία σημαντική ιδιότητα του αναλυτή είναι ότι μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα σε μια διαταρακτική

σειρά. Για Χαμιλτονιανή Ĥ = Ĥ0 + V̂ ,

(z − Ĥ)−1 = (z − Ĥ0 − V̂ )−1 = [(z − Ĥ0)(1− (z − Ĥ0)
−1V̂ )]−1

= (1− (z − Ĥ0)
−1V̂ )−1(z − Ĥ0)

−1.

Γράφουμε Ĝ0(z) = (z−Ĥ0)
−1. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση για τη γεωμετρική σειρά (Î− Â)−1 =∑∞

n=0 Â
n, παίρνουμε

Ĝ(z) = Ĝ0(z) + Ĝ0(z)V̂ Ĝ0(z) + Ĝ0(z)V̂ Ĝ0(z)V̂ Ĝ0(z) + . . . (17.113)
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Παρατηρούμε ότι αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο σκέλη της εξίσωσης από αριστερά με Ĝ0(z)V̂ ή
από δεξιά με V̂ Ĝ0(z), το δεξί σκέλος είναι Ĝ(z) − Ĝ0(z). Άρα η Εξ. (17.113) είναι ισοδύναμη με τις
εξισώσεις

Ĝ(z) = Ĝ0(z) + Ĝ(z)V̂ Ĝ0(z) = Ĝ0(z) + Ĝ0(z)V̂ Ĝ(z). (17.114)

Οι παραπάνω εξισώσεις γράφονται ως [Î − Ĝ0(z)V̂ ]Ĝ(z) = Ĝ0(z) και [Î + Ĝ(z)V̂ ]Ĝ0(z) = Ĝ(z), οι
οποίες δίνουν ότι

[Î − Ĝ0(z)V̂ ][Î + Ĝ(z)V̂ ] = [Î + Ĝ(z)V̂ ][Î − Ĝ0(z)V̂ ] = Î . (17.115)

Η Εξ. Λίπμαν-Σβίνγκερ γράφεται ως [Î− Ĝ0(E
±
α )V̂ ]|α⟩± = |α⟩0, οπότε μπορούμε να λύσουμε ως

προς |α⟩±,

|α⟩± = [Î − Ĝ0(E
±
α )V̂ ]−1|α⟩0 = [Î + Ĝ(E±

α )V̂ ]|α⟩0, (17.116)

όπου στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιήσαμε την Εξ. (17.115).
Σ’ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εισάγουμε τον τελεστή μετάβασης

T̂ (z) := V̂ + V̂ Ĝ0(z)V̂ + V̂ Ĝ0(z)V̂ Ĝ0(z)V̂ + . . . , (17.117)

ο οποίος μας επιτρέπει να γράψουμε την Εξ. (17.113) ως

Ĝ(z) = Ĝ0(z) + Ĝ0(z)T̂ (z)Ĝ0(z). (17.118)

Η Εξ. (17.117) σημαίνει ότι T̂ (z) = V̂ + T̂ (z)Ĝ0(z)V̂ , ή ισοδύναμα ότι

T̂ (z)[Î − Ĝ0(z)V̂ ] = V̂ (17.119)

Σε συνδυασμό με την Εξ. (17.103) παίρνουμε τη χρήσιμη ταυτότητα

V̂ |α⟩± = T̂ (E±
α )|α⟩0 (17.120)

Η Εξ. (17.120) σημαίνει ότι

Tβα := 0⟨β|T̂ (E±
α )|α⟩0 = 0⟨β|V̂ |α⟩±. (17.121)

Με την Εξ. (17.117) υπολογίζουμε τα στοιχεία του πίνακα σκέδασης

Sβα = −⟨α|β⟩+ = 0⟨β|α⟩+ + 0⟨β|V̂ Ĝ(E+
β )|α⟩+ = 0⟨β|α⟩+ +

0⟨β|V̂ |α⟩+
Eβ − Eα + iϵ

= 0⟨β|α⟩+ +
Tβα

Eβ − Eα + iϵ
, (17.121)

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι G(E−)† = G(E+) και την Εξ. (17.120). Χρησιμοποιούμε την
Εξ. (17.103) στον όρο 0⟨β|α⟩+,

0⟨β|α⟩+ = 0⟨β|α⟩0 + 0⟨β|Ĝ0(E
+
α )V̂ |α⟩+ = δαβ +

Tβα
Eα − Eβ + iϵ

(17.122)

Αντικαθιστώντας στην (17.121), βρίσκουμε ότι

Sβα = δαβ − 2i
ϵ

(Eβ − Eα)2) + ϵ2
Tβα. (17.123)
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Παίρνουμε το όριο ϵ→ 0 μέσω της Εξ. (5.44), Καταλήγουμε ότι

Sβα = δαβ − 2πiδ(Eβ − Eα) Tβα (17.124)

Βλέπουμε ότι ο τελεστής σκέδασης προσδιορίζεται πλήρως από τα στοιχεία πίνακα του τελεστή με-
τάβασης στα οποία διατηρείται η ενέργεια.

Για να βρούμε το μέτρο |Sβα|2 χρησιμοποιούμε την Εξ. (17.123) προτού πάρουμε το όριο ϵ → 0,
αλλιώς θα εμφανίζεται μία συνάρτηση δέλτα στο τετράγωνο που απειρίζεται. Για β ̸= α,

|Sβα|2 =
[

2ϵ

(Eβ − Eα)2 + ϵ2

]2
|Tβα|2. (17.125)

Από τις Εξ. (17.97, 17.98), παρατηρούμε ότι μία πεπερασμένη τιμή του ϵ ισοδυναμεί με την αντικα-
τάσταση του τελεστή χρονικές εξέλιξης από τον e−ϵ|t|e−iĤt. Όπως είδαμε στο Κεφ. 8.4.3, η παρουσία
ενός πολλαπλασιαστικού παράγοντa f(t) στην εξέλιξη είναι ισοδύναμε με το να θεωρήσουμε έναν
περιορισμένο χρόνο τ =

∫
dtf(t) διάρκειας της αλληλεπίδρασης. Για f(t) = e−ϵ|t|, τ = 2/ϵ.

Στο όριο ϵ → 0, γράφουμε
[

2ϵ
(Eβ−Eα)2+ϵ2

]2
= 2πδ(Eβ − Eα)

2ϵ
(Eβ−Eα)2)+ϵ2

= 4π
ϵ
δ(Eβ − Eα) =

2πτδ(Eβ − Eα), οπότε

|Sβα|2

τ
= 2πδ(Eβ − Eα)|Tβα|2. (17.126)

Βλέπουμε ότι στο όριο τ → ∞, ο λόγος |Sβα|2
T

είναι σταθερός και ίσος μεW (α → β)δ(Eβ − Eα).
Προσωρινά θα ερμηνεύσουμε την ποσότητα

W (α → β)dβ = 2πδ(Eβ − Eα)|Tβα|2dβ (17.127)

ως ένα ρυθμό μετάβασης από την α στη β, όπου το dβ εμφανίζεται γιατί οι ποσότητες β είναι συνε-
χείς και άρα ηW (α → β) είναι πυκνότητα πιθανότητας ως προς β.

Η ποσότηταW (α → β)dβ δεν έχει απαραίτητα διαστάσεις [πιθανότητα]/[χρόνος], καθότι η διά-
στασή της εξαρτάται από την κανονικοποίηση των διανυσμάτων |α⟩. Επιπλέον, όπως θα δούμε, ο
τελεστής μετάβασης μπορεί να περιέχει συναρτήσεις δέλτα και για άλλες ποσότητες, οι οποίες πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν με παρόμοια διαδικασία.

Παράδειγμα 17.4. Για σωμάτιο σε μία διάσταση, ο τελεστής μετάβασης έχει στοιχεία μήτρας Tpp′ στη
βάση των ορμών. H Εξ. (17.121) δίνει

Tpp′ =
1√
2π

∫
e−ipxV (x)ψ+

p′(x). (17.128)

Καθώς διατηρείται η ενέργεια, |p| = |p′| =
√
2mE = k, άρα οι δυνατές τιμές των Tpp′ για

δεδομένη τιμή του k εξαρτώνται μόνοαπό το πρόσημό των p, p′. Γράφουμε λοιπόν τα στοιχεία πίνακα
Tpp′ ως Tab(k), όπου τα a, b παίρνουν τιμές+ ή−. Συγκρίνοντας με την Εξ. (17.109) παίρνουμε(

T++(k) T+−(k)
T−+(k) T−−(k)

)
=

ik

2πm

(
Tk − 1 R̄k

Rk T̄k − 1

)
. (17.129)

Γράφοντας τα στοιχεία πίνακα του τελεστή σκέδασης ως Sab(k, k′) με a, b = +,−, η Εξ. (17.124) δίνει

S(k, k′) = δ(k − k′)

(
Tk R̄k

Rk T̄k

)
. (17.130)
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Παράδειγμα 17.5. Για σωμάτιο σε τρεις διαστάσεις όπου οι καταστάσεις |α⟩0 ταυτίζονται με τα γενι-
κευμένα ιδιοδιανύσματα της ορμής |ppp⟩, η Εξ. (17.121) δίνει

Tppp′ppp =
1

(2π)3/2

∫
d3xe−ippp

′·rrrV (rrr)ψ+
ppp (rrr). (17.131)

Συγκρίνοντας με την Εξ. (17.114), βρίσκουμε ότι

Tppp′ppp = − 1

2πm
fppp(nnn), (17.132)

όπου |ppp| = |ppp′| και nnn = ppp′/|ppp|.
H Εξ. (17.124) δίνει

Sppp′ppp = δ3(ppp′ − ppp) +
i

p
δ(p− p′)fppp(nnn). (17.133)

Η Εξ. (17.117) μας προσφέρει τη δυνατότητα ενός διαταρακτικού υπολογισμού του τελεστή σκέ-
δασης, κρατώντας πεπερασμένο αριθμό όρων από το ανάπτυγμα του T̂ (z). Στη χαμηλότερη τάξη
κρατάμε μόνο τον πρώτο όρο, οπότε

Tβα = Vβα. (17.134)

Αυτή η προσέγγιση είναι η γενικευμένη προσέγγιση Μπορν. Όντως μ’ αυτήν την προσέγγιση, η Εξ.
(17.132) για σωμάτιο σε δυναμικό, δίνει την Εξ. (17.34) της προσέγγισης Μπορν.

17.4.4 Συμμετρίες του πίνακα σκέδασης
Η πρώτη βασική ιδιότητα του πίνακα σκέδασης είναι ότι η μετατίθεται με τη Χαμιλτονιανή Ĥ0,

[Ĥ0, Ŝ] = 0. (17.135)

Για την απόδειξη, γράφουμε τα στοιχεία πίνακα του μεταθέτη 0⟨β|Ĥ0Ŝ− ŜĤ0|α⟩0 = (Eβ−Eα)Sβα,
τα οποία μηδενίζονται λόγω της Εξ. (17.124).

Από την άλλη, ο πίνακας σκέδασης δε μετατίθεται με την ολική Χαμιλτονιανή Ĥ , η διατήρηση της
ενέργειας στην Εξ. (17.124) αναφέρεται στην κινητική ενέργεια των σκεδαζόμενων σωματιδίων που
αντιστοιχεί στην Ĥ0, όχι στην πραγματική ενέργεια που αντιστοιχεί στην Ĥ .

Έστω ότι ο τελεστής X̂ ικανοποιεί [Ĥ0, X̂] = [Ĥ, X̂] = 0. Τότε [V̂ , X̂] = 0 και [V̂ (t), X̂] = 0,
όπου V̂ = eiĤtV̂ e−iĤt. Από την Εξ. (17.96) παίρνουμε ότι

[X̂, Ŝ] = 0. (17.136)

Άρα όλοι οι μετασχηματισμοί που αντιστοιχούν σε δυναμικής συμμετρίες και του Ĥ και του Ĥ0 αφή-
νουν τον τελεστή σκέδασης αναλλοίωτο.

Επίσης καθώς [Ĥ0, X̂] = 0, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε τη βάση |α⟩0, έτσι ώστε να είναι
ιδιοδιανύσματα και του X̂ , οπότε X̂|α⟩0 = Xα|α⟩0. Παίρνοντας τα στοιχεία μήτρας του μεταθέτη
(17.136) βρίσκουμε ότι

0 = 0⟨β|X̂Ŝ − ŜX̂|α⟩0 = (Xβ −Xα)Sβα, (17.137)

οπότε Sβα = 0 ανXβ ̸= Xα. Η τιμή τουXα διατηρείται σε κάθε σκέδαση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ

Σε συστήματα που είναι αναλλοίωτα κάτω από τους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου ή τους μετα-
σχηματισμούς Πουανκαρέ, τόσο η Ĥ0 όσο και η Ĥ μετατίθενται με τους γεννήτορες P̂i των μετατο-
πίσεων στο χώρο, που ορίζουν το διάνυσμα της συνολικής ορμής του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι
η ορμή διατηρείται σε μία σκέδαση, και άρα από την Εξ. (17.124) ότι τα στοιχεία πίνακα Tβα είναι
ανάλογα της συνάρτησης δέλτα δ3(PPP β −PPPα),

Tβα = Mab(2π)
3δ3(PPP β −PPPα). (17.138)

Αυτό σημαίνει ότι στον υπολογισμό του |Sβα|2 εμφανίζεται η συνάρτηση δ3(PPP β−PPPα)υψωμένη εις το
τετράγωνο. Ακολουθούμε την ίδια λογική που χρησιμοποιήσαμε στην Εξ. (17.126), για να γράψουμε
[δ3(PPP β −PPPα)]

2 = V (2π)3δ3(PPP β −PPPα), όπου V ο όγκος εντός του οποίου γίνεται η σκέδαση. Οπότε
για β ̸= α παίρνουμε

|Sβα|2

τV
= (2π)4δ(Eβ − Eα)δ

3(PPP β −PPPα)|Mβα|2, (17.139)

οπότε ορίζουμε ένα ρυθμό πιθανότητας ανά μονάδα όγκου w(α → β),

w(α → β)dβ = 2π|Mβα|2dβ. (17.140)

Έστω ότι τόσο η Ĥ0 όσο και η Ĥ είναι αναλλοίωτες κάτω από τον τελεστή αντιστροφής στο
χρόνο T̂. Εφόσον τα διανύσματα |α⟩0 περιγράφουν ορμές και σπιν, η δράση του T̂ είναι της μορ-
φής T̂|α⟩0 = σ|α∗⟩0, όπου |α∗⟩ ένα άλλο ιδιοδιάνυσμα της Ĥ0 και σ = ±1. Η συνθήκη [Ŝ, T̂] = 0
σημαίνει ότι T̂†ŜT̂ = Ŝ, οπότε

Sβα = 0⟨β|T̂†ŜT̂|α⟩0 = σ2
0⟨β∗|Ŝ|α∗⟩0 = Sβ∗α∗ (17.141)

Για παράδειγμα, για σωμάτιο σε δυναμικό T̂|ppp⟩ = | − ppp⟩, οπότε η Εξ. (17.141) δίνει Spppppp′ = S−ppp−ppp′ ,
και άρα fppp(nnn) = f−ppp(−nnn).

Με τον ίδιο τρόπο δείχνουμε ότι εφόσον ο τελεστής αντιστροφής του χώρου δρα ως P̂|α⟩0 =
u|αP ⟩0, όπου u = ±1, τότε

Sβα = SβPαP (17.142)

Ασκήσεις
1. Εξετάστε τη σκέδαση ταυτοτικών σωμάτιων σε χαμηλές ενέργειες, όπου συνεισφέρουν μόνο τα μερικά

κύματα με ℓ = 0, 1. Ειδικότερα, κάντε το γράφημα της διαφορικής ενεργού διατομής ως συνάρτηση της
γωνίας θ για (α) σωμάτια με σπιν 0, (β) ηλεκτρόνια με ολικό σπιν S = 1, (γ) ηλεκτρόνια με ολικό σπιν
S = 0 και (δ) ηλεκτρόνια με κατάσταση πλήρους άγνοιας για το σπιν.

2. Το παρακάτω δυναμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της σκέδασης πρωτονίων νετρονίων

V (r) =

{
V0 r < a
0 r ≥ a.

,

όπου a, V0 > 0. Βρείτε την αλγεβρική εξίσωση που προσδιορίζει τη μετατόπιση φάσης δ0(k) και την
ενεργό διατομή στο όριο χαμηλών ενεργειών.

3. Το κλασικό όριο της σκέδασης αντιστοιχεί σε σωμάτια με μεγάλη ορμή και κατανομή στροφορμών σε
μακροσκοπικά μεγάλες τιμές του ℓ έτσι ώστε το πλάτος σκέδασης fk(θ) = 1

2ik

∑∞
ℓ=0(2ℓ + 1)(e2iδℓ −
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Χ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

1)Pℓ(cos θ) να προσεγγίζεται από ολοκλήρωμα ως προς τα ℓ. (α) Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
Pℓ(cos θ) ≃ J0[(2ℓ+ 1) sin 1

2θ] που ισχύει για μεγάλες τιμές του ℓ, δείξτε ότι

fk(θ) = −ik
∫ ∞

0
dbb(e2iδ(b) − 1)J0(qb)

όπου b = ℓ/k και q = 2k sin θ
2 . (β) Ποια είναι η φυσική ερμηνεία του b στη σκέδαση ενός κλασικού

σωμάτιου; (γ) Σε υψηλές ενέργειες, το δℓ είναι περίπου σταθερό μέχρι μια τιμή ℓmax και μετά πέφτει
γρήγορα στο μηδέν. Προσεγγίζουμε αυτή τη συμπεριφορά, επιλέγοντας

δ(b) =

{
∆(k) b < bm
0 b > bm

Υπολογίστε το πλάτος σκέδασης. (Χρησιμοποιήστε την ταυτότητα xnJn−1(x) = [xnJn(x)]
′.) (δ) Κάντε

γραφική της διαφορικής ενεργού διατομής και δείξτε ότι είναι επικεντρωμένη σε τιμές του θ μικρότερες
του∼ 1

kbm
.

4. Υπολογίστε τις καταστάσεις εξόδου για σωμάτιο στην ευθεία υπό δυναμικό V (x).

5. Θεωρούμε τη σκέδαση δύο σωματιδίων με σπιν SSS1 και SSS2 με μία αλληλεπίδραση της μορφής V̂ =
V̂0(|rrr1−rrr2)|)⊗ I+ V̂1(|rrr1−rrr2)|)⊗SSS1 ·SSS2. (α) Δείξτε ότι σε κάθε ιδιόχωρο τουSSS1 ·SSS2 με ιδιοτιμή σ, η
αλληλεπίδραση αντιστοιχεί σε σκέδαση κάτω από κεντρικό δυναμικό V0(r)+σV1(r). (β) Υπολογίστε τη
διαφορική διατομή σκέδασης στην προσέγγιση Μπορν για δύο σωμάτια με σπιν s = 1

2 , και δυναμικά
αλληλεπίδρασης V0(r) = −V1(r) = −V0 για r < a, και V0(r) = 0, V1(r) = V0(a/r)

6 για r > a.
Θεωρείστε κατάστασης πλήρης άγνοιας ως προς τα σπιν.

6. Έστω αλληλεπίδραση με στοιχεία μήτρας ⟨α|V̂ |β⟩ = f(α)f∗(β), όπου f είναι συνάρτηση των βασι-
κών ποσοτήτων α. (α) Βρείτε τη λύση της εξίσωσης Λίπμαν -Σβίνγκερ για τις καταστάσεις εισόδου. (β)
Υπολογίστε τον τελεστή σκέδασης.

7. (α) Γράψτε την εξίσωση Λίπμαν -Σβίνγκερ για σωμάτια με Χαμιλτονιανή Ĥ0 = c|p̂pp|, όπου c σταθερά. (β)
Υπολογίστε τα στοιχεία πίνακα του αναλυτήG0(E

+) στη βάση της θέσης. (γ) Προσδιορίστε την εξίσωση
που ικανοποιεί το πλάτος σκέδασης.

8. Δείξτε ότι τρεις από τις τέσσερις σχέσεις (6.70) προκύπτουν από την απαίτηση ότι ο πίνακας σκέδασης
για σωμάτιο σε μία διάσταση είναι μοναδιαίος και ότι η τέταρτη προκύπτει από την ανεξαρτησία κάτω
από αντιστροφή του χρόνου.
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Παράρτημα Αʹ

Ειδικές συναρτήσεις

Αʹ.1 Πολυώνυμα Ερμίτ
Τα πολυώνυμα Ερμίτ (Hermite)Hn(x) είναι πολυώνυμα n βαθμού που ορίζονται ως

Hn(x) = (−1)nex
2 dn

dxn
e−x

2/2, (Αʹ.1)

όπου n = 0, 1, 2, . . .. Αποτελούν λύσεις της διαφορικής εξίσωσης του Hermite

y′′ − 2xy′ + 2ay = 0. (Αʹ.2)

Γράφοντας τη λύση της Εξ. (Αʹ.2) ως σειρά y =
∑∞

k=0 akξ
k παίρνουμε την αναδρομική σχέση

ak+2 =
2(k − a)

(k + 2)(k + 1)
, (Αʹ.3)

από την οποία προκύπτει ότι πολυωνυμική λύση υπάρχει μόνο αν a = n για κάποιο n = 0, 1, 2, . . .. Οι λύσεις
ταυτίζονται με τα πολυώνυμα Ερμίτ.

Τα έξι πρώτα πολυώνυμα Ερμίτ είναι τα εξής

H0(x) = 1 (Αʹ.4)
H1(x) = 2x (Αʹ.5)
H2(x) = 4x2 − 2 (Αʹ.6)
H3(x) = 8x3 − 12x (Αʹ.7)
H4(x) = 16x4 − 48x2 + 12 (Αʹ.8)
H5(x) = 32x5 − 160x3 + 120x (Αʹ.9)

Τα πολυώνυμα Ερμίτ ικανοποιούν τις εξής σχέσεις.

1. σχέση συμμετρίας:Hn(−x) = (−1)nHn(x).

2. αλγεβρική σχέση αναδρομής:Hn+1 = 2xHn − 2nHn−1.

3. διαφορική σχέση αναδρομής:H ′
n = Hn+1 − 2xHn

4. ορθοκανονικοποίησης:
∫
dxe−x

2
Hn(x)Hm(x) = 2nn!

√
πδnm
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Αʹ.2 Σφαιρικές αρμονικές
Αʹ.2.1 H Λαπλασιανή σε σφαιρικές συντεταγμένες

Ο τελεστής του Λαπλάς σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x1, x2, x3) γράφεται

∇2 =

3∑
i=1

∂2

∂x2i
. (Αʹ.10)

Κάνουμε αλλαγή σε ένα σύστημα συντεταγμένων ya(x), όπου a = 1, 2, 3. Τότε έχουμε

∂

∂xi
=

3∑
a=1

∂ya
∂xi

∂

∂ya
(Αʹ.11)

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (Αʹ.10) βρίσκουμε

∇2f =
3∑
i=1

3∑
a,b=1

∂ya
∂xi

∂

∂ya

(
∂yb
∂xi

∂f

∂ba

)
. (Αʹ.12)

Χρησιμοποιούμε σφαιρικές συντεταγμένες y = (r, θ, ϕ), οπότε

(x1, x2, x3) = r(sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ). (Αʹ.13)

Ο Ιακωβιανός πίνακας Jai = ∂xi/∂ya είναι

J =


∂x1
∂r

∂x1
∂θ

∂x1
∂ϕ

∂x2
∂r

∂x2
∂θ

∂x2
∂ϕ

∂x3
∂r

∂x3
∂θ

∂x3
∂r

 =

 sin θ cosϕ r cos θ cosϕ −r sin θ sinϕ
sin θ sinϕ r cos θ sinϕ r sin θ cosϕ
cos θ −r sin θ 0

 (Αʹ.14)

Στην Εξ. (Αʹ.12) εμφανίζεται ο αντίστροφος Ιακωβιανός πίνακας ∂ya∂xi
, ο οποίος υπολογίζεται

J−1 =

 sin θ cosϕ 1
r cos θ cosϕ − 1

r sin θ sinϕ
sin θ sinϕ −1

r cos θ sinϕ
1

r sin θ cosϕ
cos θ −1

r sin θ 0

 (Αʹ.15)

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (Αʹ.12) παίρνουμε τον τελεστή Λαπλάς στις σφαιρικές συντεταγμένες

∇2f =
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂f

∂r

)
+

1

r2 sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂f

∂θ

)
+

1

r2 sin2 θ
∂2f

∂ϕ2
, (Αʹ.16)

Αʹ.2.2 Ιδιοσυναρτήσεις της εξίσωση Λαπλάς
Ο τελεστής Λαπλάς γράφεται ως

∇2 =
1

r2

(
∂

∂r

(
r2
∂f

∂r

)
+∆S2

)
, (Αʹ.17)

όπου ο τελεστής

∆S2 =
1

sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin2 θ
∂2f

∂ϕ2
(Αʹ.18)

καλείται τελεστής Λαπλάς της σφαίρας S2.
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Αναζητούμε τις ιδιοσυναρτήσεις Y (θ, ϕ) του τελεστή∆S2 , δηλαδή τις λύσεις της εξίσωσης

∆S2Y (θ, ϕ) = aY (θ, ϕ). (Αʹ.19)

Γράφοντας Y (θ, ϕ) = g(θ)h(ϕ) παίρνουμε τη σχέση

1

h

∂2h

∂ϕ2
= −sin θ

g

∂

∂θ

(
sin θ

∂g

∂θ

)
− a sin2 θ. (Αʹ.20)

Δεδομένου ότι στην Εξ. (Αʹ.20) το δεξί μέλος είναι συνάρτηση του ϕ και το αριστερό του θ, η ισότητα μπορεί
να ισχύει αν και τα δύο μέλη ισούνται με μία σταθερά, έστω b. Η εξίσωση για το h γράφεται,

d2h

dϕ2
− bϕ = 0. (Αʹ.21)

Η Εξ. (Αʹ.21) αποδέχεται λύσεις της μορφής h(ϕ) = e±
√
bϕ, οι οποίες ικανοποιούν τη συνθήκη περιοδικότητας

h(ϕ) = h(ϕ+ 2π), μόνο αν b = −m2, όπουm = 0, 1, 2, . . .. Άρα οι αποδεκτές λύσεις της Εξ. (Αʹ.21) είναι της
μορφής hm(ϕ) = e±imϕ.

Η Εξ. (Αʹ.20) για τη συνάρτηση g(θ) γράφεται

sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂g

∂θ

)
+ a sin2 θg = m2g. (Αʹ.22)

Θέτοντας ξ = cos θ καταλήγουμε στην προσαρτημένη εξίσωση Λεζάντρ (Legendre)

(1− ξ2)g′′ − 2ξg′ +

(
a− m2

1− ξ2

)
g = 0. (Αʹ.23)

Ηπροσαρτημένη εξίσωσηΛεζάντραποδέχεται λύσεις μεπεπερασμένες τιμές στο ξ = ±1, μόνοανa = ℓ(ℓ+1),
για ℓ = 0, 1, 2, 3, . . . και για |m| ≤ ℓ. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι λύσεις είναι τα προσαρτημένα πολυώνυμα
Legendre Pmℓ (ξ) που ορίζονται ως

Pmℓ (ξ) :=
(−1)m

2ℓℓ!
(1− ξ2)

m
2
dℓ+m

dξℓ+m
(ξ2 − 1)ℓ, (Αʹ.24)

γιαm ≥ 0, ενώ για αρνητικές τιμές του m

P−m
ℓ (ξ) = (−1)m

(ℓ−m)!

(ℓ+m)!
Pmℓ (ξ). (Αʹ.25)

Για m = 0, η Εξ. (Αʹ.24) ταυτίζεται με τον τύπο του Ροντρίγκεζ για τα πολυώνυμα Λεζάντρ, Εξ. (4.16), οπότε
P 0
ℓ (ξ) = Pℓ(ξ).
Τα πρώτα προσαρτημένα πολυώνυμα Λεζάντρ είναι

P 0
0 (ξ) = 1 (Αʹ.26)
P 0
1 (ξ) = ξ P 1

1 (ξ) = −(1− ξ2)1/2 (Αʹ.27)

P 0
2 (ξ) =

1

2
(3ξ2 − 1) P 1

2 (ξ) = −3ξ(1− ξ2)1/2 P 2
2 (ξ) = 3(1− ξ2) (Αʹ.28)

P 0
3 (ξ) =

1

2
ξ(5ξ2 − 3) P 1

3 (ξ) =
3

2
(1− 5ξ2)(1− ξ2)1/2 (Αʹ.29)

P 2
3 (ξ) = 15ξ(1− ξ2) P 3

3 (ξ) = −15(1− ξ2)3/2. (Αʹ.30)

Σημαντική ιδιότητα των προσαρτημένων πολυωνύμων Λεζάντρ είναι οι σχέσεις κανονικοποίησης∫ 1

−1
dξPmℓ (ξ)Pmℓ′ (ξ) =

2(ℓ+m)!

(2ℓ+ 1)(ℓ−m)!
δℓℓ′ . (Αʹ.31)
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Επομένως ο τελεστής Λαπλάς της σφαίρας∆S2 χαρακτηρίζεται από ιδιοτιμές−ℓ(ℓ+ 1) και ιδιοσυναρτήσεις

Yℓm(θ, ϕ) = Cℓ,mP
m
ℓ (cos θ)eimϕ, (Αʹ.32)

όπου m = −l,−l + 1, . . . ,−1, 0, 1, . . . , l − 1, l. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τιμή του l υπάρχουν (2l + 1)
ανεξάρτητες ιδιοσυναρτήσεις Y m

l (θ, ϕ).
Οι ιδιοσυναρτήσεις Yℓm(θ, ϕ) του∆S2 καλούνται σφαιρικές αρμονικές. Οι σταθερές Cℓ,m στην Εξ. (Αʹ.32)

προσδιορίζονται από την απαίτηση ορθοκανονικοποίησης∫ π

0
sin θdθ

∫ 2π

0
dϕYℓm(θ, ϕ)Yℓ′m′(θ, ϕ) = δℓℓ′δmm′ (Αʹ.33)

η οποία οδηγεί στη σχέση

Cℓ,m =

√
(2ℓ+ 1

)
4π

(ℓ−m)!

(ℓ+m)!
(Αʹ.34)

Από τη σχέση (Αʹ.17) καταλήγουμε στην εξίσωση

r2∇2Yℓm(θ, ϕ) =
1

sin θ
∂

∂θ

(
sin θ

∂Yℓm(θ, ϕ)

∂θ

)
+

1

sin2 θ
∂2Yℓm(θ, ϕ)

∂ϕ2

= −ℓ(ℓ+ 1)Yℓm(θ, ϕ), (Αʹ.34)

που αποδίδει τη σχέση των σφαιρικών αρμονικών με τον τελεστή Λαπλάς∇2.

Αʹ.3 Γενικευμένα πολυώνυμα Λαγκέρ
Τα γενικευμένα πολυώνυμα Λαγκέρ Lαn(x) είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης

xy′′ + (α+ 1− x)y′ + ny = 0, (Αʹ.35)

για n ακέραιο. Το α γενικά παίρνει οποιεσδήποτε τιμές.
Γράφονται ως

Lαn(x) =
∞∑
k=0

(−1)k
(
n+ α
n− k

)
xk

k!
, (Αʹ.36)

και ικανοποιούν τη σχέση ορθογωνιότητας∫ ∞

0
dxe−xLαn(x)L

α
m(x) =

Γ(n+ α+ 1)

n!
. (Αʹ.37)

Τα πρώτα γενικευμένα πολυώνυμα Λαγκέρ είναι

Lα0 (x) = 1

Lα1 (x) = −x+ α+ 1

Lα2 (x) =
x2

2
− (α+ 2)x+

(α+ 2)(α+ 1)

2

Lα3 (x) = −x
3

6
+

(α+ 3)x2

2
− (α+ 2)(α+ 3)x

2
+

(α+ 3)(α+ 2)(α+ 1)

6
.
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