ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ45 :

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ )  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻭ  1ﺧﺮﺩﺍﺩ (1393

يك هاميلتوني با تقارن پيمانهاي براي آنيونها
2

مهدي دهقاني  ، 1الهه سليمانيپور ،2مجيد منعمزاده
1

گروه فیزیک ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد
2

دانشكده فیزیک دانشگاه كاشان ،كاشان

چكيده
هدف ما در این مقاله فرمول بندي هامیلتونی یک مدل براي ذره آزاد نسبیتی همراه با درجه آزادي اسپینی و افزایش تقارنهاي پیمانهاي آن
است .این مدل در دو بعد فضایی به عنوان مدلی براي توصیف رفتار آنیونها به كار برده میشود .به این منظور فضاي فاز این مدل را ساخته
و با گسترش ابعاد این فضا هامیلتونی را در آن بازنویسی میكنیم .اساس كار ما تبدیل قیدهاي نوع دوم مدل به قیدهاي نوع اول ،كه مولد
تبدیل پیمانهاي یک مدل هستند ،با روش غوطهوري  BFTاست.

مقدمه
درمدل كوانتومی شدهي یک نظریه با قیدهاي نوع اول عالوه بر معادله شرودینگر ،حالتهاي فیزیكی هم باید در
معادالتی كه ترجمهي عملگري قیدهاي نوع اول هستند ،صدق كنند و این خود كمک بزرگی براي یافتن حالتهاي
كامل دستگاه است .این معادالت اتحادي به نوعی شكل كوانتمی شدهي تقارنهاي پیمانهاي دستگاه هستند كه از بین
بینهایت حالت یكسان در فضاي هیلبرت یكی را برمیگزیند .مشكل ما در دستگاههاي نوع دوم كنار گذاشتن
درجههاي آزادي اضافه بدون آسیب رساندن به درجههاي آزادي فیزیكی است .این كار اگرچه به كمک كروشه دیراك
امكان پذیر است اما كمكی در مسأله كوانتمی شده ،نمیكند.
بر اساس روش تثبیت پیمانه اي ،در این حالت قیدهاي نوع اول همراه با شرط هاي تثبیت پیمانه اي خود ،یک
دستگاه نوع دوم را میسازند .با الهام از این روش یک مجموعه از قیدهاي نوع دوم را میتوان به عنوان نوع اولهایی
همراه با شرط تثبیت خود در نظر گرفت .محاسبه كروشه دیراك به معناي كوچک كردن فضاي فاز اولیه است .بنابراین
اگر بخواهیم از مجموعه نوع دومی تنها نوع اولها را برگزینیم و شرایط تثبیت را كنار بگذاریم باید فضاي فاز اولیه را
بزرگتر كرده و قیدها و هامیلتونی دستگاه را تصحیح كنیم .درنتیجه یک دستگاه پیمانهاي داریم .براي انجام این كار
روشهاي گوناگونی وجود دارد :قدیمیترین آنها روش انتقال استاكلبرگ ( )Stueckelbergاست .از دیگر این
روشها میتوان به غوطهوري  BFTاشاره كرد.
ما این روش را براي تبدیل قیدهاي یک دستگاه مخلوط به دستگاه نوع اول ،انتخاب میكنیم .الگوریتم انتخابی ما
براي انجام این كار در مرجع ] [1معرفی شده است .مدل خاصی كه این روش را بر روي آن اعمال میكنیم توسط
چایچیان و دیگران ] [2براي توصیف آنیونها در ابعاد پایین معرفی شده است .از آنجا كه بررسی برهمكنش این ذرات
با میدان (پیمانهاي) الكترومغناطیس مورد نظر فیزیكدانها است ،تالش میكنیم تا با افزودن درجههاي آزادي پیمانهاي
به این مدل هامیلتونی ،برهمكنشهاي موجود با پیمانه اي كردن دستگاه را پیدا كنیم.

روش BFT
فرض كنیم هامیلتونی یک دستگاه مقید با قیود نوع دوم  H 0باشد .اگر فضاي فاز توصیف كنندهي دستگاه را با

مجموعهي دوتاییهاي  (i  1, 2...K ) ،  qi , pi نشان دهیم و جبر بین مجموعهي قیدهاي نوع دوم این دستگاه
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ماتریس با عناصر ثابت   ,    باشد ،براي این كه این دستگاه را به دستگاه نوع اول تبدیل كنیم الزم
است فضاي فاز را با معرفی متغیرهاي كمكی گسترش دهیم .متغیرهاي كمكی به گونهاي عبارتهاي قیدي را تصحیح
میكنند كه جبر قیدها به یک جبر لی با ضرایب ساختار ثابت تبدیل شود .با توجه به این كه تعداد قیود نوع دوم
همواره زوج است ،تعداد   ها نیز زوج خواهد بود .ساختار پواسونی این متغیرهاي كمكی از ساختار پواسونی بین

قیدهاي ابتدایی به دست میآید .در این روش قیود مرتبه اول شده در فضاي فاز گسترش یافته،  qi , pi    ،
)  (i  1, 2..Kو ) (  1, 2..mبه صورت زیر معرفی میشوند:

)(  1,2...m

)(1

همراه با فضاي فاز قبلی ،ساختار متغیرهاي فضاي فاز گسترشیافته به صورت زیر است:
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در اینجا   با شرط نوع اول شدن قیدها مشخص میشود .تقاضاي نهایی ما این است كه قیدها در نهایت با هم به
طور قوي جابجا شوند و در حدي كه متغیرهاي كمكی حذف شوند به قیدهاي ابتدایی برگردند .براي حل این
مجموعه معادله میتوان قیود نوع اول شده را به صورت سري توانی در نظر گرفت و حلهاي زیادي بهدست آورد.
یک مجموعه از این حلها با دستورالعمل زیر ساخته میشوند:

)(5

n 2

n

m 0

m 0

)(1
)(1
)(n
) ( n m
B
)  [(0
, (m)    ( nm) , (m 2)  (4) , (1)   (q, p) 
 ,  ] , B   
) (

معادله اساسی  BFTبه صورت   +     = 0ساختار پواسونی قسمت جدید فضاي فاز را معین
میكند .پس از حل معادالت قیدها و هامیلتونی تصحیح میشوند.
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كه در آن مولدهاي تصحیح هامیلتونی به صورت زیر هستند.
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یک انتخاب مناسب براي كامل شدن حلها به صورت    ,   1است.

ذره آزاد نسبيتي
)m( xn

 L داده میشود.در این مدل بردار فضا گونهي n 

مدل یک ذره آزاد نسبیتی با اسپین دلخواه با الگرانژي
n2
به عنوان درجهي آزادي اسپینی در نظر گرفته میشود و نقطه به معناي مشتقگیري نسبت به پارامتر تحول زمانویژه
است .یک هدف ما از پیمانهاي كردن این مدل آن است كه ببینیم آیا میتوان با گسترش فضاي فاز یک درجه آزادي
فیزیكی براي اسپین ذره در مدل كالسیک ذره نسبیتی پیدا كرد .این مدل مخلوطی از هر دو نوع قید را دارد و براي
نوع اول كردن به روش انتخابی ما دچار مشكل میشود ] . [3براي رفع این مشكل ما یک درجه آزادي كمكی به
دستگاه اضافه میكنیم و در انتها آن را با معادله حركتش حذف میكنیم.
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در این الگرانژي  x بردار توصیف كننده جایگاه ذره در فضا زمان است و شرط زمان گونه برراي برردار درجره آزادي
2

اسپین n2  1خود به صورت یک قید اولیه نوع اول در میآید كه به هری روشری نروع دوم نمریشرود .معرادالت
تعریف تكانه ها ،همه سرعتها را حل نمیكند و همراه با قید گفته شده به سه قید اولیه دیگر میرسیم.
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با انجام تبدیل لژاندر ،هامیلتونی كانونی به صورت 
2
نامعین الگرانژ را تعیین كرده و یک قید جدید به شكل )  5  ( P  به ما میدهد .قید مربوط به شرط فضاگونه

 H c به دست میآیرد .سرازگاري قیردهاي براال ضررایب

نوع اول و بقیه قید ها نوع دوم هستند.

اعمال روش  BFTروي مدل ذره نسبيتي آزاد
ماتریس پادمتقارن قیود براي مدل به صورت تا بعی از مربع جرم  14  4 23  4m2بدسرت مری آیرد.برا در نظرر
گرفتن    و    1به راحتی میتوان نشان داد كه جملههاي تصحیحی به قیردها تنهرا ترا مرتبره خطری
وجود دارند .اما جملههاي اضافه شده به هامیلتونی به خاطر آن كه تابع مولد آنها در هی مرحلهاي صفر نمریشرود بره
صورت یک سري با بینهایت جمله به دسرت مریآیرد .كره درایرن مجموعره سرري u, y, z, w ،بره ترتیرب معرادل
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هستند.

در نهایت ،مجموع سريهاي به دست آمده ،كه همگی به صورت بسط تابع نمایی هستند را محاسبه میكنیم(11) .
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نتيجهگيري
نشان دادیم كه تصحیح به هامیلتونی اولیه براي آنیون ها با بینهایت جمله انجام شد ولی این مجموعه بینهایت جمله
را میتوان به شكل بسته نوشت .این جملهها عبارت انرژي جنبشی ذره را در فضاي فاز جدید تصحیح میكنند و
باقیمانده آنها را میتوان به عنوان پتانسیلی در نظر گرفت كه تقارنهاي پیمانهاي مدل جدید را ارضا میكنند؛
تقارنهایی كه با قیدهاي نوع اول شدهي جدید تولید میشوند.
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