
تسگییته تحت قید معادهل ویپژاکوبی تعمیم یاف -حل معادهل اهمیلتون 

هب انم خدا 



:برای پتانسیل های مرکزی داریم

:را به صورتV ،Rبواسطه تقارن کروی پتانسیل 

:در نظر می گیریم که با این کار پتانسیل کوانتومی به شکل زیر در می آید

ژاکوبی-معادله هامیلتون

معادله پیوستگی



کیل دادهژاکوبی، معادالت کانونیک نظیر را تش-به جای حل مستقیم معادله هاملتون
.و حل می کنیم

نیمژاکوبی کالسیک را یادآوری می ک-قبل از ادامه بحث لمی از نظریه هامیلتون

:هرگاه پتانسیل کالسیک به شکل

:در می آیدباشد آنگاه تابع اصلی هامیلتون کامال جدایی پذیر بوده و به شکل زیر



ی به صورت معادالت کانونیک و معادله پیوستگ( در حالت پایا)بنابراین 
:زیر می باشند

یمعادله پیوستگ

و یا

معادله پیوستگی

(1)

(2)

(3)

(4)



که

عادله  بواسطه شرط پیوستگی دو کمیت      و      صفر شده و معادله      به م
.شعاعی شرودینگر تقلیل می یابد

.حال قصد داریم       ،    ،    ،     و      را بدست آوریم

(6)

(5)

(7)

(1)



:استدالل صفر شدن     و    

:به جهت برقراری معادله پیوستگی      باید داشته باشیم (4)

(8)

(9)

(10)

(5)

(10)



راین         به همین طریق می توان استدالل کرد که     نیز باید صفر باشد و بناب
.است

بنابراین    و    صفر می شوند



اما در مورد 

(Ermakov equation)

:که دارای حلی به این صورت می باشد

:سپس      و       را بدست می آوریم. در نتیجه      یک پارامتر آزاد در     است



(شرط دوره ای بودن)

m عدد صحیح غیر صفر

:که



:به طور خالصه



.با مشخص شدن       می توان      را تعیین کرد. تا اینجا     ،     ،      ،      و       مشخص شد

اگر               باشد به کمک معادله                                                 در می یابیم -الف
:که

:اگر                   باشد-ب
. و      بدست می آید





نتیجه گیری
دست می مقادیر نیمه صحیح تکانه زاویه ای در روشی مشابه مقادیر صحیح ب•

.آیند و بواسطه اعمال شرط پیوستگی مقادیر گسسته دارند

.برای مقادیر نیمه صحیح جواب های انتگرال پذیر مجذوری داریم•

عنوان در این رهیافت مبتنی بر مسیر مساله در مکانیک کوانتومی را به•
ع موج، انحرافی از مکانیک کالسیک بررسی کرده، بدون نیاز به مفهوم تاب
نتایج را  ...معادله شرودینگر، اپراتور هرمیتی، ویژه مقادیر اپراتور هرمیتی و

.بدست آورده ایم

با سپاس


