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چکیده
های غیرمرکزی هارتمن و
مدلهای قابلحل غیرنسبیتی است که برای پتانسیل 
یکی از کارآمدترین روش محاسبه طیف انرژی حالتهای مقید ،مقایسه مدلهای نسبیتی با 
تانسیلهای اسکالر و برداری در نظر گرفته می شود و دو معادله برای هر مولفه اسپینور

رینگ-شیپد به کار گرفته می شود .در این روش معادله دیراک با فرض برابری پ
ایجاد میشود .سپس با جداسازی معادله دیفرانسیل درجه دو ،یک معادله شرودینگر گونه بدست می آید که اگر با معادله قابلحل غیرنسبیتی مقایسه شود ،طیف انرژی
محاسبه خواهد شد.
سیستمهای کوانتومی ،پتانسیل های هارتمن و رینگ – شیپد ،معادله شرودینگر.

کلید واژهها:

Investigation and analysis of non-central potentials in the quantum systems
Davari, Faride; Bakhshi, Zahra
Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

Abstract
One of the most efficient method of calculating the energy spectrum of bound states is comparison relativistic
models with non-relativistic solvable models that is used for Hartmann and Ring-Shaped non-central potentials. In
this method, Dirac equation is considered by assuming equality of scalar and vector potentials and two equations
are created for each component spinor. Then, by separating the second-order differential equations, a likeSchrödinger equation is obtained that the energy spectrum will be calculated, if it is compared with the nonrelativistic solvable equation.
Key words: quantum systems, Hartmann and Ring-Shaped Potentials.
)PACS No. (2

اجزای اسپینور ایجاد می شود] .[5-6یک معادله دیفرانسیل خطی

مقدمه

درجه دو برای اسپینور باال و دیگری معادله دیفرانسیل درجه یک

از سال  1926که تئوری موسوم به مکانیک کوانتومی ،پای به

میباشد .دراین مقاله،
برای اسپینور پایین که بر مبنای اسپینور باال 

روشهای مختلفی برای پیدا کردن طیف انرژی دقیق

عرصه نهاد.

ابتدا در بخش شعاعی معادله دیراک ،طیف انرژی نسبیتی را در

حالتهای مقید در سیستمهای کوانتومی ثابت توسعه یافت.


مقایسه با طیف انرژی غیرنسبیتی بدست میآوریم و سپس به

یفها در بسیاری از زمینههای فیزیک و شیمی
شناخت این ط 

بخش زاویهای معادله دیراک برای پتانسیلهای مرتبط به مختصات

نظری ضروری است].[1-4برای محاسبه طیف انرژی دقیق

 θبا توجه به تابعهای مختلف  θو پارامترهای نسبیتی میپردازیم.

پتانسیلهای غیرمرکزی هارتمن و رینگ-شیپد ،معادله دیراک را

راه حل های بخش شعاعی

در سه بعد حل میکنیم .به این صورت که پتانسیلهای اسکالر و
برداری را برابر فرض می کنیم درنتیجه دو معادله دیفرانسیل برای
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دیفرانسیل در  3بعد  rو  θو  φبه صورت زیرجدا میشود:

فرم کلی پتانسیلهای هارتمن و رینگ-شیپد به صورت
)f(θ

V(r,θ)=V(r)+ 2r2

()1

() 8

است .بخش شعاعی پتانسیل را میتوان به عنوان پتانسیل نوسانگر
هماهنگ  V(r)=Kr2و یا پتانسیل کلمب

1 V0 λ
)
r

()9

(  V(r)=- 2در

پتانسیلهای مربوطه

نظر گرفت] 8و .[7که در آن  λ ، V0و  Kبرای

)u(r

) (ε+Mc2
) (ε2 -M2 c4
)d2 u(r
P
- dr2 + [r2 +2 2 2 V(r)] u(r)= 2 2
ħ c
ħ c

(s⌉ Θ(θ)=0 )10

پارامترهای آزاد هستند

1 d
)dΘ(θ
m2
)(sinθ dθ ) ⌈ 2 +(ε-M2 c4 )f(θsin θ dθ
sin θ

الف -پتانسیل کلمب را در قسمت شعاعی  ،9جایگزین می کنیم.

معادله مستقل از زمان دیراک برای پتانسیل اسکالر و برداری

در نتیجه یک معادله شرودینگر گونه خواهیم داشت]6و:[5

دلخواه به صورت زیر است:
()2

1 d2 ɸ
=-m2
ɸ dφ2

()11

)⃗ +β (Mc2 +s(r))] Ψ(r)=[ε -V(r)]Ψ(r
⃗ .P
[c α

V0 λ
] u(r)=0
r

)

ε+Mc2
ħ2 c2

P

( - r2 +

) (ε2 -M2 c4
ħ 2 c2

2

)d u(r
[+
dr2

با توجه به سیستم واحد ( ،)ħ=2m=1اگر  11را با مدل قابل حل

I 0
∇⃗ =-iħ
پارامترهااااااااای ⃗
 Pو ) α= (0 ⃗σو )
0 -I
⃗ 0
σ

( = βدر 2

غیرنسبیتی زیر مقایسه کنیم]10و:[9

ماتریسهاای بارداری پاایولی و  Iمااتریس

تعریف شدهاند .که ⃗
σ

+ (E-V(r)) un,l (r)=0

2

)d un,l (r

)φ(r
واحد هستند.نمایش دیراک پایولی) ،
)X(r
آن ) φ(rو ) X(rاجزای اسپینور هستند .حال از معادالت اسپینور

ایهای الگر عمومی ،نتایج معادله
با حل دقیق براساس چندجمله 

استفاده میکنیم:

مییابد و مدل نسبیتی
غیرنسبیتی به مدلهای نسبیتی گسترش 

()12

( =) Ψ(rاست کاه در

()3

c σ.
)⃗⃗⃗ ⃗PX (r)=[ε-V(r)-Mc2 -s(r)]φ(r

()4

)⃗ φ (r)=[ε-V(r)+Mc2 +s(r)]X(r
⃗⃗⃗⃗c
σ.P

برای پتانسیل کلمب به فرم زیر خواهد شد:
()13

)l(l+1
]+ r
r2

+ [- 4(n+l+1) -

)d u(r
dr2

ε2 -M2 c4
e4
ε+Mc2
 ( c2 ) V0 λ=e2و  c2 =- 4(n+l+1)2و ) P=l(l+1مرتبط
V0 λ
) ،τ= 2c(n+l+1انرژی نسبیتی با ترکیب روابط
میشوند .و با فرض

1-τ2
پارامترها ،به صورت  ε=Mc2 1+τ2محاسبه میشود] .[11در مدل

معادله دیفرانسیل برای هر جز اسپینور ساخته میشود:

()6

u(r)=0

e2

e4

2

لذا پارامترهای نسبیتی به پارامترهای غیرنسبیتی به صورت

با فرض ) s(r) = V(rیا ) s(r) = −V(rوترکیب  3و  4دو

⃗
cσ
⃗ .P

)X(𝑟)= [ε +Mc2 ] φ(r

()5

dr2

2

غیرنسبیتی جواب دقیق برای  12به عنوان ))un,l (r)=f(r)F(g(r

)[c2 ⃗P +2(ε+Mc2 )V(r)] φ(r)=[ε2 -M2 c4 ]φ(r

درنظرگرفته میشود]10و .[9که در آن )) F(g(rیک تابع خاص

با درنظر گرفتن تعاریف ⃗
 Pو ) V(rدر  6برای مولفه ) φ(rمعادله

ایهای الگر عمومی
براساس تابع داخلی ) g(rاست .چند جمله 

میآید:
شرودینگر گونه زیر بدست 

در 13صدق میکنند و بنابراین 13را میتوان به معادله شرودینگر

)V0 λ f(θ
)- r2 )] φ(r)=[ε2 -M2 c4 ]φ(r
r

( ) ⃗ 2 -(ε +Mc2
∇ [-ħ2 c2

گونه  11بخش شعاعی گسترش داد .اگر تابع موج غیرنرمال زیر،
e2

با معادله دیفرانسیل 13برای تابع داخلی )g(r)= (((n+l+1)) r

()7

مرتبط شود]10و :[9

1

با در نظر گرفتن ) 7، φ(r)= r u(r)Θ(θ)ɸ(φبه سه معادله
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un,l, (r)∝g(l+1) exp (- 2) L2l+1
))n (g(r

)(14

)= 0 (19

تابع موج شعاعی به عنوان معادله دیفرانسیل  11به صورت:

با فرض

)H(θ
1

sin2 θ

=) ،Θ(θجمله دیفرانسیل مرتبه اول از معادله

19حذف میشود .این تغییر ،شرایطی که معادله شرودینگر گونه از

)(2kr
u(1) n,l, (r)∝(2kr)l+1 exp(-kr)L2l+1
n-l-1

)(15

1 d
)dΘ(θ
m2
(sinθ
)
]+(ε+ M2 c4 )f(θ)-s
[
sin θ dθ
dθ
sin2 θ

 19قابل دسترسی است را فراهم میکند و با توجه به تغییر ذکر

e2

است که در آن ) k= 2(n+l+1و ∞ 0<r<+است.مشاهده میشود که

شده  19تبدیل میشود به:

تابع موج  15یک تابع انتگرال پذیر مجذوری در نقاط پایانی

1

)-(ε+Mc2 )f(θ) +P+ 4] H(θ) = 0 (20

فاصله )∞ (0,است ،پس از لحاظ فیزیکی در محدوده پارامتر L

قابل قبول خواهد بود.

)(21

خواهیم داشت:

برای طیف انرژی غیرنسبیتی و پتانسیلهای مختلف ،به معادله

مدل حل غیرنسبیتی براساس  12فرم زیر را دارد:
l(l+1) 1

- ω2 r2 ] u(r)=0
4

r2

شرودینگ ر گونه بدست آمده از معادله دیراک گسترش خواهد

3

+ [2nω+ (l+ ) ω2

یافت .در این مقایسه ،پارامترهای نسبیتی به پارامترهای غیرنسبیتی

)d2 u(r
dr2

متصل میشوند .در ضمن ،این روش برای توابع خاص قابل
استفاده است .بنابراین توابع ) f(θکه میتوانند در این تکنیکها

از مقایسه  16و 17روابط پارامترهای نسبیتی و غیرنسبیتی بدست
میآیند و انرژی نسبیتی با ترکیب روابط پارامترها به صورت زیر


حل

شوند

γ+βcos2 θ+αcos4 θ

است:

sin2 θcos2 θ
2

3

)(ε-Mc2 ) (ε+Mc2 )=8kc2 (2n+l+ 2

1
2

) (𝑙+

g

exp (- ) Ln
2

)(l+1
2

un,l, (r)∝g

1

عبارتند
=)f2 (θ

از:
و

γ+βcosθ+αcos2 θ
sin2 θ

=)f1 (θ

و

f3 (θ)=γ+βcotθ+αcot2θ

میباشند]6و .[5که درآنها  β ، αو  γمقادیر ثابت دلخواه هستند.

پتانسیلهای هارتمن

توابع باال توابع قابل حلی هستند که به عنوان

در مدل حل غیرنسبیتی ،معادله موجی که با  17مرتبط میشود،
))(g(r

H(x)=0

)d2 H(x
])+[E-V(x
dx2

 20با توجه به انواع مختلف ) ،f(θحل میشود یعنی راه حل 21

(ε2 -M2 c4 ) P
) (ε+Mc2
)d2 u(r
+
- r2 + ( 2 2 ) (2kr2 )] u(r)=0
[
2 2
dr2
ħ c
ħ c

()18

dθ2

]10و:[9

جایگزین میکنیم و مثل روش الف یک معادله شرودینگر گونه

)(17

sin2 θ

+ [-

)d H(θ

در مقایسه  20با معادله قابل حل شرودینگر زیر )(ħ=2m=1

ب -این بار پتانسیل نوسانگر هماهنگ را در قسمت شعاعی ،9

()16

1
4

) (m2 -

2

و رینگ  -شیپد درنظر گرفته شدهاند.اگر ) f1 (θدر 20جایگزین
شود:

هست که در آن،

میتوان بخش شعاعی تابع موج اسپینور را به
 g(r)= 2 ωr2است .

1
+ {[(-m2 + ) -ɳ(γ+α)] csc2 θ-ɳβcscθcotθ+ɳα
4

 16مطابقت داد و با بررسی شرایط انتگرالپذیر مجذوری تابع
موج اسپینور از نظر فیزیکی قابل قبول خواهد بود].[11

dθ2

1
+P+ } H(θ)=0
4

)(22

حلهای بخش زاویهای
راه 

)d2 H(θ

که در آن  ɳ=ε+Mc2است .حال  22را با معادله شرودینگر زیر

بخش زاویهای معادله دیراک برای پتانسیلهای هارتمن و رینگ -

مقایسه میکنیم10] (ħ=2m=1) :و.[9

شیپد ،به صورت زیر است]6و:[5

] )cscxcotx+(s+n)2

3

2

)d H(x
+[-(λ2 +s2 -s)csc2 x+λ(2s-1
dx2
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3

H(x)=0

)(23

 ،θ=0باعث تغییر حدود پارامترهای  sو  λبه s> 8
1

1

پارامترهای مدل غیرنسبیتی و مدل نسبیتی با مقایسه  22و  23به

تکنیکهای ذکر شده به

) - (s+ 4) <λ< (s- 2خواهد شد.

هم مرتبط میشوند .تابع موجی که به  22وابسته است براساس

تابعهای  θدیگر ،یعنی ) f2 (θو ) f3 (θگسترش مییاید]. [11


) P(μ,vنوشته میشود ،که در
جمله 

چند
ایهای ژاکوبی ))(g(x
n

نتیجهگیری


آن  v<-1، μ>-1و n=0,1,2,….است .با توجه به تعریف
1

1

ایهای
پارامترهای  μ=-λ+s- 2و  v=λ+s- 2در چندجمله 
1

1

در این مقاله طیف انرژی حالت های مقید نسبیتی را براساس

1

ژاکوبی s ،و  λبه ترتیب با  s>- 2و ) -(s+ 2) <λ< (s+ 2محدود

پتانسیلهای

طیف انرژی حالت های مقید غیرنسبیتی برای

خواهند شد.

غیرمرکزی هارتمن و رینگ–شیپد ،بدست آوردیم .به این

با استفاده از روابط پارامتری نسبیتی و غیرنسبیتی ثابت

ترتیب که ابتدا با استفاده از تعریف ماتریسهای پایولی،

1

جداسازی  pبه صورت P=(s+n)2 -α(ε+Mc2 )- 4 ،محاسبه

معادله مستقل از زمان دیراک را به معادله شرودینگر گونه

1

میشود .و اگر شرایط  P+ 4 ≥0درنظر گرفته شود ،محدوده انرژی


زاویهای و شعاعی تفکیک

تبدیل کرده و آن را به دو بخش

1

نسبیتی به صورت  ε ≤ α (s+n)2 -Mc2خواهد بود ] .[11اگر

کردیم .سپس در هر قسمت ،پارامترهای نسبیتی و حدودشان را

 α>0باشد ممکن است مقادیر مثبت برای انرژی نسبیتی ارایه

با درنظر گرفتن راه حل روشهای غیرنسبیتی مربوط به مسئله و

شود .تابع موج غیرنرمالی که با معادله دیفرانسیل قابل حل 24

حدود پارامترهای غیرنسبیتی مورد بررسی قرار دادیم .با این روش

ارتباط دارد هست10]:و.[9
()24

))(g(x

توابع موج اسپینوری برای پتانسیل های غیرمرکزی ذکرشده در

)(-λ+s-1⁄2.λ+s-1⁄2

.Pn

)(s+λ
2

)(1+g

)(s-λ
2

جملهایهای متعامد الگر و ژاکوبی در

جمالتی وابسته به چند

)H(x)=(1-g

میآیند.
قسمتهای شعاعی و زاویهای معادله دیراک بدست 

برای  g(x)=cosxاست .با توجه به تابع  ،24تابع موج برای

مرجعها


معادله دیفرانسیل  22به صورت زیر درمیآید:
)(cosθ

)(-λ+s-1⁄2.λ+s-1⁄2

.Pn

)(s+λ
2

)(1+cosθ

)(s-λ
2
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)H(θ)=(1-cosθ

()25
با توجه به

)H(θ
1

sin2 θ

=) ،Θ(θبخش زاویهای معادله دیراک به صورت

)(−λ+s−1⁄2.λ+s−1⁄2

1

1

Θ(1) (θ)=2s-1 (sinθ)s-λ- 2 (cosθ)s+λ- 4 . Pn
)(cosθ

()26
π

π

π

میرود ،تابع موج به
که در آن  - 2 ≤θ≤+ 2است .وقتی  θ→± 2
صورت  Θ(θ)→0محدود شده است ،اگرچه ایجاد شرایط
فیزیکی ذکر شده و همچنین اجتناب از واگرایی تابع موج  27در
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