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 چکیده

و همچنین در اختیار داشتن مقادیر تابع موج در سیستم دینامیکی بیلییارد به محاسبه  Pدر این مقاله ما با استفاده از تعریف 

P  نقااط مختلاف بیلییاارد باا توجاه باه  که مقدار این کمیت در نشان می دهیمو  می پردازیمبرای نقاط مختلف در بیلییارد

کند. در واقع در نقاطی که تغییرات مقادیر تابع موج تغییر می x  شدید استP یابد و در نقااطی کاه تغییارات افزایش می

 x  شدید نیستP یابد.یکاهش م 

 بیلییارد ، استادیوم، نقاط صفر تابع موجواژگان كلیدي: 
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 . مقدمه1

در مکانیک کوانتومی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که نتیجه ای از رفتار موجی ذره است مانع تعیین دقیق و هم زمان تکانه و 

 دینامیکی بیلییاردهایبه سراغ سیستمشود. برای مطالعه آشوب در سیستم های کالسیک و کوانتومی موقعیت ذره در فضا می

 رویم. بنا به تعریف به دستگاه دینامیکی با محیطی بسته که در برگیرنده یک ذره آزاد و بدون بعد است بیلییارد گویند.می

 [.1برای پتانسیل در بیلییارد معمولی داریم ]

B                                                            0Vدرون منحنی                                   

B                                                           Vبیرون منحنی                                   

 کنند:بررسی بیلییاردها آنها را به دسته انتگرال پذیر و انتگرال ناپذیر تقسیم بندی می برای

 ثابت حرکت است، که یک نمونه از این بیلییاردها ،بیلییارد به شکل دایره است. nبیلییارد انتگرال پذیر، سیستمی با  -1

های ارگودیک و ر آنها تنها ثابت حرکت انرژی است که این نوع بیلیاردها سیستمبیلییارد انتگرال ناپذیر، سیستمی که د -2

 [.3آشوبی هستند. بیلییارد بونیموویچ ) استادیوم ( نمونه ای از این بیلییاردها است ]

که بوسیله دو پاره خط موازی به  Rبیلییارداستادیوم یک سیستم ارگودیک و آشوبی است که از دو نیم دایره به شعاع یکسان 

از یکدیگر جدا شده اند. پارامتر  aطول 
R

a
0شود. اگر ، پارامتر مشخصه استادیوم نامیده میa  باشد استادیوم به دایره

پردازیم و سپس در قسمت سی توابع موج در دستگاههای آشوبی میشود. در ادامه این مقاله در قسمت دوم به بررتبدیل می

 پردازیم.گیری میدهیم و در قسمت چهارم به نتیجهدر بیلییارد کوانتومی را مورد بررسی قرار می Pسوم تغییرات 

 

 . تغییرات تکانه زاویه ای در بیلییارد دایره و استادیوم2 

 را اگر در نظر بگیریم اندازه تکانه زاویه ای ذره به صورت زیر در مکانیک کالسیک تعریف می شود: mمذره متحرکی به جر

 

sin ( )L r p rmv    1 

 
نده شود و مسیر مطابق با معادالت دیفرانسیل توصیف کندر یک بیلییارد کالسیک حرکت ذره از نقطه ای از روی مرز شروع می

یابد تا ذره در نقطه ای دیگر به مرز برخورد کرده و بازتاب نماید، این نقطه انتهایی مسیر حرکت قبلی و ابتدای مسیر امتداد می

رسد دیواره توان مسیر حرکت را مشخص کرد و به نظر میحرکت جدید است، بنابر این با داشتن مختصات این نقطه می

 باشد. حرکت ذره میبیلییارد سطح مقطع مناسبی برای 

با توجه به فرمول باال و با توجه به این مطلب که اندازه سرعت در زمان برخورد بادیواره بیلییارد ثابت است بنابر این ما با در 

دست داشتن موقعیت ذره و زاویه ای که بردار مکان ذره با بردار سرعت می سازد می توانیم این کمیت را برای ذره برای نقاط 

 ف در طول برخورد با دیواره بیلییارد محاسبه کنیم.مختل

بنابراین ما ابتدا مختصات نقاط برخورد و و زاویه ای که بردار مکان ذره با بردار سرعت می سازد را توسط یک برنامه کامپیوتری 

می کنیم. در ابتدا این  بدست می آوریم و سپس کمیت تکانه زاویه ای را در طول مدت برخورد ذره با دیواره بیلییارد محاسبه

کمیت را برای بیلییارد دایره که بیلییاردی غیرآشوبی است  محاسبه کردیم. در زیر نمودار تغییرات تکانه زاویه ای ذره در طول 

  برخورد با مرز بیلییارد دایره برای دو زاویه شروع مختلف و یک نقطه شروع مشترک حرکت ذره آورده شده است.  
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 20درجه و تعداد برخوردها  30: زاویه شروع حرکت ذره 1شکل

                            

 20درجه و تعداد برخوردها  00: زاویه شروع حرکت ذره 2شکل

 

ز غیر همانگونه که مشاهده می شود تکانه زاویه ای در زمان برخورد ذره با دیواره بیلییارد مقدار ثابتی است که این ناشی ا

آشوبی بودن بیلییارد ناشی می شود. حال اگر مسئله را در سیستم آشوبی بیلییارد استادیوم مورد بررسی قرار دهیم، تغییرات 

تکانه زاویه به صورت دیگری است. در بیلییارد استادیوم هم اشکال منظم وجود دارد و هم اشکال نامنظم. در زیر نمودار 

ر طول برخورد با مرز بیلییارد استادیوم برای دو زاویه شروع مختلف و یک نقطه شروع مشترک تغییرات تکانه زاویه ای ذره د

  حرکت ذره آورده شده است.  
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 20درجه و تعداد برخوردها  30: زاویه شروع حرکت ذره 3شکل

 

             

 20درجه و تعداد برخوردها  10: زاویه شروع حرکت ذره 4شکل

همانگونه که مشاهده می شود تغییرات تکانه زاویه ای در حالت منظم به صورت پریودک تغییر می کند در حالی کاه در حالات 

غیر منظم اینگونه نیست و تکانه زاویه ذره در هر برخورد با دیواره بیلییارد تغییر می کند. در ادامه نمودار تکانه زاویه ای کال را 

 رد آورده شده است.بر حسب تعداد نقاط برخو

                                 

 100درجه و تعداد برخوردها  20: زاویه شروع حرکت ذره 5شکل
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همانگونه که دیده می شود نمودار تغییرات زاویه ای کل برحسب تعداد نقاط برخورد حالت صعودی دارد و علت آن ایان اسات 

ز بیلییارد تغییر نمی کند بنابراین با افزایش تعداد نقاط برخاورد تکاناه زاویاه ای کال که تکانه زاویه ای در هنگام برخورد با مر

افزایش می یابد، اما در استادیوم که یک بیلییارد آشوبی است مسئله صورت دیگری به خود می گیارد کاه در زیار م اال هاای 

 متفاوتی آورده شده است.

 

                      

 100درجه و تعداد برخوردها  300ت ذره : زاویه شروع حرک0شکل

              

 100درجه و تعداد برخوردها  14: زاویه شروع حرکت ذره 7شکل

               

 50درجه و تعداد برخوردها  00: زاویه شروع حرکت ذره 8شکل
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 100درجه و تعداد برخوردها  00: زاویه شروع حرکت ذره 0شکل

در واقع در بیلییارد آشوبی استادیوم با چهار نوع تکانه زاویه کل روبرو هستیم، یک حالت شبیه به بیلییارد دایره است که تکاناه 

زاویه ای کل با افزایش تعداد نقاط برخورد به صورت خطی افزایش می یابد. ناوع دوم بارای اشاکال ناامنظم رد داده و نماودار 

ال نامنظم بوده ، نوع سوم برای اشکال منظمی بوده که تکاناه زاویاه ای کال در یاک مسایر رفات و تغییرات تکانه زاویه ای کام

برگشت ذره در یک مسیر پریودیک صفر نبوده که نمودار تغییرات تکانه زاویه ای کل به صورت منظم کم یا افازایش مای یاباد، 

برگشت در یک مسیر پریودیک صفر بوده اسات. بناابراین نوع چهارم آنهایی هستند که تکانه زاویه ای کل در یک مسیر رفت و 

تکانه زاویه ای پارامتر مناسبی برای مطالعه بیلییارد آشوبی و غیرآشوبی است که به وسیله این پارامتر می توان اشکال مانظم و 

 پریودیک را از اشکال نامنطم و غیر پریودیک جدا کرد. 

 

 . توابع موج در دستگاههای آشوبی3

روناد. از دیگار پارامترهاایی کاه در مطالعاه ایان عه کوانتومی بیلییاردها توابع موج و ترازها مهمترین ابزارها بشمار مایدر مطال

ها برای بیلییاردهای آشاوبی گیرد توزیع نقاط صفر تابع موج در بیلییارد است، طرح این منحنیدستگاهها مورد استفاده قرار می

هاای بساته ای را ای صفر تابع موج در استادیوم بدون اینکه با هام برخاورد کنناد منحنایهمنحنی و غیرآشوبی متفاوت است.

هاا در اساتادیوم شوند. در حالت منظم این منحنایکنند و یا از روی مرز شروع شده و به مرز ختم میداخل استادیوم ایجاد می

های صفر تاابع ماوج باا مارز در ایان رخورد منحنیشوند و در نتیجه تعداد نقاط ببیشتر به صورت منحنی های بسته ظاهر می

شاوند و بناابراین در ایان ها از مرز شروع شده و به مرز خاتم مایحاالت کمینه است. اما در حالتهای نامنظم اغلب این منحنی

 های صفر تابع موج با مرز بیشینه است.موارد تعداد نقاط برخورد منحنی
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توان مورد اساتفاده قارار ی که در مکانیک کوانتومی برای بررسی آشوب در بیلییاردها میکه گفته شد یکی از ابزارهایهمان طور

داد، تابع موج این دستگاهها است. از آنجایی که خصوصیت های آشوبی توابع موج در ترازهای باال واضح تر است، معمول اسات 

کالسایک تاوانیم از تقریاب نیماهژی در حدی است که مایشود. در این ترازها انرکه برای مطالعه آشوب از این ترازها استفاده 

که تابع موج شودکنیم. در این تقریب فرض میاستفاده x  باه شاکل     expx A x i x    
باشاد، کاه تغییارات فااز  

 x  خیلی سریع تر از A x  .است 

2در زیر نمایی از ویژه تابع دایره در شکل زیر نشان داده شده است یک مقایسه بصری
  با چگاالی احتماال کالسایکی نشاان

 دهد در منطقه ای که به طور کالسیکی ممنوع است تابع موج بسیار کوچک است.می

 

 

: توزیع چگالی 10شکل 
2

, ,m n x y دایره در یک چهارم م بت دستگاه مختصات 

 

2در شکل زیر نمایشی از 
 شود، با وجود اینکه دایاره کشایده شاده اسات تاا باه مربوط به یک استادیوم استاندارد دیده می

نامنظم کامال در تضاد با توزیاع تاابع  دهیم که مساحت ثابت بماند. توزیعاستادیوم تبدیل شود، این تغییرات را طوری انجام می

کنناد موج دایره است، به دلیل طبیعت ارگودیک استادیوم، مسیرهای تابع موج نیمه کالسیکی از همه سطح بیلییارد عبور مای

ابع شاود. باه پیاروی از تاکه بر همنهی آنها باعث ایجاد یک توزیع یکنواخت با نمایی تصادفی از تابع موج در سطح بیلییارد می

ها بدون اینکه همدیگر های صفر تابع موج نیز دارای یک توزیع کامال تصادفی در سطح بیلییارد هستند. این منحنیموج منحنی

شوند یاا در داخال کنند. به عبارت دیگر یا از روی مرز شروع شده و به مرز هم منتهی میرا قطع کنند از کنار یکدیگر عبور می

 دهند.تشکیل میهای بسته بیلییارد منحنی
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: توزیع چگالی 11شکل 
2

, ,m n x y استادیوم در یک چهارم م بت دستگاه مختصات 

 

کننده میزان آشوب بیلییارد و در نتیجه بی نظمی توابع موج در آنهاست. در مواردی مرز بیلییاارد طاوری مرز بیلییارد مشخص

تار بیلییارد یک رفتار غیر آشوبی است، دایره از این ناوع بیلییاردهاسات. در ماوارد دیگار منظم است که با هر شرط اولیه ای رف

مرز بیلییارد به حدی بی نظم است که بدون توجه به شرط اولیه، بیلییارد آشوبی است. در بین این دو حاد بیلییاردهاایی قارار 

آشوبی از خود نشان دهند. مسیر ذره در داخل بیلییاردی به دارند که بسته به شرایط اولیه ممکن است رفتارهایی آشوبی یا غیر 

رود کاه در شکل استادیوم بسته به زاویه پرتاب ممکن دوره ای و غیرآشوبی یا غیر دوره ای و آشوبی باشد. به تبع آن انتظار می

اجه شاویم. در زیار چناد نموناه از مکانیک کوانتومی نیز با تغییر انرژی ذره در داخل استادیوم با توابع موجی با توزیع منظم مو

اشکال بوجود آمده در استادیوم و دایره در سیستم کالسیکی و کوانتومی آورده 

 شده است.

 

 

 : شکل نامنظم بوجود آمده در استادیوم در حالت کالسیکی و کوانتومی12شکل

 

 

 

 : شکل منظم بوجودآمده در استادیوم در حالت کالسیکی و کوانتومی13شکل
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 : شکل منظم بوجود آمده در دایره در حالت کالسیکی و کوانتوم14شکل

 

 در بیلیارد کوانتومی P. بررسی تغییرات4

در سیستم های همانند، به نتایج ممکن گوناگونی می  Aنیست، با اندازه گیری Âویژه تابعی از عملگروقتی یک تابع حالت

ما می خواهیم میزان پراکندگی یاا پاشاندگی را تعیاین کنایم. اگار میاانگین ایان  iAرسیم. در مجموعه مقادیر مشاهده شده

Aمقادیر را با   انحراف هر یک از اندازه گیری ها از مقدار میانگین برابرنمایش دهیم در آن صورت مقدارiA A    خواهاد

بود. اگر از مجموع انحراف ها، میانگین بگیریم، نتیجه صفر می شود، زیرا انحراف هاای م بات و منفای همادیگر را حاذف مای 

  Aان دو می رسانیم. میانگین مربعاات انحاراف هاا را واریاانسکنند. برای این که همه انحراف ها را م بت بسازیم، آنها را به تو

می نامیم، که در آمار با نماد 
A
و در مکانیک کوانتومی با نماد  2 A

2
 نمایش می دهیم: 

     ˆ
AA A A A A d             

22 22 

بر خواهیم گزید. تعریف باال  Aرکارترین سنجه پاشندگی است و ما آن را به عنوان سنجه عدم قطعیت درانحراف استاندارد پ

 هم ارز است با:

 A A A     
2 2 2 

 می توان نشان داد که: Bو Aدر مورد حاصل ضرب انحراف های استاندارد دو کمیت

ˆ ˆ,A B A B d      
 

1
2

 

 

 که به عنوان م ال داریم:
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xx p i dx i dx        h h
1 1
2 2

 

xx p   h
1
2

 

  

با استفاده از روابط را  Pدر این قسمت از مقاله ما قصد داریم تغییرات معادله باال بیان کمی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است

ریاضی که در زیر آورده شده و با استفاده از مقادیر تابع موج دربیلییارد استادیوم مورد بررسای قارار دهایم. ولای بارای بدسات 

و  xp، ابتدا باید Pآوردن
yp طبق معادالت زیر داریم:                                                                         را بدست آوریم، بنابراین 

22
 xxx PPP 

xp i dx
x

   
    

 
 h  

 نیم برای یک عملگر هرمیتی داریم:از طرفی می دا

ˆA A d    
2

2 

xp dx
x


   


h

2
2 2 

را بادانیم، بناابراین  نیااز داریام کاه مشاتق xpله را به صورت گسسته بررسی می کنیم بنابر این بارای محاسابهما مسئ

 را به صورت زیر بدست می آوریم: مشتق

 
   x x x

x
x

 


 



&                                                                                                                                                               

و xpبا توجه به فرمولهای باال ابتدا
yp رای انجام این کار ما نیاز به دانستن مقدار تاابع ماوج را بدست می آوریم. بنابراین ب

کنیم که مقادیر تابع موج را توسط برنامه ورجینی که یک بسته در نقاط مختلف بیلییارد داریم، بنابراین به این صورت عمل می

[. الزم به ذکر است 4]شود در بیلیاردآشوبی استادیوم بدست می آوریم نرم افزاری است و تحت سیستم عامل لینوکس اجرا می

کند که بیلییارد را به قسمت های مساوی ) مربعات یکسان ( تقسیم کرده و سپس مقادار که این برنامه به این صورت عمل می

 دهد.تابع موج را برروی راسهای مربعهای داخل بیلییارد را در اختیار ما قرار می
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 تقسیم شده است : یک چهارم بییلیارد  که به مربعات یکسان15شکل

 

وxpبنابراین با داشتن فرمولهای موجود و مقادیر تابع موج، بوسیله برنامه نویسی
yp  را محاسبه مای کنایم، ساپس بارای

 از تعریف زیر استفاده می کنیم: Pمحاسبه

22
yx PPP  

را در محیط مطلب رسم می کنیم. دو نموناه از از  pا محاسبه کمیت باال عالوه بر اثبات اصل عدم قطعیت ، نمودار تغییراتب

                                                    این محاسبات که در یک چهارم بیلییارد استادیوم انجام داده ایم به صورت زیر است: 

                          

 

                 

 

 در یک چهارم استادیوم ،)چپ( شکل چگالی تابع موج در استادیوم کامل  P: )راست( تغییرات 10شکل

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1311 

 

در واقع همان گونه که از اشاکال اگر این کار را برای حالتهای مختلف انرژی در بییلیارد انجام دهیم به نتایج مشابهی می رسیم 

در فضای بیلییارد یکسان نیست و دارای افت و خیزهایی در سطح بیلییارد اسات. هماان گوناه  Pباال دیده می شود تغییرات 

شاهد کاهش آن هساتیم کاه ایان نشاان یابد و در بعضی نقاط دیگر افزایش می Pکه دیده می شود در بعضی از نقاط مقدار 

دهنده تغییرات  x .و در نتیجه تغییرات انرژی جنبشی ذره در بییلیارد است 

 . نتیجه گیری4

تکانه زاویه ای پارامتر مناسبی برای مطالعه بیلییارد آشوبی و غیرآشوبی است که به وسیله این پارامتر می توان اشکال مانظم و 

باه ایان نتیجاه  Pدر این مقالاه ماا باا بررسای تغییارات و همچنین  دیک را از اشکال نامنطم و غیر پریودیک جدا کرد. پریو

نشان دهنده تغییرات  Pرسیدیم که تغییرات  xه درنقاط مختلف بیلییارد است به عبارتی در نقااطی کاP  کااهش دارد

تغییاارات  x  شاادت کمتااری دارد و در نقاااطی کااهP  افاازایش یافتااه تغییاارات افاازایش x   .شاادید بااوده اساات 
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