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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1

• Κανονικές µορφές

1. ∆είξτε ότι όλες οι εξισώσεις (πάντα γραµµικές δευτέρας τάξεως) που προκυπτουν η µία από την
άλλη µε µια αλλαγή εξαρτηµένης µεταβλητής y = gY έχουν την ίδια g-κανονική µορφή. Το ίδιο
για τις εξισώσεις που συνδέονται µε µια αλλαγή ανεξάρτητης µεταβλητής t = t(x). Έχουν και
εδώ την ίδια t-κανονική µορφή. Όπου, βέβαια, οι όροι g-κανονική και t-κανονική µορφή ανα-
φέονται στις κανονικές µορφές που προκύπτουν µε αλλαγές εξαρτηµένης και ανεξάρτητης µε-
ταβλητής αντίστοιχα. Εποµένως οι δυο παραπάνω κανονικές µορφές αποτελούν ένα είδος αναλ-
λοιώτου των αντίστοιχων κλάσεων γραµµικών εξισώσεων.

2. Αποδείξτε ότι η σβαρτσιανή µιας συνάρτησης f(x)
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παραµένει αναλλοίωτη σε µετασχηµατισµούςMöbius της συνάρτησης f . Είναι δηλαδή
{
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= {f, x}.

Πώς σχετίζεται αυτό µε το γεγονός ότι η έκφραση της σβαρτσιανής περιέχει µέχρι και παραγώ-
γους τρίτης τάξης; Τι θα κάνατε αν σας ζητούσαν να λύσετε µια διαφορική εξίσωση, όπως π.χ. η
{f, x} = −1, και είχατε διαπιστώσει πρώτα ότι η f(x) = e2x είναι µια λύση της;

3. Υπολογίστε τις ακόλουθες σβαρτσιανές που εµφανίζονται συχνά στους υπολογισµούς

α) {xν , x}, β) {eλx, x}, γ) {tanhx, x}, δ) {tan x, x}
Τι λέτε ειδικότερα για τις περιπτώσεις (γ) και (δ); Μπορείτε να επικαλεστείτε την προηγούµενη
ιδιότητα για να απλοποιήσετε τον υπολογισµό.

4. ∆είξτε ότι η τυχούσα εξίσωση Ricatti

y′ = ay2 + by + c

–όπου a, b, c συναρτήσεις του x– µπορεί πάντα να αναχθεί σε µια γραµµική δευτεροτάξια εξί-
σωση µε τον µετασχηµατισµό

y = −1

a

u′

u

και η εξίσωση που προκύπτει είναι τότε η

u′′ −
(

a′

a
+ b

)

u′ + acu = 0.

5. Εφαρµόστε την απεικόνιση

y′′ + qy = 0 → Y = y′ − (u′/u)yY ′′ +QY = 0

–όπου u µια λύση της εξίσωσης u′′+(q+c)u = 0 καιQ = q+2(u′/u)′–στην ειδική περίπτωση
της εξίσωσης y′′ + y = 0 και επαληθεύστε τα αποτελέσµατα που βρήκατε. ∆ιαλέξτε την τιµή της
σταθεράς c όπως εσείς κρίνετε απλούστερο.
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6. Για να εκτιµήσετε περαιτέρω τη σηµασία της κανονικής µορφής –ειδικότερα της g-κανονικής
µορφής– κάντε τον σχετικό µετασχηµατισµό στην εξίσωση Bessel

x2y′′ + xy′ + (x2 − ν2)y = 0 (1)

και δείξτε βάσει αυτού ότι για x λίγο µεγαλύτερα από τη µονάδα η λύση y(x) της (1) –δηλαδή η
συνάρτηση Bessel Jν(x)– θα προσεγγίζεται πολύ καλά από την έκφραση

Jν(x) ∼ sin(x+ φ)√
x

,

θα έχει δηλαδή τη µορφή ενός αποσβεννύµενου ηµιτόνου µε νόµο απόσβεσης 1/
√
x. ∆είξτε

επίσης ότι για ν = 1/2 οι αντίστοιχες συναρτήσεις Bessel µπορούν να υπολογιστούν ακριβώς

• Μετασχηµατισµός Darboux

7. Όπως σηµειώσαµε στο κείµενο, ο αριθµητικός συντελεστής του δυναµικού V (x) = 2/x2 που
βρήκαµε εκεί, φαίνεται να είναι της µορφής n(n + 1) για n = 1, δηλαδή της µορφής που είναι
γνωστή από τον φυγόκεντρο όρο (~2/2m) `(`+1)/r2 που εµφανίζεται στην τριδιάστατη κίνηση
σε ένα κεντρικό δυναµικό V (r). (Και, βέβαια, το ~

2/2m είναι µονάδα στην περίπτωσή µας, που
αντιστοιχεί σε ένα σύστηµα µονάδων µε ~ = 2m = 1.) Είναι εύλογο λοιπόν να υποθέσουµε ότι
µε κατάλληλη διαδοχική εφαρµογή του µετασχηµατισµού Darboux µπορούν να προκύψουν το
ένα µετά το άλλο τα δυναµικά Vn(x) = n(n + 1)/x2 µε n = 1, 2, 3, . . . ,∞. ∆είξτε ότι αυτό
πράγµατι ισχύει, αρκεί να κρατήσουµε σταθερή την τιµή της παραµέτρου µ (µ = 0) και να
επιλέξουµε την κατάλληλη δεύτερη λύση της σχετικής εξίσωσης για τη συνάρτηση u. Η οποία,
για την τιµή του n που έχουµε ήδη επιτύχει, θα γράφεται ως

U ′′

n − n(n+ 1)

x2
Un = 0

και έχει ως δύο λύσεις της –εξηγήστε γιατί– τις x−n και xn+1, για τις οποίες είναι εύκο-
λο να διαπιστώσετε ότι η µεν πρώτη µας επαναφέρει στο προηγούµενο δυναµικό Vn−1(x) =
(n−1)n/x2 ενώ η δεύτερη (η xn+1) µας πάει στο αµέσως επόµενο· το Vn+1 = (n+1)(n+2)/x2.

8. Αν ως αρχικό δυναµικό πάρουµε τώρα το απειρόβαθο πηγάδι V (x) = 2/ sin2 x που βρήκαµε
στο κείµενο και ως συνάρτηση U(x), για τη συνέχιση του αλγορίθµου, την ιδιοσυνάρτηση της
βασικής του κατάστασης –δηλαδή την Y2 = sin2 x αν την είχαµε βρει σωστά– τότε:

(α) Το νέο δυναµικό U(x) θα είναι το

U(x) =
6

sin2 x
=

2 · 3
sin2 x

≡ n(n+ 1)

sin2 x

∣

∣

∣

∣

n=2

και ο τρόπος που το γράψαµε υπονοεί, βεβαίως, ότι η συνέχιση του αλγορίθµου µε τον ίδιο
τρόπο θα δίνει την ακολουθία απειρόβαθων πηγαδιών Vn(x) µε

V1(x) ≡ V =
2

sin2 x
, V2(x) ≡ U(x) =

2 · 3
sin2 x

, · · · , Vn(x) =
n(n+ 1)

sin2 x
.

Αποδείξτε το αφού δείτε πρώτα και τα ακόλουθα ερωτήµατα.
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(β) Οι νέες ιδιοσυναρτήσεις ψn θα δίνονται από τον τύπο

Ψn = Y ′

n − 2
cos x

sinx
Yn n = 3 (1)

ενώ οι νέες ιδιοτιµές θα είναι πάντα οι λn = n2 αλλά τώρα µε n = 3, αφού έχει αφαιρεθεί
και εκείνη µε n = 2.

(γ) Χρησιµοποιήστε το αποτέλεσµα του προηγούµενού σας υπολογισµού για την πρώτη διεγερ-
µένη στάθµη του δυναµικού V (x) ≡ V1(x) (Y3 = cos x sin2 x αν το είχατε κάνει σωστά) για
να βρείτε την κυµατοσυνάρτηση της βασικής κατάστασης του νέου δυναµικού U ≡ V2(x) =
6/ sin2 x. Θα σας εξέπληττε αν βρίσκατε ότι Ψ3 = sin3 x; Τι περιµένετε στο τυχόν βήµα n
του παραπάνω αλγορίθµου;

9. Αν η διαδικασία της αφαίρεσης της χαµηλότερης ιδιοτιµής που εφαρµόσαµε προηγουµένως είναι
τελείως γενική (όπως σας ζητήσαµε να δείξετε) τότε εφαρµόστε την στον αρµονικό ταλαντωτή
τουλάχιστον στα δύο πρώτα της βήµατα, όπως κάναµε στα δύο προηγούµενα προβλήµατα. Για
υποβοήθησή σας υπενθυµίζουµε ότι η σχετική εξίσωση Schrödinger για τον αρµονικό ταλαντωτή
(v = x2) γράφεται ως

y′′ + (λ− x2)y = 0 (1)

και οι ιδιοτιµές της –δηλαδή οι τιµές του λ για τις οποίες η λύση µηδενίζεται στο ±∞– είναι οι

λ = λn = 2n+ 1 (2)

µε αντίστοιχες ιδιοσυναρτήσεις τις

yn(x) ∼ e−x2/2Hn(x),

όπου Hn(x) πολυώνυµα βαθµού n –γνωστά ως πολυώνυµα Hermite– άρτια ή περιττά ανάλογα
µε το βαθµό τους. Για τις ανάγκες του παρόντος προβλήµατος θα χρειαστείτε µόνο τα

H0(x) = 1, H1(x) = x, H2(x) = 2x2 − 1.

∆είξτε ότι ειδικά στην περίπτωση του αρµονικού ταλαντωτή ο αλγόριθµος Darboux –µε τον ει-
δικό τρόπο που εφαρµόζεται τώρα (αφαίρεση της χαµηλότερης ιδιοτιµής)– καταλήγει στη λεγό-
µενη αλγεβρική µέθοδο όπως αυτή είναι (αν είναι) γνωστή από ένα µάθηµα κβαντοµηχανικής.


