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Teza prezentat? în continuare are următoarea structură . Este com-

pusă dintr-o introducere şi şase capitole # Capitolul 1 are rolul de a in-

troduce noţiunile şi rezultatele folosite in celelalte capitole . Capitolele

2-6 prezintă rezultatele noastre / 4 - 6 / , care se concentrează în jurul

no-ţiunilor de observabilă generalizată şi de seaigrup dinamic . Aceste no-

ţiuni sînt caracteristice pentru domeniul de*cercetare , format In ultimii

zece ani , care este denumit astăzi mecanica cuantica a sistemelor devenise

/ 7 /. Noţiunile de observabilă generalizată şi de sentigrup dinamic stnt din

punct de vedere matematic înrudite . Sie aparţin mulţimii aplicaţiilor lini-

are complet pozitive Intre algebre de observabile. Acest fapt combinat cu

formularea mecanicii clasice ca un caz particular de mecanici cuantică,şi *-

nume acela în care algebra observabilelor este comutativă » peniţe Înţele-

gerea esenţei comune a rezultatelor prezentate în capitolele 2-6 . Astfel ea

obţinut cadrul matematic natural în care se înglobează rezultatele noastre

ca fiind dat de categoria ale cărei obiecte sînt algebrele de observabile ţi

ale cărei morfisme sînt pontraoţiile llaiare complet positive care duc unita-

tea în unitate . Aceste idei sînt expuse pe larg în introducere .

faptul că relaţiile între mecanica clasică şi mecanica cuantică pot

fi tratate riguros ca aplicaţii liniare pozitive între algebre de observabile

clasice ( comutative ) şi cuantice ( necomutative ) , care sînt automat com-

plet pozitive / ? / » a fost arătat prima oară în lucrarea noastră /*/ j ier

în teză este tratat în capitolele 3 |i 4 •

Prezentăm în continuare argumentele fizice generale care implici ro-

lul, central pe care îl joacă aplicaţiile liniare complet positive între alge-

bre de observabile in mecanica cuantică a sistemelor deschise . In primul

rînd o teorie a sistemelor cuantice deschise trebuie să poată formula riguros

faptul impus de intuiţia fizică că oricare sistem fizic deschis poate fi scu-

fundat ca un subsistem al unui sistem fizic închis mai larg. Beci este nece-

sar un cadru matematic în care să se poată realiza riguros operaţiile duale

de scufundare a' unui sistem în unul mai larg şi de restricţie la un subsistem*

Operaţia de restricţie la un subsistem este analogul necomutativ al speranţei

condiţionate din teoria clasică a probabilităţilor şi este o aplioaţie linia-

ră complet pozitivă.de la o algebră de observabile la, o subalgebră / f / •

Condiţia de complet pozitivitate este echivalentă cu condiţia de «ozitivitateţ

pentru un «istern format din sistemul studiat şi un- sistem cere are spaţiul

stărilor finit dimensional şi care nu interactionează eu primii / ?• / .

In această formă ea se impune în nod natural semigrupurilor de automorfisme

ale algebrelor de observabile care descriu evoluţia sistemelor cuantice des-

chise şi care slnt denumite semigrupurl dinamice / •? / •
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Capitolul 2 al taxei tratează probleam. structurii aplicaţiilor li-

niar* coaplet pozitiv* intre algebre de observabil* pe care acţioneazK.ca

grup de aatomortiame,vai grup de siaetri* al sisteaului studiat si care etnt

covariante In raport ou acţiunea acestui grup . Aceste rezultate au apărut

In lucrarea noastră / 3 / iar noţiunea de aplicaţie liniara" complet poziti-

va covariantă introdusă acolo poate fi considerată ca o generalizare a noţiu-

nilor de stare invariants si de reprezentare covariantă / 3 / . Teoreaa

care descrie structura aplicaţiilor liniare complet pozitiv* covariante ex-

pusă tn § 2.2 poate fi considerată ca o generalizare a construcţiei Gelfand-

Naiaark-Segal pentru stări invariante la acţiunea unul grup de siastri* /? /.

C cons*cinţX iaportantă a acestui rezultat est* o generalizare a t*orm*i de

impxiaitivitate a lui Mackey la subreprezentăril* reprezentărilor induse care

a .fost prima oară formulată de noi In lucrarea / 1 / • Acest rezultat a fost

preluat de U. Cattaneo / 3 / care citează lucrarea noastră /i / si care 1-a

redeaonstrat într-un cadru mai apropiat âe acela stabilit de Mackey. Teoria

reprezentărilor induse si a sistemelor de imprinitivitat* are drept scop si

obiect relaţia intre reprezentările grupurilor si reprezentările subgrupuri-

lor iar această relaţie apare In mod necesar in tratarea relaţiei dintre sis-

teme si subsisteme cu simetrie deoarece grupurile de simetrie al* subsisteae--

lor stnt subgrupuri al* grupurilor de simetrie ale sistemelor. Sistemele de

iaprimitivitate descriu localizarea covariantă a sistemelor cuantic* Xn spa-

ţiul parametrilor simultan măsurabili care le caracterizează . Tecxma împri-

aitivităţii clasifică observabilele generalizate covariante arătlnd c5 ci*

stnt tn corespondenţă biunivocă cu reprezentările induse al* grupului o"e si-

aetrii In raport cu care slnt covariante. Una dintre problecele csre au rezi-

stat tuturor încercărilor de tratare intuitivă este aceea a descrierii cuan-

tice covariante a localizării In spaţiu a fotonului. Hightaan s. foraulat

pentru priaa oară această problemă In cadrul teoriei sistemelor de iapriniti-

vitatirmu are soluţie /40 / • Dar fotonul poate fi localizat experiaental cu

detectori asemănători cu aceia folosiţi pentru localizarea particulelor cu

ansă nenulă . De aici decurge necesitatea descrierii teoretic* a unor astfel

de experiment* . Soluţia propusă de Jaucb şi Piron ţi reluată de Aarein /11 /

si Aii si Bach j\xj a fost aceea-de a considera si stea* de iaprimitivitate

generalizate. Rezultatul nostru arată că sistemele de iapriaitivitate genera-

lizat* slnt In corespondenţă biunivocă cu subreprezentările reprezentărilor

indus* • Prin uraar* *1 dă clasificarea observabilelor generalizate covari-

ant*.

In capitolul 3 al tezei prezentăa rezultatele noastre obţinut* la

lucrările /A-b /• Ideea oentrală a acestui capitol este că stăriiJ coerent*

generalixate introdus* d* noi In /^~V *joacă j n teoria spcetrslS *.-observa-



bilelor generalizate rolul pe care ti joaca stările proprii tn teoria spec-

trală a observabilelor obişnuite . Faptul cS stările coerente Glauber definesc

In mod natural o observabilă generalizată a fost remarcat prima oară' de cJCtr*

Holevo / 43 /• Noi am remarcat pentru prima oară că aceste observabil* genera-

lizate au proprietatea de a avea urma finită,pentru submulţimi de arie finiţi.,

si egală cu această r..-"o '/d,lf • Pornind de la această proprietate se poate

construi o teorie a dezvoltării după stări proprii pentru observabilei*'ge-

neralizate,care au o astfel de proprietate,£n care rolul stărilor proprii 11

joacă stările coerente generalizate f A,zj • Această proprietate asigur* abso-

lut continuitatea observabilei generalizate în raport cu măsura definită de

urma ei,care este fundamentală în teoria dezvoltării după stări proprii^/•*,*/.

Pentru a obţine o teorie consistentă în care stările coerent* s£ fi* stării*

proprii ale unor observabile generalizate cu proprietatea descrisă mai sus a

fost necesar să dăm o nouă extensie a noţiunii de stare coerenta car* constă

în faptul că,spre deosebire de definiţia acceptată în literatură, ele sînt In

general stări mixte. Aceasta generalizare este de asemeni In concordanţă cu

faptul că In mecanica.cuantică a sistemelor deschise considerarea stărilor

mixte este absolut necesară / •? /• In acest cadra definiţia dată de Glauber

/ *i / pentru stările coerente,care îi poartu nunele, ca fiind stării* proprii

ale operatorului de anihilare capătă o interpretare matematic riguroasă .

Operatorul de anihilare nu este un operator autoadjunct fi deci nu i se poate

aplica teorema spectrală pentru operatorii autoadjunoţi dar aparţine clasei

operatorilor subnormali la care se poate extinde teorema spectrali. Mei «uit

chiar măsura semispectrală ataşată acestui operator subnormal «st* absolut

continuă în raport cu măsura Lebesgue în plan* Această ultimi proprietate ex-

plică faptul că toţi vectorii/'proprii ai operatorului de anihilare sînt func-

ţii de undă.

Tot în capitolul 3 arătăm că proprietatea esenţială * stărilor coe-

rente care face ca ele să fi* obiectai* elementare din care se construieac

observabilele generalizate din clasa descrisă mai sus eate aupraoomplatitudi-

nea. Astfel sistemele de stări coerente definite de noi alnt eistern* supra-

complete de etări care constituie deci o generalizare a sistemelor supraoom—

plete de vectori definite de Klauder /AS /• Corespondenţa biunivoci într*

observabilele generalizate si stările coerente generalizate , pusă astfel în

evidenţă , rămîne adevărată şi pentru observabilele generalizat* oovariant*

şi stările coerente' generalizate covariante . Acest fapt ne arată că put**.

aplica rezultatul obţinut în capitolul precedent privind clasifioarea siste-

melor de imprimitiv^tate generalizate covariante p*ntru a obţin* claeifiear**

oistemelor de stări coerente generalizat* covariante . Pentru aceasta a* *st*

necesară o caracterizare a subspaţiilor Hilbert al* tutui spaţiu Hilb*rt d*



fineţii de modul pătrat integrabil oare au proprietatea e* restrloţla la ele
a măsurii spectrale dai* d* operatorii d* Înmulţire ou funcţii caracteristice
să fi* masuri seaispeoţrale eu propri*tat*a descrisă mai sus ds a av*a urmă
finită p*ntru mulţimi cu măsură f init ! ţ i egală cu Măsura «ultimii corespun-
zătoare • Caraot*risar*a obţinută *st* că această proprietate «st* ecnivalen-
tă ou propri*tat*a oa subspaţiile să fi* jou nucleu reproducător . Aoeste
zultate constitui* o generalivare a r*sultat*lor lui Pereloaov /<f̂  /«

Singura proprietate a stărilor coerent» dauber oare nu a fost
ralisată este proprietatea acestora de a r e a l i » valoarea minimă a produsului
dispersiilor coordonatei si impulsului. Pentru a realisa ş i aoest ultim pas
a fost necesară folosirea unei noi forme a relaţiilor de incertitudine , oare
In oaşul unui sistem cuantie unidimensional cu spaţiul configuraţiilor dreap-
ta reală, implică relaţi i le de inoertitudin* ale lui Heisenberg • Astfel d*
relaţi i de incertitudine se definesc eu ajutorul entropiei clasio* a unei
stări cuantice . C astfel de entropie a fost definită pentru prima oară de
către Anissimov si Sotsky In /if / peatru stările coerente Glauber. In j *f /
am arătat că o astfel de entropie se poate defini pentru oricare sistem de
stări coerente generalitate s i că toate rezultatele din /-/? / pot f i extinse
pentru astfel de stări coerente . Aceste rezultate slnt prezentat* In oapito-
Iul 4 al tesei. Ideea fundamentală a acestui capitol este că entropia olasi-
că a unei stări cuantioe este un oas de A-entropie asociaţi unei obserrabile
generalizate care la riadul său este asociată unui sistem de stări ooerente
generalizate în modul in care a fost descris Xn capitolul precedent . Bezulta-
tul principal al acestui capitol este oă dacă este dat un sistem de stări coe-
rente generalizate atunci ou ajutorul său se poate defini pentru oricare sta-
re.cuantioă o entropie clasică si pentru oricare stare clasică o entropie
cuantică f i că entropia clasică a unei stări cuantice este mai mare declt
entropia sa cuantică iar entropia cuantică a unei stări clasice est* mai mar*
declt entropia sa clasică . In aoest scop am arătat că dacă este dat un s i s -
tem de stări coerente generalisaţe putem defini două aplicaţii liniare poziti-
ve dintre oare-uaa duce observabilele cuantioe In observabile clasice iar cea-
laltă duce observabilele clasioe Xn observabile cuantioe fi care mai au pro-
prietatea de a duoe unitatea în unitate s i de a descreşte norma . Aceste apli-
caţi i liniare 'pozitive pot f i oonsiderate oa fiind exemple de reprezentări Xn
spaţiul feselor ş i respectiv de cuantifioări 141 j . într-adevăr prima aplica-
ţ i* ar* proprietatea suplimentară de a duo* operatorii eu urmă Xn Ameţii in-
tecrabile astfel oă« integrala funcţiei este egală eu urma operatorului căreia
l i oorespuade iar a deva aplloaţie duo* orioare funoţie integrabilă intr-on
operator eu urmă a cărei -armă este «gală ou integrala funcţiei oăreia l i oo-
respuade .. Nai mult «ceste, două eplioaţfi gXat duals mdioft peradt jcrierea



valorilor medii ouantice ca valori medii olaaica. Un alt rezultat important
obţinut în acest capitol «at* aeala că cale două aplicaţii liniar* definite
mai sus nu sînt C*- homcmorfisme deeît in cazuri neinteresant* • Acest fapt
eate b manifestare a deosebirilor fundamentale da structuri distra algebra ob-
servabilelor clasica si algebra observabilelor cuantioa. Cu ajutorul aeaator
aplicaţii liniare positive definiţia entropiei clasioe a unei ştiri cuantice
ai a entropiei cuantice a unei stări claeice devine foarte clara* . Astfel en-
tropia olaaică a unei atări ouantioe eate prin definiţie egala* ev entropia
clasici a ştirii claaiee asociate ştirii ouantice de reprezentare* ta spaţial
fazelor definiţi mai sus iar entropia cuantioi a unei ştiri olasio* asie prin
definiţie egală cu entropia cuantici a stării ouantioe asociate ştirii elasi-
ce de citre cuantificare > Inegalităţile Jensen pentru repreaentiri la spaţl-
ul faselor ai pentru cuantifioiri obţinute de noi In § 4*3 au dreptoosseoia-
ţi faptul, ci entropia clasici a unei stări ouantice este mal «are declt entrot-
pia sa cuantioa si oi entropia cuantici a unei stări olasioe este aai mare
declt entropia aa claeică. Acesta este rezultatul fundamental al oapltolulmi
4 •

In capitolul 5 se formulează relaţii de incertitudine entropioe gome»
ral* pentru oricare aplicaţie liniari pozitivi, oare conservi urs» de la openu-
torii ou unei la funcţiile integrabile pe spaţiul faselor. Orioare astfel 4*
aplioaţie liniari pozitivi aaociazi unei ştiri ouaatloe o «tare elasiei al
deci permite definiţia unei entropii clasioe a ştirii cuantlo* ca filat «făli
ou entropia clasici a ştirii olaaioe asooiate acesteia In aoest a»d . Saci de
exemplu o astfel de aplioaţie liniari pozitivi este definiţi la oaşul m a i
sistea ouantio cu spaţiul configuraţiilor Euclidian unidimensiomal oa fllad
aceea care asociază unei funcţii de undi distribuţia de probabilitate pe spa-
ţiul Suclidian bidimensional daţi de produsul dintre aodulul pitrat al faaoţif-
ei de undi eu aodulul pitrat al tranafonaatei sale Jburier şi daoi caloulâm
entropia aceatei distribuţii de probabilitate obţineai va exemplu de entropie
olaaioi a unei ştiri ouantioe eare are proprietatea, rwaaroabili oi an poate
fi aai aloi deelt o oonstanti pozitivi egali ou ln(JTe) . Aoeasti proprietate
este o forai aal tare a relaţiilor de incertitudine clasioe si deci le lapli-
oi . Frobleaa discutaţi In aoest capitol este aceea de a formula, astfel de
relaţii de incertitudine pentru observabile generalizate „ Astfel de relaţii
de incertitudine refleoti faptul oi nu putea looalisa oriclt de exaot aa sis-
tea ouantic ou ajutorul unei observabile generalizate , In spaţiul paraaetrl-
lor deeorişi de aoeasti observabili generalizaţi • In aoest capitol ae ooa-
centria asupra oaşului observabilelor generalizate ataşate sistemelor supra-
ooaplete de stări ssa oua aa aritat la capitolul 3 al tesei • Ideea faadaasa-
tali a acestui capitol este oi pentru orioare sistea 4» ştiri ooerente exişti



o relaţie de incertitudine entropiei astfel că. valoarea minima a entropiei

clasice corespunzătoare este atinsă pentru aceste stări coerente • Acest fapt,

care generalizează proprietatea cunoscuta de «uit timp a stărilor coerente

Glauber de a realiza egalitatea în relaţiile de incertitudine ale lui

Heisenberg , a fost formulat pentru prima oară tn cazul stărilor coerente

Glauber ca o ipoteza de către Wehrl /13 / . Această ipoteză a fost demonstra-

tă de Lieb j2.0 / bare la rlndul său a făcut ipoteza că un astfel de rezultat

are loc si pentru stările coerente Bloch . Paragrafele 5*3 si 5» 4 ale tezei

slnt consacrate discuţiei valabilităţii acestei ipoteze . 4a reuşit sS demon-

străm ipoteza pentru carul momentului unghiular egal cu 1 . Acest rezultat 1-

am obţinut caloulînd exact entropia clasică a unei stări cuantice oarecare

definite cu ajutorul stărilor coerenxe Bloch . Pe acest rezultat exact se ve-

de imediat că valoarea minimă a acestei entropii clasice este dată de stării*

coerente Bloch . Subliniem faptul că* formula obţinută de noi pentru această

entropie clasică dă pentru prima oară un exemplu de astfel de rezultat exact.

Pentru valori oarecare ale momentului cinetic am obţinut formule exacte pen-

tru entropia clasică a stărilor descrise de vectorii bazei canonice ,,care

confirmă de asemeni ipoteza entropică a lui Lieb • In ultimul paragraf prezen-

tăm rezultate care se obţin folosind aceiaşi idee pe care a folosit-o Lieb

tn demonstraţia ipotezei entropice a: lui Wehrl . Ca o consecinţă se obţine

demonstraţia ipotezei lui Leipnilc conform căreia valoarea minimă a entropiei

clasice a unei stări cuantice calculată cu ajutorul funcţiei Migner pentru

stările care au funcţia Wigner asociată c distribuţie de probabilitate este

atinsă pe stările Gauss-Cornu .

In ultimul capitol al tezei prezentăm o discuţi* a problemei stabi-

lităţii Liapunov pentru sisteme cuantic* deschise. Bezultatul nostru este că

toate sistemele cuantice deschise a căror evoluţie este descrişi de* semigru-

puri dinamice dublu stochastice slnt Liapunov stabil* • Mai mult pentru ast-

fel de sisteme există o infinitate de funcţional* Liapunov printre care se

regăseşte şi funcţionala Liapunov discutată recent in literaturi dată â* ur-

ma pătratului aatrioii densităţii. Prin acest rezultat devine explicabil fap-

tul că pentru sisteme cuantice deschise diferit* se obţin* aceiaşi funcţiona-

lă Liapunov •

In continuare vom prezenta rezultatele t*s*i in forma, lor matematic

exactă şi in aşa fel Incit să rezulte imediat interconexiunii* dintre el* .

Pentru aceasta vom introduc*' următoarele notaţii t

. » spatii Eilbert complex* , separabile

* produsul scalar In It

m c*- algebra tuturor operatorilor mărginiţi ps "H.



spaţiul Banach al operatorilor pe ?£care au urmă finita* ii Înzestrat

cu norma urmei

£>(?C) - mulţimea convexă a tuturor matricilor densităţii ( adioi a tuturor

elementelor pozitive cu urmă unu din72$)

s grupul tuturor operatorilor unitari pe X.

= mulţimea tuturor operatorilor de proiecţie pe subspaţii ale lui Jt-

= C*- algebra tuturor operatorilor compacţi p* JC

X - spaţiu Hausdorff lccal compact

J3(X ) -<r- rlgebra submulţimilor Boreliene ale lui X

/*• K o măsură Bcrel regulata pe X

£ M ( X ) - C*- algebra funcţiilor complexe pe X care a* anuleazi la infinit

L"(X,/i) «= algebra vcn Neumann a funcţiilor complexe pe X , măsurabil* şi

esenţial mărginite

L (X»/<) = spaţiul Banach al funcţiilor complexe pe X măsurabile şi de modul
integrabil

L (X,JLL ) = spaţiul Hilbe?t al funcţiilor complexe pe X măsurabile şi de nodul

pătrat integrabil

P = o funcţie reală" convexă definită pe un interval deschis sau Închis

al dreptei reale

&i £>y = algebre C*"

Aut(-*f) - grupul tutyror automorfismelor lui/^tntestrat cu topologia ncnwi

G .un grup local compact ( al cărui element unitate este notat cu • )

K (;>4 ) * algebra C * a matricilor n x n cu elemente din

Cu aceste notaţii putem defini acum noţiunii* centrale Xn jurul

cărora gravitează rezultatele prezentate In tesî care stnt acelea de observa-

bilă generalizată şi de semigrup dinamic •

0 observabilă- a cărei măsurătoare looalizeasS sistemul cuantic dat

tn spaţiul parametrilor X este o măsură pe X cu valori proiector! pe spaţiul

Hilbert 7? ţi stărilor pure ale acestui sistem cuantic t cu alte cuvinte este

o aplicaţie P i ̂ (X) —*-(P(7C) astfel că t

(i) P(0) - C

(ii) daoa {K Q] este o colecţie mwărabilă de mulţi»! disjunct* din -S(X)

atunci w ^
P(U Bn ) . Z P(Bn)
n l n»l

unde seria converg* In topologia operatoriali slabă .

(iii) P(X) - I (operatorul unitate pe Jt )

(iv) P(BD F) . P(E)P(P) pentru oricare două mulţimi B si P din &(X) .
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Probabilitatea ca o măsurătoare a observabilei P într-o stare f€2>(7t) să dea
un rezultat în mulţimea Borel B£ <S(X) se calculează cu formula t

prob(j>, BJ - Tr{f-P(B)}

care este formula fundamentala pentru interpretarea fonalisaului Mecanicii

cuantice .

C observabili generalizată a cărei măsurătoare localizează sistemul

cuantic Btudiat în spaţiul parametrilor X este o măsură pe X cu valori opera-

tori pozitivi pe X , adică este o aplicaţie B t 53(X) »• -2>(W cere

satisface condiţiile (i)-(iii) de nai sus , iar in locul condiţiei (iv) i se

impune condiţia

(iv)' B(E) a C pentru toate mulţimile E£ .53(X) .

Prin înlocuirea proprietăţii (iv) cu proprietatea (iv) se renunţă la faptul

că valorile măsurii sînt proiectori si se înlocuieşte cu condiţia de pozitivi-

tate a valorilor măsurii . Această condiţie este suficienta pentru ca formu-

la fundamentală dată mai sus să poată fi aplicabilă . Observabilele obişnuite

se disting printre observabilele generalizate prin proprietatea / M / .că la

aceleaşi valori medii atf dispersia cea mai mică . Integrala :

W(f) = ̂  f(x). B(dx)

X

convergentă în sens slab t stabileşte o corespondenţe biunivocă între obser-

vabilele generalizate B şi aplicaţiile liniare pozitive W t £J.X) *• 3 (K)

normate prin condiţia ca şirul W(fj ) să conveargă In sens tare la. opera-

torul unitate I pe % pentru oricare unitate aproxiMativS {tx\ a lui 2?<o(X).

Observabila generalizată B este o observabile obişnuită dacă ţi nuMi dacă H

este o reprezentare.

Dacă 6 este un grup de simetrie al sistemului cuantic studiat şi

dacă notă* acţiunea lui G pe X prin (g,x) —»• gx iar acţiunea lui O pe 2£

est* dată de o reprezentare unitară continuă tar* U : C —*H{7C) atunci o

observabilă generalizată B se numeşte covariantă ta raport cu G dacă satisfa-

ce condiţia »

B(g«) - U(g)B(B)U(«-1)

unde gS * {gx ţ i ţ i } , Condiţia echivalentă pantru aplicaţia liniari pociţi»
vX li aeooiată ou B est* t

unde gf(x) - f(g~Xx) . icţiunea Ini 0 pe JL iatao* o aoţiun* a.Ivi a pe
40 ( 7 0 dată de gf - D(g)/ Vie'1) . Ana •* vede iMdiat o i proprietatea d*

covarianţi a observabilei generalizate B implioi «calitatea t

prob(fc\? » *« 1 - *»!> \f t * >
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Această egalitate arată că probabilitatea oa măsurătoarea observabilei genera-
litate B in starea j> să dea valori In S este egală cu probabilitatea oa măsu-
rătoarea in starea translatată g/> - să dea valori in translatata gt a mul ţi -
•ii X > Necesitatea acestei condiţii este evidentă din punct de vedere fizic.

0 observabilă covariantă ests denumită in terminologia introdusa de
Kaokey sistem de imprimitivltate . Prin analogie s-* propus in literatură /it/
oa observabilele generalizate oovariante să fie numite sisteme de impriaitivi-
tate generalitate. Teoria sistemelor de imprimltivitate dată dr Vaokey are ca
resultat clasificarea sistemelor de imprimitivitate adică a observabilelor oo-
variante ou ajutorul clasificării reprezentărilor induse daţi tot 4* Maofeey •
Pentru a da definiţia reprezentării induse presupunea că actilmsa lui 0 pe Z
ests tranzitivă .sau echivalent că există un subgrup Închis H al lui 0 asfel
că X • G/H • Presupunea de asemeni că măsura f- pe X ests invariantă sau cvasi*
invariantă la acţiunea lui 0 şi că este dată o reprezentare unitară continuă
tare a sugrupulul H Într-un spaţiul Hilbert *£ *«Y t H —>2i(*C) . In sfitr-
şit presupunea că ests dată o funcţie pe C x X cu valori Va.lL (£ ) care are
următoarele proprietăţi t K i G i I — + U . (,£ ) şi M(e,x) • I % M(h,o) •
V(h) j M(g1g2,x) * «(gjjxjlltgg.g^x) f unde am notat cu o punctul lui X al
cărui stabilizator este H . 0 astfel de funcţie M se numeşte cociclu • Votam
cu L2(X,/t ,£) spaţiul Hilbert al funcţiilor f pe X cu valori înw? astfel că
(f(x),f(x))^ este măsurabilă şi integrabilă . Se verifică uşor că represents-
rea lui 0 pe L2(X,/( yC ) definită de t

este o reprezentare unitară continuă tare care are proprietatea că restricţia
sa la subgrupul H coincide cu reprezentarea V • Bepresentarea U mau oricare
reprezentare unitar echivalentă cu o reprezentare de acest fel se numeşte re-
prezentarea lui G indusă de reprezentarea V a lui H • Acum este evident fap-
tul că observabila definita prin t

(B(B)f)(x) - IE(x)f{x)

unde cu X - a notat funcţia caracteristică a lui E » este o observabila co-
variantă in raport cu C şi U . Deci oricărei reprezentări induse Ii corespun-
de o observabilă covarian £ . Teorema de imprinitivitate a lui Mackey stabile-
şte cS există o corespondents biunivoca Intre observabilele covariante şi re-
prezentările induse .

0 aplicaţie liniari H * A" —*• •% se numeşte oomplet pozitivă daeC
aplicaţiile liniare W n t K n ( > ) - r « n ( ^ ) definite pria ^((J^.)) -
((«Ut.)) sînt pozitive pentru oricare n . Cînd 3 - 3(3?) o definiţie echi-
valentă a oomplet pozitivitfttii este următoarea . Aplicaţia liniară V t ^

aste oomplet pozitivă daci pemtru oricare f^Kt orioare c± e C a
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si oricare A. t/4" »(i - l,...tn) ţi oricare număr natural n ax* loc următoa-
rea relaţie t

Stinegpring a arătat js.%/ ea oricare aplicaţie liniar» M i A~ —».:&( ac) ««te
complet positivă dad. şi numai daoă există o reprezentare B t& —»-^)(7t)
lntr-un epatiu Hilbert 76 al o aplicaţie liniari mărginită T t 3C—»- ZK
astfel ci H(A) - V*R(A)V pentru toţi A *£. Atunoi clnd {*(*)* f fA«W-,ţ*ţ}
este totala In % pereobea (l,T) se numeşte minimală ţi 1 B aeeet oas «a este
determinaţi de aplioaţia liniara oomplet positivă U pint la o eohivalenţl
unitară •

Un «entigrup dlnaalo pe A ( K ) este o f miile uniparaaetrioă* de apli-
caţii liniare oonplet positive H* » fi (3f ) — r 3 ( K ) , t € « , care satisfa-
ce următoarele condiţii t

2) «;«• - W ^ t ( eeaigrup )
3) H* (A) — • A ultraslab clnd t — • O
4) H^ este o aplicaţie normală

Xn representarea SchrHdinger evoluţia stărilor este descrisă de transformări-
le W^ definite prin t

pentru oricare natrioe a densităţii f € <£>(^) . Generatorul infinitesimal
al aemigrupului dinamio M^ tn reprexentarea SchrBdinger este o aplicaţie L
liniară,In general nemărginită,pe Q(X) definită pe o submultime a lui

«numită domeniul de definiţie a lui L , prin t

-o
Cu această definiţie Încheiem introducerea notaţiilor si noţiunilor si trecem

, » •» . .

la expunerea rezultatelor noastre .
Rezultatul principal al capitolului 2 este următorul a
. DacS este dată o acţiune a unui grup G pe ̂  adică un homomorfism

G —+ Aut(^) pe care 11 notăm cu (g,A) —-*g(A) t o representare V*a-+2l(X)
si o aplicaţie liniară complet positivă: H tji — > - ^ ( 3 t ) covariantă , adică
astfel oă t

W(«(A)) - O(g)AH(«-1)

atunci există un spaţiu Hileert % , o aplioaţie liniară mXrcinită V t tt — »
~K , o represents» unitară tare oontinmă ff i 0 — > U(X) mi o rapresenta-

re K s 4- — * 3 ( X ) astfel oă t
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H(g(*)) -

Bacă aplieatia liniari eoaplat pozitivă covarianti V «ata noraatt prin condi-
ţia t

pentru oricare unitate* aproxiaativi {A^] a lui A" atunci av*a> şi t
V rT - I

Beci V aata o scufundare izoaetries' a lu i % tn X « I n ao*st oaa putaa
idantif ioa pa K. cu subspaţiul VX a lu i X, ş i pa TV* on Px car* *st* OP*-
ratocul da proiecţie î n ^ pa X . Atunci avan t

unda ou |^ M notaaaX raatsiotia la ft . Baci X aata un aubapaţiu invari-
ant al liil JC In raport cu Cf iar U aata atibraprasantaraa ooraaptmaStoara a
lui U .
Acaat raiultat ara drep corolar o axtanaia a taoraaai iapriaitivitlţii da la
obaarvaiiila covarianta la obaarvabila ganaralisata oovarianta • Pantru a da»
monstra acaat fapt reaaintiM c£ axiatt o coraapondanţE biunivocă intra obaar-
vabilala ganaralisata covarianta ai aplieaţiila liniara poxitiva oovarianta
W i t?w(X) >3 (X) . Baoaraca acaata aplicaţii liniara atnt autoaat ooaplat
positive rasultl oK la putea aplica racultatul da aai aua oara aratl ot există
o observabil* oovarianta B » €~{t) —>£{X) într-un spaţiu Hilbart^ «ai
larg car* conţine spaţiul Hilbert X- ea aubspaţiu şi astfel ei observabila
generalizaţi H se obţine din observabila R Sn aodul arătat aai sus • Baci
daci combin&B acest rezultat cu teoreaa, da iapriaitivitate resultă oi avea o
corespondenţi' biunivoci tntra observabilele generalizat* oovariant* şl subx«—
prasentărila reprezentărilor induse .

Pentru a studia reprezentările covarianta al* algebrelor da observa-
bila S. Boplicbar , D. Xastlsr şi B. H. Bobiason au introdus / s a / •etoda al-
gebrelor d* covarianti . Prin această Metodă i a* ataşează oricăr*i algebra da
observabil* pa oara acţionează un grup G o altă algebră oara «st* in general
nuBjai o algebră Banaeh cu proprietatea oi există o oor*spond*nţă biunivoci
Intre reprezentările acesteia şi reprezentările oovariante al* algebrei da ob-
servabile studiate. In paragraful 2.3 al tezei discutaşi extensia ao*st*l a»-
toda la aplicaţiile ooaplat pozitiv* oovariant* . Bacă fir *at* o C"-
p* oara aoţioneasă un grup uniaodular 0 atunci alf*bra sa im oovarlaaţă
algebra Banaeh al cărui spaţiu Banaeh «sta spaţiul t X( A~%Q) al tuturor
etiilor pa O eu valori ta -fr oara stat Boehaar lategrabile /xi / ta raaart
ou aăsura Haar dg pe 0. straotura d* •- al«*bră Baaaoh «st* dată «a
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a
d* involuţia

si norme

a
Rezultatul nostru araţi ol orloărei aplicaţii liniari oosr.plet positive eovari
ante H t A < > 3>(7C) ti oorespunde o aplloaţle liniari eosplot pozitivă
ă i l}( yi- ţa) —•* 3( ) d.finită prin t

o
pentru toţi S f r L f ţ t f f G ) ş i toţ i <P6- ?£ » car* ar* proprictaHil* t

8- li»

• - lira «(«(J, )) -
pentru oricare unitate aproximativă {Jxţ a lvţ L ( ?# |0) t unde as notat eu
A( E )(g) - AE(g) s i «(EKgţ) - eUCe" 1^)) • Spre deosebire de caşul repre-
centXrilor covariante unde proprietatea »

R(f{E)) - U(e)R(B)
o au toate reprezentările algebrei de oovarianţK f în oaşul aplicaţiilor eoa-
plet positive, covariante nu toate aplicaţiile oouplet positive oovariante ale
algebrei de covariantă au proprietatea t

£(«(*)) - u(«)î(s)
si prin uraara rezultatul lui S. Boplicher f D. Xastler si D. W. Robinson nu

se transpune direct • Rezultatul nostru este urmttorul • Condiţia necesarS si
suficientă ca pentru o aplicaţie liniara complet pozitivă H t ^ ^
sK existe o reprezentare unitară TI * 0 —*U(Jt) astfel oă i

este ca subspaţiulX al spaţiului 3i in oare acţionează dilatarea niniaalS R a
lui V sS fie invariant tn raport cu reprezentarea U asociaţi lui S. Cu acest
rezultat Încheiem capitolul Z ş i trecea la capitolul 3 •

Capitolul 3 este oonsaorat introducerii stărilor ooerente feneralisa>
te ş i relaţiei Intre acestea s i observabilei* generalisate attt ta oaşul gene-
ral c i t ş i tn oaşul obvarianţei • Definiţia dată de noi pentru un sistem de
stări coerent* diferi d* definiţia lui dauder prin faptul oă aoţ.|fpasM*rim
sisteme «upraoomplete de stări ş l au numai de vectori , orna xae* i S



Huni» sistea supraeoalet de stări sau sistea de ştiri coerente pe
(X , /<•) o funcţie pe X ou valori ratrici ale densitiţii :

x*X > f% •>£(%)

care are proprietatea că funcţiile pe X definite de eleaentele de aatrioe
(<f tfxy) stnt aăsurabile si integrabile pentru toţi vectorii cf>tŢ e¥• fi
care au proprietatea că t

\

pentru toţi vectorii u> ,*V 6 7C »
In paragraful 3.2 arătăm ci există o corespondenţă biunivoci între

sistemele de stări coerente generalizatefdefinite «ai sus, si observabilele
generalizate B definite pe X care au proprietatea ci t

pentru toate submulţimile compacte E e # ( X ) • Această corespondenţă biuni-
vocă este dată de x

(c|7,B(BJ|) - ^ («f» f % < p d/t(x)
E

Pentru subsrulţimi E 6- 3 M X ) d e năsurâ finită se poate calcula direct ursa
operatorului S(E) si se obţine :

TrB(E) */U~(E)

Pentru observabilele generalitate care au această proprietate se obţine urmă-
toarea formulă pentru probabilităţile de localizare tntr-o stare t

prob {B, j3- Tr(B(S)j» ) - j «K f s f )

In paragraful 3.3 arătau că pentru oricare observabilă generalizată
din clasa definită u i SUB există o scufundare izoaetriei T »7C — • L2(X>yu,l

2)
astfel că t

B(B) - T*P(B)T
iar operatorul de proiecţie TT"în L (X,/»-,l ) pe TJC este un operator inte-
gral . Mai «uit arătă* că o observabilă generalizaţi de această fon* aparţi-
ne clasei definite «ai sus masai dacă această ultiaă condiţie este satisfictt»
ti • Subspaţiile lui L (X,ju- ,1 ) care au proprietatea că operatorii de proieo-

Iteţie pe ele stnt operatori integrali aparţin clasei de spaţii Hilbert
spaţii Hilbert cu nucleu reproducător /?,&/ •

In paragraful 3.4 generalizia aetoda Ivi Pereloexnr de ocmstractie a
sisteaelor de stări ooere&te oovariante /-}6/ . Deoi este daţi o aoţiww a
grup G pe X şi represemtarea unitari U t 0 — + U(X.) atunci sisteeMl de
stări ooerente generalizate se anaeste oovariamt daci t



In acest cas corespondenţa biunivocă între observabile generalizate şi stări
coerente generalizate stabilită nai sus devine corespondenţă biunivoca Intre
observabilele generalisate covariant* si stările coerente generalizate covari-
ante . Bacă acţiunea lui 0 pe X este tranzitivi , adică dacă X - G/H cu Hun
subgrup Închis al lui- H , si dacă otX este punctul al cîrui eubgrup de stabi-
litate este H atunci din condiţia de oovarianta implică t

) - f o

pentru toţi b fc H , s i

fx « ^ f o ^
Beciproc , oricare şist** oovariant de stări definite pe un spaţiu X pe care
Q acţionează tranzitiv este de aceasta foraă. Din proprietatea de covarianţî
a observabilei generalizate B rezultă proprietatea de covarianţî a observa-
bilei P şi invarianta subspaţiului TJE. In raport cu reprezentarea U asociată
prin construcţia din capitolul precedent . Din teorema impriaitivităţiţ rezul-
ta că U este o reprezentare de tip indus • Deci are loc corespondenţa biuni-
vocă Intre reprezentările cu stări coerente covariante şi subraprazentările
reprezentărilor induse ale căror spaţii de reprezentare sînt cu nucleu repro-
ducător .

In capitolul 4 introducea noţiunile oe entropie clasica a unei stări
cuantice şi de entropie cuantică a unei stări clasic* • mtropia clasic* a
unei stări cuantice dezvoltă noţiunea de A - entropie In sensul ci o extinde
de la observabilele obişnuite la observabilele generalizate din elasa acelora
definite tn oapitoluT precedent ţi ataşate sisteaelor de ştiri ooerente gene-
ralizate . o observabilă generalizată B ataşează-prin relaţia s

^(K) - *r (f B(B))
o măsura "̂  pe X oricărei stări ş . Saca această aCsură est* absolut con-
tinua In raport cu aăsura dată /t pe X şi dacă notă* cu f. derivata Badon -
Nikodyn a lui y. tn raport cu ţi. atunci tf fe LX(Xf ju. ) «sta pocitivft şi

^ f (x) A/A (x) . 1

X

Deci putea să—i calculi» entropia clasica, i

X
pe oare Q numim entropia clasică a stării «uantio* j> ssoojsti *s*ansMl*i B



17

Această definiţie se reduce la definiţia A-entropi«i daca observabila genera-

lizată B este o observabilă obişnuită generată de descosipunera unităţii care

corespunde unui operator mărginit autoadjunet cu spectru discret A . Un rezul-

tat clasic al lui C. Klein spune că tn acest caz A-entropia unei stări este

mai mare sau egală cu entropia sa cuantică şi că egalitatea se obţine dacă şi

mimai dacă observabila A si Matricea densităţii care descrie starea au aceiaşi

descompunere spectrală,adică comită . Dacă observabila generalizată B este

din elfisa de observabile generalizate descrisa tn capitolul precedent atunci

obţinem că entropia clasică a unei stări cuantice definite de această obser-

vabilă generalizată este nai «are sau egală cu entropia sa cuantică* si cK ega-

litatea nu este atinsă dectt dacă dimensiunea spaţiului Hilbert este egală cu

măsura spaţiului fazelor şi ambele stnt egale cu unu • Pentru această defi-

nim cu ajutorul sistemului de stări coerente generalizate ataşat observabilei

generalizate considerate două aplicaţii liniare pozitive şi contractive care

duc unitatea In unitate si care conservă urna . Una duce observabilele clasice

In observabile cuantice iar cealaltă duce observabilele cuantice "în observabi-

le clasice şi alnt notate respectiv cu H" şi Wo şi nuaite cuantificare şi re-

prezentare tn spaţiul fazelor • Aceste aplicaţii liniare pozitive slnt defini-

te prin j

w«(f) -

si

Proprietăţile menţionate «ai sus stnt următoarei* t

i) pozitivitatea : f *0 *>W°(f) * 0 ; A * 0 *• W.(A) * 0

ii) contractivitatea t ||W#(f)|| * 1? 9., I f WaU)|l,« 1
 k ^

iii) normarea t H°(l) - I | W.(l) . 1

iv) conservarea urmei t TrW°(f) • ( f(x)

dacă f € L*°(X, ) } iar daca atunci

Mai «uit dacă A si B stnt doi operatori astfel că A * H*(f) si astfel eJC oel

puţin unul dintre, ei ar* u n i finită atunoi are loc egalitate*, i
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Această ultimă proprietate de dualitate justifică denuairile da cuantificară
ai da represent*» In spaţiul fazelor pentru V° şi respectiv pentru H o deoare-
ce ea reduce calculul valorilor aedii cuantioe la calculul valorilor aeâii cla-
sice . Nai «Tilt aplicaţia Wo eate iu C*- honomorfia» dacă ai m»ai daci. i

din"* -/*-(X ) - 1
deoi în caşuri neinteresante pentru mecanica cuantici • Da aseaeni dacă spaţi-
ul faselor nu are puncte de volum nanul atunci aplicaţia liniara H° nu este
un C*"- noBcmorfisB . Obţineai de asamni ci pentru un operator A - W°(f)
avea W # ( A ) « f daca şi mueai dacă «•(f

2) - H°(f)2 şi W o(i
2) « W 0(A)

2 .
Prin compunerea oelor două'aplicaţii W° ai H o obţinea respectiv aplicaţiile
IC - W„H» t l/°(X,yu.) —*- L*(X, /c*) .i K'- M»W O I Jb( 3L) — • A ( 3L ) oara
au toata proprietăţile aplicaţiilor ff0 şi M° care la ooapun • Operatorul K pe
^ ( X , ^ ) este un operator integral cu nucleul K(x,jr) m ?*fxf y * D* c î

A * H°(f) atunci H O ( A ) - K(f) ai deoi egalitatea f - M.(A) aste echivalentă
cu egalitatea K(f) » f . Dao* K(x,y) > 0 atunci sincera eolutie a ecuaţiei
e.ste de foraa f » c unda c asta o constants oarecare • Aplicaţia H asta o apli-
caţie liniari ooaplet positivă dublu stochastică iar aplicaţia K aste positivi
şi dublu stochastică , Se ştie că pentru astfel de aplicaţii stnt adevărate
inegalităţile Janaen t

F(K(f)) 4 K(P(f))
şi

Try(W(A)) «: IrH(F(A)) ( A fe f{ iC) )
pentru oricare funcţie convexă T . Jkm obţinut amătoaraa generalisara a
inegalităţii Jensen, pentru aplicaţiile liniar* poxitive W„ ţi «• . Bacă A
•ste un oparator cu « n i iar F eate o funcţie convexa" astfel că F(A) eat* un
operator cu urmă are loc inegalitatea »

*<W0(A)) * WO(F(A))

Deoarece aplicaţia H c conservă urma din această inegalitate obţinea t]
X

Dacă f 6 L<o(X,^)ni,1{l,ju) ?i dacă F este o funcţie convexă aetfel

P(f) e C"(X,/» )niX(X,}*•) atunci ara loe inegalitatea t

^ F(f(x)) dyu-(x)
X

Pentru o «tar* ouantioă desorisă de aatrioea dejuitXţii 9 € $) {7C)
entropia sa ouantioS S( f ) eate definită oonfora cu von »uaaan i

S( f~ ) • - ftr j> Imp

iar pentru o atare clasio* deaorisă" de diatribnţia da probabilitate
f 4 ^(X,/»')* 'entropia aa claaioă ejrU^definttă da x



S o l(f) - - t{x) lnf(x)

dar voa oonsidera si entropiile clasic* obţinut* prln Inloouirea
t lot ou o funcţie convex* 7 asf*l că F(f ) iSfiio distribsţi* te ptotaM-
litate daoă f est* . Da aseaeni considerăm astfel da «ntropii si •*n
oasul ouantic,pentru toate funcţiile oomras» F astfsl cS dacă f> asta o «a-
trioa a dansitatii şi F( j> ) asta o «atrica a dansitltii • Pantm aatfal da
fuaoţii oonvax» T dafinia antropia clasici a vnai stlri onaatioa p prim t

Sin prima inegalitate de t ip Jensen dtă mai sus raniţă că s

S ) * s( f )
unda egalitatea se obţine numai dacii sau F *st» liniară sau Wo «st* mm
C* - hoaoaorfisa . Aceasta entropia pe oara o ntada antropia clasică a mmel
stări cuantioe are următoarele proprietăţi t

i) S?(U P U*) - sS^t f ) f oricare O

stnt ursele parţiala tn raport cu dasooapuneraa spaţimlmi
Hilbert % ca produs direct da două spatii Hilbert

v) 4X( S±) * ^ J> ) ,i-l,2
Pentru a defini entropia cuantică a unei stări clasio* arătăm că aplicaţia
liniară pozitivS N° t V°(X, f*. )m}(X, f*. ) —> F(K) aa extinde la o
aplicaţie liniară pozitivă H* t I/^X, ) — • T ( K) car* păstraasă mraa .
Definim entropia cuantică a unei stări clasio* oa fiind «ntropia stării ornam
tioa W°(f) ataşate de aplioaţia M* stării clasio* f prim «

Sin a doua inegalitate Jansan daaonstrata aai 'ama obtimaa Işacalitataa s
> Sc l(f)

In capitolul 5 discutăm relaţiila 4a imoarti-
ajutoral antropiai olasioa a mmai atici
spre deosebiră 4*
oii as azaot «oria aii



posibil datorită naturii necomutative intrinseci a unei observabile generali-

zate . rentru oricare aplicaţie liniară pozitivă Wt T(7t ) —*• L^X, )

care conservă urna t

X

si oricare stare cuantică o se poate defini o entropie clasică s£( f )

prin i

sfri f ) - sol(w( p ))
ti J J

Bacă v si yu. slnt respectiv măsura Lebesgne pe dreaptă şi In plan si dacă

IC . L2(R ,S> ) iar X - R2, definim o astfel de aplicaţie M in felul următor.

Pentru oricare funcţie de unda y 6 L (R ,V) notăm cu F * transformata sa

Fourier şi cu & « ( <f , )f matricea densităţii corespunzătoare acestei

funcţii de undă . Definim aplicaţia liniară pozitivă care conservă urma H

prin acţiunea sa pe astfel de stări pure :

W( fr )(x,y) « ^ ( x ) ! 2 JF<f(y)|2

Atunci aşa cum a fost demonstrat recent / •i't / are loc următoarea mărginire

inferioară optimală s

S^C p ) * ln( ir e) 9

în care egalitatea se obţine pentru funcţii de undă de forma e " J

unde Re c 1>0 si care In caşul In care Im c^ - C otnt ofaler funcţiile de undă

coerente danber . Această'mărginire inferioară optimală implică relaţiile de

incertitudine Heisenberg pentru coordonată ţi impuls • Ea este mai tare

decţt relaţiile de incertitudine şi este numită relaţie de incertitudine en-

tropică I ix j ; In acest capitol discutăm relaţii de incertitudine de acest

tip pentru entropia clasică a unei stări cuantice definită In capitolul prece-

dent S° ( f ) » S° (Wc{ O )) şi anume discutăm existenţa unei constante nozi-

tive strict^C astfel că are loc mărginirea inferioară optimală t

unde egalitatea este atinsă pentru stările coerente cu ajutorul cărora a fost

definită aplicaţia Wo . Pentru stările coerşnte Glauber o astfel da relaţie

de incertitudine entropică este adevărată aşa cuc au arătat Hebrl /-î3/ şi

Lieb /za / cu C » 1 . Bacă definim funcţia generatoare a entropiei clasice a

distribuţiei de probabilitate f prin :

H(P , f) - j (f(x»p d/t(x)

X

pentru oricare număr real p * 1 avem t



s {T' " - dp !p=i

are loc următoarea estimare optimală pentru N(p,f) :

H(p,f) ^ C(p)

unde egalitatea se atinge pentru un fOj din aceasta rezultă imediat estimarea

optimală inferioară pentru entropie :

SCl(f) * - dC(P)/dp

Din inegalitatea Jensen pentru aplicaţia W„ :

W 0(f)
P * ».(f P)

rezultă :

W(P,WO( f )) * Tr( j>
p) * 1

si prin derivare obţinem rezultatul din capitolul precedent

* 0

Dacă ar>lica+ia Wc cir« proprietatea că ecuaţia Wc( J> ) = C are numai soluţia

banală P = 0 atunci valoare?, minimă C a entropiei clasice S (^ ) este

atinsă numai pentru stări cuantice pure . Această proprietate o au toate

aplicaţiile Wo generate de stările coerente covariante . Deoarece pentru

stări coerente covariante avem :

w„(u(s) f u(e"2)) = g'Hvoif ))
rezultă că

H(p,wo(u(g) f vie'1)) « ii(p, wo( f ))
cu alte cuvinte N(pfW0( f )) este constantă pe orbita lui f fs'.ta de acţiu-

nea grupului G în spaţiul stărilor . Aceasta «ste observaţia fundamentală

care stă la 'oaza rezultatelor privind relaţiile de incertitudine entropice

asociate sistemelor de stări coerente covariante în raport cu grupul rotaţii-

lor în trei dimensiuni S0(3) . In acest caz spaţiul Hilbert ~K este spaţiul

Hilbert 3C al reprezentării ireductibile (2J+1) - aimensionale a grupului

S0(3) , spaţiul X este sfera de rază unitate în spaţiul iîuclidian tridimensio-

nal cu cocrdonatele date de unghiurile { 9 , tf> ) şi înzestrată cu măsura

invariantă /* . = ((£J+l)/4 Jt ) sine de df . Dacă rotaţia g € G este descri-

să de unghiurile Euler ( y , 6 , f ) şi daca £ ţ e , f )
 = v^) f ^ 1

sau 9 t \ = U(g) P Jl(g" ) unde P „ = (vT , . )v, iar
i ( 6 , 0 ) * JS J H J J

O - ^v_j» *^v-j t1111^6 i v ) J m = -Jf-J+1» . »J-1»J « noteasă
baza canonica î n Z . ) atunci stările coerente f (Q J ) s e n u " e s c stări

coerente Bloch şi satisfac relaţia de supracompletitudine :

aino de ăl * I
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Deoarece minimul entropiei clasice definite cu astfel de stări coerente se

atinge pe stări pure vom considera numai acest caz • Fie ju, • ( ̂  , )'f

o stare pură . Avem în acest caz Wo( fy )( & ,<P) « ( <t> »U(g)Vj) şi

N(P, wc( ? )) = ̂ r j jj( y , u(g)Vj)i
 2p sine ae ăf

c c '
Cu aceste notaţii relaţia de incertitudine entropică pentru stările coerente

Bloch devine :

f )dp lp-1

unde egalitatea este atinsă numai dacă «V este o stare coerentă Bloch .

Această relaţie de incertitudine poate fi obţinută ca o consecinţă a unei

relaţii de incertitudine mai tari t

| ZpJ+J.

In cazul J » 1 spaţiul reprezentării tridimensionale a lui 30(3) , ̂  , , se

descompune In trei straturi care sînt reuniuni de orbite care au acelaşi sub-

grup de stabilitate pînă la o conjugare . Aceste straturi sînt caracterizate

printr-un parametru real &£[o,l] care este definit in felul următor . Dacă

| 6 JC 1 se descompune după baza canonică in forma :

atunci parametrul <x aste definit prin t

Lco - g c - i c i l

Stratul cu A. • C conţine o singură orbită bidimensională notată cu C o care

este identică cu orbita stărilor coerente Bloch generată din vectorii v. sau
v i • Stratul cu a, « 1 conţine o singură orbită bidimensională care este

identică cu orbita generată din vectorul v si care este notata cu C. . Stra-

tul cu <L 6 (C,l) este o reuniune continuă de orbite tridimensionale , cite

una pentru fiecare valoare a parametrului <z şi care se notează cu («. • Un

vector tipic al orbitei 0^ este de forma s

y « VI -a, v , + iTâ v
fa. —l o

Rezultatul nostru este dat de următoarea formulă exactă pentru entropia cla-
sică a un«i stări din orbita Ĉ  cuafr [0,1] :

scl(rj -f- + (^ -
din care rezultă relaţia de incertitudine entropică i

Sci( % ) * 2/3

Pentru valori oarecare ale lui J obţinem numai rezultatul :
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Deoarece relaţiile de incertitudine entropie» sînt consecinţe ale estimării

optimale :

care sint de fapt estimări optimale ale normelor lt*{s » / O ale elementelor

de matrice de forma t

discutăm existenţa unor astfel de estimări optimal* In cazul J « 1 . Pentru

acest caz obţinem formula analitică explicită a acestei nora* pentru un rector

oarecare dintr-o orbită caracterizată de parametrul a, »

iar estimarea optimala este echivalentă cu estimarea optimala :

In cazul In care grupul G este grupul Heiseberg , JC * L (H) , X - R şi

U este reprezentarea unitară a lui 6 asociată relaţiilor de necomutare ale

lui Heisenberg notăm cu J( <i> , U «J/2)|| norma L P ( H 2 ) definita prin

U f 2H p " (2F| 2 K f

a elementului de matrice care apare sub integrand • Cu aceste notaţii rezul

tatul nostru este următorul :

iar egalitatea se obţine dacă şi numai dacă vf . şi ^„ sînt de forsa :

unde y este starea fundamentală a oscilatorului armoric . De aici rezul-

tă pentru funcţia Higner ataşată funcţiei de undă , notată cu W(*V ) t

!l«(f )llp * (2 p-Vp) 1 / p llfil2

unde egalitatea se atinge pentru <p de forma arKtată mai sus * Aceafctâ'

estimare se extinde la stări mixte şi din această fornă rezultă demonstraţia

ipotezei lui Leipnik jzi^sj ,

In ultimul capitol al tezei discutăm posibilitatea extinderii teoriei

clasice a stabilităţii Liapunov la sisteme cuantice deschise . Arătăm că cen-

tru sistemele cuantice deschise a căror evoluţie este descrisa de seraigruouri

dinamice dublu stochastice oricare funcţională de forma x
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unde F este o funcţie convexa" definiţi pe intervalul (o r"°) •*• •• anulea»!
in O • Prin urmare o astfel de funcţională' ar* proprietăţile t

i) TrP( j» ) * 0

ii) jg TrP( Wt( j> )) * c
dacă. W. , t * C * «st* un semigrup .dinamic dublu stochastic . In caşul

particular în car* P(r) » r se obţine funcţionala LiapunoT discutaţi

recent In literatură *

Bibliografia prezentată in continuare conţin* numai titlurile citat*
in acest autoreferat . Pentru o bibligrafi* completa trimitem la te** .
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