
بقا قوانین و تقارن

شریف صنعتی دانشگاه - فیزیک دانشکده پور- وحیدکریمی

۱۳۹۴ مهر ۲۳

مقدمه ۱

میدان چه که کند می بیان الگرانژی شود. می مشخص اش کنش با یا الگرانژی با میدانی نظریه هر که ایم آموخته کنون تا

را ها میدان حرکت معادالت الگرانژی کنند. می کنش برهم باهم چگونه و دارند شرکت نظریه در مشخصاتی چه با هایی

با است. ممکن غیر حتی یا و دشوار بسیار ساده خیلی موارد در جز حرکت معادالت حل عموما البته کند. می مشخص نیز

بدست را پایسته های کمیت آن های تقارن به توجه و الگرانژی به نگاه با تنها معادالت این حل بدون توان می وجود این

سیستم یک بر ای پیچیده دینامیک که هم چقدر هر زمان، طول در مقدارشان که هستند هایی کمیت پایسته های کمیت آورد.

پیوسته های تقارن بین یک به یک و ساده رابطه یک که است این است مهم که آنچه ماند. می باقی ثابت باشد، حاکم

بیشتری پایسته های کمیت باشد داشته بیشتری های تقارن الگرانژی که چقدر هر است. برقرار پایسته های کمیت و الگرانژی

روی از پایسته های کمیت کردن پیدا است سخت حرکت معادالت کردن حل که دلیل همان به داشت. خواهند وجود نیز

پایسته هایی کمیت چه که داد تشخیص حرکت معادالت روی از توان نمی براحتی یعنی است سخت نیز حرکت معادالت

یک های تقارن از که شناختی با تنها مستقیم، طور به چگونه دهد می نشان ما به که دارد وجود قضیه یک اما هستند.

نوتر قضیه بیستم، قرن اول نیمه مشهور ریاضیدان نام به قضیه این آوریم. بدست را پایسته های کمیت داریم، میدان نظریه

۱



کنیم. پیدا آشنایی تقارنی تبدیالت از مثالهایی با است بهتر بپردازیم آن اثبات و نوتر قضیه بیان به آنکه از قبل شود. می خوانده ۱

تقارنی تبدیالت ۲

ها میدان روی تبدیالت ۱.۲

بهتر را تقارنی تبدیالت معنای کند کمک ما به که است کافی ایم کرده پیدا گروه نظریه و تقارن با که ای آشنایی میزان آن

گیریم: می نظر در را زیر ساده مثال نخست . بفهمیم

L1 =
1

2
∂µϕ∂

µϕ− 1

2
m2ϕ2 − λϕ4. (۱)

کمیت یک به منجر تقارنی چنین این اما کند. می حفظ را خود شکل یعنی است متقارن ϕ −→ −ϕ تبدیل تحت الگرانژی این

متصل همانی تبدیل به پیوسته طور به که است آن پیوسته (تبدیل نیست. پیوسته تبدیل یک تحت تقارن که چرا شود نمی پایسته

بگیرید: نظر در را زیر الگرانژی حال باشد.)

L2 =
1

2
∂µϕ∂

µϕ− 1

2
m2ϕ2 +

1

2
∂µϕ∂

µψ − 1

2
M2ψ2 − λϕ2ψ2. (۲)

تقارن بر عالوه و است ψ و ϕ میدان دو بردارنده در الگرانژی این

ϕ −→ −ϕ, ψ −→ −ψ, (۳)

Noether Theorem۱

۲



نوع از تقارنی دارای

ϕ↔ ψ, (۴)

مثال حال نیست. ای پیوسته تبدیل باال تبدیل که چرا شود نمی منجر پایسته کمیت یک به هم آخر تقارن این اما هست. نیز

گیریم می نظر در را سوم

L3 =
1

2
∂µϕ∂

µϕ− 1

2
m2ϕ2 +

1

2
∂µϕ∂

µψ − 1

2
m2ψ2 − λ(ϕ2 + ψ2)2. (۵)

نوشت: زیر صورت به توان می را الگرانژی این

L3 =
1

2
∂µΦ

T∂µΦ− 1

2
m2ΦTΦ− λ(ΦTΦ)2, (۶)

آن در که

Φ =

 ϕ

ψ

 (۷)

تبدیالت تحت که معنا این به است قبلی های الگرانژی از بزرگتر خیلی تقارن یک دارای الگرانژی این که است واضح حاال

ناورداست: زیر پیوسته

Φ −→ Φ′ := gΦ (۸)

این که کند می بیان نوتر قضیه .g =

 cos θ sin θ

− sin θ cos θ

 ∈ SO(2) یعنی است بعدی دو متعامد ماتریس یک g آن در که

کنیم. پیدا را پایسته کمیت این چگونه دهد می یاد ما به و شود می پیوسته کمیت یک به منجر پیوسته تقارن

کنیم: تعریف زیر شکل به را مختلط میدان یک توانیم می باال مثال در

χ := ϕ+ iψ (۹)

آید: می در زیر صورت به الگرانژی همان صورت این در

L3 =
1

2
∂µχ

∗∂µχ− 1

2
m2χ∗χ− λ(χ∗χ)2. (۱۰)
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x

x '

φ(x) = φ '(x ')

a

SS’

با نقطه هر در اسکالر میدان یک است. x′ با برابر S′ دستگاه در و x با برابر S دستگاه در نقطه مختصات جا این در :۱ شکل

بنابراین شود. نمی عوض اسکالر میدان عددی مقدار شود، عوضمی نقطه این مختصات که وقتی شود. مشخصمی عدد یک

ϕ′(x′) = ϕ(x) داریم همواره

این اما دارد. U(1) تقارن الگرانژی این گوییم می اصطالحاً است. χ −→ eiθχ تقارن دارای الگرانژی این جدید، تعریف بااین

است. یکسان U(1) گروه با SO(2) گروه که چرا نیست جدید تقارن یک

۴



ها میدان و زمان - فضا روی تبدیالت ۲.۲

دیگری میدان به شود می تبدیل ϕi(x) میدان یعنی شوند. می تبدیل ها میدان تنها ها آن در که پرداختیم هایی تقارن به کنون تا

نویسیم: می زیر کلی صورت به را آن که

ϕi(x) −→ ϕ′i(x) := Uijϕj(x) (۱۱)

به تبدیل این کوچک خیلی پارامترهای برای دارد. بستگی ای پیوسته پارامترهای به و است گروه یک از نمایشی Uij آن در که

آید: می در زیر صورت

ϕi(x) −→ ϕ′i(x) = ϕi(x) + (δϕi)(x), (۱۲)

است) یکسان طرف دو هر در x که آنجا (از خالصه صورت به یا

ϕi −→ ϕ′i + δϕi. (۱۳)

ها این هستند. تر اشنا ما برای مفهومی نظر از تبدیالت این واقع در گرفت. نظر در نیز را تر پیچیده کمی تبدیالت توان می اما

تبدیل و دوران و انتقال دهند. می تغییر نیز را ها میدان آن تبع به و دهند می قرار تاثیر تحت را زمان و فضا که هستند تبدیالتی

این بایست می باشد قبول قابل بخواهد فیزیکی نظر از که ای الگرانژی هر هستند. تبدیالت این از مهم خیلی های نمونه لورنتز

ندارند: تقارنی چنین که هستند هایی الگرانژی از هایی نمونه زیر های الگرانژی باشد. داشته را ها تقارن

L4 =
1

2
∂µϕ∂

µϕ− 1

2
m2ϕ2 − λ(x)ϕ4

L5 =
1

2
∂tϕ∂tϕ+

1

2
∇ϕ · ∇ϕ− 1

2
m2ϕ2 − λ(x)ϕ4

L6 =
1

2
∂tϕ∂tϕ− 1

2
(∂xϕ+ ∂yϕ)

2 − 1

2
m2ϕ2 − λ(x)ϕ4. (۱۴)

ندارند. را فضازمانی های تقارن کدام باال های الگرانژی که بگویید مورد هر در n

تنها آن در که بگیرید نظر در بعدی یک دنیای یک در را ای ساده خیلی مثال بفهمیم را جدید تبدیالت این که این برای

(۱.۲) شکل دارد. وجود فضا در اسکالر میدان یک

x −→ x′ = x+ a فضایی تبدیل یک که کنید فرض حال دهد. می نشان است شده تعریف ناحیه یک در که را میدان این

داشت: خواهیم ما و کند نمی تغییر اسکالر میدان اندازه تبدیل این تحت دهیم. می انجام را

ϕ′(x′) = ϕ(x). (۱۵)
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جفت صورت به را تبدیل این بنابراین است. برابر قبلی میدان همان با اش اندازه که داریم را ϕ′ میدان x′ جدید نقطه در یعنی

بنویسیم توانیم می زیر

x −→ x′ = x+ a

ϕ(x) −→ ϕ′(x′) = ϕ(x). (۱۶)

میدان یک شکل این بگیرید. نظر در را (۲.۲) شکل موضوع این درک برای کنند. نمی تغییر شکل این به ها میدان همه اما

داریم: صورت این در است. شده انجام دوران یک سپس دهد. می نشان فضا از ای ناحیه در را برداری

xi −→ x′i = Rijxj

ϕi(x) −→ ϕ′i(x
′) = Rijϕj(x). (۱۷)

اما شود. می تبدیل فضایی بردار یک مثل که است ϕi های مولفه با برداری میدان یک ϕ که ایم کرده استفاده این از جا این در

زیر صورت به که دهیم می نشان ϕij با را هایش مولفه صورت این در که باشد تانسوری میدان یک ϕ میدان که است ممکن

شوند: می تبدیل

ϕij(x) −→ ϕ′ij(x
′) = RikRjlϕkl(x). (۱۸)

داریم کلی حالت در

x −→ x′ = gx

ϕ(x) −→ ϕ′(x′) = D(g)ϕ(x) (۱۹)

رابطه این است. شده انتخاب میدان نوع به بستگی که است آن از نمایش یک D(g) و تبدیالت گروه از عنصر یک g آن در که

نوشت: نیز زیر شکل به توان می را آخری

x −→ x′ = gx

ϕ(x) −→ ϕ′(x) = D(g)ϕ(g−1x). (۲۰)

بود: خواهد زیر صورت به تبدیالت این کوچک نهایت بی شکل

xµ −→ x′µ = xµ + δxµ,

۶



ϕi(x) −→ ϕ′i(x) = ϕi(x) + δϕi(x). (۲۱)

کرد. مشخص باید جداگانه صورت به تبدیل هر برای را هستند چه دقیقا δϕi(x) و δxµ که این

نظر در x′µ = xµ + ϵm یعنی انتقال کوچک نهایت بی تبدیل هم را تبدیل بگیرید. نظر در را اسکالر میدان یک مثال: n

داریم مورد این در بگیرید.

ϕ′(x′) = ϕ(x), −→ ϕ′(x) = ϕ(x− ϵ) = ϕ(x)− ϵµ∂µϕ(x) −→ δϕ(x) = −ϵµ∂µϕ(x) (۲۲)

اعمال را x′µ = xµ+ωµ,νx
ν یعنی دوران کوچک نهایت بی تبدیل بار این اما بگیرید. نظر در را اسکالر میدان یک مثال: n

داریم مورد این در هستند. دوران کوچک نهایت بی پارامترهای ωµ,ν = −ων,µ آن در که کنیم می

ϕ′(x′) = ϕ(x), −→ ϕ′(x) = ϕ(x)− ωµ,νx
ν∂µϕ(x) −→ δϕ(x) = −ωµ,νx

ν∂µϕ(x). (۲۳)

. کنیم می اعمال را x′µ = xµ + ϵµ انتقال کوچک نهایت بی تبدیل بگیرید. نظر در را Aµ(x) برداری میدان یک مثال: n

داریم مورد این در

A′
µ(x

′) = Aµ(x), −→ A′
µ(x) = Aµ(x− ϵ) −→ A′

µ(x) = Am(x)− ϵα∂αA
µ(x) (۲۴)

نتیجه در و

δAµ(x) = −ϵα∂αAµ(x). (۲۵)

x′µ = xµ +ωµ,νx
ν یعنی دوران کوچک نهایت بی تبدیل بار این اما بگیرید. نظر در را Aµ(x) برداری میدان یک مثال: n

داریم مورد این در هستند. دوران کوچک نهایت بی پارامترهای ωµ,ν = −ων,µ آن در که کنیم می اعمال را

A′
µ(x

′) = Aµ(x), −→ A′
µ(x) = Aµ(x− ωx) −→ A′

µ(x) = Aµ(x)− ωα,βx
β∂αAµ(x) (۲۶)

نتیجه در و

δAµ(x) = −ωα,βx
β∂αAµ(x). (۲۷)

کنید. پیدا را δVµ,ν(x) دوران تبدیل تحت بگیرید. نظر در Vµ,ν(x) تانسوری میدان یک مسئله: n

۷



x

y

x’

y’

p

A

تعریف نقطه آن در که A برداری میدان چنین هم و p نقطه مکان بردار چرخانیم می را مختصات دستگاه که وقتی :۲ شکل

این در اگر x′i = Rijxj , A′
i(x

′) = RijAj(x) کنند: می تغییر زیر ترتیب به آنها های مولفه اما کنند. نمی تغییر اند شده

ϕ′(x′) = ϕ(x) داشت: خواهیم یعنی کند نمی تغییر آن مقدار بازهم باشیم داشته اسکالر میدان یک نقطه

تبدیل ها میدان تنها اولی در است. دومی از خاصی حالت اولی که شدیم آشنا تقارنی تبدیالت از جداگانه نوع دو با بنابراین

که ۲ فعال صورت به توان می هم را تبدیالت این که کنید دقت شوند. می تبدیل هم زمان فضا نقاط دومی در اما شوند می

نهایی نتیجه گرفت. نظر در شود، می جابجا مختصات دستگاه تنها آن در که ۳ غیرفعال یا شوند می جابجا واقعا نقاط آن در

بپردازیم. نوتر قضیه اثبات و بیان به که هستیم آماده حال کنیم. می تعبیر چگونه را تبدیالت این که است این از مستقل

active۲

passive۳

۸



نوتر قضیه ۳

و شوند می پایسته های جریان وجود به منجر پیوسته های تقارن همواره میدان نظریه یک در که دهد می نشان ۴ نوتر قضیه

ها میدان تنها که گیریم می نظر در را ای ساده حالت نخست است. تقارن گروه بعد با برابر دقیقا نیز پایسته های جریان تعداد

الگرانژی که است تقارن نوع این دارای وقتی میدان نظریه یک کنند نمی تغییر زمان فضا نقاط که آنجا از شوند. می تبدیل

کند. نمی تغییر نیز سیستمی چنین کنش طبیعتا نکند. تغییر اش

شوند. می تبدیل ها میدان فقط که وقتی برای نوتر قضیه ۱.۳

این برای که ای نتیجه هر گرفت. نظر در را کوچک نهایت بی تبدیالت توان می حتما هستند پیوسته تبدیالت این که آنجا از

بی تبدیالت همین تکرار جز نیستند چیزی دلخواه تبدیالت زیرا است درست هم دلخواه تبدیالت برای بیاوریم بدست تبدیالت

با را آنها که است هایی میدان شامل ما الگرانژی کوچک. نهایت

ϕi, i = 1, · · ·K

شوند: می تبدیل زیر های میدان به کوچک نهایت بی تقارنی تبدیل تحت ها میدان این دهیم. می نشان

ϕ′i = ϕi + δϕi, i = 1, · · ·K.

های شکل به را مختلف های میدان تقارنی تبدیل است ممکن که چرا است جور یک میدانی هر برای δϕi این که کنید دقت

است این ما دیگر فرض چنین هم ناورداست. تبدیالت این تحت الگرانژی که است این ما فرض دهد. قرار تاثیر تحت مختلف

نویسم می زیر شکل به را تقارن این آنهاست. یک مرتبه مشتقات و ها میدان تابع تنها الگرانژی که

L(ϕ, ∂µϕ) = L(ϕ+ δϕ, ∂µϕ+ δ∂µϕ). (۲۸)

بیستم قرن اوایل در آلمانی ریاضیدان Emmy Noether۴

۹



داریم بنابراین ایم. کرده استفاده ها میدان همه دادن نشان برای اندیس بدون ϕ ِ نماد از سادگی برای آن در که

∂L
∂ϕ

δϕ+
∂L
∂ϕ,µ

δ∂µϕ = 0. (۲۹)

مثال است. مستتر i = K تا i = 1 از ها میدان اندیس روی جمع یک نویسیم می آینده در که هایی عبارت و عبارت این در

∂L
∂ϕ

δϕ ≡ ∂L
∂ϕi

δϕi (۳۰)

نویسیم: می زیر صورت به را باال رابطه و کنیم می استفاده δ∂µϕ = ∂µδϕ رابطه چنین هم و حرکت معادله از

∂µ
∂L
∂ϕ,µ

δϕ+
∂L
∂ϕ,µ

∂µδϕ = 0. (۳۱)

یا و

∂µ(
∂L
∂ϕ,µ

δϕ) = 0. (۳۲)

صورت به پیوستگی معادله یک به منجر تقارن این ترتیب این به

∂µJ
µ = 0 (۳۳)

آن در که است شده

Jµ =
∂L
∂ϕ,µ

δϕ, (۳۴)

است: زیر شکل به جریان این بنویسیم صریح صورت به را ها اندیس روی جمع اگر است. پایسته جریان

Jµ =
∂L
∂ϕi,µ

δϕi, (۳۵)

برحسب δϕi که چرا دارد پایسته جریان بیشتری تعداد خود دل در جریان این اما شود. می زده جمع i اندیس روی آن در که

داریم یعنی شود. می نوشته ها ϵa یعنی دلبخواه کامال پارامتر تعدادی

δϕi = ϵaχi,a (۳۶)

جریان پارامترها این از دلبخواهی مجموعه هر ازای به بنابراین است. شده زده جمع a اندیس روی راست طرف در که

Jµ =
∂L
∂ϕi,µ

ϵaχi,a, (۳۷)
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داریم بنابراین هستند: پایسته های جریان همگی ها ϵa حسب بر بسط ضرایب که است این آن معنای است. پایسته

∂µJ
µ
a = 0, , a = 1, 2, · · ·N, (۳۸)

آن در که

Jµ
a :=

∂L
∂ϕi,µ

χi,a. (۳۹)

۵ بارهای که گیریم می نتیجه رابطه این از

Qa :=

∫
ddxJ0

a (۴۰)

یعنی هستند پایسته

d

dt
Q0

a = 0. (۴۱)

که معناست این به این

{Qa,H} = 0 ∀ a. (۴۲)

دهید. نشان را (۴۲) رابطه درستی تمرین: n

الگرانژی این که کنید فرض چنین هم است. ای مولفه 2 میدان یک Φ آن در که L = L(Φ,Φ,µ) که کنید فرض تمرین: n

ناورداست. Φ −→ gΦ, g ∈ SU(2) صورت به SU(2) تبدیالت تحت

آورید. بدست را پایسته بارهای الف:

یعنی کنند، می صدق SU(2) جبر رابطه در پیوسته بارهای این که دهید نشان ب:

{Qa, Qb} = iϵabcQc. (۴۳)

Charges۵
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Ω '

∂Ω

Ω

δ xµ

dSµ

از بعد و قبل گیری انتگرال ناحیه بین ای ساده ی رابطه xµ −→ x′µ = xµ+ δxµ کوچک نهایت بی تبدیل یک تحت :۳ شکل

بردار dSµ و Ω ی ناحیه مرز ∂Ω آن در که
∫
Ω′ d

Dx =
∫
Ω
dDx+

∫
∂Ω
δxµdSµ از: است عبارت رابطه این دارد. وجود تبدیل

است. آن سطح المان

شوند. می تبدیل ها میدان هم و زمان فضا نقاط هم که وقتی برای نوتر قضیه ۲.۳

نخورده دست را زمان فضا نقاط و دادند می قرار تاثیر تحت را ها میدان تنها که گرفتیم نظر در را ای تقارنی تبدیالت کنون تا

می قرار تاثیر تحت را ها میدان هم و زمان فضا نقاط هم که پردازیم می تبدیالتی تر وسیع دسته به حال گذاشتند. می باقی

. است زمان و فضا نقاط تابع آنها تبع به و ها میدان تابع الگرانژی زیر کند تغییر الگرانژی که است ممکن جا این در دهند.

که نیست این مورد این در تقارن معنای بنابراین کند. می تغییر نیز الگرانژی کنند می تغییر زمان و فضا نقاط که وقتی بنابراین

را الگرانژی قبال اگر واقع در نکند. تغییر ناحیه یک روی آن انتگرال که است این آن معنای بلکه نکند. تغییر الگرانژی مقدار

می تبدیل [a, L + a] به ناحیه این انتقال تبدیل اثر در باشیم کرده تعریف [0 , L] بعدی یک ناحیه یک مثل ناحیه یک روی

که است این تقارن معنای و شود می Ω′ مثل دیگر ناحیه یک به تبدیل Ω مثل دلخواهی ناحیه هر کلی صورت به شود.
∫
Ω

dD+1xL(ϕ, ∂µϕ) =
∫
Ω′
dD+1xL(ϕ′, ∂µϕ′). (۴۴)
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گیریم: می نظر در را زیر کوچک نهایت بی تبدیال منظور این برای

xµ −→ x′µ = xµ + δxµ (۴۵)

ϕ(x) −→ ϕ′(x) = ϕ(x) + δϕ(x) (۴۶)

است. شده تعریف Ω هموار ناحیه یک روی فقط کنش درآن که بگیرید درنظر را SΩ :=
∫
Ω
dd+1xL(ϕ, ∂µϕ) عبارت حال

می بیان نوتر قضیه دارد. Ω ناحیه با کوچکی نهایت بی تفاوت که شود می تبدیل Ω′ ناحیه به نیز Ω ناحیه فوق تبدیالت تحت

زیر شکل به پایسته جریان یک آنگاه باشد برقرار SΩ = SΩ′ تساوی Ω هرناحیه ازای به و (45) تبدیالت تحت هرگاه که کند

دارد: وجود

∂µJ
µ = 0 (۴۷)

درآن که

Jµ =
∂L
∂ϕ,µ

δϕ+ Lδxµ. (۴۸)

: نوشت زیر شکل به توان می را SΩ′ و SΩ تفاوت که کنیم می توجه قضیه این اثبات برای

0 = SΩ′ − SΩ =

∫
Ω

dD+1x(L(ϕ′(x), ∂ϕ′(x))− L(ϕ′(x), ∂ϕ′(x)))

+

∫
∂Ω

δxµdSµL(ϕ(x), ∂ϕ(x)) (۴۹)

درجه قوای برحسب را الگرانژی دو تفاوت توان می حال است. آن روی سطح المان dSµ و است Ω ناحیه مرز ∂Ω درآن که

کرد استفاده
∫
Ω
∂µA

µdxD+1 =
∫
∂Ω
AµdSµ گاووس قضیه چنین هم و ∂L

∂ϕ − ∂µ
∂L
∂ϕ,µ = 0 حرکت معادله از و داد بسط δϕ اول

رسید: زیر نتیجه به و

0 =

∫
Ω

dD+1x∂µ

[
∂L

∂(∂µϕ)
δϕ+ Lδxµ

]
(۵۰)

پیوستگی معادله یک یعنی است صفر با برابر انتگرال داخل عبارت حتما که گیریم می نتیجه است دلخواه Ω ناحیه که آنجا از

آوریم: می بدست زیر شکل به

∂µJ
µ = 0 (۵۱)
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درآن که

Jµ =
∂L
∂ϕ,µ

δϕ+ Lδxµ (۵۲)

پارامتر هرگاه تر دقیق عبارت به است. پایسته جریان N از ترکیبی نیز Jµ باشد داشته پارامتر N تقارنی تبدیالت گروه هرگاه

: نوشت توان می دهیم نشان ϵa : a = 1 · · ·N با را تبدیالت های

δxµ = χµ
aϵa δϕ(x) = Ψa(x)ϵa (۵۳)

آید: درمی زیر شکل به Jµ جریان درنیتجه و

Jµ =

(
∂L
∂ϕ,µ

Ψa(x) + Lχµ
a(x)

)
ϵa (۵۴)

است زیر شکل به پایسته و مستقل جریان تا N از خطی ترکیب Jµ جریان دهد می نشان که

Jµ
a :=

∂L
∂ϕ,µ

Ψa(x) + Lχµ
a(x) (۵۵)

طور این را جریان این تر کامل شکل توان می بیاوریم یاد به کنیم اشاره آن به فصل این ابتدای در که را قراردادی گاه هر

نوشت:

Jµ
a :=

∂L
∂ϕi,µ

Ψi,a(x) + Lχµ
a(x) (۵۶)

است. شده زده جمع i اندیس روی آن در که

ها مسئله ۴

بگیرید: نظر در را زیر کنش : اول مسئله n

S =

∫
dxD+1 1

2

(
∂,µϕ∂

,µϕ−m2ϕ2 + V (ϕ)
)
. (۵۷)
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ناورداست: زیر تبدیالت تحت کنش این که کنید ثابت نخست است. شده تعریف تخت فضازمان تمام روی کنش این

xµ −→ x′µ = xµ + δxµ,

ϕ(x) −→ ϕ′(x′) = ϕ(x). (۵۸)

آورید. بدست را پایسته های جریان سپس

بگیرید: نظر در را زیر کنش دوم: مسئله n

S =

∫
dxD+1 1

2

(
∂,µϕ∂

,µϕ−m2ϕ2 + V (ϕ)
)
. (۵۹)

و xµ −→ x′µ = Λµ
νx

ν لورنتز تبدیالت تحت کنش این است. شده تعریف تخت فضازمان تمام روی کنش این

دارد؟ وجود پایسته جریان چند آورید. بدست را پایسته های جریان ناورداست. ϕ(x) −→ ϕ′(x′) = ϕ(x)

بگیرید: نظر در را زیر کنش : سوم مسئله n

S = −
∫
dx4Fµ,νF

µ,ν (۶۰)

چند آورید. بدست را پایسته های جریان ناورداست. لورنتز تبدیالت تحت کنش این .Fµ,ν := ∂µAν − ∂νAµ آن در که

دارد؟ وجود پایسته جریان
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