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با متغیر ضرایب با دوم نوع فردهلم تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت حل
دلخواه پایه از استفاده
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چکیده
متغیر ضرایب با دوم نوع فردهلم تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت حل برای عددی روش یک مقاله این در
محاسبه استاندارد پایه در انتقال، های ماتریس از استفاده با آن ومشتقات توابع ماتریسی فرم ابتدا در است. شده ارائه
گسسته فرم به را معادله توان می دلخواه، پایه هر از استفاده با که گردد می ارایه روشی آن کمک به سپس و شود می
به نیاز شده ارائه روش با حل برای آورد. بدست مجهول تابع برای مناسب تقریبی و کرد تبدیل ماتریسی معادالت و

شوند. می اجرا راحتی به محاسبات و نیست ای پیچیده محاسبات

دلخواه پایه انتقال، ماتریس تفاضلی، دیفرانسیل انتگرال معادالت کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 45Bxx,45Jxx

مقدمه ١

مکانیک، فیزیک، مانند گوناگون های رشته مسائل از بسیاری حل در قوی ابزاری عنوان به دیفرانسیل انتگرال معادالت
دسته این حل علمی های پدیده توجه و درک به رساندن یاری در معادالت نوع این کاربرد به توجه با رود. می کار به شیمی،...
اهمیت عددی حل رو این از است دشوار معموال تحلیلی روش به آنها حل چون و است کرده پیدا خاصی جایگاه معادالت از
ای- چندجمله با [١] توابع پالس بلوک مانند ترکیبی توابع یا و متعامد توابع بر مبتنی عددی های روش کند. می پیدا ای ویژه

شود. می بسته کار به آنها حل برای [۴] موجکی توابع یا [۶] یاچبیشف [٢] لژاندر های
تابع یک از هایی انتقال شامل معادالت نوع این است. تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت انتگرال، معادالت از نوعی
تقریبی دلخواهی، خطی مستقل پایه هر از استفاده با بتوان که دهیم می ارائه روشی مقاله، این در است. مشتقاتش و مجهول

پردازیم. می مقاله در نیاز مورد قضایای و نمادها از برخی بیان به ابتدا، آورد. بدست مجهول تابع از مناسب

قرار استفاده مورد ادامه در که µ و η نمادهای همچنین باشند می پایه ضرایب بردار an و استاندارد پایه X(x) نماد
شوند: می تعریف زیر صورت به که هستند هایی ماتریس گیرند می

an = [a٠, ..., an], X(x) = [١, x, ..., xn]T ,

η =


٠ ٠ . . . ٠
١ ٠ . . . ٠
٠ ٢ . . . ٠
...

... . . . ...
٠ ٠ . . .

 , µ =


٠ ١ ٠ ٠ . . . ٠
٠ ٠ ١ ٠ . . . ٠
...

...
...

... . . . ...
٠ ٠ ٠ ٠ . . . ١
٠ ٠ ٠ ٠ . . . ٠

 .
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n درجه از هایی ای جمله چند q(x) = qX(x) و p(X) = pX(x) و Un(x) = anX(x) اگر .[٣ ،۵] .١ . ١ قضیه
آنگاه باشند،

∀r ∈ N; dr

dxrUn(x) = anη
rX(x), xrUn(x) = anµ

rX(x), .١

p(x)q(x) = pq(µ)X(x) = qp(µ)X(x), .٢

Π =
∑ν

i=٠ η
ipi(µ)

∑ν
i=٠ pi(x)U

(i)(x) = anΠX(x), .٣

انتگرال و مشتق عملگر های ماتریس ٢

زیر فرم به تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت حل برای

ν∑
i=٠

pi(x)U
(i)(x) +

ν⋆∑
i=٠

p∗i (x)U
(i)(x− τ) = f(x) +

∫ b

a
K(x, t)U(t− τ)dt,

در کرد. ماتریسی فرم به تبدیل و گسسته را معادله بتوان تا آوریم، بدست را آن مشتقات و U(x) های انتقال است نیاز
اینصورت:

X(x− τ) = HX(x), U(x− τ) = anHX(x),

محاسبه زیر صورت به که باشد، می انتقال ماتریس H و ضرایب بردار an و استاندارد پایه X(x) و حقیقی عدد τ بطوریکه
شوند: می

H = [hij ], hij =

 (−١)i+j

(
i
j

)
, i ≥ j

٠, i < j
(١)

آید: می بدست زیر صورت به استاندارد پایه در U(x) انتقال مشتقات ماتریسی فرم بنابراین

U (i)(x− τ) = anHηiX(x).

داریم: فوق روابط و ١ . ١ قضیه به توجه با

ν⋆∑
i=٠

p∗i (x)U
(i)(x− τ) = anHΠ∗X(x), Π∗ =

ν⋆∑
i=٠

ηip∗i (µ). (٢)

داریم: شود، زده تقریب X̃(x) دلخواه پایه حسب بر U(x) تابع اگر حال

Un(x) = bnX̃(x),

آن در که
bn = [b٠, . . . , bn], X̃(x) = [X̃٠(x), . . . , X̃n(x)]

T ,

باشند. می X̃(x) پایه در ضرایب بردار bn و i = ٠, . . . , n برای دلخواه، ای پایه های ای جمله چند توابع ها X̃i(x) که
داریم: نوشت. استاندارد پایه در پایه، تبدیل های ماتریس بوسیله توان می را X̃(x) دلخواه پایه هر

X̃(x) = GX(x),
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داریم: بنابراین gij =
djX̃i(x)
j!dxj

∣∣∣∣∣
(٠)

; i, j = ٠, . . . , n و G = [gij ](n+١)×(n+١) آن در که

Un(x) = bnGX(x), K(x, t) = XT (x)GTKGX(t),
ν∑

i=٠
pi(x)U

(i)(x) = bnGΠX(x), Π =
ν∑

i=٠
ηipi(µ),

Un(x− τ) = bnX̃(x− τ) = bnGHX(x),

ν⋆∑
i=٠

p∗i (x)U
(i)(x) = bnGHΠ∗X(x), Π∗ =

ν⋆∑
i=٠

ηiP ∗
i (µ).

فردهلم تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت حل ٣

است: مفروض زیر اولیه شرایط با تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادالت

ν∑
i=٠

pi(x)U
(i)(x) +

ν⋆∑
i=٠

p∗i (x)U
(i)(x− τ) = f(x) +

∫ b

a
K(x, t)U(t− τ)dt, (٣)

c ∈ [a, b] که اولیه شرایط با

s−١∑
k=٠

[αikU
(k)(a) + βikU

(k)(b) + γikU
(k)(c)] = λi, i = ٠, . . . , s− ١

نمایش سپس، و کرده تبدیل ماتریسی فرم به را (٣) در توابع بقیه و Un(x) یعنی جواب تقریب تابع ابتدا روش این در
آید: می بدست زیر صورت به انتگرال عبارت ∫ماتریسی b

a
K(x, t)U(t− τ)dt =

∫ b

a
XT (x)GTKGX(t)XT (t)HTGT bn

Tdt,

= XT (x)GTKG

∫ b

a
X(t)XT (t)dtHTGT bn

T ,

= bnGHBTGTKTGX(x),

آن در که

B =

∫ b

a
X(t)XT (t)dt.

آید: می بدست زیر صورت به (٣) ماتریسی فرم ترتیب همین به

bn
(
GΠ+GHΠ∗ −GHBTGTKTG

)
= FG

رسیم: می زیر معادالت دستگاه به باال از آمده بدست معادله و اولیه شرایط گرفتن نظر در با همچنین

bnŴ = F̂ , (۴)

تقریبی جواب نتیجه در آید. می بدست b٠, . . . bn مجهول ضرایب دستگاه، حل با باشد، پذیر معکوس Ŵ ماتریس اگر
شود. می محاسبه دلخواه پایه در Un(x)
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عددی مثال ۴

بگیرید: نظر در را زیر تفاضلی دیفرانسیل انتگرال معادله

xU(x) + (x٢ + ١)U
′
(x)− U

′
(x− ١)− xu

′′
(x− ١) = f(x) +

∫ ١

−١
xU(t− ١)dt,

آن در که

f(x) = x cos(x+ ١)− x٢ sin(x+ ١)− sin(x+ ١) + sinx+ x cosx− ٢x sin(١)

معادله دقیق جواب مقایسه، جهت و است شده آورده زیر جدول در تقریبی های جواب .U(١) = cos(٢) اولیه شرایط با
است. cos(x+ ١)

n = ۵ گرفتن نظر در با چبیشف و استاندارد های پایه با عددی نتایج :١ جدول

x دقیق جواب استاندارد پایه چبیشف پایه خطا
−١ ١ ١٫٠٠٨٣ ١٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
−٠٫٩ ٠٫٩٩۵٠ ٠٫٩٩۵٨ ٠٫٩٩۵٨ ٠٫٠٠٠٨
−٠٫٨ ٠٫٩٨٠١ ٠٫٩٧٣٢ ٠٫٩٧٣٢ ٠٫٠٠۶٩
−٠٫٧ ٠٫٩۵۵٣ ٠٫٩۴٠۵ ٠٫٩۴٠۵ ٠٫٠١۴٨
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