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اول نوع کوشی انتگرال ی معادله حل برای بسط بر مبتنی روش ارائه
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چکیده

داده بسط دوم نوع چبیشف های جمله چند ی وسیله به اول نوع کوشی انتگرال ی معادله ی هسته مقاله این در
مجهول تابع شود. می حاصل چبیشف های ای جمله چند تعامد خاصیت استفاده با نیز مجهول تابع همچنین شود می
بدست نیز مجهول ضرایب و شده داده بسط اول نوع چبیشف های ای جمله چند ی وسیله به نیز انتگرال عالمت زیر
ارائه با روش این است. مساله مجهول ضرایب آوردن بدست در محاسبات سادگی در روش این مزیت شود می آورده

شد. خواهد سازی پیاده مثالی

گالرکین روش چبیشف، ای جمله چند کوشی، انتگرال معادالت کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: E9945

مقدمه ١

فرم: به کوشی منفرد انتگرال ی معادله برای

١
π

∫ ١

−١

g(t)dt

t− x
= f(x), −١ ≺ x ≺ ١ (١)

است. شده بحث تحلیلی روش ، [٢] مرجع در
باشد زیر صورت به (١) ی معادله کراندار جواب کنیم فرض

g(x) =
١
π

√
١− t٢

∫ ١

−١

f(t)√
١− x٢(x− t)

dt, (٢)

آن در ∫که ١

−١

f(t)√
١− t٢

dt = ٠. (٣)

چبیشف های ای جمله چند وسیله به کوشی منفرد انتگرال ی معادله مجهول، تابع و هسته قسمت، دو هر مقاله این در
شد. خواهد محاسبه گالرکین روش ی وسیله به نیز مجهول تابع و شود می داده بسط
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اصلی نتایج ٢

وهسته مجهول تابع بسط ٢ . ١

: [١] داریم دوم نوع چبیشف های ای جمله چند تعامد خاصیت به توجه ∫با ١

−١

√
١− t٢Ui(t)Uj(t)dt =

π

٢
δij , i, j = ٠, ١, ..., (۴)

همچنین: باشد می کرونکر دلتای ، δijآن در ∫که ١

−١

√
١− t٢

x− t
Ui(t)dt = πTi+١(x) (۵)

داریم: (١) ی معادله مجهول تابع و هسته برای هستند. اول نوع چبیشف های ای جمله چند Ti(x) آن در که

١
t− x

= k٠(x)U٠(t) + k١(x)U١(t) + ...+ kn(x)Un(t) + ..., (۶)

g(t) =
√

١− t٢(c٠U٠(t) + c١U١(t) + ...+ cnUn(t) + ...) (٧)

داشت: خواهیم نتیجه در است. مجهول تابع یک نیز Ki(x) و دوم نوع چبیشف های ای جمله چند Ui(x) آن در که

∫ ١

−١

Ui(t)
√
١− t٢

t− x
=

∞∑
j=٠

∫ ١

−١

√
١− t٢Uj(t)Ui(t)dt, i = ٠, ١, ...n. (٨)

صورت: این در که

ki(x) = −٢Ti+١(x). (٩)

١
t− x

= −٢
∞∑
i=٠

Ti+١(x)Ui(t). (١٠)

داریم: (۴) عبارت به وباتوجه (١) در (١٠) و (٧) عبارات جایگزاری با

−(c٠T١(x) + c١T٢(x) + ...+ cnTn+١(x) + ...) = f(x) (١١)
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: که این به باتوجه و (١١) معادله برای گالرکین روش اعمال با

ci = −٢
π

∫ ١

−١

f(x)Ti+١(x)√
١− x٢

dx, i = ٠, ١, ... (١٢)

است: زیر صورت به (١) ی معادله برای محدود تقریبی جواب

gn(t) =
√

١− t٢
n∑

j=٠
cjUj(t), (١٣)

است. محاسبه قابل (١٢) ی معادله از استفاده با cj مجهول ضرایب آن در که

عددی نتایج ٣

کنیم حساب را آن دقیق جواب سادگی به توانیم می باشد، دلخواهی ی درجه از ای جمله چند یک f(x) معلوم تابع اگر
است زیر صورت به مساله دقیق جواب صورت این در که باشد f(x) = x

١+xصورت٢ به معلوم تابع کنیم فرض حال

g(x) = −
√

١−x٢

(١+x٢)
√
٢

پیشنهادی روش کارایی وبیانگر بوده n = ١٠ و n = ۵ ازای به تقریبی جواب و واقعی جواب بین مقایسه ١ جدول
است.

n = ١٠ و n = ۵ برای مطلق خطای :١ جدول

n = ١٠ n = ۵ x
٠٫٠ ٠٫٠ −١

٠٫٠٠٠٠٠٨۵۵۶٧۴۵٨١ ٠٫٠٠٠٢٧٩۴٩٧۴٣ −٠٫٩
٠٫٠٠٠٠١۴٨١٩۴٢٧٠۵ ٠٫٠٠٢۶٠۶٢۶۴١۵٠ −٠٫٨
٠٫٠٠٠٠٠٩٠٧١٢٠٧١١ ٠٫٠٠٢٢۶۵٨٧٣۶٨ −٠٫٧
٠٫٠٠٠٠١١۵٢۴٢۴٣٠۶ ٠٫٠٠٠١١١٩٠٩٧٨ −٠٫۶
٠٫٠٠٠٠١٠٧٧۴٢١٣۶٣ ٠٫٠٠٢۴٧۴٢٨۵۶۵ −٠٫۵
٠٫٠٠٠٠١٢۵٢١۴٨۵٧٣ ٠٫٠٠٣٢٩٢٢۴٧٣٨٧ −٠٫۴
٠٫٠٠٠٠٠٧٩٠٣٩٨٧۶۶ ٠٫٠٠٢١٣٩٨۴١۵۴۴ −٠٫٣
٠٫٠٠٠٠١۴۶۶۶٠٧١١٢ ٠٫٠٠٠٢٨۵۴٨۴٠٩١ −٠٫٢
٠٫٠٠٠٠٠٢٨٣٧۴٩۴٢٩ ٠٫٠٠٢۶١٨٩۵٧٨٧ −٠٫١
٠٫٠٠٠٠١۵۵۴۵٩٧٣۶٨ ٠٫٠٠٣۵٧١٣٢٢٠۵ ٠
٠٫٠٠٠٠٠٢٨٣٧۴٩۴٢٩ ٠٫٠٠٢۶١٨٩۵٧٨٧ ٠٫١
٠٫٠٠٠٠١۴۶۶۶٠٧١١٢ ٠٫٠٠٠٢٨۵۴٨۴٠٩١ ٠٫٢
٠٫٠٠٠٠٠٧٩٠٣٩٨٧۶۶ ٠٫٠٠٢١٣٩٨۴١۵۴۴ ٠٫٣
٠٫٠٠٠٠١٢۵٢١۴٨۵٧٣ ٠٫٠٠٣٢٩٢٢۴٧٣٨٧ ٠٫۴
٠٫٠٠٠٠١٠٧٧۴٢١٣۶٣ ٠٫٠٠٢۴٧۴٢٨۵۶۵ ٠٫۵
٠٫٠٠٠٠١١۵٢۴٢۴٣٠۶ ٠٫٠٠٠١١١٩٠٩٧٨ ٠٫۶
٠٫٠٠٠٠٠٩٠٧١٢٠٧١١ ٠٫٠٠٢٢۶۵٨٧٣۶٨ ٠٫٧
٠٫٠٠٠٠١۴٨١٩۴٢٧٠۵ ٠٫٠٠٢۶٠۶٢۶۴١۵٠ ٠٫٨
٠٫٠٠٠٠٠٨۵۵۶٧۴۵٨١ ٠٫٠٠٠٢٧٩۴٩٧۴٣ ٠٫٩

٠٫٠ ٠٫٠ ١
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گیری نتیجه ۴

پیاده و پیشنهاد مجهول تابع و کوشی منفرد ی هسته برای بسط روش (١) فرم به معادالتی جواب یافتن برای مقاله این در
گردید. مشخص نیز مجهول ضرایب گالرکین روش از استفاده با همچنین شد. سازی
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