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 ، تْراىاًطگاُ پیام ًَر )هركس تْراى ضرق(گرٍُ فیسیک، د 2

 

 چکیده

 . ایي راُ حل تر هثٌای تسط رٍی هَجک ّای لصاًذر رٍی تازُترای ًَساًگر كَاًتَهی ارائِ ضذُ است تمریثیدر ایي همالِ حلی  ss, ها تِ كوک  ،است

2kxایي رٍش ترازّای اًرشی ًَساًگر كَاًتَهی خطی
2

1
)x(V   4ٍ ًَساًگر كَاًتَهی غیرخطیkx

2

1
)x(V   را تذست آٍردین. جَاب ّای تذست

 آهذُ ترای ًَساًگر كَاًتَهی خطی ٍ ًَساًگر كَاًتوی خطی هختل ضذُ ارزش ٍ اعتثار ایي رٍش ٍ عولگرّای هحاسثِ ضذُ را تاییذ هی كٌذ.
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Abstract
 

In this paper, an approximate solution is presented for the quantum oscillator. This method is based on 

expansion by Legendre wavelets on the interval [-s,s], We get the energy states of linear quantum 

oscillator (V(x)=1/2kx
2
) and nonlinear quantum oscillator (V(x)=1/2kx

4
) by the approach. The results 

obtained for the linear quantum oscillator and perturb linear quantum oscillator confirm the value and 

validity of this method and computed operators. 

 

PACS No.:  03.65.-w , 03.65.Ge 

 مقدمه
َم ـاسی فیسیک كَاًتـر یکی از هعادالت اسـِ ضرٍدیٌگـهعادل

 :است زیراست كِ فرم هستمل از زهاى آى تِ ضکل 

(1          )                              )()( xExH   

 كِ در آى
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 است.

ترای پتاًسیل ّای هختلفی، از هعادلِ هستمل از زهاى ضرٍدیٌگر 

جولِ ًَساًگر ّواٌّگ یک تعذی تِ صَرت تحلیلی هَرد 

.[2]تجسیِ ٍ تحلیل لرار هی گیرد 
 

یک رٍش عذدی ترای هحاسثِ ترازّای در ایي همالِ لصذ دارین 

ًَساًگر كَاًتَهی ارائِ كٌین. ایي رٍش تر پایِ هَجک ّای 

ٍ غیرخطـی ًیـس  لصاًذر ارائِ ضذُ ٍ ضاهل ًَساًـگرّای خطی

 هی گردد.

 موجک های لژاندر

هَجک اتسار ریاضی ًسثتا جذیذی است كِ اتتذا هٌْذسیي ترق 

 اًذ. هسیت استفادُ از از آى ترای حل هسائل خَد استفادُ كردُ

ذُ تَدى ـایگسیـِ در جـس فَریـس هَجک تِ جای آًالیـآًالی

ن ـیری تمسـازُ تِ تازُ ّای كَچکتـیعٌی كل ت ،هَجک ّاست

هی ضَد كِ ّر كذام از ایي تازُ ّا هَجک ّای هرتَط تِ خَد 

را دارًذ ٍ تاتع هرتَط در ّر كذام از ایي تازُ ّا تا هَجک ّای 

، ها دادُ هی ضَد اها در آًالیس فَریِهرتَط تِ ّواى تازُ تسط 

ن كِ از ـط هی دّیـتس Sin  ٍCosع را تر حسة تَاتع ـتات

  تا ردُ ضذُ اًذ.ـگست 

هَجک ّای لصاًذر دستِ تَاتعی ّستٌذ كِ از اًتمال ٍ اتساع یک 

. تاتع هادر تاتع كِ تِ تاتع هادر هعرٍف است ایجاد ضذُ اًذ

تَاتع لصاًذر در  .[4ٍ5] استهَجک ّای لصاًذر، تَاتع لصاًذر 

 .[1] كتاتْای ریاضی فیسیک هَرد تحث لرار گرفتِ است اكثر

یک هجوَعِ هتعاهذ كاهل در تازُتَاتع لصاًذر  1,1 .ها در است

تـازُ رایـصاًذر را تـَاتع لـتذا تـِ اتـایي همال ss, تعریـف 

ضکل زیر هی كٌین. هعادلِ دیفراًسیل تَاتع لصاًذر در ایي تازُ تِ 

 .[3] خَاّذ تَد

(3          )0)()1()('2)(")( 22  xynnxxyxyxs 

حال هی تَاًین هَجک ّای لصاًذر را ترای ایي تازُ تِ صَرت 

 زیر تٌَیسین.

(4    )
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2,1,0,...,1 كِ  Mm   ٍ 11 2,...,1,0,1,...,12   kkn

 ٍk یح هثثت استعذد صح. 

 روش حل 

همذار چطوذاضتی ّاهیلتًَی ترازّای اًرشی را تِ ها هی دّذ 

جا ّاهیلتًَی را هحاسثِ كٌین در ایٌپس ها تایذ همذار چطوذاضتی 

 تا استفادُ از حساب تغییرات ایي كار را اًجام هی دّین.

(5)                          



 dxxHuxuHE )()(* 

هی كٌین ایي لیذ ّواى اعوال ترای اًجام هحاسثات لیذ زیر را 

 است. ضرط تٌْجار

(6 )                                      1)()( * 



dxxuxu 

حسة ضرایة الگراًص  سپس همذار چطوذاضتی ّاهیلتًَی را تر

 ، خَاّین داضت:تیاى هی كٌین

(7)      
حال هطتك تاتع را تر حسة هَجک ّای لصاًذر تِ صَرت زیر 

 تسط هی دّین:

(8)                        
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 ( خَاّین داضت:8تا تَجِ تِ راتطِ )

(9                          ))(..)(.)( xψPCdxxψCxu
x

  
 

 Pاًتگرال رٍی تازُ هاتریس ss, 
 ٍC .هاتریس ضرایة است 

تازًَیسی ( را تـرحسة هاتریس ّای تعریف ضـذُ 7)طِ ـرات 

 هی كٌین.

(11)

)1...()....(
2

1

2

2

 CPPCλCPXPCkCC
m

H TTTnTT

 

X هَجک  كـِ تـا استفـادُ از راتـطِ تازگطتی تـاسی سـهاتری

 ّای لصاًذر تذست آهذُ است.

ٍ هاتریس λ( ترازّای اًرشی ًَساًگر ترحسة11در راتطِ )

تا اكسترهن كردى  تیاى ضذُ اًذ.C ضرایة  H  ًِسثت تC 

ٍλ .تِ یک دستگاُ هعادلِ خطی هی رسین 

ترای جَاب داضتي دستگاُ تایذ دترهیٌاى ضرایة صفر تاضذ. 

nkxxVهاتریـس ضـرایة ترای یک ًَساًگر
2

1
)( 

 
تِ صَرت 

 زیر است:

 (11)                               TnT PXPPPIA ...                   

 

I،PٍX س اًذـی هاتریـّوگ.Iٍ ِهاتـریس یکـPس ریـهات

βاًتگرال هَجک ّای لصاًذر اسـت ٍ
ω

λ
2




 
هـی تـاضذ.  

دستگاُ هعادلِ خطی تذست آهذُ تِ ضرطی دارای جَاب است 

 كِ

(12                                                            )0A  

2( را تـرای ًَسـاًگـر خـطی12هعادلـِ )

2

1
)( kxxV 

 
 ،

 خـطی هختل ضذُ تا اختالل كَاًتوی ًَسـاًگـر

4,6n   ,
2

1
)(1  nxxH 

 
ٍ ًـَسـاًگــر غــیرخـطــی

4

2

1
)( kxxV   تا ًـرم افـسارMathematica ُحل كرد ٍ 

آهذُ  4ٍ  3، 2، 1اب ّای تذسـت آهذُ در جذٍل ّای جَ

 است. 5s ٍ4k  ٍ3Mایي هحاسثات ترای  است.

 

 ترای ًَساًگر خطیβ: همادیر1جذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَساًگر غیر خطیترای  βهمادیر: 2جذٍل

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 ضوارُ تراز βهمذار

1011111 1 
3011117 2 
5011129 3 
7011189 4 
9011217 5 
1101145 6 
1301181 7 
1501118 8 
1701561 9 
1807338 11 

 ضوارُ تراز βهمذار

1016139 1 
3081118 2 
7045868 3 
1106578 4 
1602962 5 
2103319 6 
2607594 7 
3205234 8 
3806172 9 
4501449 11 
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 ترای ًَساًگر خطی هختل ضذُ β: همادیر3جذٍل

      0.01        ,
2

1
)( 4

1  xxH 

تا  βهمذار 

رٍش اختالل تا 

 هرتثِ اٍل

تا  βهمذار

 رٍش هَجک

ضوارُ 

 تراز

1511751 1511741 1 
3513751 3513671 2 
5519751 5519491 3 

                           

 ترای ًَساًگر خطی هختل ضذُ β: همادیر4جذٍل

0.01       ,
2

1
)( 6

1  xxH 

تا  βهمذار 

رٍش اختالل تا 

 هرتثِ اٍل

تا  βهمذار

 رٍش هَجک

ضوارُ 

 تراز

1511875 1511676 1 
3513124 3511821 2 
5546875. 5534871 3 

 

 نتیجه گیری

در ایي همالِ رٍضی ترای حل تمریثی هعادلِ ضـرٍدیٌگر رٍی 

تازُ ّای ًاهتٌاّی ارائِ كردین. جَاتْای تذست آهذُ ترای 

تأییذ كٌٌذُ رٍش ٍ  خطی هختل ضذُ ٍ ًَساًگر خطی

عولگرّای هحاسثِ ضذُ است. تِ كوک ایي رٍش هی تَاى 

ترازّای اًرشی ٍ تَاتع هَج ًَساًگرّای خطی تحت اختالل 

)تذٍى داضتي جَاتْای سیستن در غیاب اختالل( ٍ یا حتی 

ًَساًگرّای غیرخطی را ًیس تذست آٍرد كِ ایي خَد لذرت 

زیرا  طاى هیذّذ.عول ایي رٍش را ًسثت تِ رٍش اختالل ً

یک ًَساًگر غیر اًرشی رٍش اختالل لادر تِ هحاسثِ تراز ّای 

دلت هحاسثات در ایي رٍش تراحتی لاتل افسایص  خطی ًیست.

 .است
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