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 چکیدٌ

ٍیضُ بشداسّای آًْا یک  ًشهالٌذ، بشای ػیؼتن ّای فیضیکی کِ پغ اص گؼؼتِ ػاصی ػولگشّای آًْا ًاپایذاسی ػیؼتن ّای فیضیکی حائض اّویت اػت.بشسػی پایذاسی ٍ 

گؼؼتِ ػاصی بؼضی اص ػیؼتن ّای فیضیکی پغ اص  هجوَػِ کاهل سا تـکیل هی دٌّذ، هیتَاى اص سٍی عیف حاصل بِ ٍضؼیت پایذاسی ٍ ًاپایذاسی آًْا پشداخت.

بشسػی عیف ًویتَاى دس هَسد پایذاسی یا  با هؼادالت ّاهیلتًَی آًْا، ػولگش حاصل غیش ًشهال اػت، یؼٌی ٍیظُ بشداسّای آًْا یک هجوَػِ کاهل ًیؼت، لزا صشفا

سٍؽ چگًَگی سؿذ اختالالت ًاپایذاسی ػیؼتن هَسد ًظش بِ ًتایج کاهل فیضیکی سػیذ. لزا دس ایي هَاسد اص ؿبِ عیف ایي ػیؼتن ّا اػتفادُ هی ؿَد، دس حقیقت دس ایي 

 الِ عیف ٍ ؿبِ عیف ػولگش غیش ًشهال ؿشٍدیٌگش هَسد بشسػی قشاس گشفتِ اػت.دس ایي هق ٍ ًاپایذاسی ًقاط عیفی.ٍ ًِ صشفا پایذاسی  با صهاى هذ ًظش اػت

 پایذاسی، ًاپایذاسی، ػولگش غیش ًشهال، عیف، ؿبِ عیفکلمبت کلیدی: 
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Abstract 

Investigation of stability and instability of physical systems play an important role. For the physical systems that 

after discretization the normal operators are obtained i.e. eigenvectors of the operators are the complete set, the 

spectrum of the operators give a full description of the stability and instability of the systems. But discretization of  

the Hamilton equations of some systems result in nonnormal operators where eigenvectors are not a complete set, 

we have to consider pseudospectrum of the systems. Because examining the  spectrum of the operators are not 

enough for a full description of the stability and instability of the systems. In these paper we have considered 

schr ̈dinger operator which is a nonnormal operator and the spectrum and pseudospectrum of this operator are 

studied . 
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مقدمٍ

ؿبِ عیف ابضاسی جذیذ بشای هغالؼِ هاتشیغ ّا ٍ ػولگشّای      

هَسد تَجِ قشاس  0991خغی هی باؿذ ٍ بشای اٍلیي باس دس ػال 

بشای عیف ٍ ٍیظُ هقذاسّا  تا قبل اص اختشاع ؿبِ عیف اص گشفت.

ؿذ کِ اعالػات کوتشی دس  هغالؼِ چٌیي هاتشیؼْایی اػتفادُ هی

اص قبیل پایذاسی یا ًاپایذاسی هَسد سفتاس ػیؼتن ّای فیضیکی 

 ػیؼتن حاصل هی ؿذ.

پالػوا،  شدّای فشاٍاًی دس هکاًیک ػیاالت،کاسب عیف ؿبِ     

داسد. دس ػیاالت لضج هؼادلِ حاکن بش حشکت ػیال اکَلَطی  لیضس،

هـخص هی   [3]ػاهشفلذ_ظ هؼادلِ ٍیظُ هقذاسی اٍستَػ

ػولگش غیش ًشهال هی باؿذ. بشای بشسػی  L .(uLu=𝜆)ؿَد

پایذاسی ٍ ًاپایذاسی ایي ػیال ًیاص بِ ؿبِ عیف آى داسین ٍ ؿبِ 

عیف ایي هؼادلِ چگًَگی سؿذ اختالالت با صهاى سا بِ ها ًـاى 

 هی دّذ.

غیش دس ایي پظٍّؾ بِ بشسػی عیف ٍ ؿبِ عیف ػولگشّای     

 این ٍ سؿذ پشداختِ بؼذ یک دس ؿشٍدیٌگش ػولگشًشهال ًظیش

 سٍی عیف ٍ ؿبِ عیف با ّن هقایؼِ اختالالت بذػت آهذُ اص

 اًذ. ؿذُ

 طیف ي شبٍ طیف

هی باؿذ کِ  یک هاتشیغ هختلظ یا حقیقی یا یک ػولگش خغی  

ػول هی کٌذ. دس ایي صَست    دس فضای ّیلبشت سٍی هجوَػِ

   هاتشیغ 0سصٍلًَت (،  هاتشیغ ٍیظُ هقادیش  ، )   بشای ّش

 کِ اػت.   (   ) هاتشیغ یا ػولگش خغی بِ صَست   دس

هاتشیغ یکاًی هی   ٍ. هی باؿذ (    )هؼادل با  (   )

 بِ صَست تؼشیف هی ؿَد ٍ ( )Λ بِ صَست  باؿذ. عیف 

ٍجَد ًذاسد یا ًاهقیذ اػت ،   کِ سصٍلًَت     هجوَػِ ّوِ

 ‖  (   )‖ اًذاصُ سصٍلًَت بِ صَست د.تؼشیف هی ؿَ

تؼشیف ؿذُ       اػت ٍ قشاسداد اػت کِ ایي کویت بشای ّوِ

سا بِ خَد  ∞اػت کِ هقذاس  ( )Λ اػت ٍ ؿاهل ًقاعی اص عیف

 هی گیشد.

εبشای ّش بِ صَست صیش تؼشیف هی    ؿبِ عیف هاتشیغ   

 ؿَد:

  ( )  {    ‖(   )
  ‖  

 

 
} 

بِ ػباست دیگش ؿبِ عیف، هجوَػِ ای اص ػغَح پیچیذُ کِ 

  تَػظ هٌحٌی
 

 .یا هٌحٌی اًذاصُ سصٍلًَت هقیذ ؿذُ اًذ 

 :بررسی طیف ي شبٍ طیف یک عملگر غیر ورمبل

 عملگر شريدیىگرالف( 

ؿشٍدیٌگش یک  فشض هی کٌین ایي ػولگش غیش ًشهال یک ػولگش

بؼذی اص ًَع اػتاًذاسد اػت ٍ تابغ پتاًؼیل ایي ػولگش بِ صَست 

 صیش اػت:

Au( )=u"+(c      )u, u"= 
   

   
 , c=3+3i , d= 

 

  
کِ  

عیف ٍیظُ ػول هی کٌذ. بشای بذػت آٍسدى  ℝ دس فضای حقیقی

هقادیش ایي هؼادلِ اص سٍؽ عیفی چبیـف اػتفادُ هی کٌین ٍ آى سا 

(  )  با ؿشایظ هشصی [    ] دس باصُ گؼؼتِ ػاصی هی    

 کٌین.

 فشم هاتشیؼی ایي هؼادلِ بِ صَست صیش اػت:

Au = 𝜆u                                   (1    )  

A =     (       )           (2)  

1.resolvent       
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 ( یک هؼادلِ ٍیظُ هقذاسی اػت کِ دس آى:1هؼادلِ)

   ِهاتشیغ ٍاحذ اص هشتب N اػت. 

  N ُتؼذاد ًقاعی کِ بشای گؼؼتِ ػاصی آى اػتفادُ ؿذ

 اػت.

 ة( ريش طیفی

هحذٍد یکی سٍؽ تفاضل هحذٍد ٍ اجضاء سٍؽ عیفی بِ ّوشاُ 

اص ػِ سٍؽ اصلی دس حل هؼادلِ ّای دیفشاًؼیل هؼوَلی ٍجضئی 

دلِ دیفشاًؼیل هؼوَلی یا جضئی با ااػت. اگش حلی بشای یک هؼ

 عیفی بْتشیي گضیٌِ اػت.دقت باال ًیاص باؿذ سٍؽ 

کِ یک تابغ تخویي  هشحلِ ًخؼت دس سٍؽ عیفی ایي اػت

اًتخاب ػشی ّای فَسیِ هؼوَل اػت. اها اگش تابغ  اًتخاب کٌین.

یک اص  حقیقی هتٌاٍب ًباؿذ با هـکل هَاجِ هی ؿَین. بٌابشایي، 

. دس ایي هَسد چٌذ جولِ ای فادُ هی ؿَدای اػتچٌذ جولِ 

اػت. ؿکل چٌذ جولِ ای چبیـف بِ  بْتشی اًتخاب چبیـف 

 صیش اسائِ هی ؿَد: صَست

 ( )  ∑    ( )

 

   

 

قشاس    بِ اصای جویغ ًقاط [   ]چٌذ جولِ ای چبیـف دس باصُ 

 .هی گیشًذ

      (
  

  
)               

 چبیشف تفبضل مبتریس تئًری

 با    هاتشیغ دیفشاًؼیلی چبیـف    بشای ّش 

(   ) ًـاى دادُ هی   تا  0ػتَى کِ اص ػغش ٍ  (   ) 

 ، بِ صَست صیش اػت:ؿَد

   
   

  

 (    
 )

 

   
   

  (  )
   

  (     )
 

   
  (   

 )
 
 

if i j with           

 

 

 وتبیج

 طیف ي ومًدار رشد اختالل وسبت بٍ زمبن

 ‖(  )   ‖اختالل ّا دس ػیؼتن ّای فیضیکی بِ صَست 

. با بشسػی عیف هؼادلِ ؿشٍدیٌگش سؿذ هی کٌٌذ t ًؼبت بِ صهاى

، بِ  هـاّذُ هی کٌین کِ آخشیي ٍیضُ هقذاس ػولگش غیش ًشهال 

λصَست هختلظ تقشیباً هؼادل با  . هی باؿذ             

 ـاى هی دّذ کِ:( 1ًدس ًتیجِ  عیف ایي ػیؼتن  ؿکل )

 

 

𝜆  

𝜆  
: عیف ػولگش ؿشٍدیٌگش. ًقغِ ػیاُ سًگ آخشیي 0ؿکل 

ػولگش سا ًـاى هی دّذٍیظُ هقذاس ایي   
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تواهی ٍیظُ هقذاسّا دس ًین صفحِ چپ قشاس گشفتِ اًذ ٍ پایذاسی 

اگش ٍیظُ هقذاسّا بِ ًین صفحِ ساػت  .ػیؼتن سا ًـاى هی دٌّذ

ًفَر کٌٌذ ػیؼتن ًاپایذاس هی ؿَد. اها آخشیي ٍیظُ هقذاس دس هشص 

اص  با صهاى سؿذ اخٌالالت، بشای پیؾ بیٌی ًاپایذاسی، قشاس داسد

صهاى با . ایي اختالالت بِ عَس ًوایی سٍی عیف بذػت هی آیذ

.2ٍاپاؿیذُ هی ؿًَذ. ؿکل   

 
هذُ اص سٍی عیفصهاى بذػت آ: هیشایی اختالالت با  2ؿکل   

 

 ؿبِ عیف ٍ سؿذ اختالالت ًؼبت بِ صهاى

 هحاػبِ ؿذُ اػت. lootiieؿبِ عیف ایي ػولگش با ًشم افضاس  

     دیفشاًؼیلی چبیـف گؼؼتِ  ایي ػولگش سا بش اػاع هاتشیغ

 lootiieبا دػتَس  هاتشیغ حاصلػاصی کشدُ ٍ ؿبِ عیف 

ًـاى  3عیف ایي ػولگش غیش ًشهال دس ؿکلؿبِ هحاػبِ هی ؿَد. 

ؿبِ عیف سا بِ ها ًـاى هی خغَط سًگی هشصّای  دادُ ؿذُ اػت.

س هحذٍدُ ای ّؼتٌذ کِ اختالل دس ایي ػیؼتن دبیاًگش ایي دٌّذ ٍ 

 یک سؿذ هاکضیون بشای ایي اختالل ّا ٍجَد داسد ٍٍجَد داسد. 

ًـاى دادُ  4هی ؿًَذ. آٌّگ سؿذ اختالل ّا دس ؿکل  ػپغ هیشا

 ؿذُ اػت.

 

 

 

 

 

 آٌّگ سؿذ اختالالت ًؼبت بِ صهاى بذػت آهذُ اص سٍی ؿبِ عیف:  4ؿکل 

 

 گیریوتیجٍ 

 داسایػولگش ؿشٍدیٌگش یک ػولگش غیش ًشهال هی باؿذ. یؼٌی 

آخشیي ٍیظُ هقذاس ایي  .ُ بشداسّا ًوی باؿذکاهل اص ٍیظ ِهجوَػ

ؿذ کِ اختالل ّا دس  هَسد بشسػی قشاس گشفت ٍ ًـاى دادُ  عیف

وایی با هشٍس صهاى ٍاپاؿیذُ هی ؿًَذ، کِ ایي ایي ػیؼتن بِ عَس ً

هَسد ًتیجِ با تجشبِ ًاػاصگاس اػت. لزا ؿبِ عیف ایي ػولگش 

ن تا اختالل دس ایي ػیؼت کِ هـاّذُ ؿذ  بشسػی قشاس گشفت ٍ

 ٍ ػپغ ٍاپاؿیذُ هی ؿَد. هی یابذ افضایؾ  یهقذاس هاکضیوو

 

    

  

 بشای ؿبِ عیف ػولگش ؿشٍدیٌگش  : 3ؿکل 

 اص ساػت بِ چپ                    

 

۱۶۷۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مراجع

[1] L. N. Trefethen; "Spectral Methods in MATLAB"; Oxford Univ, 2000 

[2] L. N. Trefethen  and  M. Embree; "Spectra  and  Pseudospectra"; 

Princeton Univ, 2005 

[3] P. G. Drazin  and  W. H. Reid; "Hydrodynamic Stability"; Cambridge 

Univ. Press, London, 1981. 

[4] L. N.  Trefethen;  A. E. Trefethen; S. C. Reddy; T.  A. Driscoll; 

"Hydrodynamic Stability Without Eigenvalues"; 

Science, New Series, Vol. 261, No. 5121.(Jul. 30, 1993), pp. 578-584. 

[5] Satish  C. Reddy, Peter  J. Schmid, and  Dan. S. Henningson; 

"Pseudospectra of the Orr–Sommerfeld Operator"; SIAM J. Appl. Math., 

53(1), 15–47. (33 pages) 

  

۱۶۷۹ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

