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معادله پذیر حل های پتانسیل ی محاسبه برای متفاوتی های روش چکیده.
کارگیری به با شود. می گرفته کار به مکان به وابسته موثر جرم با شرودینگر
از تعدادی برای را صریحی تعبیرات توان می کانونیک، تبدیالت روش
می آنها توابع ویژه که داد نشان و آورد بدست پذیر حل های پتانسیل
مانند خاص توابع از جمالتی در انرژی، حقیقی مقادیر ویژه ازای به تواند

شود. محاسبه هرمیت و یافته تعمیم الگر ژاکوبی، های ای جمله چند

مقدمه .۱
مکان به وابسته موثر جرم با کوانتومی مکانیک های سیستم اخیر های سال در
ای، هسته فیزیک چگال، ماده فیزیک سوی به را زیادی توجهات (PDEM)

است. کرده جلب وابسته های زمینه سایر و رسانا نیم نظریه
(PDEM) شرودینگر معادله دقیق شبه یا و دقیق حل برای متفاوتی های روش
ابرتقارنی مکانیک های روش ، جبرلی های روش ، کانونیک تبدیالت : مانند
برای جالب های روش از یکی است. شده ارائه ناوردایی شکل های تکنیک و
جرم برای شرودینگر معادله حل از حاصل نتایج از استفاده معادالتی چنین حل
تبدیالت روش کمک با لوایی ثابت جرم با هایی سیستم برای باشد. می ثابت
حل با خطی دوم درجه دیفرانسیل معادله به شرودینگر معادله تبدیل و کانونیک
حل دقیقا های پتانسیل و طیف ویژه ی محاسبه به خاص، توابع اساس بر هایی
توابع (PDEM) های سیستم در لوایی روش از استفاده با است، پرداخته پذیر
محاسبه جرم تابعیت آن ی نتیجه در و g(x) داخلی) (توابع مختصاتی تبدیل
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گویا محسنی ملیکا بخشی، زهرا ۲

شود. می
دسته ایم توانسته جرم تابعیت و داخلی توابع بین وابطی ر ارائه با مقاله این در
طیف ویژه مورد هر در و کرده محاسبه را پذیر حل های پتانسیل از وسیعی ی

آوریم. بدست را آن به مربوط موج تابع و انرژی

: کانونیک تبدیالت و مکان به وابسته جرم با های دیفرانسیل معادله .۲
سه با جمالتی در V onRoos ی وسیله به (PDEM) هرمیتی هامیلتونی

شد: پیشنهاد α, β, γ مبهم پارامتر
−۱۲(Mα(x) d

dx
Mβ(x) +My(x) d

dx
Mβ(x)) + V (x)) + V (x)Ψ(x) = Eψ(x)(۱.۲)

h = ۲m۰ = ۱ و باشد می برقرار α+ β + γ = −۱ پارامتری نسبت آن در که
باشد. می مفروض

را باال معادله نتیجه در باشد m(x)می = m۰M(x) تابع بعد بدون M(x)شکل

: کرد بازنویسی توان می زیر صورت به
Hψ(x) ≡ [− d

dx
۱

M(x)
d
dx

+ Veff (x)]ψ(x) = Eψ(x) (۲.۲)
و اول مشتقات و جرم تابع به و باشد می زیر صورت به آن در موثر پتانسیل که

: دارد بستگی آن دوم
Veff (x) = V (x) + ۱

۲(β + ۱)Mn

M۲ − [α(α + β + ۱) + β + ۱]M ′۲
M۳ (۳.۲)

مخصاتی تبدیل گرفتن نظر در با
ψ(x) = f(x)F (g(x)) (۴.۲)

نسبت توان می کند می ارضا را زیر دوم مرتبه دیفرانسیل معادله F (g(x)) تابع که
: آورد بدست شان مشتقات و g(x), f(x),M(x), E−Veff(x) اساس بر را هایی

d۲F
dg۲ Q(g)

dF
dg

+R(g)F (g) = ۰ (۵.۲)

f(x) ∝ (M
g′
)

۱
۲ exp(۱

۲
∫ g(x)

۰ Q(u)du) (۶.۲)
|ψ(x)|۲√
M(x)

→ ۰ بصورت مقید حالتهای موج توابع برای مجذوری انتگرالپذیر شرط
از تا شود گرفته نظر در V (x) برای شده تعریف بازه انتهایی و ابتدایی نقاط در

گردد. حاصل اطمینان هامیلتونی بودن هرمیتی
برای خطی دوم درجه دیفرانسیل معادله در Q(x) و R(x) تغییرات به توجه با

داشت: خواهیم E − Veff (x) عبارت
E − Veff (x) =

g′′′

۲Mg′
− ۳

۴M (g
′′

g′
)۲ + g′۲

M
(R− ۱۲Q′ − ۱

۴Q۲)− M ′′

۲M۲ + ۳M ′۲
۴M۳(۷.۲)



۳ شرودینگر معادله حل

در ثابتی عبارت باید (۷.۲) معادله چپ طرف در E ی جمله وجود خاطر به
تابع بین ای رابطه ی ارائه با توان می بنابراین شود ایجاد معادله راست طرف
ترتیب این به آورد بدست معادله طرف دو در را ثابت جمله این M(x) و g(x)
استفاده با را (PDEM) معادله پذیر حل های پتانسیل از وسیعی دسته توان می

کرد. محاسبه داخلی توابع از
بکار ژاکوبی های ای جمله چند شامل خاص توابع برای روش این مقاله این در

است. رفته

: هرمیت های ای جمله چند .۳
جمله چند گرفتن نظر در با (۵.۲) دیفرانسیل معادله در Q(x) و R(x) عبارت

: بود خواهد زیر صورت به هرمیت های ای
Q(g) = −۲g
R(g) = ۲n

n = ۰,۱,۲, ... آن در که
زیر دیفرانسیل معادله در g(x) تابع صورتیکه در M(x) = g(x)′۲ فرض: با

: کند صدق
g′۲g۲ = c

: داشت خواهیم باشد مثبت ثابت یک C اگر
g(x) = ۲√cx
: آید می بدست صورت بدین جرم تابع نتیجه در
M(x) = c

x

: داریم (۷.۲) معادله در M(x) و g(x) جایگذاری با
E − Veff (x) = (۲n+ ۱)− (x+ ۱

۱۶cx
−۱)

سایر و انرژی مقدار ویژه همان n شامل و x از مستقل جمله عبارت این در
داد. خواهد تشکیل را موثر پتانسیل xبخش شامل عبارات

En = ۲n+ ۱
Veff (x) = −(x+ ۱

۱۶cx
−۱)

توان می را f(x) عبارت (۶.۲) معادله در Q(x),M(x), g(x) جایگذاری با
: آمد خواهد بدست صورت بدین تابع ویژه آن ی نتیجه در و آورد بدست

ψ(x) = ( c
x
)

۱
۴ exp(−۴√c

۳ )Hn(۲√cx)



گویا محسنی ملیکا بخشی، زهرا ۴

اصلی نتایج .۴
حل های پتانسیل آوردن بدست برای کانونیک تبدیالت روش مقاله این در
مسائل از حاصل نتایج از استفاده برای و است رفته (PDEM)بکار شرایط با پذیر
در M(x) و g(x) بین خاصی های نسبت ثابت جرم با پذیر حل های پتانسیل
به توجه با و مختلف های ای جمله چند در ها نسبت این که شده گرفته نظر
هایی دیفرانسیل معادله گرفتن نظر در با باشد. متفاوت تواند می مسئله شرایط
نسبت بکارگیری با و آنها داخلی توابع و آمده بدست ثابت جرم با مدل برای که
تابع دو این کمک به و آورد بدست را جرم تابعیت توان می شده تعریف های
معادله هر برای موج توابع و پتانسیل انرژی، مقادیر ویژه ی محاسبه به توان می

پرداخت. دیفرانسیل
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