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  چكيده

 دلهامع مشخص صورت به و كوانتومي مكانيك مسايل حال براي دودحم اجزاء روش بكارگيري تحقيق اين انجام از هدف

 بكار دديع هاي روش و شرودينگر معادله كوانتومي، مكانيك بر مروري به كار ابتداي در .است شرودينگر زمان از مستقل

 با معادالت لح براي آن بر مبتني دودحم اجزاء روش و گالركين روش سپس  .شود مي پرداخته آن لح براي شده گرفته

 كمك به و شده داده عهستو ويژه مقدار مساله لح براي بعدي يك المان يك نهايت در  .گردد مي معرفي يئجز مشتقات

 همينطور و بعدي يك نهايت بي پتانسيل چاه در ذره مساله شامل يعدد هاي مثال . گردد مي سيربر دديع مثال چند آن

 رضايت و مناسب دقت يدوم تحليلي هاي پاسخ با آنها مقايسه با همراه آمده بدست نتايج  .دنباش مي هماهنگ نوسانگر

  .است شرودنگر زمان از مستقل معادله لح در دودحم اجزاء روش بخش

  دود، چاه پتانسيلحادله شرودينگر، روش اجزاء ممكانيك كوانتومي، مع: واژگان كليدي 

  مقدمه. 1

ري وئدر واقع ت. در اوايل قرن بيستم به شناخت بسيار بهتر دنياي اتمي و زير اتمي منجر شدعه مكانيك كوانتومي ستو

و يس كالسيك بوده طناغموري هاي مكانيك نيوتوني و الكتروئمكانيك كوانتومي در زير ساختار بسيار بسيار بنيادين تر از ت

يكي از . ه مي دهدپيك ديده نمي شوند ارائوسكوكرابسيار دقيق تري از بسياري از پديده ها كه هرگز در دنياي م حريشت

اه هاي نيمه هادي مثل گعه و بكارگيري مواد و دستسقرن بيستم تو طمهمترين كاربردهاي مكانيك كوانتومي در اواس

اضر در مكانيك هر چند تحقيقات ح. بوده است هاها، پانل هاي خورشيدي، ليزر و ميكروپروسسورترانسيستورها، ديود

دات ها و  -هاي آن در فيزيك حالت جامد به پيشرفت هاي بسيار بيشتري نظير تكنولوژي كوانتوممي و كاربردكوانتو

اين تكنولوژي هاي جديد امكان به وجود آمدن ادوات بسيار پيچيده شامل سويچ هاي نوري . ها منجر شده استواير-كوانتم

  .دد آورده انوبسيار سريع و حافظه هاي بسيار كوچك را به وج
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بند تا قبل از هر اعه مي يسو مدل سازي هاي محاسباتي جديد تووري ها، كاربردها و ادوات جديد، روش ها ئبراي آزمايش ت

عه سپيشرفته تر كوانتومي، نياز به توعه ادوات سلذا در كنار رشد و تو. قرار داد نوع آزمايش فيزيكي آنها را مورد مطالعه دقيق

يك نكته بسيار مهم در مدل سازي ادوات . باتي با دقت و كارايي باالتر وجود دارداسحروش ها و مدل سازي هاي م

كوانتومي اين است كه اثرات كوانتومي فقط در بخشي از آنها به صورت محلي رخ مي دهد و ساير مناطق آنها را مي توان 

ه مدل سازي كوانتومي همه اين موضوع از اين جنبه حائز اهميت است ك]. 1[به روش هاي كالسيك مدل سازي كرد 

در نتيجه وجود استراتژي براي مدل سازي همزمان . از لحاظ محاسباتي قابل اجرا نمي باشد) ال نيمه هاديثم( هقطع

  . سكوپيك مدل از اهميت باليي برخوردار استوكوانتومي و ماكر

مجاز انرژي و همچنين  حوطدر آن سيكي از مسايل مهم در مكانيك كوانتومي، مساله مستقل از زمان شرودينگر است كه 

ادله براي برخي از پتانسيل ها به رفي حل دقيق اين معطاز ]. 2[يا ذره شناسايي مي شوند حالت هاي مجاز يك سيستم 

ل مسايل عه روش هاي عددي براي حسدر نتيجه تو. نظر مي رسدشوار به صورت تحليلي در دسترس نبوده و يا بسيار د

دود به عنوان الت محضبه عنوان مثال روش تفا]. 3[است  واره مورد توجه محققين بودهممربوط به پتانسيل هاي پيچيده ه

  ].4[نگر بكار گرفته شده است يادله شرودسي مساله معرادالت با مشتقات جزيي براي بريك روش كالسيك در حل مع

روش تفازالت محدود با وجود سدگي و قابليت باال در مدل سازي مسايل با محدوديت هايي همراه است كه از مهم ترين 

در نتيجه روش هاي كارامد ]. 5[آنها مي توان به اعدم توانايي اين روش در موجهه با مسايل با مرز هاي پيچيده اشاره كرد 

ي توانند به عنوان جايگزين مناسب تري براي روش تفزلت محدود معرفي شوند تر و كلي تري نظير روش اجزاء محدود م

]6 .[  

مورد ادله شرودينگر مستقل از زمان سي مساله معررو روش اجزاء محدود مبتني بر روش گالركين براي بردر تحقيق پيش

چند . شده اند استخراج و فرمول بنديادله مقدار ويژه همراه با ماتريس هاي المان يك بعدي مع. استفاده قرار گرفته است

موجود مقايسه ه گذاري روش ارائه شده طراحي و پاسخ هاي به دست آمده با پاسخ هاي تحليلي صحمساله نمونه براي 

  .   كي از دقت مناسب روش اجزاء محدود در مدل سازي مسايل مكانيك كوانتومي استحانتايج . گرديده اند

  كوانتوميمروري بر مكانيك . 2

حركت و . نتاهاي ناپيوسته هستنداپردازد كه شامل انرژي ها و كو سي پديده هايي ميربه طور كلي فيزيك كوانتومي به بر

پديده  هالعطبكارگيري معادله شرودينگر در م. فتار پروسه هاي كوانتومي با بكارگيري معادله شرودينگر تشريح مي شودر

  .انتومي شناخته مي شودهاي كوانتومي به عنوان مكانيك كو
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  مكانيك كوانتومي هاصول موضوع 2.1

,���يت يك سيستم كوانتومي با تابع ضعو: اصل اول زماني  - يياات فضصنمايش داده مي شود كه وابسته به مخت ��

,���� .يت ناميده مي شودضعج يا تابع وواين تابع، تابع م. ذره است �����, فضاي در تمال حضور ذره در حا 	���

 :لذا خواهيم داشت. است � و در زمان � مكان


 ����, �����, ���	�
��  1                                                                                               �1� 

  .ج بايد يكتا، پيوسته و متناهي باشدوهمچنين تابع م

 .در مكانيك كوانتومي تعريف مي شود �� يك عملگر خطي هرميتي نظير) نظير انرژي و يا ممنتوم(در مكانيك كالسيك  � براي هر مشاهده پذير نظير :اصل دوم

ير ويژه آن عملگر ، تنها مقادير قابل مشاهده، مقاد �� ر با عملگرظمتنا � گيري از مشاهده پذير در هر اندازه: اصل سوم

  .ادله زير صدق مي كنندهستند كه در مع

����  � · ��                                                                                                                         �2� 

     .است �� از عملگر � ر با مقدار ويژهظتابع ويژه متنا �� در جايي كه

هاي ديناميكي مي توانند كوانتيزه اين مفهوم است كه مقادير متغيره اين اصل در واقع نقطه مركزي مكانيك كوانتومي و ب

 .باشد �� همچنين سيستم مي تواند در حالتي متشكل از تركيب خطي همه توابع ويژه .شوند

�  � �� ·�
� ��                                                                                                                       �3� 

  .منجر شود �|��| با احتمال �� مي تواند به يكي از مقادير � گيريه دانيم كه انداز در اين حالت فقط مي

  

برابر است  �� ر با عملگرظمتغير متنا) چشمداشتي(باشد، مقدار متوسط  � عيتي با تابع موجضاگر سيستم در و: اصل چهارم

 :با

���  
 ����, �� · �� · ���, ���	��
��                                                                                �4� 
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  .يير مي كندغت انادله زير در زمعج سيستم به صورت موتابع م: اصل پنجم

!" ##� ���, ��  $ "2% &����, �� ' (��� · ���, ��                                               �5�       
  معادله شرودينگر 2.2

اين روش با ]. 7[ع كرد اادالت ديفرانسيل را ابدك روش در مكانيك كوانتمي شامل معاروين شرودينگر ي 1925در سال 

ر اين ها اثبات شد كه تفسيبعد. ي ارائه شده بود متفاوت استادالت ماتريسپيشتر توسط هايزنبرگ به صورت مع روشي كه

ي يكسان اضري ظاحي بر فرم ماتريسي است كامال از لادالت ديفرانسيل و ديگري مبتني بر معدو روش كه يكي مبتن

  ]. 8[است

  معادله مستقل از زمان شرودينگر 2.2.1

اين موضوع به معني اين است كه موج مي تواند رفتار . موج است- يكي از اساسي ترين مفاهيم فيزيك كوانتومي دوگاني ذره

به عنوان مثال انيشتين نشان داد كه فتون كه به عنوان يك بسته . رفتار موجي از خود نشان دهد ذره اي و ذره مي تواند

رفتار ديناميكي اين . ادل حركت مي كند، داراي ممنتوم استعموج شناخته مي شود، دقيقا مشابه با يك ذره كه با انرژي م

  . تي بيان شودالت هاي غير نسبيحمي تواند به كمك مكانيك موجي در موج ها -ذره

. دله شرودينگر معروف استاكه به مع بيان مي شود) 5(ا به صورت معدله دله حركت وابسته به زمان يك ذره تنهامع

. توان مستقال استخراج كرد نيك كوانتومي است و آن را نميكام هدله يكي از اصول موضوعاهمانطور كه گفته شد اين مع

در اينجا مي  .ل از زمان شرودينگر معروف است، به صورت تحليلي قابل استنتاج استادله مستقدله ديگري كه به معااما مع

  .دله مستقل از زمان شرودينگر را تشريح كنيماخواهيم نحوه به دست آوردن مع

  : دي را در نظر بگيريدعب كوج يدله كالسيك مامع

*+,*-+  ./+ *+,*0+    ; 2  2�3, ��                                                                                                �6�  
  :با جدا سازي متغيرها خواهيم داشت

2�3, ��  ��3� · 5���                                                                                                         �7� 
  با قرار دادن در معادله ديفرانسيل 

5��� ���3� ��3�  1	� ��3� ����� 5���                                                                                �8� 
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���5سپس با استفاده از حل استاندارد معادله موج     :خواهيم داشت  8�90

���3� ��3�  $ :�	� ��3�                                                                                                   �9� 
دله الي است كه توضيح دهنده شدت موج بر حسب مكان است كه مي تواند در معومعنسيل مادله ديفرادله فوق يك معامع

  .شرودينگر قرار گيرد

  : با توجه به اينكه انرژي ذره مشتمل بر انرژي جنبشي و پتانسيل آن است مي توان نوشت

<  =�2% ' (�3�                                                                                                                �10� 
:از طرفي داريم   2?@  ;  @  @AB  ; C  =B الذ:  

ω�@�  4?@A�@�  4?�B�  2m�E $ V�x��"�                                                                           �11� 
  :تركيب شود خواهيم داشت (9)زماني كه اين معادله با معادله 

���3� ��3� ' 2%" I< $ (�3�J · ��3�  < · ��3�                                                        �12� 
ركت سه بعدي حراي حركت يك بعدي مي تواند براي ادله ذره باين مع. قل از زمان شرودينگر استادله مسته بيانگر معك

  .ذره به شكل زير تعميم پيدا كند

$ "�2% K����� ' (��� · ����  < · ����                ; �  L3, M, NOP                       �13� 
  .است ���)در پتانسيل  %حل اين معادله بيانگر تابع موج ذره با جرم  

  حل تحليلي 2.3

  ذره در جعبه 2.3.1

0 عنوان يك مثال ذره اي را در نظر بگيريد كه در يك جهت مجاز است بين به Q 3 Q R پتانسيل در اين . حركت كند

متناهي باشد لذا در جاهايي كه پتانسيل از آنجا كه تابع موج نبايد نا). 1شكل(هايت است فاصله صفر و در خارج از آن بين

  .در نتيجه شرايط مرزي مساله به صورت زير بيان مي شوند. تما بايد مقدار آن صفر باشدحبينهايت است 
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  چاه پتانسيل بي نهايت. 1شكل 

0 زهافقط در ب ���3 لذا Q 3 Q R غير صفر است.  

  .ادله شرودينگر براي اين مثال ساده به صورت زير بيان مي شودمع

$ "�2% ���3� ��3�  < · ��3�            0 Q 3 Q R                                                         �14�    
  :ادله و نرماليزه كردن پاسخ خواهيم داشتبا حل اين مع

���3�  T2R sin XS?3R Y ,   S  1,2,3, …                                                                       �15� 
:رظو در مقادير ويژه متنا  

<�  "�?�S�2R�% ,   S  1,2,3, …                                                                                         �16� 
  نوسانگر هماهنگ 2.3.2

  .حاال يك ذره متصل به يك فنر كالسيك با پتانسيل زير را در نظر بگيريد
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(�3�  12 [3�                                                                                                                    �17� 
  .ري اين پتانسيل به صورت زير نوشته مي شودگيمستقل از زمان با در نظرادله شرودينگر مع

$ "�2% ���3� ��3� ' 12 [3�  < · ��3�            0 Q 3 Q R                                        �18�    
 

  .ادله بعد از نرماليزه شدن به صورت زير خواهد بودحل كلي اين مع

���3�  \.]? 1√2�S! `��M�8�a+�      S  1,2,3, …                                                         �19� 
 :در جايي كه مقدار ويژه هاي انرژي عبارتند از

<�  ":�S ' 12�,   S  1,2,3, …                                                                                   �20� 
M الت باالدر معاد   √\ 3;  \  b9" بوده و `��M�  آمده اند 2چند جمله اي هاي هرميتي هستند كه در شكل .  

  

  توابع هرميتي و انرژي هاي متناظر. 2شكل 
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  اصول روش اجزاء محدود . 4

سي كنيم، روش ريك تابع پيچيده باشد يا بخواهيم مدل هاي پپيچيده تر شامل چندين ذره را بر ��3) زماني كه پتانسيل

يكي از متداول . ردوجود دا هال آندي براي حدعلذا نياز به روش . ل اجرا نيستندادله شرودينگر قابحل معهاي تحليلي براي 

روش به شكل  هرچند اين]. 4[الت محدود است اضرودينگر تفادله شددي بكار گرفته شده براي حل مععترين روش هاي 

مرزي  طياه ضعف آن در برخورد با هندسه ها و شرل كند، نقطساده اي مي تواند معادالت پيچيده را گسسته سازي و ح

روش اجزاء  ،دالت پيچيده در هر نوع هندسه ايستال معددي كه قادر به حعروش قابل اطمينان تر و كلي تر . پيچيده است

الت محدود در واقع نوع خاصي از روش اجزاء محدود ضكه روش تفا توان گفت الوه بر اين ميع. ميده مي شودامحدود ن

در واقع اگر توابع شكل به كار گرفته شده در اجزاء محدود از نوع تابع دلتاي ديراك انتخاب شده و مش بندي به . است

 .هيده خواهند شداالت محدود كضادالت اجزاء محدود به معادالت تفاصورت كامال يكدست انجام شود، خواهيد ديد كه مع

مستقل از زمان  هلاداجزاء محدود، اين روش را براي حل مع د داريم ضمن بيان اصول اوليه روشصن بخش قايدر 

  .شرودينگر بكار بريم

  ادالت ديفرانسيل روش گالركين براي حل مع 4.1

لذا پيش از مرور اصول . يكي از مهمترين شاخه هاي روش اجزاء محدود، روش اجزاء محدود مبتني بر روش گالركين است

يك روش تحليلي اما تقريبي براي حل روش گالركين . روش پرداخته مي شود سي اينراوليه روش اجزاء محدود، به بر

  .كنيم براي توضيح اين روش از يك مثال استفاده مي. ادالت ديفرانسيل استمع

  .ل كنيمزير را ح به شكل ادله ديفرانسيل با شرايط مرزيخواهيم يك مع فرض كنيد كه مي

cd
e ��M�3� ' f M�3�  0M���  \      � Q 3 Q gM�g�  h

i                                                                                               �21� 
آن حدس  پاسخ براي �Mj�3 توانيم يك تابع دلخواه ادله امكان پذير نباشد، حداقل ميدر صورتي كه حل تحليلي اين مع

�M�3 ابع حدس به صورت چند جمله ايت. بزنيم  ∑ ��  l��3�m�  يقينا اين . نوشته مي شود �� معينرايب ناضبا

در نتيجه اگر تابع حدس را  .ا كندضد ارايل شرايط مرزي مساله را بخ واقعي مساله منطبق نيست اما حداقبر پاس دسح عبات

�n�3 را تابع خطا يانام اين انحراف از صفر . ادله ديفرانسيل قرار دهيم ديگر پاسخ سمت راست صفر نخواهد بوددر مع  o+ajo-+ ' f Mj�3� حال اگر بتوان. مي گذاريم n�3� كه توان گفت را به نحوي به حداقل رساند، مي Mj�3� تقريب مناسبي از M�3� ادله زير بيان مي شوددر روش گالركين شرط حدا قل شدن خطا به صورت مع. است.  
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 n�3�l��3��3p
�  0         !  1. . r                                                                             �22� 

پاسخ تقريبي مساله به را به عنوان  �Mj�3 را محاسبه كرد و �� لومجه r توان ادله جبري ميبا حل اين دستگاه مع

  .ادله ديفرانسيل زير را در نظر بگيريدبه عنوان مثال مع. دست آورد

cd
e ��M�3� $ 3  0M�0�  0      0 Q 3 Q 1M�1�  0

i 
  .پاسخ تحليلي آن به صورت زير بيان مي شود

M�3�  3s6 $ 36 

ر ديگر با دو و در نهايت با اتابع حدس را يكبار با يك جمله، ب. ل كنيمخواهيم اين معادله را به روش گالركين ح حال مي

  .سه جمله به شكل زير تشكيل مي دهيم

tMj.�3�  �. sin�?3� … … … … … … … … … … … . … … .Mj��3�  �.u! S�?3� ' ��u! S�2?3� … … … . … … … .Mjs�3�  �.u! S�?3� ' ��u! S�2?3� ' �su!S �3?3�i 
و محاسبه ) 22(ال در رابطه ابا قرار دادن توابع حدس ب. ا مي شودضهر سه حالت، شرايط مرزي مساله ارقت كنيد كه در د

پيداست، با افزايش تعداد جمالت تابع  3ر شكل ور كه دطهمان. قريبي مساله به دست مي آيدپاسخ ت ،يب مجهولارض

 .  حدس، پاسخ به دست آمده به پاسخ تحليلي نزديك تر مي شود

  

  پاسخ تحليلي و تقريبي معادله ديفرانسيل با سه تابع حدس مختلف. 3شكل 
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  اصول روش اجزاء محدود مبتني بر روش گالركين 4.2

ل قادر به ح در يك هندسه پيچيده مورد نظر باشد روش هاي تحليلي معموالادله ديفرانسيل پيچيده گفته شد كه اگر يك مع

حاكم  ضيرش قرار گرفته است كه اگر يك معادله در يك دامنه مفرودر روش اجزاء محدود اين اصل مورد پذ. آن نيستند

كوچك و ساده اي تقسيم  لذا مي توان يك دامنه پيچيده را به اجزاء. باشد، در هر يك از اجزاء آن دامنه هم صادق است

 4در شكل . اله را به دست آوردل كرد و سپس پاسخ كل مساز آنها به طور جداگانه ح ادله حاكم را در هر يكبندي و مع

  .ته سازي فضايي يك، دو و سه بعدي نمايش داده شده استسگس

مك نقاط كليدي كه تشكيل دهنده مرز المانها به ك. به هر يك از اجزاء تشكيل دهنده دامنه اصطالحا المان گفته مي شود

  . به اين نقاط كليدي اصطالحا گره گفته مي شود. آنها هستند، به همديگر متصل مي شوند تا يكپارچگي دامنه حفظ شود

  .ادله ديفرانسيل دلخواه به شكل زير را در يك دامنه دلخواه حال كنيمحال فرض كنيد مي خواهيم يك مع

5 vw���, #w#� , #�w#�� , �x  0     ; �  L3, M, NOP                                                            �23�  
  

كه مي تواند در  ���w تابع حدس. سي مي شودرادله بجاي كل دامنه در يك المان دلخواه از آن دامنه برگفته شد كه مع

���w ادله صدق كند به صورت تركيبياين مع  ∑ y��3�m� w� قادير گره اياز م w�  در المان مورد نظر نوشته مي

  .شود

هر المان . تابع وزني است كه در اجزاء محدود تابع شكل خوانده مي شود y ام و !مقدار تابع در گره  �w كه در رابطه فوق

استاندارد در اجزاء محدود توابع شكل مخصوص به خود را دارد كه محاسبه آنها ساده بوده و جزيات روش محاسبه آنها در 

دقت كنيد كه  .ه شده استتوابع شكل چند نوع المان استاندرد آورد 4در شكل ]. 6[كتاب هاي اجزاء محدود موجود است 

توان  يكل آن باالتر رفته و لذا تابع حدس با درجه باالتري ملمان بيشتر باشد درجه توابع شهر چه قدر تعداد گره هاي يك ا

  .براي پاسخ مساله اختيار كرد

  .ادله گالركين قرار دادحال مي توان تابع حدس را در مع


 5 v� y����m
� w� , ##� � y����m

� w� , #�#�� � y����m
� w� , �x · y������  0     �24� 

  . ، هستند بدست مي آيد �w ددي تابع در گره هاي المانعال كليه مجهوالت كه همان مقادير دله باابا حال دستگاه مع
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 برخي المان هاي استاندارد يك و دو بعدي و توابع شكل آنها. 4شكل 
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  ادله مستقل از زمان شرودينگرفرمول بندي يك المان خاص براي حل مع .5

ادله را در فضاي فرض كنيد مي خواهيم اين مع. كند تبعييت مي) 13(ادله مستق از زمان شرودينگر از رابطه گفته شد كه مع

براي اينكار احتياج به يك المان خطي يك . ل كنيمص، به روش اجزاء محدود گالركين حنسيل مشخابعدي با يك پت 1

 .داريم 5صورت شكل  بعدي با دو گره به

  

  المان خطي دو گره اي. 5شكل 

  .نمايش داده شده است) 25(ادلهب شده در معانتخاات صتوابع شكل اين المان در دستگاه مخت

zy��3�  3{ $ 3Ry{�3�  3R    i                                                                                                              �25� 
  .تابع حدس به صورت تركيبي خطي از مقادير تابع در گره ها به شكل زير نوشته مي شوند

��3�  |y��3� y{�3�} ~���{�                                                                                         �26� 
 :حال با اعمال شرط گالركين خواهم داشت


 y��3� · �<��3� ' "�2%�
�

���3� ��3� $ (�3���3���3                  , �  !, �             �27� 

و انتگرل گيري در دامنه المان و مرتب ) 27(در ) 26(و ) 25(ت ادالبع شكل و تابع حدس از معااري توذپس از جايگ

مجاز سيستم و  ي هاژاين رابطه مقادير ويژه براي انر لبا ح .سازي به صورت ماتريسي، رابطه مقدار ويژه زير بدست مي آيد

  .هاي ويژه معرف دامنه احتمال حضور ذره تعيين مي شوندهمينطور بردار
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�
�� "�2%R � 1 $1$1 1 � '

���
�� 
 y��(�3��3�

� 
 y�y{(�3��3�
�
 y�y{(�3��3�

� 
 y{�(�3��3�
� ���

�� $ <R6 �2 11 2�
�
�� ~�����  �00�    �28� 

مساله در كل دامنه ابتدا ل براي ح. براي يك تك المان است) 28(ادله به اين نكته اشاره شود كه معكه  در اينجا الزم است

ن همه و پس از اسمبل كرد ه شودنوشت يي كه دامنه توسط آنها تقسيم بندي شده،براي تك تك المان ها)  28(ادله بايد مع

نحوه اسمبل كردن . و سپس اين معادله كلي را حل كرد دامنه رسيد ادله كلي براي كلمعادالت نوشته شده به يك مع

 .          يافت] 6[ادالت ماتريسي را مي توان در كتاب هاي اجزاء محدود مثل مرجع مع

  وتجزيه و تحليل نتايج مثال هاي  عددي. 6

 مستقل از زمان شرودينگر دو مثال دلهاقسمت براي اثبات كارايي و دقت مناسب روش اجزاء محدود در حل مع در اين

  . يده استرده گسي شده و نتايج همراه با مقايسه آنها با پاسخ هاي تحليلي ارائرعددي بر

  ذره در چاه بي نهايت: مثال اول 6.1

 زبان به متر يك طول به بعدي يك پتانسيل چاه .است شده گرفته نظر در جعبه در ذره كالسيك مثال اول، مثال عنوان به

 .شود مي تعريف زير شكل به يضريا

� 0    0 Q 3 Q 1∞   ��C8�l!u8i                       
 .گردد مي تعريف زير صورت به مرزي شرايط باشد، متناهي تابع يك بايد جوم تابع كه آنجا از

��0�  0, ��1�  1 

 و 100 با يكبار 10 با بار يك نظر مورد جعبه متري 1 طول .است پتانسيل اين در گرم 1 جرم به ذره حركت سيربر هدف

 اول مجاز انرژي 5 براي حاصل نتايج .است شده بندي تقسيم مساوي طول با اي گره 2 خطي المان 200 با ديگر بار

 با شود مي مالحظه كه همانطور .است آمده  1جدول در (16) رابطه از حاصل تحليلي نتايج با مقايسه  با همراه سيستم

 6 هاي شكل .شوند مي همگرا تحليلي نتيجه سمت به عددي نتايج دامنه، بندي تقسيم كردن ريزتر و هاانالم تعداد افزايش

 هرچه كه است مشخص ها شكل از .كنند مي بيان مختلف هاي حالت براي را مكان در ذره حضور احتمال بعات 20  تا

 تحليلي احتمال تابع با تري مناسب تطابق محدود اجزاء روش توسط شده يافت احتمال تابع باشند ريزتر ها بندي تقسيم

  .دارد



14 

 

 
<. <� <s <] <� 

Element 

Numbers 
FEM Eq.16 FEM Eq.16 FEM Eq.16 FEM Eq.16 FEM Eq.16 

10 5.531� 10��� 

 5.5492� 10��� 

 

2.271� 10��] 

 2.197� 10��] 

 

3.319� 10��] 

 4.944� 10��] 

 

9.991� 10��] 

 8.788� 10��] 

 

1.675� 10��s 

 1.373� 10��s 

 

100 5.5493� 10��� 

 

2.199� 10��] 

 

4.964� 10��] 

 

8.799� 10��] 

 

1.375� 10��s 

 

200 5.5492� 10��� 

 

2.197� 10��] 

 

4.944� 10��] 

 

8.790� 10��] 

 

1.374� 10��s 

 

 نتايج حاصل براي انرژي هاي مجاز ذره در جعبه از دو روش اجزا محدود و تحليلي 1جدول 

 

  المان 10تابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود اول محاسبه شده با . 6شكل 

  

  

  

  المان 10محاسبه شده با  دومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 7شكل 
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  المان 10محاسبه شده با  سومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 8شكل 

  

  المان 10محاسبه شده با  چهارمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 9شكل 

  

  المان 10محاسبه شده با  پنجمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 10شكل 
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  المان 100محاسبه شده با  اولتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 11شكل 

  

  المان 100محاسبه شده با  دومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 12شكل 

  

  المان 100محاسبه شده با  سومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 13شكل 
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  المان 100محاسبه شده با  چهارمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 14شكل 

  

  المان 100محاسبه شده با  پنجمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 15شكل 

  

  المان 200تابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود اول محاسبه شده با . 16شكل 
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  المان 200محاسبه شده با  دومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 17شكل 

  

  المان 200محاسبه شده با  سومتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 18شكل 

  

  المان 200محاسبه شده با  چهارمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 19شكل 
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  المان 200محاسبه شده با  پنجمتابع احتمال حضور ذره بر حسب مكان در مود . 20شكل 

  

  نوسانگر هماهنگ: مثال دوم 6.2

��3) پتانسيلسي نوسانات كوانتومي يك الكترون محصور شده در يك ردر اين مثال به بر  .� �3�. پرداخته مي شود 

  :ددي پارامترهاي اين مساله عبارتند ازعمقادير 

%�  9.109 � 10�s.�� �  10�s� 

: بيعيطهنگ با فركنس اله در واقع يك نوسانگر هما، اين  مسهبا توجه به پتانسيل انتخاب شد  � �b است.  

ا مساله را به روش در اينجا قصد داريم ت. بدست مي آيد) 20(ادله اين سيستم به صورت تحليلي از مع انرژي هاي مجاز

توان مرز  تفاوت عمده اين مثال با مثال قبلي در اين است كه نمي. ل تحليلي مقايسه كنيمح اجزاء محدود حل و نتايج را با

م مقدار آن چرا كه شكل تابع پتانسيل سهمي است كه هرچه از مركز دورتر شوي. مشخصي براي چاه پتانسيل در نظر گرفت

صفر ميل مي كند كه اين فاصله ازپيش براي ما ل تابع احتمال حضور ذره در فاصله اي از مركز به در عم. بيشتر مي شود

در نتيجه مساله را بايد با در نظرگيري . لذا اعمال شرايط مرزي در اين مساله به راحتي انجام پذير نيست. مشخص نيست

در نتيجه مدل سازي چاه و . فتطول هاي متفاوت براي چاه پتانسيل حال كرد و با مقايسه نتايج به پاسخ منطقي دست يا

 .گردد متري و به شكل زير انجام ميارامرزي آن به صورت پ طياشر
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$R Q 3 Q 3 (�3�  12 �3��$R�  0 ��R�  0 

  .ل مي كنيمالت مختلف حرا پيدا كنيم مساله را در چهار ح R براي اينكه مقدار مناسب

R  1%  ;    R  2% ;     R  3% ;     R  4% 

تايج تحليلي در نتايج حاصله همرا با مقايسه آنها با ن. تقسيم بندي مي شود المان 200ر طول دامنه به كمك ادر هر ب

سي پسخ هاي اجزاء محدود به پاسخ تحليلي همگرا رزه مورد براهمانطور كه پيداست با افزايش طول ب .آمده است 2جدول 

  .      مي شوند

  

 
<. <� <s <] <� R FEM Eq.20 FEM Eq.20 FEM Eq.20 FEM Eq.20 FEM Eq.20 

1 1.514� 10�s� 

 

1.747� 10�s� 
 

6.044� 10�s� 

 

5.243� 10�s� 
 

1.358� 10�s� 

 

 

8.738� 10�s� 
 

2.414� 10�s� 
 

1.223� 10�s� 
 

3.772� 10�s� 
 

1.573� 10�s� 
 

4 1.825� 10�s� 

 

5.853� 10�s� 
 

1.097� 10�s� 
 

1.768� 10�s� 
 

2.620� 10�s� 
 

10 1.748� 10�s� 

 

5.245� 10�s� 
 

8.745� 10�s� 
 

1.225� 10�s� 
 

1.575� 10�s� 
 

20 1.748� 10�s� 

 

5.244� 10�s�
 

 

8.742� 10�s�
 

 

1.224� 10�s�
 

 

1.574� 10�s�
 

 

 از دو روش اجزا محدود و تحليلي نواسنگر هماهنگنتايج حاصل براي انرژي هاي مجاز  2جدول 
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