
  بنام خدا
  دانشگاه صنعتي اصفهان

  
  1399-1398اول ترم  درس معادالت ديفرانسيل )، تاريخ آزمون ها و ساعت رفع اشكالسر فصل ،منابع ( برنامه

  
ژن طائری، انتشارات جهاد بي (همراه با آزمايشگاه های متمتيکا و ميپل)،  معادالت ديفرانسيل - 1 منابع :

   1396دانشگاهی 
ترجمه دكتر  (جلد اول، ويرايش يازدهم) معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسائل مقدار مرزي  - 2          

  1389حميدرضا ظهوری زنگنه، انتشارات فاطمی 
دريافت فايل  ،جزوه درسی محمود بهبودی،  ،معادالت ديفرانسيل معمولی (دوره کارشناسی)  - 3          

 زيراکس دانشکده علوم رياضی ، دريافت جزوه چاپی  ،https://behboodi.iut.ac.ir  پی.دی.اف سايت
  

  سر فصل مطالب عبارت است از:
  

 دالت امعديفرانسيل،  دالت امعتعريف و دسته بندی   :شاملمعادالت  ی و توصيف کيفی جوابمقدمات فتعاري
 زمان در نظر گرفته شده   خودگردان، نقاط تعادلی، خط فاز و رسم نمودار جواب ها بدون حل معادله، ديفرانسيل

 هفته) 1 تقريبا 
 

  معادالت مرتبه اول خطی، معادله برنولی، معادالت جداشدنی،  معادله کامل،  :مرتبه اول شامل معادالت ديفرانسيل
تقل و عامل انتگرال ساز، معادله همگن، معادله ريکاتی ، روش تغيير متغير،   روش تعويض نقش متغير مس

 هفته) 2.5   (زمان در نظر گرفته شده تقريبا وابسته و قضيه وجود و يگانگي. 
 
  

  کاهش مرتبه، معادالت همگن با ضرايب ثابت،  خطی،  دوم معادالت مرتبه  :شامل دوم مرتبه معادالت ديفرانسيل
(زمان در  معادله غير همگن، روش تغيير پارامتر، روش ضرايب نامعين و  معادله اويلر (همگن و غير همگن). 

 هفته) 3نظر گرفته شده تقريبا  
  

 :توابع پله ای   تابع گاما، تبديل الپالس، خواص تبديل الپالس، تبديالت الپالس معکوس، تبديالت الپالس شامل
واحد و کاربرد آنها، کابرد تبديالت الپالس در حل معادالت، انتگرال پيچشی، معادالت انتگرال و تابع دلتای ديراک. 

 هفته) 3نظر گرفته شده تقريبا   (زمان در
  

 روش حذفي، دستگاهاي معادالت ديفرانسيل خطي،  روش  لدستگاههاي معادالت ديفرانسيل در همه حاالت شام :
دستگاهاي غير همگن  و حل دستگاه به روش تبديل  ، ژه و بردار ويژه،  ماتريس اساسي جوابمقادير وي

 هفته) 3  (زمان در نظر گرفته شده تقريبا .الپالس
  

 :جواب  ها به صورت   ،نقاط عادي ، سري هاي تواني(خالصه) روش سريها در حل معادالت ديفرانسيل شامل
محاسبه ي مستقيم سري تيلور، نقاط غير عادي منظم (همه حاالت جواب  متناظر با ريشه بزرگتر   سري تواني،

(زمان در نظر گرفته  جواب دوم اشاره شود). معادله ي شاخص و در حالت ريشه تكراري جواب اول( فقط به فرم
  )    هفته 1.5 شده تقريبا  

  
    17ساعت شنبه سه   5/9/98  ميان ترمتاريخ ميان ترم: 

  
نمره از  3 معادالت  ی و توصيف کيفی جوابمقدمات فتعاري از  نمره 2).   20از   نمره 10(ارزش ميان ترم:  

  تا سر توابع پله ای تبديالت الپالس  از نمره 2و   دوم مرتبه  معادالت ديفرانسيلنمره  3و مرتبه اول  معادالت ديفرانسيل
  

  30/16تا  30/13 يکشنبه   15/10/98ترم پايان تاريخ 
  

نمره از   4از توابع پله اي واحد تا آخر، بديالت الپالس ت ز ا  نمره  4 ).  20از    نمره 10( ارزش پايان  ترم:
  روش سريها در حل معادالت ديفرانسيل شامل:نمره از    2و   لدستگاههاي معادالت ديفرانسيل در همه حاالت شام

 
...............دستياران آموزشی:...... ........................: استاد درسساعات رفع اشکال .  


