
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 3081با کد  طرح درس

 ی فنی و فيزیککليه گرایش ها گرایش: گروه ریاضی علوم دانشکده:

 3ریاضی عمومی پيش نياز:درس   1تعداد واحد: معادالت دیفرانسيلنام درس:

یک هفته بعد از طرح  زمان تحویل تکاليف:  تقویم آموزشی دانشگاه:

 مساله
 38:31ساعت  28/0/3130 :ميان ترم

 3ساعت  36/38/3130 پایان  ترم:

 و سه شنبه ها یکشنبه ها روز، ساعت و مکان کالس:

آشنایی کلی با مفهوم معادالت دیفرانسيل، انواع معادالت دیفرانسيل، روش های مختلف حل معادالت دف کلی درس: ه

 .مهندسی یفرانسيل، کاربرد های معادالت دیفرانسيل در مسائل مختلف علوم ود

 رئوس مطالب مورخ هفته

 تعریف معادله دیفرانسيل و بيان مفاهيم اوليه  اول

 معادالت دیفرانسيل خطی مرتبه اول و دسته بندی انواع معادالت دیفرانسيل غيرخطی مرتبه اول  دوم

 )شدنی، همگنروش های حل انواع معادالت دیفرانسيل غيرخطی مرتبه اول )برنولی، ریکاتی، جدا   سوم

 )ادامه روش های حل انواع معادالت دیفرانسيل غيرخطی مرتبه اول )کامل و عامل انتگرال ساز  چهارم

ادامه روش های حل انواع معادالت دیفرانسيل غيرخطی مرتبه اول )کلرو، ریکاتی( و کاربردهای معادالت دیفرانسيل   پنجم

 مرتبه اول در علوم و مهندسی

 دالت دیفرانسيل مرتبه دوم و باالتر، حل دو نوع خاص معادالت دیفرانسيل غيرخطی مرتبه دوممعا  ششم

 )حل معادالت دیفرانسيل خطی مرتبه دوم ) کاهش مرتبه، ضرایب ثابت، معادالت دیفرانسيل ناهمگن  هفتم

 مرتبه دومکاربرد معادالت  وپارامتر،عملگرها( حل معادالت دیفرانسيل خطی مرتبه دوم ) تغيير   هشتم

 رفع اشکال حل تمرين و امتحان ميان ترم  نهم

روش تبدیل الپالس برای حل معادالت دیفرانسيل ،شرایط وجود تبدیل الپالس، تبدیل الپالس برخی ازتوابع، خاصيت   دهم

 انتگرال هاهای تبدیل الپالس، کاربرد تبدیل الپالس برای حل 

 )حل معادالت دیفرانسيل با تبدیل الپالس) معادالت با ضرایب ثابت و غير ثابت، توابع ناپيوسته، توابع متناوب، توابع ضربه ایروش   یازدهم

 ضرب پيچشی و حل معادالت دیفرانسيل انتگرالی  دوازدهم

 )معادالت دیفرانسيل) حول نقاط عادیهای توانی و روش سری ها برای حل  یمقدمه ای بر سر  سيزدهم

 حل معادله دیفرانسيل اویلر و بررسی نقاط غيرعادی یک معادله دیفرانسيل  چهاردهم

 )ادامه روش سری ها برای حل معادالت دیفرانسيل )حول نقاط غيرعادی  پانزدهم

 حل دستگاه معادالت دیفرانسيل و رفع اشکال و حل تمرین  شانزدهم

 + نمره تکاليف تحویل داده شدهنمره حذفی(  6) نمره پایان ترم+ نمره ميان ترم  ارزشيابی: نحوه 
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