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مراجع
■ Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems ,
William E. Boyce, Richard C. DiPrima, 10th Edition.
■ معادﻻت دیفرانسيل ،انتشارات دانشگاه اميرکبير ،دکتر نيکوکار
■ معادﻻت دیفرانسيل ،انتشارات علم و صنعت ،دکتر شيدفر
■ ...
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ﺳرفﺼل مﻄاﻟﺐ
■ مقدمه و تعاریف
■ فصل اول :معادﻻت دیفرانسيل مرتبه اول
 معادﻻت دیفرانسيل مرتبه اول که نسبت به مشتق حل میشوند.
o
o
o
o
o

معادله دیفرانسيل تفکيکپذیر و تبدیل به آن
معادله دیفرانسيل همگن و تبدیل به آن
معادله دیفرانسيل كامل
عامل انتگرالساز
معادله دیفرانسيل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن

 معادﻻت دیفرانسيل مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نمیشوند.
 oمعادﻻت دیفرانسيل مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نمیشوند
 oمسيرهای قائم
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ﺳرفﺼل مﻄاﻟﺐ
■ فصل دوم :معادله دیفرانسيل مرتبه دوم و باﻻتر
o
o
o
o
o
o
o
o
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معادله دیفرانسيل خطی مرتبه دوم
معادله دیفرانسيل خطی مرتبه دوم همگن و با ضرایب ثابت
معادله دیفرانسيل خطی مرتبه دوم غيرهمگن
معادله دیفرانسيل خطی مرتبه دوم غيرهمگن و با ضرایب ثابت
روش عمومی حل معادﻻت خطی غيرهمگن به روش تغيير متغير
معادله دیفرانسيل خطی مرتبه دوم با فرض داشتن یک جواب معادله همگن متناظر
روش کاهش مرتبه
دستگاه معادﻻت دیفرانسيل خطی
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ﺳرفﺼل مﻄاﻟﺐ
■ فصل سوم :حل معادله دیفرانسيل به روش سری ها
o
o
o
o
o

سری توانی
حل معادﻻت دیفرانسيل به کمک سری توانی
معادله لژاندر و چندجملهای لژاندر
روش توسعه یافته و روش فروبنيوس
معادله بسل ،توایع بسل نوع اول و نوع دوم
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ﺳرفﺼل مﻄاﻟﺐ
■ فصل چهارم :تبدیﻼت ﻻپﻼس
 oتبدیل ﻻپﻼس ،خواص آن وتبدیل ﻻپﻼس برخی توابع
 oقضایای انتقال
 oمشتقگيری و انتگرالگيری از تبدیل ﻻپﻼس
 oحل معادله دیفرانسيل به روش ﻻپﻼس
 oتابع دلتای دیراک
 oکانولوشن

6

3

F.Farivar

F. Farivar

15/02/2022

تمرينها
همگام با پيشبرد مباحث درس ،چندین سری تمرین در طول ترم داده خواهد شد .هدف
از این تمرینها ،آشنایی بيشتر با جزئيات مباحث درس است.
 oتمرینها به صورت انفرادی است و مدت زمان پاسخ هر سری تمرین حداکثر تا دو
هفته میباشد.
 oصورت تمرینها در تارنمای  Mechatronics-Srbiau.irبارگذاری میشود.
 oپاسخ تمرینها به آدرس ایميل  DE.Srbiau@gmail.comارسال نمایيد.
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آزمون
 oامتحان ميانترم
امتحان ميان ترم به صورت کتبی ،چند سوال مرتبﻂ با مباحث تئوري و نظري درس
است که در جلسه امتحان باﻳستﻲ به صورت کتاب بسته پاسخ داده شود .امتحان
ميانترم در هفته سوم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
 عدم شرکت در امتحان ميانترم سبب از دست دادن نمره مربوطه میشود.
 oامتحان پایانترم
امتحان پایان ترم پﺲ از خاتمه ترم در موعد مقرر برگزار خواهد شد .این امتحان به
صورت کتاب بسته و امتحان اصلی درس است.
 شرکت در امتحان پایان ترم بنا بر مقررات آموزشی الزامی است.
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ارزيابي
تمرینها ،فعاليت کﻼسی ،امتحان ميانترم و امتحان پایانترم مﻼک ارزیابی این درس هستند.

 امتحان پاﻳانترم 40%
 امتحان ميانترم 30%
20%
 تمرﻳنها
 فعاليت کﻼسی 15%
105%
 مجموع
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