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جلسه( 3)حداکثر  فصل اول: خطاها  

  ،ي خصًصیات آن. ػاختاس ومایؾ اعذاد دس کامپیًتش تٍ صًست ممیض ؿىايسوؼثی،  يخطای مطلق مىاتع خطا 

 اوتـاس خطا دس محاػثٍ تًاتع. 

 .وحًٌ تقشیة تًاتع یک متغیشٌ تا اػتفادٌ اص تؼط تیلًس ي تشآيسد خطای آن 

 جلسه( 3)حداکثر  فصل دوم: ریشه یابی

 تشسػی يجًد ي یکتایی جًاب معادالت غیش خطی. 

 تًقف. َایسيؽ دي تخـی، َمگشایی، تشآيسد خطا ي معیاس 

 .سيؽ تکشاس وقطٍ ثاتت، تعثیش َىذػی، َمگشایی، تشآيسد خطا ي مشتثٍ َمگشایی 

 ذگاوٍ.َای چى مشتثٍ َمگشایی ي سیـٍ تعثیشَىذػی،سافؼًن،  -سيؽ ویًته 

 .سيؽ يتشی، تعثیش َىذػی ي مشتثٍ َمگشایی 

 جلسه(  3فصل سوم: درونیابی و تقریب )حداکثر 

 دسيویاتی تٍ سيؽ الگشاوظ. مؼالٍ دسيویاتی، يجًد، یکتایی ي 

 ٍای خطی. خطای دسيویاتی، دسيویاتی قطع 

 .سيؽ تفاضالت تقؼیم ؿذٌ ویًته ي سيؽ تفاضالت پیـشي تشای وقاط تا فاصلٍ مؼايی 

 ٍَا. ای سيؽ کمتشیه مشتعات تشای تشاصؽ چىذجمل 

 جلسه( 3گیری عددی )حداکثر  گیری و انتگرال فصل چهارم: هشتق

 گیشی عذدی گیشی عذدی ي تشسػی مشتثٍ َمگشایی ي دسجٍ دقت آوُا تا اػتفادٌ اص تؼط تیلًس، واپایذاسی دس مـتق َای مـتق پیذا کشدن فشمًل. 

 َا. وقطٍ میاوی ي فشمًل خطای ایه سيؽای، ػیمپؼًن،  َای ريصوقٍ سيؽ 

 گیشی گايع لظاوذس ي تحلیل خطای آن. َای ویًته کاتغ، فشمًل اوتگشال گیشی، اؿاسٌ تٍ فشمًل دسجٍ دقت یک قاعذٌ اوتگشال 

 گیشی سامثشگ. یاتی سیچاسدػًن ي قاعذٌ اوتگشال تشين 

 جلسه( 2فصل پنجن: حل عددی دستگاه هعادالت خطی )حداکثر 

 ي پیچیذگی محاػثاتی آن، محًسگیشی جضیی. ی گايعسيؽ حزف 

  ٍسيؽ تجضیLU کاستشد سيؽ تجضیٍ )ديلیتل( ي ؿشط يجًد آن ،LU .دس حل دػتگاٌ معادالت خطی ي محاػثٍ دتشمیىان ماتشیغ 

 َای تًقف. َای غالة قطشی اکیذ، اؿاسٌ تٍ معیاس َای تکشاسی طاکًتی ي گايع ػایذل، ماتشیغ سيؽ 

 جلسه( 1حداکثر فصل ششن: حل عددی هسایل هقدار اولیه )

 سيؽ تیلًس، سيؽ ايیلش صشیح. 

 مشتثٍ چُاس.کًتای مشتثٍ دي )ايیلش اصالح ؿذٌ( ي -سيوگٍ َای سيؽ 


