
 
  معادالت دیفرانسیل

 ٩۴ دومترم 
 ، عاشقی، مرزبانطائریجهاندیده،  : ینمدرس

  
جداشدنی، کامل، دارای عامل  دیفرانسیلروش حل معادالت  ی اول: معادالت دیفرانسیل مرتبه

روش تغییر متغیر در حل معادالت ، خطی، )𝑥𝑎𝑦𝑏(بر حسب یکی از متغیرها و بر حسب  ساز انتگرال
 ی وجود و یکتایی  مسیرهای متعامد، بررسی قضیه برنولی، همگن، دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل

 

های خاص، بررسی  ی دوم در حالت حل معادالت مرتبه ی دوم و باالتر: معادالت دیفرانسیل مرتبه
ها، روش  ی دوم به همراه اثبات قضیه های معادالت خطی همگن و ناهمگن مرتبه نظری وجود جواب

ی دوم غیرهمگن،  ی دوم با ضرایب ثابت، معادالت خطی مرتبه کاهش مرتبه، معادالت خطی مرتبه
 های باالتر  ی اویلر، معادالت خطی مرتبه دلهروش تغییر پارامتر، روش ضرایب نامعین، معا

 

خطی با طرف راست دیفرانسیل روش تبدیل الپالس، خواص تبدیل الپالس، معادالت تبدیل الپالس: 
 ، تابع دلتای دیراکناپیوسته،  تبدیل الپالس توابع متناوب، انتگرال کانولوسیون، معادالت انتگرال

 
 های به صورت سری توانی نقاط عادی، جواب دیفرانسیل:حل معادالت  های توانی در روش سری

های آن، نقاط غیرعادی منظم،  ی لژاندار و خواص اساسی جواب  ، بررسی معادلهحول نقاط عادی
ی دوم حول نقاط غیرعادی منظم در  ی خطی مرتبه روش فروبنیوس، یافتن جواب عمومی معادله

 های آن، اساسی جواب و خواصبسل ی   بررسی معادله، های متنوع حالت
 

بردار ویژه -ی خطی، روش مقدار ویژه روش حذفی در حل دستگاه معادلهدستگاه معادله دیفرانسیل: 
، (مقادیر ویژه حقیقی، مختلط، تکراری) های متنوع حالت های معادالت خطی در  در حل دستگاه

 ناهمگنمعادالت خطی    ها، تابع نمایی ماتریسی، دستگاه  ماتریس اساسی جواب
 

  :منابع 

 ١٣٨۶بیژن طائری،  انتشارات جهاد دانشگاهی،   های متمتیکا و میپل)، معادالت دیفرانسیل (همراه با آزمایشگاه -١

)، ترجمه علی اکبر بابایی و حمیدرضا ظهوری زنگنه، اولمعادالت دیفرانسیل مقدماتی مسائل مقدار مرزی (جلد  -٢

 ١٣٧٨بهایی،   انتشارات شیخ

 ٩۴اسفند  ٢٢د در تاریخ شبنه درص  ۴٠به ارزش   ی اول و دوم معادالت مرتبهترم از میان امتحان
 درصد  ۶٠به ارزش   امتحان پایان ترم

 
 
 
 



 
 

 

 عنوان درس زمان  و هفته

  جداشدنی، کامل، معادالت معادالت دیفرانسیلبندی  تعریف و دسته ١-یکشنبه ١١/١١/٩۴

 ) 𝑥  ،𝑦   ،𝑥𝑎𝑦𝑏(بر حسب  ساز دارای عامل انتگرال، معادالت ساز انتگرالعامل  ١-شنبه سه ١٣/١١/٩۴

  معادالت دیفرانسیلمعادالت خطی، روش تغییر متغیر در حل  ٢-یکشنبه ١٨/١١/٩۴

  مسیرهای متعامد همگن، معادله دیفرانسیل، برنولی معادله دیفرانسیل ٢-شنبه سه ٢٠/١١/٩۴

 های خاص ی دوم در حالت حل معادالت مرتبه، ی وجود و یکتایی قضیهمختصر بررسی  ٣-یکشنبه ١١/٩۴/٢۵
  روش کاهش مرتبه، ی دوم های معادالت خطی همگن مرتبه بررسی نظری وجود جواب ٣-شنبه سه ٢٧/١١/٩۴  

 ی دوم با ضرایب ثابت ت خطی مرتبهمعادال ۴-یکشنبه ٢/١٢/٩۴

 روش تغییر پارامتر، غیرهمگن ی دوم خطی مرتبهبررسی نظری معادالت  ۴-شنبه سه ١٢/٩۴/۴

 ضرایب نامعینروش  ۵-یکشنبه ٩/١٢/٩۴

 (ادامه) روش ضرایب نامعین ۵-شنبه سه ١١/١٢/٩۴

 ی اویلر معادله ۶-یکشنبه ١٢/٩۴/١۶

 های باالتر  معادالت خطی مرتبه ۶-شنبه سه ١٨/١٢/٩۴
 اسفند) ٢٢(امتحان میان ترم                                   تعطیل، شهادت حضرت فاطمه ٧-یکشنبه ٢٣/١٢/٩۴  

  ٧-شنبه سه ١٢/٩۴/٢۵

 چند تابع مهم روش تبدیل الپالس، تبدیل الپالس ٨-یکشنبه ١/٩۵/١۵

 الپالسبا استفاده از تبدیل   خطیدیفرانسیل معادالت توابع رتبه نمایی، حل  ٨-شنبه سه ١٧/١/٩۵

   تبدیل الپالسخواص  ٩-یکشنبه ٢٢/١/٩۵

 ای یکه ، تابع پله(ادامه) خواص تبدیل الپالس ٩-شنبه سه ١/٩۵/٢۴

    ناپیوسته خطی با طرف راستدیفرانسیل معادالت  ١٠-یکشنبه ٢٩/١/٩۵

 انتگرال کانولوسیون، تبدیل الپالس توابع متناوب ١٠-شنبه سه ٣١/١/٩۵
  دیراکتابع دلتای ، معادالت انتگرال ١١-یکشنبه ٢/٩۵/۵ 

 حول نقاط عادی های به صورت سری توانی نقاط عادی، جواب ١١-شنبه سه ٧/٢/٩۵

 های آن ی لژاندار و خواص اساسی جواب  بررسی معادله ١٢-یکشنبه ١٢/٢/٩۵

 خطی حول نقاط غیرعادی منظم تمعادالبرای  روش فروبنیوس نقاط غیرعادی منظم، ١٢-شنبه سه ٢/٩۵/١۴

 (ادامه)  روش فروبنیوس ١٣-یکشنبه ١٩/٢/٩۵

 های آن و خواص اساسی جواببسل ی   بررسی معادله ١٣-شنبه سه ٢١/٢/٩۵

 بردار ویژه-روش مقدار ویژهی  ، مقدمهی خطی روش حذفی در حل دستگاه معادله ١۴-یکشنبه ٢/٩۵/٢۶

 های متنوع حالتهای معادالت خطی در   بردار ویژه در حل دستگاه-روش مقدار ویژه ١۴-شنبه سه ٢٨/٢/٩۵

    والدت حضرت قائمتعطیل،  ١۵-یکشنبه ٢/٣/٩۵

 ها  ماتریس اساسی جواب، (ادامه) ویژهبردار -روش مقدار ویژه ١۵-شنبه سه ٣/٩۵/۴

 تابع نمایی ماتریسی ١۶-یکشنبه ٩/٣/٩۵

 معادالت خطی ناهمگن   دستگاه ١۶-شنبه سه ١١/٣/٩۵
  

 


