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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر
 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 1398 / 06/08 :ارسال تاریخ

     

  گروه ریاضی :درس  كد مطابق با  گروه آموزشی  علوم ریاضیدانشكده پيشنهاد دهنده:  

 

                                                                                                                                                 1آنالیز عددی : عنوان درس

Title: Numerical analysis 1 

     کارشناسی:  مقطع درس                       کد پیشنهادی:                       خیر ؟است  درس سرویسی

 
 1  ی عموم   یاض یر  ، ی سازبرنامه  و   وتر یکامپ  ی مباننياز(:  هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :تعداد واحد       نظریب(    اصلی الف(  نوع درس:

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

دن لطفوا پيوسوت ناموه در صوورت مبتوت بوو    بلی-سرفصل پیوست شده است.  ؟است  عتفوزارت    تائيددارای سرفصل مورد    آیا درس مذكور

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   40  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  ميزان همپوشانی

        :نام دروس مشابه در دانشگاه            محاسبات عددینام دروس مشابه در دانشكده:  

 :د نيست اطالعات زیر تكميل شوداگر درس پيشنهادی جدی

 1914275 :كد درس  4  :تعداد واحد  1آنالیز عددی  :نام درس    فعال شدن درس 
 

 ی و سایر امكانات(تمرین، بازدید علمحلشامل  )  مورد نياز جهت ارائه درس:  و الزامات امكانات ویژه
       

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 نیوا. اسوت دهيچيپ  اريبس ای ستين ریپذامكان متداول یهاروش با  آنها  جواب  افتنی  كه  است  یلیمسا  حل  شامل  یمهندس  و  علوم  در  هادهیپد  از  یاريبس

 مقودار محاسوته و هاشوهیر افتنیو موورد نیا در ملموس یهامبال. دارد كاربران یبرا یادیز تياهم و دارد وجود لیمسا نیا  جواب  كه  است  یصورت  در

 ترروشون یزمان لیمسا نیا جواب افتنی یبرا ییراهكارها افتنی ضرورت.  شوندیم  مشاهده  یكاربرد  لیمسا  حل  در  وفور  به  كه  است  توابع  نيمع  انتگرال

 قورار بحو  موورد درس نیوا در لیمسوا گونوهنیا حول یبرا یاصل  یهادهیا.  ميهست  روبرو  باال  ابعاد  در  ژهیو  به  لیمسا  نیا  از  ییباال  حجم  با  كه  دشویم

 .رنديگیم

 در.  اندشده  ليتكم  و  گرفته  شكل  وترهايكامپ  توسعه  و  جادیا  با  همگام  معموال  دارند،  یطوالن  اريبس  یاسابقه  هادهیا  نیا  از  یبرخ  اگرچه  یخیتار  دگاهید  از

. كورد یطراحو مسواله آن یتیتقر جواب افتنی  یبرا  یتمیالگور  و  كرده  یساز  گسسته  را  آن  دیبا  وتريكامپ  در  آن  یسازادهيپ   و  مساله  کی  حل  یبرا  واقع

 مسواله  یلويتحل  جواب  از  یمناست  بیرتق  شده  حاصل  جواب  كه  یطوربه  دانست  لیمسا  حل  یبرا  تمیالگور  یطراح  علم  را  یعدد  زيآنال  توانیم  نیبنابرا

 .  باشد

 و شوده هیوارا ايودن معتتور یهادانشوگاه تموام  یكارشناسو  دوره  در  د،یوآیم  اداموه  در  كه  ییهادرسرفصل  تفاوت  یاندك  با  یعدد  زيآنال  درس  کی  امروزه

 . شودیم محسوب  یكارشناس دوره اتیضرور از  یعدد زيآنال در یاجتار درس کی  گذراندن
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردن جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  درس    شرح

 و  مسوواله  یوضووع  خوش  توابع،  محاسته  در  خطا  انتشار  آن،  اتيخصوص  و  شناور  زيمم  صورت  به  وتريكامپ  در  اعداد  شینما  ساختار  خطا،  منابع

 دو روش ،یخطوو  ريوو غ معووادالت شووهیر ییكتای و وجود، آن یخطا برآورد و لوريت بسط از استفاده  با  توابع  بیتقر  نحوه  تم،یالگور  ک ی  یداریپا

 وقووفت یارهووايمع و خطا برآورد ،یهندس ريتعت ،ییهمگرا ،یوتر روش رافسون، -وتنين روش ثابت، نقطه تكرار  روش  ،ییجانابه  روش  ،یبخش

، تكنیوو آ  یابیوو برون  ها،یاچندجملووه  یهاشووهیر  افتنی  یبرا  وتنين  روش  و  هورنر  تمیالگور  چندگانه،  یهاشهیر  و  ییهمگرا  مرتته  ها،روش  نیا

 و شوورويپ تفاضالت یهاروش وتن،ين شده ميتقس تفاضالت روش ،یابيدرون یخطا الگرانژ، روش به یابيدرون  ،ییكتای  و  وجود  ،یابيدرون  مساله

 بووه اشوواره آن، یخطووا بوورآورد و شفيچت یهایاچندجمله یهاشهیر اساس بر یابيدرون رونگه، نقض مبال ،یمساو فاصله با  نقاط  یبرا  پسرو

 ،هایاچندجمله برازش یبرا  وستهيپ و  گسسته  مربعات  نیكمتر  یهاروش  ،یمكعت  یهانیاسپال به  اشاره و  یخط  نیاسپال ت،يهرم  یابيدرون

 یهووافرمول ،یريوو گانتگرال قاعووده ک یوو  دقووت درجووه هووا،روش نیوو ا یخطووا فرمووول افتنیوو  و  یانيوو م  نقطه  مپسون،يس  ،یاذوزنقه  یهاروش

 مرتتووه  یبررسوو   و  یعدد  یريگمشتق،  رامترگ  یريگانتگرال  قاعده  و  چاردسونیر  یابیبرون  ،یگاوس  یريگانتگرال  كاتس،  وتنين  یريگانتگرال

  افووزا نوورم بووا هوواتمیالگور یسوواز ادهيوو پ، یعوودد یريگمشووتق در یداریوو ناپا ،یابيوو درون و لوريت بسط از استفاده با آنها دقت  درجه  و  ییهمگرا

.Matlab  

 

 English Course Description:          

Sources of error, Computer representation of numbers and its properties, Propagation of error in function evaluation, 

Well-posed problem and stability of an algorithm, Approximation of functions by Taylor expansion and its error 

estimation, Existence and uniqueness of nonlinear equations, Bisection method, False position method, Fixed point 

iteration method, Newton-Raphson method, Secant method, Convergence, Geometric interpretation, Error estimation and 

stopping criteria of these methods, Order of convergence and multiple roots, Horner algorithm and Newton method for 

finding roots of polynomials, Aitken extrapolation, Interpolation problem, Existence and uniqueness, Lagrange 

interpolation method, Newton divided differences method, Forward and backward methods for equidistance points. 

Runge counter example, Interpolation based on roots of Chebyshev polynomials and its error estimation. A hint to Hermit 

interpolation, Linear spline and a hint to cubic splines, Discrete and continuous least squares for polynomials curve 

fitting, Trapezoidal, Simpson, Mid-point rules and finding their error formulae, Degree of precision of a quadrature rule, 

Newton-Cotes integration formulas, Gaussian quadrature, Richardson extrapolation and Romberg integration, Numerical 

differentiation and study of their order of convergence and degree of precision by Taylor expansion and interpolation, 

Instability in numerical differentiation, Matlab implementation of algorithms. 

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت چاپ(.  (.  عنوان مرجع)سال انتشار   ، حرف اول نام.نوشته شود؛ نام خانوادگی    APA به روش  لطفا مراجع فارسی و انگليسی)  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنوان  به  دستوركار    ،هی/كارگاهیبرای درس آزمایشگا  توجه:

 .دوم  چاپ  ،یدانشگاه  نشر  مركزترجمه علی دانایی،   ،یعدد  زيآنال  با ییآشنا  (،  1394)  .ک نسن،ياتك (1
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 ، حرف اول همه واژگان، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   صلهر سرف  كلمه آغازین  )جز
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب توسط   در صورت  -*

 ، سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس )مدرسين( مرتتط با درس پيشنهادی -1

 . (كافی است   )در مجموع حداقل دو مورد   های معتتر خارج از كشور همراه با سرفصل هادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه سوابق ارائه درس در سایر   -2

 


