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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر

 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 98 / 9/10 :ارسال تاریخ

     

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

 

                                                                                                                                                   نظریه مقدماتی معادالت دیفرانسیل: عنوان درس

Title:       

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

 
      نياز(: هم درس ) نيازپيش

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

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

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

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   0  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  پوشانیميزاط هم

       :نام دروس مشابه در دانشگاه                 نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :ت زیر تكميل شودد نيست اطالعااگر درس پيشنهادی جدی

 1914451  :كد درس  4 :تعداد واحد   نظریه مقدماتی معادالت دیفرانسیل :نام درس    فعال شدن درس 
 

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

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 بررسی كيفی . برایشوندافتند توسط معادالت دیفرانسيل غيرخطی مدل میاتفاق میو دنيای واقعی  های غيرخطی كه در طتيعت بسياری از پدیده

 غيرخطی انجام شود. این تحليل با تعيين هندسه جریاط یک معادله دیفرانسيل دیفرانسيل دالت  از معاریاضی  تحليلیک  الزم است كه   هااین پدیده

 فيزیک، شيمی، برق، مكانيک، زیست شناسی و پزشكی به چنين تحليلی نياز دارند.در كاربردی  شود. بسياری از مسائل  )یا هماط نمای فاز( كامل می

 در هواجواب یمجوانت و یفويك رفتوار یمطالعوه لوذا كرد، حل یليتحل صورت به یكل حالت در تواطینم  را  یرخطيغ   ليفرانسید  معادالت  كه  ییآنجا  از

 آط فواز یفضوا در ليفرانسوید معادلوه  کیو  جوواب  یهایمنحن  یهندسه  نييتع  ای  فهم  و  درک  درس  نیا  در  یاصل  هدف.  كندیم  دايپ   تياهم  كاربردها

 .میآور بدست هاجواب یسراسر و  یموضع رفتار مورد در  یفيك  اطالعات یادیز مقدار  ميبتوان تا  دهدیم رارق ما ارياخت در را یابزار درساین .  باشدیم

 در این درس، دانشجویاط با متانی  .دهدیم قرار اطیدانشجو ارياخت در  یكينامید  یهاستميس هینظر مطالعه یبرا را یاساس یابزارها و  ميمفاهاین درس 

  شود.  شوند و یک درک هندسی از موضوع نصيب آنها مینسيل عادی و كاربردهای آط آشنا مینظریه كيفی معادالت دیفرا
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

دیاگرام انشعاب معادالت اسكالر وابسته به پووارامتر، نگاشووت های حدی،  مجموعهنقاط تعادل و پایداری آنها،  ،  آنهالر و نمای فاز  معادالت اسكا

های خطووی، قضيه اساسووی بوورای دسووتگاهو دسته بندی نمای فاز آنها،    صفحه  های خطی درپوانكاره معادالت اسكالر و مشتقات آط، دستگاه

فضاهای   زیرهای جردط، نظریه پایداری،  فرم،  A  مربعی  برحسب مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس  e^Atمحاسته ماتریس  قطری سازی،  

قضوويه هووا و فرمووول ت ييوور  ابووت، های خطی غير همگن، موواتریس اساسووی جوابدستگاه، یک دستگاه خطی  خطی پایدار، ناپایدار و مركزی

بووازه ماگزیمووال وجووود جووواب، جریوواط تعریووف شووده توسووط یووک معادلووه ی غيرخطی و نظریه موضعی، هاليوویل و كاربردهای آط، دستگاه

های حوواف  انتگوورال اول و دسووتگاه، گروبمن، قضوويه اساسووی وجووود و یكتووایی-قضيه هارتمن  ،قضيه منيفلد پایدارخطی سازی،  دیفرانسيل،  

   توابع لياپانوف، تحليل صفحه فاز با استفاده از نگاشت پوانكاره.ایداری و  پ  هميلتونی،های گرادیانی و دستگاههای نيوتنی،  انرژی، دستگاه

 

 English Course Description:          

Scalar equations and their phase potrait, Equilibrium  points and their stability, Limit sets, Bifurcation diagram of scalar 

equations depending on a parameter, The Poincare map of scalar equations and its derivatives, Linear systems in plane 

and classifying their phase portrait, The fundamental theorem for linear systems, Diagonalization, The computation of the 

matrix e^At in terms of the eigenvalues and eigenvectors of the square matrix A, Jordan forms, Stability theory, The 

stable, unstable and center linear subspaces of a linear system, Nonhomogeneous linear systems, Fundamental matrix of 

solutions and the formula of variation of constant, Liouville's theorem and its applications, Nonlinear systems and local 

theory, The maximal interval of existence of the solution, The flow defined by a differential equation, Linearization, The 

stable manifold theorem, The Hartman-Grobman theorem, The fundamental existence and uniqueness theorem, First 

integral and conservative systems, Newtonian systems, Gradient and Hamiltonian systems, Stability and Liapunov 

functions, Analysis of the phase plane via the Poincare map.  

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت چاپ(.  (.  عنواط مرجع)سال انتشار   ، حرف اول نام.نوشته شود؛ نام خانوادگی    APA به روش  و انگليسیلطفا مراجع فارسی  )  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنواط  به  دستوركار    ،برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی  توجه:

1)       
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New York Berlin Heidelberg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، حرف اول همه واژگاط، با حرف  خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز

 كوچک تایپ شود.( 
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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   هاصل ی معتتر خارج از كشور همراه با سرفهادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه سوابق ارائه درس در سایر   -2

 


