
  "معادالت ديفرانسيل"طرح درس 

  ١٤٠٠-١٣٩٩ اولساعت، نيمسال  ٤٨واحد،  ٣

  مالحظات  عنوان مطلب  هفته  رديف

ا ( جد معادالت مرتبه اول -و بيان مفاهيم مقدماتي معرفي درس، منابع  هفته اول  ١

  )شدني، همگن

  

 مرتبه اولمعادالت  -)، كامل(قابل تبديل به همگن معادالت مرتبه اول  هفته دوم  ٢

 )ريكاتي، كلرو، الگرانژ(

  

 -)مسيرهاي قائم و مايل بر خانواده اي از منحني ها( معادالت مرتبه اول  هفته سوم  ٣

  ام و بررسي معادالت خطي مرتبه دومnمعرفي معادالت خطي مرتبه 

  

بيان برخي تعاريف و قضاياي كاربردي در ارائه روش هاي حل   هفته چهارم  ٤

  روش كاهش مرتبه و ارائه فرمول آبل -امnمعادالت مرتبه دوم و 

  كوئيز

 -ام با درنظر گرفتن جوابهاي به شكل نماييnحل معادالت خطي مرتبه   هفته پنجم  ٥

معرفي روش ضرايب نامعين براي تعيين يك جواب خصوصي از 

  ناهمگن با ضرايب ثابتمعادالت خطي 

  

ه رائ-ادامه مبحث روش ضرايب نامعين و معرفي روش تغيير پارامترها  هفته ششم  ٦

روش عملگري جهت تعيين يك جواب خصوصي براي معادالت 

 ناهمگن خطي با ضرايب ثابت

  كوئيز

پاسخگويي به سواالت دانشجويان جهت  -حل نمونه سواالت ميانترم  هفته هفتم  ٧

  امتحان ميانترمآمادگي در 

پايان مباحث 

  ميانترم

يادآوري بحث سري ها و بيان مطالب مورد شروع مباحث پايان ترم:   هفته هشتم  ٨

معرفي توابع تحليلي،  نقاط عادي و تكين يك معادله و يافتن  -نياز

 جواب عمومي در مجاورت يك نقطه عادي

  پرسش و پاسخ

جواب عمومي در مجاورت يك معرفي روش فروبنيوس جهت يافتن   هفته نهم  ٩

 معرفي تابع گاما و بيان برخي از خواص كاربردي آن -نقطه تكين منظم

  كوئيز

و  توابع بسل -معرفي معادله بسل و بيان برخي نكات در زمينه حل آن  هفته دهم  ١٠

 روابط بازگشتي بين آن ها

  

و  ت الپالستبديال -حل تمرين هاي تحويلي مربوط به فصل سري ها  هفته يازدهم  ١١

 محاسبه آن براي توابع كاربردي در ادامه فصل

  

حل مثال هاي متنوع جهت تسلط  -محاسبه تبديل معكوس الپالس   زدهماهفته دو  ١٢

  دانشجويان در زمينه محاسبه معكوس الپالس

  



كاربرد تبديالت الپالس در زمينه حل مسائل مقدار اوليه و معرفي تابع   هفته سيزدهم  ١٣

  كاربرد تابع پله اي واحد در حل مسائل مقدار اوليه -واحدپله اي 

  كوئيز

  پرسش و پاسخ انتگرال هاي تلفيقي و كاربرد آنها -تبديالت الپالس توابع متناوب  هفته چهاردهم  ١٤

 حل تمرين -كاربرد تبديالت الپالس در زمينه حل معادالت انتگرالي  هفته پانزدهم  ١٥

  الپالس هاي تحويلي مربوط به تبديالت

  

پاسخگويي به سواالت دانشجويان جهت  -حل نمونه سواالت پايان ترم  هفته شانزدهم  ١٦

  آمادگي دانشجويان در امتحان پايان ترم

  

  


