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 اول  فصل 

معادالت دیفرانسیل 

 مرتبو اول

د جل  مباحث   ساتتعدا

تعریف هعادلِ هعوَلی، هعرفی هرتثِ ٍ درجِ هعادالت دیفراًسیل، هعرفی جَاب عوَهی، 

خصَصی ٍ غیرعادی هعادالت دیفراًسیل، طرز تطکیل هعادالت دیفراًسیل تِ کوک 

جَاب عوَهی هعادلِ، حل هعادالت دیفراًسیل هرتثِ اٍل جذاضذًی، ّوگي )هعادالت 

(، خطی y)(،  x)(ساز ترحسة یرکاهل )عاهل اًتگرالقاتل تثذیل تِ ّوگي(، کاهل ٍ غ

 هسیرّای هتعاهذ در هختصات دکارتی  هرتثِ اٍل، ترًَلی، ریکاتی،

  جلسِ 4

 دوم      فصل 

معادالت دیفرانسیل 

 مرتبو    دوم

(، تعریف استقالل ٍ ٍاتستگی خطی، تیاى y، فاقذ xحل هعادالت هرتثِ دٍم خاظ )فاقذ 

قضیِ رًٍسکیي، هعرفی هعادالت خطی هرتثِ دٍم ّوگي تا ضرایة ثاتت، هعادالت خطی 

اٍیلر، رٍش عوَهی ترای تعییي جَاب  -تا ضرایة ثاتت، هعادلِ کَضی  nّوگي هرتثِ 

رٍش  تغییر پاراهتر، رٍش ضرایة ًاهعیي،خصَصی هعادالت خطی غیرّوگي ضاهل 

 اپراتَر هعکَس

  جلسِ 4

 

 سىم    فصل

 تبدیل الپالس

تعریف تثذیل الپالس، تیاى قضیِ ٍجَدی ٍ خَاظ تثذیل الپالس )اًتقال، الپالس 

ای گیری از تثذیل الپالس(، هعرفی تاتع پلِگیری از تثذیل الپالس، اًتگرالهطتق، هطتق

ای، تاتع هتٌاٍب، تاتع دلتای دیراک،  تعریف پیچص ٍاحذ، تثذیل الپالس تاتع چٌذ ضاتطِ

تثذیل هعکَس الپالس، تیاى قضایای تثذیل هعکَس الپالس،  )کاًَلَضي( ٍ قضیِ آى،

حل هعادالت دیفراًسیل تِ کوک تثذیل الپالس، هعرفی هعادلِ اًتگرالی ٍ رٍش حل 

هعادالت اًتگرالی تِ کوک تثذیل الپالس، حل دستگاُ هعادالت دیفراًسیل تِ کوک تثذیل 

 الپالس

  جلسِ 4

 چهارم   فصل

حل  معادالت   

با   استفاده    دیفرانسیل

 از  سری 

 

ّای هستقل تعریف ًقطِ تحلیلی، عادی )هٌظن(، تکیي )ًاهٌظن(، تیاى قضیِ ٍجَد جَاب

خطی، هعادلِ دیفراًسیل حَل ًقطِ عادی ٍ غیرعادی، حل هعادلِ دیفراًسیل خطی هرتثِ 

دٍم )ّوگي ٍ غیرّوگي( حَل ًقطِ عادی، حل هعادلِ دیفراًسیل خطی هرتثِ دٍم حَل 

 ِ غیرعادی تِ رٍش تَسعِ یافتِ سری تَاًی )سری فرٍتٌیَس( ًقط

  جلسِ 2

 گردد.ترم تِ صَرت ّواٌّگ ترگسار هیاهتحاى پایاى  تىضیحات

 ًورُ. 2ترم ٍ کار کالسی اهتحاى هیاى 

 ًورُ. 81ترم اهتحاى پایاى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 
 

 گرمسار  دااگشنه ریاضی  گروه    

 

 


