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 :هدف از درس
برای معادالت دیفرانسیل پاره ای، معادالت دیفرانسیل معمولی حل عددی مختلف دانشجو با روش های سه واحدی در این درس 

 و انتگرال گیری گیری انواع معادالت )ریشه یابی(، روش های مشتقعددی حل  مسایل مقدار مرزی(، )مسایل مقدار اولیه و

  .، میان یابی و برازش منحنی و کاربردهای آن در مهندسی نفت آشنا می شودعددی

 

 

 چشم انداز:
 های زیر دست یابند:انتظار می رود دانشجویان باید پس از تکمیل این دوره، به مهارت

به روش تفاضل محدود را فراگرفته و با استفاده از آن مسایل کاربردی مهندسی نفت را حل  PDEحل معادالت  روش -

 نمایند.

را فرا گرفته و توانایی حل مسایل مرتبط را در حوزه های مختلف مهندسی نفت داشته  ODEروش حل عددی معادالت  -

 باشند.

 فراگرفته  و مسایل حوزه مهندسی نفت را با آن حل نمایند. ی متفاوتبا روش ها را توانایی حل معادالت خطی و غیرخطی -

استفاده از این  آشنا شده و باروش های مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی، برازش منحنی و درون یابی عددی با  -

 را حل نمایند.روش ها مسایل کاربردی مهندسی نفت 

 نایی حل این مسایل را به روش های مختلف داشته باشد.با روش های حل دستگاه معادالت آشنا شده و توا -

با نرم افزارهای مهندسی متلب و اکسل آشنا شده و به اندازه کافی آن را فراگرفته و مسایل فوق را با استفاده از آن برنامه  -

 نویسی و یا حل نمایند.

 

 موارد آموزشی:نحوه تدریس و 
مورد گروهی به صورت . در صورت امکان مثال ها ثال هایی حل می شودگردیده و ممباحث موردنظر تدریس هر جلسه در  -

و حل برخی مسایل با آن هم انجام می  اکسللیل قرار می گیرد. در صورت امکان برنامه ریزی برای آموزش بررسی و تح

 شود.

ه است. در کالس برای تفهیم بهتر مطالب در کنار تدریس تئوری این درس، کالس های مجزای حل تمرین پیش بینی شد -

 های حل تمرین نرم افزار متلب، به صورت مقدماتی تدریس شده و مثال های الزم آماده و حل می شود. 

پس از معرفی هر روش عددی و انجام تمرین مرتبط در کالس، تکالیف الزم به دانشجو ارائه می گردد. سپس برنامه  -

 از دانشجویان خواسته خواهد شد. نویسی روش ها با استفاده از متلب و به عنوان تکلیف 

 در مراحل مختلف از دانشجویان امتحان کالسی )کوییز( بعمل خواهد آمد.  -

 همچنین در این درس یک پروژه حل عددی هم از دانشجویان خواسته خواهد شد. -

 برای کالس یک دستیار آموزشی در نظر گرفته خواهد شد که متعاقبا اعالم خواهد شد. -

 m.chahardowli+admath971@gmail.comه ها تنها در این رایانامه )ایمیل( قابل دریافت خواهد بود: تمرین ها و پروژ -
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 مقدمه درس 

 

 ( حل معادالت پاره ای جزییPDEروش اختالف محدود ) 

o مقدمه برای حل عددی معادالت دیفرانسیل جزئی 

o دسته بندی معادالت 

o  معرفی روش حل صریح و حل ضمنی 

o  بررسی پایداری روش عددی  

 

 معمولی دیفرانسیل حل معادالت 
o مقدمه 

o  طبقه بندی 

o ( معادالت مقدار اولیهIVP) 

 روش سری تیلور،روش اولر و اولر ترمیم شده 

 اولر تصحیح و بینیپیش تیلور، روش بسط روش 

  روش رونگ کوتا 

o ( معادالت مقدار مرزیBVP) 

 گیری یا پرتابی قلق روش 

 همزمان جبری معادالت به تبدیل 

  حل عددی  دستگاه معادالتBVP  به روش اختالف محدود 

 

  ریشه یابی معادالت 
o آشنایی با مراجع 

o فاصله سازی نیمه روش 

o  روشx=g(x) 

o روش وتری 

o نیوتن روش 

o دیگر روش ها 

 

 منحنی و درون یابی  برازش 

o روش کمترین مربع ها 

o روش برازش اسپالین درجه سه 

o درون یابی مقدمه 

o جدول تفاوت، چند جمله ایهای درون یاب 

 

  روش مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 

o باالتر مشتقات برای روابط یاب،درون هایایچندجمله 



o انتگرال گیری عددیبرای  ترکیبی ذوزنقه قانون 

o انتگرال گیری عددیبرای  هشتم سه سیمسون یک سوم، روش روش سیمسون 

 

 حل دستگاه معادالت خطی 

o نمایش ماتریسی 

o  روش تکرار 

o SOR 
o سایدل -گاوس روش 

 

 نکته: ممکن است برنامه فوق در طول ترم تغییراتی داشته باشد.

 

 وظایف دانشجویان:

حضور بهم رساند. در مقطع تحصیالت  ل تمرینهای درس و کالس های حانتظار می رود دانشجویان به موقع در کالس -

 تکمیلی دانشجو تنها مجاز به سه جلسه غیبت بوده و با غیبت های بیش از آن مطابق قوانین آموزشی برخورد خواهد شد.

انتظار می رود دانشجویان با همراه داشتن ملزوماتی مثل ماشین حساب و ... به صورت فعاالنه در بحث های گروهی و نیز  -

 تمرین ها حضور داشته باشند. حل

 انتظار می رود تکالیف تعیین شده به موقع آماده شده و تحویل گردد. -

انتظار می رود دروس هر جلسه به خوبی مطالعه شود تا آمادگی الزم برای کوییزهای از پیش اعالم شده یا نشده وجود  -

 داشته باشد. 

و با کیفیت خوب در به همراه رعایت استانداردهای نگارشی ایی انتظار می رود در صورت تعریف پروژه درس، نتایج نه -

 زمان تعیین شده تحویل گردد.

 

 ارزیابی شیوه

 انجام و ارائه تکالیف کالسی )پنج تا ده درصد نمره کل( -

 ارزیابی متوالی به صورت کوییز )پنج تا ده درصد نمره کل( -

 نمره کل( بیست تا سی درصدامتحان میان ترم ) -

 (در صورت کیفیت مناسب نمره تشویقی هم لحاظ خواهد شد-تا ده درصد نمره کل پروژه )پنج -

 (پنجاه تا شصت درصد نمره کلامتحان پایان ترم ) -

 منابع:

 هافمن  –کتاب دینامیک سیاالت محاسباتی برای مهندسان  -

- Applied Numerical Analysis, Gerald 
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