
  :مشخصات درس
  

  هم نياز/ پيش نياز  تعداد واحد  نام درس
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  :سرفصل درس
  

 نكات آلي در مورد جوابهاي معادالت ديفرانسيل .١
  

 دسته بندي معادالت ديفرانسيل و تشکيل معادله ديفرانسيل 
 

 معادالت درجه اول .٢
  

  ،معادالت درجه اول خطی 
  پذيرمعادالت جدايي 
 معادالت همگن، معادالت قابل تبديل به معادالت همگن 
 معادالت کامل و عامل انتگرال ساز 
  معادالت برنولی و ريکاتی 
  مسيرهاي قائم  و دسته هاي منحني 

  
   دوم همعادالت مرتب .٣

  
  معادالت مرتبة دوم فاقدx,y 
 معادالت مرتبة دوم با ضرايب ثابت 
 معادالت مرتبة دوم آاهش مرتبه 
 الت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت و معادالت اويلرمعاد 
 معادالت مرتبة دوم ناهمگن روش ضرايب نامعين 
 معادالت مرتبة دوم ناهمگن تغيير پارامتر 

  
 گرالتکاربردهای ان .۴

  
 معادالت مرتبةn ام با ضرايب ثابت و معادالت اويلر  
 معادالت مرتبةnام کامل  
 معادالت مرتبةnايب نامعينام ناهمگن روش ضر  
 معادالت مرتبةnام ناهمگن تغيير پارامتر 

  
  حل معادالت ديفرانسيل با کمک سريها .۵

  
  جواب ها حول نقاط عادي–مروري بر سري هاي تواني   
 ادامه جواب ها حول نقاط عادي  
 معادلة لژاندر، چندجمله اي هاي لژاندر، خواص چند جمله اي هاي لژاندر  
  جواب ها حول نقاط غير عادي  
  ) روش فرو بنيوس(  
  ادامه جواب ها حول نقاط غير عادي  
  ) روش فرو بنيوس(  
 معادلة بسل ، تابع گاما خواص توابع بسل 



 
  

  الپالس .۶
  

  قضيه وجودي تبديل الپالس تبديل الپالس مشتق و ) نكاتي در موردنظريه الپالس ( مقدمه
  انتگرال

 ي ديراك و قضايای ديگرقضاياي انتقال و معرفي توابع پله اي واحد و تابع دلتا  
 موارد استعمال در معادالت ديفرانسيل، مشتق و انتگرال تبديل الپالس  
  و حل چند مثال)آانولوشن ( معرفي پيچش  
  حل دستگاه خطي با تبديل الپالس–معرفي معادالت انتگرالي   
 ادامه حل دستگاه خطي با تبديل الپالس 

  
  دستگاههای خطی .٧

  
  دستگاههاي خطي همگن و غير همگن با ضرايب ثابت معرفي دستگاههاي خطي ، حل  
 ادامه حل دستگاههاي خطي همگن و غير همگن با ضرايب ثابت 

  
  
   
  

 


