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1. Advanced Engineering Mathematics, 10th Ed., Erwin Kreyszig, 2011.
2. Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers 4th Ed., Tyn Myint-U,
2007.
3. Introduction to Perturbation Techniques, Ali Hasan Nayfeh, 1993.
4. Methods of Applied Mathematics, 2nd Ed., Francis B. Hildebrand, 1956.
5. Advanced Engineering Mathematics, C.R. Wylie, L.C. Barrett, 1995.
6. Advanced Engineering Mathematics, Alan Jeffrey, 2002.
7. Calculus of Variations, Lev D. Elsgolc, 1961.
8. Basic Linear Algebra, Andrew Baker, 2009.
9. Integral Equations, B. L. Moiseiwitsch, 2004.

بودجهبندی درس
شماره هفته

موضوع درس

آموزشی
1

ماتریسها (تعریف ماتریس ،عملیات جبری روی ماتریسها ،تعریف برابری ،ضرب اسکالر یک ماتریس ،ضرب ماتریسها،
ترانسپوزه ،دترمینان ماتریس مربعی  ،3*3خواص دترمینانها)

2

معکوس ماتریس ،مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

3

حل سیستم معادالت دیفرانسیل خطی ،قطری کردن یک ماتریس

4

مشتقات بردارها و ماتریسها و توابع آنها (مشتقات ماتریسها)
مفاهیم اولیه (تعریف مختصات ،تغییر حالت مختصات ،ماتریس دوران و دورانهای مرکب ())Composite rotations
مقدمات ریاضی (موقعیت و جهت یک جسم صلب ،تبدیالت مختصات ،تبدیالت همگن و ماتریس انعطاف پذیر)

5
6
7

معادالت با مشتقات جزئی (مقدمه ،حل عددی معادالت دیفرانسیل بیضیگون یا Neumann and ،Elliptic PDEs
)Mixed problems
 ،Irregular boundaryحل عددی معادالت دیفرانسیل سهموی ( ،)Parabolicروش  ،Crank-Nicholsonروشهای
عددی برای حل معادالت دیفرانسیل جزئی (معادالت )Hyperbolic

8

تبدیالت انتگرالی شامل تبدیالت فوریه و الپالس (انتگرال فوریه ،سری فوریه سینوسی و کوسینوسی)

9

تبدیل الپالس ،تابع خطا ،کاربرد تبدیل الپالس ،حل معادالت با مشتقات جزئی به کمک تبدیالت فوریه

10

امتحان میانترم

11

معادله یک بعدی گرما-شرایط مرزی  ،Homogenousمعادله یک-بعدی گرما ،شرایط مرزی  ،Non-Homogenousمسئله
حرارت گذرا ،معادله یک بعدی موج ،معادله الپالس-مسئله  ،Dirichletمعادله دوبعدی موج در یک منطقه دایره ای

12

اختالالت جبری (معادالت  ،Quadraticمعادالت  Cubicو معادالت درجه باالتر)

13

اختالالت منظم (اختالالت معادالت درجه دو ،مسئله استورم-لیوویل )Sturm-Liouvel

14

معادله دیفرانسیل لژاندر ،اختالالت نامنظم Singular Perturbation

15

حساب تغییرات (مقدمه ،مسئله حساب تغییرات ،مقادیر ایستایی تابعی ،چند متغییر مستقل)

16

اصل هامیلتون (مقدمه ،اصل هامیلتون برای ذرات و اجسام صلب)

