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     )همزمان(  ل ي فرانسیو معادالت د وتريکامپ  یسیبرنامه نو نياز:  پيش

 

همراه   ا یمشخص وجود ندارد    یجبر  ل یآنها تحل  یکه معموال برا   یمسائل مختلف مهندس  ی عدد  لیبا تحل  ییآشنا:  هدف

خطا ا  ادیز  اریبس  یبا  غ  نیاست.  معادالت  حل  از:  عبارتند  مشتقیخط  ریمسائل  انتگرال   یریگ،  و    یابیدرون  ،یریگو 

و مباحث مربوط به آنها،    سهایماتر  ،یخط  ریو غ  یخط  ادالت، حل دستگاه مع2و   1مرتبه    لیفرانسیحل معادله د  ،یابیبرون

 . یخط یزیربرازش خم، برنامه

 

 :  سرفصل مطالب درس

  ، و درصد و کران آنها(  ی( و خطا در آنها )مطلق و نسبیبیو تقر  یقیانواع اعداد )تحق:  یدقت و خطا در محاسبات عدد

انواع خطا ها در چهار عمل اصل اثر خطا در   ،مقدار خطا در توابع و فرمولها،  (می، ضرب ، تقس  قی)جمع ، تفر  یمقدار 

 رفع آنها  یو چگونگ ی عدد ی تمهایالگور  یداریناپا

معادالت    یهاشه ی محدوده ر  ن ییمربوط به تع  یایارائه قضا:  مختلف  ی و مختلط معادالت با روشها  یقیحق  ی هاشه یر  نییتع

چندجمله  هی)قض و   )... و  روچه  و  تع  های ابولتزانو  جمله  همگرا  ییهمگرا  یبررس،  (یکسر  یهاشه یر  نیی )از  نرخ   ییو 

،  (تکن یا  2  یتکرار، دلتا  ف،یمرتبه اول )تصن   ییبا همگرا  یروشها،  معادالت  نییتع  ی( روشها ییمرتبه همگرا  ای)سرعت  

مرتبه    یمساو  ای  بایتقر  ییبا همگرا  ییروشها برا  -وتنی)ن   2از  تکرار  یهاشه یر  یرافسون  و  ،  (یینابجا  ،یوتر  ،یساده 

  شه یر  نیکوچکتر  ن ییخاص مثل تع  ی از روشها  یبرخ  ایباالتر )مولر، برنت و...( و    ییبا همگرا  یی از روشها  یبرخ  یبررس

و   Bairstow  ،QD  ،Graffe  ،Laguerre)روش    یامعادالت به فرم چند جمله   ن ییتع  یروشها    یبررس،  )روش رامانوجان(

)... 

برونیابیتفاضلها، درون  از هر مرتبه و ارتباط    ی، معکوس و مرکز  میتفاضل مستق  یاپراتورها:  یعدد  یریگمشتق   ، یابی، 

مشتق اپراتور  با  برون  یابیدرون  یروشها،  آنها  متساو  یابیو  نقاط  ن  وتن، ین   می)مستق  الفاصلهی با    نگ، یاسترل  وتن،یمعکوس 

  ن، یاسپال  ت،یهرم  تکن،یا  ل،ی)الگرانژ، نو  الفاصلهیبا نقاط نامتساو   یابیو برون  یابیدرون  یروشها،  ، گوسEverettبسل،  

  لور، یتفاضل، بر اساس بسط ت  ی)با استفاده از اپراتورها  یعدد  یریگمشتق   یروشها،  (ی جند بعد  ایمعکوس، دو    ،یکسر

اساس   روشها  یکیبر  برون   ن،ینامع  بیضرا  ،یاب یدرون  یاز  اساس  و عطف  نییتع،  (چاردسونیر  یابی بر  اکسترمم   ،نقاط 

 ی مشتقات نسب بیتقر

  کارد، یپ  لور، ی)ت 2و   1مرتبه    ییبا همگرا  ی روشها:  لیفرانس یو دستگاه معادالت د  یمعمول  ل یفرانسیمعادالت د  یحل عدد

او مرتبه    -رانگ  لر،یانواع  تطب   4و    3مرتبه    کوتا  -رانگ  ی روشها،  ( 2کوتا  و  باالتر  مراتب   یچندگام  یروشها،  یقیو 

صر ضمنAdams-Bashforth  ح ی)روش  روش  روش  Adams-Moulton  ی،   ،Milne  روش  ،Simpson)  ،  از استفاده  با 

 تفاضل  ی اپراتورها



کل:  یعدد  یریگانتگرال  شرا  یعدد  یریگانتگرال   یقاعده  همگرا  ییهمگرا  طی و  سرعت    ی روشها ،  آن  ییو 

  ی ریگانتگرال  یروشها ، رامبرگ( ،یانینقطه م مسون،یس ،یاکاتس، ذوزنقه  -وتنی)ن الفاصلهی با نفاط متساو یریگانتگرال 

و    ژه یناو  یانتگرالها،  یابیدرون  یبا استفاده از روشها،  گوس لژر(  شف،یگوس چب  ت،یگوس )گوس لژاندر، گوس هرم

 و چندگانه  نینامع

،  یژاکوب  دل،یس  -تکرار )گوس  یروشها ،  جردن ، گوس(  -)گوس  یحذف  ی روشها:  یدستگاه معادالت خط  ی حل عدد

SORگراد ماتر،  مزدوج(  انی،  به  مربوط  مباحث  از  استفاده  دترم  سیماتر  سها، یماتر  هی)تجز  سها یبا  ،  (نانیمعکوس، 

 معادالت بدوضع 

عدد  سهایماتر مباحث  تجز:  آنها  یو  ...(  LU  ،QR)  سها یماتر  هیانواع  و  تجز  نان یدترم  ن ییتع  ی روشها،  ،  اساس    ه ی)بر 

  ی ای)قضا ژه یو بردار و ژه یمقدار و  ن ییع،  جردن(  -گوس  یو حذف س،یماتر  ه ی)بر اساس تجز  س ی( و معکوس ماترسیماتر

  ژه یو بردار و ژه یمقدار و نییتع  یروشها(، کالتز وس،ی ، فربن Schur ن،یگرشگور ره یشامل دا ژه یو ریمربوط به حدود مقاد

،  فرم جردن(  الند،یکاهش و  ،یابیدرون  سها، یماتر  هی، بر اساس تجزLeverrier-Faddeev  ،یجردن، توان  -گوس  ی)حذف

 خاص یسهایماتر

عدد غ  یحل  معادالت  ن  یمعمول  یروشها:  یخط  ریدستگاه   ، ن  -وتنی)تکرار  شبه    شرفته یپ  ی روشها،  (وتنیرافسون، 

(Broyden ،Steepest descent ،Halley ،Homotopy ) 

   -گوس ،یساز ی )خط یخط ریبرازش غ، یخط WLSو  LSروش ، یدر حالت کل یخط  ریو غ یبرازش خط : برازش خم

 ، و بر اساس توابع عمود بر هم ییاز توابع نما یا( ،  بر اساس مجموعه میمستق وتن، ین

برنامه  فی تعر  :یخط  یزیربرنامه برنامه ر  ممینیو م  ممیماکز،  و کاربرد آن  یخط  یزیر¬مسئله  با   یخط  یزیکردن در 

 ، مسئله دوگانSimplexاستفاده از روش 
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