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 محاسبات عددي
   205کد درس: 

  واحد 2
  نویسی کامپیوتر برنامهپیشنیاز: 

  کارشناسی 2براي دانشجویان ترم طراحی شده 

است که رسیدن  موضوعنکته کلیدي در فهم اهمیت درس محاسبات عددي، توجه به این  ضرورت درس:
که داشتن بل، به پاسخ معادالت حاکم بر مسائل مهندسی، نه تنها نیازمند دانستن راهکارهاي تحلیلی است

 پیچیدهر چرا که رفتا امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. ،حاکم اطالعات و دانش عددي براي حل معادالت
 رائه راهکاراکند. از این رو امکان پذیر نمی در مسائل مهندسی، ارائه حل تحلیلی راحاکم بیشتر معادالت 

فت با توجه به پیشر(پارامترهاي مجهول در طراحی مهندسی)  معادالت حلعددي به منظور رسیدن به 
وز به ت آن رو اهمی مسائل مهندسی استو طراحی تحلیل و بسیار پرکاربرد در موضوعی جدي کامپیوترها 

کی یاهمیت درس محاسبات عددي به حدي است که دیر یا زود هر مهندسی به  .روز در حال افزایش است
  از مباحث مطرح شده در درس محاسبات عددي برخواهد خورد. 

مراجع  کتاب زیر است.ه ما ترجکتاب زبان اصلی ی پیشنهادي،در انتخاب مراجع دقت شود. مرجع مراجع: 
  . الزم برخوردار نیستنددر بازار موجود هستند که از کیفیت مختلفی فارسی 

ارات ، انتش، آنالیز عددي کاربردي: جرالد ویتلی، ترجمه دکتر علی محمد پورپاكيمحاسبات عدد -
  تهران دانشگاه

 ود، اکیداً شورك که در منزل انجام میاز اختصاص نمره به صورت کدنویسی یا پروژه یا هوم ارزیابی درس:
رفته گزار باید افدو کوئیز کامپیوتري یکی در میانه ترم و دیگري در انتهاي ترم در کالس نرم خودداري شود.

ه حل ساعت اختصاص داده شده و یک کد به صورت رندم براي یک مسئله نمون 1شود که براي هر دانشجو 
- مهمحیط برناه از استفادتواند سی یا فرترن باشد و ها مینویسی مورد استفاده در کوئیززبان برنامهکند. می

  متلب مجاز نیست.  نویسی
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  درس (حضوري در کالس) 1طح س

  و کاربردهاي فصل توضیحات  عنوان فصل یا بخش
  هفته) 1( نیازهامروري بر پیش فصل اول:

نحوه ذخیره سازي اطالعات  مبانی محاسبات عددي و 1-1
  درکامپیوترها

  دقت تقریب زدن  خطا وانواع  1-2

توان به شکل خالصه مهندسی عددي را میمحاسبات 
خطا نامید. انواع خطا ومنشاء خطا و نحوه سنجش آن 

  بسیار حائز اهمیت است. 

  هفته) 2( معادالت غیرخطی حل: 2فصل 
  روش دوبخشی 2-1
  روش تکرار نقطه ثابت 2-2
  رافسون-روش نیوتن 2-3
  روش وتري 2-4
  حل دستگاه معادالت غیر خطی - 2-5

ل مکانیک سیاالت، انتقاکاربرد در مسایل بهینه سازي، 
ها حرارت و ترمودینامیک (محاسبه دبی و یا قطر لوله

هاي هیدرولیکی و انتقال آب، محاسبه در سیستم
 آهنگ انتقال گرما در مسائل با شرایط مرزي به همراه
 تشعشع، برآورد دماي مورد نیاز براي رسیدن به مقدار

ت ترمودینامیکی مانند گرماي مشخصی از یک خاصی
، مقاومت مصالح و ارتعاشات (مسایل مقدار ویژه، ویژه)

کمانش تیرها با شرایط مرزي خاص، ارتعاشات 
  هاي پیوسته)سیستم

  فته)ه 5/2دستگاه معادالت جبري (حل : 3فصل 
  هاتعاریف مربوط به ماتریس 3-1
  به روش حذفی گوسحل دستگاه معادالت خطی  - 3-2
  به روش تکراريحل دستگاه معادالت خطی  - 3-3
  محاسبه مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه  - 3-3

هاي ارتعاشات مکانیکی براي بدست آوردن فرکانس
هاي المان، هاي چند درجه آزاديطبیعی سیستم

، در دینامیک سیاالت محاسباتی براي حل محدود
  دستگاه معادالت حاصل ازگسسته سازي معادالت

   هفته) 3( یابیوندر: 4فصل 
  یابی خطیدرون 4-1
  ايیابی چند جملهدرون 4-2
  یاب الگرانژهاي درونايخطا در چند جمله4-3
  اي درونیاب نیوتنتفاضالت تقسیم شده و چند جمله 4-4
  هابرازش داده 2-5

  

مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و ترمودینامیک 
هاي المان(محاسبه فشار و تنش برشی در سطوح 
هاي تجربی دیفرانسیلی، برازش منحنی از میان داده

هاي سطحی مانند عدد ناسلت و براي تخمین کمیت
ضریب درگ، میانیابی خواص ترمودینامیکی از جداول 
ترمودینامیکی، محاسبه دماي محصوالت احتراق در 

- هاي محدود، برازش دادهالمان، هاي شیمیایی)واکنش
  هاي آزمایشگاهی

  ئیز اول (یک جلسه)کو
   هفته) 5/2(گیري گیري و انتگرالمشتق :5فصل 

  معرفی سري تیلور 5-1
  مشتق هاي مرتبه اول 5-2

مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و ترمودینامیک 
(تقریب اولیه براي محاسبه تنش برشی بین صفحات 

اي، محاسبه نیروهاي استاتیکی وارد بر سطوح استوانه
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  تحلیل خطا در مشتق گیري عددي 5-3
  هاي مرتبه دوممشتق 5-4
  انتگرال گیري عددي 5-5

  يروش ذوزنقه 5-5-1
  روش سیمپسون 5-5-2

  دستور نقطه میانی 5-6

خمیده و نا منظم، محاسبه توزیع زمانی دما در روش 
ظرفیت فشرده، محاسبه کار صورت گرفته در 

  هاي بسته و باز ترمودینامیکی)سیستم
  

  

  هفته) 3( عددي معادالت دیفرانسیل: 6 فصل
  هاي گام به گامروش 6-1
  سازي شدهروش اویلر به 6-2
  کوتا-روش رانگ 6-3
  حل عددي دستگاه معادالت دیفرانسیل 6-4
  )تفاضالت محدود(حل معادله مقدار مرزي  6-5

مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و ترمودینامیک (حل 
، حالت ناپایا و به صورت صریحمعادالت بقاء تکانه در 

حل معادله انرژي در حالت ناپایا جهت بدست آوردن 
توزیع زمانی دما، حل معادله کالپیرون به منظور 
محاسبه خواص ترمودینامیکی در شرایط مخلوط 

حل ، محاسبه دما، فشار، جابجایی و تنش، دوفازي)
در مکانیک سیاالت، جامدات و انتقال  يمسایل میدان

سیاالت و در مکانیک حل مسایل ناپایا ، تحرار
  جامدات

  کوئیز دوم (یک جلسه)
  

  درس (از طریق حل تمرین) 2سطح 
و سی نویممنوع است و نکات مربوط به برنامه اکیداً درس، آموزش کدنویسی در کالس درس توسط استاد

وجود رس، با توجه به ماهیت مهارتی دفقط محدود به کالس حل تمرین باید باشد. رفع اشکال دانشجویان، 
 از ر ترم،هحل تمرین در  .اجباري است نویسی،لگوریتمهاي اروش براي آشنایی با حل تمرین براي این درس

  شود.پیشنهاد میبه مدرس درس نتخاب و توسط گروه دانشجویان شاخص کارشناسی ارشد یا دکتري ا

  

  و مطالب دیجیتال) درس (از طریق ویدیوها 3سطح 
  براي این درس در نظر گرفته نشده است. 3تواي سطح حم
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الزم  در این درس لغت انگیسی مرتبط با محاسبات عددي 100معرفی و آشنایی با حداقل زبان انگلیسی: 
  به عنوان مثال: است.

 Finite difference  تفاضالت محدود
 Richardson's Extrapolation  یابی ریچاردسونبرون

 Fixed-Point Iterative Method  ثابتنقطه يروش تکرار
 Bisection Method  تنصیفروش 
 Iterative Techniques  هاي تکراريروش

  Partial Differential Equations  نسبیمعادالت دیفرانسیل 
 Numerical Differentiation and Integration  گیري عدديگیري و انتگرالمشتق

 Interpolation and Polynomial Approximation  هاايدرونیابی و تقریب چندجمله
  


