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انتشارات دانشگاه شيراز        

 255

عددیهایروشایبرکاربردمقدمه

فرآیندمهندسیدر

 ليف:أت
پور رحیم دکتر محمدرضا نظری مهندس فرشاد نظری دکتر بهساد

استاد دانشگاه شیراز آموخته دانشگاه شیراز دانش MITپست دکترای 
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فرآیندمهندسیدرعددیهایروشایبرکاربردمقدمه

 پور رحیمدکتر بهساد نظری، مهندس فرشاد نظری و دکتر محمدرضا تالیف: 

 صیٌةدّماًیآرا:  صفحه

 صادُجَادهؤهيجلد: طراح 

 1397چاپ اول: 

 ًسخ1000ِشوارگاى: 

 فٌاٍسیایاطالعسساًیػلَمٍاًتطاساتداًطگاُضیشاصتاّوکاسیاًتطاساتهشکضهٌطمِناشر: 

 : قيوت
 هحفوظ استرسانی علوم و فناوري  اي اطالع و انتشارات هركس هنطقهحق چاپ براي هركس نشر دانشگاه شيراز 

1161صٌذٍقپستی71946-85115کذپستی-ضیشاص،هیذاىاسم،کَیداًطگاُضیشاص

07136273050تلفيٍتلفکس:

  

  -1364 ًظشی،تْضاد، : سشضٌاسِ

ّایػذدیدسهٌْذسیفشآیٌذ/تألیفتْضادًظشی،فشضادًظشی،ایتشکاستشدسٍشهمذهِ : ػٌَاىًٍامپذیذآٍس

 پَس.هحوذسضاسحین

هشکضهؼاًٍتپژٍّطی،ًطش:ٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسی،ضیشاص:داًطگاُضیشاص،هشکض : هطخصاتًطش

  .1397 سساًیػلَمٍفٌاٍسی،ایاطالعهٌطمِ

  ظ.[209] ح، : هطخصاتظاّشی

 .522اًتطاساتداًطگاُضیشاص؛ : فشٍست

 978-600-98205-9-7 : ضاتک

 فیپا : ٍضؼیتفْشستًَیسی

  ساٌّوایآهَصضی)ػالی(-- حسابػذدی : هَضَع

 Numerical calculations -- Study and teaching (Higher : هَضَع

  ّاٍغیشُ)ػالی(هسائل،توشیي-- حسابػذدی : هَضَع

 Numerical calculations -- Problems, exercises, etc (Higher : هَضَع

  -1339 ذسضا،وحهَس،پنیسح : ضٌاسِافضٍدُ

  -1371 ًظشی،فشضاد، : ضٌاسِافضٍدُ

 داًطگاُضیشاص.هشکضًطش : ضٌاسِافضٍدُ

 سساًیػلَمٍفٌاٍسیایاطالعایشاى.ٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسی.هشکضهٌطمِ : ضٌاسِافضٍدُ

 Regional information center for scienceand technology : ضٌاسِافضٍدُ

      1397 ى6مQA297   /8   : سدُتٌذیکٌگشُ
   076/518   : سدُتٌذیدیَیی

  5286682   : ضواسُکتاتطٌاسیهلی
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 شوراي انتشارات دانشگاه شيراز


هؼاٍىپژٍّطیداًطگاٍُسئیسضَسایاًتطاساتآگْیدکتشلاسنحثیة

ضَسایاًتطاساتًوایٌذُهؼاٍىپژٍّطیدسدکتشػلیشضاسشداسیاى
سئیسهشکضًطشدکتشّاجشستَدُ

ٍػلَمسیاسیداًطکذُحمَقدکتشهحوذاهاهی
داًطکذُهٌْذسیتشقٍکاهپیَتشدکتشهْشصادتیغص

 ضٌاسیداًطکذُػلَمتشتیتیٍسٍاىدکتشهشتضیخسشًٍژاد

داًطکذُهٌْذسیدکتشسیذهجتثیصتشجذ

داًطکذُػلَمدکتشًَرسساهاًی

داًطکذُهٌْذسیضیوی،ًفتٍگاصدکتشػلیشضاضشیؼتی
 ًطکذٌُّشٍهؼواسیدادکتشحویذسضاضشیف

داًطکذُالْیاتٍهؼاسفاسالهیدکتشػثذالؼلیضکش
 داًطکذُالتصاد،هذیشیتٍػلَماجتواػیدکتشاحوذصذساییجَاّشی

ساًیدکتشحسیيکیاًی داًطکذُادتیاتٍػلَمًا
داًطکذُکطاٍسصیدکتشهشضیِهَسَیًسة

داًطکذُداهپضضکیدکتشًاصشٍصال
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 گفتار پيش
تَاىگفتتیطتشتاضذ.هیّایػذدیدسهٌْذسیفشآیٌذهیّذفایيکتابآضٌاییخَاًٌذُتاکاستشدسٍش

است.لاتلاستفادُّایٍاتستِداًطجَیاىهٌْذسیضیوی،ًفت،هَاد،پلیوشٍسضتِتشایهطالةایيکتاب

اتتذافصلدٍم،ضَد.دسهیاسائِغیشخطیجثشیهؼادالتحلدسهَجَدّایسٍشتشیيهؼوَلفصلاٍل،دس

تِدتشهیٌاى،ٍهاتشیسهفاّیناصاستفادُتاسپسضَد،هیهشٍسدتشهیٌاىٍهاتشیسهفاّینخالصِصَستتِ

اصاستفادُتاسپس.ضَدپشداختِهیجثشیهؼادالتّایدستگاُحلتشایهَجَدّایسٍشاصتشخییاسائِ

یاسائِتافصلسَم،دس.گشددهیاسائِخطیغیشهؼادالتدستگاُحلجْتسٍضیسافسَى،-ًیَتَىسٍش

چْاسم،دس.پشداصینهیجذاٍلٍّادادُیاتیدسٍىتِهحذٍد،ّایتفاضلهفاّین ٍگیشیهطتكفصل

ّایفصلهفاّینکاسگیشیتِتافصلپٌجن،دس.اسائِخَاّذضذهؼوَلػذدیّایسٍشتِگیشیاًتگشال

هؼادالتهؼادالتدستگاُهؼوَلی،دیفشاًسیلهؼادالتحلتِپیطیي، ٍ سیل جضئیدیفشاًسیلدیفشًا

ّایکتاب،تالشتاضٌذ.دستوامفصلهیّاسٍشتشیيهؼوَلاصفصل،ایيدسضذُاسائِّایسٍش.پشداصینهی
ضًَذاًتخابهٌْذسیٍػولیّایهثالاصهؼادالتتاضذ ایتشًاهِّا،هثالیػوذُتشایيّوچٌی.

تِکوکًٍَیسیتشًاهِتشایافضاسًشمایياهکاًاتتاساخَاًٌذُتاضذًَضتMATLABِفضایدسکاهپیَتشی

.کٌینتطَیكMATLABاصجستيتْشٍُاستفادُتِساّاآىٍآضٌاهٌْذسیي

همذهِ کاستشدی-تِدًیایتضسگسیاضیاتػذدیایجْتٍسٍدخَاًٌذُتذیْیاستکِایيکتابتٌْا

کاستیهی تا حتواً ٍ تاتاضذ سا خَد ًظشات است خَاّطوٌذ است. ّوشاُ تگزاسیذهاّایی هیاى دس

(rahimpor@shirazu.ac.irٍnazari@mit.edu).

ًوایین.ّوچٌیياصگضاسیهیضاىسپاسّایّویطگیٍدٍستاًواىجْتحوایتّااًَادُدسپایاىاصخ

هؼلویيٍاساتیذهاىدستواهیهشاحلصًذگیًْایتتطکشساداسین.

 پور هحودرضا رحين، فرشاد نظري، بهساد نظري
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 هطالب فهرست
 
 

 عنواى شواره صفحه
 گفتاسپیص ٍ

 (f(x)=0) غيرخطي جبري هعادالت حل :اول فصل 1

 همذهِ-1-1 1

 f(x)=0یهؼادلِحلدسهؼوَلّایسٍش-2-1 1

 کشدىًصفسٍش-1-2-1 2

 ًاتجایییاخطییاتیدسٍىسٍش-2-2-1 7

 تکشاسسٍش-3-2-1 13

18 سافسَى-ًیَتَىسٍش-4-2-1
23 خالصِ-3-1
24 هسائل-4-1
27 هٌاتغ-5-1
  
 جبري هعادالت دستگاه حل :دوم فصل 59
29  همذهِ-1-2

31 ّادتشهیٌاىٍّاهاتشیس-2-2
32 ّاهاتشیسجثش-1-2-2
33 هاتشیسیضشب-2-2-2
34 هاتشیسهؼکَسٍهشتثِهؼادالت،دستگاُ-3-2-2
36 خطیهؼادالتدستگاُحلّایسٍش-3-2
39 گَسحزفسٍش-1-3-2
46 جشدى-گَسکاّطیسٍش-2-3-2
52 سایذل-گَسجایگزاسیسٍش-3-3-2
58 ًیَتَىسٍشتاخطیغیشهؼادالتدستگاُحل-4-2
68 خالصِ-5-2
68 هسائل-6-2
74 هٌاتغ-7-2
  
 یابي دروى و هحدود هاي تفاضل :سوم فصل 52
75 همذهِ-1-3
76 هحذٍدّایتفاضل-2-3
78 یاتیدسٍى-3-3
81 الفاصلِهتساٍیّایدادُیاتیدسٍى-1-3-3
86 الفاصلِهختلفّایدادُیاتیدسٍى-2-3-3
95 خالصِ-4-3
95 هسائل-5-3



 ح

 

97 هٌاتغ-6-3
 
 عددي گيري انتگرال و گيري هشتق: چهارم فصل 99
99 همذهِ-1-4
100 ػذدیگیشیهطتك-2-4
100 پیطشٍّایتفاضلتاهطتكتمشیة-1-2-4
102 پسشٍّایتفاضلتاهطتكتمشیة-2-2-4
102 هشکضیّایتفاضلتاهطتكتمشیة-3-2-4
109 ػذدیگیشیاًتگشال-3-4
110 هستطیلیسٍش-1-3-4
114 ایرٍصًمِسٍش-2-3-4
116  سیوسَىسٍش-3-3-4

 ⁄
118  سیوسَىسٍش-4-3-4

 ⁄
122 خالصِ-4-4
123 هسائل-5-4
126 هٌاتغ-6-4
  
  دیفرانسيل هعادالت حل :پنجن فصل 155
127 همذهِ-1-5
129 اٍلیِهمذاسهسائلهؼوَلی،دیفشاًسیلهؼادالت-2-5
129 اٍلشتثِهدیفشاًسیلهؼادالت-1-2-5
142 دٍمهشتثِدیفشاًسیلهؼادالت-2-2-5
147 دیفشاًسیلهؼادالتدستگاُ-3-2-5
154 هشصیضشطهسائلهؼوَلی،دیفشاًسیلهؼادالت-3-5
155 Shootingسٍش-1-3-5
162 هحذٍدّایتفاضلسٍش-2-3-5
170 جضئیدیفشاًسیلهؼادالت-4-5
172 گَىسْویجضئیهؼادالت-1-4-5
188 گَىتیضیجضئیهؼادالت-2-4-5
201 خالصِ-5-5
201 هسائل-6-5
207 هٌاتغ-7-5
 
208  نوایه
 

 

 


