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ت مهندسيرياضيا  

 شماره درس: 33-99-002-33

 سرفصل مطالب

مقدمه اي در باره رياضيات و علوم مهندسي  -1  

مروري بر توابع حقيقي -2  

سري هاي تيلور و فوريه -3  

تئوري و كاربردهاي توابع مختلط -4  

مباحث برگزيده اي از معادالت ديفرانسيل عادي -5  

پاره اي مباحث برگزيده اي از معادالت ديفرانسيل   -6  

تبديل هاي انتگرالي الپالس و فوريه -7  

 در باره محتواي درس

ومين داغلب دانشجويان مهندسي درس رياضيات مهندسي را به عنوان آخرين درس رياضي در دوره مهندسي و معموال در 
وره، دانشجويان عالقه بيشتري به دروس كاربردي پيدا كرده و با نزديك شدن به پايان د. سال تحصيل خود اخذ مي كنند

واقعيت اين است كه دروس مرتبط با . مباحث نظري فيزيك و رياضي اجتناب كنند در  سعي مي كنند كه از اشتغال جدي
اي كه در سال  علوم پايه نياز به صبر و حوصله و تالش بيشتري داشته و اكثر دانشجويان خاطرات چندان خوشي از دروس پايه

مدرس درس رياضيات مهندسي اين است كه اهميت فوق در چنين شرايطي، ضروري ترين وظيفه . گذرانده اند ندارنداول 
اگر اين كار به درستي صورت گيرد، . العاده اين درس را به دانشجويان يادآور شده و عالقه آنان را به درس جلب نمايد

.از درس روي گردان شوند، با اشتياقي تازه به سراغ آن خواهند آمد قبلي به دليل زمينه هاي ذهني دانشجويان قبل از آن كه  

اين فصل در واقع پيرامون . فصل اول، بنا به مالحظات فوق، حاوي مطالب و مثال هايي براي ايجاد انگيزه در دانشجويان است
 ،علوم پايهمختلف رياضي كه بيانگر مسائلي از مهندسي،  مدل هاي. موضوع بسيار مهم مدل سازي رياضي شكل گرفته است

اگر دانشجو پس از مطالعه مطالب اين فصل . علوم اقتصادي، علوم محيط زيست و غيره هستند در اين فصل ارائه مي شوند
  !انگيزه كافي براي سخت كوشي در اين درس پيدا نكند بهتر است به فكر تغيير رشته باشد

تصويري چندان جديد نيست، اما در اين فصل  هر چند كه عمده مطالب. مختصر توابع حقيقي مي پردازدفصل دوم به مرور 
در انتهاي فصل به توابع . ارائه شده است) توابع جبري، غير جبري و خاص(كلي از چند خانواده فوق العاده مهم توابع حقيقي 

.فراهم گردد متعامد پرداخته شده است تا زمينه اي براي طرح مباحث بعدي  
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طرح . فصل سوم به تشريح و مقايسه مهمترين سري هاي كاربردي در رياضيات يعني سري هاي تيلور و فوريه اختصاص دارد
مطالب در اين فصل فقط به صورتي خشك و رسمي صورت نگرفته و تالش مي شود كه برخي مفاهيم و ايد ه هاي جالب و 

. ته شودهيجان انگيز با دانشجويان در ميان گذاش  

موضوع بحث در اين فصل توابع مختلط است كه توابع . فصل چهارم كار ناتمامي را كه در فصل دوم آغاز شد به اتمام مي رساند
سرفصل هاي مطالب تقريبا در تناظري يك به يك با مباحث آناليز حقيقي . حقيقي زير مجموعه اي از آن ها به شمار مي آيند

به صورت رسمي تعريف شده و پس از معرفي عمليات حدي، به مشتق گيري، انتگرال گيري و ابتدا توابع مختلط . هستند
خانواده هاي سرشناس توابع مختلط معرفي و روش هاي مشتق گيري و انتگرال گيري اين . تجزيه اين توابع پرداخته مي شود

. هاي آناليز مختلط نيز اشاره مي گردد در اين فصل همچنين به برخي كاربرد. توابع به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد  

مسائل مقدار اوليه و مرزي به طور . معادالت ديفرانسيل عادي خطي استتحليلي فصل پنجم شامل مروري بر روش هاي حل  
.جداگانه مورد بحث قرار گرفته و توضيحات مختصري نيز در باره معادالت غير خطي ارائه مي گردد  

اگر چه روش هاي مختلفي براي . معادالت ديفرانسيل پاره اي استاز همه مطالب قبلي در حل  فصل ششم، فصل بهره برداري
در اين فصل . حل تحليلي اين گروه از معادالت مطرح مي شود اما، تاكيد اصلي بر روش حل مبتني بر تفكيك متغيرهاست

.مي گردد رزي اعم از همگن و غيرهمگن ارائهم-روش جدا كردن متغيرها براي مسائل مقدار مرزي و نيز مسائل مقدار اوليه  

به كمك اين تبديل ها توابع و اپراتورها در فضاهايي . الپالس و فوريه اختصاص يافته استفصل هفتم به تبديل هاي انتگرالي 
صورت  با توجه به آشنايي قبلي دانشجويان با تبديل الپالس، تبديل فوريه به. جديد و به نحوي ساده تر توصيف مي شوند

.كامل تري مورد بحث قرار مي گيرد  

  مراجع

:استفاده از كتاب زير در اين درس توصيه مي شود  

مقدمه اي بر كاربرد رياضيات در مهندسي، تاليف علي اشرفي زاده و امير حسين معدني، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه 
1389نصيرالدين طوسي،   

 ارزيابي

) 100هر يك به ارزش پايه (تكاليف، پروژه هاي كوتاه درسي، امتحان ميان ترم و آزمون پايان ترم ارزيابي دانشجويان از طرق 
:و به نحو زير صورت مي گيرد  

Mark = 1
5
 max {M1, M2} 

M1 = 0.6 (Final) + 0.3 (Midterm) + 0.1 (Assignments) + 0.1 (Extra work) 

M2 = 0.9 (Final) + 0.1 (Assignments) + 0.1 (Extra work) 

ضمن مباحث درس معرفي شده و دانشجويان عالقمند مي بايست پس از هماهنگي با ) كار اضافه(پروژه هاي كوتاه درسي 
تعلق مي ) 20در مقياس (نمره  2به بهترين كار اضافه حداكثر . مدرس، گزارش نهايي را در روز آزمون پايان ترم تحويل نمايند
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به اين وضعيت (را بدست آورند  20باالتر از  دانشجويان بتوانند نمره نهايي برخي ن وجود دارد كهگيرد و بدين ترتيب اين امكا
اضافه، يك تقدير نامه  اتبراي دانشجو در نظر گرفته شده و به جاي نمر 20در چنين صورتي نمره ). !ندرت پيش مي آيد

   .تقديم خواهد شد) چاي يا بستني(همراه با پذيرايي 

 

 


