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 پیشگفتار

، یل جزئی در رشته های مختلف علوممعادالت دیفرانس با روش تفاضالت متناهی در حل عددی    

 اربردی و رشته های مهندسی در حدود یک قرن گذشته،کبویژه فیزیک محاسباتی، ریاضیات 

 بویژه با کاربرد مخصوص آن کاربرد داشته و از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده است. این اهمیت 

مختلف  روشهای در انتقال حرارت و ماده در شاره ها مشهود است. بدین سبب بر آن شدم که 

متناهی را در حل اینگونه مسائل گسترش داده و نتایج حاصل را از بعد آنالیز عددی آن تفاضل 

 کتاب حاضر میتواند در دروس: حل عددی معادالت این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. از 

دانشجویان تحصیالت   استفاده دیفرانسیل با مشتقات جزئی، و معادالت دیفرانسیل سهموی مورد 

در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بویژه در رشته ریاضی کاربردی قرار گیرد. این کاربرد تکمیلی 

 سایر رشته های مهندسی بویژه در مکانیک سیاالت نیز مشهود است. در 

 مختصرا فصلهای کتاب بشرح زیر میباشد:

یبات تفاضل فصل اول، مقدمات را در برگرفته و معادله انتقال را معرفی میکند. در فصل دوم، تقر

متناهی برای معادله یک بعدی انتشار گفته شده است. فصل سوم، ابعاد آنالیز عددی مسئله را که 

شامل تقارب، سازگاری و پایداری است، مورد مطالعه قرار میدهد. در فصل چهارم، حل عددی 

ر ررسی قرابمعادله یک بعدی انتشار که مشتمل بر روشهای مختلف صریح و ضمنی است مورد 

گرفته است. فصل پنجم، در حل عددی معادله انتقال در ابعاد چندگانه شامل روشهای صریح و 

مطالعه میشوند.  تگاههای مختصات و گره های متفاوتدس ضمنی صحبت میکند. در فصل ششم، 

در پایان در فصل هفتم، خالصه ای از مطالب گفته شده در فصلهای قبلی بطور مبسوط بیان شده 

 است.

ه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که  ود الزم میدانم، از مسئولین محترم انتشارات دانشگابر خ

همکاری  انتشار این کتاب را بر عهده گرفته اند، نهایت تشکر و سپاسگزاری نمایم. همچنین از

مسئولین محترم دانشکده ریاضی که با صرف اوقات گرانبهای خویش در جلسات متعدد شورای 

 تأیید بر انتشار این کتاب نهاده اند، موجب تشکر و امتنان است. دانشکده مهر



 از آن جایی که چاپ اول این کتاب است از کمی ها و کاستی ها به دور نیست. بدیهی است

همکاران محترم هیئت علمی و دانشجویان عزیز موجب  م ازتذکرات خوانندگان گرامی اع

 سپاسگزار خواهم شد. شنهادات سازنده آنها خرسندی خواهد بود، و از دریافت نظرات و پی
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