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از علوم ر دی در ریاض بر عالوه و است دلخواه صحیح غیر مرتبه به معمول انتگرال و مشتق تعمیم کسری حسابان

از تعمیم کسری نسبی مشتقات با معادالت است. توجه مورد نیز · · · و پزش ، شیم ، مهندس ، فیزی جمله

ناگهان و بزرگ تغییرات دارای جزئ مشتقات با معادالت از بعض هستند. صحیح مرتبه جزئ مشتقات با معادالت

معادالت گونه این برای متحرک ه�های شب نیازمند و نیست کارا آن�ها برای نواخت ی ه شب روش�های لذا هستند،

�شود. م ارائه کسری جزئ مشتقات معادله ی برای متحرک محل هم� روش ی جا این در هستیم.

کسری. نسبی مشتقات با معادالت متحرک، محل هم روش�های کلیدی: واژه�های
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مقدمه ١

کسری مشتق بیان ١.١

دارد، وجود کسری مشتق بیان برای رایج روش سه

وف لتنی گرانوالد کسری مشتق .١
G
aD

pf(t) = lim
h→0

(∇p
hf)(t)

hp
, p > 0

�باشد. م a ≤ t ≤ b ،nh = t− a و [p] = n ،(∇p
hf)(t) =

∑∞
k=0(−1)k

(
p
k

)
f(t− kh) که

ریمن-لیوویل کسری مشتق .٢
R
aD

p
t f(t) =

R
aD

m
t

{ 1

Γ(m− p)

∫ t

a

(t− τ)m−p−1f(τ)dτ
}
, 0 ≤ m− 1 ≤ p < m, m ∈ Z+.

کاپاتو کسری مشتق .٣
C
aD

α
t f(t) =

1

Γ(n− α)

∫ t

a

f (n)(τ)dτ

(t− τ)α+1−n
, n− 1 < α ≤ n, n ∈ N, f ∈ Cn[a, b].
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ه شب روشحرکت ٢

دهنده اخطار توابع به موسوم توابع و توزیع هم اصل از استفاده با ناگهان تغییرات محل�های تخمین متحرک ه شب روش�های کار اساس

مناسب مربوطه محاسبات برای که �شود م نواخت ی غیر ه�ای شب به منجر که �شوند م متمرکز محل�ها آن در ه شب نقاط سپس �باشد، م

�شود. م استفاده محاسبات مختصات نام به ری دی مختصات از لذا �باشد، نم

و �کند م مربوط هم به را محاسبات مختصات و فیزی مختصات که است �به�ی ی نگاشت ,M(xباشد، t) دهنده اخطار تابع اگر

است زیر صورت به

ξ(x, t) =

∫ x

a
M(x̄, t)dx̄

θ(t)

داریم: فوق رابطه از مشتق�گیری دوبار با :θ(t) =
∫ b

a
M(x̄, t)dx̄ که

∂

∂ξ
(M

∂x

∂ξ
) = 0

آن معادل فرم�های یا و معادله این �سازی گسسته با ه شب حرکت واقع در بود. خواهد متحرک ه شب تولید دیفرانسیل معادله همان این که

.[2] �گیرد م صورت

متحرک محل روشهم ٣

متحرک ه شب زمان به وابسته جزئ مشتقات با معادالت برای هرمیت عبی م محل هم سلول میانگین سازی گسسته از استفاده با روش این

�گیریم م نظر در را زیر جزئ مشتقات با معادله .[1] �کند م مشخص را

F (t, x, u, ux, ut, ut, uxt) =
∂

∂x
G(t, x, u, ux, ut, uxt). a ≤ x ≤ b (١)

تقریب زیر عبی م هرمیت جمله�ای چند با موجود ه شب روی را u(x, t) باشد شده داده ثابت نقاط تعداد با ه شب ی t زمان در کنیم فرض

�زنیم م

v(x, t) = vi(t)ϕ1(s
(i)) + vx,i(t)Hi(t)ϕ2(s

(i)) + vi+1(t)ϕ3(s
(i)) + vx,i+1(t)Hi(t)ϕ4(s

(i))

که است s(i) = (x−xi(t))
Hi(t)

صورت به s(i) محل مختصات هستند. ux(xi(t), t) و u(xi(t), t)تقریب ترتیب به vi+1(t) و vi(t) که

هستند، زیر صورت به نیز ل ش توابع �شود. م Hi(t)تعریف = xi+1(t)− xi(t)

ϕ1(s) := (1 + 2s)(1− s)2, ϕ2(s) := s(1− s)2, ϕ3(s) := (3− 2s)s2, ϕ4(s) := (s− 1)s2.

�کند، م صدق زیر رابطه در (٢) PDE∫ b

a

Fdx = G|x=a,t −G|x=b,t

�آید، م دست به زیر رابطه G و F برای هرمیت محل هم روش و سلول میانگین روش ترکیب با

F (xi1, t) = (1/Hi)
(
− (1 + 2/

√
3)Gi(t) + (4/

√
3)Gi+1/2(t) + (1− 2/

√
3)Gi+1(t)

)
,

F (xi2, t) = (1/Hi)
(
− (1− 2/

√
3)Gi(t)− (4/

√
3)Gi+1/2(t) + (1 + 2/

√
3)Gi+1(t) (٢)
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محل هم روش به سازی گسسته (٢) فرمول .s1 = 0.5(1− 1/
√
3), s2 = 0.5(1 + 1/

√
3) و (j = 1, 2) xij = xi + sjHi که

است. متحرک

متحرک محل روشهم با کسری مشتقات معادالت تقریب ۴

�گیریم م نظر در را زیر معادله
∂u

∂t
= D1−α

t

[∂2u
∂x2

]
+ f(x, t, u), −1 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ t ≤ T, (٣)

مشتق همان ،0 ≤ α ≤ 1 که وقت D1−α
t u که u(1, t) = uR(t) و u(−1, t) = uL(t) ،u(x, 0) = u0(x) اولیه و مرزی شرایط با

است. لیوویل ریمن

داریم: �کنیم، م سازی گسسته زمان به نسبت را (٣) زمان ه شب ی با

u(x, tn+1)− u(x, tn) =
∫ tn+1

tn

D1−α
t

[∂2u
∂x2

]
dt+

∫ tn+1

tn

f(x, t, u)dt. (۴)

.[3] آورد بدست �توان م ،δu(n+1) = u(x, t)− u(x, t−∆tn+1) دادن قرار D1−αو
t تعریف از استفاده با

δu(n+1)(x, tn+1) = b
(n+1)
n+1 δu(n+1)

xx (x, tn+1) +
n∑

i=1

b
(n+1)
i δu(i)xx(x, ti)

∆tn+1

∆ti

+ b
(n+1)
0 δu(1)xx (x, t1)

∆tn+1

∆t1
+ b

(n+1)
−1 uxx(x, 0)

+ ∆tn+1f(x, tn+1, δu
(n+1)(x, tn+1) + u(x, tn) +O(κ2) (۵)

آن در که

b
(n+1)
−1 =

1

Γ(α)

∫ ∆tn+1

0

(tn+1 − τ)α−1dτ, b
(n+1)
0 =

1

Γ(α)

∫ ∆tn+1

0

(tn+1 − τ)α−1l1(τ)dτ,

b
(n+1)
1 =

1

Γ(α)

∫ t1

∆tn+1

(tn+1 − τ)α−1dτ, b
(n+1)
i =

1

Γ(α)

∫ ti

ti−1

(tn+1 − τ)α−1dτ, i = 2, · · · , n.

�آوریم م دست به (۵) از tn+1∆است. درونیاب نقطه به نسبت الگرانژ جمله�ای چند l1(t)

F (n+1)(x) = G(n+1)
x +O(κ2) (۶)

که

F (n+1)(x) = δu(n+1)(x, tn+1)−∆tn+1f(x, tn+1, δu
(n+1)(x, tn+1) + u(x, tn)),

G(n+1)(x) =
n+1∑
i=1

b
(n+1)
i δu(i)x (x, ti)

∆tn+1

∆ti
+ b

(n+1)
0 δu(1)x (x, t1)

∆tn+1

∆t1
+ b

(n+1)
−1 (u0(x))x.

گرفتن نظر در با و I بازه روی (۶) از انتگرال�گیری با

δV (n)(x, tn) = δV
(n)
j ϕ1(s

(j)) + δV
(n)
x,j h

n
j+1ϕ2(s

(j))

δV
(n)
j+1ϕ3(s

(j)) + δV
(n)
x,j+1h

n
j+1ϕ4(s

(j)) j = 0, 1, · · · , N − 1
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�آوریم: م دست به متحرک هم�محل روش از استفاده با

U (n+1)(x, tn+1) = δV (n+1)(x, tn+1) +
n∑

i=1

δV (x, tn) + u0(x).

.١.۴ مثال
∂u

∂t
= D1−α

t [
∂2u

∂x2
], −1 ≤ x ≤ 1, t > 0

u(x, 0) = cos(
πx

2
), u(−1, t) = u(1, t) = 0

داریم: زیر زمان ه شب و ؟؟ ل ش در شده داده نشان متحرک ه شب از استفاده با

tn = 1− (
L− n
L

)2 n = 0, 1, · · · , L N = 20, L = 1000 (٧)
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	 سیستم پیرسن و توابع چگالی احتمال پیرسن حاصلضربی 
	 سروه شریفی فر و حسین بیورانی 

	 آزمون فازی همبستگی برای توزیع نرمال دو متغیره 
	 نفیسه وفایی و رامین ایمانی 


	ارتباط ریاضیات با علوم و صنعت
	 تحلیل و مقایسه دو استراتژی پوشش ریسک سبد سرمایه به وسیله معیار عملکرد امگا 
	 فهیمه اللهی 

	نقش ریاضیات در تعیین دوز داروهای زماندار 
	 افشین خاصه خان 

	ترمیم تصاویر با استفاده از روش کمترین مربعات تعمیم یافته 
	 بنت الهدی زالی و سعید کریمی جعفر بیگلو 

	 بهبود پروتکل امضای کور تصادفی فرگوسن با استفاده از معیار اویلر 
	 رضا پورکان و علی زین الدینی و فاطمه السادات حسینی 

	 ارائه روشی جديد براي تشخيص بهتر بيماری با استفاده از مدلسازي رياضي و درخت تصميم 
	سيد محمد علي شباني و سيد قاسم حسيني 

	 کاربرد معادلات دیفرانسیل جزیی در قیمتگذاری اوراق قرضه بدون کوپن 
	دکتر عبدالساده نیسی و تقی قدیری آبکنار

	 الگوریتمهای بهین برای مدل مکانیابی میانه معکوس نوع حداقل هزینه روی گرافها 
	فخرالدین عزیزی و بهروز علی زاده 



	پوسترها
	جبر
	 ارتباط حلقههای منظم و حلقههای آمین
	کوروش خدابنده


	آنالیز
	 توسیع قضیه راتفلد 
	 رحمت الله لشکری پور و طاهره افتخاری 

	 مسائل تعادلی برداری و کاربردها 
	 علی فرج زاده و کبری بساطی 

	 بررسی مسائل تعادلی برداری ضمنی پارامتريک 
	 علی فرجزاده و فاطمه حقیقی 

	 توسیع روش وزنهای مشترک به رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با دادههای تصادفی 
	 علی پایان، داود فربد و نسترن کریمی 


	هندسه و توپولوژی
	<No Title>
	 سجاد اسکندر، محمدعلی علیزاده شورکی و هادی صادقی 

	انتگرالهای آبلی و رابطه آن با مساله 16 هیلبرت در دستگاههای مسطح نزدیک به همیلتونی
	 (,)-متریک پایا روی منیفلدهای همگن 
	 مجتبی پرهیزکار کهنه اوغاز 

	 متریکهای کروپینای دو سو پایا روی گروههای لی 
	 مجتبی پرهیزکار کهنه اوغاز و حمیدرضا سلیمی مقدم 

	 نگاشت چند تکانهای 
	محمد شفیعی و صفیه پیشگوی

	 بازیهای توپولوژی و گروههای توپولوژی 
	 جواد جمالزاده و فریبا جباری 

	 نشاندن نیم گروه دودوری در نیم گروههای توپولوژی فشرده شمارایی 
	 غلامرضا رضایی و موسی جمشیدی 

	 توسیع های برانت و نیم گروه های معکوس توپولوژی اولیه 
	 غلامرضا رضایی و رومینا خانهگیر 

	 بررسی رتبه خانوادهای از خمهای بیضوی از نوع y2=x(x-p)(x-2) 
	 کیوان رحمانی 

	 منظم بودن گروههای پیراتوپولوژی خارج قسمتی 
	 جواد جمالزاده و رقیه روستایی 

	شمردن خمهای شیمورا با گونهی حداکثر2 
	نرگس سخاوت و یدالله زارع، علی رجایی 

	 هندسه گروههای لی 5-بعدی پوچتوان از رده 2 
	 حمیدرضا سلیمی مقدم و نرگس فتحی 

	 برخی از ویژگیهای فضای دیجیتال توپولوژیک
	 محمد مهدی غجه بیگ و محمدرضا احمدی زند 

	 مترهای فینسلری غیر ریمانی ناوردا روی منیفلدهای همگن 
	سمیه قلاسی 

	 مترهای فینسلری ناوردا روی فضاهای فینسلری مختلط متقارن 
	 سمیه قلاسی ، نرگس فتحی و سکینه مارزلو 

	 ژئودزیکهای مترهای راندرز ناوردا روی منیفلدهای همگن ریمانی 
	 سکینه مارزلو 

	 -پایداری و خاصیت سایه زدن حدی ضعیف معکوس 
	 عاطفه نکیسا و نسیمه احمدخواه 


	آنالیز عددی و معادلات دیفرانسیل
	 بررسی پایداری روش میانگین وزنی برای گسسته سازی معادله پخش کسری تقریب یافته از طریق اسپلاین خطی 
	مهناز آب روان و عبداله برهانی فر و سهراب ولی زاده

	 روش تصویری گالرکین برای حل معادله سیلوستر 
	فاطمه عطارزاده، سعید کریمی جعفر بیگلو 

	 روش بسط برای حل معادله غیرخطی شرودینگر 
	جواد فرضی و شهناز احمدی 

	 روش المانهای محدود برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی 
	آمنه اسماعیلوند

	 انتگرال نوسانی 
	سمیرا اسماعیی و سید محمد حسینی

	بررسی وجود جوابهای مثبت معادلات دیفرانسیل ...
	 مهسا امینی، ابوالفضل تاری و مرتضی رحمانی 

	حل عددی معادله KdV به روش تفاضلات متناهی 
	عبداله برهانی فر و پرویز باقری

	 حل معادله شرودینگر به کمک روش Missing left brace has been substituted= WKB 
	 بتول بهزاد و اقبال احمدی 

	 روش هم محلی متحرک برای تقریب معادلات با مشتقات نسبی کسری 
	علیرضا سهیلی و مرضیه بیگلری 

	 فرمهای مجانبی جوابهای سیستم معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با نقطه برگردان ساده 
	 هیرو حسن پور

	 حل عددی معادلات آبهای کم عمق به روش حجم متناهی روی شبکه متحرک 
	مریم عرب عامری و سعید حقیقی چنارفاریابی

	روش رانگ كوتای پيوسته برای حل معادلات ديفرانسيل تاخيری
	 حسین حیدری کنگ علیا و مرتضي گچ پزان 

	 ارزش گذاری عددی اختیار معاملههای توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته 
	 رشید خضری و میثم شریفی 

	 روشهای عددی WENO مرکزی برای دستگاه معادلات بقای هذلولوی 
	علی خواجه محمدی و جواد فرضی

	 یک مساله برنامه ریزی خطی فازی به چهار مساله خطی معادل 
	 لیلا سلیمانی و محسن دربانی 

	 سیستمهای همیلتونی انتگرالپذیر و خواص آنها
	 وحید صادقی اسلام 

	 یک روش تکراری موثر برای تعیین جواب متقارن کمترین مربعات از معادله ماتریسی AXB=C 
	 سمیرا شاهدی راد و سید محمد مهدی حسینی 

	 یک مقایسه از حلهای عددی مدلهای پارهای کسری در مالی 
	رشید خضری و میثم شریفی

	 تخمین خطا معادله حرارت به روش Missing left brace has been substituted= DWR 
	 علی مسفروش و زینب شیبانی 

	 حل معادلات ماتریس فازی ناسازگار 
	 پرویز سرگلسرائی، فرانک حسینزاده سلجوقی و سیمین دلیر 

	برآورد نسبت تراکم با استفاده از روش متغیر تصویری 
	 عبداله شیدفر و اکرم رحمانی شمس 

	 تقریب ردهای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزئی به روش حرکت شبکه 
	علیرضا سهیلی و زهره رمضانی 

	 بررسی درونیابی اسپلاین کسری دو متغیره به کمک مشتق اول 
	احمدرضا حقیقی و مجید روحی

	 مطالعه فرایندهای لوی و کاربردهای آنها در مدلهای مالی 
	 علی دلاور خلفی و محمدحسین فتوحیبافقی 

	بررسی ماتریسها و چندجملهایهای ماتریسی با شعاعهای عددی و طیفی برابر
	لیلا فرج زاده دهکردی، محمد شفیع دهاقین و رضا خوش سیر

	 موجکهای بردار-مقدار متعامد با فاکتور اتساع 2 
	سجاد سهرابی حسان و یاسر قلیزاده اتانی

	 انتخاب سبد سرمایه گذاری زمان پیوسته همراه با دارایی بدون ریسک 
	فاطمه قنبری 

	 حل عددی معادله زمان و مکان-متقارن مرتبه کسری پخش 
	 امین کایدی بارده، مریم پرویزی و محمد رضا اصلاحچی 

	تحلیل خطا در آموزش درس معادلات دیفرانسیل 
	 یونس کریمیفردینپور و زهرا گویا 

	 حل مساله کنترل بهینه با قید مشتقات بیضوی به روش اجزای محدود 
	 محمود لطفی هنیاندری و سید محمد حسینی 
	 سمانه مختاری اسفیدواجانی و مرتضی گرشاسبی 

	 روش انتگرالی تعادل گرمایی برای حل مسئله ذوب یخ 
	 کاربردی از معادله دیفرانسیل کلرو در حل انتگرال 
	 شهرام مومیوند 

	 روش تکرار دگرگونی برای حل معادلات انتگرو-دیفرانسیل فردهلم خطی 
	عبداله برهانی فر و مینا مهدوی نیار

	 فرمول نوع اویلر برای (2n+1) و بعضی از مقادیر L -توابع دیریکله 
	سکینه نظرپور چالشتری 

	 جواب تقریبی معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از چندجملهایهای برنشتاین 
	میثم وطنیه و محمد شفیع دهاقین 

	 طرح گدانو روی شبکه متحرک برای حل معادله گرمای انتقال-غالب 
	مریم عرب عامری و ندا یزدان پناهی


	سیستمهای دینامیکی
	 آشوب ایجاد شده بوسیلهی نگاشتهای زوج افزایشی -t فازی، در مجموعههای فشرده 
	 محبوبه اکبرپور 

	مقایسه انشعابهای کاسپ-هاپف و فولد-هاپف 
	 فاطمه طوسنژاد 

	 خاصیت متعامد ویژه برای حل معادلات دیفرانسیل 
	 صبا خدابخش و محسن دربانی 

	 بررسی رفتار جوابهای خانوادهای از سیستمهای دینامیکی کسری مرتبه دوم 
	 سجاد سهرابی حسان، یاسر قلی زاده آتانی و سریاس وکیلی 

	 بررسی انواع آشوبها در مسائل برنامه ریزی تخصیص کسری 
	 علی شکری و ناهیده عفیفی باویل 

	 بررسی مجموعه جولیای نگاشت گویای F (z)=zn+zn ;n2 
	 سیده سمیرا رضوی 

	 ویژگی انبساطی و آمیخته توپولوژیکی در C1 -توپولوژیکی 
	 هاجر علمدار و عباس فخاری 


	تحقیق در عملیات
	مساله 1-میانه معکوس با تغییر وزن راسها روی گراف دوستی 
	محمد رضا اسفندیاری 

	مباحثی در کنترلگرهای عصبی و ویژگیهای آنها
	 اعظم خانمحمدی محمد تقی دستجردی و 

	 حل مسائل برنامه ریزی خطی تعمیم یافته 
	 علی شکری و شیوا حسنپور 

	 بررسی روابط نقاط تعادل و نقاط غیرتسلطی، تساوی یا انتقال در بهینه سازی چند هدفی 
	علی زین الدینی منصور آبادی، رضا پورکانی و فاطمه حیدری


	ترکیبیات
	پايههای مترويد شكافته شده تعمیم یافته
	 فريدون آل جعفر و سميه غنی يارلو 

	یک جواب O(logR)-تقریبی برای مساله خرید انبوه غیریکنواخت با استفاده از افزایش بر پایه جورسازی 
	مژگان حسن زاده و محمدرضا قائمی و فاطمه چهاردولی

	بررسی همبندی گرافهای جفت پایه مترویدهای ترانسورسال 
	ابراهیم فیضاللهی عنصرودی و حبیب اذانچیلر

	 کدهای کامل و گرافها 
	 فریده کیانتاژ 

	 تغییرات پارامتر فاصله درجهای در تبدیل گراف 
	 نرگس نوروزی و بهزاد صالحیان متی کلایی 


	آمار و احتمال
	 ملازم هایی از n-امین k-رکورد بالا برای توزیع شبه وایبل دو متغیره 
	عباس رسولی و الهه رمضانی

	توزیع p-مقدار تحت درست بودن فرض مقابل
	 نسترن شریفیان و امید خزایی 

	 محاسبه نرخ انتروپی فرآیندهای مارکف پنهان توسط روش های عددی 
	معصومه عباسی شوکت آباد 

	 ارائه مقیاسی برای بیان رخداد پدیدههای نادر 
	محمد تقی اعلمی ، لیلا نقی پور و محمد علی قربانی

	 تعمیم رابطه از مجموعههای کلاسیک به مجموعههای فازی 
	نفیسه وفایی 


	ارتباط ریاضیات با علوم و صنعت
	 طراحی سیستم با استفاده ازرویکرد QFD در محیط فازی 
	 مهدی جانی زاده حاجی، حمید شهریاری و رضا اسلامی پور 

	 بررسی کنترل ضربهای و بهینگی سبد سرمایه شامل اختیار معامله 
	 علی دلاور خلفی، معصومه کرباسچی و محمدحسین فتوحیبافقی 







