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روش   3با   ییآشنا
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معادالت   یبیدر حل تقر جیرا ی از روش ها ی کیروش تفاضل محدود 
قابل استفاده    ی مختلف طیروش حل در شرا نیا .است ی جزئ  لیفرانسید

 .گذارد ی ما م  اریرا در اخت ی قینسبتا دق جیاست و نتا 

 .میروش بپرداز نیا ی به معرف  میمقاله قصد دار نیا در

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 Finite) ست؟یروش تفاضل محدود چ 1#
Difference Method ) 

 Partial Differential) ی جزئ لیفرانسیحل معادالت د  یبرا
Equations )تفاضل محدود  روش .میآن ها دار یبه گسسته ساز  ازین

 یروش برا نیا در .معادالت است نی ا یگسسته ساز  یبرا می راه مستق کی
 یکه به جا ی معن نیا به .میرو  ی معادالت به سراغ مکان م یگسسته ساز 

چند معادله در  ایو آن را به د وسته، یمکان پ کیمعادله در  کی لیتحل
مسئله به مراتب  لیتحل بیترت  نیا به .میکن ی م  لیگسسته تبد یمکان ها

و ساده   ی لیروش به صورت مستط نیدر ا ی بند شبکه .آسان تر خواهد شد 
منظم  یمسئله از شبکه بند لیکه در تحل  ی معن  نیا به .شود ی انجام م

 .کند ی استفاده م 
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 روش تفاضل محدود خچهی تار  2#

با روش  ی جزئ لیفرانسیحل معادالت د  شگامانینفر به عنوان پ نیچند
 :شوند که عبارت اند از ی تفاضل محدود شناخته م

 (Lewis Fry Richardson) چاردسونیر یفرا سی لو •
 (Richard Southwell)  ساوتول چاردیر •
 (Richard Courant) کورانت چاردیر •
 (Kurt Friedrichs) کسیدریفر  کرت  •
 (Hans Lewy) یلو هانس •
 (Peter Lax) الکس تریپ •



 

3 www.namatek.com 

 (John von Neumann) مانیفون نو جان •

انتشار امواج   یساز  هیروش در شب ن ی ا ی کاربرد عمل نینخست  1968سال  در
 .ثبت شده است کیاالست

 

 یتوسعه داده شد تا برا یروش به حالت سه بعد نیا 1992سال  در
  نیا زیحاضر ن درحال .ردیمورد استفاده قرار گ یمحاسبات پردازش مواز 

 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی عدد یها لیاز تحل یار یبس یروش برا

 

 تفاضل محدود یاضی روابط ر  3#

مسئله در   یروش به سراغ گسسته ساز  نی در ا م،ی طور که اشاره کرد همان
 .دیکن نگاه ری ز ریتصو به .میرو ی بعد مکان م 
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تفاضل محدود  بیتقر  یبرا یبعد کی یاز شبکه بند ینمود ریتصو نیا
  .است Δx برابر یدسته بند نیهر دو نقطه در ا نیب فواصل .مسئله است

 نیفواصل ب ن یبودن ا یبر مساو  ی که لزوم دیتوجه داشته باش دیبا البته
نقاط   نیوجود معموال فواصل ب نیا با .مختلف وجود ندارد یگره ها

شبکه   یمفهوم برا نی هم مشابه .شوند ی در نظر گرفته م کسانیمختلف 
ذکر   با .شود ی استفاده م  زیسه بعد ن ایروش تفاضل محدود در دو  یبند

تفاضل محدود به سه روش قابل   بیکه تقر  میاشاره کن دینکته با نیا
 :محاسبه است که عبارت اند از

 (Forward Difference Method) شرویتفاضل محدود پ بیتقر  .1

 ی م i+1 به سراغ نقطه i در کنار نقطه یگسسته ساز  یروش برا نیا در
 .میرو

مشتق مرتبه اول به صورت   یبرا شرویروش تفاضل محدود پ ی اضیر رابطه
 :است ریز

 

 :است ریمشتق مرتبه دوم به صورت ز یرابطه برا نیهم میتعم
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 (Central Difference Method) یتفاضل محدود مرکز  بیتقر  .2

را استفاده  i دو نقطه قبل و بعد از نقطه یگسسته ساز  یروش برا نیا در
مشتق مرتبه اول   یبرا یروش تفاضل محدود مرکز  ی اضیر رابطه .میکن ی م

 :است ری به صورت ز

 

 :است ریمشتق مرتبه دوم به صورت ز یرابطه برا نیهم میتعم

 

 (Backward Difference Method) تفاضل محدود پسرو بیتقر  .3

 ی م i-1 به سراغ نقطه i در کنار نقطه یگسسته ساز  یروش برا نیا در
مشتق مرتبه اول به   یروش تفاضل محدود پسرو برا  ی اضیر رابطه .میرو

 :است ریصورت ز 

 

 :است ریمشتق مرتبه دوم به صورت ز یرابطه برا نیهم میتعم
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 ب ی و معا ای مزا 4#

استفاده روش   بیو معا ای مزا نی به مهم تر ی نگاه میانتها قصد دار در
روش   نیا ی اصل یایدو مورد از مزا ی طور کل به .میندازیتفاضل محدود ب

 :عبارت اند از یحل عدد

روش  نی با دقت مرتبه باالتر به کمک ا جیبه نتا ی اب یدست امکان .1
 .وجود دارد

با روش  سهیدر مقا  یحل عدد یروش در نرم افزار ها نیا یاجرا .2
 .حجم محدود و المان محدود به مراتب راحت تر است

به   اگر .غافل شد زیروش ن نیاز نقطه ضعف مهم ا دیموارد نبا نیکنار ا در
روش   م،ی آن هست یمرز  طیمسئله در شرا لیو تحل قیدق جیدنبال نتا

منظم در  یکه شبکه بند لیدل نیا به  .ستیتفاضل محدود چندان کارآمد ن
 .دهد ی کاهش م  ی مرز مسئله، دقت را به طور محسوس  ی حوال

 یبند جمع 

معادالت   یش تفاضل محدود در حل عددرو ی مقاله به بررس نیا در
از  یار یحل بس یروش برا نی ا .میپرداخت ی و جزئ ی خط لیفرانسید

  ،یمختلف از جمله هواشناس یدر حوزه ها  دهیچیپ لیفرانسیمعادالت د 
از نرم   یار یبس  در .ردیگ ی مورد استفاده قرار م یو لرزه نگار   کیزیاختر ف

از   زیو... ن (Comsol) ، کامسول(Fluent) مانند فلوئت یکاربرد یافزار ها
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 در .شود یاستفاده م  لیفرانسیمعادالت د یحل عدد یروش برا نیا
 یحل عدد یابزارها  نی از بهتر ی کیروش به عنوان  ن ی ا یر یادگی تینها

  یی باال ت یمتخصصان و مهندسان از اهم یبرا لیفرانسیمعادالت د 
 برخوردار است. 


