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تاریخ هحاسثات عذدی
آضکار است کِ زهیٌِ هحاسثات عذدی تا حضَر کاهپیَتر تا تَجِ تِ خَاظ کاهپیَتر در
هَرد لذرت تفکیک  ،کار هستور ٍ تکراری ٍ عذم ًیاز تِ َّش ٍ خاللیت دچار یک تَسعِ
ّیجاًی در سال ّای اخیر ضذُ ٍلی تاریخچِ ی هثاحث هحاسثات عذدی هاًٌذ تحث درًٍیاتی
خطی تِ تیص از  2000سال پیص تاز هیگردد .
کتاب ّای زیادی در هَرد سادُ سازی هحاسثات ترای هحاسثات دستی تالیف ضذُ ٍلی تا
ٍجَد یک کاهپیَتر ٍ یک ًرم افسار ریاضی تَاًوٌذ کارترد چٌذاًی ًذارًذ .

کارتردّا کلی :
- 1رًذ سازی اعذاد
- 2آیٌذُ پژٍّی هعادالتی کِ در دسترس ًیستٌذ
- 3تمریة یک رٍیذاد تا یک هعادلِ (هی تَاى تِ یک هعادلِ پیچیذُ هاًٌذ یک
رٍیذاد ًگاُ کرد)
- 4حل هعادالت دیفراًسیلی
- 5پیذا کردى ثاتت ّای گٌگ
- 6تْیٌِ سازی
تا تَجِ تِ ایي کِ هَضَع ایي تحمیك کارترد هحاسثات عذدی در هٌْذسی خصَصا رضتِ
رتاتیک تا پَضص الکترًٍیک  ،هکاًیک ٍ ًرم افسار است هَارد فَق تا دیذ لسٍم ٍ کارترد در ایي
رضتِ ّا هَرد تررسی لرار گرفتِ اًذ .

- 1رًذ سازی اعذاد
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الف – افسایص سرعت
لسٍم یا هسایا :
 - 1کاّص دهای سیستن  ،افسایص تازدُ هصرفی ٍ عور سیستن
- 2رسیذى سرعت کاهپیَتر تِ زهاى ٍالعی یعٌی کاهپیَتر هی تَاًذ یک
فرآیٌذ  1ثاًیِ ای را در  1ثاًیِ پردازش کٌذ (پردازش زًذُ )  :ایي عول
تاعث اضافِ ضذى لاتلیت ّایی از جولِ خرٍجی هستمین صذا ٍ تصَیر
از ًرم افسار هی ضَد .
- 3رسیذى تِ لطعات جاًثی

 :تسیاری از لطعات جاًثی الکترًٍیک یا

سٌسَر ّا هحذٍدیت زهاًی دارًذ یعٌی عولکرد آى ّا در صَرتی کِ راس
زهاى هطخصی تررسی ًطَد دچار هطکل هی ضًَذ  .هاًٌذ ترخی سٌسَر
ّای ضیویایی هثل سٌسَر  MQ1-9یا سیستن ّای خرٍجی ّوسهاى
هثل GPS-MODULES

چگًَِ رًذ سازی اعذاد تاعث افسایص سرعت هی ضًَذ ؟
تا تَجِ تِ ایي کِ ایي افسایص سرعت در سیستن ّای کٌترل
الکترًٍیکی تاثیر تسیار تاالتری دارًذ ًتایج تحمیمات فمط در ایي تخص
گسارش هی ضًَذ .
تا تَجِ تِ هحذٍدیت ّایی کِ در زیر تِ آى ّا اضارُ ضذُ یکی از
ضیَُ ّای رًذ سازی اعذاد اعوال ضریة در ٍرٍدی ّا ٍ خرٍجی ّای
سیستن جْت از تیي تردى هویس ّا کِ ضیَُ تسیار رایج ٍ پرکارتردی
است  .الثتِ ضیَُ ّای گرد کردى ٍ ترش ًیس از ضیَُ ّای کالسیک هطرح
ضذُ در ایي هثحث اًذ .
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