رياضی مهندسی
ترم دوم ٩٢
مدرسين :محمد تقی جهانديده ،بيژن طائری ،حميد رضا ظهوری زنگنه
ﺳﺮ ﻓﺼﻞ قسمت اول درس :آناليز فوريه و کاربرد آن در حل معادﻻت ديفرانسيل با مشتقات جزئی
 -١مجموعههای متعامد ،سری فوريه مثلثاتی ،سری فوريه سينوسی و کسينوسی ،کاربرد سری فوريه در محاسبهی سریهای عددی
 -٢انتگرال فوريه ،انتگرال فوريهی سينوسی و کسينوسی ،کاربرد انتگرالهای فوريه در محاسبهی انتگرالهای ناسره
 -٣مسائل اشتورم-ليوويل
 -۴حل معادﻻت گرمای يک بعدی در حالت های متناهی ،نيمه متناهی و نامتناهی ،حل معادﻻت گرمای ناهمگن
 -۵ﻣعادله ﻻپﻼس در دستگاه دکارتی و قطبی
 -۶حل معادﻻت موج يک بعدی در حالت های متناهی ،نيمه متناهی و نامتناهی ،حل معادﻻت موج ناهمگن ،روش داﻻمبر در حل
معادلهی موج نامتناهی
ﻣﻨﺎﺑﻊ درس:
 -١رياضﯽ مهندسی ،بيژن طائری ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان١٣٩٢ ،
 -٢معادﻻت ديفرانسيل مقدماتی مسائل مقدار مرزی )جلد دوم(  ،ترجمه علی اکبر بابايی و حميدرضا ظهوری زنگنه ،انتشارات
شيخ بهايی١٣٧٨ ،
ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻗﺴﻤﺖ دوم درس :توابع مختلط
 -١دستگاه اعداد مختلط و خواص مقدماتی آن ،نمايش قطبی اعداد مختلط ،ريشههای واحد و حل معادلهها در دستگاه اعداد مختلط.
 -٢توابع مختلط ،بررسی تابع نمايی ،توابع مثلثاتی ،هذلولوی ،لگاريتمی ،نمای مختلط
تعيين برد تابع مختلط
 -٣ﻧﮕﺎﺷﺖهای ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻧﮕﺎﺷﺖهای ﺧﻄﯽ و خطی –کسری
 -۴حد و پيوستگی توابع مختلط )به طور بسيار ﻣﺨﺘﺼﺮ( ﻣﺸﺘﻖپذيری توابع مختلط ،معادﻻت کشی-ريمان ،مشتق توابع مختلط در
مختصات قطبی ،توابع تحليلی و خواص مقدماتی آنها ،توابع همساز
 -۵انتگرال توابع مختلط ،قضايای کشی ،انتگرال کشی و تعميم آن ،کاربردهای قضيهی انﺘگرال کشی ،قضيه ليويل
 -۶سریهای تيلور و لوران ،کاربرد سری لوران در محاسبهی انتگرالهای مختلط ،قضيه ماندهها
 -٧کاربرد انتگرال توابع مختلط در محاسبهی انتگرالهای حقيقی
منابع درس:
 -١رياضی مهندسی ،بيژن طائری ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان١٣٩٢ ،
2- R. V. Churchil, J. W. Brown, R. F. Verhey, Complex analysis and application, McGraw-Hill, Inc. 1976.
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