
   رياضی مهندسی

  ٩٢ دومترم 
    حميد رضا ظهوری زنگنه، بيژن طائریمحمد تقی جهانديده، : مدرسين  

  

  آناليز فوريه و کاربرد آن در حل معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئی : درسقسمت اول  سر فصل 

 های عددی ی سریفوريه در محاسبه سينوسی و کسينوسی، کاربرد سری فوريه فوريه مثلثاتی، سری سری های متعامد،مجموعه -١

 های ناسرهی انتگرالهای فوريه در محاسبهی سينوسی و کسينوسی، کاربرد انتگرالانتگرال فوريه، انتگرال فوريه  -٢

 ليوويل-مسائل اشتورم -٣

  های متناهی، نيمه متناهی و نامتناهی، حل معادالت گرمای ناهمگنحل معادالت گرمای يک بعدی در حالت  -۴

 عادله الپالس در دستگاه دکارتی و قطبیم  -۵

، روش داالمبر در حل های متناهی، نيمه متناهی و نامتناهی، حل معادالت موج ناهمگنحل معادالت موج يک بعدی در حالت -۶

  ی موج نامتناهی معادله
 

   :درسمنابع 

  ١٣٩٢، دانشگاه صنعتی اصفهانجهاد دانشگاهی انتشارات بيژن طائری، ، مهندسی یرياض -١

، ترجمه علی اکبر بابايی و حميدرضا ظهوری زنگنه، انتشارات )جلد دوم(ديفرانسيل مقدماتی مسائل مقدار مرزی معادالت  -٢

 ١٣٧٨بهايی،   شيخ

  توابع مختلط : درسدوم قسمت  سر فصل 

  . ها در دستگاه اعداد مختلطحل معادله های واحد ودستگاه اعداد مختلط و خواص مقدماتی آن، نمايش قطبی اعداد مختلط، ريشه -١

  توابع مختلط، بررسی تابع نمايی، توابع مثلثاتی، هذلولوی، لگاريتمی، نمای مختلط  -٢

  تعيين برد تابع مختلط

  کسری –و  خطی خطی های نگاشت  ،مختلط هاینگاشت -٣

ريمان، مشتق توابع مختلط در -تلط، معادالت کشیپذيری توابع مخمشتق) مختصربسيار به طور (حد و پيوستگی توابع مختلط  -۴

  ها، توابع همسازمختصات قطبی، توابع تحليلی و خواص مقدماتی آن

  گرال کشی، قضيه ليويل تی انانتگرال توابع مختلط، قضايای کشی، انتگرال کشی و تعميم آن، کاربردهای قضيه -۵

  هامانده های مختلط، قضيهی انتگرالبههای تيلور و لوران، کاربرد سری لوران در محاسسری -۶

  های حقيقیی انتگرالکاربرد انتگرال توابع مختلط در محاسبه -٧

  : منابع درس

 ١٣٩٢، رياضی مهندسی، بيژن طائری، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان -١

2- R. V. Churchil, J. W. Brown, R. F. Verhey, Complex analysis and application, McGraw-Hill, Inc. 1976. 

  

  ٣٠:١٧ساعت  ١٣٩٣ بهشت اردی ٢شنبه  سه تاريخ  درصد در ۵٠به ارزش         ترمامتحان ميان

  درصد  ۵٠به ارزش       امتحان پايان ترم


