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  ریاضیات پیشرفته
  سرفصل درس: 

  
 سه) جل 6 ( آنالیز اعداد مختلط -١

 اعداد مختلط و نحوه نمایش این اعداد  - ١-١

 فرم قطبی اعداد مختلط  - ١-٢

 ریمان، معادله الپالس  -معادله کوشی - ١-٣

 توابع نمایی، هایپربولیک و تریگونومتریک - ١-۴

 انتگرال گیري مختلط  - ١-۵

 تئوري انتگرالگیري کوشی  - ١-۶

 توابع تحلیلی مشتق  - ١-٧

 جلسه)  6(  سري ها  -٢
 سري هاي توانی و توابع حاصل شده از این سري ها  - ٢-١

 سري تیلور و مکلورنت  - ٢-٢

 ) Laurent Seriesسري لورنت ( - ٢-٣

 سینگوالریتی، صفرها و بی نهایت ها  - ٢-۴

 ) Residue Integration Methodروش انتگرال باقیمانده ( - ٢-۵
 ) Conformal Mappingنگاشت ساختاري ( - ٢-۶

 خطی تبدیالت کسري  - ٢-٧

 تبدیالت کسري خطی خاص  - ٢-٨

 کاربرد تبدیالت خطی در برخی مسائل مهندسی  - ٢-٩

 جلسه)  PDE's( )6معادالت دیفرانسیل پاره اي ( -٣
 آنالیز فوریه  - ٣-١

 سري فوریه  - ٣-١-١

 مسائل اشتروم لیوویل، توابع متعامد  - ٣-١-٢

 انتگرال فوریه  - ٣-١-٣
 تبدیل فوریه  - ٣-١-۴

 معادالت دیفرانسل پاره اي  - ٣-٢

 مفهوم اساسی  .٣-٢-١
 معادله موج مدلسازي ارتعاشات سیم،  .٣-٢-٢
 حل به روش جدا کردن متغیرها  .٣-٢-٣
 حل داالمبر معادله موج  .٣-٢-۴
 معادله حرارت: حل به کمک روش سري  .٣-٢-۵
 مدلسازي غشاء  .٣-٢-۶

 جلسه)  6(  جبرخطی -۴
 ها، بردارها ماتریس - ۴-١

 ضرب ماتریس ها  - ۴-٢

 معادالت سیستم هاي خطی، حذف گاوسی  - ۴-٣

 استقالل خطی، مرتبه ماتریس، فضاي برداري  - ۴-۴

 حل معادالت خطی  - ۵-۴

 دترمینان ماتریس هاي مرتبه دو و سه  - ۶-۴

 دترمینان، قضیه کرامر - ۴-٧

 ماتریس معکوس، حذف گاوس جردن  - ۴-٨
 مسائل مقدار ویژه: مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه  - ۴-٩

 برخی کاربردهاي مسائل مقدار ویژه  - ۴-١٠

 ماتریس هاي متقارن، متقارن مورب و متعامد  - ۴-١١

 ) Dot Productضرب داخلی ( - ۴-١٢

 ) Cross Productضرب برداري ( - ۴-١٣
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 ع اسکالر و برداري تواب - ١۴-۴
 

 جلسه)  3تئوري حساب تغییرات ( -۵
 مقدمه  -۵-١

 اپراتور حساب تغییرات  -۵-٢

 فانکشنال ها  - ۵-٣

 تغییرات مرتبه اول فانکشنال ها  - ۴-۵

 اصول اساسی حساب تغییرات  - ۵-۵

 بیشینه یابی یک فانکشنال - ۶-۵

 ارائه چند مثال کاربردي  - ۵-٧

  مراجع اصلی:
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  ارزشیابی:
   10%       فصل اول امتحان 
  20%       امتحان فصل دوم   
  20%       امتحان فصل سوم 
  50       ترم   پایانامتحان%   
  نمره  5/1          تمرین 
  نمره  1          کوئیز 

  
  15-  13ساعت   07/1399/ 13شنبه یک: فصل اولتاریخ امتحان 
  15-  13ساعت   08/1399/ 11شنبه یک: فصل دومتاریخ امتحان 
  15- 13ساعت  1399/ 09/09ه شنبیک: فصل سومتاریخ امتحان 
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