
 تِ ًام خذایی کِ جاى را فکزت آهَخت

 4931دی  2چْار ضٌثِ تاریخ تحویل: مهندسی     ریاضیات            مرین متلبت               

 ي اوتگرال فًربٍ سریٍ فًریٍ

سهس  تهِ اسای   تذسهت آٍریذ. دسهتی   سزی فَریهِ ی آى راتوهَرت  تاتع هتٌاٍب سیز را در ًظز تگیزیذ. اتتذا  سَال یک:

n=10,20,50  .آیا در سزی تذست آهذُ را در هتلة رسن کٌیذn  ّای تشرگ سزی فَریِ تزاتز تا خَد تاتع هی ضَد؟ 

                      ( )  {
                                          
                                   

 

در هتلهة رسهن    w=[-100,100]را تهِ اسای   F(w)تثذیل فَریِ تاتع سیزرا اتتهذا توهَرت دسهتی کهل کٌیهذ.      سَال دٍ :

کٌیذ.ّوچٌیي راتطِ ی پارسَال را تزای ایي تثذیل تحقیق کٌیذ.)راٌّوایی: تزای ایي کار رٍی یک تهاسُ ی هحهذٍد ٍ تهشرگ    

 اًتگزال گیزی را تا هتلة اًجام دّیذ.(

 

گیث  چیست؟اتتذا تاتعی را هثال تشًیذ کِ سزی فَریِ ی آى دارای پذیذُ ی گیث  هاًٌذ ضکل سیز پذیذُ ی  سَال سِ:

تاضذ تاضذ.تارسن تعذاد سیاد اسجوالت سزی فَریِ پذیذُ ی گیث  را 

 ًطاى دّیذ.ًظز خَدرا در هَرد ایي پذیذُ تٌَیسیذ.

 

 

 

 

 

 اعذاد هختلط :

را     در ًزم افشار هتلة تا ًقطِ گذاری تذست آٍریهذ .       را تحت  1 >|(   )  |ًگاضت ًاکیِ ی  یک:سَال 

 رقن دّگاى ضوارُ ی داًطجَیی خَد فزض کٌیذ.

 



  تاتع هختلط  سَال دٍ :
    

  (   )
ًزم افشار هتلة رسن کٌیذ ٍ اس رٍی ضهکل ًقطهِ ی    cplxmapرا تَسیلِ ی دستَر   

 .را رقن دّگاى ضوارُ ی داًطجَیی خَد فزض کٌیذ    تکیي را تعییي کٌیذ.جشییات ایي دستَر را ضزح دّیذ.

 

تا هتلة تذست آٍریذ.آیا  را اتتذا اًتگزال سیز را تِ رٍش هاًذُ ّا توَرت دستی کل کٌیذ ٍ سس  هقذار اًتگزالسَال سِ: 

 اًتگزال گیزی را اًجام دّیذ( intًتایج یکساى است؟)راٌّوایی : تا دستَر 

  ∫
  

    

   

 

 

 

 هعادالت هطتقات جشیی:

 هعادلِ ی ًخ هزتعص دٍسز تستِ  سیز را کل کٌیذ.سس  آى را در هتلة ضثیِ ساسی کٌیذ.سَال یک : 

 

 

             (   )      (   )   ( ) 

 

 ي برای آقای محمد حسیىی ایمیل ومایید. )ومرٌ دارد( حل کىید داوشجًیان گرامی سًاالت فًق را حتما بٍ عىًان تمریه

مرکووس  در 02تووا  01 صووه آذر  2 ريز چُووار شووىهٍامتحووان مت وو   سووًاالت فووًق میهاشوود. شووهیٍسووًاالت امتحووان 

 )میتًاوید لپ تاپ خًد را َمراٌ بیايرید.( .سار می شًدمسجد برگ کامپیًتر طهقٍ َمکف ساختمان

 

 ایویل دّیذ.  Engmath94@gmail.comدر صَرت داضتي سَال یا اتْام تِ 

 ارسال ًواییذ.  Engmath94@gmail.comٍ یک گشارش کاهل تِ   file-mپاسخ ّای توزیي ّا را در غالة 

کساًی کِ توزیي سزی ّای قثل را تحَیل % 24% اهتحاى ٍ 14 است.ًوزُ ی پایاًی ضوا هزتَط تِ ایي توزیي  % 14تذکز : 

  .دادُ اًذ

 

 

 ّوَارُ هَفق تاضیذ
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