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𝑓𝑓(𝑧𝑧)نشان دهید تابع مختلط   -1 = 𝑧𝑧2𝑧𝑧̅  اي تحلیلی نیست.   در هیچ نقطه 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)نشان دهید در مختصات قطبی و براي تابع   -2 = 𝑢𝑢(𝑟𝑟,𝜃𝜃) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟,𝜃𝜃)گردند:  ، شرایط کوشی ـ ریمان به شکل زیر تبدیل می 
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𝑓𝑓(𝑧𝑧)فرض کنید  -3 = (ln 𝑟𝑟)2 − 𝜃𝜃2 + 2𝑖𝑖𝜃𝜃 ln 𝑟𝑟  که در آن𝑟𝑟 > 𝜋𝜋−و  0 < 𝜃𝜃 < 𝜋𝜋  است، نشان دهید𝑓𝑓  و  0براي−𝜋𝜋 < 𝜃𝜃 < 𝜋𝜋 
 را تعیین کنید.   𝑓𝑓′(𝑧𝑧)پذیر است. سپس  مشتق

𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼تحت چه شرایطی  -4 cos𝛽𝛽𝛽𝛽 هارمونیک است؟ 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)براي هر یک مزدوج هارمونیک آن را محاسبه کرده و تابع  .  یک از توابع زیر هارمونیک هستندکدام   -5 = 𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖    را بر حسبz    .بنویسید 

2𝑥𝑥𝛽𝛽(الف)  + 3𝑥𝑥𝛽𝛽2 − 2𝛽𝛽3     (ب)𝑒𝑒−2𝛼𝛼𝑥𝑥 sin(𝑥𝑥2 − 𝛽𝛽2) 

 نقاط ناپیوستگی توابع زیر را تعیین کنید:  -6

cot(الف)  𝑧𝑧    (ب)tan(𝜋𝜋𝑧𝑧)(𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧)      (پ)coth 𝑧𝑧   (ت)tanh(𝜋𝜋𝑧𝑧)(𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧) 

 نشان دهید:  -7

sın (الف) 𝑧𝑧������ = sin 𝑧𝑧̅          (ب)cosh(2𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2𝑧𝑧 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠ℎ 2𝑧𝑧 

 را بیابید.    𝑧𝑧𝑧𝑧هاي حقیقی و موهومی  بخش  -8

sinمعادله   -9 𝑧𝑧 =  را حل کنید.   3

𝑓𝑓(𝑧𝑧)هرگاه   -10 = 𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖  و𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑠𝑠(𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽2) + 𝑥𝑥 − 2𝛽𝛽  باشد، آنگاهu   .را بیابید 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)  در صورتی که تابع -11 = 𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖  تحلیلی و𝑖𝑖 = − sin 𝑥𝑥 sinh𝛽𝛽  باشد، آنگاهu   .را بیابید 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝛽𝛽)یک مزدوج همساز تابع  𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛽𝛽)اگر تابع  -12 = (𝑥𝑥2 − 𝛽𝛽2 + 1)2 − 4𝑥𝑥2𝛽𝛽2  باشد، آنگاه با شرط𝑖𝑖(0,0) =   𝑖𝑖(1,1)مقدار  0
 دست آورید. را به

𝑓𝑓(𝑧𝑧)اگر تابع   -13 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝛽𝛽) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛽𝛽)  تحلیلی و𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝛽𝛽) = 𝑒𝑒𝛼𝛼2−𝑥𝑥2 cos 2𝑥𝑥𝛽𝛽   باشد، ضابطه𝑓𝑓(𝑧𝑧) دست آورید. را به 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝛽𝛽)تابع   𝑏𝑏و  𝑎𝑎با کدام مقادیر  -14 = 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝛽𝛽2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝛽𝛽 همساز است؟ 

𝑧𝑧𝑒𝑒�یک عدد مختلط باشد، حاصل عبارت   zاگر  -15
𝜋𝜋
3𝑖𝑖 − 𝑧𝑧� دست آورید. را به 
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