
 2 از  1 صفحه
 

 2تکلیف شماره 

 نام درس: ریاضیات مهندسی 

 محمدعلی شفیعیان

 
 
3𝑥𝑥در معادله مختلط   -1 + 2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑥𝑥 + 5𝑖𝑖 = 7 + 5𝑖𝑖  مقادیر اعداد حقیقیx  وy دست آورید.  را به 
 

𝑖𝑖36−𝑖𝑖27مقدار عبارت  -2

𝑖𝑖124−𝑖𝑖12+𝑖𝑖5
 دست آورید. را به 

 

𝑘𝑘حاصل عبارت  -3 = √1+𝑧𝑧2+𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑧𝑧−𝑖𝑖√1+𝑧𝑧2

 دست آورید.  را به 
 
باشند، چه شرط کافی باید برقرار   1الزاویه با رأس قائمه در نقطه  الساقین قائمهرئوس یک مثلث متساوي   𝑧𝑧2و    𝑧𝑧،  1براي آنکه اعداد مختلط    -4

 باشد؟ 

کنند باید بر هم عمود باشندیعنی اختالف زاویه متصل می  1را به    𝑧𝑧2و    1را به    𝑧𝑧الزاویه است، پس بردارهایی که  چون مثلث قائم  ** راهنمایی:

𝜋𝜋بین این دو بردار برابر با  
2

 ند.  اي برابر نیز داشته باشالساقین است، پس این دو بردار باید اندازهباشد، اما چون گفته شده است که مثلث متساوي 
 
𝐴𝐴حاصل عبارت  -5 = (1 + cos𝛼𝛼 + 𝑖𝑖 sin𝛼𝛼)𝑛𝑛 دست آورید.  را به 
 

𝑧𝑧اگر   -6 + 1
𝑧𝑧

= 2 cos𝜃𝜃   باشد، آنگاه حاصل عبارت𝑧𝑧𝑛𝑛 + 1
𝑧𝑧𝑛𝑛

 چیست؟  
 

�𝑖𝑖√3+1�حاصل عبارت  -7
8

27�−1+𝑖𝑖√3�
 دست آورید.  را به  

 
1)مقدار عبارت  -8 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛   را براي مقادیر فرد و زوج𝑛𝑛   .محاسبه نمایید 
 
1اگر   -9 + 𝑖𝑖   ریشه معادله𝑧𝑧5 + 𝑎𝑎𝑧𝑧3 + 𝑏𝑏 =  دست آورید.  را به 𝑏𝑏و   𝑎𝑎باشد، مقادیر  0

 توانید استفاده نمایید.  می 9دست آوردید، در تمرین به 8از آنچه در تمرین  ** راهنمایی:

 

𝑧𝑧حاصل عبارت  -10 = �1 + √3𝑖𝑖 دست آورید.   را به 
 

𝑧𝑧ریشه سوم عبارت  -11 = 1+𝑖𝑖
1+𝑖𝑖+(1−𝑖𝑖)2

 دست آورید.  را به 𝑧𝑧3√یعنی   

 
𝑧𝑧4هاي معادله  ریشه -12 + 𝑧𝑧2 + 1 =  دست آورید.  را به   0

 
1جواب معادله   -13 + 𝑧𝑧 + 𝑧𝑧2 + 𝑧𝑧3 + 𝑧𝑧4 =  چیست؟  0



 2 از  2 صفحه
 

 
1هاي معادله یکی از جواب   -14 − 𝑖𝑖𝑧𝑧 − 𝑧𝑧2 + 𝑖𝑖𝑧𝑧3 + 𝑧𝑧4 = cos𝛼𝛼صورت  به 0 + 𝑖𝑖 sin𝛼𝛼   است. کمترین مقدار𝛼𝛼   در بازه[0,2𝜋𝜋]  چیست؟ 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)تابع   -15 = �̅�𝑧
|𝑧𝑧|2 در چه نقاطی تحلیلی است؟ 

 
�𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑧𝑧�نشان دهید اگر   -16 ≤ 𝑖𝑖باشد، آنگاه   1 ≤  است.  0

 
 پیوستگی و شرایط کوشی ـ ریمان را براي تابع زیر بررسی کنید:   -17

𝑓𝑓(𝑧𝑧) = �

(�̅�𝑧)2

𝑧𝑧
,         𝑧𝑧 ≠ 0

0,               𝑧𝑧 = 0
  

 

|𝑧𝑧−1|نشان دهید مکان هندسی نقاطی که در آن،   -18
|𝑧𝑧+1| = 𝑘𝑘   و𝑘𝑘 ≠ 𝑘𝑘است، یک دایره است. در حالت خاص   1 = 𝑘𝑘یا   1 = مکان هندسی   0

 چیست؟ 
 

𝑧𝑧−3𝑖𝑖�معادله   -19
𝑧𝑧+𝑖𝑖

� =  ها است؟ zمعرف کدام شکل هندسی در صفحه  1
 

𝑧𝑧اگر داشته باشیم   -20 = 𝑥𝑥 + 𝑖𝑖𝑖𝑖   و𝑤𝑤 = 𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖   و𝑤𝑤 = 2
𝑧𝑧

 دست آورید.  به vو  uرا بر حسب  xآنگاه مقدار  
  

 
 
 

 گشودن آموز  شی در جهان بال و پر خو

 نتوان با پر و بال دگران  دنیپر که
 اقبال الهوري 

 
 
 
 
 
 
 
 


