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نمایید و تا اعالم نمرات نهایی درس، فایل ارسال    EngMath.srbiau@gmail.com  به آدرسلطفاً پاسخ تمرین را  
 خود را پاك نکنید! 

 
  توابع مختلط  :دومفصل 

 
limمقدار   .۱

𝑧𝑧→𝑖𝑖
𝑧𝑧2   و پیوستگی تابع𝑤𝑤 = 𝑧𝑧2  در𝑧𝑧0 = 𝑖𝑖  .را بیابید 

limمقدار   .۲
𝑧𝑧→0

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑧𝑧2)
|𝑧𝑧|2

𝑤𝑤و پیوستگی تابع    = 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑧𝑧2)
|𝑧𝑧|2

𝑧𝑧در   =  را بیابید.  0

 توابع زیر را بدست آورید.مشتق  .۳

a) 𝑤𝑤 = 𝑧𝑧2   

b) 𝑤𝑤 = 𝑧𝑧̅   

c) 𝑤𝑤 = |𝑧𝑧|2 

d) 𝑤𝑤 = 𝑒𝑒𝑧𝑧 

e) 𝑤𝑤 = cos (𝑧𝑧) 

f) 𝑤𝑤 = 𝑧𝑧9 

𝑤𝑤مشتق تابع   .٤ = (𝑅𝑅𝑒𝑒(𝑧𝑧))2 + 𝑖𝑖(𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑧𝑧))2  .را بدست آورید 

𝑤𝑤در تحلیلی بودن تابع   .٥ = |𝑥𝑥 + 𝑦𝑦| + 𝑖𝑖|𝑦𝑦 − 𝑥𝑥|  .در صفحه مختلط بحث کنید 

𝑢𝑢همساز بودن یا نبودن  .٦ = 𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2  .را بررسی کنید 
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𝑢𝑢مزدوج همساز  .۷ = 𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2   را بیابید و تابع تحلیلی𝑓𝑓(𝑧𝑧) = 𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖  را برحسبz  .بنویسید 

۸. a  را چنان بیابید که𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎sin (2𝑦𝑦)  .همساز شودv  مزدوج همساز آن را بیابید و تابع تحلیلی𝑓𝑓(𝑧𝑧) =

𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖  را برحسبz .بنویسید 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)اگر  .۹ = 𝑢𝑢(𝑟𝑟,𝜃𝜃) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟, 𝜃𝜃)   تابعی تحلیلی باشد و𝑢𝑢 = −𝑟𝑟3𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠3𝜃𝜃 تابع ,f(z)  را برحسبz  

 بیابید. 

,𝑢𝑢(𝑟𝑟تابع پتانسیل  .۱۰ 𝜃𝜃) = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑟𝑟 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝜃𝜃  در مختصات قطبی داده شده است. تابع مزدوج همساز آن یعنی

v(r,𝜃𝜃)  .را بدست آورید 

,𝜑𝜑(𝑥𝑥تابع   .۱۱ 𝑦𝑦) = 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥𝑦𝑦2    همساز می باشد. تابع مختلط تحلیلیG    ازمتغیرz    را به گونه اي تعیین نمایید

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅که  = 𝜑𝜑   . 

𝑓𝑓(𝑧𝑧)براي تابع  .۱۲ = �
�̅�𝑧2

𝑧𝑧
,   𝑧𝑧 ≠ 0

0,   𝑧𝑧 = 0
 آیا روابط کوشی ریمان صادق است؟ پیوستگی آن نیز چگونه است؟  

𝑓𝑓(𝑧𝑧)براي تابع  .۱۳ = �
𝑎𝑎3−𝑦𝑦3

𝑎𝑎2+𝑦𝑦2
+ 𝑖𝑖 𝑎𝑎

3+𝑦𝑦3

𝑎𝑎2+𝑦𝑦2
,   𝑧𝑧 ≠ 0

0,   𝑧𝑧 = 0
 آیا روابط کوشی ریمان صادق است؟ آیا مشتق دارد؟ 

 .اشیدپیروز ب


