تِ ًام خذا
تکلیف سری ًْن هکاًیک تحلیلی 1
ًَ )1ساًگردٍ تعذی را در ًظر تگیریذ کِ هختصات آى در دستگاُ دکارتی‚ ترحسة زهاى تِ صَرت زیر تَصیف هی ضَد :

یک تیضی است‚ کِ هحَرّای اصلی آى ًسثت تِ هحَرّای

ًطاى دّیذ کِ ضکل هسیر آى در صفحِ ی
چرخیذُ اًذ .زاٍیِ ی

را تعییي کٌیذ ٍ اًذازُ ی قطرّای کَچک ٍ تسرگ تیضی را تِ دست آٍریذ.

راٌّوایی  :هحَرّای هختصات
ّرًقطِ را ترحسة
صَرت

 )2تَاتع

تِ اًذازُ ی زاٍیِ ی

ٍ

را تِ اًذازُ ی زاٍیِ ی

آى ًقطِ تیاى کٌیذ .سپس

تچرخاًیذ تا تِ هحَرّای هختصات

تثذیل ضًَذ .سپس هختصات ٍ

را طَری اًتخاب کٌیذ کِ در هعادلِ ی هسیر تر حسة

ٍ

جولِ ی ضرتذری تِ

ٍجَد ًذاضتِ تاضذ.

را کِ در آى یک عذد هختلط است‚ در ًظر تگیریذ:

ٍ

الف) سری تیلَر تَاتع

را تِ دست آٍریذ.

ٍ

ب) حال در سری تیلَر تِ دست آهذُ ترای ّر یک از تَاتع تِ جای هتغیر

را قرار دادُ ٍ سری تِ دست آهذُ را ارزیاتی کٌیذ .آیا هی تَاًیذ

تَاتعی ترای سری ّای تِ دست آهذُ هعرفی کٌیذ.
(راٌّوایی  :سری تیلَر تَاتع

ٍ

ج) حال تا استفادُ فرم ًوایص ًوایی تَاتع

را در ًظر تگیریذ)
‚ تِ جای هتغیر

ٍ

را قرار دادُ ٍ تَاتع تِ دست آهذُ را حساب

کٌیذ.

‚ فرهَلی تستِ ترای

 )3تا استفادُ از فرهَل اٍیلر
تیاتیذ.
(راٌّوایی :

) (

∑

)

ٍ

تر حسة تَاًْای

ٍ

 )4در درس اپتیک هذرى خَاّیذ دیذ کِ از ترّن ًْی اهَاج پراکٌذُ ضذُ از یک تَری پراش تر رٍی یک پردُ‚ هَجی ًَساًی تِ صَرت زیر
حاصل هی ضَد :
∑

کِ در آى

فرکاًس هَج فرٍدی ٍ

تا استفادُ از فازٍر هَلفِ ی
هَعذ تحَیل  :سِ ضٌثِ 1304/90/3

یک فاز ثاتت است.
ٍ تا استذاللی ٌّذسی هقذار سری فَق را تِ دست آٍریذ.

