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  لفمقدمه مؤ
  
شـامل چهـار فصـل اسـت كـه مطـابق بـا سرفصـل          "يمهندسـ  اتياضـ ير"كتاب با عنوان  نيا

ــوم، تحق ــاتيوزارت عل ــنّ آور ق ــرا يو ف ــته انيدانشــجو يب ــا رش ــ يه ــ يفن ــأل يمهندس  فيت
  .شده است
ــدف ــب ا ااز ار ه ــه مطال ــئ ــنا  ني ــاب، آش ــجو ييكت ــوعات  انيدانش ــب و موض ــا مطال از  يب

رد اســتفاده قــرار ومـ  يو مهندســ كيـ زيگونــاگون علــوم ف يهـا  اســت كـه در شــاخه  اتياضـ ير
 .رديگ يم

ــاز پــيش از حســاب ديفرانســيل و  كامــلدوره  يــك ،يمهندســ يرياضــ كتــابمطالــب  ني
ــرال و  ــادانتگ ــيد تالمع ــول ليفرانس ــال و    يمعم ــادي مث ــداد زي ــامل تع ــر فصــل ش اســت. ه

قبـل از مطالعـه پاسـخ مسـائل،      دانشـجويان م كـه  يكنـ  مـي  پيشـنهاد حل شـده اسـت.    مسئله
ــه  ــائل ب ــل مس ــهح ــه  پرداخت ــه مطالع ــپس ب ــد.    و س ــائل بپردازن ــخ مس ــينپاس ــل  همچن ح

 .در فهم مطالب دارد يزياد بسيار كمكهر فصل،  پاياني هاي تمرين

ــراي ــاده  ب ــن يســازآم ــالش  اي ــر ت ــاداث ــينشــده اســت.  يزي ــهاز  همچن مســئوالن  هم
ــوا  ــژوهش دانشــگاه ه ــرم آمــوزش و پ ــندر چــاپ  كــه ييمحت ــاب اب ــار كت  صــميمانه يهمك

 شود. مي قدرداني، اند داشته

ــ دعــوت مــي گرامــيعمــوم خواننــدگان  از ــا، كتــاب حتمــاليا مشــكالتاز  كــهم يكن را  م
  .آگاه سازند
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 هيفور التيو تبد ها انتگرال ها،يسر
  
  
 
  ي مثلثاتي)  ها (سري 1سريهاي فوريه -1-1
عمل بسط يك تابع بر حسب توابع هموار مانند توابع مثلثاتي از نوع سينوسـي و كسينوسـي    در

اي برخـوردار اسـت. بسـياري از توابـع     تر با مسايل مهندسي از اهميـت ويـژه  براي برخورد ساده
تر اين است كه ايـن توابـع بـر    اي هستند و لذا مناسبيدهچمتناوب در مسايل مهندسي توابع پي

تر شود. يكي از ابزارهاي موثر بسط تري بيان شوند تا تحليل آنها آسان متناوب ساده حسب توابع
 توابع متناوب و حتي غير متناوب در علوم مهندسي استفاده از سريهاي فوريه است.

=: اگر تابع )سري تواني يا سري تيلور( يادآوري ( مشتق  اي از هر مرتبه 0در نقطه ي  (
)ي تواني تابع پذير باشد آنگاه سر ) به صـورت  0حول نقطه  ( ) = ∑ ( − 0)0  

=  است كه در آن ( )( 0)! .  
0در حالت خاص كه  = )باشد سري مكلورن تابع  0 )به صورت  ( ) = ∑ بـه   0	

=آيد كه در آن  دست مي (   است. !(0)(
 

)هنگام نوشتن بسط مكلورن تابع  )، در واقع ( و بـه صـورت     را به صورت توانهـايي از  (
  .نويسيم عبارتهاي جبري مي

                                                      
١ Fourier series 

 فصل
 


