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 )1با توجه به تعر يف گروه،
الف) نشان دهيد که دوران در  9بعد تشکيل گروه مي دهد.
ب) سپس نشان دهيد که دوران يک گروه ) SO(3مي باشد.
ج)سپس بحث کنيد که متعامد بدون اين گروه چگونه باعث مي شود که طول يک بردار کميت ناوردا باشد.
د) آيا شرط تعامد گروه دوران را مي توان با فرض ناوردايي طول بردار نشان داد؟
 )7اگر نيروي  Fبه صورت ز ير معلوم باشد
( )

)

(

عبارت هاي ز ير را بيابيد:
الف)
ب)
ج) پتانسيل اسکالر )

(𝜑 به گونه ايي که 𝜑

 )9در اين مسئله مي خواهيم دوره اي کوتاه بر روش حل معادالت ديفرانسيل مرتبه  7خطي داشته باشم و همچنين روشي
خاص را براي حل معادالت غير خطي ارائه دهيم.
̇ را که در آن  Aيک ثابت مي باشد را بدست آورده و نمودار ) x(tرا به ازاي

الف -جواب معادله ديفرانسيل
يک شرط اوليه دلخواه رسم کنيد.
اکنون معادله زير را در نظر بگيريد.

̈

̇
که در رابطه فوق  9 a,b,cثابت حقيقي مي باشند.
براي حل معادله فوق متغير هاي

و

را به صورت

ب -معادله ديفرانسيل مربوط به 𝞱 را بر حسب
پ -بردار  xرا به صورت ) (

و̇

و

تعريف مي کنيم.

و مشتقات آن ها باز نويسي کنيد.

⃗ تعريف مي کنيم .نشان دهيد که :
⃗

̇

که در رابطه فوق  Aيک ماتريس ثابت است که بايد تعيين کنيد.
ت -ويژه مقادير و ويژه بردار هاي ماتريس  Aرا بدست آوريد.
ث -با کمک جواب قسمت باال کلي ترين جواب را براي ) ( ⃗ را بدست آوريد و از روي آن جواب ) ( را تعيين
کنيد.
1

بر حسب

ج -با در نظر گرفتن يک شرط اوليه دلخواه ،نمودار

را به ازاي  9شرط زير رسم کنيد.





يک جمله به صورت زير اضافه کنيم

اکنون فرض کنيد که به معادله مربوط به

̈
براي سادگي ضريب  bرا برابر  0گذاشتيم.
حال مي خواهيم معادله فوق را به ازاي مقادير کوچک

حل کنيم.براي اينکار  7فرض زير را در نظر بگيريد.

را برابر  0مي گيريم



توان هاي  9به باالي



جواب معادله ديفرانسيل فوق را يک تابع پيوسته و مشتق پذير از پارامتر

فرض مي کنيم

با توجه به  7فرض فوق مي توان نوشت :
) (
که در رابطه فوق

و

توابعي متسقل از

ح -با توجه به فرض فوق معادله ديفرانسيل

) (

) (θ

) (

و وابسته به زمان ( چرا؟) مي باشند که مي خواهيم تعيين کنيم.
را بر حسب

و

باز نويسي کنيد.

اکنون تقاضا مي کنيم که معادله اي که در قسمت ح بدست آورده ايد به ازاي بازه اي پيوسته از  εبر قرار باشد .بنابراين
مي توان قاعده زير را در نظر گرفت :
∑]
خ -اکنون در جواب قسمت ح با مساوي قرار دادن جمالت مرتبه  0نسبت به
جواب بدست آمده با جواب قسمت ث هم خواني دارد.
د( ) -

را تعيين کنيد.

ذ( )-

را تعيين کنيد.

2

[
؛ )(t

را تعيين کنيد و نشان دهيد

 )4مقدار انتگرال هاي ز ير را بر حسب  rو مشتقات آن محاسبه کنيد:
توجه  :منظور از rاندازه ي  ،وrبردار است ،همين تفاوت در مشتقات آن هم هست.
)̈ ̇
)

̇
̇

(∫

̇

̈

(∫
∫
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