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بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع)مطالبی که هر هفته در کالس مورد 

منبعشرحعنوانهفته
در محاسبات مهندسی نقشه برداريجبر خطینقش -مقدمه1

سیالبس درس و مراجع-
بودجه بندي نمره درس -
تمرینات-

3و 2، 1

مهندسی نقشه مساله اساسی در جبر خطی و نقش آن محاسبات -هاي معادالت همزماندستگاه2
برداري

مروري بر روش حذفی گوس در حل یک دستگاه معادالت همزمان-
معرفی مفاهیم ماتریس و بردار از طریق حل یک دستگاه معادالت -

همرمان نمونه (مثال)
هاي حقیقی، مختلط و تعمیم ابعاد یک ماتریس و انواع ماتریس-

مفهوم ماتریس به فضاي توابع
ها در حل دستگاه هاي معادالت هم ضرورت استفاده از ماتریس -

زمان 
یت و شکست (موقتی و کامل) در روش حذفی فقبررسی شرایط  مو-

گوس
، سطر و ستون کلیديمعرفی مفهوم عنصر کلیدي-
معرفی مفهوم دترمینان -
تاکید بر ارتباط بین دو موضوع آخر -

3و 2، 1

ماتریسجمع و تفریق دو یا چند -عملیات جبري روي ماتریس ها3
ضرب اسکالر-
1ضرب یک ماتریس در یک بردار-



ضرب دو ماتریس-
ها (معکوس یک ماتریس)عملیات تقسیم در ماتریس-

عملیات جبري روي ماتریس ها (ادامه) و 4
ماتریس هاي خاص

دترمینان یک ماتریس-
ترانهاده یک ماتریس-
هاي متقارن و پادمتقارنماتریس-
مثلثیماتریس هاي باال و پائین -
ماتریس هاي قطري-
تریس یک ماتریسما-
ماتریس خود توان-
ماتریس نرمال-
ماتریس هاي منفرد و غیر منفرد-

3و 2، 1

هاي معادالت همزمان و برخی از دستگاه5
هاهاي حل آنروش

هاي معادالت همگن و غیر همگندستگاه-
هاي معادالت معین، فرامعین و فرو معیندستگاه-
معادالت سازگار و ناسازگارهاي دستگاه-
روش حذفی گوس: عملیات مقدماتی و قرم سطري پلکانی -
-...
روش کمترین مربعات-

3و 2، 1

تعریف وابستگی و استقالل خطی-استقالل و وابستگی خطی6
3و 2، 1مرتبه یک ماتریس-

فضاهاي برداري یا خطی-فضاهاي برداري یا خطی7
هاي از فضاهاي برداريمثال-
ماتریس ها فضاي پوچ -
فضاي ستونی ماتریس ها-

تعریف ضرب داخلی دو بردار-ضرب داخلی و پایه در یک فضاي برداري8
هاي متعامدبردار-
نرم یا اندازه یک بردار-
محاسبه تصویر یک بردار بر برداري دیگر-
ویژگی هاي نرم و تعمیم این مفهوم -
نرم ماتریس-

3و 2، 1

فضاهاي برداري متعامد-هابرداري و ماتریستعامد در فضاهاي 9
ماتریس هاي متعامد-
تصویر متعامد یک بردار بر یک فضاي برداري-

3و 2، 1

هاي ویژهمقادیر و بردار-یک ماتریسینمایش طیف10
اي هشرایط الزم و کافی براي تجزیه یک ماتریس به مقادیر و بردار-

ویژه
در پردازش تصاویرنمایش طیف یک ماتریس و کاربرد آن -
هاي غیر مربع به فرم طیفی (تجزیه یک نمایش طیفی ماتریس-

ها  و مقادیر منفرد)ماتریس به بردار

3و 2، 1

عدد شرط و پایداري جواب در یک دستگاه 11
معادالت همزمان

پایداري و ناپایداري جواب در یک دستگاه معادالت همزمان-
حتمالی جوابعدد شرط و نقش آن در نا پایداري ا-
هاشرط در فضاي طیف ماتریسدعد-

3و 2، 1

تعریف فرم مربعی-فرم مربعی 12
فرم مربعی اکیدا مثبت، نیمه مثبت، اکیدا منفی و نیمه منفی-
تعبیر هندسی فرم هاي مربعی-

3و 2، 1

تعمیم مفهوم یک ماتریس به فضاي توابع-ها در فضاي توابعماتریس13
نسبت به یک بردارمشتق یک ماتریس -
مشتق یک ماتریس نسبت به یک ماتریس-
قواعد مشتق گیري از ماتریس ها-

3و 2، 1



مشتق فرم مربعی-
مشتق گیري از تریس یک ماتریس-

هاي بلوکیمحاسبه معکوس یک ماتریس بر پایه معکوس ماتریس-برخی روابط کاربردي درماتریس هاي بلوکی14
3و 2، 1و غیره-

-مسایلمجموعه اي از سواالت و نهاییآزمون 15
: نداردفعالیت هاي عملی

، موضوع، میزان ساعت مورد نیازتعداد، گروهی و یا انفراديو سمینارتمرین
مورد نیازمیزان ساعت، توضیح جزئیاتپروژه
مورد نیازمیزان ساعتتوضیح جزئیات، سایر


