
 سر فصل درس هندسه منیفلد

 

: تعریف و خواص اولیه منیفلد هفته اول  

شامل تعریف منیفلد مثالهایی از آن و مثالهایی که دارای برخی خواص بوده و برخی دیگر نباشد. بررسی 
 خواص اصلی منیفلد مانند فشرده موضعی بودن و همبند موضعی بودن و....

ساختار دیفرانسیل روی : هفته دوم  

شامل تعریف دیفرانسیل پذیری و ساختن اطلس و بررسی دالیل ارایه ساختار تا بتوان مفهوم مشتق پذیری 
 توابع را روی آن ارایه کرد تعریف مشتق پذیری توابع روی منیفلد و ارایه مثال.  

: منیفلدهای خارج قسمتی هفته سوم  

فضا تا فضای خارج قسمت آن یک  تعریف رابطه هم ارزی باز رود منیفلدها و ارایه شرایطی روی

ثال منیفلد خارج قسمتی تصویری حقیقی و گراسمان منیفلد گردد و ارایه م  

: زیرمنیفلدها هفته چهارم  

شرایط کافی  ارایه شامل تعریف انواع زیرمنیفلد شامل زیرمنیفلد ایمرشن و زیرمنیفلد ایمبدد)منظم( و
مثال.  به منظم و دادنبرای تبدیل زیرمنیفلد ایمرشن   

گروه های لی و ساختار منیفلدی آن  :هفته پنجم  

تعریف گروه لی و ارایه مثال از آن و بررسی شرایط الزم برای زیرگروه لی و ارایه زیرگروه لی 
 متعامد و تبدیالت خطی 

: فضای مماس منیفلد هفته ششم  

الهایی از آنها تعریف فضای مماس و ارایه قضایا جهت یافتن پایه های فضای مماس و دادن مث  

: میدان های برداری هفته هفتم  

تعریف میدان برداری مماسی و آوردن میدان های برداری روی منیفلدها از جمله استوانه و هذلولیگون 
 یکپارچه 

دیفرانسیل معادالت : هفته هشتم  

معادالت تعریف معادله دیفرانسیل و رابطه آن با میدان های برداری و بررسی مثالهایی از شامل 

 دیفرانسیل با روش حل به کمک میدان های برداری

: بررسی ساختار جبرلی روی میدان های برداری هفته نهم  

تعریف جبرلی و ساختن میدان های برداری به عنوان جبر لی و توضیح مشتق یک میدان برداری در 
 جهت میدان برداری دیگر با جبر لی روی میدان های برداری



بینهایت کوچک : مولد هفته دهم  

تعریف عمل گروه حقیقی روی منیفلدها و بررسی وجود مولد بینهایت کوچک روی منیفلد که میدان 
قضیه فربینیوس برداری ها را تولید می کند و ارایه شرایط کافی و الزم برای   

: فرم های دیفرانسیلهفته یازدهم  

 دیفرانسیل فرم ها و رابطه جواب با منیفلدها

: متریک ریمانی هفته دوازدهم  

 تعریف متریک ریمانی روی منیفلد و بررسی خواص آن

انتگرال روی منیفلد  :سیزدهم هفته  

 تعریف انتگرال و ارایه مثال از آن و بررسی قضیه استوکس روی آن 

قضایای اولر و ارایه مثال از استفاده این قضایا : چهاردهم هفته  

مشکالت دانشچویان : مروری بر فصول گذشته و رفعهفته پانزدهم  

: ارایه مفاهیم همولوژی روی منیفلدها و تعریف التصاق روی آنهفته شانزدهم  


