
اربردهای آن در مهندسی ک ، اهداف ، جایگاه و اهمیت آن در رشته مهندسی صنایع وس دانشجویان با مفاهیم جبر خطیدر این در   

 آشنا می شوند. محتوای آموزشی درس بصورت زیر است،

 مطالب درس                                                                              زمان

مربع، ) معرفی ماتریس های خاص  مروری بر قواعد و عملیات جبری بردارها و ماتریس ها، مقدمه ای بر بردارها و ماتریس ها: 1هفته 

 ...(متعامد-هرمیتی -مثلثی، متقارن

، و ماتریس های مقدماتی  تعریف عملیات سطری مقدماتی، نمایش ماتریسی آنمعرفی دستگاه معادالت جبری خطی و    2هفته 

  سطری پلکانیماتریس 

 3هفته 

با استفاده از عملیات  ) قطری یا مثلثی کردن ماتریس ضرایب دستگاهبه روش حذفی گوس حل دستگاه معادالت خطی   

 حجم ، تعیینبا استفاده از ماتریس های مقدماتی فرم سطری پلکانی کاهش یافته، محاسبه ماتریس معکوس ،(سطری مقدماتی

 محاسبات الگوریتم ها، معرفی دستگاه معادالت سازگار و ناسازگار

 ها و کاربرد آنها در حل دستگاه معادالت جبری خطی و تجزیه چالسکی ماترس LU تجزیه دستگاه معادالت جبری خطی:   4هفته 

مفهوم میدان و فضای برداری، مفهوم زیر فضای برداری، زیرفضای ستون های ماتریس، فضای پوچی ماتریس،  فضاهای برداری:   5هفته 

 رتبه ماتریس.، استقالل خطی و وابستگی خطی بردارها، مجموعه مولد

 و ماتریس انتقال پایه، مفهوم فضای گستره. تغییر پایه در فضاهای برداری مفهوم پایه و بُعد در فضای برداری فضاهای برداری:   6هفته 

  مربعات، تصاویر متعامد و حل معادالت نرمال دستگاه معادالت ناسازگار و طرح مسئله حداقل متعامد سازی:   7 هفته

، ترکیب تبدیالت خطی، تبدیل پوشا، تبدیل هسته و برد تبدیل خطی، های مقدماتیتعریف، مثال و ویژگی :خطی هایتبدیل  8 هفته

 یک به یک و نامنفرد، تبدیل معکوس.

 رتبه و پوچی تبدیل خطی، اثر تغییر پایه بر ماتریس تبدیل خطی ،خطیماتریس تبدیل   9 هفته

 10 هفته
 محاسبه معکوسدترمینان، بسط دترمینان، ماتریس الحاقی، های ویژگی: تعریف و محاسبه با استفاده از تعریف، دترمینان

 ماتریس با استفاده از ماتریس الحاقی، قاعده کرامر در حل دستگاه

 11هفته 
هامیلتون، محاسبه چندجمله ای  -کیلیتعریف مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه، قضیه  مقادیر ویژه و بردارهای ویژه:  

 های ماتریسی

 12هفته 
تبدیل های همانندی و روش های قطری سازی ماتریس های مربعی و بدست آوردن ماتریس  مقادیر ویژه و بردارهای ویژه:  

 ، جردنبلوکی 

 13هفته 
بدست آوردن و حل معادالت دیفرانسیل ماتریسی، روشهای محاسبه تابع نمایی ماتریسی، روش  مقادیر ویژه و بردارهای ویژه:  

 سالپال تبدیل روش هامیلتون،-کیلی قضیه سری ها،

 های آن، کاربرد در بهینه سازی.تعریف ماتریس معین مثبت و منفی، ویژگی 14 هفته
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 15هفته 
محاسبه رتبه و عدد حالت ماتریس ها، تجزیه تعریف مقادیر منفرد، کاربرد مقادیر منفرد در  تجزیه مقادیر منفرد و کاربردها: 

 کاربرد در محاسبه نُرم ماتریس ها مقادیر منفرد یک ماتریس، کاربرد تجزیه در محاسبه چهار زیر فضای اساسی ماتریس،

 16 هفته
 تریسما تقریب حداقل مربعات، مسئله حل در کابرد معکوس، شبه و معکوس ماتریس محاسبه تجزیه مقادیر منفرد و کاربردها:  

 ها داده سازی فشرده و نویز کاهش در آن کاربردهای و ماتریس رتبه کاهش با ها
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