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 ًَاثغ، اًسیكوٌساى ٍ ٌّطهٌساى ؾطظهیي 

کِ زض ؼَل تبضید ّوَاضُ ًمكی ثعضگ زض 

 کطزُ اؾت قکَفبیی توسى ثكطیت ایفب 
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 چکیدُ:

ّبی آى ًبتْی اؾت، ثِ  ؼطح پػٍّكی، ثطای ثطذی اظ رجطّبی ثبًبخ کِ فعبی ؾطقتزض ایي 

پطزاظین. ؾپؽ ثِ هؽبلؼِ ایي ّوبًی تمطیجی پطزاذتِ  اضائِ یک هفَْم رسیس اظ ّوبًی تمطیجی هی

ٍ ًتبیذ کبضّبی ذَز ضا ثب کبضّبی زیگطاى همبیؿِ ذَاّین ًوَز. ّوچٌیي یک هفَْم رسیس اظ 

زاضی  اضائِ ًوَزُ ٍ ثِ همبیؿِ ٍ هؽبلؼِ ایي هفَْم رسیس ثب هفَْم کالؾیک کطاىزاضی ضا  کطاى

ّبی هتٌَع ثطای ًكبى زازى توبیعّبی ایي هفبّین ثب تؼبضیف اظ پیف تؼطیف  پطزاظین. هخبل هی

ّبی تمطیجی ثب همؿَم ػلیِ  زض پبیبى ثِ ثطضؾی اضتجبغ ثیي ٍرَز ّوبًی گطزز. قسُ، اضائِ هی

ط زض رجطّبی ثبًبخ ذَاّین پطزاذت ٍ چٌس ؾئَال ذَة پػٍّكی زض ایي تَپَلَغیک صف

 حَظُ ضا اضائِ ذَاّین ًوَز.

 

 .ّوبًی تمطیجی، همؿَم ػلیِ تَپَلَغیک صفط ،ّب فعبی ؾطقترجط ثبًبخ،  :کلوبت کلیدی

  



ج
 

 فْزست هطبلب:

7 ............................................................................................................................... اٍل فصل9

7..........................................................................................................یمقدماتفیتعار1.1

96 ............................................................................................................................. دٍم فصل2

15....................................................................................................................مقدمه1.1

15..................................................................................................................فیتعار1.1

11...................................................................................................................هامثال1.2

12........................................................................................:یموروثیهایگژیوازیبرخ1.2

27 ............................................................................................................................ سَم فصل3

17....................................................................................................................مقدمه2.1

17...........................................................................................شدهمطرحسئواالتوجینتا2.1

29 ............................................................................................................. :یسیاًگل بِ یفبرس ًبهِ ٍاصُ

33 :ِیًوب

39 :هزاجع

 

  



ح
 

 

 اٍلفصل 

  ٍ هقدهبت تعبریف

 اٍلیِ



7 
 

 

 فصل اٍل 9

 هقدهبتیتعبریف  9.9

هفبّین آًبلیع ثطذی اظ کبفی ثب الظم ٍ ای کِ آقٌبیی  تؼبضیف ٍ همسهبت الظم ثطای ذَاًٌسُ ،زض ایي فصل

 زّین.  اضائِ هی -     , -     , اظ هٌبثغ ضا ًساضز،تبثؼی 

 : تعزیف 9.9.9

کبهل ثبقس  ًبهین اگط هی 1زاض ضا یک رجط ثبًبخ ًطم رجطزاض ثبقس. ایي  رجط ًطمیک (       )  فطض کٌین 

 زض ًبهؿبٍی شیل صسق کٌیس:  ًطم  ٍ 

                         (     )  

 .      زاقتِ ثبقین،       ًبهین ّطگبُ ثطای ّط  ضا ربثزبیی هی  رجط ثبًبخ 

 : تعزیف 9.9.2

کِ ثطاثط اؾت ثب توبم زّین  ًوبیف هی ( ) ضا ثب ًوبز   ّبی رجط ثبًبخ  یب فعبی ؾطقت فعبی کبضاکتطی 

 ذؽی ٍ ظطثی اؾت، یؼٌی   ثِ لؿوی کِ        ًبصفط ّبی ًگبقت

 (    )    ( )   ( )  (  )   ( ) ( )   (         )  

 تعزیف 9.9.3

( )   ̂ ًگبقت اؾت. ػعَی زلرَاُ     ٍ  یک رجط ثبًبخ  فطض کٌین  ثِ صَضت کِ    

 ̂( )  ًبهین. هی   2قَز تجسیل گلفبًستؼطیف هی ( )   ثطای ّط  ( )  

                                                           
1
      

1
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 :تعزیف 9.9.4

 زّین  یک رجط ثبًبخ اؾت. لطاض هی   فطض کٌین

       *        +  

̅̅̅̅  ًبهین ّطگبُ  هی ضا اؾبؾی  رجط ثبًبخ     . 

 تعزیف: 9.9.5

ّطگبُ ًبهین  هی هسٍل چپ- ضا یک ثبًبخ  ( ‖ ‖  ) اؾت. فعبی ثبًبخیک رجط ثبًبخ   فطض کٌین 

(   )ًگبقت زٍذؽی   هَرَز ثبقس ثِ لؿوی کِ:    ٍ حبثت   ثِ     اظ       

  (   )          ‖   ‖   ‖ ‖ ‖ ‖           (         )  

 گطزز. هسٍل ضاؾت ًیع تؼطیف هی- ثِ ّویي ؼطیك ثبًبخ 

 تعزیف: 9.9.6

ضا هزوَػِ توبم تَاثغ ذؽی    ،   یک فعبی ثبًبخ اؾت. فعبی زٍگبى (‖ ‖  )فطض کٌین 

 کٌین: کٌٌس تؼطیف هی هیغ ظیط صسق طکِ زض ق      

‖ ‖     *  ( )      ‖ ‖   +  

 ٍاض، یک فعبی ثبًبخ اؾت. ثب ًطم فَق ٍ اػوبل ًمؽِ   گطزز کِ  احجبت هی

 : تعزیف 9.9.7

زض  +  * ًبهین اگط هی زاضکطاىضا یک ّوبًی تمطیجی   زض  +  *تَض یک رجط ثبًبخ اؾت.   فطض کٌین 

 ،   ثطای ّط ثبقس ٍ  زاضکطاى   

   
 

 ‖     ‖         (   )  
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زاض اؾت،  کِ زاضای یک ّوبًی تمطیجی کطاى  ، ّط رجط ثبًبخ -                   ,ثب تَرِ ثِ 

 ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ  هكَْض اؾت. 6ٍ ؾیٌکلط 5الي-4ّیٍَیت-3لعیِ اذیط ثِ لعیِ کَّي ثبقس. اؾبؾی هی

 زاض ثبقس، زاضین  زاضای ّوبًی تمطیجی کطاى  اگط  -               ̈  ,

  *        +  

 تعزیف: 9.9.8

گیطین  زض ًظط هی    ضا فعبی توبم    هزوَػِ . ( )   یک رجط ثبًبخ ثبقس ٍ   فطض کٌین 

. اظ ̂       کٌین کِ  تؼطیف هی     ضا فعبی توبم    فكطزُ اؾت. ّوچٌیي  ̂     کِ 

 کٌین: ضا ثِ قکل ظیط هؼطفی هی   ؼطفی هزوَػِ 

   *     ( )   +   

یک    اؾت ٍ   ال ثؿتِ اظ  یک ایسُ   ّوچٌیي .      ثِ ٍظَح ثب تَرِ ثِ تؼبضیف فَق زاضین، 

 ثبقس کِ لعٍهب ثؿتِ ًیؿت.  هی  ال اظ  ایسُ

 تعزیف: 9.9.9

ضا یک رجط  ( )  اظ   اؾت. ظیط رجط  7یک فعبی ًبتْی هَظؼب فكطزُ ٍ ّبؾسٍضف  فطض کٌین 

    ، تبثغ    کِ       ضا ثِ ؼَض لَی رسا کٌس. یؼٌی ثطای ّط   ًبهین اگط ًمبغ  هی تبثؼی

( ) ٍرَز زاقتِ ثبقس کِ  ( ) هَرَز ثبقس کِ     ، تبثغ    ٍ ثطای ّط  ( )      .

یک رجط  (‖ ‖  )ثبقس کِ  ‖ ‖زاضای ًطهی هبًٌس   ًبهین اگط  یک رجط تبثؼی ضا یک رجط تبثؼی ثبًبخ هی

یک تبثؼک ثطاظـ   ، یؼٌی ّط ؾطقت اظ ( )   ًبهین اگط  ضا ؼجیؼی هی  ثبًبخ اؾت. رجط تبثؼی 

( )  ِ زض آى یک ّوؿبًطیرتی اؾت ک     اؾت، یب ًگبقت     ضٍی    ( ) . 

 ًوبدگذاری: 9.9.93

 ًكبى ذَاّین زاز.   ضا ثب ًوبز      ال زض حبلت رجطّبی تبثؼی ایسُ

                                                           
2
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 تعزیف:  9.9.99

، یک رجط  یک فعبی ًبتْی هَظؼب فكطزُ ٍ ّبؾسٍضف اؾت. یک رجط یکٌَاذت ضٍی   فطض کٌین 

ثِ قکل ظیط   ‖ ‖کِ ًطم  ( )  اظ   ‖ ‖هؼبزل اؾت ثب ًطم  ‖ ‖اؾت کِ ًطم  (‖ ‖  )تبثؼی 

 گطزز: تؼطیف هی

‖ ‖     *  ( )       +          (    ( ))  

 تعزیف:  9.9.92

ثب هحول فكطزُ   توبم تَاثغ ضٍی ضا فعبی  ( )   یک هزوَػِ ًبتْی اؾت. هزوَػِ   فطض کٌین 

( )   اؾت کِ   ضٍی   یک رجط تبثؼی   ضٍی  ای ثبًبخ کٌین. یک رجط زًجبلِ تؼطیف هی    . 

 تعزیف: 9.9.93

هَرَز     اگط حبثت  ًبهین هی (        ) زاض ظؼیفکطاىضا یک ّوبًی تمطیجی   زض  +  * تَض 

‖  ‖،  ثبقس ثِ لؿوی کِ ثطای ّط   زاقتِ ثبقین:    ٍ ثطای ّط    

   
 

  (   )   ( )             (   ( ))  

(  )     ثِ ؼَض هؼبزل اگط ٍ یب  ( ) . اگط ( )   ثطای ّط     زاض زض  ّط تَض کطاى   

یک رجط ثبًبخ   کٌین کِ  اؾت. ثٌبثطایي، ثطای ارتٌبة اظ هَاضز ثسیْی ّویكِ فطض هی         یک   

( ) ربثزبیی اؾت کِ     . 

 ًکتِ: 9.9.94

ضا یک ّوبًی   زاض زض  یک رجط تبثؼی ثبًبخ ؼجیؼی ثبقس، یک ّوبًی تمطیجی ظؼیف کطاى  زض حبلتی کِ 

اؾتفبزُ  [                   ̈  ]گصاضی زض  ًبهین. ایي ًبم هی (    )زاض  ٍاض کطاى تمطیجی ًمؽِ

ّب ٍ  ز، اظ ًوبزگصاضیقسُ اؾت ٍ چَى هب زض ایي ؼطح پػٍّكی اظ ایي همبلِ ثؿیبض اؾتفبزُ ذَاّین ًوَ

 ّبی ایي همبلِ ًیع اؾتفبز ُ ذَاّین کطز. گصاضی ًبم



11
 

 تعزیف: 9.9.95

 زاض ٍاحس تمطیجی ًؿجی کطاىزاضای یک   گَئین  یک رجط تبثؼی ثبًبخ اؾت. هی  فطض کٌین کِ 

، تبثغ    ٍ  ( ) اظ   اؾت اگط ثطای ّط ظیط هزوَػِ فكطزُ ًبتْی   اظ کطاى  (     )

‖ ‖هَرَز ثبقس کِ       .   ثطای ّط     ( )    ٍ    

 تعزیف:  9.9.96

 زّین: یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ اؾت. لطاض هی  فطض کٌین 

  ( )  {       ∫  ( )      
 

} 

 کٌین: ثِ قکل ظیط تؼطیف هی ضا ظطة پیچف ( )      ثطای ّط 

   ( )   ∫ ( ) (    )  
 

 ∫ (  ) (   )  
 

  

∫  ‖ ‖ٍاض ٍ ًطم  ثب ظطة فَق ٍ اػوبل ًمؽِ   ( )    
 

گطزز کِ آى ضا  تجسیل ثِ یک رجط ثبًبخ هی 

 ًبهین. هی رجط گطٍّی

 تعزیف: 9.9.97

ًبهین اگط  هی 8ضا یک رجط ؾگبل ( )  اظ  ( ) . ظیط فعبی یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ اؾت  فطض کٌین 

 زاضای قطایػ ظیط ثبقس:

 چگبل ثبقس. ( )  زض  ( )  .1

ثطای ّط  ( ) ‖ ‖  ‖ ‖یک فعبی ثبًبخ ثبقس ٍ  ( ) ‖ ‖تحت یک ًطم  ( )  .2

   ( ). 

( ) ‖ ‖لطاض زاقتِ ثبقس ٍ  ( ) زض     ، ( )   ثطای ّط  .3  ‖   ‖ ( )
. 

 پیَؾتِ ثبقس.       ، ًگبقت ( )   ثطای ّط  .4

                                                           
1
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 تعزیف: 9.9.98

هَرَز   ( )    ًبهین اگط  هی پصیط ضا هیبًگیي  یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ اؾت.گطٍُ   فطض کٌین 

( ) ،    ثبقس ثِ لؿوی کِ      ٍ (   ) کِ  ( )    ٍ     ثطای ّط  ( )  

   ( )  .    ثطای ّط  (    )  

 تعزیف: 9.9.99

 فطض کٌین:      ثطای ّط 

  ( )  {    ( )    ∑     ̃

 

   

      ( )      ( ) 
 

 
 

 

 
   ∑‖  ‖ ‖  ‖   

 

   

 } 

( )̃ ،    ثطای ّط کِ زض آى    (   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ٍاض، اػوبل  ثِ ّوطاُ ظطة ًمؽِ ( )  . هزوَػِ ̅

 ثطز ٍ ًطم ظیط  ثِ اضث هی ( )  کِ اظ فعبی ثطزاضی ٍضاحتی 

‖ ‖  ( )     {∑‖  ‖ ‖  ‖ 

 

   

     ∑     ̃

 

   

 } 

( ) ، آًگبُ    اگط  ًبهین. هی 10ّطتؽ-9رجط فیگب تبالهبًکب   گطٍُ  11ضا رجط فَضیِ ( )   

ثِ ؼَض  ( ) یک گطٍُ آثلی ثبقس، آًگبُ   ، اگط -               ,ًبهین. ثب تَرِ ثِ  هی

اؾت. ّوچٌیي ثب تَرِ   ًكبى زٌّسُ زٍگبى گطٍُ  ̂ کِ زض آى  (̂ )  پبی ثطاثط اؾت ثب  ضیرت ؼَل یک

 یک رجط تبثؼی ثبًبخ ؼجیؼی اؾت.  ( )  زاضین،       ، ثطای ّط -     ,ثِ 

 (:ّزتس-92قضیِ )لپتیي 9.9.23

زاضای یک  ( )  . زض ایي صَضت      یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ اؾت ٍ   فطض کٌین 

 پصیط ثبقس.  هیبًگیي  اؾت اگط ٍ تٌْب اگط        

 ■.-                  ,ثطّبى: هطارؼِ کٌیس ثِ 
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 تعزیف: 9.9.29

  ثِ   ّبی پیَقتِ اظ  ًكبى زٌّسُ توبم ًگبقت (   ) زٍ فعبی تَپَلَغیک ٍ     فطض کٌین 

 ثبظ ثبقس. ّوچٌیي فطض کٌین    فكطزُ ٍ     ثبقس. فطض کٌین 

 (   )  *   (   )   ( )   +  

 ثبظ-ثِ آى تَپَلَغی فكطزُزّس کِ  تكکیل یک ظیطپبیِ ثطای یک تَپَلَغی هی (   )  یگطزایِ توبه

زض ایي فعب ثطاثط اؾت ثب  (   )    گَئین. ثِ ػٌَاى هخبل یک ّوؿبیگی اظ  هی (   ) ضٍی 

 این(: ضا اًتربة ًوَزُ    )تَرِ کٌیس کِ 

 (      )  *   (   )    ( )    ( )        + 

کٌس  هیل هی   ثِ  (   ) اظ  +  *. زض ًتیزِ تَض    اؾت ٍ   یک ظیط هزوَػِ فكطزُ اظ   کِ 

 .    ‖    ‖،  اظ   ظیط هزوَػِ فكطزُ اگط ٍ تٌْب اگط ثطای ّط 

 تعزیف: 9.9.22

یک رجط ثبقس کِ ػول ظطة   ثبقس. اگط   یک فعبی ثطزاضی تَپَلَغیک ثب تَپَلَغی   فطض کٌین 

ًكبى  - , کِ اغلت آى ضا ثب ًوبز  ثبقس هی یک رجط تَپَلَغیک  گَئین کِ  ، آًگبُ هیاؾت)حلمِ( پیَؾتِ 

 ذَاّین زاز. 

 تعزیف: 9.9.23

 ثطاثط اؾت ثب  لطل ثبظ ثبقس. رجط زیؿکی +         *  فطض کٌین 

 ( ̅)  {   ( ̅)   {   ضٍی   تحلیلی اؾت  

 (:93شیلَقضیِ )خَدتَاًی  9.9.24

ثبقس.  ( ) یک ظیط هزوَػِ فكطزُ ثبظ )یؼٌی ّن ثبظ ٍ ّن فكطزُ( اظ   یک رجط ثبًبخ ٍ   فطض کٌین 

̂ ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ     آًگبُ  ػعَ ذَزتَاى      . 

 ■ .-                   ,ثطّبى: هطارؼِ کٌیس ثِ 
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 تعزیف: 9.9.25

 (   ) ضا یک همؿَم ػلیِ تَپَلَغیک صفط  اظ   یک رجط ثبًبخ اؾت. ػعَ  (‖ ‖  )فطض کٌین 

+  *ًبهین اگط زًجبلِ  هی ‖  ‖ٍرَز زاقتِ ثبقس ثِ لؿوی کِ     یب       ٍ   ثطای ّط    

َغیک صفط چپ اؾت ٍ ثِ ؼَض ػلیِ تَپَل یک همؿَم  گَئین کِ  هی      . ثؼالٍُ اگط      

    یک   یک همؿَم ػلیِ تَپَلَغیک صفط ضاؾت اؾت. اگط   گَئین کِ  هی      هكبثِ اگط 

ّبی  ًبهین. گطزایِ توبم همؿَم ػلیِ ضاؾت ٍ چپ ثبقس، آًطا یک همؿَم ػلیِ تَپَلَغیک صفط زٍؼطفِ هی

 ًكبى ذَاّین زاز. ( ) ضا ثب ًوبز   صفط   تَپَلَغیک

کٌس کِ  احجبت قسُ اؾت رجطّبی ثبًبذی ضا تَصیف هی -              ,کِ زض همبلِ لعیِ ثؼسی 

 ػلیِ تَپَلَغیک صفط ّؿتٌس. توبم اػعبی آًْب همؿَم

 قضیِ: 9.9.26

 حسالل یکی اظ قطایػ ظیط ثطلطاض ثبقس:اؾت اگط     یک   ّط ػعَ اظ رجط ثبًبخ هرتلػ 

 ًبهتٌبّی ثؼس اؾت ٍ زاضای یک پبیِ هتؼبهس ثبقس.   .1

 هٌؽجك اؾت. ( ) ثب  ( )��یک رجط ثبًبخ یکٌَاذت ثسٍى ّوبًی اؾت کِ هطظ قیلَ    .2

3. A  رجط ثبًبخ ّطهیتی ثسٍى ّوبًی ثب ثطگكت پیَؾتِ اؾت.- یک 

ٌّگبم ًیبظ تؼطیف ّبی ثؼسی زض  ؾبیط تؼطیفبت ٍ هلعٍهبت هَضز اؾتفبزُ زض ایي ؼطح پػٍّكی ضا، زض فصل

 ذَاّین ًوَز. 
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 فصل دٍم

 اصلی ًتبیج
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 فصل دٍم 2

 هقدهِ 2.9

ّبیی هتٌَع ثطای ًكبى زازى توبیع تؼبضیف  زض ایي فصل اثتسا ثِ تؼطیف هفبّین اصلی پطزاذتِ، ؾپؽ هخبل

چٌس زّین. زض پبیبى ًیع لصس زاضین ثِ ثطضؾی  تط اضائِ هی ؼطح پػٍّكی حبظط ثب هفبّین کالؾیک ٍ لسیوی

زاض( زض آًبلیع تبثؼی چَى اظ  ّبی تمطیجی )کطاى ّبی هَضحی ثپطزاظین. ثِ ؼَض کلی ثحج ّوبًی هَضز اظ ٍیػگی

 ثبقس. ّبی ذَة اظ ایي هفَْم ثؿیبض ثب اّویت هی ربیگبُ ٍیػُ ٍ هْوی ثطذَضزاض اؾت، تؼوین

( ) یک رجط ثبًبخ اؾت ٍ   کٌین کِ  زض ؾطاؾط ایي فصل ّوَاضُ فطض هی هگط ایٌکِ ثِ ضٍقٌی    

 قطایؽی ثِ غیط اظ ایي زاضز.  شکط ًوبئین کِ 

 تعبریف 2.2

ًكبى     اؾت ٍ   ( ) ّبی فكطزُ اظ  ًكبى زٌّسُ گطزایِ توبم ظیطهزوَػِ (( ) ) فطض کٌین 

 ثبقس.  (( ) )  ثبظ اظ فعبی -زٌّسُ تَپَلَغی فكطزُ

 تعزیف:  2.2.9

زثلیَ اظ  )ؾی.  ثطای  (        ) زثلیَ یک رجط ثبًبخ اؾت. یک ّوبًی تمطیجی ؾی.  فطض کٌین 

ٍ     اؾت ثِ لؿوی کِ ثطای ّط   زض  +  *التجبؼ قسُ اؾت( تَض              

   ( ( ))، 

   
 

‖   ̂   ̂‖     
 

(   
   

  (   )   ( ) )     

  ثطای رجط ثبًبخ  زاض کطاىؾی. زثلیَ گَئین تَض هصکَض یک ّوبًی تمطیجی  زاض ثبقس، هی کطاى +  *اگط تَض 

 . (          ) اؾت
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 تعزیف: 2.2.2

اؾت  (        )زاضای یک ٍاحس تمطیجی ؾی. زثلیَ   گَئین  یک رجط  ثبًبخ ثبقس. هی  فطض کٌین 

ٍرَز زاقتِ ثبقس ثِ لؿوی کِ     ،    ٍ  (( ) )   ،    اگط ثطای ّط 

‖  ̂ ضا ثتَاى ثِ لؿوی اًتربة   اؾت اگط     گَئین ٍاحس تمطیجی زاضای کطاى  . هی   ‖̂  

‖ ‖کطز کِ   زاض زاضای یک ٍاحس تمطیجی ؾی. زثلیَ کطاى  گَئین کِ  . زض ایي قطایػ هی  

 اؾت.  (          )

 ًیع ّؿت.           ثبقس، زاضای یک            زاضای یک   اگط گطزز کِ  ثِ ٍظَح ثطضؾی هی

 ثپطزاظین.   زاضی زض رجط  زض ازاهِ لصس زاضین ثِ هؼطفی یک هفَْم رسیس اظ کطاى

 تعزیف: 2.2.3

 زاض ظؼیف ضا یک ّوبًی تمطیجی ؾی. زثلیَ کطاى  زض  +  * تَض یک رجط ثبًبخ اؾت.   فطض کٌین 

 -   ,̂ زاض ثطای رجط تَپَلَغیکی  یک ّوبًی تمطیجی کطاى +̂  * ًبهین اگط تَض  هی (            )

̂   ‖    زاضین،  (( ) )   ٍ     ثبقس، یؼٌی ثطای ّط      ٍ حبثت     ‖̂  

 ، (( ) )   ٍ   ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ ثطای ّط 

  (  ̂)     *  (  )     +  ‖  ̂‖     

( ) ‖̂  ‖لطاض زاضز، ضاثؽِ فَق هؼبزل اؾت ثب  (( ) )  زض فعبی  ̂  چَى ّط     . 

 تعزیف: 2.2.4

 زاض ظؼیف زاضای یک ٍاحس تمطیجی ؾی. زثلیَ کطاى  گَئین  هییک رجط ثبًبخ اؾت.   فطض کٌین 

    ،    ٍ  (( ) )   ،    اؾت اگط ثطای ّط   اظ کطاى  (            )

( ) ‖̂ ‖هَرَز ثبقس کِ      ٍ‖  ̂   ̂‖    . 

 ًکتِ: 2.2.5

زض فصل ثؼس ًكبى اؾت.              یک            تَاى ثطضؾی کطز کِ ّط  ثِ ٍظَح هی

 ؿتٌس.ًی هؼبزل یب ثطاثطذَاّین زاز کِ ایي زٍ هفَْم ثب یکسیگط 
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 ًکتِ: 2.2.6

ٍ              تَاى ثطضؾی ًوَز کِ زٍ هفَْم  هی  ضٍی   ثطای رجط یکٌَاذت ؼجیؼی 

( ) یک رجط یکٌَاذت ؼجیؼی اؾت پؽ   . چَى ثب یکسیگط هؼبزل ّؿتٌس            . زض   

‖̂ ‖زاضین،     ًتیزِ ثطای ّط 
 ( )  

 . زض ًتیزِ زٍ هفَْم هصکَض ثطاثط ّؿتٌس. ‖ ‖ 

 ًکتِ: 2.2.7

 ثِ صَضت ظیط اضائِ زاز: 2.2.3 تطی اظ تؼطیف  تط ٍ هزطز ّبی لَی تَاًین صَضت هی

ّبی  ًطم اظ ًین +  *قسُ  تَلیس قسُ تَؾػ ذبًَازُ اقجبع (( ) )  یک تَپَلَغی ضٍی   فطض کٌین 

یک ّوبًی  +̂  *ًبهین اگط  هی  ی ثطا             ضا یک   زض  +  *ثبقس. تَض  ( ) ضٍی 

̂   ،    ثبقس، یؼٌی ثطای ّط  - ,̂ زاض ثطای رجط تَپَلَغیکی  تمطیجی کطاى
 
هَرَز     ٍ  ̂  

(̂  )  زاقتِ ثبقین،      ثبقس ثِ لؿوی کِ ثطای ّط  تٌْب حبلت اهب زض ایي ؼطح پػٍّكی  .  

 ضا هَضز ثطضؾی لطاض ذَاّین زاز.       

 

 ّب هثبل 2.3

ّبیی هتٌَع رْت ًكبى زازى توبیع تؼبضیف اضائِ قسُ زض ایي ؼطح پػٍّكی ثب  ِ اضائِ هخبلثزض ایي ثرف 

 پطزاظین.  هفبّین اظ پیف تؼطیف قسُ هی

 هثبل: 2.3.9

پصیط ًیؿت. ثب تَرِ ثِ  یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ ثبقس کِ هیبًگیي  ، ٍ      فطض کٌین 

ثبقس. زض ازاهِ  ًوی           زاضای  ( )  قَز کِ  ًتیزِ هی [                    ̈  ]

 اؾت.             زاضای یک  ( )  ًكبى ذَاّین زاز کِ 

ثب ضاثؽِ قوَل یک هزوَػِ   . ثِ ٍظَح {   فكطزُ اؾت          }  فطض کٌین 

 کٌین: هیضا ثِ صَضت ظیط تؼطیف    ، تبثغ    زاض اؾت. ثطای ّط  رْت

              ̌   
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( )̌ کٌین کِ  تَرِ هی  زاضین:    . ثطای ّط ( )  تَضی اؾت زض  +  *. ثِ ٍظَح (   )  

  ( )       ∫   ( )  ̌( 
   )

 

        ∫   ̌( 
   )

  

   

      ∫    ( )
  

   
       

   
                           

( )  . ثٌبثطایي         ، زاضین،    اگط  ٍ زض غیط ایي صَضت چَى    

( )    ، زاضین،          زاض اؾت. حبل  کطاى ( )  زض  +̂  *. اظ ایي ضٍ تَض   

هَظؼب   ثبقس. چَى   یک ظیط هزوَػِ فكطزُ اظ    ٍ  ( )  یک ػعَ زلرَاُ اظ   فطض کٌین 

زاًین کِ  هَرَز اؾت. اظ ؾَی زیگط هی  اظ    ، یک ّوؿبیگی فكطزُ     فكطزُ اؾت، ثطای ّط 

   ⋃ ٍرَز            فكطزُ اؾت، پؽ ًمبغ    . اهب       ،  ٍ ثطای ّط        

⋃   زاضًس ثِ لؿوی کِ    
 
⋃    . ثٌبثطایي اگط لطاض زّین،       

 
ًتیزِ ذَاّین گطفت     

̂   ‖      . حبل ٍاظح اؾت کِ       ٍ          ̂‖ ٍ ایي ثطّبى ضا کبهل      

 ■کٌس.  هی

یک گطٍُ هَظؼب   پطزاظین. فطض کٌین  لجل اظ پطزاذتي ثِ هخبل ثؼسی، اثتسا ثِ تؼطیف یک رجط ثبًبخ هی

( )  زّین،  رجط گطٍّی ثبقس. لطاض هی ( )  رجط فَضیِ ٍ  ( ) فكطزُ،     ( )   ( )  ٍ

 گیطین: ًطم ظیط ضٍی ایي فعب ضا زض ًظط هی

‖   ‖  ‖ ‖  ‖ ‖ ( )          (    ( ))   

ٍاض ٍ ًطم فَق، یک رجط ثبًبخ ربثزبیی اؾت کِ آى ضا  ثب ظطة ًمؽِ ( )  زاضین،  -    ,ثب تَرِ ثِ 

(( )  ) ًبهین ٍ ّوچٌیي زاضین،  هی فَضیِ -14رجط لجگ زاضای  ( )  . حبثت قسُ اؾت کِ   

 . -                    ,فكطزُ ثبقس   اؾت اگط ٍ تٌْب اگط        یک 

 ًساضز.       اؾت اهب              هخبل ثؼسی ًكبى زٌّسُ یک رجط ثبًبخ اؾت کِ زاضای یک 

                                                           
13
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 هثبل: 2.3.2

فكطزُ ًیؿت، زض   . ثِ ٍظَح ( )    ٍ گطٍُ روؼی اػساز حمیمی ثبقس     فطض کٌین 

ّطتؽ )لعیِ -ًیؿت. اظ ؾَی زیگط، ثب تَرِ ثِ لعیِ لپتیي       زاضای   ًتیزِ ثب تَرِ ثِ ثحج فَق، 

زاضای یک   گیطین کِ  پصیط اؾت، ًتیزِ هی ( ٍ اؾتفبزُ اظ ایي ٍالؼیت کِ ّط گطٍُ فكطزُ هیبًگیي1.1.20 

( ) زض         زاًین کِ ثطای ّط  زّین. ّوچٌیي هی ًكبى هی +  *اؾت کِ آى ضا ثب  ( )   

یک ظیط   )یؼٌی  ( )   ٍ     . ثٌبثطایي، ثطای ّط ( ) ‖ ‖  ‖ ‖ن، زاضی ( )   

 اؾت( زاضین:  هزوَػِ فكطزُ اظ 

   
    

  ( )  ( )   ( )     
   

  ( )  ( )   ( )  ‖     ‖ ( )     

 ■اؾت.   ثطای              یک  +  *زض ًتیزِ، 

 تعزیف: 2.3.3

هَرَز     اؾت اگط  ای یک ًمؽِ للِ    گَئین  ثبقس. هی  یک رجط تبثؼی ضٍی   فطض کٌین 

( ) ثبقس ثِ لؿوی کِ  . ثب تَرِ ثِ + *    ثطای ّط     ( )  ٍ    

ای اؾت  یک ًمؽِ للِ ̅   ، ًمؽِ (̅ ) ، ثطای رجط زیؿکی -(  )                    ,

  ثؿتبض  ̅ ٍ  +         *   ،+         *  کِ     اگط ٍ تٌْب اگط 

 ثبقس. هی

 ثبقٌس.  ًوی             زّس کِ رجطّبی ثبًبذی ٍرَز زاضًس کِ زاضای  هخبل ثؼسی ًكبى هی

 هثبل: 2.3.4

. ثِ ٍظَح،      . فطض کٌین     ثبقس ٍ رجط زیؿکی  (̅ )   فطض کٌین 

 ̅  *  +      زاضای یک   ثبقس، آًگبُ              زاضای یک   . ثٌبثطایي اگط ( )  

ًیؿت.              زاضای   زض تٌبلط اؾت. پؽ  [( )              ̈  ]ثبقس کِ ثب  هی

■ 

 ًکتِ: 2.3.5

 اؾت.       زاضای یک   ثبقس، آًگبُ            زاضای یک   اگط رجط تبثؼی 
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ّؿتٌس ٍلی زاضای ّیچ      زّس کِ رجطّبی ثبًبذی ٍرَز زاضًس کِ زاضای  هخبل ثؼسی ًكبى هی

  ثب یکسیگط هتوبیع ّؿتٌس.           ٍ      ًیؿتٌس. ثٌبثطایي زٍ هفَْم       

 هثبل: 2.3.6

( )   *  ٍ لطاض زّیس  -   ,  فطض کٌین    ( )  کِ  +  

 ( )  ∫
  ( )   ( ) 

 

 

 

    

‖ ‖کٌین  تؼطیف هی    ثطای ّط  ، [              ̈  ]. ثب تَرِ ثِ ( )   ‖ ‖ 

ثبقس. اهب زاضای یک  ًوی      زاضای ّیچ    ثبًبخ ؼجیؼی اؾت. ّوچٌیي، تبثؼی یک رجط  (‖ ‖  )

 ■ ًیؿت.           زاضای ّیچ    اؾت. ثٌبثطایي      

 ثب یکسیگط هتفبٍت ّؿتٌس.           ٍ        ّس کِ زٍ هفَْم ز هخبل ثؼسی ًكبى هی

 هثبل: 2.3.7

(  )   فطض کٌین  زّین: ، لطاض هی   ٍ ثطای ّط  اؾت(  یک زًجبلِ زض   )یؼٌی     

  ( )  
 

 
∑                ( )     

   
  ( )

 

   

  

( )      *  زّین  لطاض هی  ثب ًطم   ، -                    ,. ثب تَرِ ثِ +  

‖ ‖ ، تبثغ ( )   اؾت. ثطای ّط   ای ثبًبخ ؼجیؼی ضٍی  ، یک رجط زًجبلِ( )   ‖ ‖ 

( )  ٍرَز زاضز کِ       ‖  ‖ٍ     ثطای ّط      . ثٌبثطایي  

اظ  ( )ٍ  (   )اؾت. اهب ثب تَرِ ثِ ثٌسّبی   ثطای            یک  +( )       * 

 اؾت کِ   ًبهتٌبّی زض  ثؼس -زاضای ّن   ، -                    ,

              *        +  

 زض ٍالغ ثؼس فعبی   زض    زلت کٌیس کِ ّن ثؼس  ًیؿت.       زاضای   ثٌبثطایي 

  
 ■ اؾت. 
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 ًکتِ: 2.3.8

قَز،  تزعیِ هی  ثبقس آًگبُ        زاضای یک   زاًین کِ اگط رجط ثبًبخ  هیثب تَرِ ثِ لعیِ کَّي، 

ٍ هؽطح            . ؾئَال شیل زض هَضز     ٍرَز زاضًس کِ       ،    یؼٌی ثطای ّط 

 گطزز: هی

 ثبقس؟ ثطلطاض هی           ثب        آیب لعیِ کَّي ثب ربیگعیٌی 

تزعیِ قَز، آًگبُ   زّس. زض ٍالغ اگط  رَاة هٌفی ثِ ؾئَال هؽطح قسُ هی 2.3.7 رِ کطز کِ هخبل ثبیس تَ

 . زض    ثؼس  -کِ یک تٌبلط اؾت ثب ًبهتٌبّی ثَزى ّن     

ثبقس. ثب  هی ( )  یک رجط ؾگبل زض  ( )   یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ اؾت ٍ   فطض کٌین 

. زض ازاهِ ثب کوک لعیِ ( )    ثبقس آًگبُ        زاضای یک   اؾتفبزُ اظ لعیِ کَّي زاضین اگط 

ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ زاضای  ( ) گبل زّین کِ یک رجط ؾ ( ًكبى هی1.1.24 ذَزتَاًی قیلَ )لعیِ 

( ) ثبقس ٍلی  هی             یک  . اثتسا ًیبظ ثِ یک گعاضُ زاضین کِ اثتسا آى ضا ثیبى ٍ ( )   

 کٌین. احجبت هی

 گشارُ: 2.3.9

ثبقس اهب ػکؽ  هی             ّبی گؿؿتِ، زاضای یک  ثب فعبی ؾطقت  ّط رجط ثبًبخ ربثزبیی 

 ایي گعاضُ زض حبلت کلی ثطلطاض ًیؿت.

. (( ) )   ثبقس ٍ  ( ) ّبی هتٌبّی اظ  گطزایِ توبم ظیطهزوَػِ (( ) ) فطض کٌین ثطّبى: 

آیس ثِ لؿوی کِ  ثسؾت هی  اظ    (، ػعَ 1.1.24 ثٌبثطایي ثب تَرِ ثِ لعیِ ذَزتَاًی قیلَ )لعیِ 

  ̂ ( ) ‖̂  ‖، (( ) )   . پؽ ثطای ّط     گطزز کِ  . حبل ثِ ٍظَح ثطضؾی هی  

 {(( ) )      }اؾت کِ   ثطای              یک  {(( ) )       }هزوَػِ 

 زاضین: (( ) )    ٍ     زاض اؾت. چَى ثطای ّط  ثِ ٍؾیلِ ضاثؽِ قوَل یک هزوَػِ رْت

   
 

‖   ̂   ̂‖      

ضا زض ًظط ثگیطیس کِ  ( )  ثطای هكبّسُ ایٌکِ ػکؽ گعاضُ زض حبلت کلی ثطلطاض ًیؿت، رجط 

  زاًین کِ  . هی حمیمی ثب زتطهیٌبى     ّبی  ثطاثط اؾت ثب گطٍُ ظطثی توبم هبتطیؽ (   )    
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هطارؼِ ًوبئیس.  -(    )                    ,پصیط ًیؿت، ثطای زیسى ایي ٍالؼیت ثِ  هیبًگیي

یک گطٍُ ّوجٌس اؾت ٍ   زاًین کِ  هی -                            ,ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ 

زاضای یک  ( )  ، 2.3.1 . ثب تَرِ ثِ هخبل گطٍُ گؿؿتِ ثبقس ًس یکتَا ًوی  ایي یؼٌی 

/( )  . اؾت اهب                ■ثبقس.  گؿؿتِ ًوی   

 هثبل: 2.3.93

زّین:  لطاض هی      ثبقس. ثطای ّط  ̂ یک گطٍُ هَظؼب فكطزُ آثلی ثب گطٍُ زٍگبى   فطض کٌین 

  ( )    ( )  ًوبئین: طم ظیط ضا ضٍی ایي فعب تؼطیف هیٍ ً ( )   

‖ ‖  ( )     {‖ ‖  ‖ ‖ }          .    ( )/   

فكطزُ ٍ ًبهتٌبّی ثبقس، آًگبُ ثب تَرِ ثِ   یک رجط ؾگبل اؾت. اگط  ( )  گطزز کِ  ثطضؾی هی

زاًین کِ  . هی( )    ًیؿت. فطض کٌین          زاضای  ( )  ، -             ,

فكطزُ اؾت ثب   هطارؼِ کٌیس. چَى  -     ,، ثِ ػٌَاى هخبل ثِ هٌجغ  ّوؿبًطیرت اؾت ثب  ( ) 

گؿؿتِ اؾت. ثٌبثطایي ثب اؾتفبزُ اظ  ̂ گیطین کِ  تَرِ ثِ لعبیبی هؼطٍف زض آًبلیع ّبضهًَیک ًتیزِ هی

 ■اؾت.              زاضای یک   گیطین کِ  ًتیزِ هی 2.3.9 گعاضُ 

 ّبی هَرٍثی: گی بزخی اس ٍیض 2.4

ثب اؾتفبزُ اظ ثطذی قطایػ، ًكبى ذَاّین زاز   اظ رجط ثبًبخ   ّبی ثؿتِ  ال ثطای ثطذی اظ ایسُزض ایي ثرف 

ثبقس. ًتبیزی هكبثِ زض            زاضای یک   اؾت اگط ٍ تٌْب اگط            زاضای یک   کِ 

پطزاظین کِ ضاثؽِ ثیي  آیس. اثتسا ثِ ثیبى ٍ احجبت ًتیزِ شیل هی ًیع ثسؾت هی             هَضز 

 ی زض ازاهِ ذَاّس ثَز. زّس ٍ یک اثعاض اؾبؾ ضا ًكبى هی           ٍ            

 گشارُ: 2.4.9

 (            )          زاضای یک   یک رجط ثبًبخ ربثزبیی اؾت. آًگبُ   فطض کٌین 

 ثبقس. (            )          زاضای یک   اؾت اگط ٍتٌْب اگط 
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یک   اؾت. ّوچٌیي فطض کٌین     اظ کطاى            زاضای یک   فطض کٌین کِ ثطّبى: 

هفطٍض ثبقس. آًگبُ ثب تَرِ ثِ     ٍ  (( ) )   ،  ظیط هزوَػِ هتٌبّی اظ 

 ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ  اظ  (     ) ، ػعَ -                        ,

‖ (     )‖    ‖  (     ) ̂̂   ̂‖        (   )  

 ثگیطیس:حبل تَض ظیط ضا زض ًظط 

  { 
.    

 
 
/
  {    هتٌبّی     (( ) )     

 اؾت.   ثطای            یک   تَاى ثطضؾی ًوَز کِ تَض  ثطاحتی هی

  ثبقس. ّوچٌیي فطض کٌین   ال ثؿتِ اظ  یک ایسُ  فطض کٌین 
 

 
 ، کِ 

 
ّوبى رجط ذبضد لؿوت اؾت،  

اؾت، ثطای        اظ کطاى        زاضای یک   ثبقٌس. آًگبُ     اظ کطاى        زاضای 

           هطارؼِ ًوبئیس. زض حبلت  -(  )                 ,زیسى احجبتی اظ ایي گعاضُ ثِ 

 ■بلت ظیط اظ گعاضُ فَق ضا زاضین. ح

 لن: 2.4.2

 ٍ   اظ کطاى  (          )            زاضای یک   فطض کٌین 

 
اظ کطاى         زاضای یک  

       اظ کطاى  (          )            زاضای یک   اؾت. زض ایي صَضت   

 اؾت. 

آیس.  احجبت ثسؾت هی -(  )                  ,ثطّبى: ثب یک اصالحبت رعئی زض ثطّبى 

 ■ ًوبئین. ثٌبثطایي اظ ًَقتي ثطّبى ثِ ؼَض کبهل ذَززاضی هی

زاضای   ّبی ثؿتِ  ال اهب یکی اظ ایسُاؾت            زاضای یک   ٍرَز زاضز کِ   رجط تبثؼی ثبًبخ 

: -   ,    لغ . زض ٍا-                ,ثبقس، هطارؼِ کٌیس ثِ  ًوی           ّیچ 

    ، -   ,   اؾت اهب ثطای ّط            پصیط ثب هكتك پیَؾتِ، زاضای یک  رجط توبم تَاثغ هكتك

زض حبلت  2.4.2 ثبقس. ثٌبثطایي ػکؽ لن  ًوی           ًیؿت ٍ اظ ایي ضٍ زاضای      زاضای ّیچ 

 ثبقس. ّط چٌس کِ لعیِ ظیط ضا زاضین. کلی ثطلطاض ًوی
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 قضیِ: 2.4.3

   ٍ  ( )    یک رجط ثبًبخ،   فطض کٌین 
̅̅ ̅̅     

ٍرَز زاضز ثِ لؿوی     . فطض کٌین 

( )  ٍرَز زاقتِ ثبقس ثِ ؼَضی کِ     ،   اظ   کِ ثطای ّط ّوؿبیگی     ‖ ‖     ٍ

      ̂    . آًگبُ   
  اؾت اگط ٍ تٌْب اگط  (          )            زاضای یک  

 ثبقس.  (          )            زاضای یک 

 ى زض حبلت زٍم احجبت هكبثِ اؾت.زّین چَ اضائِ هی             احجبت ضا تٌْب ثطای حبلت ثطّبى: 

   فطض کٌین 
   اؾت. ثِ ٍظَح              زاضای یک  

اؾت، یؼٌی فعبی   اظ ّن ثؼس  
 

   

 گطزز. زض ًتیزِ  تَؾػ یک ثطزاض تَلیس هی  

   

ؼجك لن   اؾت ٍ اظ ایي ضٍ        زاضای یک  

 ثبقس. هی             ، زاضای یک 2.4.2 

     اؾت. ّوچٌیي فطض کٌین              زاضای یک   ثطػکؽ، فطض کٌین 
     .

   چَى 
̅̅ ̅̅     

 ،      
‖    ‖ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ   طای ّط . ثٌبثطایي ث  

 ٍرَز زاضز ثِ ؼَضی کِ     ٍ     ، (( ) )   

‖  ̂     ̂‖ 
      ‖ ̂‖

 ( )
    

̂         ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ  ( ) زض    اظ   ّوؿبیگی        ، چَى   
  ٍ

‖ ‖ٍرَز زاضز کِ     ّبؾسٍضف اؾت. حبل ثب اؾتفبزُ اظ فطض  ( )       ( )     ٍ

      ̂ ̂ ̂  . پؽ       زض      ،   
̂    ‖لطاض زاضز ٍ   ‖

 ( )
  (   ) .

 زاضین: (( ) )   ثٌبثطایي ثطای 

‖ ̂   ̂(    )̂ ‖
 

 ‖ ̂    ̂‖  ‖  ̂    ̂ ̂‖ 
 ‖  ̂ ̂   ̂(    )̂ ‖

 
 

  ‖    ‖    ‖  ̂ ̂   ̂(    )̂   ̂  ̂ ̂‖ 
 

           (   )  

   ، 2.4.1 زض ًتیزِ ثب اؾتفبزُ اظ گعاضُ 
 ■ کٌس. اؾت کِ احجبت ضا کبهل هی              زاضای یک  
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 سَمفصل 

 علیِ هقسَم

 تَپَلَصیک صفز 
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 فصل سَم  3

  هقدهِ 3.9

کٌین  اؾت. تَرِ هی    زّین کِ ّط ػعَ آى یک  ای اظ رجطّبی ثبًبخ ضا اضائِ هی ذبًَازُ زض ایي ثرف

حبثت قسُ اؾت. زض ایي لعیِ اظ  -                 ,زض همبلِ  اٍل زض ثرف ثؼس کِ لعیِ

ایي فصل زض ٍالغ ثیبى چٌس ًتیزِ اظ  ّبی تمطیجی ثِ ثْتطیي قکل هوکي اؾتفبزُ ذَاّین کطز. ذَال ّوبًی

 ّبی تمطیجی اؾت.  ٍ ؾپؽ ؼطح چٌس ؾئَال زض حَظُ ّوبًی -     ,همبلِ 

 ًتبیج ٍ سئَاالت هطزح شدُ 3.2

زّس ّط ػعَ اظ یک رجط ثبًبخ ثسٍى ّوبًی کِ  کٌین کِ ًكبى هی لعیِ اؾبؾی ظیط آغبظ هی بایي ثرف ضا ث

    ؾپؽ ثِ ؼطح ؾئَاالتی زض ضاثؽِ ثب ایي لعیِ ٍ اؾت.     زاضای یک ّوبًی تمطیجی ثبقس یک 

 پطزاظین. هی

 قضیِ: 3.2.9

ثسٍى ّوبًی )ثِ تطتیت ثسٍى ّوبًی چپ ٍ ثسٍى ّوبًی ضاؾت( اؾت.  یک رجط ثبًبخ  فطض کٌین 

اؾت     +  *زاضای یک ّوبًی تمطیجی زٍ ؼطفِ )ثِ تطتیت چپ ٍ ضاؾت(   ّوچٌیي فطض کٌین کِ 

 زٍؼطفِ )ثِ تطتیت ضاؾت ٍ چپ( اؾت.    یک   زاض ًیؿت(. آًگبُ ّط ػعَ  )کِ لعٍهب کطاى

ّوگطا ًیؿت،     +  *کٌین کِ تَض  زّین. اثتسا زلت هی ثطّبى: احجبت ضا تٌْب زض حبلت زٍؼطفِ اضائِ هی

    قَز کِ ثب فطض هب زض تعبز اؾت. زض ًتیزِ  زاضای یک ػعَ ّوبًی هی  صَضت  چَى زض غیط ایي

 ثبقس: ٍرَز زاضز ثِ لؿوی کِ گعاضُ ظیط ثطلطاض هی

ٍ ًبهؿبٍی        ،      ثِ لؿوی کِ  ٍرَز زاضًس        ،     ثطای ّط 

‖   
    

‖       ثطلطاض اؾت. اگط ایي اتفبق ًیبفتس آًگبُ تٌبلط    
     ثطای یک  

 ثسؾت ذَاّس آهس. 
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ثبقس. چَى     ٍ قؼبع   ًكبى زٌّسُ گَی ثبظ ثِ هطکع  (   ) زلرَاُ اؾت ٍ     فطض کٌین 

  .     ضا ثِ لؿوی ثیبثین کِ      تَاًین  هی    ّوگطاؾت، ثطای ّط   ثِ  +   *
 

 
/ 

ضا ثیبثین ثِ لؿوی کِ         تَاًین  ػالٍُ ثب اؾتفبزُ ثب ثحج فَق، هی ثِ.     ّطگبُ 

      ،       ٍ‖   
    

‖       زّین،  لطاض هی   . ثطای ّط   
    

. آًگبُ 

چپ اؾت. ثِ ؼَض     یک   ثبقس. زض ًتیزِ  ّوگطا ًوی  ثِ  +  *ٍ     ٍلتی کِ       

 ■ًوبیس.  ثبقس ٍ ایي ثطّبى ضا تکویل هی ضاؾت ًیع هی    یک   تَاى ًكبى زاز کِ  هكبثِ هی

 ًکتِ: 3.2.2

ثسؾت آهس، قبهل رجطّبی  3.2.1 تَاى ثطضؾی کطز کِ ذبًَازُ رجطّبی ثبًبذی کِ زض لعیِ  ثطاحتی هی

ک پبیِ ی +  *ثبقس. زض ٍالغ فطض کٌین  هؽطح قس، هی 1.1.26 ثبًبذی کِ زض لؿوت ًرؿت لعیِ 

∑   زّین،  ، لطاض هی ثبقس. ثطای ّط   یکبهتؼبهس ثطای    
 
زاضین،     ثطای ّط چَى . آًگبُ    

  ∑     
 
 15زلتبی کطًٍکط    کِ            ّب اؾکبلط ّؿتٌس، ٍ چَى   کِ     

 اؾت، ثطاحتی لبثل ثطضؾی اؾت کِ

   
   

       
   

               (   )  

 زاضای یک ّوبًی تمطیجی زٍؼطفِ اؾت.  ثٌبثطایي 

 سئَاالت: 3.2.3

 کٌٌس؟ صسق هی 3.2.1 ًیع زض قطایػ لعیِ  1.1.26 آیب ثٌسّبی زٍ ٍ ؾِ اظ لعیِ  .1

ّبی تمطیجی رسیس کِ زض فصل زٍم ثِ هؼطفی ٍ ثطضؾی آًْب  تَاى ثطای ّوبًی ضا هی 3.2.3 آیب لعیِ  .2

 پطزاذتین تؼوین ثسّین؟

       اظ ضٍی          ضا ثِ ّوبًی قیَُ کِ هفَْم     تَاًین هفَْهی ظؼیف اظ  آیب هی .3

 ثسؾت آهس تؼطیف کٌین؟ 

 

 

                                                           
14
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 :اًگلیسیبِ  فبرسیًبهِ  ٍاصُ
Essential  اؾبؾی 

Involution  ثطگكت 

Evaluation functional  تبثؼک ثطاظـ 

Gelfand Transform  تجسیل گلفبًس 

Compact-open topology  ُثبظ -تَپَلَغی فكطز  

Algebra   رجط 

Function algebra  رجط تبثؼی 

Disc algebra  رجط زیؿکی 

Group algebra  رجط گطٍّی 

Character  ؾطقت 

Convolution product  ظطة پیپف 

Natural  ؼجیؼی 

Dual space  فعبی زٍگبى 

Locally compact group   گطٍُ هَظؼب فكطز 

Finite  هتٌبّی 

Support  هحول 

Module  هسٍل 

Topological divisor of zero   ػلیِ تَپَلَغیک صفطهمؿَم  

Amenable  پصیط هیبًگیي  

Infinite  ًبهتٌبّی 

Peak point  ِای ًمؽِ لل  

Approximate unit  ٍاحس تمطیجی 

Codimension  ّن ثؼس 

(Weak) Approximate identity  )ّوبًی تمطیجی )ظؼیف 
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Abstract:  

In this research plan, for some Banach algebras with non-empty 

character space, we define a new concept of approximate identity. 

Then we study this notion and compare our results with others. Also, 

we define a new concept of boundedness and then study and 

comparing this notion with the classic version of that. A lot of 

illuminating examples for showing the difference are presented. At 

the end, we investigate the relation between the existence of 

approximate identity and topological divisor of zero in Banach 

algebras and present some of the good research question.  

 

Keywords: Banach algebra, character space, approximate identity, 

topologic divisor of zero. 
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