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گاه شما هب سم اه رب اـسنمرۀ تمرین  ! یابدای اختصاص می Copy-pasteاهی اصطالحاً رتین نمره هب اپسخئله و چگونگی حل آن متغیر خواهد بود. کماس نوع ن

است. تقریب خطی مفهومی آشنا در فضاهای اقلیدسی « تقریب خطی»های هموار ایدۀ یکی از ابزارهای کلیدی در مطالعۀ خمینه

ℝای در و رویه تابع یک متغیره را با خط مماس بر آنبرای مثال است، جایی که 
3

توان تقریب زد. برای میرا با صفحه مماسش  

طور که در جلسۀ دوم رد ساخت. همانای طبیعی مجگونه را به« بردار»های هموار ابتدا باید مفهوم استفاده از این ابزار در خمینه

ها در مطالعۀ نسبیت نقش به ارزی آنهستند که استفاده از هم« ارزهم»عمالً مفاهیمی « مشتق»و « بردار»این هفته بیان شد 

  ببرید!ها پی ارزی آنبه هم«( قلباً»)و نه « اثباتاً»کند. هدف این تمرین آن است که شما سزایی ایفا می
ℝدر فضای اقلیدسی 

𝑛
 ،𝑣𝑎  را نماد بردار𝑣  با نقطۀ ابتدایی𝑎 مجموعۀ تمام بردارهای  گیریم ودر نظر می𝑣𝑎  یعنی بردارهای(

ℝرا با  (𝑎 آغازیننقطۀ با 
𝑎

𝑛
  دهیم. )شکل زیر را ببینید(نمایش می 

 

ℝنشان دهید مجموعۀ الف( 
𝑎

𝑛
شود روی میدان اعداد حقیقی یک فضای با جمع و ضرب اسکالری که به صورت زیر تعریف می 

,𝑣𝑎هد که در آن دبرداری تشکیل می 𝑤𝑎 ∈ ℝ𝑎
𝑛  ،𝑐 ∈ ℝ  و𝑣, 𝑤 ∈ ℝ𝑛. 

𝑣𝑎 + 𝑤𝑎 ≔ (𝑣 + 𝑤)𝑎 
𝑐(𝑣𝑎) = (𝑐𝑣)𝑎 

 

ℝ𝑎فضای برداری  در واقع،     
𝑛  ِاساساً شبیه خودℝ

𝑛
ℝ𝑎تر دو فضای برداری است )به بیان تخصصی 

𝑛  وℝ
𝑛

یکریختند( تنها  

𝑎متذکر شدن این نکته است که اگر  𝑎دلیل استفاده از اندیس  ≠ 𝑏  باشد، فضاهایℝ𝑎
𝑛  وℝ𝑏

𝑛  هیچ اشتراکی با هم

 ندارند و کامالً مجزا هستند.

 

هد. در دروی یک خمینۀ دلخواه نمی مشکل تعریف بردار بدین صورت این است که به ما سرنخی راجع به چگونگی تعریف بردار

 که خمینه در یک فضای اقلیدسی گنجانده شده استواقع اگر بخواهیم از این تعریف بردار استفاده کنیم همیشه باید فرض کنیم 

  که مسلماً مورد تأیید یک نظریۀ خوب فیزیکی نیست. (background)زمینه و این یعنی فرض کردن یک فضای پیش

ℝنجا برای سهولت با در اینکته: 
3

ℝها برای کنیم اما تمامی گزارهکار می 
𝑛

 هم برقرار است.  

 



𝑣𝑎بردار  به ازایکند، از توابع فراهم می« مشتق جهتی»ابزاری برای گرفتن  که در کالس ذکر شد بردار همانطور ∈ ℝ𝑎
، نگاشت  3

𝐷𝑣|𝑎: 𝐶∞(ℝ3) → ℝ ِهموار روی  از توابعℝ3  در جهت𝑣  در نقطۀ𝑎 دهدو یک عدد می گیردمشتق می. (𝐶∞(ℝ3)  نماد

𝑐(𝑡)گیری در راستای خط یعنی مشتق 𝑎در نقطۀ  𝑣گیری در جهت مشتق است.( ℝ3تمام توابع هموار روی  = 𝑎 + 𝑡𝑣  در

𝑡زمان  =  ، بنابراین: 0

𝐷𝑣|𝑎(𝑓) = (𝐷𝑣𝑓)(𝑎) =
𝑑

𝑑𝑡
|𝑡=0 𝑓(𝑎 + 𝑡𝑣) 

         

 خطی است. 𝐷𝑣|𝑎نشان دهید نگاشت ب( 

 کند، یعنیقاعدۀ الیب نیتس را ارضا می 𝐷𝑣|𝑎نشان دهید پ( 

𝐷𝑣|𝑎(𝑓𝑔) = 𝑓(𝑎)𝐷𝑣|𝑎(𝑔) + 𝑔(𝑎)𝐷𝑣|𝑎(𝑓) 
         

𝑒1|𝑎} فرض کنید , 𝑒2|𝑎, 𝑒3|𝑎}   پایۀ فضایℝ𝑎
𝑒1|𝑎 به طوری که باشد  3 = 𝑖̂|𝑎  ، 𝑒2|𝑎 = 𝑗̂|𝑎  و𝑒3|𝑎 = �̂�|𝑎  که ،

̂,𝑖}در آن  𝑗̂, �̂�}  برای یکه و متعامد آشنا  پایۀ بردارهایهمانℝ3 .هستند 

𝑣𝑎نشان دهید اگر ت(  = 𝑣1 𝑒1|𝑎 + 𝑣2 𝑒2|𝑎 + 𝑣3 𝑒3|𝑎  قاعدۀ  گاه با استفاده ازآننمایش بردار در پایۀ فوق باشد

 توان نوشت:میو رابطۀ داخل کادر باال زنجیری 

𝐷𝑣|𝑎(𝑓) = 𝑣1
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(𝑎) + 𝑣2

𝜕𝑓

𝜕𝑦
(𝑎) + 𝑣3

𝜕𝑓

𝜕𝑧
(𝑎) 

         

𝑣𝑎نشان دهید اگر ث(  = 𝑒1|𝑎 گاه باشد آن𝐷𝑣|𝑎(𝑓) =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(𝑎). 

 دهیم:با داشتن این ساختار در ذهن تعریف زیر را ارائه می

:𝑋 خطیباشد نگاشت  ℝ3ای از نقطه 𝑎اگر  تعریف: 𝐶∞(ℝ3) → ℝ مشتق (Derivation در نقطۀ )𝒂 شود نامیده می

,𝑓اگر قاعدۀ الیب نیتس را ارضا کند، یعنی برای هر  𝑔 ∈ 𝐶∞(ℝ3)  

𝑋(𝑓𝑔) = 𝑓(𝑎) 𝑋(𝑔) + 𝑔(𝑎) 𝑋(𝑓) 
 .است 𝑎ها در نقطۀ گر مجموعۀ تمام مشتقنمایان 𝑇𝑎(ℝ3) چنینهم

 ست؟ا« مشتق»توان گفت مشتق جهتی با تعریف فوق های قبلی این تمرین استدالل کنید که چرا میبا توجه به قسمتج( 

             شود روی میدان اعداد حقیقی یک فضای برداری با جمع و ضرب اسکالری که به صورت زیر تعریف می 𝑇𝑎(ℝ3)نشان دهید ( چ

,𝑋که در آن  هدتشکیل می 𝑌 ∈ 𝑇𝑎(ℝ3)  ،𝑓 ∈ 𝐶∞(ℝ3)  و𝑐 ∈ ℝ 

(𝑋 + 𝑌)(𝑓) = 𝑋(𝑓) + 𝑌(𝑓) 
(𝑐𝑋)(𝑓) = 𝑐(𝑋(𝑓)) 

𝑎فرض کنید ح(  ∈ ℝ3  و𝑋 ∈ 𝑇𝑎(ℝ3)  باشد. نشان دهید برای تابع ثابت𝑓1(𝑥) ≔ 𝑋(𝑓1)داریم  1 = 0. 

𝑓(𝑥)با توجه به خطی بودن مشتق و حل قسمت )ح( نشان دهید برای هر تابع ثابت خ(  = 𝑐  داریم𝑋(𝑓) = 0. 

هم یک مشتق جهتی توان گفت هر مشتق دهد که هر مشتق جهتی یک مشتق است، اما آیا میاستدالل قسمت )ج( نشان می

 دهید که پاسخِ این سوال مثبت است.در قسمت بعد نشان میاست؟ 



𝑋فرض کنید ( د ∈ 𝑇𝑎(ℝ3)  .کنیمتعریف میدلخواه باشد 

𝑣1: = 𝑋(𝑥) , 𝑣2: = 𝑋(𝑦)  , 𝑣3: = 𝑋(𝑧)  

𝑣در واقع مشتق جهتی در راستای بردار  𝑋کنیم که و ادعا می = 𝑣1 𝑒1 + 𝑣2 𝑒2 + 𝑣3 𝑒3                 است. برای اثبات این ادعا

, 𝑔1کند که توابع هموار بیان می« ماندهفرمول تیلور همراه با باقی»باشد.  ℝ3تابعی هموار روی  𝑓فرض کنید  𝑔2 , 𝑔3  وجود

𝑔𝑖(𝑎)دارند به طوری که  = 𝑎که در آن  0 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) ∈ ℝ3   و 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓(𝑎) +
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(𝑎)(𝑥 − 𝑎1) +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
(𝑎)(𝑦 − 𝑎2) +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
(𝑎)(𝑧 − 𝑎3)

+ 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧)(𝑥 − 𝑎1) + 𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧)(𝑦 − 𝑎2) + 𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧)(𝑧 − 𝑎3) 

𝑋 تق مش»و « مشتق»های قبل این تمرین برای هایی که در قسمترا روی دو طرف تساوی فوق اثر دهید و با استفاده از ویژگی

𝑋(𝑓)به دست آوردید نتیجه بگیرید که « جهتی = 𝐷𝑣|𝑎(𝑓) . 

ℝ𝑎ایم تا نشان دهیم دو فضای برداری حال آماده
:𝐹یکریختند. این یکریختی را نگاشت  𝑇𝑎(ℝ3)و  3 ℝ𝑎

3 → 𝑇𝑎(ℝ3)  با

𝐹(𝑣𝑎)ضابطۀ  = 𝐷𝑣|𝑎 کند. تضمین می 

,𝑣𝑎به بیان دیگر نشان دهید برای  خطی است. 𝐹نشان دهید نگاشت با استفاده از رابطۀ قسمت )ت( ( ذ 𝑤𝑎 ∈ ℝ𝑎
𝑐و  3 ∈ ℝ 

𝐹(𝑣𝑎 + 𝑤𝑎) = 𝐹(𝑣𝑎) + 𝐹(𝑤𝑎) 

𝐹(𝑐𝑣𝑎) = 𝑐𝐹(𝑣𝑎) 

𝐹(𝑣𝑎)یک به یک است. برای این کار فرض کنید  𝐹نشان دهید ( ر = 𝐹(𝑤𝑎)  دو طرف این رابطه را روی توابع مختصاتی .

𝑣𝑎ای که در قسمت )ت( به دست آوردید استفاده کنید و نتیجه بگیرید که اثر دهید، از رابطه(  𝑧و  𝑥  ،𝑦)یعنی  = 𝑤𝑎 . 

 است؟ 𝐹اثبات پوشا بودن نگاشت )د( در واقع همان توضیح دهید چرا برهان قسمت ( ز

ل ح دوسویه و خطی است. در واقع شما باطور که از جلسات قبل آموختید نگاشت یکریختی بین دو فضای برداری، نگاشتی همان

 یکریختی است. 𝐹( نشان دادید که ز( و )ر(، )ذهای )قسمت

 

ℝ𝑎 دو فضای برداری جان کالم:
توانید بدون نگرانی به جای اساساً یکریخت هستند. پس از حلِ این تمرین می 𝑇𝑎(ℝ3)و  3

 در جلسات بعدی به کارایی این نکته پی خواهید برد. اند!بردار از مشتق استفاده کنید. این دو در واقع دو روی یک سکه

 

 تمرین نبود، ـپس سوال بپرسید.هی بود نیازی هب حضور شما رد کالسـ و حِل ارگ این مطالب بدی  ایی:نکته نه 

وفق باـشید. شجاعیم   


