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 سرفصل اصلی مطالب:

:(که در این درس بدان پرداخته می شود) مرور اجمالی بر کاربردهای ریاضی در مهندسی برق  



و حداقل  ه بک پروپگیشن، اکستریمم سیکینگ: یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، بیان صورت مسئلدیجیتال سیستمهای کاربردها در

 مربعات

مخابراتمهندسی کاربردها در پردازش سیگنال و   

 کاربردها در کنترل

 کاربردها در تجزیه و تحلیل مدارات الکترونیکی

 تعاریف و مفاهیم ابتدایی:

 میدان، فضای برداری، نگاشت خطی 

، دترمینان و یماتریس اقلیدسی و نرم س و بردار، ضرب داخلی، تصویر بردار، نرمیبردار: عملیاتهای ریاضی بر روی ماتر ماتریس و

 معکوس ماتریس

 مثبت/منفی معین/نیمه معین، خارج قسمت رایلی و تست سیلوستر شبه هرمیتی، انواع ماتریسها: یکه، متعامد، منفرد، هرمیتی،

 و مخابرات سیگنالمشتق ماتریس ها و بردارها و کاربردهای آن در مسئله بهینه سازی، پردازش 

 

 :و سیستمهای دیجیتال های آن در کنترلکاربرد مقادیر ویژه و 

 نحوه محاسبه مقادیر و بردار های ویژه

 و معکوس ماتریس و کاربرد آن در محاسبه چند جمله های ماتریسی همیلتون-قضیه کیلی

 زمان گسسته و پیوسته برای محاسبه ماتریس انتقال حالت ارائه روشهای متعددبا  پاسخ کامل سیستمهای کنترل خطی

 ردنقطری سازی سیستمهای کنترل خطی و فرم جتبدیل همانندی و 

 زمانپیوسته  های کنترلی محاسبه ماتریس انتقال حالت سیستم برایاستفاده از مقادیر و بردار های ویژه 

 

 مقادیر منفرد و تجزیه به مقادیر منفرد:

 نحوه محاسبه مقادیر منفرد و تجزیه به مقادیر منفرد

 با استفاده از مقادیر منفرد عدد حالت ماتریس و نحوه محاسبه آن



 حالت ماتریس و معکوس نما و حل معادالت نرمال کاربرد های تجزیه به مقادیر منفرد در محاسبه رتبه ماتریس ، عدد

 

و سیستمهای  کنترل ،و کاربردهای آن در تجزیه و تحلیل مدارات الکترونیکی حل دستگاه معادالت جبری خطی

 :دیجیتال

 الکترونیکیو تجزیه و تحلیل مدارات  کاربرد دستگاه معادالت جبری خطی در کنترل

 ای دستگاهسازگاری/ناسازگاری دستگاه معادالت جبری خطی و تعداد جوابه

 روش حذف گوسی برای حل دستگاه معادالت جبری خطی

 جوردن برای حل دستگاه معادالت جبری خطی و محاسبه معکوس ماتریس-روش گوس

 روش  تجزیه به عوامل مثلثاتی برای حل دستگاه معادالت جبری خطی

 ی فوق الذکرروشهاپیچیدگی محاسباتی 

سازکاری و ناسازگاری  تعییندرماتریسی و کاربرد آن اصلی چهار زیر فضای خطی،  استقالل و وایستگیزیر فضای برداری، پایه و بعد، 

 و تعداد جوابهای دستگاه معادالت جبری خطی

 کاربرد تجزیه به مقادیر منفرد در تعیین چهار زیر فضای اصلی ماتریسی

 و کاربرد آن در سیستمهای دیجیتال معادالت نرمال جهت تخمین جواب دستگاه معادالت جبری خطیمسله حداقل مربعات و 

 جزیه چالسکی برای حل دستگاه معادالت نرمالروش ت

 اشمیت برای حل مسله حداقل مربعات-روش متعامد سازی گرام

 برای حل دستگاه معادالت نرمال    QRروش تجزیه   

 روشهای عددی برای حل دستگاه معادالت جبری خطی

 (در سیستمهای دیجیتال کاربرد)کاربردهای حل مسئله حداقل مربعات در یادگیری عمیق و یادگیری ماشین 

 

 حضور و غیاب، امتحان،تکالیف و پروژه:

 



 طبق مقررات دانشگاه ضروری است.  حضور دانشجویان در کالس و امتحانات

 نحوه نمره دهی:

 امتحان پایان ترم 50%

 میان ترم 30%

 کوئیز  10%

 تکالیف10%

 

 


