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مندرجات فهرست

۵ بردارها ۱

۳۱ حقیقی متغیر یک با برداری توابع ۲

۵۷ خم یک مفهوم ۳

۷۹ تاب و خمیدگی ۴

۱۰۱ خمها نظریه ۵

۱۲۷ اقلیدسی فضاهای در مقدماتی توپولوژی ۶

۱۵۱ برداری متغیر یک با برداری توابع ۷

۱۸۳ رویه یک مفهوم ۸

۲۰۹ دوم و اول اساسی فرمهای ۹

۲۴۵ تانسوری آنالیز - رویهها نظریه ۱۰

۲۷۷ ذاتی هندسه ۱۱

۱



مقدمه

در است. شده طراحی لیسانس فوق اول سال یا لیسانس سطح در دیفرانسیل هندسه درس ترمی یک دوره، یک برای کتاب این

و مثالها ارائه با مفاهیم این کاربرد و اقلیدسی بعدی - ۳ فضای در رویهها و خمها دیفرانسیل، هندسه از اساسی مفاهیم کتاب این

است. شده بیان شده حل تمرینهای

در و شده ارائه ۳ فصل در خم مفهوم میشود. بررسی ۲ و ۱ فصلهای در متغیر یک با برداری۱ آنالیز و بردارها نظریه اساس

نظریه به طبیعی رویکرد یک که کنتاکت، نظریه شده، انتخاب موضوعات جمله از را E۳ در خمها نظریه مورد در ۵ و ۴ فصلهای

است. شده اشاره است، خمها ک®سیک

در بعدی مطالعات برای که کلی مسائل برای محکم بنیان یک با خواننده تا شده ارائه رویه یک تعریف برای توجهی قابل دقت

در توپولوژی نقاط مجموعه و آنالیز از زمینهای بیش کار این انجام منظور به گردد. آماده است الزامی مدرن دیفرانسیل هندسه

غیرذاتی هندسه به ۱۰ و ۹ فصلهای و ۸ فصل در آنها تعریف سپس و رویهها است. شده بیان ۷ و ۶ فصلهای در اقلیدسی فضای

آخر فصل میباشد. کلی یا سرتاسری هندسه در رویهها از شده انتخاب موضوعات و تانسوری روشهای معرفی شامل رویهها از

میدهد. قرار بحث مورد را ذاتی هندسه در E۳ در رویهها تئوری اساس

طبقهبندی تکمیلی تمرینات از بسیاری و میکند شایانی کمک بصری لحاظ از خواننده به کتاب این سرتاسر در متعدد تصویرهای

میزند. محک شده مطرح موضوعات فهم در را خواننده است آمده فصل هر آخر در که شده

و تشکر داشتند کتاب این سازی آماده در را بسیاری مفید انتقادات و پیشنهادات که چی۳ شن - جی و سیلوراستین۲ مارتین از

حروف برای هایدن هنری و کتاب این تحریریه در همکاری برای مونتی نیکو¯ و شوم دانیل از ویژه تشکر همچنین میکنم. قدردانی

دارم. ویژه قدردانی خطی دستنوشتههای دقیق تایپ برای سارا همسرم از نهایت در میکنم. سپاسگزاری اعداد چینی

شوتز۴ لیپ - M مارتین

میکند) بحث برداری میدان انتگرال و دیفرانسل حساب مورد در که است ریاضیات از (شاخهای (V ector Analysis) یا (V ector Calculus) ۱

Martin SIlverstein ۲

Jih− Shen Chiu ۳

Martin M. Lipschutz ۴

۳




