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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
GIẢI TÍCH HÀM NHIỀU BIẾN – ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
I. Nội dung ôn tập
1. Đại số tuyến tính
1.1. Ma trận: Các phép toán ma trận – Các phép biến đổi dòng tương đương – Hạng
của một ma trận - Định thức – Ma trận nghịch đảo;
1.2. Hệ phương trình tuyến tính: Ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính –
Hệ Cramer - Phương pháp Gauss;
1.3. Không gian vectơ Rn: Không gian Rn với các phép toán công, nhân với số vô
hướng, tích vô hướng – Không gian con – Độc lập tuyến tính – Cơ sở, tọa độ,
ma trân đổi cơ sở - Cơ sở và số chiều của không gian nghiệm của một hệ
phương trình tuyến tính thuần nhất;
1.4. Trị riêng và vectơ riêng – Chéo hóa ma trận.
2. Giải tích hàm nhiều biến (2, 3 biến) và phương trình vi phân thường
2.1. Giới hạn và sự liên tục – Đạo hàm riêng và vectơ gradient – Đạo hàm hàm ẩn –
Đạo hàm riêng cấp 2 và ma trận Hesse - Cực trị địa phương và cực trị có điều
kiện (phương pháp nhân tử Lagrange)–
2.2. Tích phân bội và tích phân lặp – Tich phân đường – Định lý Green và tích phân
độc lập theo đường – Diện tích và thể tích.
2.3. Phương trình vi phân cấp 1 dạng tuyến tính, dạng có biến số phân ly, dạng đẳng
cấp, dạng vi phân toàn phần.
2.4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng thuần nhất và không thuần
nhất.
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