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المحاضرة االولى
المصفوفات ()The Matrix
 2-2المقدمة:
المصفوفة هي عبارة عن جدول من األعداد الحقیقیة ،ویسمى كل سطر من عناصر المصفوفة صفا (
) rowویسمى كل عمود من عناصر المصفوفة عمودا ) (columnإذا كانت ( ) هي عناصر المصفوفة A
فإننا نكتب

كما یمكن تعریف المصفوفة ایضا بانها مجموعة االعداد المرتبة على شكل مستطیل او مربع
والموضوعة داخل قوسین بـ (المصفوفة

) وتخضع لعملیات حسابیة معینة  ،ویمكن تعریفها وفق

االتي (( :المصفوفة هي منظومة من االعداد ( او الدوال ) مرتبة على هیئة صفوف واعمدة بشكل مستطیل او
مربع ویرمز للصفوف بالرمز

واالعمدة

ویرمز للمصفوفة بأحد االحرف الكبیرة

او

او  ،. ...على

سبیل المثال :
المصفوفة ( )Aیمكن اعتبارها مصفوفة المعامالت لمجموعة المعادالت المتجانسة  ،وهي:

أو كمصفوفة ( )Bمحددة لمجموعة المعادالت الخطیة غیر المتجانسة  ،وهي:

ویرمز لالعداد او الدوال بالرمز ( ) ویطلق علیها بـ (العناصر  )Elementالمصفوفة ،كما في ادناه:
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تعریف عناصر المصفوفة  ،یشیر الدلیل األول ( )iفي العنصر ( ) رقم الصف ،و یشیر الدلیل الثاني ()j
رقم العمود الذي یقع فیهما العنصر  ،وسیحمل كل عنصر من الصف الثاني العدد  2كدلیل أول كما یحمل كل
تعرف كل مصفوفة ذات  mمن الصفوف و  nمن االعمدة بانها
عنصر من العمود الخامس الرقم  5كدلیل ثانيّ .
من درجة

ویق أر ذلك :المصفوفة من الدرجة  mفي  ، nیقال للمصفوفة ( )1في بعض االحیان

المصفوفة

 .وعندما تكون الدرجة

ذات الدرجة

ذات الدرجة

أو المصفوفة

محددة ومعروفة سنكتب بشكل مختصر " المصفوفة ." A
 بعض انماط المصفوفات:0 2
من اشكال المصفوفات االتي :
.2المصفوفة المربعة ( :)Square Matrixإذا كانت مصفوفة عدد صفوفها = عدد اعمدتها

 ،فإن

المصفوفة ( )1تكون مربعة ویمكن عندئذ تسمیتها مصفوفة مربعة من الدرجة  nاو مصفوفة مربعة (.)nXn
ومنها:
 -aالمصفوفة المثلثة السفلى :عناصر ما فوق القطر اصفار
 -bالمصفوفة المثلثة العلیا :عناصر ما تحت القطر اصفار

او
او
او

 -cالمصفوفة القطریة ( :)Diagonal Matrixكل العناصر فوق القطر وتحته اصفار

من خصائص المصفوفة القطرية :

مثال ( :)2اذا كانت

وكذلك اذا كانت

فأوجد

اربع مصفوفات
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 –dمصفوفة الوحدة ( :)Identity Matrixهي قطریة (ما فوق وما تحت القطر اصفار ) وعناصر قطرها الواحد
او

الصحیح ،ویرمز لها بالرمز على سبیل المثال :
من خصائصها انها تعد المحاید الضربي اي :

و
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