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المحاضرة الرابعة
الفصل االول

 4-2مبدل المصفوفة)Transpose of Matrix( :
إذا كان لدينا مصفوفة
عمود في المصفوفة

فإن مبدل المصفوفة هو

أي نجعل كل صف من المصفوفة A

او العكس كل عمود من المصفوفة  Aنجعله صف من

( صف اول يصبح عمود

اول وصف ثاني يصبح عمود ثاني وهكذا .) ...
فأوجد

مثال( : )20اذا كانت
الحل :

 2-4-2خصائص مبدل المصفوفة ()Properties of transpose matrix
)1
)2
)3
)4
)5
 0-4-2المصفوفة المتماثلة والمتماثلة تخالفيا (: )Symmetric and Reverse Matrix
 -aالمصفوفة المتماثلة ( :)Symmetric Matrixهي مصفوفة تساوي مبدلتها
يقال ان

عندها

متماثلة.

 -bالمصفوفة المتماثلة (تخالفيا) عكسيا ( : )Reverse Matrixهي المصفوفة التي تحقق الشرط
،

مثال ( : )23المصفوفة

عندها يقال ان

متماثلة عكسيا .

متماثلة ( )Symmetricالنه
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اما المصفوفة

متماثلة عكسيا ( )Reverseألنه

مثال( : )24جد المصفوفة

بحيث تكون متماثلة عكسيا ؟

حيث ان:
و

متماثلة عكسيا ؟

مثال( : )25اثبت ان

 5-2العمليات األولية على المصفوفات Elementary operations on matrices
 )aالعمليات الصفية األولية  :هي عمليات تجري على صفوف المصفوفة بهدف اختزالها وتتلخص تلك
العمليات باالتي :
- 1تبديل صفوف مثال :

او
او

- 2ضرب احد صفوف المصفوفة بعدد غير الصفر  :مثل

...

- 3ضرب احد صفوف المصفوفة بعدد غير الصفر وجمع النواتج مع صف اخر  :مثال
او
مالحظة :الصف الذي يتغير المجموع عليه اما المضروب يبقى كما هو ( الضرب ذهنيا ) ثم جمع النواتج
مع الصف االخر .
مالحظة :يمكن تكرار العمليات السابقة للوصول الى
* صيغة الدرجة الصفية row echelon form

او
:

نقول ان المصفوفة على صيغة الدرجة الصفية ( )r.e.fاذا تحقق :
 -1الصفوف الصفرية ان وجدت فإنها تكون صفوف أخيرة .
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 -2وكل صف غير صفري يجب ان يكون اول عنصر فيه ( 1يسمى الواحد المتقدم ) .
 -3كل واحد متقدم في أي صف يجب ان يكون على اليمين بالنسبة للواحد المتقدم في الصفوف التي فوقه .
وكما موضح ادناه :

* صيغة الدرجة الصفية المختزلة reduced row echelon form
نقول ان المصفوفة على الصيغة الدرجة الصفية المختزلة ( )r.r.e.fاذا تحقق الشروط الثالث اعاله في ()r.e.f
 :إضافة للشروط الثالثة السابقة في الصيغة الدرجة يجب ان تحقق شرط رابع :
 -4كل واحد متقدم يجب ان يكون باقي عناصر عموده اصفار .

 2-5-2منهجية االختزال :
لفه م م م م ممم منهجي م م م م ممة االختمم م م م مزال يج م م م م ممب ان تع م م م م ممرف كي م م م م ممف ي م م م م ممتم الوص م م م م ممول ال م م م م ممى الش م م م م ممكل

او

 ،وتتلخص بالخطوات االتية:
 نجع م ممل العنص م ممر

واح م ممد  :تبديل م ممه م م ممع ص م ممف اخ م ممر تحت م ممه يك م ممون اول عنص م ممر في م ممه  1او بض م ممرب

صف تحته بعدد وجمعه مع الصف األول او بقسمه الصف األول على العنصر
 نصم ممفر كم ممل العناصم ممر التم ممي تحم ممت

.

 :نضم ممرب الصم ممف األول بعكم ممس إشم ممارة

مم م ممع الصم م ممف الثم م مماني ونضم م ممرب الصم م ممف األول فم م ممي عكم م ممس إشم م ممارة

ونجمم ممع الن م مواتج

ونجمم م ممع الن م م مواتج مم م ممع الصم م ممف

الثالث وهكذا .
 نجعل العنصر

واحد بنفس طريقة الخطوة األولى ودون التعامل مع الصف األول .

 نصم ممفر كم ممل العناصم ممر التم ممي تحم ممت

بمممنفس طريقم ممة الخط مموة الثانيم ممة  .ثم ممم نجعم ممل

ما تحته وهكذا .
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او  ...اذا كةةةان صةةةفر ومةةةا تحتةةةه اصةةةفار ننتقةةةل

او

الى العنصر الذي على يمينه ونجعله واحد ثم نصفر ما تحته .
مالحظة :اثناء االختزال اذا وجد صف كله اصفار ننقله نجعله صف أخير .
بهم م م ممذا نكم م م ممون قم م م ممد وصم م م مملنا الم م م ممى الشم م م ممكل

يضم م م مماف

 ،ولتكملم م م ممة االخت م م م مزال الم م م ممى الشم م م ممكل

للخطوات السابقة الخطوة االتية:
 نب ممدأ م ممن اخ ممر واح ممد متق ممدم ونص ممفر العناص ممر التم ممي فوق ممه ث ممم الواح ممد المتق ممدم قب ممل األخي ممر ونص ممفر مممما
فوقه وهكذا . ...
مثال ( :)26ضع كال من المصفوفات التالية على الصيغة الدرجية الصفية
الصفية المختزلة

 ،ثم على الصيغة الدرجية

؟

الحل :
و

على الشكل صيغة درجية
و

على الشكل صيغة درجة مختزلة
وانما تكافئها .

مالحظة :المصفوفة الناتجة ال تساوي المصفوفة
مثال (: )27
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و

حل اخر للمثال(:)27

و يمكن دمج العمليتين السابقتين في عملية واحدة

مالحظةةةةةة  :شةةةةةكل

قةةةةةد يختلةةةةةف اذا يرنةةةةةا طريقةةةةةة االختةةةةةزال لكةةةةةن

مهما تغيرت طريقة االختزال .
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مثال(: )28

مثال(: )29
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