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المحاضرة الخامسة
الفصل االول

 6-1بعض تطبيقات المصفوفات :
ان عمليات المصفوفات الحسابية لها دو اًر كبي اًر في الحياة إذ أنها تستخدم في كثير من
المجاالت التطبيقية وذلك بغرض تسهيل العملية الحسابية وتجنب األخطاء والنواتج غير الدقيقة .فهي
كثي اًر ما تستخدم في الجوانب االقتصادية وذلك لمعرفة حساب المتغيرات التي تط أر على العملية
االقتصادية مثل حساب المصروفات والتكاليف الشهرية أو السنوية وكذلك لمعرفة مدى الخسارة أو
االرباح .لذا فإن الكثير من مصانع وشركات اإلنتاج تفضل نظام المصفوفات لرصد وحساب سلعها
اإلنتاجية خاصة تلك المصانع التي تتألف من مجموعات ووحدات إلنتاج سلع مختلفة في آن واحد،
وألن المصفوفة تتكون من صفوف وأعمدة لذا فهي الطريقة المثلى لتمثيل الوحدات أو المجموعات
اإلنتاجية وسلعها .وكذلك نجد دور المصفوفات في الجوانب والتطبيقات الفيزيائية مثل تمثيل الدارات
الكهربائية لمعرفة وحساب التيار الساري أو معرفة الفولتية أو أي متغير فيزيائي آخر من الدائرة
وكذلك تستخدم في التطبيقات الميكانيكية لحساب القوى ،كما أن المصفوفات تدخل في عمليات
التشفير وارسال الرسائل المشفرة لحفظ البيانات ،كما تستخدم سالسل ماركوف في األرصاد الجوية و
غيرها باحتمال ما سيكون عليه النظام في حالة معينة من معرفة الحالة السابقة لها وفي كثير من
المجاالت التطبيقية األخرى.
اوالا -التطبيقات في االقتصاد Applications in Economy :
ان استخدام المصفوفات في االقتصاد يعد من اهم التطبيقات لكثرة استتخدامه  ،فمتثالً بفترض
ان اقتصاد منطقة ما يقسم الى عدة قطاعات متنوعة كالصناعة والتجتارة والمواصتالت واالتصتاالت ،
وبفتترض اننتتا نعلتتم النتتتاج الكلتتي لستتنة واحتتدة ونعلتتم تمام تاً كيفيتتة تبتتادل كتتل قطتتال بالنستتبة للقطاعتتات
األخرى  ،وندعو قيمة انتاج القطال بت السعر ومن اجل هذا اثبت لدينا النتيجة التالية  " :يوجد معادلة
أسعار متخصصة بالنتاج الكلي للقطاعات المتنوعة في كل منها طريقة ليتناسب التدخل متع التكتاليف
" كما في المثتال التتالي ((نفتترض ان اقتصتاد دولتة متا يتتألف متن ثتالط قطاعتات اساستية هتي التنفط
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والطاقة الكهربائية والسياحة وانتاج كل منها يوزل بين القطاعات االقتصادية المتنوعة االخرى كما هو
مبتتين فتتي الجتتدول ( )1-1حيتتط ان العناصتتر الموجتتودة فتتي االعمتتدة تمثتتل بتتاألجزاء الكس ترية االنتتتاج
الكلتتي لكتتل قطتتال ،فمتتثالً العمتتود الثتتاني متتن الجتتدول يمثتتل انتتتاج الطاقتتة الكهربائيتتة موزعتتة كالتتتالي :
 04%للنفط و  04%للسياحة والبتاقي  14%للكهربتاء ( أي للقطتال الكهربتائي  14%كتكلفتة)  ،وان
مجمول األجزاء العشرية في كل عمود يجب ان يساوي الواحد . 1
جدول ( )2-2انتاج بعض القطاعات االقتصادية
Distribution of Output form:
Purchased by:

Tourism

Oil

Electric

Oil

0.6

4.4

0.0

Electric

0.2

4.1

4.6

Tourism

4.2

4.5

0.4

نرمز للقيم االنتاج السنوي لكل من النفط  ،الكهرباء  ،السياجة بالرموز

على التتوالي ،

والمطلوب إيجاد معادلة األسعار التي تجعل دخل كل قطال يتناسب مع تكاليفه .
الحل :
القيم الموجودة باألعمدة تمثل استهالك انتاج من قبل القطاعات األخرى وبالمقابل في الصفوف تمثتل
حاجة القطال  ،فمثالً الصف األول من الجدول يبين ان قطال التنفط يتلقتى  04%متن نتتاج الكهربتاء
و  64%من نتاج السياحة  ،فتكون تكلفتة القطتال التنفط هتي
مساوياً التكلفة نكتب
اما الصف الثالط
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ولحل جميع المعادالت الخطية ننقل جميع المجاهيل الى طرف االيسر من كل معادلة ونجمع الحدود
المتشابهة :

ثم نقوم بالتحويالت الصفية األولية  ،وللتبسيط نوزل الحدود العشرية على مكانين

ومتجه المعادلة يكون

الحل العام يساوي

ثاني ا :موازنة المعادالت الكيميائية Balancing Chemical Equations :
المعادالت الكيميائية تحدد كميات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بالتفاعل الكيميائي  ،وسنأخذ المثال
التتتالي  :وهتتو احت تراز غتتاز البروبتتان أي عنتتد تفاعتتل
الكربون

وبخار الماء

كما في المعادلة الكيمااالتية:

ولموازن تتة المعادل تتة يج تتب إيج تتاد جمي تتع االع تتداد
الكربون

والهيدرجون

متتع االكستتجين

ليشتتكل ثنتتائي أكستتيد

واالوكسجين

بحي تتط يك تتون ع تتدد ذرات ك تتل م تتن
في الطرف االيستر مطابقتاً لهتا فتي الطترف األيمتن

( الن ال تتذرات ال تفن تتى وال تس تتتحدط ذرات جدي تتدة خ تتالل التفاع تتل ) وباس تتتخدام المص تتفوفات والجب تتر
الخطي نكتب المصفوفات التي تحوي عدد ذرات كتل مركتب فتي التفاعتل  ،وفتي التفاعتل الستابز لتدينا
فننشئ لكل المركبات كما يلي :

ثالط أنوال من الذرات
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يجب ان تحقز

لموازنة المعادلة فإن المعامالت

ننقل جميع الحدود الى طرف مع تغيير اشاراتها :

الحل العام بعد القيام بحل جملة المعادالت الخطية واستخدام التحويالت األولية :
حيط
ولك تتن المع تتامالت ف تتي المعادل تتة الكيميائي تتة يج تتب ان تك تتون اع تتداد ص تتحيحة فنأخ تتذ

اختيارية
بالت تتالي

والمعامالت بأصغر ما يمكن فتصبح المعادلة الموزونة بالشكل
ثالث ا :في الشبكات الكهربائية In Electrical Networks
نستطيع استخدام المصفوفات في الشبكات الكهربائية وااللكترونية بشكل واسع  ،ولدراسة هذا التطبيتز
بشتتكل مبستتط نأختتذ المثتتال التتتالي  ،حيتتط لتتدينا فتتي الشتتكل ادنتتاث شتتبكة متتن ثتتالط حلقتتات  ،والمطلتتوب
تحديد التيارات المارة خاللها .
الحل :
يك ت تتون

يم ت تتر خ ت تتالل ث ت تتالط مقاوم ت تتات ومجم ت تتول ف ت تتروز الجه ت تتد

التيار في الحلقتة  2يمتر فتي جتزء متن الحلقتة  1ختالل الفترل القصتير بتين
الفرل المشترك هو

بالنس ت تتبة للحلق ت تتة  1التي ت تتار
و

وفترز الجهتد علتى

فولط .

على اية حال فأن اتجاث التيار بالفرل
لفت تتروز الجهت تتد فت تتي الحلقت تتة  1هت تتو

في الحلقة  1يعكس ما هو في الحلقة  2فالمجمول الجبتري
وجهت تتد الحلقت تتة  1هت تتو

كيرشوف لفروقات الجهد ينتج
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ومعادلة الحلقة  2هي
ناتجتتة عتتن متترور التيتتار فتتي الحلقتتة  1عبتتر الفتترل

بحيتتط

يمر باتجاث معاكس عن جهته فتي الحلقتة  ) 2و
بتيتتار الحلقتتة  ،امتتا

( فتترز الجهتتد ستتالب الن التيتتار

هتي مجمتول المقاومتات فتي الحلقتة  2مضتروبة

ناتجتتة متتن تيتتار الحلقتتة  3ختتالل المقاومتتة

فتتي الفتترل

عكتتس

اتجاهه في الحلقة . 2
ومعادلة الحلقة  3هي
في الحلقة  3لدينا منبعي جهد فمجموعهما

فولط حيتط الجهتد ستالب الن اتجتاث التيتار فتي

ايضاً معاكس
ولحساب تيارات الحلقة نحل جملة المعادالت

ثتتم نقتتوم بتتالتحويالت األوليتتة علتتى االس تطر للمصتتفوفة الموستتعة التتتي تقودنتتا التتى الحتتل
أمبير

أمبير  ،ولكن القيمة السالبة لت ت
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تمارين نهاية الفصل
 -2ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتكن
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 ،كذلك

وأن :

 -0اي من المعادالت االتية :r.e.f

 -3اي من المعادالت االتية r.r.e.f

 -4ضع كل من المصفوفات اآلتية على صيغة درجة صفية مختزلة .
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