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 هقذهِ:

فراّن شذُ است اهکاى ٍرٍد هاتریس ٍ اًجام عولیات هرتثط تا آى است.  Rاهکاًاتی کِ در ًرم افسار جولِ از 

هحاسثِ هی کٌذ. در کارتر هی تَاًذ تِ ٍسیلِ ی ایي فراهیي هعادالت را حل ًوَدُ ٍ ًرم افسار جَاب هجَْل ّا 

 هاتریس ٍ حل هعادالت چٌذ هجَْلی هی پردازین.اداهِ تِ تیاى تَضیحاتی در ارتثاط تا 

 در ایي هتي هطالة زیر تیاى شذُ است:

 چگًَگی ٍرٍد دادُ تِ صَرت هاتریس ٍ فراخَاًی دادُ ّا

 هاتریسدترهیٌاى حاسثِ هچگًَگی 

 در هاتریس عول اصلیچْار 

    ّا ٍ تفریق در هاتریسجوع        

 ّا ضرب دٍ هاتریس        

 هاتریستراًْادُ 

 حل دستگاُ هعادالت

 n ، سِ ٍ هعادلِ درجِ دٍحل 

 

 چگًوگی يريد دادٌ بٍ صًرت ماتریس ي فراخًاوی دادٌ َا

 ات زیر را در صفحِ ی فراهیي ًرم افسار تٌَیسیذ.رتِ صَرت دستی دستَ ترای ٍرٍد هاتریس

x<-matrix(c(4,7,3,2,8,9),nr=3,nc=2) 

صَرت در  استفادُ کرد. ncolهی تَاى از عثارت  ncٍ تِ جای عثارت  nrowهی تَاى  nrتِ جای عثارت 

ًرم افسار تِ صَرت پیش فرض  nr ٍ ncًٌَشتي عثارت ّای 

تِ را ٍ اعذاد در ًظر هی گیرد. سطرٍ دٍم را  ستَىعذد اٍل را 

تا ًَشتي  ترتیة  در ستَى اٍل ستَى دٍم ٍ ... پر هی کٌذ.
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در خط تعذی دادُ ّای ٍارد شذُ تِ صَرت  xعثارت 

 nr ٍ ncهاتریس ًوایش دادُ هی شَد. جاتِ جایی عثارت 

خطایی را ایجاد ًوی کٌذ ٍ هحاسثات تذٍى هشکل اًجام هی 

را در خط  r[2,3]تایذ عثارت  rدر هاتریس  3ٍ ستَى  2دادُ سطرخَاًی اترای فر طَر هثالتِ ّوچٌیي  شَد.

  فرهاى تایپ ًواییذ.

 

)در ایٌجا سطر اٍل(  ٍ فراخَاًی سطر هذ ًظر r[,2])در ایي جا ستَى دٍم( عثارت  جْت فراخَاًی ستَى خاصی

 .سار تِ صَرت تصَیر رٍترٍ هی تاشذخرٍجی ًرم اف را تایپ هی کٌیذ. r[1,]عثارت 

 

 ی دترمیىانمحاسبٍ 

استفادُ هی شَد. دقت کٌیذ کِ ترای هحاسثِ دترهیٌاى   ( )detهحاسثِ ی درترهیٌاى هاتریس از تاتعتاری 

 تَى آًْا تا ّن تراتر تاشذ.سٍ سطر ٍ  هاتریس حتوا هاتریس هَرد ًظر تایذ هرتع تایذ.

 

 

 عمل اصل در ماتریس َاچُار 

 ي تفریق:جمع 

 تریس ّااهٍ ستَى  رت تراتر تَدى سطهی شَد ٍ در صَرجام اً –ٍ تفریق در هاتریس تا عثارت ّای + ٍ جوع 

 شذُ است. فتِ صَرت زیر تعری w , Tي تخش تاتع هثال ایدر  م هی شَد.اعوالت اًج

w=[ 
  
  

   
   
   

]                        T=[ 
  
  

   
   
   

]                          

  ّواًطَر کِ در تصَیر هالحظِ هی فرهاییذ حاصل جوع ٍ تفریق دٍ هاتریس هحاسثِ شذُ است.
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 :دي ماتریسي تقسیم ضرب 

هاتریس ّا از  ترتیةتِ ًَشتي ضرب هاتریس ّای در  استفادُ هی شَد. " %*%" ترای ضرب دٍ هاتریس از

 را r*xدر ایٌجا  ًشَد.ی ایجاد دقت ًواییذ تا در ًرم افسار خطا ًظر ّواٌّگی سطر یکی تا ستَى دیگری

 هحاسثِ هی کٌین. 

 

ٍاقع تقسین دٍ هاتریس تِ در  اتتذا الزم است هعکَس هاتریس دٍم را  تذست آٍرین.تقسین دٍ هاتریس ترای 

 صَرت زیر است.

     
 

 
      ⁄  

 است. Bهعکَس هاتریس هاتریس     

از ٍارد کردى درایِ ّای هاتریس در ًرم پس  دارای هعکَس است کِ دارای دترهیٌاى غیر صفر تاشذ.ی هاتریس

   َشتِ تا هاتریس هعکَس هحاسثِ گردد.افسار عثارتْای زیر را ً

تا   دترهیٌاى تاتعاز هحاسثِ ی . پس تِ صَرت رٍترٍ تعریف شذُ است zتع تا

پس اط آى تا تعریف ٍ  هحاسثِ هی گردد. zدترهیٌاى هاتریس  solveًَشتي تاتع 

هثال ضرب دٍ هاتریس ٍ  (v=solve(z)هعکَس) هاتریسی جذیذ تِ عٌَاى هاتریس

f ٍ v دٍ هاتریس هَرد ًظر تذست آهذُ است.سین هاتریس قدر حقیقت حاصل ت 

        ⁄      

ٍ هاتریس را تا ّن ضرب  دٍدارایِ ّا هتٌاظر در  ییتِ تٌْا "/  " ٍ  "*"شتِ تاشیذ کِ استفادُ از عالهت دادقت 

 .ذٌهی کٌیا تقسین 

جمع دي ماتریسحاصل   

دي ماتریس تفریقحاصل   
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 تراوُادٌ

ُ تراًْاد qطَر هثال تِ  ًواییذ.استفادُ  ( )t ع اًْادُ کردى هاتریس تایذ از تاتتررای ت

 سطر ٍ ستَى جاتِ جا هی شًَذ.تاتع تراًْادُ ف شذُ است. در تعری wهاتریس 

 

 خطی حل دستگاٌ معادالت

زیر دادُ یکی دیگر از کارترد ّای هاتریس حل دستگاُ هعادالت خطی است. فرض کٌیذ دٍ هعادلِ ٍ دٍ هجَْل 

}                                              است ترای حل آى تایذ تِ صَرت زیر عول ًواییذ. شذُ
         
        

                                              

عٌاصر ترای تعذاد ستَى ّای هاتریس است. چَى تعذاد  2هاتریسی است از ضرایة هعادالت ٍ عذد  sتاتع 

پاسخ ّای ّر یک از هعادالت است.  gتاتع  هاتریس تِ صَرت هرتع است ًیازی تِ ًَشتي تعذاد سطرّا ًذارین.

تِ صَرتی کِ در تصَیر ًَشتِ شذُ است در صفحِ فراهیي  استفادُ شَد. solveترای حل هعادلِ تایذ از تاتع 

دُ پاسخ تِ صَرت رٍترٍ ًوایش داتاتع  پپس از تای. هی کٌینتایپ 

 هی شَد.

 

 n، سٍ ي حل معادلٍ درجٍ دي

ایي قسوت تِ ّوراُ یک استفادُ ًواییذ.  R در ًرم افسار ()polyrootترای حل ایي دست هعادالت تایذ از تاتع 

 هثال شرح دادُ هی شَد.

  ٍرا حل ًواییذ.            هعادلِ ی درجِ د 

اتتذا توام هقادیر را یک طرف هساٍی قرار هی دّین ٍ عثارت تِ صَرت فسار اترای تعریف هعادلِ تاال در ًرم 

                                                            .              هرتة هی کٌینزیر 

تِ  c دقت داشتِ تاشیذ کِ ترتیة ًَشتي اعذاد در تاتع در صفحِ فراهیي تایپ ًواییذ.زیر صَرت سپس تِ 

تا درجِ دٍ تِ ترتیة ًَشتِ  3تا درجِ یک ٍ  -5تا درجِ صفر،   -2ترتیة درجِ ضرایة از کوتر تِ تیشتر است. 

 هی شَد.
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polyroot(c(-2,-5,3)) < 

را  xتصَیر هشاّذُ هی کٌیذ ًرم افسار دٍ پاسخ ترای ّواًطَر کِ در 

 iهحاسثِ کردُ است. در هَاردی کِ عذد هختلط تاشذ از عثارت 

  را صفر در ًظر هی گیرد.i  ٍ در غیر ایي صَرت ضریة شَد یترای ًوایش عذد هختلط استفادُ ه

  ِحل ًواییذ.          هعادل 

ولِ درجِ دٍم جترای در ایي عثارت ضریة            تِ صَرت زیر تازًَیسی هی کٌین. هعادلِ را

 عثارت زیر را در ًرم افسار تایپ ًواییذ.تعریف هی کٌین.  0ٍجَد ًذارد کِ در ًرم افسار تِ صَرت 

polyroot(c(3,-1,0,4)) < 

 xّواًطَر کِ هشاّذُ هی کٌیذ سِ پاسخ ترای 

در ًرم  کِ اعذاد هختلط ّستٌذتذست آهذُ است. 

 افسار هحاسثِ شذُ است.

  ِهعادل   
     

       
           

     
 را حل ًواییذ.       

 حالتْای قثلی عثارت زیر را در ًرم افسار تایپ هی کٌین.ًیس ّواًٌذ  nترای حل هعادلِ درجِ 

< polyroot(c( ,b   ,                  

 هحاسثِ هی شَد.پاسخ ّا در ًرم افسار حالت ًیس هاًٌذ حالت ّای قثل ایي 

 

 

 هٌثع:

 ًرم افسار help هٌَی

 1331، سیذ سعیذ هَسَی ًذٍشٌی، پاییس Rآشٌایی تا زتاى هحاسثات 
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