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 قراء هذا الكتاب رجاء من
متاح جلميع القراء دون أى تكلفة ولالستفادة منه على أى وجه. فرجاء إذا رأيت الكتاب 

عزيزى القارىء أنك قد استفدت منه فال أطلب منك سوى الدعاء ملؤلفه إن كنت غري 
قادر ماداي، أما القارىء القادر ماداي فأطلب منه التربع مبا يستطيع ألى جهة خريية يريد، 

ابلقاهرة، أو مستشفى  57357تشفى سرطان األطفال وليكن على سبيل املثال مس
الكبد ابملنصورة، أو مستشفى القلب )جمدى يعقوب( أبسوان، أو هيئة مصر اخلري، أو 

 صندوق حتيا مصر، مع نية ثواب التربع للمتربع وللمؤلف.
 

 املؤلف
 أ.د.حممد ابراهيم العدوى
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 استعراض الكتاب
 التحليل العددى

علم التحليل العددى خيتلف على تعريفه الكثري، ولكن األغلبية يتفقون على أنه علم استخدام اخلواريزميات العددية للحصول 
صحيحة اتمة وغري تقريبية. على حلول تقريبية للمسائل احلسابية املعقدة، على العكس من احللول التحليلية الىت تعطى حلوال 

لتحليل العددى هو تصميم خواريزمات )طرق( تقريبية حلل املسائل الصعبة الىت يصعب حلها لذلك فإن اهلدف العام من علم ا
صف ابلورقة والقلم مثل أن جتد حال أللف من املعادالت ىف ألف من اجملاهيل. أو حتسب معكوس مصفوفة مربعة من ألف 

 ألف عمود مثال. و 

على الرغم من امتداد أصول التحليل العددى ىف التاريخ إال أن الطفرة الىت حدثت ىف احلاسبات ىف هناية القرن املاضى كان هلا 
أكرب األثر ىف استخدام هذا العلم ىف الكثري من التطبيقات اهلندسية والعلمية والطبية واحليوية وشىت نواحى العلوم الىت نعرفها 

فرة الىت نعيشها اآلن لن متنعنا من إلقاء نظرة سريعة على اتريخ هذا العلم وابلذات على اتريخ كلمة خواريزم هذه الطهذه األايم. 
الىت ال ختلو صفحة تقريبا من صفحات أى كتاب ىف التحليل العددى من ذكرها. نبدأ أوال ابلتعريف الرمسى لكلمة خواريزم من 

 ف اخلواريزم أبنه:( الىت تص15دائرة معارف بريتانيكا )الطبعة 
  " Systematic mathematical procedure that produces - in a finite number of steps – the answer to a 

question or the solution of a problem.” 

 ؤال أو حال ملشكلة".أو مبعىن آخر فإن اخلواريزم هو "خطوات حسابية منظمة تعطى ـــــ ىف عدد حمدد من اخلطوات ــــــ إجابة لس

 History of algorithmsوليس أفضل هنا من أن نضع ابلنص مقدمة كتاب "اتريخ اخلواريزمات من احلجر إىل الشرحية 

from the pebble to microchip للمؤلف جني ليس تشيبريت ورفاقه "Jean Luc Chabert et al  من الناشر سربجنر
 كتابه هبذا النص العرىب املصور:. لقد بدأ الكاتب مقدمة  1999
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. 39x=+102xهل تعلم عما يتحدث هذا النص، إنه يصف خواريزم أو خطوات حلل معادالت الدرجة الثانية من خالل املثال 
وهل تعلم من صاحب هذا النص، إنه حممد بن موسى اخلواريزمى وهو من خواريزم جبنوب آسيا، وهو عامل ىف الرايضيات ىف 

نسبة هلذا  algorithmوكان كتابه ابسم "املختصر ىف حساب اجلرب واملقابلة" ولقد أطلق إسم اخلواريزم  امليالدى القرن التاسع
 إنه يصف حل هذه املعادلة ىف اخلطوات التالية: .algebraالعامل وهو املنشىء األساسى لعلم اجلرب 

 5=2÷10إقسم معامل اجلذر على اثنني وهذا يعطى  -1
 25=5×5اخلمسة ىف نفسها إضرب  -2
 64=25+39إمجع اخلمسة وعشرون على اجلانب األمين  -3
 8=64أوجد اجلذر الرتبيعى هلذا الناتج جذر  -4
 3=5-8، 1إطرح من هذا الناتج نصف معامل اجلذر الذى ىف اخلطوة  -5
 ، هو حل هذه املعادلة.3هذا الناتج،  -6

 نا ىف القرن التاسع امليالدى.خطوات مرتبة ومنظمة أعطت احلل ىف النهاية. تذكر أننا ه

أمحس حواىل عام  الىت كتبها الكاتب Rhind papyrusسنرجع للوراء قليال ونغوص ىف أعماق التاريخ لنجد ىف بردية رهند 
وحتتوى الربدية على حواىل مائة مسألة عبارة عن أمثلة حسابية متت ممارستها ىف ظروف خاصة. املسائل  قبل امليالد 1650

R24  حىتR27  ىف هذه الربدية متثل أنواع حسابية خمتلفة ميكن متثيلها ابملعادلة التاليةx+(1/n)x=b  حيثn  2و  7تساوى 
يقول مؤلف كتاب اتريخ . 5و  4و 

من هذه  R26اخلواريزمات، "لقد اخرتان املسألة 
الربدية ألهنا املسألة األفضل شرحا. إهنا تقابل 

 النص املقابل . ىفx+(1/4)x=15حل املعادلة 
نرى النص األصلى األغريقى وأسفله ترمجته 

استخدمنا البنط العريض املصرية القدمية. لقد 
استمر  لقد  للنص املكتوب أصال ابحلرب األمحر.

اخلواريزم الكاتب ىف شرح اخلطوات أو 
algorithm  الذى حيل املسألة السابقة والىت

منطوقها حساب العدد الذى إذا أضيف إىل 
 . 15ه يعطى القيمة ربع
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ولألسف ال جند كتااب دراسيا ابللغة العربية  إذن فخواريزمات التحليل العددى ضاربة جبذورها ىف أعماق التاريخ العرىب والفرعوىن
يعترب مرجعا شامال لطالب اجلامعات والتطبيقني واملهتمني من التخصصات املختلفة. لذلك فهذا الكتاب يعترب حماولة جادة 

 ىف هذا الطريق.

من اجلامعات وميكن تدريسه على مدار فصل قبل النهائية والنهائية  موجه لطالب السنوات "التحليل العددى" هذا الكتاب
دراسى واحد ىف صورة حماضرة من ساعتني دراسيتني أسبوعيا وأيضا متارين )أو معمل حاسبات( ملدة ساعتني أسبوعيا يتم فيها 

 MATLABحل بعض التمارين وكذلك تنفيذ بعض الربامج لتنفيذ اخلواريزمات املقدمة ىف الكتاب. لقد مت اختيار لغة املاتالب 
هناك كلغة مصاحبة هلذا الكتاب والىت سيتم هبا تنفيذ كل الربامج املقدمة نتيجة إمكانيات املاتالب ىف الرسم وعرض النتائج. 

-https://heshameladawy.com/my-dadاملوقع  ا مبسطا للماتالب ابلعرىب علىكتاب للمؤلف حيتوى شرح
startup . 

دارس هذا الكتاب هى اجلرب اخلطى مبا فيه املتجهات والتعامل مع املصفوفات وحل املعادالت اخلطية اخللفية العلمية املطلوبة ل
ابإلضافة إىل التفاضل والتكامل وحل املعادالت التفاضلية. وهذه يتم دراستها ىف السنوات األوىل من املرحلة اجلامعية. ابإلضافة 

 إىل حىت ولو مل تكن لغة املاتالب ألن االنتقالالربجمة أبى لغة من اللغات إىل ذلك فإن الدارس البد أن تكون لديه خربة ىف 
الربجمة ابملاتالب ستكون عملية سهلة جدا ألى طالب لديه اخلربة عن الربجمة أبى لغة أخرى. وحنن ىف هذا الكتاب سنقدم 

كتاب ليس كتااب عن الربجمة ابملاتالب ولكنه مراجعة للضرورى من لغة املاتالب ىف كل جزء وبصورة خمتصرة ألننا نؤكد أن هذا ال
ىف هذا املقام ننصح القارىء ابالستعانة بكتاب "تعلم ماتالب بنفسك" لنفس املؤلف وآخرين  كتاب ىف التحليل العددى.

 للناشر جامعة امللك سعود ابململكة العربية السعودية.

 فصول الكتاب مرتبة كالتاىل:

كثرية االستخدام الىت سنستخدمها ىف هذا الكتاب وهذا ة وسريعة على ماتالب وأوامره  الروريمراجعة ض الفصل األوليقدم 
ميثل كما قلنا مراجعة سريعة وبسيطة هلذه األوامر بدال من اللجوء إىل مرجع متخصص وابلذات أننا أضفنا ىف هناية الكتاب 

اي مع شرح مبسط لكل منها، ونؤكد هنا أننا قدمنا األوامر ملحقا يضم كل أوامر ماتالب املستخدمة ىف الكتاب مرتبة ترتيبا أجبد
املستخدمة ىف الكتاب فقط ألن أوامر ماتالب كثرية وال حصر هلا. ابلطبع حنن نتوقع أن كثريا من القراء سيكون لديهم فكرة 

 جيدة عن ماتالب، وىف هذه احلالة ميكنهم ختطى هذا الفصل واالنتقال إىل الفصول األخرى.

عبارة عن مراجعة على املصفوفات وكيفية إجراء العمليات املختلفة عليها ىف ماتالب وابلذات حساب معكوسها  لثاىنالفصل ا
وحمددهتا واستخدام طريقة كرامر حلل جمموعة من املعادالت اخلطية وهو من املواضيع املهمة الىت سيتم تغطيتها بتفصيل أكثر ىف 

ملصفوفة إىل مصفوفتني مثلثيتني علوية وسفلية واستخدام ذلك أيضا ىف حل فصول أخرى. يقدم الفصل أيضا طريقة حتليل ا
 جمموعة من املعادالت اخلطية. 

https://heshameladawy.com/my-dad-startup
https://heshameladawy.com/my-dad-startup
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اخلطأ ىف إجراء احلساابت عن طريق احلاسب اآلىل يعترب صغريا جدا ويتم إمهاله ىف معظم التطبيقات ولكن عند إجراء اخلواريزمات 
التعريف  الثالث الفصلكبريا يؤدى إىل كوارث. يقدم   ا اخلطأ يرتاكم ويصبحالىت تنفذ ىف صورة العديد من احللقات فإن هذ

 ابخلطأ والدقة واالنضباط والفرق بني كل منها واألنواع املختلفة لألخطاء وكيفية التقليل من آاثرها.

. هذه احللول =0f(x)الطرق املختلفة حلل املعادالت غري اخلطية ذات املتغري الواحد الىت على الصورة  الفصل الرابعيتناول 
فإن  f(x)تسمى ىف معظم األحوال اجلذور أو األصفار هلذه املعادلة حيث ابلتعويض أبحد هذه اجلذور أو األصفار ىف التعبري 

لعادة أكثر من جذر أو حل، والطرق الىت سنقدمها ىف هذا الفصل تبحث يكون هلا ىف ا f(x)=0النتيجة تكون صفرا. املعادلة 
 .xعن حل واحد معني ىف نطاق معني للمتغري 

 توجد نظم املعادالت اخلطية ىف الكثري من التطبيقات اهلندسية مثل األبنية والرتكيبات، واجلوامد املرنة، والتدفق احلرارى، واجملاالت
من املعادالت  nالطرق املختلفة حلل عدد  الفصل اخلامسكهربية وغريها الكثري، ولذلك سنقدم ىف الكهرومغناطيسية والدوائر ال

هى  xهى مصفوفة الثوابت، و  bهى مصفوفة معامالت النظام و  Aحيث  Ax=bمن اجملاهيل على الصورة  nىف عدد 
 مصفوفة اجملاهيل املراد احلصول عليها. 

، والىت تسمى ابلطرق غري املباشرة، الفصل السادسلطرق التكرارية الىت يتم تقدميها ىف على العكس من الفصل اخلامس، فإن ا
تبدأ بتخمني حل معني، وبطريقة تكرارية حتاول هذه الطرق التحسني من هذا احلل الذى مت ختمينه ىف خطوات متتالية حىت 

اخلطوات ويكون هذا احلل األخري هو احلل املقدم  يصبح التغري ىف احلل مع التقدم ىف هذه اخلطوات صغريا، حيث عندها نوقف
 جملموعة املعادالت، وهذه الطريقة هلا بعض املميزات على الطريقة املباشرة يتم شرحها ىف الفصل.

ملوضوع غاية ىف األمهية للكثري من املهندسن والعلوم التطبيقة على وجه العموم وهو موضوع االستيفاء  الفصل السابعيقدم 
interpolation االستيفاء هو طريقة إلنشاء نقاط جديدة ىف مدى متقطع من نقاط البياانت املعروفة. وببساطة فإن االستيفاء .

هو رسم منحىن مستمر مير جبميع نقط البياانت والتعبري عن هذا املنحىن أبى صورة حتليلية، وهذا هو ما سنراه ابلتفصيل ىف 
 هذا الفصل.

ينا دوال يكون من الصعب تفاضلها أو تكاملها ابلطرق التحليلية، أو أن هذه الدوال تكون معطاة ىف ما أكثر ما يكون لد
صورة نقاط رقمية أو جداول أو مصفوفات، ىف هذه احلالة يكون التفاضل العددى أو التكامل العددى هو البديل. يقدم 

 ذه الطرق املختلفة والفروق بينها.العديد من دوال التفاضل والتكامل العددى مع شرح هل الفصل الثامن

عادالت التفاضلية، وعادة ىف العديد من مشاكل احلياة العملية، تتم منذجة هذه املشاكل ىف صورة معادلة تفاضلية أو نظام من امل
هذه  هذه املعادلة التفاضلية الىت متثل منوذج املشكلة معقدة جدا حبيث يصعب إجياد حل حتليلى صحيح هلا، وىف ما تكون

احلالة يتم اتباع واحدة من طريقتني إلجياد حل تقريىب هلذه املشكلة: الطريقة األوىل هى حماولة تبسيط املعادلة التفاضلية إىل 
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الطريقة الثانية وهى الىت و صورة ميكن حلها حتليليا واستخدام هذا احلل الصحيح للمعادلة املبسطة ليمثل حل املشكلة األصلية. 
ميكن هبا إجياد تقريب عددى مباشر حلل املعادلة األصلية، وهذه الطريقة ابلطبع  حتتوى على طرق عدديةسنتبعها ىف هذا الفصل 

العديد من هذه الطرق مع شرح لكل منها على حدة  الفصل التاسعيقدم  تعطى دقة أفضل ىف التقريب من الطريقة األوىل.
 ا اجملال.وشرح لدوال ماتالب الىت تستخدم ىف هذ

حيتوى كل دوال ماتالب املستخدمة ىف هذا الكتاب مع شرح مبسط لكل منها ومثال أو اثنني يوضحان  مبلحقينتهى الكتاب 
هذه الدالة حبيث ميكن استخدام هذا امللحق كمرجع سريع هلذه الدوال. نؤكد أن هذا امللحق حيتوى دوال ماتالب املستخدمة 

 ب ألن دوال ماتالب ال ميكن استيعاهبا ىف مثل هذا الكتاب.ىف الكتاب وليس كل دوال ماتال

عند تدريس هذا الكتاب كمقرر دراسى ميكن تتبع نفس ترتيب الفصول من األول حىت التاسع كما ميكن إعادة ترتيب الفصول 
وعات الىت من الرابع حىت التاسع ألن كل فصل منها عبارة عن موضوع مستقل. ىف حالة استخدام الكتاب كمرجع للموض

حيتويها فإنه ميكن اللجوء مباشرة إىل الفصل اخلاص ابملوضوع املطلوب حيث غالبا لن تكون هناك حاجة ملراجعات أخرى 
 بذاته. اقائم اكل فصل ميثل موضوع  حيث أن

 مع أمجل التمنيات ابلتوفيق.

 املؤلف                                                                                         
 أ.د. محمد ابراهيم العدوى                                                                                                       

 القاهرة –حلوان  –جامعة حلوان  –أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بحلوان                                      
                                                                                                          eladawy@gmail.com98             

                                                                                        Mohamed_salama01@h-eng.helwan.edu.eg 
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 1الفصل 
 MATLABمقدمة عن برانمج ماتالب 

 
 ما هو املاتالب ؟ 1-1

ىف احلساابت وابلذات برانمج ماتالب هو برانمج عاىل املستوى واألداء للغة عالية املستوى واألداء أيضا 
. هذا الربانمج عبارة عن وسط عها والرايضيات والفيزايء وغريهاوالتطبيقات التقنية مثل اهلندسة جبميع فرو 

كآلة حاسبة يكون فيها التفاعل   برجمة سهل االستخدام ميكنك من استخدام هذه اللغة ىف أبسط صورها
يكتب  أن آخر ميكن للمستخدم فيه املستخدم والربانمج من أسهل وأسرع ما يكون إىل وسط برجمة بني
مثله ىف ذلك  يقوم حبل مشكلته مث تنفيذ هذا اخلواريزم واختباره ابلكيفية الىت يريدها أو برانمج خواريزم أى

لربانمج أو اخلواريزم الذى صممته ، إىل إمكانية وضع اواجلافا وغريها Cمثل لغات الربجمة الشهرية مثل لغة 
أحد إضافتها إىل مكتبة ماتالب وتنفيذها مبجرد كتابة امسها كىف صورة دالة من دوال ماتالب ميكنك 

عالوة على كل ذلك فتوجد ىف ماتالب مكتبة من دوال الرسم واحملاكاة الىت  .الدوال الداخلية ىف املاتالب
كثري من الربجميات ىف اد وثالثية األبعاد بسهولة تعجز عنها المتكنك من عرض نتائجك كصور ثنائة األبع

إن استخدام ماتالب كآلة حاسبة أو ىف صورته التفاعلية تعترب من أهم مميزات ماتالب والىت  .هذا اجملال
ال توجد ىف أى لغة برجمة أخرى حيث ميكن مباشرة حساب اجلذر الرتبيعى مثال ألى اثبت كما ميكن 

لية لصورة التفاعلية إجراء الكثري من العمليات احلسابية املعقدة مثل حل املعادالت التفاضأيضا ىف هذه ا
 .وابلطبع ستحتاج ألكثر من سطر

جبانب كل ذلك حيتوى ماتالب على الكثري من املكتبات النوعية أو املتخصصة يسميها املاتالب صندوق 
حتتوى كل منها على الكثري من الدوال املتخصصة ىف جمال معني والىت تسهل على  tool boxاألدوات 

 ا من خالل هذه املكتبات املتخصصة. من هذه املكتبات ما يلى:املستخدم التعامل معه
 Bioinformatics tool boxمكتبة املعلوماتية الطبية  •
 Communication systems tool boxمكتبة نظم االتصاالت  •
 Control systems tool boxنظم التحكم مكتبة  •
  Data acquisition tool boxمكتبة اكتساب أو قراءة البياانت  •
 Data base tool boxالبياانت مكتبة قواعد  •
  Filter design tool boxمكتبة تصميم املرشحات  •
  Fuzzy logic tool boxمكتبة املنطق اهلالمى  •



 مقدمة عن برانمج ماتالب                   1الفصل              التحليل العددى                
 

  

  3 أ.د. حممد العدوى

 

 Genetic algorithms tool boxمكتبة اخلواريزمات اجلينية  •
  Image processing tool boxمكتبة معاجلة الصور  •

وهناك الكثري من هذه املكتبات الىت يذخر هبا هذا الربانمج والىت تعترب من أهم مميزاته نظرا ملا تقدمه من  
 للمتخصصني ىف كل هذه اجملاالت .سهولة ىف الربجمة والتعامل 

حيتوى برانمج ماتالب على وسط برجمة آخر يستخدمه كل املهندسني ورمبا غريهم أيضا وهو وسط برجمة 
. هذا الوسط يتعامل ليس من خالل أوامر وخواريزمات مكتوبة ولكن من خالل  Simulinkاحملاكاة 
ذه مقدار ه. فيمكنك مثال سحب صندوق مصدر إشارة تتحكم ىف تردد و حماكاة أو بلوكات صناديق

حيث يقوم هذا  ، مث تسحب صندوقا آخر ميثل مرشح تتحكم أيضا ىف خواصةاإلشارة من خالل خواصه
، مث ىف النهاية ميكنك أن تسحب ابملرور للخرج ومنع البعض اآلخر ح لبعض الرتدداتا الصندوق ابلسم

الصوت اخلاص  ،على مساعة احلاسب الذى تتعامل معه ،ميثل مساعة تسمع من خالهلا ااثلث اصندوق
مع بعضها على  لك ابلطبع بعد توصيل هذه البلوكاتابإلشارة اخلارجة من مصدر اإلشارة حيث يتم ذ

، ولكن ابلطبع ميكن تصميم يعرفها اجلميع ة بلوكات. كان هذا جمرد مثال بسيط ابستخدام ثالثالتواىل
. حيتوى ماتالب على العديد  تنفيذهاهذا الوسط قبل البدأ ىف أنظمة كاملة هبذه الطريقة ودراسة أدائها ىف
. ابلطبع فإن وسط برجمة  هذه الصورة من بلوكات احملاكاةىفمن املكتبات املتخصصة ىف كل اجملاالت 

 .ال جمال لشرحه ىف هذه املقدمة ابإلضافة إىل أننا لن نستخدمه ىف هذا الكتاباكاة احمل
" وذلك ألن Matrix Laboratory, MATLABكلمة ماتالب مأخوذة من التعبري "معمل املصفوفات 

وحدة البياانت األساسية فيه هى املصفوفة ، فكل املتغريات وكل الثوابت ينظر إليها املاتالب على أهنا 
إليه ىف مجيع لغات الربجمة على أن هناك متغري  يتم النظرفإن ذلك  x=10مصفوفة ، حىت أنك لو كتبت 

x  يكون الوضع خمتلف حيث ينظر املاتالب للتعبري ، ولكن ىف املاتالب  10وضعت فيه القيمة أو الثابت
x=10  على أنه هناك متغريx  وضعت فيه املصفوفة أحادية األبعاد ، أى مصفوفة من صف واحد وعمود

هذه الطريقة الفريدة لتمثيل البياانت الىت اتبعها  . 10واحد ، أى مصفوفة هبا عنصر واحد هو الثابت 
حت حبل الكثري من املشاكل ابلذات التقنية منها والىت تتعامل مع مصفوفات بياانت أببعاد املاتالب مس

مثلة ذلك الصور . فتخيل مثال أن لديك أهائلة يصعب معها التعامل أو أتخذ وقتا كبريا حلساهبا ومن 
يتم بكسل وتريد ضرب هاتني الصورتني ىف بعضهما ، إن ذلك  1024×1024صورتني أبعاد كل منهما 

 ىف املاتالب بسهولة جدا ابملقارنة ابللغات األخرى .
 من مخسة أجزاء أساسية نذكرها فيما يلى : software systemيتكون برانمج املاتالب كنظام براجمى 

وهو جمموعة من األدوات السهلة االستخدام عن طريق النقر ابلفأرة وهو أول  :وسط الربجمة  -1
شاشة تظهر لك على سطح املكتب مبجرد النقر على أيقونة املاتالب والدخول فيه وهذه الشاشة 
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، وانفذة األوامر  work spaceمقسمة إىل أكثر من جزء منها جزء خاص مبساحة التشغيل 
command window يخ األوامر ر ، ومساحة اتcommand history  وغريها والىت سيأتى شرحها

 ابلتفصيل ىف اجلزء التاىل من هذا الفصل . 
وهذه مكتبة كبرية تضم العديد من الدوال سابقة التجهيز الىت يتم تنفيذها  مكتبة دوال ماتالب : -2

دالة تريد  ه ما منوتغطى هذه املكتبة تقريبا مجيع التخصصات العلمية حبيث أنمبجرد كتابة إمسها 
إجراءها ىف معظم التخصصات العلمية إال ستجدها جاهزة ىف مكتبة ماتالب وما عليك لكى 
تنفذها إال أن تكتبها بصورهتا الصحيحة . تتغري هذه الدوال من الدوال البسيطة مثل اجملموع 

 complex numbers والتعامل مع األرقام املركبة cosine التمام وجيب sine يباجلواملتوسط و 
 وحموالت فورير Bessel إىل الدوال املعقدة مثل ضرب املصفوفات وإجياد معكوسها ودوال بيسيل

Fourier وغري ذلك الكثري. 
وهى لغة عالية املستوى وحدهتا هى املصفوفة تشمل كل العناصر املطلوبة  :لغة برجمة ماتالب  -3

 ألى لغة برجمة مثل الشروط واحللقات وهياكل البياانت واإلدخال واإلخراج والربجمة املوجهة هبدف
object oriented programming  مثلها ىف ذلك مثل لغةC  واجلافا حيث ابستخدام هذه اللغة

 .أعقد اخلواريزماتم وبناء ميكن تصمي
تضم هذه املكتبة العديد من األوامر الىت ميكن هبا رسم أى دالة أو نتيجة ىف  :مكتبة الرسم  -4

. كل هذا جبانب تصميم أوامر قراءة ومعاجلة وعرض الصور األبعاد الثنائية أو الثالثية جبانب
 .Graphical user interface, GUIشاشات التفاعل مع املستخدم 

: The matlab Application Program Interface, API تفاعل ماتالب مع التطبيقاتبرانمج  -5
أو الفورتران وتوصيلها أو تنفيذها من خالل  Cبلغة وهذه املكتبة تسمح للمستخدم بكتابة برامج 

 ماتالب . 
 
 بدأ التشغيل وسطح املكتب ىف ماتالب  1-2
كل عام تقريبا، وال يوجد فرق كبري   اجديد ايظهر إصدار  ب ىف العديد من اإلصدارات حيثيوجد املاتال 

 ىف التعامل مع هذه اإلصدارات وابلذات األخرية منها ولن نضيع وقتا ىف شرح الفروق بينها.
وسط الربجمة  شاشة من على سطح املكتب لربانمج النوافذ أنقر على أيقونة ماتالب مرتني ستدخل فورا ىف

وهذه الشاشة موجودة  وهذه الشاشة سنطلق عليها سطح مكتب املاتالب( 1-1اخلاص به كما ىف شكل )
 .ىف كل اإلصدارات تقريبا
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 Fileمن قائمة امللفات  Exitللخروج من ماتالب بعد االنتهاء من جلسة برجمة ميكنك النقر على اخليار 
ىف انفذة األوامر على سطح  quit. ميكنك اخلروج أيضا من ماتالب بكتابة األمر من على سطح املكتب

 املكتب .
( 1-1أجزاء أو نوافذ رئيسية كما ىف شكل ) 4من  ىف الغالب تتكون شاشة سطح املكتب ىف ماتالب

 وهى كما يلى :)ومن املمكن أن تكون هناك نوافذ أخرى على حسب وضع مكوانت سطح املكتب( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: وفيها نكتب األوامر ىف حالة استعمال ماتالب ىف  Command window انفذة األوامر -1
 وتظهر فيها أيضا نتيجة تنفيذ أى أمر كما سنرى بعد قليل .الصورة التفاعلية أو كآلة حاسبة 

اجمللد املوجود : حيث حتتوى هذه النافذة حمتوايت  Current directoryاجمللد احلاىل انفذة  -2
 Currentابستخدام السهم النازل ىف شباك اجمللد احلاىل  دفيه املاتالب . ميكن تغيري هذا اجملل

directory . ىف شريط األيقوانت . ابلنقر مرتني على أى ملف ىف هذا اجمللد يتم فتحه 
األوامر الىت : وحتتوى هذه النافذة على قائمة بكل  Command historyانفذة اتريخ األوامر  -3

مت استخدامها ىف انفذة األوامر من بداية جلسة تشغيل ماتالب حىت هناية اجللسة . هذه ااألوامر 
 .مر ويتم تنفيذهألواأمر فيها مرتني يظهر هذا األمر ىف انفذة ا أى تكون مرتبة وابلنقر على

 .تاىلن انفذة األوامر ىف اجلزء السنتحدث عن ذلك مع احلديث بشىء من التفصيل ع

 

 ( مكوانت شاشة سطح مكتب املاتالب1-1شكل )

1 
2 

3 

4 
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 أحياان : هذه النافذة تظهر ابلتبادل مع انفذة اجمللد احلاىل Work spaceانفذة مساحة العمل  -4
، لعمل وختتفى انفذة اجمللد احلاىلحيث ابلنقر على شريط مساحة العمل تظهر انفذة مساحة ا

انفذة  ة أخرى وختتفىوابلنقر على شريط اجمللد احلاىل مرة أخرى تظهر انفذة اجمللد احلاىل مر 
الىت مت استخدامها ىف أى  variables. انفذة مساحة العمل تعرض مجيع املتغريات مساحة العمل

 . إننا نعىن بكلمة جلسة هنا من بداية تشغيل ماتالب حىتجلسة تنفيذ من جلسات املاتالب
 .اخلروج منه ىف أى مرة من املرات

 
. هلذه النوافذ defaultالتقسيمة التلقائية  ( هى1-1نوافذ سطح املكتب للماتالب املوجودة ىف شكل )

ميكن تصغري مساحة كل انفذة أو تكبريها أو إخفاء بعضها ابستخدام الفأرة كما نفعل مع أى انفذة ىف 
. ا ابلكيفية الىت يريدها املستخدمبرانمج النوافذ كما ميكن التحكم ىف ترتيب هذه النوافذ وطريقة ظهوره

 .ضع هلذه النوافذ يتم االحتفاظ بهجلسة وإغالق ماتالب فإن آخر و  مبجرد خروج املستخدم من أى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disktopومنها خنتار  Disktopالتحكم ىف كيفية ظهور سطح املكتب ىف ماتالب ابلنقر على قائمة ميكن 

Layout ( 2 -1مث خنتار منها أى شكل نريد كما ىف شكل) الحظ أن االختيار .Default  هو االختيار

  

 ( اختيار تقسيمة سطح مكتب املاتالب2 -1شكل )
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االختيارات للكثري من ( وهو أفضل 1-1التلقائى الذى خيتاره لك ماتالب وهو املوضح ىف شكل )
وامر فقط ، والنقر على أستظهر انفذة  Command Window Only. ابلنقر على االختيار املستخدمني

History and Command Window  يظهر انفذة األوامر وانفذة اتريخ األوامر فقط ، وابلنقر علىAll 

Tabbed  ستظهر لك أحد هذه النوافذ متأل شاشة احلاسب مع أزرارtabs  للنوافذ األخرى حبيث ميكن
. ىف أى حلظة ميكنك النقر ربة ذلك. حاول جتالزرار اخلاص بكل منها التنقل بني هذه النوافذ ابلنقر على

ابلطبع ستكون هناك  .(1-1الشكل التلقائى كما ىف شكل )للعودة إىل  Defaultعلى االختيار التلقائى 
اختالفات بسيطة من إصدار إلصدار آخر ولكن مضمون ما نقول البد أن يكون موجودا ىف كل 

 اإلصدارات.
 
 املاتالب التفاعلى أو املاتالب كآلة حاسبة 1-3

سنرى ىف هذا اجلزء طريقة من طرق تشغيل ماتالب والىت يتميز هبا عن مجيع لغات الربجمة وهى تشغيله 
فيذ األمر وإظهار يتم تن Enterكآلة حاسبة أو بطريقة تفاعلية حيث مبجرد كتابة األمر والضرب على زرار 

 :تنفذ األوامر التاليةوامر لكى ، إبدأ ىف تشغيل ماتالب وانقر على انفذة األالنتيجة مباشرة. لكى نرى ذلك
)مجيع األوامر والعمليات التالية مت تنفيذها على ماتالب ونسخها هنا ، ولذلك فإنك لو نفذهتا بنفس 

. الكتابة ابللون األزرق هى استجابة ماتالب الطريقة ونفس التتابع فالبد أن حتصل على نفس النتائج
 (<<لألمر أو العملية املطلوبة بعد الدليل 

 العمليات احلسابية البسيطة  
>> 2+3 
ans = 
     5 

أى أن األمر هو مجع  3+2، وقد قمنا بكتابة اتالب ينتظر أمر بعد هذه العالمةمعناها أن م <<العالمة 
ى كما رأينا . فيما يل  ans=5سريد عليك ماتالب ابلنتيجة  Enter، ومبجرد أن ندوس الزرار هذين الرقمني

 . واللون األزرق ابخلط العادى نكتبها، واإلجابة من ماتالب سعادىابخلط السنكتب كل األوامر 
>> 3-2 
ans = 
     1 
>> 3*2 
ans = 
     6 

 .*الحظ ىف األمر السابق أن عالمة الضرب هى 
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>> 3/2 
ans = 
    1.5000 

، هنا البسط على يسار العالمة واملقام على ميينها وابلتاىل /وعالمة القسمة هى الشرطة املائلة انحية اليمني 
 .1.5والنتيجة كانت  2على الرقم  3فإن األمر السابق سيقسم الرقم 

>> 2\1 
ans = 
    0.5000 

ميني العالمة واملقام الشرطة املائلة انحية اليسار متثل عملية قسمة أيضا حبيث أن البسط هنا يكون على 
 .0.5لتكون النتيجة  2على  1، وعلى ذلك فاألمر السابق يقسم على يسارها

>> 2^3 
ans = 
     8 

 .8لتكون النتيجة  3أس  2، أى أن األمر السابق حيسب هى عالمة األس ^العالمة 
 rightىف أثناء كتابة أى أمر ميكنك استخدام مجيع أزرار تصحيح النص مثل أزرار السهم األمين  •

arrow  والسهم األيسر والزرارDel  والزرارBackspace الحظ أن هذه األزرار تساعد ىف التصحيح .
م السهم ألعلى أو على خط أو سطر واحد فقط فليس هناك حترك ألعلى أو ألسفل مثال ابستخدا

 .السهم ألسفل
يد نع أن السهم ألعلى والسهم ألسفل ميكن استخدامها إلحضار أى أمر سبق كتابته بدال من •

بضرب زرار  ه. فمثال إذا كنت قد كتبت األوامر السابقة بنفس الرتتيب السابق فإنكتابته مرة أخرى
. بضرب زرار السهم العلوى تم تنفيذهي Enter، وبضرب الزرار 3^2السهم ألعلى سيحضر لك األمر 

. وهكذا ابستخدام السهم األعلى يتم تنفيذه Enter، وإذا ضربت 1\2مرة أخرى يظهر أمامك األمر 
واألسفل ميكن التجول ىف كل األوامر السابقة حيث بعد ظهور أى أمر تريده ميكنك تنفيذه بضرب 

 .Enterالزرار 
، فبمجرد كتابة األحرف األوىل من دعاء الذكى لألوامر السابقةماتالب به خاصية مجيلة وهى االست •

األمر ابلكامل حيث ميكنك تنفيذه بضرب الزرار  أى أمر مث نضرب زرار السهم العلوى يظهر
Enter مث ضربنا السهم العلوى فإن األمر تكتمل كتابته  +2<<. مثال ىف األوامر السابقة لو كتبنا ،

 .تظهر النتيجة Enterوبضرب  3+2<<فيصبح 
 . إنظر لألمر التاىل :وقف ماتالب عندما نقسم على الصفرمبناسبة القسمة ماذا سيكون م •

>> 1/0 
ans = 
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   Inf 
. كما نعلم  Infinityوهى اختصار ملاالهناية  Infعند قسمة واحد على صفر كانت نتيجة القسمة هى 

 . أنظر للمثال التاىل :د تقابلها عند التعامل مع ماتالبهناك نتيجة أخرى ق
>> 0/0 
ans = 
   NaN 

 .كما رأينا  Not a Number, NaNهنا نقسم صفر على صفر والنتيجة ابلطبع غري حمددة 
 

 املتغريات 
هذا املتغري  املتغري ىف أى لغة برجمة هو عنوان ىف الذاكرة حيمل اسم املتغري وميكن أن نضع أى قيمة ىف

 . نبدأ اآلن إبجراء هذه األوامر على ماتالب حيث قمنا بنسخها هنا حىت يستطيعابستخدام العالمة =
 :القارىء إعادهتا والتدريب عليها

>> a=2 
a = 
     2 

مما يعىن أنه قد مت ختصيص القيمة  a=2يرد املاتالب ابإلجابة وهى أيضا  Enterمث نضرب  a=2مبجرد كتابة 
 :وامر التالية، وميكن االستفادة هبا كما ىف األaللمتغري  2

>> a+9 
ans = 
    11 

 ،11وكانت اإلجابة  aمع املتغري  9هنا مت مجع الرقم 
>> a*9 
ans = 
    18 

ومل تتغري حىت اآلن  2الزالت تساوى  aالحظ أن قيمة املتغري  .18وكانت اإلجابة  9ىف  aوهنا مت ضرب 
 :. أنظر هلذا األمرaابلرغم من إجراء كل هذه العمليات السابقة على املتغري 

>> a=a+10 
a = 
    12 

 :أكتب األمر التاىل .a=12وأصبحت  a اآلن تغريت قيمة
>> b=4; 
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هنا متبوعا  b=4الحظ أن األمر 
وجود فاصلة ابلفاصلة املنقوطة . 

منقوطة بعد أى أمر متنع من عرض 
، مبعىن أنه يتم التنفيذ النتيجة فقط

 4تساوى  bوتصبح قيمة املتغري 
ولكن مل تعرض النتيجة كما كان ىف 

 .a=2األمر 
>> c=a+b 
c = 

    16 
 12كانت   aآخر قيمة للمتغري 

تصبح النتيجة  bوجبمعها مع املتغري 
 cالىت يتم وضعها ىف املتغري  16

وعرضها كما رأينا. أنظر لألمرين 
 :التاليني

 
 

 األمرين التاليني:الحظ 
>> b 
b = 
     4 
>> B 
??? Undefined function or variable 'B'. 

مل يعرض أى نتيجة   B<<، بينما األمر 4املوجودة عنده وهى  bعرض قيمة املتغري   b<<األمر األول 
ماتالب حساس إن هذا يقودان إىل حقيقة مهمة وهى أن . متغري أو دالة غري حمددة Bبل قال أن املتغري 

، وذلك على العكس ، كل منهما يعترب متغري خمتلفBخيتلف عن املتغري  b. أى أن املتغري لشكل احلرف
حلرف ىف هذه اللغات ليس هلا من بعض لغات الربجمة الىت ال تفرق بني األحرف الصغرية والكبرية فصورة ا

 .قيمة
 :ىف نفس السطر كما يلىكثر من أمر استخدام الفاصلة املنقوطة متكنك من كتابة أ

 

 

 ( انفذة اتريخ األوامر3 -1شكل )

  

  

 work space( انفذة مساحة العمل 4 -1شكل )
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>> x=4;  y=5;  z=x+y; 
>> z 
z = 
     9 

، ومل يتم zىف املتغري  yو  x، وجمموع املتغريين yىف املتغري  5، و xىف املتغري  4ىف السطر األول مت وضع 
 .z=9مت عرض النتيجة  z. مبجرد كتابة لفاصلة املنقوطة ىف هناية كل أمرعرض أى نتيجة بسبب وجود ا

تالحظ ىف هذه النافذة أن  ( .3 -1األوامر كما ىف شكل ) تتابع اآلن ميكنك النظر إىل انفذة اتريخ
مث بعد ذلك الساعة العاشرة واثنني ومخسون دقيقة صباحا  7/8/2009جلسة ماتالب هذه كانت يوم 

ىف الشكل دون مت عرض مجيع هذه األوامر بنفس طريقة كتابتها ىف انفذة األوامر ولكن طبعا وكما نرى 
األوامر وتنفيذه . ابلنقر على أى أمر ىف هذه النافذة يتم نقله إىل انفذة هذه األوامر عرض نتيجة تنفيذ
 .فحاول جتربة ذلك

حيث تعرض هذه النافذة مجيع املتغريات الىت مت  work space( يبني انفذة مساحة العمل 4 -1شكل )
. هذه النافذة تعرض أيضا وامراستخدامها ىف جلسة الربجمة احلالية مرتبة حبسب استخدامها ىف انفذة األ

 .مة وأكرب قيمة أيضا هلذا املتغريآخر قيمة أخذها كل متغري وأقل قي
أن  ،مثال  ans=5   تكتب على الصورة نالحظ من هذا الشكل أيضا أن نتيجة أى عملية حسابية الىت

ans كما يلى  هو متغري أيضا من إنشاء ماتالب وميكن التعامل معه كأى متغري: 
>> x=4; y=6; 
>> x*y 
ans = 
    24 
>> ans=ans/2 
ans = 
    12 

 الدوال احلسابية
عليها  وميكن النداء، ختطر على ابلك ال الىت قدبرانمج ماتالب لديه مكتبة ذاخرة ابلدوال احلسابية 

 :وتنفيذها ببساطة كما سنرى
)التقدير الدائرى(  radian نفإن ماتالب يتوقع وضع الزوااي ابلراداي cosو  sinابلنسبة للدوال املثلثية مثل 

 .pi=πحيث  pi/180=pi/6*30درجة تكتب على الصورة  30وليس ابلدرجات فمثال الزاوية 
>> sin(pi/6) 
ans = 
    0.5000 
>> cos(pi/6) 
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ans = 
    0.8660 

 : eاللوغاريتمات لألساس 
>> log(10) 
ans = 
    2.3026 

 قائمة ببعض الدوال احلسابية الشهرية 1-1جدول 
الدالة كما  شرح الدالة مسلسل

 ىف ماتالب
 Inverse cosine; result in radians acos ابلتقدير الدائرىجيب التمام العكسى ، النتيجة  1
 Inverse cosine; result in degrees acosd التمام العكسى ، النتيجة ابلدرجاتجيب  2
 Inverse sine; result in radians asin اجليب العكسى ، النتيجة ابلتقدير الدائرى  3
 Inverse sine; result in degrees asind اجليب العكسى ، النتيجة ابلدرجات 4
 Inverse tangent; result in radians atan ابلتقدير الدائرىالظل العكسى ، النتيجة  5
 Inverse tangent; result in degrees atand الظل العكسى ، النتيجة ابلدرجات 6
 Cosine of argument in radians cos جيب التمام ، النتيجة ابلتقدير الدائرى 7
 Cosine ofo argument in degrees cosd جيب التمام ، النتيجة ابلدرجات 8
 Sine of argument in radians sin اجليب ، النتيجة ابلتقدير الدائرى  9

 Sine of argument in degrees sind اجليب ، النتيجة ابلدرجات 10
 Tangent of argument in radians tan الظل ، النتيجة ابلتقدير الدائرى 11
 Tangent of argument in degrees tand الظل ، النتيجة ابلدرجات 12
 e Exponential expاألس الطبيعى  13
 e Natural logarithm logاللوغاريتم الطبيعى لألساس  14
 Common (base 10) logarithm log10 10اللوغاريتم لألساس  15
 Square root sqrt اجلذر الرتبيعى 16
 Absolute value  abs القيمة املطلقة 17
 Round toward infinity ceil التقريب ألعلى رقم صحيح 18
 Round toward zero fix التقريب ألقل رقم صحيح 19
 Round toward minus infinity floor التقريب ألقل رقم صحيح 20
 Remainder after division rem الباقى من القسمة 21
 Round to nearest integer round التقريب ألقل رقم صحيح 22

 
 :فيكتب على الصورة 10بينما اللوغاريتم لألساس 

>> log10(10) 
ans = 
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     1 
 1-1حيتوى ماتالب على االعديد من الدوال احلسابية الىت نقدم بعضها وأكثرها استخداما ىف جدول 

 .لدوال أو على األقل ما خيصك منهافحاول جتربة هذه ا
مث  MATLABمث الدخول على  Helpمن قائمة املساعدة ميكن احلصول على قائمة كاملة هبذه الدوال 

Function Reference  مثMathematics  مثElementary Math  حيث سرتى عرضا كامال للكثري من
 .ىف ماتالب مبوبة وظيفيا وأجبداي الدوال املستخدمة

 
 طلب املساعدة ىف ماتالب 

طلب هذه ميكن  . أى لغة من لغات الربجمة األخرىنظام مساعدة نشك أنه موجود ىفماتالب لديه 
( ومنها 5 -1كما ىف شكل )  Helpىف شريط القوائم هناك قائمة املساعدة  :املساعدة أبكثر من طريقة

حيث تفتح أمامك فهرس كامل جلميع موضوعات ماتالب بال استثناء  Product Help F1يتم النقر على 
لدوال كما أشران ىف اجلزء . حاول جتربة ذلك للوصول إىل قائمة اميكنك احلصول على مساعدة هلا لىتوا

ماتالب وىف احلال سيعرض لك عن طريق كتابة أى عنوان تريد  Search. هناك أيضا إمكانية حبث السابق
 .كل ما يتعلق هبذا العنوان

يق كتابة أمر ىف انفذة األوامر كما ىف املثال ميكن أيضا احلصول على مساعدة عن أى دالة مباشرة عن طر 
 :sindالتاىل لطلب املساعدة عن الدالة 

>> help sind 
 sind   Sine of argument in degrees. 
    sind(X) is the sine of the elements of X, expressed in degrees. 
    For integers n, sind(n*180) is exactly zero, whereas sin(n*pi) 
    reflects the accuracy of the floating point value of pi. 
    Class support for input X: 
       float: double, single 
    See also asind, sin. 
    Overloaded methods: 
       distributed/sind 
    Reference page in Help browser 
       doc sind 
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 طريقة عرض الثوابت واملتغريات
. فالبعض يفضل عرض الثوابت للثوابت واملتغريات بطريقة معينةكل مستخدم يفضل قراءة القيمة العددية 

خانة عشرية والبعض ال يريد العرض هبذه الدقة الزائدة الىت ال يكون  16حىت أقصى دقة ىف ماتالب وهى 
 :التاىل format ألمر التشكيل أنظر. الكثري من التطبيقاتهناك حاجة هلا ىف 

>> format long 
>> exp(1) 
ans = 
   2.718281828459046 

. الحظ أنه بعد كتابة خانة عشرية كما رأينا 16تيجة ىف يعرض الن format long أمر التشكيل الطويل
 :كما يلى  آخر تشكيل ستظل طريقة العرض هذه ابقية إىل أن يتم تغيريها أبمر format longاألمر 

>> format short 
>> exp(1) 
ans = 
    2.7183 

لنتائج ىف الصورة األسية ميكن عرض ا . 16حيث مت العرض ىف صورة مخس خاانت عشرية بدال من 
 :التالية

>> format short e 
>> exp(1)*10 
ans = 
  2.7183e+001 

. هناك الكثري من طرق +001e=110مضروبة ىف أس حيث هنا مت العرض ىف صورة مخس خاانت عشرية 
 16تذكر أن دقة ماتالب هى . help formatالعرض األخرى ميكنك مراجعتها عن طريق طلب املساعدة 

خانة( ال 16نة ىف الذاكرة )خانة عشرية وعند العرض ىف صورة مخس خاانت عشرية فإن دقة الرقم املخز 
 .بت على الشاشةا، الذى يتغري فقط هو طريقة عرض الرقم أو الثتتغري

 
 بعض الدوال العامة املفيدة ىف ماتالب 

 :نفذ أى عملية حسابية منها ما يلىهناك بعض العامة الىت تساعد ىف تشغيل ماتالب ولكنها ال ت
>> whos 
  Name      Size            Bytes     Class     Attributes 
  a              1x1               8         double               
  ans          1x1               8         double               
  b             1x1                8        double               
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  c             1x1                8        double               
  x             1x1                8        double               
  y             1x1                8        double               
  z              1x1               8        double       

ىف صورة  work spaceحيث تعرض هذه الدالة مجيع املتغريات الىت مت استخدامها ىف انفذة مساحة العمل 
، وكل ن كل متغري يكون عبارة عن مصفوفةجدول كما رأينا يبني اسم املتغري وحجمه حيث كما نعلم فإ

. كذلك حادية أى هلا صف واحد وعمود واحداملتغريات الىت تعاملنا معها حىت اآلن عبارة عن مصفوفة أ
 .ث عن أنواع املتغريات الحقادي، وسيأتى احليتات الىت يشغلها كل متغري ونوعهيعرض اجلدول عدد البا

 :ه الدالة على متغري واحد كما يلىميكن أيضا إجراء هذ
>> whos x 
  Name      Size            Bytes  Class     Attributes 
        x         1x1                 8  double               

 :يلى كمامتسح متغري أو متغريات من الذاكرة   clearالدالة 
>> clear x 
>> x 
??? Undefined function or variable 'x'. 

اتالب وبعدها مت السؤال عن نفس املتغري فكانت إجابة م clear xمن الذاكرة ابألمر  xهنا مت مسح املتغري 
مساحة ىف بدون كتابة أى متغري متسح مجيع املتغريات املوجودة  clearالدالة  .أبن هذا املتغري غري موجود

 . العمل من الذاكرة
بعد جلسة ماتالب طويلة تكون انفذة األوامر مليئة ابألوامر واإلجاابت وىف بعض األحيان نريد التخلص 

ث متسح حمتوايت انفذة األوامر يتقوم بذلك ح clc. الدالة ه الكتاابت لتنظيف انفذة األوامرمن كل هذ
فقط  ، إهناال متسح املتغريات من الذاكرة clc. تذكر أن الدالة ىف أول الصفحة cursorوتضع دليل الكتابة 

 :تنظف انفذة األوامر كما يلى
>>clc 
>> a 
a = 
    12 

فعرض لنا ماتالب قيمة  a، وبعدها سألنا عن املتغري فتنظفت انفذة األوامر clcحيث هنا مت تنفيذ األمر 
 .رةذاكمل ميسح من ال aهذا املتغري مما يؤكد أن املتغري 

>> date 
ans = 
08-Aug-2009 
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 .ة اليوم والشهر والسنة كما رأيناهذه الدالة تعرض التاريخ ىف صور 
>> calendar 
 
 
                   Aug 2009 
     S      M    Tu     W    Th     F     S 
     0      0      0       0      0      0     1 
     2      3      4       5      6      7     8 
     9     10    11    12    13    14    15 
    16    17    18    19    20    21    22 
    23    24    25    26    27    28    29 
    30    31     0     0       0      0      0 

 .كما رأينارض نتيجة الشهر احلاىل  تع calendarالدالة 
مثال،  2009لرتتيب التاىل من اليسار لليمني: السنة تعرض لك التاريخ والوقت ىف متجه اب clockالدالة 

 :مثال(، مث اليوم، مث الساعة، والدقيقة والثانية كما يلى 8مث الشهر )شهر 
 

>> fix(clock) 
ans = 
        2009           8          16           8          46           5 

. هنا كانت اإلجابة يتم عرض األرقام صحيحة بدون كسورحىت  clockقبل األمر  fixينصح ابستخدام 
 .ومخس ثوان 46والدقيقة  8الساعة  16يوم  8شهر  2009عام 

 
 دوال الرسم ىف ماتالب

. سنعرض هنا لبعض أى دالة ىف بعدين أو ثالثة أبعادماتالب غىن جدا بدوال الرسم الىت متكنك من رسم 
، كما أن هناك الكثري من أدوات معاجلة حينه ىف أماكن خمتلفة من الكتاب هذه الدوال والباقى سيأتى ىف

 .املوجودة ىف مكتبة معاجلة الصور الصور
. كمثال على ذلك xمع املتغري أو املتجه  y أو املتجه الىت ترسم املتغري plot(x,y)من دوال الرسم الدالة 

 :(5 -1ا ىف األوامر التالية وشكل )كم  y=sin(x)سنرسم الدالة 
>> x=0:0.1:10; 
>> y=sin(x); 
>> plot(x,y), grid 
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ابلتقدير الدائرى والفرق بني كل نقطة والثانية هو  10تتغري من صفر حىت  xسيجعل  x=0:0.1:10األمر 
، مث األمر xمع  yالذى يرسم  plot(x,y)، مث األمر xاملقابلة لكل  yسيحسب قيمة  y=sin(x)، واألمر 0.1

grid  يرسم الشبكة الىت نراها ىف الشكلالذى. 
 :ات كثرية جدا سنذكر منها ما يلىهلا متغري  ()plotدالة الرسم 

. لذلك فإننا لو وهكذا 3و  2و  1ه أى عند النقطة مع فهرس yسرتسم املتتغري  plot(y)الدالة  •
هنا يتغري  x( حيث نالحظ أن احملور 6 -1نفذان ذلك على الرسم السابق سنحصل على الشكل )

( فقد مت رسم 5 -1، بينما ىف شكل )xنقطة للمتغري  100هناك  أن حيث 120من صفر حىت 
 .10الىت تنتهى عند القيمة  xمع قيم  yاملتغري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 plot(x,y)ابستخدام األمر  y=sin(x)( الدالة 5 -1شكل )
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 plot(y)ابستخدام األمر  y=sin(x)( رسم الدالة 6 -1شكل )
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. ىف (7-1ىف شكل )ميكن التحكم ىف لون املنحىن وإضافة أمساء للمحاور وعنوان للشكل كما  •
 +للون األمحر و  rالتاىل مت إضافة عالمىت تنصيص يوضع بينها اختيار اللون ابحلرف  ( )plotاألمر 

. بعد ذلك مت إضافة مسمى املنحىن منقط بدال من منحىن متصلجلعل  :لتوقيع نقط الرسم و 
، مث إضافة عنوان للشكل ()ylabelابألمر  y، وإضافة مسمى للمحور ()xlabelابألمر  xللمحور 
. )ىف الشكل ة البد أن تكون بني عالمىت تنصيص. الحظ أن إضافة املسميات السابقtitleابألمر 

تابة سيظهر أسود عند طباعة الكتاب ولذلك نوصى الدارس بك رمبا( لون املنحىن أمحر ولكنه 1-7)
 .هذه األوامر ومالحظة اخلرج(

>> plot(x,y,'r+:') 
>> grid 
>> xlabel('x in radians') 
>> ylabel('y=sin(x)') 
>> title('Plotting fnctions in two dimensions') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cos(x)و  sin(x)واحد الذى الذى سنستخدمه لرسم الدالة  ()plotميكن رسم أكثر من منحىن أبمر  •

 :( وكما ىف األوامر التالية8 -1كما ىف شكل )
>> x=0:0.1:10; 
>> y=sin(x); 
>> z=cos(x); 

 

 ( تسمية احملاور وإضافة عنوان للرسم7 -1شكل )
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>> plot(x,y,'r+:',x,z,'b>:') 
>> grid 
>> title('Plotting two functions in two dimensions') 
>> ylabel('y=sin(x),z=cos(x)') 
>> xlabel('x in radians') 
>> legend('sin(x)','cos(x)') 
>> gtext('Function sin(x)') 
>> gtext('function cos(x)') 

هلذا الشكل منيز به كل  legendىف هذا الشكل مت رسم منحنيني ىف نفس الشكل ومت إضافة مفتاح  •
منحىن عن اآلخر كما ىف الشكل حيث يوضح املفتاح أن املنحىن املنقط بعالمة زائد ميثل املنحىن 

sin(x)لثات هو منحىن الدالة ، بينما املنحىن املنقط ابملثcos(x) هناك متغريات كثرية عن مفتاح .
 helpالشكل من حيث مكانه وحجمه ونوع اخلط فيه ميكنك معرفتها ابختصار بكتابة األمر 

legend  أو معرفتها ابلتفصيل ابلنقر على قائمةhelp  مث احبث عنlegend  من مكان البحث حيث
الحظ أنه ابلنقر مرتني على  .legendيحية عن األمر سيظهر لك معلومات تفصيلية أبمثلة توض

. كما أنه ميكنك الوقوف على املفتاح والضغط عديل النصوص املكتوبة فيه مباشرةاملفتاح ميكنك ت
ن على الشكل لتغيري مكان املفتاح، فحاول عليه ابلفأرة مرتني مع السحب واإلسقاط ىف أى مكا

 .ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ()plot( رسم أكثر من منحىن ابستخدام األمر 8 -1شكل )
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. ()gtextميكنك أيضا كتابة أى نص جبوار أى منحىن ىف الشكل وىف أى مكان ابستخدام الدالة  •
. ابستخدام هذه الدالة function cos(x)والنص  function sin(x)( كتبنا النص 8 -1ىف شكل )

قاطعان ونقطة تقاطع بتنفيذ هذه الدالة سيظهر أمامك على الشكل خطان متعندما يبدأ ماتالب 
س عند ، وقف ابملاو ملكان الذى تريد كتابة النص عندهمع املاوس ، إخرت ا انتحركيهذان اخلطان 

بني عالمىت التنصيص قد مت  ()gtext، ستجد أن النص املوجود ىف الدالة هذا املكان مث انقر املاوس
 . (8 -1س املكان متاما كما ىف شكل )إسقاطه ىف نف

 يصعب ىتبكثرة ىف العديد من التطبيقات إلبراز الكثري من اخلواص الالرسم الثالثى األبعاد يستخدم 
حيتوى ماتالب على العديد من دوال الرسم ثالثى األبعاد سنقدم هنا  .ارها ىف الرسومات ثنائية األبعادإظه

 :بعضها على سبيل األمثلة ال احلصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> [x y ] = meshgrid(-8 : 0.5 : 8); 
>> r = sqrt(x.^2 + y.^2) + eps; 
>> z = sin(r) ./ r; 
>> mesh(z) 

مما يبني ( يبني القبعة املكسيكية الشهرية وقد مت رمسها ابستخدام األربع أوامر السابقة فقط 9 -1شكل )
. ميكنك احلصول على شكل أمجل من خالل إضافة ظالل ثالثى األبعاد ىف ماتالب وروعته سهولة الرسم

 .(10 -1هلذا الشكل الثالثى ابألمر التاىل وكما هو موضح ىف شكل )

 

 ( القبعة املكسيكية كشكل ثالثى األبعاد9 -1شكل )
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 (m files)ملفات اإلم  ملفات الربامج 1-4

سهلة ومباشرة وابلذات ىف حالة التطبيقات لية الىت رأيناها مسبقا إن التعامل مع ماتالب ابلطريقة التفاع
 انفذة القصرية الىت تتطلب سطر واحد أو حىت عدد قليل من األسطر أو من األوامر الىت يتم كتابتها ىف

حاجة إىل برانمج يتكون من العديد من اخلطوات الىت  . عندما تكون هناكcommand window األوامر
تريد تنفيذها ليس مرة واحدة ولكن العديد من املرات وىف كل مرة مبعامالت أو بثوابت خمتلفة فإن تنفيذ 

ابإلضافة إىل ذلك،  .تكون صعبة وغري عملية command window انفذة األوامرمثل هذا الربانمج من 
والنداء عليها للتنفيذ ىف أى وقت والتعامل من بة الربامج ىف ملفات منفصلة وختزينها فإننا حنتاج دائما لكتا

 خالل مساحة العمل لن ميكننا من ذلك. 
ميكنك كمستخدم للماتالب أن تفتح ملف منفصل متاما عن مساحة العمل وتكتب فيه الربانمج اخلاص 

تريدها وختزن هذا امللف أبى إسم تريده وهذا  بك بكل خطواته وبكل التعليقات والعبارات التوضيحية الىت
(. بعد أن تنتهى من m files)ومن هنا كانت تسمية هذه امللفات مبلفات اإلم  m.اإلسم أيخذ االمتداد 

، enterحترير هذا امللف وختزينه ميكنك تنفيذه من مساحة العمل بكتابة إسم هذا امللف فقط واضغط على 
هار النتائج أمامك ىف مساحة العمل. لكى نوضح ذلك، من قائمة امللفات حيث يتم تنفيذ الربانمج وإظ

file  إخرتNew m file  )أو قد يكون هناك اختالفات بسيطة على حسب اإلصدار الذى تتعامل معه(
حيث ستفتح لك مساحة حترير ميكنك فيها كتابة الربانمج اخلاص بك. سنفرتض أننا كتبنا برانمج الرسم 

 

 ( القبعة املكسيكية بعدإضافة ظالل هلا10 -1شكل )
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كتبناه ىف صورة أوامر منفصلة أو خطوات ىف مساحة العمل ولكننا سنكتبه هذه املرة ىف السابق الذى  
 مساحة التحرير ىف صورة برانمج كما يلى:

%program to plot sin and cos functions 
x=0:0.1:10; %x changes from 0 to 10 in steps of 0.1 
y=sin(x); 
z=cos(x); 
plot(x,y,'r+:',x,z,'b>:') 
grid 
title('Plotting two functions in two dimensions') 
ylabel('y=sin(x),z=cos(x)') 
xlabel('x in radians') 
legend('sin(x)','cos(x)'); 

 

. بعد ختزين plotting.mبعد االنتهاء من كتابة الربانمج هبذا الشكل نقوم بتخزينه أبى إسم ولقد أمسيناه 
 بتنفيذه من مساحة العمل بكتابة إسم الربانمج فقط طما يلى:الربانمج هبذا اإلسم نقوم 

>> plotting 
-1حيث سيتم تنفيذ الربانمج فورا وإظهار نتيجته الىت ستكون ىف هذه احلالة هى الرسم املوضح ىف شكل 

أصبحت له عدة مميزات  scriptوالذى ال داعى إلعادة رمسه مرة أخرى. الربانمج ىف هذه الصورة النصية  8
 منها ما يلى:

ميكنك استدعاء الربانمج ىف أى وقت وإجراء أى تعديل تريده ىف أى وقت تشاء وإعادة ختزينه  -1
 بعد هذا التعديل وتنفيذه من جديد.

كما تالحظ فإنه أثناء حترير الربانمج تظهر بعض األسطر أبلوان معينه مثل السطر األول الذى  -2
يكون تعليقا وال   نص تتم كتابته بعد احلرف %يظهر ابللون األخضر حيث يعترب ماتالب أى 

يتم تنفيذه عن طريق ماتالب. وميكنك كتابة الكثري من هذه التعليقات ىف أى مكان ىف الربانمج 
 لتسهيل فهمه وتتبع تنفيذه.

كما تالحظ فإنه أثناء حترير أو كتابة الربانمج فإن ماتالب يستخدم ألوان خمتلفة توضح األمر  -3
 املستخدمة داخل هذا األمر مما يساعد ىف جتنب الكثري من األخطاء.عن املعامالت 

وأنت ىف مساحة التحرير ميكنك جتربة تنفيذ الربانمج ابلضغط على زرار تنفيذ موجود ىف شريط  -4
 الوظائف ىف أعلى مساحة التحرير.

مج هناك ىف هذا الشريط الكثري من األزار األخرى الىت تساعدك ىف الكشف عن أخطاء الربان -5
debugger حبيث ميكنك تنفيذ الربانمج خطوة خبطوة أو أوضع عالمة break point  يتم تنفيذ

الربانمج إىل أن يقف عند هذه العالمة، وهذه وسائل تساعد كثريا ىف الكشف عن األخطاء 
 ابلذات ىف الربامج الكبرية. 
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بقة أمساء دوال تكون سا تذكر دائما أنه عند ختزين الربانمج إبسم معني جتنب متاما استخدام -6
 التجهيز ىف ماتالب نفسه، أو كلمات مفتاحية تستخدم ىف برجمته.

برانجمك هبذه الصورة أصبح كما لو كان دالة من دوال ماتالب تستدعيه للتنفيذ مبجرد كتابة إسم  -7
 الربانمج ىف مساحة العمل.

عند موضع  ticميكنك حتديد زمن تنفيذ الربانمج أو جزء من هذا الربانمج بوضع الكلمة املفتاحية  -8
عند موضع هناية حساب الزمن. بذلك فإنه بعد تنفيذ الربانمج  t=tocبداية حساب الزمن، واألمر 

 ة.وهو زمن تنفيذ هذا الربانمج أو هذا املقطع من الربانمج ابلثاني …=tسيكتب لك ماتالب 
 كمثال على ذلك لو وضعنا هذين األمرين ىف برانمج الرسم السابق كما يلى:

1- %program to plot sin and cos functions 
2- tic 
3- x=0:0.1:10; %x changes from 0 to 10 in steps of 0.1 
4- y=sin(x); 
5- z=cos(x); 
6- plot(x,y,'r+:',x,z,'b>:') 
7- grid 
8- title('Plotting two functions in two dimensions') 
9- ylabel('y=sin(x),z=cos(x)') 
10- xlabel('x in radians') 
11- legend('sin(x)','cos(x)'); 
12- t=toc 

 فإنه بتنفيذ هذا الربانمج سيظهر الرسم وسنرى ىف مساحة العمل زمن التنفيذ كما يلى:
>> plotting 
t = 
    0.4863 

 (function m filesملفات الدوال الوظيفية )ملفات اإلم  1-5
. معامالت أى script m-filesملفات اإلم الىت تعاملنا معها ىف اجلزء السابق تسمى ملفات إم نصية 

من ملفات اإلم  ملف من هذه امللفات جيب أن تكون موجودة داخل امللف نفسه. نقدم هنا نوع اثىن
مع اإلسم  عند . ىف هذا النوع من امللفات نريد إدخال ثوابت الربانمج كمعامالت وهو ملفات الدوال

 :الث متغريات سنكتبه هبذه الطريقةحلساب جمموع ومتوسط ث دالة ملف فمثالتنفيذه. 
1- % Finding summation and mean of 3 numbers 
2- function [x1,x2]=sumandmean(a,b,c); 
3- x1=a+b+c; 
4- x2=(a+b+c)/3; 

 من هذا الربانمج نالحظ ما يلى:
يتكون  . هذا األمربد أن يكون أول أمر ىف الربانمجالذى ال functionأول أمر ىف الربانمج هو األمر  •

 :أجزاء 4من 
 .يعقبه مسافة على األقل functionاألمر  -1
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الىت حيث هذه هى النتائج  [x1,x2]خمرجات الربانمج )أو الدالة( توضع ىف صورة مصفوفة  -2
، ونفصل بني كل منها بفاصلة، وىف هذه احلالة ستكون سيخرجها الربانمج أو الدالة

 .x2واملتوسط الذى سيوضع ىف  x1املخرجات هى اجملموع الذى سيوضع ىف 
، وهو اإلسم الذى سيخزن وهو أى إسم خيتاره املستخدم sumandmeanإسم الدالة وهو هنا  -3

 به هذا امللف.
والبد أن توضع بني قوسني  cو  bو   aمعامالت الدالة أو مدخالهتا وهى ىف حالتنا هذه ال -4

 .رأينا ونفصل بني كل منها بفاصلة كما
وماتالب بنفسه سيطلب منك ذلك  sumandmeanالبد من ختزين الربانمج كما ذكران إبسم الدالة  •

 عند ختزين هذا امللف.
 aاآلن ميكنك تنفيذ هذه الدالة من مساحة العمل عن طريق النداء عليها ابستخدام قيم للمتغريات  •

 وهى سرتد ابجملموع واملتوسط كما يلى: cو  bو 
>> [y1 y2]=sumandmean(1,2,3) 
y1 = 
     6 
y2 = 
     2 
ومن مميزات هذه الدوال أيضا أنك ميكن النداء عليها من داخل أى برانمج آخر وتستخدم القيم املرجعة 

 cos(x)منها داخل هذا الربانمج كما لو كنت تستخدم دالة سابقة البناء داخل ماتالب متاما مثل الدالة 
 .log(x)، أو الدالة xالىت حتسب جيب متام الدالة 

 
 ىف ماتالب احلساابت الرمزية 1-6

لقد تعودان على التعامل الرقمى مع برانمج ماتالب فمثال ميكننا استخدام املاتالب ىف حساب قيمة دالة 
. اجلديد هنا أننا ميكننا يؤول إىل قيمة معينة ابلدرجات xحيث املتغري  sin(x)أو الدالة  cos(x)مثل الدالة 

 cos(x)أن نطلب من ماتالب حساب تفاضل أو تكامل أى واحدة من هذه الدوال فيعطينا الدالة 
خاص ابحلساابت الرمزية  Tool boxمثال. كل هذا يتم من خالل صندوق أدوات  sin(x)كتفاضل للدالة 

 .ذا اجلزءقدم شرحا خمتصرا له ىف هالذى سن Symbolic Math Tool Boxويسمى 
التعامل مع املتغريات الرمزية سيفتح جماال واسعا وجديدا من جماالت استخدام املاتالب وهو جمال إجراء 

، وهذا التطبيق مليات التفاضل والتكامل وغري ذلكبعض العمليات الغري رقمية على الدوال الرمزية مثل ع
يات، وحنن هنا سنحتاج هلذا النوع من مفيد جدا ليس فقط للمهندسني ولكن لكل من يتعامل مع الرايض
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احلساابت ىف معظم فصول هذا الكتاب وابلذات ىف فصول التكامل والتفاضل الرقمى حيث سنحتاج 
هلذه احلساابت الرمزية حلساب التكامل أو التفاضل احلقيقى من أجل مقارنته مع انتج التفاضل أو التكامل 

 على التكامل احلقيقى بصورة حتليلية مباشرة.الرقمى، وابلذات إذا كان من الصعب احلصول 
 symbolicيستتتخدم صتتندوق أدوات احلستتاب الرمزى نوعا من املتغريات اخلاصتتة تستتمى املتغريات الرمزية 

variables املثال التاىل يوضتتتتتتتح الفرق بني ة أحرف يتم حفظها ىف هذا املتغريالىت ترمز للمتغري بستتتتتتتلستتتتتتتل .
. األوامر التالية مزيةواملتغريات الر  doubleية مثل املتغريات متضاعفة الدقة متغريات ماتالب احلسابية العاد
ىف ماتالب حيث  work spaceستتتتاحة العمل مأو  command windowتبني نستتتتخة من انفذة األوامر 

. أما عندما مت تعريف  1.4142فكانت اإلجابة هى  sqrt(2)ابألمر  2طلبنا اجلذر الرتبيعى للرقم احلساىب 
حيث  (1/2)^2فكانت اإلجابة هى  sym(2)ابستتتتتتتتتتتتتتخدام األمر  symbolicعلى أنه اثبت رمزى  2قم الر 

𝑎 تعىن األس ، مما يعىن أن املتغري ^العالمة  =  aحمفوظا ىف املتغري  2√ . وعلى ذلك أصتتتتتتتتتتتتتتبح الرمز 2√
 كما يلى:كرمز بدون حساب قيمته  

>> a=sqrt(2) 
a = 
    1.4142 
>> a=sqrt(sym(2)) 
a = 
2^(1/2) 

مرة على  1/3و  2/5مثال آخر يوضح طريقة التعامل مع املتغريات الرمزية سنحسب نتيجة مجع الكسرين 
 :ضاعف ومرة على أهنم ثوابت رمزيةأهنم ثوابت من النوع امل

>> a=2/5+1/3 
a = 
    0.7333 
>> a=sym(2)/sym(5)+sym(1)/sym(3) 
a = 
11/15 
ىف الصورة الرمزية مت مجع الكسرين بطريقة مجع الكسور االعتيادية حيث مت توحيد مقام كل من الكسرين 

 .11/15وحساب البسط لكل منهما مث مجع البسطني فكانت النتيجة الكسر االعتيادى 
هى اختصار  sym، و كما رأينا  ( )symيتم اإلعالن عن أى متغري ىف الصورة الرمزية ابستخدام األمر 

 :الىت تعىن رمزى. الصورة العامة هلذا األمر هى symbolicلكلمة 
x=sym('x') 
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  :. أنظر للمثال التاىلxحىت يوضع هذا الرمز ىف املتغري  ' 'بني العالمتني  xحيث مت وضع الرمز 
>> a=sym('alpha') 
a = 
alpha 

𝜌 تعبري حساىب كامل مثل التعبري. ميكن وضع aىف املتغري الرمزى  'alpha'حيث مت وضع الرمز  =
1+√5

2
  

 :كرمز ىف متغري رمزى كما يلى
>> rho=sym('(1+sqrt(5))/2')  
rho = 
5^(1/2)/2 + 1/2 
>> f=rho^2-rho-1 
f = 
(5^(1/2)/2 + 1/2)^2 - 5^(1/2)/2 - 3/2 
>> simplify(f)  
ans = 
0 

الرمزية مث  fومت حستتتتتتتتتتتتتاب قيمة  fكعنصتتتتتتتتتتتتتر ىف تعبري كامل   rhoالحظ كيف مت استتتتتتتتتتتتتتخدام املتغري الرمزى 
 .تيجة صفرالذى أعطى الن simplify(f)تبسيطها ابألمر 

𝑓 أنظر إىل معادلة الدرجة الثانية = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 هنا املتغري ،f  ميكن وضتتعه ىف الصتتورة الرمزية ابألمر
f=sym('a*x^2+b*x+c') املتغريات  ، ولكنa  وb  وc  وx  ىف هذا التعبريf  ليست متغريات رمزية ولذلك

. لذلك ىف هذه احلالة اضتتل والتكامل كما ستتنرىال ميكن استتتخدامها ىف عمليات حستتابية رمزية مثل التف
 syms  a b c x. ميكن استخدام األمر لى أهنا متغريات رمزية هى األخرىالبد من حتديد هذه املتغريات ع

لكل متغري  sym الصتتتتتتتتورة الرمزية مرة واحدة بدال من استتتتتتتتتخدام األمر الذى يضتتتتتتتتع كل هذه املتغريات ىف
 على حدة كما يلى:

>> syms a b c x n 
>> f=x^n 
f = 
x^n 

 إجراء التفاضل على املتغريات الرمزية
 ميكن إجراء التفاضل على التعبريات الرمزية بنفس قواعد التفاضل الىت نعرفها متاما كما يلى:

>> syms x      
f = sin(5*x)   
f = 
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sin(5*x) 
>> y=diff(f) 
y = 
5*cos(5*x) 

فكانت  y=diff(f)، مث طلبنا تفاضل هذه الدالة ابألمر f=sin(5x)كما رأينا فقد مت تعريف الدالة الرمزية 
 . أنظر أيضا للمثال التاىل:y=5cos(5x)النتيجة هى 

>> g = exp(x)*cos(x) 
g = 
exp(x)*cos(x) 
>> y=diff(g) 
y = 
exp(x)*cos(x) - exp(x)*sin(x) 

 كما ميكنك احلصول على التفاضل الثاىن ألى تعبري رمزى كما يلى:
>> y=diff(g,2) 
y = 
-2*exp(x)*sin(x) 

 أو هبذه الطريقة:
>> y=diff(diff(g)) 
y = 
-2*exp(x)*sin(x) 

 الرمزية كما يلى:ميكن إجراء التفاضل على كمية اثبتة بشرط اإلعالن عن هذا الثابت ابلصورة 
>> c=sym('5') 
c = 
5 
>> y=diff(c) 
y = 
0 

 .ماتالب إذا كان الناتج غري واضح لتبسيط شكل الناتج من ( )simplifyميكن استخدام األمر 
 ميكن إجراء التفاضل اجلزئى على تعبري متعدد املتغريات كما ىف األمثلة التالية:

>> syms s t; 
>> f=sin(s*t); 
>> y=diff(f,t) 
y = 
s*cos(s*t) 
>> y=diff(f,s) 
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y = 
t*cos(s*t) 

 إجراء التكامل على املتغريات الرمزية
. ميكن دللدوال ىف متغري واح int(f)إلجراء التكامل على املتغريات الرمزية فإن ماتالب يستخدم الدالة 

. إليك بعض vابلنسبة للمتغري  fالىت تعطى تكامل الدالة  int(f,v)حتديد متغري التكامل كما ىف الدالة 
 :األمثلة على ذلك

∫التكامل  𝑥2𝑑𝑥 :ميكن إجراؤه كما يلى 
>> syms x 
>> f=x^2; 
>> y=int(f) 
y = 
x^3/3 

 ميكن أيضا إجراء التكامل احملدود كما يلى:
>> syms x 
>> f=x^2; 
>> y=int(f,0,1) 
y = 
1/3 

 .1حىت  0من  fسيقوم إبجراء التكامل على الدالة  y=int(f,0,1)حيث 
 ىف حالة التعبريات متعددة املتغريات ميكنك حتديد املتغري الذى تريد التكامل ابلنسبة له كما يلى:

>> syms x y n 
>>f = x^n + y^n; 
>> y=int(f,y) 
y = 
x^n*y + (y*y^n)/(n + 1) 

 الرمزيةحل املعادالت التفاضلية ذات املتغريات 
 ميكن استخدام ماتالب ىف حل املعادالت التفاضلية ذات املتغريات الرمزية مثل املعادلة التفاضلية التالية:

                   𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝑦 + 𝑡2 − 1 =  .y(0)=0.5ابعتبار القيمة االبتدائية   0

 ماتالب سيحل هذه املعادلة التفاضلية كما يلى:
>> syms y(t) 
>> D2y = diff(y,2); 
>> Dy = diff(y); 
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على أنه التفاضل الثاىن للمتغري  D2y=diff(y,2)على أنه متغري رمزى، مث تعريف  y(t)حيث هنا مت تعريف 
y  وDy=diff(y)  على أنه التفاضل األول للمتغريy  ابلنسبة للمتغريt اآلن ميكن حل املعادلة التفاضلية .

 كما يلى:  ( )dsolveابستخدام األمر 
>> dsolve(Dy-y+t^2-1==0, y(0)==0.5) 
ans = 
2*t - exp(t)/2 + t^2 + 1 

𝑡)وهذا احلل النهائى ميكن كتابته على الصورة  + 1)2 − 0.5𝑒𝑡. 
 وهذا مثال آخر حلل معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية:

          𝑡2𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
−

𝑡𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 3𝑦 = 𝑡2log(𝑡)  حيث𝑑𝑦

𝑑𝑡
(1) = 0.𝑦(1) = −1 

 وسيكون حلها ابستخدام ماتالب كما يلى:
>> syms y(t) 
>> D2y=diff(y,2); 
>> Dy=diff(y); 
>> dsolve(t^2*D2y-t*Dy-3*y==t^2*log(t), Dy(1)==0,y(1)==-1) 
ans = 
-(t^3*(log(t)/3 + 2/9) + 7/9)/t 

 Symbolicخبالف كل هذه األمثلة ىف املواضيع املختلفة فإن صندوق أدوات احلساابت الرمزية 

Mathematics Tool Box  حيتوى على العديد من الدوال احلسابية األخرى والطرق املختلفة املستخدمة
ىف شىت أفرع الرايضيات والىت يصعب ذكرها هنا ابلتفصيل وسنرتكها ملن يريد االستزادة ىف هذا اجملال أن 

من األمثلة املساعدة ىف الكثري من يرجع إىل املساعدة الىت يوفرها ماتالب والىت حتتوى على العديد 
ما يهمنا هنا هو هذه املواضيع الىت ستهمنا ىف فصول هذا الكتاب وابلذات فصول . التطبيقات الرايضية

احلل الرقمى للتفاضل والتكامل واملعادالت التفاضلية حيث ميكنك استخدام احلساب الرمزى حلساب 
 ذه الفصول. احللول التحليلية الىت سيتم حلها رقميا ىف ه
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 2الفصل 
 املصفوفات واحملددات

Matrices and Determinants 

 مقدمة 2-1
رمبا يظن البعض أن موضوع املصفوفات واحملددات يبعد قليال عن مواضيع التحليل العددى ورمبا يكون لديهم بعض األسباب 

عمليات ىف ذلك وهى أن معظم املوضوعات الىت سنتناوهلا ىف هذا الفصل ليست خواريزمات ابملعىن احلرىف للخواريزم ولكنها 
إىل مصفوفات جانبية وغري ذلك من الكثري  مثل اجلمع والطرح واملقلوب والتحليل اتسيتم إجراؤها على املصفوفات أو احملدد

من العمليات الىت من املفروض أن يكون أى طالب قد درسها ىف السنوات األوىل من املرحلة اجلامعية ىف مقرر اجلرب اخلطى. 
ها ىف صورة دوال سابقة التجهيز ىف ماتالب كل هذه العمليات ميكن برجمتها على احلاسب ىف صورة برامج، أو التعامل مع

. ا الفصل إىل قائمة فصول هذا الكتاباألساسية الىت جعلتنا نضم هذ وهذا هو أحد األسباب بطريقة سهلة جدا وميسرة،
سبب آخر لضم املصفوفات إىل موضوعات هذا الكتاب هو أن معظم طرق التحليل العددى وخواريزماته حتتاج إىل املصفوفات 

سنفرتض هنا أن القارىء لديه يقة أو أخرى وأقرب مثال لذلك هو احلل العددى لنظام من املعادالت اخلطية. لذلك فإننا بطر 
فكرة جيدة عن التعامل مع املصفوفات وحنن نعيد هذه املواضيع سريعا جدا مع عرض كيفية التعامل معها من خالل ماتالب 

 وضوعات.لكى نوفر على القارىء مرجعا سريعا هلذه امل
 
 املصفوفات 2-2

 املصفوفة هى جمموعة من األرقام املرتبة ىف عدد من الصفوف وعدد من األعمدة والىت ميكن كتابتها ىف صورهتا العامة كالتاىل:

 (2-1                               )𝐴 =

[
 
 
 
 
 

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑗 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑗 … 𝑎2𝑛

…
𝑎𝑖1 𝑎𝑖2 … 𝑎𝑖𝑗 … 𝑎𝑖𝑛

…
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑗 … 𝑎𝑚𝑛]

 
 
 
 
 

 

ولذلك فإهنا تكتب عادة ابلرمز من األعمدة  nمن الصفوف وعدد  m( تتكون من عدد 1 -2ىف املعادلة ) Aحيث املصفوفة 
mnA  حيث يتم كتابة عدد الصفوفm  أوال مث عدد األعمدةn  بعدها. أى عنصر من عناصر هذه املصفوفة يكتب على

مربعة،  Aفإننا نقول أن املصفوفة  m=n. إذا كانت jمع العمود  i، مبعىن العنصر الواقع عند تقاطع الصف ijaالصورة العامة 
nnA 5×5. لذلك فإن املصفوفة املربعة املكونة من مخسة صفوف ومخسة أعمدة نقول عنها أبهنا مصفوفة مربعة أبعادها. 
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بعناصر القطر الرئيسى للمصفوفة، أو بطريقة أخرى فإن  nnaو ... و  33aو  22aو  11aىف أى مصفوفة مربعة تسمى العناصر 
تقع ىف القطر الرئيسى للمصفوفة. جمموع عناصر هذا القطر الرئيسى ألى مصفوفة  nnaو ... و  33aو  22aو  11aالعناصر 

 املصفوفة الىت كل عناصرها أصفار تسمى ابملصفوفة الصفرية. هذه املصفوفة. traceتسمى أبثر  Aمربعة 
 

 املصفوفات ىف ماتالب
" وذلك ألن وحدة Matrix Laboratory, MATLABمأخوذة من التعبري "معمل املصفوفات  ىف األصل كلمة ماتالب

ن لغة الربجمة األساسية ىف هذا )أى أن املصفوفة ذات شأن كبري ىف ماتالب الذى سيكو  ،بياانت األساسية فيه هى املصفوفةال
فإن ذلك ينظر إليه ىف  x=10، حىت أنك لو كتبت إليها املاتالب على أهنا مصفوفة كل املتغريات وكل الثوابت ينظرالكتاب(.  

حيث ينظر  ا، ولكن ىف املاتالب يكون الوضع خمتلف10وضعت فيه القيمة أو الثابت  xمجيع لغات الربجمة على أن هناك متغري 
، أى مصفوفة من صف واحد وعمود واحد، ضعت فيه املصفوفة أحادية األبعادو  xهناك متغري  على أن x=10املاتالب للتعبري 

. هذه الطريقة الفريدة لتمثيل البياانت الىت اتبعها املاتالب مسحت حبل الكثري من 10أى مصفوفة هبا عنصر واحد هو الثابت 
بريا أتخذ وقتا ك أهنا أو ،منها والىت تتعامل مع مصفوفات بياانت أببعاد هائلة يصعب معها التعاملاملشاكل ابلذات التقنية 

يد ضرب هاتني بكسل وتر  1024×1024. فتخيل مثال أن لديك صورتني أبعاد كل منهما حلساهبا ومن مثلة ذلك الصور
 .كما سنرى  ابللغات األخرى، إن ذلك يتم ىف املاتالب بسهولة جدا ابملقارنة الصورتني ىف بعضهما

ماتالب وىف مساحة يفصل املاتالب بني عناصر الصف الواحد بفاصلة أو مسافة، ويفصل بني األعمدة ابلفاصلة املنقوطة. افتح 
 العمل نفذ العمليات التالية:

>> A=[1 2 3 4] 
A = 
     1     2     3     4 

والىت يفصل بني كل منها مسافة )كان من  4 3 2 1على أهنا صف واحد مكون من العناصر  Aهنا أدخلنا ملاتالب املصفوفة 
املمكن أن نفصل بني كل عنصر والتاىل له بفاصلة(. كانت استجابة ماتالب أنه سجل عنده مصفوفة من صف واحد وأربع 

إبدخاله. الحظ أن الداللة على املصفوفة  ما يقوم املستخدمأعمدة ولقد كتبناها ابللون األزرق لنميز استجابة ماتالب عن 
 أكتب املصفوفة التالية وانظر كيف سيأخذها ماتالب: سني املربعني. ىف نفس انفذة األوامرتكون ابلقو 

>> B=[1;2;3;4] 
B = 
     1 
     2 
     3 
     4 
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توجد فاصلة منقوطة تفصل بني كل عنصر والتاىل له، لذلك فإن ماتالب يعترب كل عنصر كما لو كان صفا  Bىف املصفوفة 
ىف صورة مصفوفة من أربع صفوف وعمود واحد كما رأينا. الدالة  Bقائما بذاته، لذلك فقد استجاب ماتالب بكتابة املصفوفة 

whos  ىف مساحة التشعيل مع بعض املواصفات لكل متغري كما يلى:سابقة البناء ىف ماتالب تعرض كل املتغريات احلية 
>> whos 
  Name      Size            Bytes  Class           Attributes 
  A             1x4                32  double               
  B             4x1                32  double 

مصفوفة من أربع صفوف وعمود  Bمصفوفة مكونة من صف واحد وأربع أعمدة، و  Aحيث نالحظ من استجابة ماتالب أن 
 واحد. وعلى ذلك ميكن كتابة أى مصفوفة أبى أبعاد كالتاىل:

>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 

صل بني عناصر كل صف مبسافة، والفصل بني كل عمودين بفاصلة منقوطة، فحصلنا على املصفوفة املربعة الحظ كيف مت الف
3x3A كما ذكران فإن املصفوفة حتدد ابلقوسني املربعني، وميكن االستفسار عن كل عنصر على حده ابستخدام األقواس العادية .

 كما يلى:
>> x=A(1,3) 
x = 
     3 
>> x=A(2,2) 
x = 
     5 

 السابقة كما يلى: Aكما ميكن حساب أثر املصفوفة 
>> x=trace(A) 
x = 
    15 

يوجد ىف ماتالب الكثري من املصفوفات اخلاصة والىت تستخدم ىف الكثري من التطبيقات وسنذكر منها على سبيل املثال وليس 
 كما يلى:  ( )onesو  ( )zerosاحلصر املصفوفتني 

>> Y=zeros(4) 
 
Y = 
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     0     0     0     0 
     0     0     0     0 
     0     0     0     0 
     0     0     0     0 

حتديد مصفوفة كل عناصرها وحايد وأبى أبعاد  أيضا كل عناصرها أصفار. ميكن  nxnيعطى مصفوفة مربعة  zeros(n)حيث 
 كما يلى:

>> N=ones(3,4) 
N = 
     1     1     1     1 
     1     1     1     1 
     1     1     1     1 

أو مبعىن آخر دوران املصفوفة تستخدم ىف الكثري من  transposeعملية حتويل الصفوف إىل أعمدة واألعمدة إىل صفوف 
حول حمورها.  Aتعىن دوران املصفوفة  ′𝐴التطبيقات. هذه العملية يرمز هلا بنربة أو شرطة صغرية جبوار إسم املصفوفة. فمثال 

 ميكن إحراء ذلك ىف ماتالب كالتاىل:
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 
>> B=A' 
B = 
     1     4     7 
     2     5     8 
     3     6     9 

 العمليات املختلفة على املصفوفات 2-3
 اجلمع والطرح

تتم عملية اجلمع أو  املنطقى جدا أنه عند مجع أو طرح أى مصفوفتني فإن املصفوفتني جيب أن يكون هلما نفس األبعاد.من 
أى املصفوفة  C=A+Bالطرح على كل عنصر من املصفوفة األوىل مع العنصر املناظر له من املصفوفة الثانية. لو قلنا مثال أن 

C  تساوى حاصل مجع املصفوفةA وفة مع املصفB  فإن ذلك يعىن أن كل عنصرijc  ىف املصفوفةC  يساوى جمموع العنصرين
ija  وijb  ىف املصفوفتنيA  وB  أو مبعىن آخر(ij+bij=aijc  لكل قيمi  وj.) 

A = 
     1     2     3 
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     4     5     6 
     7     8     9 
B = 
     1     4     7 
     2     5     8 
     3     6     9 
>> C=A+B 
C = 
     2     6    10 
     6    10    14 
    10    14    18 

 بنفس الطريقة ميكن إجراء عملية الطرح.
 

 ضرب املصفوفات
تساوى  Cتعىن أن املصفوفة  C=A*Bحيث  *هناك ضرب املصفوفات الذى نعرفه من جرب املصفوفات والذى يرمز له ابلرمز 

ىف  املثال على سبيل ijcىف هذه احلالة يكون العنصر . C=ABوأحياان تكتب  Bىف املصفوفة  Aحاصل ضرب املصفوفة 
، لذلك فإن Bىف املصفوفة  jىف عناصر العمود  Aىف املصفوفة  iيساوى جمموع حاصل ضرب عناصر الصف  Cاملصفوفة 

ىف  يساوى عدد عناصر أى عمود ىف املصفوفة اليسرى عناصر أى صفشرطا مهما جدا لصحة عملية الضرب أن يكون عدد 
  ميكن كتابة ذلك ىف صورة املعادلة التالية: املصفوفة اليمىن.

                                               𝑐𝑖𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑟𝑏𝑟𝑗
𝑛
𝑟=1 

مثال، أى أن عدد أعمدة  nxpتكون أبعادها البد أن  Bفإن  mxnأبعادها هى  Aفإنه إذا كانت  C=A*Bمبعىن إذا كانت 
A ( ،n جيب أن تساوى عدد صفوف ،)B( ،n وابلتاىل فإن أبعاد املصفوفة ،)C  الناجتة ستكونmxp كمثال على ذلك .

 كالتاىل:  Bو  Aأنظر كيف سيعطى ماتالب حاصل ضرب املصفوفتني 
A = 
     1     2     3     4 
     5     6     7     8 
B = 
     1     5 
     2     6 
     3     7 
     4     8 
>> C=A*B 
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C = 
    30    70 
    70   174 

 .A*B≠B*Aنتيجة مهمة من هذه الصورة للضرب هى أن 
هناك نوع آخر من ضرب املصفوفات وهو ضرب كل عنصر ىف املصفوفة األوىل ىف العنصر املقابل له ىف املصفوفة الثانية. هذا 

( لتمييز هذا النوع من الضرب *.. الحظ وجود النقطة قبل عالمة الضرب )C=A.*Bمن الضرب يرمز له ابلرمز التاىل النوع 
من الطبيعى أن يكون من شرط حتقيق هذا  عن الضرب السابق. يستخدم هذا النوع من الضرب ىف خواريزمات معاجلة الصور.

 النوع من الضرب تساوى املصفوفتني ىف األبعاد.
 

 مة املصفوفاتقس
مث ضربه  Aوهى تكاىفء حساب معكوس  A\Bالىت تكتب على الصورة  left divisionهناك القسمة العكسية أو اليسارية 

 . وهذا النوع من القسمة سيستخدم ىف خواريزمات حل جمموعة من املعادالت اخلطية كما سنرى.inv(A)*B، أى Bىف 
حيث يتم قسمة كل عنصر من املصفوفة  A.\Bهناك أيضا القسمة اليسارية على مستوى العناصر والىت تكتب على الصورة 

B  على نظريه من املصفوفةA وابلطبع البد من تساوى املصفوفتني ىف األبعاد. هناك أيضا قسمة ميينية على مستوى العناصر ،
 .Bعلى نظريه من املصفوفة  Aكل عنصر ىف املصفوفة حيث يتم قسمة   A./Bوالىت تكتب على الصورة 

 
 املصفوفات املثلثة والقطرية 2-4

وهى املصفوفة الىت يكون كل عناصرها  upper triangular املصفوفة املثلثة العلويةهناك نوعان من املصفوفات املثلثة: 
الىت يكون كل عناصرها الىت فوق  lower triangular واملصفوفة املثلثة السفليةالىت حتت القطر الرئيسى تساوى أصفار، 

 القطر الرئيسى تساوى أصفارا كما يلى:

         𝐴 = [

𝑎11  𝑎12  𝑎13

0    𝑎22   𝑎23

0     0     𝑎33

]              𝐵 = [
𝑎11  0   0
𝑎21  𝑎22  0
𝑎31  𝑎32  𝑎33

]          𝐶 = [

𝑎11  0   0
0   𝑎22  0
0   0   𝑎33

] 

تعترب مصفوفة مثلثة سفلية. أما إذا كانت كل عناصر املصفوفة  Bتعترب مصفوفة مثلثة علوية، واملصفوفة  Aحيث املصفوفة 
 .diagonal، فإن هذه املصفوفة تسمة مصفوفة قطرية Cتساوى أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسى مثل املصفوفة 

. عادة identity matrix مصفوفة الوحدةحايد تسمى تساوى و  األساسى املصفوفة املربعة القطرية الىت كل عناصر قطرها
 هى أبعاد تلك املصفوفة كما يلى: nحيث  xnnIأتخذ مصفوفة الوحدة الرمز 
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       𝐼𝑛𝑥𝑛 = [

1   0   0  …    0
0   1   0  …    0

……… 
0   0   0  …    1

]  ،...    ،𝐼3𝑥3 = [
1   0   0
0   1   0
0   0   1

]      ،𝐼2𝑥2 = [
1   0
0   1

]          ،𝐼1𝑥1 = [1] 

 تعطى نفس املصفوفة كما يلى: Aتسمى مصفوفة الوحدة ألهنا عند ضرهبا ىف أى مصفوفة  Iاملصفوفة 
                                𝐼𝑚𝑥𝑚 ∗ 𝐴𝑚𝑥𝑛 = 𝐴𝑚𝑥𝑛 ∗ 𝐼𝑛𝑥𝑛 = 𝐴𝑚𝑥𝑛 

 كما يلى:  nىف ماتالب تعطى مصفوفة وحدة مربعة بعدها  eye(n)الدالة 
>> B=eye(4) 
B = 
     1     0     0     0 
     0     1     0     0 
     0     0     1     0 
     0     0     0     1 

𝐴هى املصفوفة الىت عند دوراهنا تعطى نفس املصفوفة، أى  symmetrical matrixاملصفوفة املتماثلة  = 𝐴′. 
 

 معكوس املصفوفة
هو مصفوفة عند ضرهبا ىف املصفوفة األساسية تعطى مصفوفة الوحدة. مبعىن آخر،  inverse of a matrixمعكوس املصفوفة 

. أحد شروط تواجد املعكوس ألى B*A=A*B=I( فإن B=A-1)وتكتب  Aهى معكوس املصفوفة  Bإذا افرتضنا أن املصفوفة 
. invertibleاملصفوفة قابلة للعكس  ، ونقول ىف هذه احلالة أنمصفوفة هو أن تكون حمددة هذه املصفوفة ال تساوى الصفر

 سابقة البناء الىت حتسب معكوس أى مصفوفة مباشرة كما يلى: ( )invيوجد ىف ماتالب الدالة 
A = 
    10     2     3 
     4    20     3 
     3     3    10 
>> B=inv(A) 
B = 
    0.1121   -0.0065   -0.0317 
   -0.0182    0.0534   -0.0106 
   -0.0282   -0.0141    0.1127 
>> A*B 
ans = 
    1.0000         0   -0.0000 
   -0.0000    1.0000         0 
         0         0    1.0000 
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 احملددات 2-5
والرمز األخري هو األكثر استخداما.  |A|أو  det(A)أو  det Aابلرمز  Aيرمز للمحددة املصاحبة ألى مصفوفة مربعة 

 احملددات عبارة هدف حساىب )اثبت( مفيد ىف الكثري من التطبيقات وابلذات ىف حل جمموعة من املعادالت اخلطية.
 ميكن كتابة حمددها كما يلى: 2x2Aابلنسبة ألى مصفوفة مربعة 

𝐴بفرض        = [
𝑎11   𝑎12

𝑎21   𝑎22
] 

det(𝐴)فإن        = |𝐴| = 𝑎11𝑎22 − 𝑎21𝑎12 
 ميكن حساب حمددها عن طريق تكرار أول عمودين كما يلى: 3x3Aابلنسبة للمصفوفة املربعة الثالثية 

                                   𝐴 = [

𝑎11  𝑎12  𝑎13  𝑎11  𝑎12

𝑎21  𝑎22  𝑎23  𝑎21  𝑎22

𝑎31  𝑎32  𝑎33  𝑎31  𝑎32

] 

عن طريق جمموع حاصل ضرب العناصر الىت متر عليها األسهم الزرقاء مطروحا  هلذه املصفوفة الثالثية |A|يتم حساب احملددة 
منه جمموع مضروب العناصر الىت متر عليها األسهم احلمراء. )الحظ أننا قمنا بتكرار أول صفني على يسار املصفوفة(. وعلى 

 كما يلى:  |A|ذلك ميكن كتابة احملددة 
          |𝐴| = 𝑎11𝑎22𝑎33 + 𝑎12𝑎23𝑎31 + 𝑎13𝑎21𝑎32 − 𝑎31𝑎22𝑎13 − 𝑎32𝑎23𝑎11 − 𝑎33𝑎22𝑎12 

 كمثال على ذلك سنحسب قيمة حمدد املصفوفة الثالثية التالية:

       𝐴 = [
2  3  5
1  0   1
2  1  0

𝐴بتكرار أول عمودين على ميني املصفوفة تصبح كما يلى:      [ = [
2  3  5  2  3
1  0  1  1  0
2  1  0  2  1

] 

 كما يلى:  |A|وابلتاىل ميكن كتابة احملددة 
         |𝐴| = (2𝑥0𝑥0) + (3𝑥1𝑥2) + (5𝑥1𝑥1) − (2𝑥0𝑥5) − (1𝑥1𝑥2) − (0𝑥1𝑥3) 

                                                              = 0 + 6 + 5 − 0 − 2 − 0 = 9 
تعطى قيمة احملدد ألى مصفوفة  ( )detدالة وجد ىف ماتالب يتذكر أن هذه الطريقة تعمل مع احملددات الثنائية والثالثية فقط. 

 مربعة كما يلى:
A = 
     2     3     5 
     1     0     1 
     2     1     0 
>> x=det(A) 
x = 
     9 

 حمددة أى مصفوفة مثلثة علوية تساوى حاصل ضرب عناصر قطرها األساسى كما يلى:
A = 
     2     7    -3     8     3 
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     0    -3     7     5     1 
     0     0     6     7     6 
     0     0     0     9     8 
     0     0     0     0     4 
>> x=det(A) 
x = 
       -1296 

 يلى:الحظ أن نفس النتيجة ميكن احلصول عليها من ضرب عناصر القطر الرئيسى كما 
                                           |𝐴| = 2𝑥(−3)𝑥6 𝑥9𝑥4 = −1296 

 
 minors and cofactorsواملساعدة  احملددات الثانوية
بعد حذف الصف والعمود املشرتكني  nxnهى احملددة املتبقية من أى مصفوفة مربعة ذات األبعاد  minorاحملددة الثانوية 

، وهذه احملددة الثانوية يرمز هلا عادة ابلرمز x(n-1)(n-1)ألحد عناصر هذه املصفوفة. أبعاد هذه احملددة املتبقية ستكون 
|ijM|. 

 .)-ijM|i+j)1|هى احملددة الثانوية بعد إعطائها إشارة على النحو التاىل:  cofactorاحملددة املساعدة 
 أمثلة ذلك افرتض املصفوفة الثالثية التالية:من 

                                             𝐴 = [

𝑎11  𝑎12  𝑎13

𝑎21  𝑎22  𝑎23

𝑎31  𝑎32  𝑎33

] 

 والعمود األول كالتاىل: األول أتتى من حذف الصف |11M|احملددة الثانوية 
                 |𝑀11| = |

𝑎22  𝑎23

𝑎32  𝑎33
𝛼11واحملددة املساعدة املقابلة ستكون         | = (−1)1+1|𝑀11| 
 أتتى من حذف الصف األول والعمود الثاىن كالتاىل: M|12|واحملددة الثانوية 
                 |𝑀12| = |

𝑎21  𝑎23

𝑎31  𝑎33
𝛼12 واحملددة املساعدة املقابلة ستكون         | = (−1)1+2|𝑀12| 

 أتتى من حذف الصف األول والعمود الثالث كالتاىل: M|13|وابملثل احملددة الثانوية 
                 |𝑀13| = |

𝑎21  𝑎22

𝑎31  𝑎32
𝛼13 واحملددة املساعدة املقابلة ستكون         | = (−1)1+3|𝑀12| 

 وبنفس الطريقة ميكن حساب ابقى احملددات الثانوية واملساعدة.
 ولنفرتض املثال العددى التاىل:

                                      𝐴 = [
1  2 − 3
2 − 4  2

−1  2 − 6
] 

              |𝑀11| = |
−4   2
2 − 6

| = 𝛼11و                20 = (−1)1+120 = 20 
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              |𝑀12| = |
2      2

−1 − 6
| = 𝛼12و                10− = (−1)1+2(−10) = 10 

              |𝑀13| = |
2  − 4
−1    2

| = 𝛼13و                0 = (−1)1+3(0) = 0 
 وهكذا ابقى احملددات الثانوية واملساعدة.

فمثال  قيمة احملددة ألى مصفوفة تساوى جمموع حاصل ضرب عناصر أى صف أو عمود ىف املصفوفة املساعدة لكل عنصر.
 ميكن كتابتها كالتاىل: Aحمددة أى مصفوفة ثالثية 

                                     |𝐴| = 𝑎11𝛼11 + 𝑎12𝛼12 + 𝑎13𝛼13 
 وبتطبيق ذلك على املصفوفة الثالثية السابقة حنصل على:

                                |𝐴| = 1𝑥20 + 2𝑥10 + (−3)𝑥0 = 40 
 وابستخدام ماتالب حلساب حمددة هذه املصفوفة حنصل على:

A = 
     1     2    -3 
     2    -4     2 
    -1     2    -6 
>> x=det(A) 
x = 
    40 

هذه الطريقة هى املستخدمة ىف حساب حمددات املصفوفات ذات الدرجة الرابعة أو أكثر. وعلى ذلك فإذا كانت كل عناصر 
أى صف أو عمود ىف أى مصفوفة تساوى أصفارا، فإن حمددة هذه املصفوفة ستساوى صفرا. أيضا إذا كانت عناصر أى صف 

أى صف أو عمود آخر، فإن حمددة هذه املصفوفة ستساوى صفرا  أو عمود ىف أى مصفوفة تساوى اثبت مضرواب ىف عناصر
 أيضا.

 
 Cramer’s ruleقانون كرامر  2-6

جمموعة  حل يستخدم هذا القانون ىف حل جمموعة من املعادالت اخلطية ابستخدام املصفوفات واحملددات. إفرتض أنه مطلوب
 املعادالت اخلطية التالية:

                                    𝑎11𝑥 + 𝑎12𝑦 + 𝑎13𝑧 = 𝐴 
                                    𝑎21𝑥 + 𝑎22𝑦 + 𝑎23𝑧 = 𝐵 
                                    𝑎31𝑥 + 𝑎32𝑦 + 𝑎33𝑧 = 𝐶 

 من هذه اجملموعة من املعادالت ميكن حساب احملددات التالية:

      ∆= |

𝑎11  𝑎12  𝑎13

𝑎21  𝑎22  𝑎23

𝑎31  𝑎32  𝑎33

𝐷1و    | = |

𝐴  𝑎12  𝑎13

𝐵  𝑎22  𝑎23

𝐶  𝑎32  𝑎33

𝐷2  و   | = |

𝑎11  𝐴  𝑎13

𝑎21  𝐵  𝑎23

𝑎31  𝐶  𝑎33

| 𝐷3 = |
𝑎11  𝑎12  𝐴
𝑎21  𝑎22  𝐵
𝑎31  𝑎32  𝐶

| 
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 ميكن كتابتها من هذه احملددات كما يلى: zو  yو  xتبعا لقانون كرامر فإن اجملاهيل 
              𝑥 = 𝐷1/∆               و𝑦 = 𝐷2/∆                 و𝑧 = 𝐷3/∆ 

أى مصفوفة تكون حمددهتا . zو  y و  xال تساوى صفر ألهنا ىف املقام ىف معادالت اجملاهيل  ∆ابلطبع البد أن تكون املصفوفة 
. وابلتاىل فإن أى نظام من املعادالت اخلطية تكون مصفوفة الثوابت به فريدة لن singularتساوى صفر تسمى مصفوفة فريدة 

 واملصفوفات الفريدة سيأتى ذكرها كثريا عند التعامل مع خواريزمات التحليل العددى. يكون له حل،
 كمثال على ذلك دعنا حنل املعادالت الثالث اخلطية التالية:

                                       2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 = 5 
                                       −4𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 = 8 
                                       3𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 4 

 ابستخدام ماتالب ىف حساب احملددات األربعة سنحصل على:

     ∆= |
2   − 1      3

−4 − 3 − 2

3      1   − 1

| = 𝐷1 و  35 = |
5   − 1      3
8 − 3 − 2
4      1   − 1

| = 𝐷2و  85 = |
2     5      3
−4   8 − 2
3      4   − 1

| = −170 

     𝐷3 = |
2   − 1      5
−4 − 3   8
3      1     4

| = −55 

 z=-55/35=-1.5714و    y=-170/35=-4.8571و    x=85/35=2.4286وعلى ذلك فإن:    
 
إىل مصفوفتني مثلثتني،  حل جمموعة من املعادالت اخلطية ابستخدام حتليل مصفوفة املعامالت 2-7

 علوية وسفلية
 إفرتض أننا نريد حل جمموعة املعادالت اخلطية التالية:

 (2-2)                                     Ax=b 
 هو متجه الثوابت. bهو متجه اجملاهيل، و  xهى مصفوفة املعامالت، و  Aحيث 

إىل مصفوفتني األوىل مصفوفة مثلثة علوية والثانية مصفوفة مثلثة سفلية فإنه ميكن كتابة املعادلة  Aبتحليل مصفوفة املعامالت 
 ( كما يلى:2 -2)
(2-3                                   )LUx=b 

ة ميكن إعاد Ux=y( بوضع 3 -2هى مصفوفة مثلثة سفلية. ىف املعادلة ) Lهى مصفوفة مثلثة علوية، و  Uو  A=LUحيث 
 كتابتها كما يلى:

(2-4                                    )Ly=b  
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ميكن التعويض ىف املعادلة  y. مبعلومية متجه اجملاهيل y( ميكن حلها ابلتعويض املباشر إلجياد متجه اجملاهيل 4 -2املعادلة )
Ux=y  إلجياد متجه اجملاهيلx اجلديد أو التبسيط هنا هو أنه بتحليل املصفوفة .A  إىل املصفوفتنيU  وL  فإن حساب كل

 تصبح عملية تعويض حساىب مباشر كما سنرى ىف املثال التاىل. xو  yمن 
 

 1-2مثال 
 التالية: Ax=bإفرتض جمموعة املعادالت اخلطية 

(2-5)                                  [
2     6     2
−3 − 8  0
4      9     2

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] = [
2
2
3
] 

 )سنرى ذلك بعد قليل( كما يلى:ميكن حتليلها إىل مصفوفتني مثلثتني علوية وسفلية  Aسنفرتض أن مصفوفة املعامالت 

(2-6)                                   [
2     0    0
−3   1   0
4  − 3   7

] [
1     3     1
0     1     3
0      0     1

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] = [
2
2
3
] 

                                          𝐿                   𝑈             𝑥   = 𝑏    
 ( ميكن إعادة كتابتها كما يلى: 6 -2ىف املعادلة ) Ux=yبوضع 

(2-7                                  ) [
2     0    0
−3   1   0
4  − 3   7

] [

𝑦1

𝑦2

𝑦3

] = [
2
2
3
] 

 .3y=2ومنها  3y+72y3-1y4=3، و 2y=5ومنها  -y1y3+2=2 أن. و 1y=1ومنها  1y2=2من هذه املعادلة جند أن 
 كما يلى:  xلنوجد قيم املتجه  Ux=yميكن التعويض ىف املعادلة  yمبعرفة املتجه 

(2-8                                  ) [
1     3     1
0     1     3
0      0     1

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] = [
1
5
2
] 

 .1x=2ومنها  x2x+31x+3=1و  2x=-1ومنها  3x+32x=5و  3x=2( سنجد أن 8-2من املعادلة )
 ىف صورة مصفوفتني مثلثتني علوية وسفلية؟ Aإذن يبقى السؤال هو كيف سنضع مصفوفة املعامالت 

 
 املصفوفات األولية

 هناك ثالث من العمليات األولية ميكن إجراؤها على صفوف أى مصفوفة:
 ضرب أحد صفوف املصفوفة ىف كمية اثبتة. -1
 استبدال صفني حبيث يوضع كل منهما مكان اآلخر. -2
 إضافة اثبت مضروب ىف أحد الصفوف إىل صف آخر. -3

 : هى مصفوفة وحدة مت عليها إجراء واحدة من العمليات األولية السابقة.املصفوفة األولية
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 2-2مثال 
 األولية:سنقدم هنا أمثلة على بعض املصفوفات 

𝐴 األولية: املصفوفة = [
1     0
0 − 3

𝐼2𝑥2هى مصفوفة الوحدة  [ = [
1  0
0  1

 .3-مع ضرب صفها الثاىن ىف  [
مع وضع هو نفس املصفوفة األولية  mة ىف اثبت جتة من ضرب أحد صفوف مصفوفة الوحدمعكوس املصفوفة األولية النا

𝐴−1السابقة سيكون  A. فمثال معكوس املصفوفة mبدال من  m/1الثابت يساوى  = [
1         0
0 − 1/3

وميكنك إثبات ذلك  [
 .AA-1إبجراء 

𝐴املصفوفة األولية:  = [

1  0  0  0
0  0  0  1
0  0  1  0
0  1  0  0

𝐼4𝑥4هى مصفوفة الوحدة  [ = [

1  0  0  0
0  1  0  0
0  0  1  0
0  0  0  1

معكوس  مع استبدال الصفني الثاىن والرابع. [

أى أن معكوس املصفوفة  املصفوفة األولية الناجتة من استبدال أى صفني مع بعضهما البعض يكون هو نفس املصفوفة األولية.
A  السابقة سيكون هو نفس املصفوفةA أى أن ،=A1-A. 

𝐴املصفوفة األولية:  = [
1  0  3
0  1  0
0  0  1

𝐼3𝑥3هى مصفوفة الوحدة  [ = [
1  0  0
0  1  0
0  0  1

ومجعه على الصف  3مع ضرب الصف الثالث ىف  [

ومجعه مع صف آخر يكون هو  mمعكوس املصفوفة األولية الناجتة من ضرب أحد صفوف مصفوفة الوحدة ىف اثبت  األول.

𝐴السابقة سيكون  A. أى أن معكوس املصفوفة m=-mنفس املصفوفة األولية الناجتة مع وضع  = [
1  0 − 3
0  1     0
0  0     1

]. 

 كل مصفوفة أولية تكون قابلة للعكس، ومعكوسها هو مصفوفة أولية أيضا.كنتيجة لكل ذلك  فإن  
من اليسار بتتابع من املصفوفات  Aإىل مصفوفة مثلثة علوية عن طريق ضرب املصفوفة  Aميكن حتويل أى مصفوفة مربعة 

 األولية كما يلى:
(2-9                                 )𝐸𝑘𝐸𝑘−1 … 𝐸2𝐸1𝐴 = 𝑈 

( من اليسار ىف 9 -2بضرب طرىف املعادلة ) كلها عبارة عن مصفوفات أولية.  kEو .... حىت  2Eو  1Eحيث املصفوفات 
معكوس كل مصفوفة من املصفوفات األولية، مع العلم أن كل مصفوفة أولية تكون قابلة للعكس ومعكوسها هو مصفوفة أولية 

 أيضا كما ذكران.
(2-10        )        𝐸1

−1𝐸2
−1 …𝐸𝑘−1

−1 𝐸𝑘
−1𝐸𝑘𝐸𝑘−1 … 𝐸2𝐸1𝐴 = 𝐸1

−1𝐸2
−1 … 𝐸𝑘−1

−1 𝐸𝑘
−1𝑈 

 ( ميكن كتابتها على الصورة التالية:10 -2املعادلة )
(2-11                            )𝐴 = 𝐸1

−1𝐸2
−1 … 𝐸𝑘−1

−1 𝐸𝑘
−1𝑈 

 ( ميكن كتابتها على الصورة التالية:11 -2وابلتاىل فإن املعادلة )
(2-12                             )𝐴 = 𝐿𝑈 
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𝐿حيث:                                  = 𝐸1
−1𝐸2

−1 … 𝐸𝑘−1
−1 𝐸𝑘

−1 
. املثال التاىل سيوضح ذلك A=LUإىل مصفوفتني مثلثتني علوية وسفلية على الصورة  Aوبذلك أمكن حتليل املصفوفة 

 ابلتفصيل.
 

 3-2مثال 
𝐴سنتبع اخلطوات السابقة ىف حتليل املصفوفة  = [

2      6     2
−3 − 8  0
4      9      2

 .A=LUإىل الصورة  [

عبارة عن مصفوفة ثالثية األبعاد فإن مصفوفة الوحدة الىت سنستخدمها ىف كل اخلطوات التالية ستكون مصفوفة  Aحيث أن 

𝐼الوحدة  = [
1  0  0
0  1  0
0  0  1

]. 

𝐸1حنصل على أول مصفوفة أولية  ½ىف  Iبضرب الصف األول من املصفوفة . 11a=1جنعل العنصر القطرى  -1 =

[
1/2  0  0
0     1  0
0     0  1

𝐸1هو  1E. معكوس املصفوفة [
−1 = [

2  0  0
0  1  0
0  0  1

حنصل  1Eىف املصفوفة األولية  A. بضرب املصفوفة [

 على:

                     𝑈1 = 𝐸1𝐴 = [
1      3     1
−3 − 8   0
4      9      2

] 

ومجعه على الصف  3ىف  I. بضرب الصف األول ىف مصفوفة الوحدة 1Uىف املصفوفة السابقة،  21a=0جنعل العنصر  -2

𝐸2: املصفوفة األولية الثانيةالثاىن حنصل على  = [
1  0  0
3  1  0
0  0  1

𝐸2هو  2E. معكوس املصفوفة [
−1 = [

  1  0  0
−3  1  0
  0  0  1

] 

𝑈2حنصل على:  2Eىف  1Uوبضرب املصفوفة  = 𝐸2𝑈1 = [
1  3  1
0  1  3 
4  9  2

وابلصدفة  21a. بذلك نكون قد صفران [

 أيضا، لذلك سننتقل إىل الصف الثالث. 22a=1أصبح 
واجلمع على الصف الثالث حنصل  -4ىف  I . بضرب الصف األول من مصفوفة الوحدة2Uىف املصفوفة  31aتصفري  -3

𝐸3على املصفوفة األولية الثالثة:  = [
  1  0  0
  0  1  0
−4  0  1

𝐸3هو:  3E، معكوس املصفوفة  [
−1 = [

  1  0  0
  0  1  0
 4  0  1

، وبضرب [

𝑈3حنصل على:  3Eىف  2Uاملصفوفة  = 𝐸3𝑈2 = [
1      3      1
0      1      3 
0 − 3 − 2

]. 
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واجلمع على الصف الثالث  3ىف  I. بضرب الصف الثاىن من مصفوفة الوحدة 3Uصفوفة ىف امل 32aتصفري العنصر  -4

𝐸4حنصل على املصفوفة األولية الرابعة:  = [
  1   0  0
  0   1  0
0   3  1

𝐸4هو:  4E، معكوس املصفوفة  [
−1 = [

  1     0  0
  0     1  0
 0 − 3  1

] ،

𝑈4حنصل على:  4Eىف  3Uوبضرب املصفوفة  = 𝐸4𝑈3 = [
1      3      1
0      1      3 
0      0      7

]. 

على املصفوفة األولية  1/7ىف  I. بضرب الصف الثالث من مصفوفة الوحدة 4Uىف املصفوفة  33a=1جنعل العنصر  -5

𝐸5اخلامسة:  = [
  1   0       0
  0   1      0
0   0  1/7

𝐸5هو:  5E، معكوس املصفوفة  [
−1 = [

  1     0  0
  0     1  0
 0     0  7

ىف  4U، وبضرب املصفوفة [

5E  :حنصل على𝑈5 = 𝐸5𝑈4 = [
1      3      1
0      1      3 
0      0      1

] = 𝑈. 

 هى: Lهى املصفوفة املثلثة العلوية النهائية، وتكون املصفوفة املثلثة السفلية  5Uبذلك تكون  -6

               𝐿 = 𝐸1
−1𝐸2

−1𝐸3
−1𝐸4

−1𝐸5
−1 = [

2  0  0
0  1  0
0  0  1

] [
  1  0  0
−3  1  0
  0  0  1

] [
  1  0  0
  0  1  0
 4  0  1

] [
  1     0  0
  0     1  0
 0 − 3  1

] [
  1     0  0
  0     1  0
 0     0  7

]   

𝐿إبجراء عملية الضرب السابقة حنصل على  = [
2    0    0
−3   1   0
4 − 3   7

] 

 كما يلى:  Aوبذلك ميكن كتابة املصفوفة 

                                     𝐴 = 𝐿𝑈 = [
2    0    0
−3   1   0
4 − 3   7

] [
1      3      1
0      1      3 
0      0      1

] 

 وبذلك ميكن استخدام هذا التحليل ىف حل نظم املعادالت اخلطية كما أشران مسبقا.
جدير ابلذكر أن حتليل أى مصفوفة إىل مصفوفتني مثلثتني علوية وسفلية ليست عملية فريدة، مبعىن أنه ميكن احلصول على 

سابقة التجهيز الىت تقوم بتحليل  ( )luأكثر من مصفوفة مثلثة علوية وأكثر من مصفوفة مثلثة سفلية. برانمج ماتالب به الدالة 
 الىت ىف املثال السابق سنحصل على إجابة خمتلفة كما يلى: Aتنفيذ هذه الدالة على الدالة أى مصفوفة إىل علوية وسفلية، وب

A = 
     2     6     2 
    -3    -8     0 
     4     9     2 
>> [L U]=lu(A) 
L = 
    0.5000    1.0000         0 
   -0.7500   -0.8333    1.0000 
    1.0000         0         0 
U = 
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    4.0000    9.0000    2.0000 
         0    1.5000    1.0000 
         0         0    2.3333 

 كما يلى:  B=L*Uوللتأكد من صحة هذا التحليل سنحسب 
>> B=L*U 
B = 
     2     6     2 
    -3    -8     0 
     4     9     2 

 لية فريدة.مما يدل على أن عملية التحليل تلك ليست عم
 
 متارين 2-8

 هى كما يلى: Dو  Cو  Bو  Aاملصفوفات  4و 3و  2و  1ابلنسبة للتمارين 

     𝐴 = [
1 − 1 − 4
5     7 − 2
3 − 5    6

𝐵و    [ = [
5     9 − 3
−2    8    2
7 − 4    6

𝐶 و   [ = [
4     6
−3   8
5 − 2

𝐷و      [ = [
1 − 2     3
−3    6 − 4

] 

 وحتقق من إجابتك ابستخدام ماتالب:نفذ العمليات التالية إذا كانت ممكنة  -1
 A+B -أ

 A+C  -ب
 B+D   -ت
 C+D   -ث
 A-C  -ج
 B-D  -ح
 C-D  -خ

 على العمليات التالية: 1أعد مترين  -2
 AB -أ

 AC  -ب
 BD  -ت
 CD  -ث
 BA  -ج
 CA  -ح
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 DA -خ
 DC -د

 على العمليات التالية: 1أعد مترين  -3
 det(A) -أ

 det(B)  -ب
 det(c)  -ت
 det(d)  -ث
 det(AB)  -ج
 det(AC)   -ح

 اخلطية التالية:استخدم قانون كرامر حلل جمموعة املعادالت  -4
                                       𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = −4 
                                       −2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9 
                                       3𝑥 + 4𝑦 − 5𝑧 = 0 

 ات:استخدم قانون كرامر حلل جمموعة املعادالت اخلطية التالية، استخدم ماتالب حلساب احملدد -5

                               [

2    4    3 − 2
2 − 4     1    3
−1   3 − 4    2
2  − 2     2     1

] [

𝑥
𝑦
𝑧
𝑤

] = [

1
10

−14
7

]           

 املعادالت اخلطية التالية: حلل نظم LUاستخدم التحليل  -6
3𝑥1                          -أ − 6𝑥2 = 0 

                         −2𝑥1 + 5𝑥2 = 1 
3𝑥1                          -ب − 6𝑥2 − 3𝑥3 = −3 

                          2𝑥1         + 6𝑥3 = −22 
                         −4𝑥1 + 7𝑥2 + 4𝑥3 = 3 

 حلل نظم املعادالت اخلطية التالية: LUاستخدم التحليل  -7

]                      -أ
2 − 2 − 2
0 − 2    2
−1    5     2

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] = [
−4
−2
6

] 

]                      -ب
−3   12 − 6
1 − 2    2
0     1     1

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] = [
−33
7

−1
] 
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 3الفصل 
 مقدمة عن التحليل العددى  

 مقدمة 3-1
لقد ذكران من قبل أن اهلدف من التحليل العددى هو تقدمي خواريزمات تؤدى إىل حال للمسائل الصعبة الىت ال يوجد هلا 
حال ابلطرق التحليلية ويتم ذلك ابستخدام احلاسب. من املمكن أيضا النظر للحل العددى ألى مشكلة على أنه خطوة 

حملاكاة تعترب ميزة عظيمة ىف دراسة أداء احلل املقدم حتت الظروف من خطوات حماكاة هذه املشكلة على احلاسب وهذه ا
واألحوال املختلفة ملعرفة هل هذا احلل مستقر أم أنه يتغري بتغري الظروف احمليطة كما أن هذه احملاكاة متكننا من دراسة أداء 

بري. استخدام احلاسب ىف حل احلل ىف ظروف يصعب فرضها ىف الوضع الطبيعى حيث قد حتتاج إىل تكلفة عالية ووقت ك
الوقوع فيها نتيجة أخطاء احلرص من الىت جيب جتنبها و  من الصعوابت أو العيوباملشاكل ابلتحليل العددى ليس خاليا 

املشاكل الكبرية الىت قد تكون حساسة هلذه األخطاء الىت تبدو لنا بسيطة حتمية تصاحب استخدام احلاسب ىف حل 
تؤدى إىل كوارث. سنقدم ىف هذا الفصل مراجعة عن ميزة استخدام احلاسب ىف التحليل  ولكنها ىف ظروف معينة قد

 إىل كوارث. ا يسيطة كما ذكران ولكنها أدت ابلفعللبعض من أخطاء احلاسب الىت تبدو لن العددى واحملاكاة وسنقدم
 
 استخدام احلاسب ىف احملاكاة والتحليل العددى 3-2

نكون أكثر عمومية.  صغريا أو كبريا حىت لتسلسل خطوات حل أى مشكلة أو مشروعيبني خمطط صندوقى  1-3شكل 
يبدأ احلل كما ىف الشكل بتحديد املشكلة من حيث عدد متغرياهتا ومدخالهتا وخمرجاهتا املتوقعة واحلدود الىت ال جيب أن 

اخلطوة التالية لة الوصول إىل ذلك. خيرج عنها احلل والطرق املختلفة املقرتحة للتحقق من صحة حل هذه املشكلة ىف حا
لتحديد املشكلة ستكون وضع منوذج حساىب للمشكلة. هذا النموذج يكون ىف الغالب ىف صورة عدد من املعادالت ىف 
عدد من اجملاهيل. عدد هذه املعادالت واجملاهيل سيتوقف على طبيعة املشكلة املراد حلها، فقد يصل هذا العدد إىل آالف 

. ختيل مثال عمل منوذج لسيارة أو طائرة ت الىت قد تكون خطية أو غري خطية وقد تكون تفاضلية أو تكامليةمن املعادال
 أو كوبرى أو دائرة كهربية معقدة.

 أيتى بعد ذلك السؤال: هل هذه املشكلة هلا حل حتليلى ميكن الوصول إليه دون احلاجة إىل خواريزمات التحليل العددى؟
ا حل حتليلى فيحسن بل جيب اتباع هذا احلل جتنبا ملشاكل التقريب والدقة. أما إذا كان من الصعب إذا كانت املشكلة هل

 الوصول إىل حل حتليلى فال جمال إذن سوى احلل العددى.
سواء مت حل املشكلة ابلطرق التحليلية أو ابلطرق العددية فإنه جيب عمل حماكاة هلذا احلل على احلاسب، حيث أتتى بعد 

. أتتى اسة هذا احلل عند القيم املختلفة للمعامالت املستخدمة، ودراسة استجابة النظام للتغيري ىف هذه املعامالتذلك در 
بعد ذلك املرحلة األخرية من حل املشكلة وهى بناء النموذج األوىل هلذا املشروع ودراسة سلوكة ىف الظروف املختلفة 
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األخرية وهى مرحلة  تى بعد ذلك املرحلةيه ىف مرحلة احملاكاة أم ال. أتعل للمعامالت وهل هى متوافقة مع ما مت احلصول
 إنتاج النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكى نرى أمهية ذلك أنظر مثال إىل تصميم السيارة فإنه بوضع منوذج افرتاضى هلا على احلاسب ميكن دراسة أداء السيارة 
ىف هذا الوسط االفرتاضى والنظر ىف كيفية استجابتها مثال للرايح الشديدة من كل جانب هلا، أو استجابتها عند عبور 

ري نظام الكبح ىف هذه الظروف، أو استجابة السيارة للمصادمات الىت قد منحنيات الطريق ذات الدرجات املختلفة وأتث
تطرأ عليها من اجتاهات أو مؤثرات خمتلفة. نتيجة دراسة هذه املؤثرات املختلفة على أداء السيارة ىف الوسط االفرتاضى على 

ارات ىف هذا الوسط االفرتاضى مرة احلاسب، ميكن إعادة تعديل بعض املعامالت ىف منوذج السيارة األصلى وإعادة االختب
أخرى، وهكذا يستمر احلال إىل أن يتم الوصول إىل الصورة النهائية للسيارة حيث ميكن بعدها إنتاج مرحلة النموذج األوىل 

 البداية

 تجهيز المشكلة ووضع جميع االفتراضات الالزمة لها

 وضع نموذج حسابى للمشكلة فى صورة مجموعة من المعادالت

ى للمشكلة؟لهل هناك حل تحلي  

التأكد تنفيذ الحل التحليلى، مع 

لحل وحيد وصحيحن امن أ  
تنفيذ الحل العددى من خالل أحد 

 الخواريزمات العددية.

 المحاكاة الدقيقة للحل على الحاسب

 إجراء االختبارات الالزمة فى هذا الوسط االفتراضى

ذج األولى وإجراء االختبارات على هذا النموذج الحقيقيبناء النمو  

 النهاية

 حل أى مشكل أو تصميم أى نظام خطوات 1-3شكل 

 ال نعم
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هلا وإجراء االختبارات املختلفة على هذا املنتج األوىل كمرحلة أخرية للتاكد من صحة احلل أو التصميم. ختيل أنت مقدار 
 التوفري ىف الوقت والتكلفة بسبب إجراء كل هذه االختبارات ىف الوسط االفرتاضى على احلاسب.

سنوضح ذلك أكثر بفرض املثال التاىل على حل دائرة كهربية بسيطة حيث ميكن اتباع نفس األسلوب مع أى دائرة أكثر 
 تعقيدا من ذلك.

 
 1-3مثال 

 وكذلك اجلهد عند كل عقدة ىف نفس الدائرة. 2-3إحسب التيار الكهرىب ىف كل فرع من أفرع الدائرة املوضحة ىف شكل 
 

 

 

 

 

 

 

فولت.  10هذه الدائرة حتتوى تسعة مقاومات قيمها موضحة ىف الشكل ويتم تغذيتها من مصدر جهد مستمر قيمته 
سنستخدم ىف حتليل هذه الدائرة قانون أوم الذى ينص على أن التيار املار ىف أى مقاومة يساوى فرق اجلهد على هذه 

 1واملار من العقدة  2و  1أوم الىت بني العقدتني 3ملار ىف املقاومة املقاومة مقسوما على قيمة هذه املقاومة. فمثال التيار ا
أوم(. القانون الثاىن 3مقسوما على قيمة هذه املقاومة ) 2انقص جهد النقطة  1جهد النقطة يساوى  2ىف اجتاه العقدة 

نقطة يساوى جة عند أى الذى سنستخدمه هو قانون كريتشوف للتيار والذى ينص على أن جمموع التيارات الداخلة واخلار 
 على على التواىل مع بعض االختصارات حنصل 2-3ىف الشكل  6حىت  1صفر. بتطبيق هذين القانونني على النقاط من 

 املعادالت التالية:
(3-1)                                   50=6V-2V5-1V11 
(3-2)                                    0=5V6-3V15- 2V+411V20- 
(3-3)                                    0=4V4-3V+72V3- 
(3-4)                                    0=5V-4V+23V- 
(3-5)                                    0=6V15-5V+284V10-2V3- 
(3-6)                                    0=6V+475V15-1V2- 

 1-3دائرة املثال  2-3شكل 
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تعترب النموذج احلساىب اخلاص هبذه الدائرة. ابلطبع من املمكن حل هذه املعادالت  (6 -3)حىت  (1 -3)املعادالت من 
جياد التيارات ىف كل األفرع أيضا. ولكن ماذا لو كانت النقاط الستة الىت ىف الدائرة وإ وإجياد قيم للجهود عندالستة حتليليا 

ط واألفرع. ىف هذه احلالة سيكون منوذج الدائرة معقد جدا ومن هذه الدائرة حتتوى على املئات ورمبا اآلالف من النقا
الصعب حله حتليليا، وىف هذه احلالة البد من البحث عن خواريزم عددى حلل مثل هذا النموذج، وهذا ما سنراه ىف الفصول 

دائرة عند القيم املختلفة التالية. بعد الوصول إىل حل للنظام وحساب اجلهود والتيارات املطلوبة، ميكن التحقق من سلوك ال
احلاسب واحلصول النتائج  على للمقاومات وجهد الدخل املستمر، وهذا يتم عمله بسهولة على النموذج وتنفيذ الربانمج

ىف النهاية وبعد دراسة الدائرة على النموذج االفرتاضى ميكن بناء النموذج األوىل للدائرة من مقاومات حقيقية مباشرة. 
 ى ودراسة أداء الدائرة ىف العامل احلقيقى. ومصدر جهد حقيق

الدائرة السابقة كانت مبسطة جدا، فماذا لو احتوت هذه الدائرة على مكثفات وملفات حيث ىف هذه احلالة سندخل ىف 
مثل جمال املعادالت التفاضلية والتكاملية وسيصبح منوذج الدائرة أكثر تعقيدا، وأما إذا احتوت الدائرة على عناصر فعالة 

 الدايودات والرتانزستورات فإهنا ستكون أكثر تعقيدا، ومن هنا تظهر أمهية اللجوء إىل احللول العددية.
 
 احلساب العددىأخطاء  3-3

نستخدم بعض املصطلحات الىت البد من حتديدها قبل الدخول ىف أى تفاصيل. من هذا املصطلحات سىف هذا اجملال 
 .precession، واالنضباط accuracy، والدقة errorمايلى: اخلطأ 

 
 اخلطأ 

اخلطأ هو مقدار الفرق بني اإلجابة الىت حنصل عليها كحل للمشكلة أو مقدار الكمية املقاسة ىف أجهزة القياس أو أحياان 
 لذلك ميكن التعبري عن مقدار اخلطأ ابملعادلة التالية:تسمى الكمية الفعلية والقيمة احلقيقية للمتغري املقاس. 

(3-7)                                                 휀 = |𝑋 − 𝑌| 
 هى القيمة املطلقة للخطأ. ε، و هى القيمة احلقيقية أو املتوقعة Y، و أو الفعلية هى القيمة املقاسة Xحيث 

، وابلتاىل ميكن املراد قياسهة احلقيقية للمتغري يعرف اخلطأ النسىب أبنه القيمة املطلقة للخطأ منسوبة أو مقسومة على القيم
 :عن النسبة املئوية للخطأ كالتاىلالتعبري 

(3-8)                                  %휀 =
𝑌

100% 
 :بة النسبة املئوية للخطأ كما يلىميكن كتا( 8 -3( ىف املعادلة )7 -3ملعادلة )ابلتعويض من ا

(3-9)                                       %휀 = |
𝑋−𝑌

𝑌
| 100% 

درجة مئوية  35درجة مئوية، ولكن عند قياسها ابلثرمومرت كانت القراءة  30فمثال بفرض أن درجة احلرارة احلقيقية هى 
 35للحرارة ) املقاسة نتيجة وجود الثرمومرت ىف الشمس. ىف هذه احلالة يكون اخلطأ يساوى مقدار الفرق بني القيمة الفعلية

 درجة( ولذلك ميكن كتابة مقدار اخلطأ كما يلى:  30درجة( وقيمتها احلقيقية )
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 درجات  5|= 35-30مقدار اخلطأ= |                    
 وتكون النسبة املئوية للخطأ هى:

(3-10                           )%휀 = |
30−35

30
| 100% =

100

6
= 16.666 … % 

 

 الدقة
. لذلك فإن الدقة النسبية قاسة للمتغري من قيمته احلقيقيةامل الفعلية أو أبهنا مقدار قرب الكمية accuracy تعرف الدقة

 : عبري عنها كما يلىميكن الت
(3-11)                           𝐴 = 1 − |

𝑋−𝑌

𝑌
| 

 كالتاىل :. ابلتاىل ميكن كتابة النسبة املئوية للدقة  هى الدقة النسبية Aحيث 
                 

 .%83,334=16,666-100ابلنسبة ملثال درجة احلرارة السابق ستكون دقة القياس تساوى=
 

 االنضباط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رار عملية القياس حتت نفس هو مقياس ملقدرة جهاز القياس أن يعطى نفس القيمة املقاسة مع تك precision االنضباط
. القيمة احلقيقية أو املتوقعة من كل جهاز قياس هى ج أو خرج ثالث أجهزة قياس خمتلفةيبني انت 3-3. شكل الظروف

-3شكل . مع تكرار عملية القياس أو القيمة الفعلية مركز الدوائر املوضحة ىف كل شكل ، والنقط السوداء متثل النتيجة
. نالحظ من ت نفس الظروف وبنفس اجلهاز األول. ىف هذا الشكل مت أخذ ستة قياسات حتميثل خرج اجلهاز األول أ 3

. نالحظ أيضا أن القراءات الناجتة ال يوجد انضباط ىف هذا اجلهاز لككل القياسات متباعدة عن بعضها لذ  أن هذا الشكل
. لذلك نستطيع لك فإن دقة هذا اجلهاز قليلة جدامن هذا اجلهاز بعيدة عن القيمة احلقيقية الىت هى مركز الدوائر،  لذ

ب ميثل خرج 3-3 كل. شlow precision, low accuracy، قليل الدقة هذا اجلهاز األول قليل االنضباطالقول أبن 

%A≡100-%ε=Ax100 

 

ز قليل الدقة، قليل اإجراء ستة قياسات حتت نفس الظروف لثالثة أجهزة قياس خمتلفة، )أ( جه 3-3شكل 
 )ت( جهاز عاىل الدقة عاىل االنضباط .االنضباط، )ب( جهاز قليل الدقة عاىل االنضباط، 
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 . نالحظ من هذا الشكلنفس الظروف وبنفس اجلهاز الثاىن حتت أيضا . ىف هذا الشكل مت أخذ ستة قياساتاجلهاز الثاىن
، لذلك نستطيع القول أبن هذا اجلهاز منضبط جدا . نالحظ أيضا أن القراءات أن كل القياسات قريبة جدا من بعضها

،  لذلك فإن دقة هذا اجلهاز قليلة جدا . لذلك ة احلقيقية الىت هى مركز الدوائرالقيمالناجتة من هذا اجلهاز بعيدة عن 
غالبا هذا اجلهاز   .high precision, low accuracy، قليل الدقة عاىل االنضباط نستطيع القول أبن هذا اجلهاز الثاىن

إذا مت إصالح هذا االحنياز )أو إعادة معايرته( ، لذلك قرآته بعيدة عن القيمة احلقيقية يعاىن من مشكلة احنياز جيعل كل
. نشبه ذلك بفرض أنك سيصبح عاىل الدقة عاىل االنضباطالذى قد يكون نتيجة ارتفاع ىف درجة احلرارة فإن اجلهاز 

أى   7.10، ولكن املشكلة أن زميلك أيتى كل يوم الساعة ابل كل يوم الساعة السابعة صباحاوزميلك متفقان على التق
عن موعده مبقدار  . هذا الزميل نستطيع القول عنه أنه غري دقيق حيث أنه أيتى متأخراأيتى دائما متأخرا عشرة دقائق نهأ

. لو نظران ىف أحوال هذا الزميل رمبا جند أن املنبه اخلاص ألنه أيتى كل يوم ىف نفس املوعد ، ولكنه منضبطدقائق كاملة 10
. ىف هذا الشكل مت رج اجلهاز الثالثت ميثل خ3-3. شكل ما يسمى احنياز ىف املنبهدقائق، وهذا به متأخرا مبقدار عشرة 

القياسات قريبة جدا كل   أن . نالحظ من هذا الشكلنفس الظروف وبنفس اجلهاز الثالث حتت أيضا أخذ ستة قياسات
الناجتة من هذا اجلهاز قريبة . نالحظ أيضا أن القراءات ل أبن هذا اجلهاز منضبط جدا، لذلك نستطيع القو من بعضها

ذا اجلهاز . لذلك نستطيع القول أبن هلذلك فإن هذا اجلهاز عاىل الدقة ، ة احلقيقية الىت هى مركز الدوائرجدا من القيم
 .high precision, high accuracy، عاىل الدقة الثالث عاىل االنضباط

بدأ ىف التعرف على األخطاء املوجودة ىف احلاسب وسبب هذه بعد تعرفنا على اخلطأ والدقة واالنضباط والفرق بينها سن
األخطاء. رمبا يقول البعض ملاذا القلق على أخطاء احلاسب الىت تكون عادة صغرية جدا ميكن إمهاهلا. ىف احلقيقة أن القلق 

مبا ماليني من املرات ليس على القيمة املطلقة للخطأ ولكن املشكلة هى تواجد هذه األخطاء ىف خواريزمات تتكرر آالف ور 
 حيث ىف هذه احلالة حيدث تراكم هلذا اخلطأ مما يكون له أتثري ال ميكن إمهاله ورمبا يؤدى إىل كوارث.

 
 أخطاء احلساب الرقمى 3-4

سنعرض هنا لبعض مصدار اخلطأ ىف احلساب الرقمى الىت ميكن أن تظهر نتيجة استخدام احلاسب ىف احلل الرقمى ألى 
 مشكلة.

 التقريبخطأ 
يعرب عن األرقام ابستخدام  فمثال املاتالبحيدث هذا اخلطأ نتيجة حمدودية عدد اخلاانت املستخدمة ىف التعبري عن أى رقم. 

خانة فقط واخلاانت الىت تكون خارج نطاق هذا العدد من اخلاانت ستمثل اخلطأ ىف التعبري عن هذا الرقم. األمر  16
format  ىف ماتالب حيدد كيفية عرض النتيجة على الشاشة، وهناك نوعان من هذا األمر، األولformat short  يعرض

وهذا أقصى عدد من  عشرية خانة 16يعرض النتيجة ىف  format long، والنوع الثاىن عشرية النتيجة ىف مخسة خاانت
 ن الشكلني:ىف كل م πأنظر كيف يعرض ماتالب النسبة  اخلاانت ىف املاتالب.

>> format long 
>> pi 
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ans = 
   3.141592653589793 

خانة  16ىف  πىف ماتالب( فإن ماتالب يرد بكتابة قيمة  π)وهى كيفية التعبري عن النسبة  piالحظ أنه مبجرد كتابة 
 عشرية اآلن دعنا نغري عرض النتيجة إىل مخسة خاانت .ansمن الدقة ويضعها ىف متغري تلقائى من عنده وهو املتغري عشرية 

 كما يلى:  16بدال من 
>> format short 
>> pi 
ans = 
    3.1416 

 chopإىل مخسة خاانت من املمكن أن يتم بطريقتني، األوىل هى القطع  16من  العشرية عدد اخلاانت حظ أن ختفيضال
. الطريقة الثانية هى ans=3.1415كانت النتيجة ستكون حيث يتم القطع من بعد اخلانة اخلامسة مباشرة، وىف هذه احلالة  

، لذلك يتم زايدة واحد على 5، أى أكرب من ىف هذه احلالة 9تقريب اخلانة السادسة ألقرب قيمة. اخلانة السادسة تساوى 
. عندما تكون ans=3.1415بدال من  ans=3.1416ك حصلنا على القيمة لذل 5بدال من  6اخلانة اخلامسة فأصبحت 

 اخلانة السادسة أقل من مخسة ال يتم زايدة واحد على اخلانة اخلامسة وتبقى كما هى. 
املاتالب أثناء إجراء احلساابت يستخدم هذه اخلاانت الحظ أنه عند عرض النتيجة ىف مخس خاانت فإن ذلك ال يعىن أن 

خانة ىف كل احلساابت الداخلية الىت جترى بداخله، فقط عند عرض النتيجة  16ولكنه يستخدم متثيل األرقام من اخلمسة، 
هناك أوامر تشكيل أخرى لعرض  خانة أو التشكيل القصري من مخسة خاانت. 16يتم عرضها إما ىف التشكيل الطويل من 

 فريجى الرجوع إىل ماتالب للوقوف على حقيقتها. format shorteو  format longeالنتائج مثل 
 األمر التاىل: أنظر إىل

>> format short 
>> sqrt(3) 
ans = 
    1.7321 

 3لنعرض النتيجة ىف مخس خاانت عشرية طلبنا من ماتالب أن يعرض لنا اجلذر الرتبيعى للرقم  format shortبعد األمر 
. اآلن سنأخذ هذه النتيجة ونطلب من ماتالب أن يربعها مرة أخرى حيث من املفروض أن 1.7321فكانت النتيجة هى 

 ابلضبط: 3، ولكننا مل حنصل على 3حنصل على الرقم 
>> (1.7321)^2 
ans = 
    3.0002 

 .ألننا قمنا برتبيع الرقم املقرب 3بدال من  3.0002لقد حصلنا على 
مرة أخرى مث نقوم برتبيع النتيجة الىت حصلنا منه مباشرة مرة أخرى كما  3لرقم اآلن سنطلب من ماتالب اجلذر الرتبيعى ل

 مقربة ألقرب مخسة خاانت: 3.0000يلى حيث سنرى النتيجة هى 
>> sqrt(3) 
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ans = 
    1.7321 
>> ans^2 
ans = 
    3.0000 

 خانة. 16هبذا نتأكد أن ماتالب يستخدم ىف حساابته اخلاانت املطولة من 
 خانة كما يلى: 16األوامر السابقة ولكن بعد االنتقال إىل الشكل الطويل من اخلاانت سنعيد 

>> format long 
>> sqrt(3) 
ans = 
   1.732050807568877 
>> ans^2 
ans = 
   3.000000000000000 
>> (1.732050807568877)^2 
ans = 
   2.999999999999999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطأ القطع
 القطع هنا ال يكون ىف عدد اخلاانت الىت يتم متثيل األرقام فيها ولكن القطع يكون ىف عدد الكميات املمثلة ملتغري معني 

كما   xeلتمثيل الدالة  Taylor seriesكما ىف حالة استخدام املفكوك أو املتواليات لتمثيل دوال معينة، مثل مفكوك اتيلور 
 يلى:

(3-12                                  )𝑒𝑥 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
…     

 

الصاروخ ابترويت الذى سقط ىف موقعه  4-3شكل 
 التقريب احلساىبنتيجة خطأ 

 
بعد  5سقوط الصاروخ آراين  5-3شكل 

 إطالقه مباشرة نتيجة أخطاء ىف التقريب احلساىب
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بعدد ال هنائى من الكميات، وعند استخدام هذا التعبري ىف بعض اخلواريزمات يتم القطع  xeحيث مت هنا التعبري عن الدالة 
عند عدد معني من الكميات كأن يتم االكتفاء أبول ثالث أو أربع أو مخسة كميات توفريا لوقت احلساب. ابلطبع ستتوقف 

 دقة التعبري وابلتاىل اخلطأ على عدد الكميات الىت سيتم القطع عندها.
 
 خطأ التقريب احلساىبأ

عند منذجة أو حماكاة أى مشكلة أو أى تصميم نلجأ إىل استخدام النمذجة اخلطية بديال عن النمذجة غري اخلطية لتبسيط 
. . ينتج التقريب احلساىب أيضا من استخدام عدد حمدد من البتات لتمثيل األرقاممنوذج حماكاة املشكلة أو وقت احلساب هلا

 يتسبب ىف أخطاء من املمكن أن تكون كبرية وكارثية.ابلطبع فإن ذلك س
كمثال على الكوارث الىت مت إرجاعها إىل أخطاء ىف التقريب احلساىب هو حادثة الصاروخ ابترويت األمريكى الشهرية ىف 

قتيال.  28حيث بعد إطالق الصاروخ سقط ىف نفس القاعدة مما نتج عنه  1991فرباير من عام  25قاعدة الظهران 
ذلك إىل أخطاء ىف قياس الزمن نتيجة النزول ىف متثيل األرقام  ولقد مت إرجاع سبب يبني رمسا هلذا الصاروخ. 4-3شكل 

بت، مما نتج عنه خطأ تقريب حساىب من املمكن أن  24بت إىل  32ىف نظام النقطة العائمة الذى سنراه بعد قليل من 
 .http://wwwzenger. informatikأنظر املوقع لتفاصيل أكثر عن أخطاء احلاسب)  يتزايد داخل اخلواريزم املستخدم.

tu-muenchen.de/persons/ huckle /bugse. html.) 

ىف كارثة كانت األوىل  1996يناير من عام  4الذى انفجر بعد أطالقه مباشرة ىف  5املثال الثاىن هو مثال الصاروخ آراين 
بت  64بت بدال من  16متثيل األرقام ىف من نوعها ىف ذلك الوقت هلذا النوع من الصواريخ وقد مت إرجاع ذلك أيضا إىل 

 يبني شكال هلذا الصاروخ حلظة إطالقه. 5-3مما نتج عنه خطأ ىف التقريب احلساىب أدى إىل هذه الكارثة. شكل 
 

 خطأ اإللغاء
 لتمثيل األرقام floating pointنظام النقطة العائمة 

العشرية، ولنضرب لذلك املثال التاىل لرقم كسرى غري منتهى كما أى رقم حقيقى ميكن متثيلة بتتابع ال هنائى من األرقام 
 يلى:

(3-13          )        8

3
= 2.666 …  = (

2

101 +
6

102 +
6

103 +
6

104 + ⋯   ) 𝑋101 
تهية، وابلطبع فإن احلاسب لن يستطيع متثيل عدد ال هنائى من ن( متثل تتابع ال هنائى من اخلاانت غري امل13 -3املعادلة )

اخلاانت لذلك البد من استخدام القطع أو التقريب بعد عدد معني من اخلاانت، حيث ميكن القطع بعد ثالث خاان 
8عشرية مثال، فيصبح متثيل الرقم  

3
 بعد ثالث خاانت عشرية كما يلى:  

(3-14                            )8

3
≅ 2.666 ≅ (

2

101 +
6

102 +
6

103 +
6

104   ) 𝑋101 
 بذلك ميكن وضع صورة عامة لتمثيل أى رقم ىف نظام النقطة العائمة لتمثيل األرقام كما يلى:

(3-15                                               )𝑥 ≅ ±0. 𝑑1𝑑2𝑑3 … 𝑑𝑡−1𝑑𝑡𝑋10𝑒 
(3-16    )                      𝑥 ≅ ± (

𝑑1

101 +
𝑑2

102 +
𝑑3

103 … +
𝑑𝑡−1

10𝑡−1 +
𝑑𝑡

10𝑡   ) 𝑋10𝑒 
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 أقرب ما يكون لقيمته احلقيقية. xالىت سيتم القطع عندها حبيث يكون الرقم  tوالدقة  eحيث يتم اختيار األس 
8ىف متثيل الرقم 

3
حيث مت متثيل الرقم ألقرب ثالث خاانت عشرية. التمثيل  3تساوى  tو   1يساوى  eالسابق كان األس   

8السابق للرقم 

3
 ليس فريدا حيث ميكن كتابته أبكثر من طريقة كما يلى:  

              8

3
= 2.666𝑋100 = 0.2666𝑋101 = 0.02666𝑋102 = 0.002666𝑋103 

املعيار القياسى لذلك كان البد من توحيد طريقة الكتابة وابلذات عند التعامل داخل احلاسبات لذلك مت االتفاق على 
IEEE 754  الذى تستخدمه مجيع احلاسبات الرقمية والذى مت فيه كتابة األرقام احلقيقية ىف نظام النقطة العائمة ىف ثالث

وأول خانة  0كون فيه اخلانة الىت على يسار العالمة العشرية تساوى بد أن تجماالت هى اإلشارة، ومقدار الرقم الذى ال
الذى  10اجملال الثالث وهو األس الذى ميثل القوة الىت يرفع إليها الرقم  ذلك أيتى ، مث بعد0على ميني العالمة ال تساوى 

8لذلك فإن الصورة القياسية للرقم هو قاعدة النظام العشرى. 

3
. وىف هذه احلالة نقول أن الرقم قد  110X0.2666ستكون   

مت تقريبه ألربع خاانت عشرية وال نقول أنه مت تقريبه لثالث خاانت عشرية على ميني العالمة كما سبق. نظام النقطة العائمة 
 يتم متثيله ىف النظام الثنائى بطريقتني متثالن دقتني خمتلفتني كما حيدث ىف برانمج املاتالب:

بت مقسمة على الثالث جماالت كما  32تستخدم  (single precessionالطريقة األوىل )تسمى طريقة الدقة األحادية 
 يلى: 
إذا كان الرقم موجب وهى البت الىت ىف أقصى  0إذا كان الرقم سالب، و  1بت واحدة متثل اإلشارة تساوى  •

 يسار الرقم.
 هى قاعدة النظام الثنائى. 2حيث  2قوة الىت سريفع هلا الرقم أيتى بعد ذلك مثانية بتات متثل األس وهو ال •
 . 0بت متثل مقدار الرقم على أن تكون أول بت فيه ال تساوى  23مث بعد ذلك هناك  •

 
بت مقسمة على الثالث جماالت كما  64( تستخدم double precessionالطريقة الثانية )تسمى طريقة الدقة املضاعفة 

 يلى: 
إذا كان الرقم موجب وهى البت الىت ىف أقصى  0إذا كان الرقم سالب، و  1اإلشارة تساوى  بت واحدة متثل •

 يسار الرقم.
 هى قاعدة النظام الثنائى. 2حيث  2بت متثل األس وهو القوة الىت سريفع هلا الرقم  11أيتى بعد ذلك  •
 . 0بت متثل مقدار الرقم على أن تكون أول بت فيه ال تساوى  52مث بعد ذلك هناك  •

خاانت ثنائية لتمثل خانة واحدة عشرية لذلك فإن  4عند التحويل من النظام الثنائى للنظام العشرى فإننا نستخدم كل 
وأما النظام املضاعف الدقة  ىف النظام العشرى عشرية خانة يتحول إىل مثانية خاانت 32النظام أحادى الدقة املكون من 

التعامل مع األرقام ذات النقطة العائمة من املمكن أن ينشأ عنه نوع خانة عشرية.  16بت فيتحول إىل  64املكون من 
  ب:أنظر للربانمج التاىل بلغة ماتال آخر من األخطاء ابلذات عند طرح كميتني تقرتب كل منهما من األخرى بدرجة كبرية.

>> x=pi; 
>> y=6.022e23; 
>> z=x+y-y 
z = 
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     0 

 
تساوى رقم أفوجادرو املمثل ىف نظام النقطة العائمة ابلقيمة  y، ووضع …x=π=3.14ىف هذا الربانمج البسيط مت وضع 

2310x6.022  وهو رقم كبري جدا كما نرى. جبمع الرقمنيx  وy  ومها الرقمy  الكبري جدا كما نرى والرقمx  الصغري جدا
خارج  yستكون مبثابة خطأ ابلنسبة للرقم  xتقريبا ألن إضافة  y، فإن النتيجة ستكون هى yكما نرى أيضا ابلنسبة للرقم 

ىف السطر  zعند تقدير قيمة املتغري تقريبا.  yستساوى  x+yخانة عشرية. لذلك فإن  16حدود دقة املاتالب املمثلة بعدد 
أوال مث يطرح من هذا اجملموع  yمع  xأولوايت احلساب ىف ماتالب كلغة برجمة فإنه سيجمع الثالث من الربانمج وحسب 

ولذلك كانت النتيجة تساوى صفر. إن ذلك ابلطبع بعيد عن القيمة الصحيحة حيث من املفروض نظراي أن  yالقيمة 
 .z=π هى تكون النتيجة

وكليهما متثل كمية كبرية  )=2310x6.022…+3.14(x+y)(من الكمية  =2310x6.022yلقد نشأ اخلطأ السابق نتيجة طرح 
جدا ومتاقربتان جدا، لذلك كانت نتيجة الطرح صغرية جدا حبيث ال ميكن التعبري عنها ىف ماتالب ابلدقة املتاحة، ولذلك 

التاىل سيوضح هذا  . املثالcancellation errorكانت النتيجة خطأ وتساوى صفر. مثل هذا اخلطأ يسمى خطأ اإللغاء 
 اخلطأ بطريقة أكثر وضوحا.

 
 2-3مثال 

 طريقة مفضلة للتخلص من خطأ اإللغاء؟ x)(x+y)-(yعلى الصورة  x)2y-2(ملاذا  تكون كتابة الكمية 
و  x. ابلتعويض عن y=9000.1وأن  x=9000.2لكى نسهل األمور. إفرتض أن  yو  xسنفرتض القيم التالية لكل من 

y  2(ىف الكميةy-2(x سنحصل على القيمة احلقيقية هلذا الفرق وهى: 
                                  1800.03)=2)9000.1(-2)9000.2)=[(2y-2(x. 

 خاانت كما يلى: 5ام دقة مقدارها للنقطة العائمة مع استخد IEEE 754اآلن سنستخدم التعبري القياسى 
310x9.0002x=    310وx9.0001y=  2=81003600.04وx ذات اخلمس  العائمة وعند التعبري عنها بنظام النقطة

، وعند التعبري عنها بنظام النقطة العائمة ذات  2y=81001800.01. بنفس الطريقة  710x8.1003=2xبح خاانت ستص
 ميكن كتابة الفرق كما يلى: ذلك . وعلى710x8.1001=2yاخلمس خاانت ستصبح 

                       710x0.0002=710x8.1001-710x8.1003 )=2y-2(x 
على يسار العالمة بنظام النقطة العائمة القياسى ذو اخلمس خاانت حبيث يكون الرقم الذى  وعند التعبري عن هذه النتيجة

 ستصبح: ال يساوى الصفر
                                                310x2.0000)=2y-2(x 

وهذا بعيدا جدا عن القيمة احلقيقية أو النظرية الىت  2000ىف هذه احلالة أصبحت تساوى  2y-2(x(أى أن نتيجة الفرق 
 . أى أن اخلطأ النسىب سيكون ىف هذه احلالة يساوى:1800.03حصلنا عليها مسبقا وهى 

 %11.1= 1800.03/|1800.03-2000|اخلطأ النسىب =           
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هذا اخلطأ )خطأ اإللغاء( نشأ لسببني، أوال بسبب التعامل مع نظام النقطة العائمة ىف  خطأ كبرية جدا.وهذه ابلطبع نسبة 
 التعبري عن األرقام، واثنيا نتيجة التعامل مع عدد حمدود من اخلاانت.

ىف كل منهما ابستخدام  yو  x، وابلتعويض عن x)(x+y)-(yوهى  x)2y-2(اآلن دعنا نستخدم الصورة األخرى للكمية 
 نظام النقطة العائمة ذات اخلمس خاانت حنصل على ما يلى:

                     310x1.8000 =310x9.0001+310x9.0002x+y= 
                     310x0.0001 =310x9.0001-310x9.0002y=-x 

                  1800= 310x1.8 =610x0.001800= 310x0.0001x310x1.8y)=-x(x+y)( 
( جند أن اخلطأ الناتج أصبح صغريا جدا هذه املرة 1800.03( مع النتيجة احلقيقية أو النظرية )1800مبقارنة هذه النتيجة )

 وميكن كتابة اخلطأ النسىب ىف هذه املرة كما يلى:
 %0.00167= 1800.03/|1800.03-1800|اخلطأ النسىب =           

 
بينهما  فرق بني كميتني كبريتني جدا الفرقاملثال على حقيقة أن خطأ اإللغاء ينشأ ىف األساس من حساب اللقد أكد هذا 

صغريا جدا. ولقد أكد هذا املثال أيضا على أن هذا اخلطأ ميكن تقليله بقدر كبري عن طريق إعادة صياغة الكمية املراد 
قد  x)(x+y)-(yعلى الصورة  x)2y-2(حيث كما رأينا أن إعادة صياغة الكمية  حساهبا مبا ال يؤثر على قيمتها احلقيقية

 أيضا إىل املثال التاىل. الناتج بدرجة كبرية جدا. أنظرقلل من نسبة اخلطأ 
 

 3-3مثال 
بقيمة قريبة جدا  xمن املمكن أن تؤدى إىل خطأ اإللغاء عند حساهبا ابلتعويض عن قيمة  p(x)=(x-1(6يرة احلدود  كث

 من الواحد. ميكن كتابة كثرية احلدود تلك بثالث طرق خمتلفة كما يلى:
(3-17                                                                       )6)1-=(x(x)1=pp(x) 
(3-18)                                      1x+6-2x+153x20-4x+155x6-6=x(x)2=pp(x) 
(3-19)                           +x)))))6-+x(15+x(20-+x(15+x(6-+x(1=(x)3=pp(x) 

ستكون األدق أو األقل ىف مقدار خطأ اإللغاء. لكى نرى هذا الفرق دعنا نرسم  p(x)فأى الصور الثالثة لكثرية احلدود 
نقطة ىف  100حيث سنرسم  1.004حىت  0.996من  xقيمة كل كثرية حدود ىف الصور الثالثة املتكافئة السابقة مع تغيري 

 هذا املدى مستخدمني ىف ذلك الربانمج التاىل بلغة املاتالب.
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% demonstration on numeric cancellation problem 
x=linspace(0.996,1.004);%take 100 value for x between 0.996 and 1.004 
p1=(x-1).^6; 
p2=x.^6-6*x.^5+15*x.^4-20*x.^3+15*x.^2-6*x+1; 
p3=1+x.*(-6+x.*(15+x.*(-20+x.*(15+x.*(-6+x))))); 
plot(x,p1,'r',x,p2,'b',x,p3,'g', 'LineWidth',1.5); 
legend('First form p1(x)', 'Second Form p2(x)', 'Third Form p3(x)') 

 
هى األكثر دقة واألقل ىف خطأ  تظهر ابللون األمحر ىف الشكل الىت 1p(x)أن الصورة األوىل  6-3كما نالحظ من شكل 

يعطيان خطأ أكثر وعدم استقرار أو ابللونني األزرق واألخضر على التواىل  3p(x)و  2p(x)اإللغاء حيث أن الصورتني 
 أترجح كبري ىف القيمة كما نرى. 

ابلرجوع إىل أى  سنقدم شرحا سريعا لكل أمر من أوامر املاتالب الىت ترد ألول مرة وسنرتك للقارىء االستزادة عن املاتالب
 .2013"تعلم ماتالب بنفسك" ابللغة العربية من مركز الرتمجة جلامعة امللك سعود أو كتاب  مرجع فيه

حىت هناية السطر يعترب تعليقا وليس أمرا للتنفيذ، وىف العادة يكتبه حمرر  %ىف املاتالب أى نص مكتوب مسبوق ابلعالمة 
 x=linspace(0.996, 1.004)ماتالب ابللون األخضر كما ىف السطر األول من الربانمج السابق وهناية السطر الثاىن. األمر 

ة على أبعاد متساوية. الصورة العامة نقط 100)النهاية( مستخدما  1.004)البداية( و  0.996سيقوم بتقسيم املسافة بني 
هى عدد نقاط التقسيم  Nهى نقطة النهاية و  x2هى نقطة البداية و  x1حيث  x=linspace(x1, x2, N)هلذا األمر هى 

ستجد أن ماتالب يكتب لك رسالة مساعدة  help linspaceأكتب  .Nكوضع تلقائى ىف عدم وجود    100الىت تساوى 
. الحظ استخدام p3(x)و  p2(x)و  p1(x)كافية جدا عن هذا األمر. بعد ذلك مت كتابة الصور الثالثة لكثرية احلدود 

، فإنه linspaceقيمة نتيجة األمر  100عبارة عن متجه من  x" ىف املعادالت الثالثة، حيث أن املتغري .عملية النقطة "

 على خطأ اإللغاء p(x)أتثري الصور املختلفة لكثرية احلدود  6-3شكل 
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سيحسب القوس  6^.(x-1)البد من استخدام عملية النقطة. مثال  xتم حساب األس لكل قيمة من قيم املتجه لكى ي
(x-1)  عند كل قيمة من قيم املتغري  6مث يرفعه لألسx وأيضا .x.^5  سيحسبx  عند كل قيمة من قيم  5مرفوعة لألس
 أيتى بعد ذلك أمر الرسم التاىل:  ، وهكذا.xاملتجه 

                                     plot(x,p1,'r',x,p2,'b',x,p3,'g', 'LineWidth',1.5);   

ابللون  p3مع  x، و املنحىن ’b‘ابللون األزرق  p2مع  x، واملنحىن ’r‘ابللون األمحر  p1مع  xالذى سريسم املنحىن 
. هناك معامالت وتفاصيل أخرى عن 1,5يساوى  ’LineWidth‘، وسيكون عرض )مسك( اخلط املستخدم ’g‘األخضر 

 األمر:. األمر األخري ىف هذا الربانمج هو help plotميكنك الرجوع إليها بطلب املساعدة  plotاألمر 
  legend('First form p1(x)', 'Second Form p2(x)', 'Third Form p3(x)') 

املكتوب ىف مربع أعلى ميني الشكل. حيث هناك ثالث منحنيات فإن ماتالب  legendوهذا األمر سيعطى مفتاح الشكل 
سيضعه ماتالب جبوار خط بنفس لون املنحىن كما  ’First Form p1(x)‘سيعطيك فرصة لكتابة إسم لكل منحىن مثل 

 .’Third Form p3(x)‘، واملنحىن الثالث أمسيناه ’Second Form p2(x)‘ىف الشكل، واملنحىن الثاىن أمسيناه 
 

 4-3مثال 
 إفرتض املعادلة التالية:

(3-20                                            )𝑦 = √𝑥 + 𝛿 − √𝑥 
𝑥√و  𝑥√كمية صغرية جدا موجبة، فإن الكميتني   δبفرض أن  + 𝛿  سينشأ عنهما خطأ إلغاء ابلذات عندما تكونδ 

صغرية جدا حيث سيكون الفرق بني اجلذرين صغريا جدا. للتخلص من هذا اخلطأ ميكن إعادة كتابة املعادلة السابقة بضرهبا 
 ىف كمية متثل املرافق هلا كما يلى:

(3-21                            )𝑦 =
√𝑥+𝛿+√𝑥

√𝑥+𝛿+√𝑥
(√𝑥 + 𝛿 − √𝑥) 

 إبجراء بعض االختصارات حنصل على:
(3-22                )                                 𝑦 =

𝛿

√𝑥+𝛿+√𝑥
 

 .(20 -3ه خلطأ اإللغاء كما ىف املعادلة )لن تكون عرض yوهذه الصورة األخرية لنفس املعادلة 
 
 دقة املاكينة  3-5

أى ماكينة للحساب تقوم ابلتعبري عن األرقام الكبرية وابلذات عند التعامل مع التطبيقات العلمية ىف الصورة القياسية 
IEEE 754  ىف عدد معني من اخلاانت. نتيجة التعبري ىف هذا العدد من اخلاانت فإنه من املمكن أن حيدث خطأ تقريب

تعترب هى أصغر قيمة بني  machine precessionاملاكينة أو دقة احلاسب  لذلك فإن دقةكما رأينا ىف األمثلة السابقة. 
 1حبيث أن الفرق بني القيمة  εرقمني ميكن للحاسب أن يتعرف عليها وال يعتربها صفر. أو مبعىن آخر هى أصغر قيمة 

لىت تعرب عن أرقام النقطة ال تساوى الصفر، أو ميكن للحاسب أن يتعرف عليها. ىف احلاسبات أحادية الدقة ا ε+1والقيمة 
بت كما رأينا، وهذه الدقة  23حيث يكون مقدار العدد معرب عنه ىف  2-23بت تكون دقة املاكينة تساوى  32العائمة ىف 
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ىف النظام العشرى أى ما يعادل سبعة خاانت عشرية. ىف النظام املضاعف الدقة يتم التعبري عن األرقام ذات  10-7تكون 
خانة  16أو  10-16أى ما يعادل  2-52بت للمقدار، ولذلك فإن دقة املاكينة تساوى  52بت منها  64 النقطة العائمة ىف

  يعرفها ماتالب وميكن أن نطلب قيمتها منه كما يلى: epsأو إبسلون  εعشرية. هذه الدقة 
 >> eps 
ans = 
2.220446049250313e-16 

 للماتالب أن يتعرف عليه وال يعتربه صفرا. أنظر لألوامر التالية:وهذه كما ذكران ستمثل أصغر فرق بني قيمتني ميكن 
>> 1+eps 
ans = 
   1.000000000000000 
>> 1+eps/2 
ans = 
     1 

هى دقة املاكينة أو هى أصغر فرق بني رقمني يعرتف به  epsحيث  eps+1ىف األمر األول طلبنا من ماتالب أن يكتب 
مما يعىن أنه اعرتف هبذا الفرق ولكنه أصغر  ans=1.0000000000000000ب ابإلجابة  املاتالب، لذلك رد علينا املاتال

فإنه جيمع نصف  eps/2+1صفر جبوار الواحد. أما األمر الثاىن  16من أن يظهر ىف اخلانة السادسة عشرة لذلك رأينا 
 ans=1ر، ولذلك فقد أعطاان اإلجابة فإنه يعتربها صف eps/2اإلبسلون مع الواحد، وحيث أن املاتالب ال يعرتف ابلقيمة 

 .eps/2=1+1بينما  eps>1+1ىف هذه احلالة. أى أن 
 
 متارين 3-6
.𝑓1(𝑥الدالة  -1 𝛿) = cos(𝑥 + 𝛿) − cos (𝑥)  من املمكن أن تكون عرضه خلطأ اإللغاء عندما تكونδ  صغرية

 :جدا. ولكن ابستخدام بعض قواعد حساب املثلثات وابلذات العالقة
                             cos(𝐴) − cos(𝐵) = −2 sin (

𝐴+𝐵

2
) sin (

𝐴−𝐵

2
) 

حبيث تساويها متاما ىف احلساب النظرى ولكنها تتجنب إمكانية حدوث  δ(x, 1f(أكتب صورة أخرى للعالقة  (أ)
 .δ(x, 2f(. هذه العالقة اجلديدة مسها x, 1f)δ(خطأ اإللغاء ىف الدالة 

.𝑔1(𝑥أكتب برانمج ماتالب حيسب العالقة:  (ب) 𝛿) =
𝑓1(𝑥.𝛿)

𝛿
+ 𝑠𝑖𝑛(𝑥) :والعالقة 

                 𝑔2(𝑥. 𝛿) =
𝑓2(𝑥.𝛿)

𝛿
+ 𝑠𝑖𝑛(𝑥)  3عندماx=  10-11وx1=δ. 

.𝑔1(𝑥إشرح الفرق ىف قيمة كل من  (ت) 𝛿)  و𝑔2(𝑥. 𝛿) .)ىف اجلزء )ب 
.𝑓1(𝑥الدالة  -2 ℎ) = sin(𝑥 + ℎ) − sin (𝑥)  من املمكن أن تكون عرضه خلطأ اإللغاء عندما تكونh  .صغرية جدا

 ولكن ابستخدام بعض قواعد حساب املثلثات وابلذات العالقة:
                             sin(𝐴) − sin(𝐵) = 2 cos (

𝐴+𝐵

2
) sin (

𝐴−𝐵

2
) 

حبيث تساويها متاما ىف احلساب النظرى ولكنها تتجنب إمكانية حدوث  h(x, 1f(أكتب صورة أخرى للعالقة  (أ)
 .h(x, 2f(. هذه العالقة اجلديدة مسها x, 1f)h(خطأ اإللغاء ىف الدالة 
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.𝑔1(𝑥أكتب برانمج ماتالب حيسب العالقة:  (ث) ℎ) =
𝑓1(𝑥.ℎ)

ℎ
+ 𝑐𝑜𝑠(𝑥) :والعالقة 

                 𝑔2(𝑥. ℎ) =
𝑓2(𝑥.ℎ)

ℎ
+ 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  0عندماx=  10-11وx1=h. 

.𝑔1(𝑥إشرح الفرق ىف قيمة كل من  (ج) ℎ)  و𝑔2(𝑥. ℎ) .)ىف اجلزء )ب 
𝑆𝑛العالقة التالية:  -3 = √2𝜋𝑛 (

𝑛

𝑒
)

𝑛  تستخدم لتقريب املضروبn!=1x2x3….xn للقيم الكبرية للمتغري ،n القيمة .
e    ىف التعبريnS  1=2.7182818…هىe=e أكتب برانمج حيسب جدول يبني .n!  وnS  والقيمة املطلقة والقيمة

 . إشرح النتائج الىت حصلت عليها.n≤20≥1التالية  nالنسبية للخطأ عند قيم 
 كما يلى:  2Sواالحنراف املعيارى  �̅�ىف التعامل اإلحصائى مع البياانت حنتاج ىف العادة حلساب املتوسط  -4

                         �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1         و𝑆2 =

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 
على  2Sمثال، فإنه من السهل كتابة  =10000nكبرية،   nهى البياانت املعطاة. عندما تكون  nx, …2, x1xحيث 

 الصورة التالية:
                                                      𝑆2 =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 − �̅�2 

 تتوقع أهنا ستعطى نتائج أكثر دقة؟ 2Sأى الطريقتني حلساب  (أ)
 ابلطريقتني للتأكد من إجابتك السابقة. 2Sأكتب برانمج ماتالب واحسب  (ب)

 هى: a≠0حيث  bx+c=2ax+0الصورة العامة جلذرى أى معادلة من الدرجة الثانية على الصورة  -5
                            𝑥1 =

−𝑏+√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
𝑥2و             =

−𝑏−√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

، وعلى ذلك سيكون البسط ىف اجلذر bفإن اجلذر سيعطى كمية قريبة من  ac4أكرب كثريا جدا من  2bعندما تكون 
1x  1عبارة عن فرق بني كميتني متقاربتني ولذلك ميكن أن حيدث خطأ اإللغاء ىف حسابx وذلك ابلطبع عندما ،

سالبة فإن  b. بنفس الطريقة عندما تكون 2xموجبة، وىف هذه احلالة لن حيدث اخلطأ ىف حساب اجلذر  bتكون 
 2xو  1x. ميكن استخدام صوراتن بديلتان لكل من 1xوليس ىف اجلذر  2xاخلطأ من املمكن أن حيدث ىف اجلذر 

 للتخلص من هذا اخلطأ كما يلى:
                            𝑥1 =

−2𝑐

𝑏+√𝑏2−4𝑎𝑐
𝑥2و              =

−2𝑐

𝑏−√𝑏2−4𝑎𝑐
 

 .2xو  1xأثبت الصورتني البديلتني لكل من  (أ)
ابستخدام الصورتني األصلية والبديلة واحسب اخلطأ  1x++62.102x=0للمعادلة  2xو  1xأوجد اجلذرين  (ب)

 1x=-0.01610723النسىب ىف كل جذر ىف كل حالة إذا علمت أن القيمة احلقيقية للجذرين هى ابلتقريب 
 .2x=-62.08390و 

األصلية والبديلة حلساب اجلذرين لكل واحدة من املعادالت التالية مع حساب اخلطأ النسىب بني استخدم الصورتني  -6
 نتيجة الصوورتني:

1 (أ)

3
𝑥2 −

123

4
𝑥 +

1

6
= 0  

1 (ب)

3
𝑥2 +

123

4
𝑥 −

1

6
= 0   

1.002𝑥2 (ت) − 11.01𝑥 + 0.01265 = 0  
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1.002𝑥2 (ث) + 11.01𝑥 + 0.01265 = 0 
𝑓(𝑥)افرتض الدالة  -7 = 1.01𝑥5 − 5.262𝑥3 − 0.01732𝑥2 + 0.8389𝑥 − 1.912. 

 مستخدما التقريب ألربع خاانت عشرية. f(2.279)إحسب الدالة  (أ)
 مستخدما أربع خاانت عشرية أيضا: f(2.279)واحسب  f(x)استخدم الصورة البديلة التالية للدالة  (ب)

                             f(x)=(((1.013𝑥2 − 5.262)𝑥 − 0.01732)𝑥 + 0.8389)𝑥) − 1.912 
 ملطلق والنسىب بني النتيجة ىف اجلزأين )أ( و )ب(.احسب اخلطأ ا (ت)

 مها: x2-eو  x2eتقريب كثرية حدود ماكلورين من الدرجة اخلامسة للدالتني  -8

                         𝑃5(𝑥) = ((((
4

15
𝑥 +

2

3
) 𝑥 +

4

3
) 𝑥 + 2) 𝑥 + 2) 𝑥 + 1 

𝑃5̅̅̅̅و                         (𝑥) = ((((
4

15
𝑥 +

2

3
) 𝑥 +

4

3
) 𝑥 + 2) 𝑥 + 2) 𝑥 + 1      

 والتقريب ألربع خاانت عشرية. 𝑃5̅̅̅̅ )0.49   (مستخدما الدالة e-0.98إحسب  (أ)
 إحسب اخلطأ املطلق والنسىب للتقريب احلادث ىف اجلزأ )أ(. (ب)
 مع التقريب ألربع خاانت عشرية. 5P/1)0.49(مستخدما العالقة  e-0.98إحسب  (ت)
 إحسب اخلطأ املطلق والنسىب للنتيجة الىت حصلت عليها ىف اجلزء )ت(. (ث)

∑ب القطع عند ثالث خاانت عشرية حلساب اجملموع استخدم تقري -9 1/𝑖210
𝑖 :مستخدما أوال الطريقة التالية 

                       1

1
+

1

4
+ ⋯ +

1

100
 مث مستخدما اثنيا الطريقة التالية:  

                       1

100
+

1

81
+ ⋯ +

1

1
   

 أى الطريقتني أكثر دقة، وملاذا؟        
𝑒يتم حتديده أبنه  eالرقم  -10 = ∑ 1/𝑛!∞

𝑛=0 حيث ،n!  هو مضروبn  عندماn≠0  إستخدم تقريب 1=!0و .
 القطع عند أربع خاانت عشرية واحسب اخلطأ املطلق والنسىب لكل من التقريبات التالية:

∑ (أ) 1/𝑛!5
𝑛=0  

∑ (ب) 1/(5 − 𝑗)!5
𝑗=0  

∑ (ت) 1/𝑛!10
𝑛=0  

∑ (ث) 1/(10 − 𝑗)!10
𝑗=0  
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  حل املعادالت غري اخلطية ذات املتغري الواحد
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 4الفصل 
 اخلطية ذات املتغري الواحد غري حل املعادالت

. f(x)=0سنتناول ىف هذا الفصل الطرق املختلفة حلل املعادالت غري اخلطية ذات املتغري الواحد الىت على الصورة   
هذه اجلذور أو األصفار هذه احللول تسمى ىف معظم األحوال اجلذور أو األصفار هلذه املعادلة حيث ابلتعويض أبحد 

يكون هلا ىف العادة أكثر من جذر أو حل، والطرق الىت  f(x)=0فإن النتيجة تكون صفرا. املعادلة  f(x)ىف التعبري 
على الرغم من قدم مشكلة البحث عن جذور  .xللمتغري  سنقدمها هنا تبحث عن حل واحد معني ىف نطاق معني

 مثل هذه املعادالت إال إهنا مازالت نشطة حىت اآلن والزالت جترى فيها األحباث.
 
 طريقة التنصيف 4-1

ىف الطرق الىت سنقدمها هنا وأحياان تسمى طريقة البحث الثنائى. تستخدم هذه الطريقة هذه الطريقة هى األكثر بدائية 
، بدقة معينة وحسبما تسمح دقة احلاسب املستخدم، ىف مدى معني من املتغري f(x)=0لتحديد حل أو صفر للمعادلة 

x  وليكن املدى[a,b]  مع ضرورة أن تكون الدالةf(x)  مستمرة
يكون هلما إشاراتن  f(b)و  f(a)من ىف هذا املدى وأن كل 

تقعان على جانبني خمتلفني  bو  aخمتلفتان. مبعىن أن النقطتني 
 من اجلذر أو الصفر الذى نبحث عنه.

يبني خطوات تنفيذ طريقة التنصيف للوصول إىل  1-4شكل 
 وهى كما يلى: f(x)=0جذر املعادلة 

الطريقة تفرتض أن اجلذر الذى  هذه كما ذكران فإن -1
أو  a≤x≤bنبحث عنه هلذه املعادلة يقع ىف املدى 

تقع على ميني اجلذر الذى نبحث عنه وهو  x=bتقع على يسار اجلذر والنقطة  x=aمبعىن آخر أن النقطة 
و  x=aوللتأكد من ذلك نقوم ابلتعويض عن   .1-4كما ىف شكل   xمع احملور  f(x)نقطة تقاطع املنحىن 

 

 [a, b]هلا جذر ىف املدى  f(x)الدالة  1-4شكل 
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x=b  ىف املعادلةf(x)  لنوجد كل منf(a)  وf(b)  ،حيث جيب أن يكون كل منهما له إشارة عكس اآلخر
موجبة  f(b)سالبة فالبد أن تكون  f(a)مبعىن إذا كانت 

 .1-4والعكس صحيح كما ىف شكل
، مث حنسب نقطة b1=bو  a1=aسنبدأ الطريقة بوضع  -2

 (:1 -4كما ىف املعادلة )  b1و  a1تصف بني املن
(4-1                                )p1 =

a1 +
b1−a1

2
 

 .2-4هى نقطة املنتصف كما ىف شكل  p1حيث 
تعترب هى اجلذر الذى نبحث  p1فإن  f(p1)=0. إذا كانت f(p1)لنحسب  f(x)ىف التعبري  p1نعوض بقيمة  -3

 .عنه، وننهى اخلواريزم عند هذا احلد
 p1موجبة فإن ذلك يعىن أن النقطة  f(p1)إذا كانت  -4

ويكون اجلذر ىف هذه احلالة واقعا تقع على ميني اجلذر 
 . 2-4كما ىف شكل   [a1, p1]ىف املدى 

و  b2=p1جبعل  [a1, p1]نقوم بتنصيف املدى  -5
a2=a1 ( 2-4واستخدام املعادلة:) 

(4-2      )             𝑝2 = 𝑎2 +
𝑏2−𝑎2

2
 

لنحسب  f(x)ىف التعبري  p2نقوم ابلتعويض عن  -6
f(p2) إذا كانت .f(p2)=0  فإنp2 .تعترب هى اجلذر الذى نبحث عنه، وننهى اخلواريزم عند هذا احلد 

تقع على ميني اجلذر ويكون اجلذر ىف هذه احلالة اليزال  p2موجبة فإن ذلك يعىن أن النقطة  f(p2)إذا كانت  -7
تقع على يسار اجلذر  p2سالبة فإن ذلك يعىن أن النقطة  f(p2). أما إذا كانت [a1, p2]واقعا ىف املدى 

 .[p2,b2]ويكون اجلذر ىف هذه احلالة واقعا ىف املدى 
ىف حساب نقطة  (3 -4ونستخدم املعادلة ) b3=b2و  a3=p2جبعل  [p2, b2]نقوم بتنصيف املدى  -8

 .3-4وكما ىف شكل  p3املنتصف اجلديدة 
(4-3 )             𝑝3 = 𝑎3 +

𝑏3−𝑎3

2
         

، أو x=p3ويكون اجلذر هو  f(p3)=0سنقرر كما سبق إما أن ننهى اخلواريزم إذا كانت  f(p3)على ضوء  -9
 .b4=b3و  a4=p3سالبة فنجعل  f(p3)أو أن  a4=a3و  b4=p3موجب فنجعل  f(p3)أن 

 

 ىف خواريزم التنصيف 5و  4اخلطوة  2-4شكل 

 

 

 

 للتنصيف الثالث 8و  7اخلطوتني  3-4شكل 
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أقل من نسبة خطأ معني تكون  np-1و  npنستمر ىف عملية التنصيف هكذا إىل أن يصبح الفرق بني جذرين  -10
 .npهى دقة حتديد هذا اجلذر حيث عندها نوقف اخلواريزم ويكون اجلذر هو 

يبني خمطط تدفق لطريقة التنصيف السابقة. نالحظ أنه ىف خطوة البداية يتم حتديد العوامل والثوابت الىت  4-4شكل 
وهى أكرب عدد من  Nاملفرتض أن يقع فيه اجلذر، و  [a, b]، واملدى f(x)سيتم استخدامها ىف اخلواريزم مثل الدالة 

يتم الوصول إىل حل أو جذر كأن يكون الربانمج قد دخل ىف  حماوالت التنصيف الىت إذا ختطاها الربانمج نقول أنه لن
 TOLحلقة مغلقة مثال وىف هذه احلالة جيب إهناء الربانمج برسالة "ال يوجد جذر". يتم هنا أيضا حتديد مقدار اخلطأ 

 يكون قد وصل إىل TOLحبيث إذا وصل اخلواريزم إىل هذا اخلطأ  [a, b]ىف حساب املدى الذى يقع فيه اجلذر 
 اجلذر املطلوب هبذه النسبة من اخلطأ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ىف داخل هذه احللقة يتم حساب نقطة i≤N  حىت i=1الىت تبدأ من  iبعد ذلك يدخل اخلواريزم ىف حلقة على املتغري 
 bأم ىف جانب النقطة  a، وبعدها يتم حتديد إذا كانت نقطة املنتصف تلك ىف جانب النقطة c=(a+b)/2املنتصف 

هلما نفس  f(a)و  f(c). فإذا كان حاصل الضرب موجب فإن ذلك يعىن أن f(c).f(a)عن طريق حاصل الضرب 

 

 خمطط التدفق خلواريزم التنصيف للحصول على جذر أى معادلة غري خطية ىف متغري واحد 4-4شكل 

 

 

 



 التحليل العددى                                            الفصل 4               حل املعادالت غري اخلطية ذات املتغري الواحد
 

  

 70 أ.د. حممد العدوى
 

كما هى. إذا كان حاصل   b، وتظل a=cجنعل وىف هذه احلالة  aع ىف انحية النقطة اإلشارة، أى أن نقطة املنتصف تق
 b=cوىف هذه احلالة سنجعل  bتقع انحية النقطة  cسالب فإن ذلك يعىن أن نقطة املنتصف  f(a)ىف  f(c)ضرب 
كما هى. بعد ذلك جنمع واحد على متغري احللقة لنبدأ دورة جديدة. يظل تنفيذ احللقة إىل أن خيرج من أحد   aونرتك 

 .4-4املخرجني املوضحني ىف شكل 
 :والتعليق على أوامره املختلفة بعد الربانمج مباشرة تنفيذ هذا اخلواريزملالربانمج التاىل يوضح مقرتحا 

1- %bisection method to find a root for nonlinear equation in a single 
var. 

2- f1 = input('Enter The Function: ' , 's') ;%for example x^2-2 
3- f = inline(f1) ; 
4- y = input('Enter The Interval: ' ) ;%for example [0 2] 
5- n = input('Enter the Number of iterations: ') ; 
6- t = input('Enter the Tolerance: ') ; 
7- a = y(1) ; b = y(2) ; 
8- z = f(a) ; v = f(b) ;  
9- if z*v > 0  
10- disp('The Root Not Found, wrong interval!') 
11- break 
12- else 
13- i = 0 ; 
14- while i <= n 
15-     c = (a+b)/2 ; 
16-     if f(c) == 0 || abs((b-a)/2) <= t  
17-      disp([' The Root = ' num2str(c)])  
18-      break 
19-     elseif sign(f(c)) == sign(f(a))   
20-         a = c ; 
21-     else  
22-         b = c ;  
23-     end  
24-     i = i+1 ;  
25-    end 
26-    if i>n 
27-        disp ('The Root Not Found, need more iterations!'); 
28-    end 
29- end 

يعترب تعليقا أو سطرا غري قابل للتنفيذ مكتوب فيه نصا يفيد أن هذا الربانمج هو  %السطر األول الذى يبدأ ابلعالمة 
 لتنفيذ طريقة التنصيف إلجياد جذر معادلة غري خطية ىف متغري واحد.

 ابلنسبة لألمر  ستخدم إلدخال ثوابت الربانمج.الىت ت inputأيتى بعد ذلك عدد من أوامر اإلدخال 
f1 = input('Enter The Function: ' , 's');%for example x^2-2 

عبارة عن نص يكتب كما هو حيث خيرب املستخدم أبن يدخل  ' :Enter The Function'مابني عالمىت التنصيص 
ىف هناية السطر. املثال هنا هو  %املراد إجياد جذرها ولقد مت إعطاء مثاال على ذلك كتعليق بعد العالمة  f(x)الدالة 

x^2-2 أى أن املعادلة .f(x)  ستكون على الصورةf(x)=x2-2=0 املعامل 2، أى أننا نريد إجياد جذر .‘s’  ىف األمر
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input  السابق خيرب ماتالب أبن يعترب ما سيدخله املستخدم عبارة عن نصstrimg .وال يعتربه معادلة فيقوم إبجرائها 
 . أمر اإلدخال:f1ب ىف املتغري نص املعادلة الذى سيقوم املستخدم بكتابته سيضعه ماتال

y = input('Enter The Interval: ' ) ;%for example [0 2] 

، حيث [2 0]يطلب من املستخدم أن يدخل املدى املوجود فيه اجلذر ويتم إدخاله ىف صورة صف ىف مصفوفة مثل 
املستخدم أن يدخل عدد حلقات تنفيذ . أمر اإلدخال التاىل يطلب من yه املاتالب ىف املتغري مبجرد إدخاله يضع

 ، وأمر اإلدخال التاىل يطلب من املستخدم أن يدخل اخلطأ الذى ستقف عنده احملاوالتnويضعه ىف املتغري  اخلواريزم
 .tويضعه ىف املتغري 

ضعها ىف معادلة قابلة للحساب وي f1، سيجعل النص املوجود ىف املتغري ;f=inline(f1)ىف السطر الثالث هناك األمر 
 .f=x^2-2بعد هذا األمر ستصبح  f. أى أن fاملتغري اجلديد 

بعد ذلك  تساوى العنصر الثاىن. bو  yتساوى العنصر األول من الصف  aأى أن  b=y(2)و  a=y(1): 7ىف السطر 
قبل الدخول ىف احللقة   .v=f(b)و  z=f(a)عن طريق حساب  bو  aعند كل من  f(x)مت حساب الدالة  8ىف السطر 

على جانبني خمتلفني من اجلذر، أو مبعىن آخر البد من التأكد من أن كل من  bو  aالبد من التأكد من أن النقطتني 
z=f(a)  وv=f(b)  حيث مت ضرب  11و  10و  9هلما إشارتني خمتلفتني، وقد مت ذلك ىف األسطرz*v  والسؤال إن

هلما نفس اإلشارة وجيب  vو  z( حيث ىف هذه احلالة يكون كل من if z*v>0كانت النتيجة أكرب من الصفر )
أحدمها سالبة واألخرى موجبة غري حمقق ولذلك يتم اخلروج من الربانمج  f(b)و  f(a)اخلروج من الربانمج حيث أن شرط 

حتققان هذا الشرط فإن الربانمج سيستمر ىف التنفيذ، ويدخل حلقة التنفيذ  vو  z. إذا كانت كل من ;breakابألمر 
قبل هناية  24ىف السطر  1يتم زايدهتا مبقدار  i. الحظ أن i≤n، ويستمر الربانمج ىف تنفيذ احللقة طاملا أن i=0بوضع 

، 15كما ىف السطر   cصف احللقة وقبل الدخول ىف الدورة اجلديدة من احللقة. ىف كل حلقة يتم حساب نقطة املنت
حيث ىف  16أو يساويه كما ىف السطر  tأقل من اخلطأ  2/(a-b)هى اجلذر أو إذا كان املدى  cوالسؤال إذا كانت 

كتابة اجلذر تتم ابستخدام األمر   هذه احلالة يكون قد مت العثور على اجلذر وميكن اخلروج من الربانمج وكتابة اجلذر.
disp([‘The Root=’, num2str(c)])  الذى يكتب النص‘The Root=’  مث يكتب من بعده قيمة اجلذرc ،

من قيمة حسابية إىل  cعبارة عن قيمة حسابية بينما يتم هنا كتابة نصوص فكان البد من حتويل  cولكن حيث أن 
كى تعرض من قيمة حسابية إىل سلسلة أحرف ل cالذى حيول  num2str(c)سلسلة أحرف أو نص ابستخدام األمر 

هى دالة اإلشارة،  ()signحيث الدالة  sign(f(c)). من األوامر املستخدمة ىف هذه احللقة أيضا األمر dispابألمر 
تساوى صفر  sign(f(c))تساوى صفر فإن  f(c)تساوى واحد، وإذا كانت  sign(f(c))موجبة فإن  f(c)فإذا كانت 

تساوى  f(c)يسأل هل إشارة  19لذلك فإن السطر . 1-تساوى  sign(f(c))سالبة فإن  f(c)أيضا، وأما إذا كانت 
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( ومل يتم الوصول إىل اجلذر ابلدقة املطلوبة فإن الربانمج خيرج من احللقة i>n) i. ىف النهاية إذا انتهت احللقة f(a)إشارة 
 وينتهى الربانمج. disp(‘The Root not Found, Need More Iteration!’)ويعرض الرسالة 

 حيث سنحصل على مايلى: 2f(x)=x-2سنقوم بتنفيذ الربانمج على الدالة اآلن 
 
 
 
 
 

لقد مت وضع إجاابتنا على أوامر اإلدخال ابللون األزرق، حيث ىف النهاية كانت نتيجة الربانمج هى أن اجلذر يساوى 
 .2وهو جذر  1.4146

الىت هلا  x+3-=(x3-x2-2f(x)=x)(1=(0كمثال آخر إلثبات صحة خواريزم التنصيف السابق سنفرتض الدالة 
 كما يلى:  x=-1نفذ الربانمج للبحث عن اجلذر عند وسن x=-1واآلخر عند  x=3جذران أحدها عند 

>> bisection 
Enter The Function: x^2-2*x-3 
Enter The Interval: [-1.5 -0.5] 
Enter the Number of iterations: 20 
Enter the Tolerance: 0.0005 
 The Root = -1 

عند وضع املدى الذى نبحث فيه عن اجلذر جيب أن جنعل هذا املدى قليال أو ضيقا بقدر من املالحظات املهمة 
والىت تبحث عن  2f(x)=x-2=0اإلمكان لتقليل زمن تنفيذ اخلواريزم أو الوصول للجذر املطلوب. فمثال ىف مثال الدالة 

فإن الربانمج سيصل إىل اجلذر  [2 1] . ابلطبع لو جعلنا املدى[2 0]كنا نبحث عن هذا اجلذر ىف املدى   2جذر الرقم 
أسرع. ننصح القارىء أبن أيخذ نسخة من الربانمج ويضعها مباشرة ىف ماتالب وحياول اختبار الربانمج بثوابت 

 ومعامالت خمتلفة.
يكون أحدمها موجب واآلخر سالب ميكننا استخدام  f(b)و  f(a)للتأكد من أن طرىف املدى الذى نبحث فيه عن اجلذر 

 f(a)املشكلة مع حاصل الضرب أنه من املمكن أن تكون كل حبيث يكون سالب.  f(a).f(b)حاصل ضرب الدالتني 
كبرية جدا وابلتاىل فإن حاصل الضرب سيكون أكرب وأكرب ولذلك من املمكن أن حيدث فيضان ىف نتيجة   f(b)و 

تيجة أكرب من أكرب رقم ميكن للحاسب أن يتعامل معه. لتجنب هذه املشكلة فإننا نستخد الضرب، أى تكون الن
على حسب إذا  1-أو  0أو  1تكون إما  ()signحيث الدالة  sign(f(a)).sign(f(b))حاصل ضرب دالة اإلشارة 

>> bisection 
Enter The Function: x^2-2 
Enter The Interval: [0 2] 
Enter the Number of iterations: 20 
Enter the Tolerance: 0.0005 
The Root = 1.4146 
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ىف هذه احلالة ألن كان معامل الدالة موجب أو سالب أو صفر كما رأينا مسبقا. لذلك ال ميكن أن حيدث فيضان 
 .1-أو  0أو  1انتج الضرب سيكون 

حيتوى ماتالب على دالتني إلجياد جذور أى معادلة مباشرة ميكن استخدامهما للتحقق من صحة الربانمج الذى تكتبه. 
. FUNللدالة  X0حيث هذه الدالة تبحث عن الصفر القريب من النقطة  fzero(FUN, X0)الدالة األوىل هى 

 كما يلى:اللتني حسبنامها مسبقا   x2-2f(x)=x-3وعلى   2f(x)=x-2هذه الدالة على  حاول جتربة
 
 
 
 

الىت حتسب جذور املعادلة أو كثرية  roots (C)الدالة الثانية الىت حتسب اجلذور بصورة جاهزة ىف ماتالب هى الدالة 
2f(x)=x-والدالة  ]=1c -2 -3[معامالهتا هى  x2-2f(x)=x-3. مثال الدالة Cاحلدود الىت معامالهتا معطاة ىف املتجه 

 كما يلى:  ()rootsمباشرة ابلدالة ا جذورمهولذلك ميكن حساب  a=[1 0 -2]معامالهتا هى   2
 
 
 
 
 
 
 

تعطى كل جذور املعادلة أو كثرية احلدود  () rootsالحظ أن الدالة 
أو اخلواريزم الذى درسناه فإنه يبحث عن  ()fzeroخبالف الدالة 

 جذر للمعادلة املعطاة قريبا من نقطة معينة أو حمصورا ىف مدى معني.
التنصيف والطرق األخرى  رمبا يتبادر إىل ذهننا السؤال التاىل: ملاذا نتعلم طريقة ()rootsو  ()fzeroبعد أن رأينا الدالتني 

الىت سندرسها فيما بعد واملاتالب حيل األمور هبذه السهولة؟ اإلجابة ىف احلقيقة بسيطة وهى أنه ليس كلنا يعرف ماتالب 
أو جييد استخدامه ولذلك فإنه مبعرفتنا خلواريزمات إجياد اجلذور ميكننا أن نكتب هذه اخلواريزمات أبى لغة برجمة نعرفها 

 .، وليس ابلضرورة أن نشرتى ماتالب ابلكامل لكى نستخدمه ىف إجياد جذور هذه معادلةأو جنيدها

>> fzero('x^2-2',1) 
ans = 
    1.4142 
>> fzero('x^2-2*x-3', -2) 
ans = 
    -1 

>> c=[1 -2 -3]; 
>> r=roots(c) 
r = 
    3.0000 
   -1.0000 
>> a=[1 0 -2]; 
>> r=roots(a) 
r = 
    1.4142 
   -1.4142 

 

طريقة خط القطع إلجياد اخلطوة األوىل ىف  5-4شكل 
 جذر أى معادلة غري خطية ىف متغري واحد
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خواريزم التصيف واخلواريزمات الىت سندرسها فيما بعد تتعامل فقط 
مع اجلذور احلقيقية، أما اجلذور املركبة فإن هذه اخلواريزمات غري معدة 

 املركبة أيضا. ميكنها التعامل مع اجلذور ()rootsهلا. ولكن الدالة 
 
 
 طريقة اخلط القاطع حلساب اجلذر 4-2

تبعا للخطوات التالية الىت تشبه  secantاخلط القاطع  طريقةتسري 
 إىل حد كبري طريقة التنصيف السابقة:

أحدمها على يسار  x1و  x0تبدأ الطريقة بتحديد نقطتني  -1
 .5-4اجلذر واألخرى على ميينه كما ىف شكل 

كما ىف   x1و  x0بدال من حساب نقطة املنتصف بني  -2
 f(x1)و  f(x0)طريقة التنصيف السابقة فإننا حنسب 

. نقوم [x1, f(x1)]و  [x0,f(x0)]إحداثياهتما مها  f(x)وبذلك يصبح لدينا نقطتان على منحىن الدالة 
. x2عند النقطة  x، وهذا اخلط سيقطع احملور 5-4ابلتوصيل بني هاتني النقطتني خبط مستقيم كما ىف شكل 
ابخلط املستقيم بني هاتني النقطتني، وبذلك فإن  f(x)ىف احلقيقة أن ما حدث ىف هذه اخلطوة أننا قربنا املنحىن 

عنه وسنحاول االقرتاب منه أكثر ىف اخلطوات  ستعترب أول تقريب جلذر املعادلة الذى نبحث x2النقطة 
 معادلة هذا اخلط املستقيم ميكن كتابتها كما يلى: السابقة.

(4-4                             )𝑦 = 𝑓(𝑥1) +
𝑓(𝑥1)−𝑓(𝑥0)

𝑥1−𝑥0
(𝑥 − 𝑥1) 

 كما يلى:الىت متثل اجلذر املقرتح    x2حنصل على  4-4)ىف املعادلة  y=0بوضع           
          (4-5                              )𝑥2 = 𝑥1 − 𝑓(𝑥1)

𝑥1−𝑥0

𝑓(𝑥1)−𝑓(𝑥0)
 

اآلن أصبح لدينا نقطة . f(x2)لنحصل على  f(x)ميكن التعويض هبا ىف الدالة  (5 -4)من املعادلة  x2مبعرفة  -3
 ,x1]مع النقطة  [x2, f(x2)]. هذه النقطة اجلديدة [x2, f(x2)]هى النقطة  f(x)جديدة على املنحىن 

f(x1)]  ىف خط مستقيم يقطع احملور  6-4ميكن التوصيل فيما بينهما كما ىف شكلx  عند النقطةx3  الىت
 تعترب تقريبا جديدا للجذر الذى نبحث عنه. معادلة اخلط املستقيم اجلديد ميكن كتابتها كما يلى:

(4-4                             )𝑦 = 𝑓(𝑥2) +
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
(𝑥 − 𝑥2) 

 كما يلى:الىت متثل اجلذر اجلديد املقرتح    x3حنصل على (5 -4)ىف املعادلة  y=0بوضع 

 

احملاولة الثانية لالقرتاب من اجلذر  6-4شكل 
 بطريقة اخلط القاطع
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          (4-5                              )𝑥3 = 𝑥2 − 𝑓(𝑥2)
𝑥2−𝑥1

𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)
 

، مث نوجد معادلة اخلط اجلديد الذى يصل بني النقطتني [x3, f(x3)]بنفس الطريقة نوجد النقطة اجلديدة  -4
[x1, f(x1)]  و[x3, f(x3)] ونوجد تقاطع هذا اخلط مع احملور ،x  لنجد النقطةx4 .املقرتح اجلديد للجذر 

 للجذر كما يلى: nالىت متثل املقرتح رقم  xnمعىن ذلك أنه ميكننا كتابة معادلة النقطة  -5
(4-6    )𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 − 𝑓(𝑥𝑛−1)

𝑥𝑛−1−𝑥𝑛−2

𝑓(𝑥𝑛−1)−𝑓(𝑥𝑛−2)
 

و  xnحىت نصل إىل الوضع الذى يكون عنده الفرق بني  (6 -4)نستمر ىف حساب اجلذر تبعا للمعادلة  -6
xn-1  أقل من قيمة خطأ أو دقة يتم حتديدها من البداية، حيث عندها خنرج من احللقة ونعلن أن اجلذر هو

xn.ونوقف الربانمج ، 
 يبني خمطط تدفق خلواريزم اخلط القاطع إلجياد جذر أى معادلة غري خطية ىف متغري واحد. 7-4شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التنصيف السابقة، ولكن عيبها أن منطقة البحث  من مميزات هذه الطريقة أهنا أسرع ىف الوصول إىل اجلذر من طريقة
عن اجلذر ليست حمدودة كما ىف طريقة التنصيف ولذلك فإن فرصة اخلروج بدون حل تكون أكرب ىف هذه احلالة، وىف 

 هذه احلالة فإن تغيري نقط البداية قد يصحح ذلك.

 

 خمطط تدفق خلواريزم اخلط القاطع حساب جذر أى معادلة غري خطية ذات متغري واحد 7-4شكل 
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اخلط القاطع إلجياد جذر أى معادلة غري خطية ىف  الربانمج التاىل جمرد مقرتح لربانمج ابستخدام ماتالب لتنفيذ خواريزم
 متغري واحد، ابلطبع ميكن للقارىء عمل الربانمج اخلاص به أبى لغة أخرى إن أراد.

1- %secant method to find a root of a nonlinear equation 
2- f1 = input('Enter The Function: ' , 's') ;%for example x^4-2 
3- f = inline(f1) ; 
4- x(1) = input('Enter The 1st Point: ' ) ;%for example 0 
5- x(2) = input('Enter the 2nd point: ' ) ;%for example 3 
6- n = input('Enter the Number of iterations: ') ; 
7- t = input('Enter the Tolerance: ') ; 
8- if f(x(1))*f(x(2)) > 0  
9-     disp('The Root Not Found, wrong interval!') 
10-     break 
11- end 
12-  for i = 2 : n 
13-          x(i+1)=x(i)-(f(x(i))/(f(x(i))-f(x(i-1))))*(x(i)-x(i-1)); 
14-        if abs(x(i) - x(i-1)) < t 
15-            c = x(i+1) ; 
16-             disp(['The Root = ' num2str(c)])  
17-             break 
18-         end 
19-         if i== n 
20-             disp('The Root Not Found, need more iterations!'); 
21-         end 
22-     end 

 مجيع أوامر الربانمج مت شرحها ىف الربانمج السابق وال حاجة إلعادة شرحها هنا.
 اآلن سنطبق الربانمج على نفس املثالني املستخدين مع الربانمج السابق:

 نتيجة التنفيذ كما يلى: كانت   2f(x)=x-2أوال مع الدالة 
>> secant 
Enter The Function: x^2-2 
Enter The 1st Point: 0 
Enter the 2nd point: 2 
Enter the Number of iterations: 20 
Enter the Tolerance: 0.0005 
The Root = 1.4142 

 كانت نتيجة التنفيذ كما يلى:  x2-2f(x)=x-3اثنيا مع الدالة 
>> secant 
Enter The Function: x^2-2*x-3 
Enter The 1st Point: -1.5 
Enter the 2nd point: -0.5 
Enter the Number of iterations: 30 
Enter the Tolerance: 0.0005 
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The Root = -1 
)عدد الدورات  nننصح القارىء أبن يضيف إىل برانجمى طريقة التنصيف وطريقة اخلط القاطع أن يعطى الربانمج قيمة 

 أو عدد احملاوالت( الىت وصل عندها الربانمج إىل اجلذر املطلوب واملقارنة لرتى أى الربانجمني أسرع.
 

 1-4مثال 
 . إحسب اخلطأ ىف كل خطوة.]1 3[املوجود ىف املدى  3f(x)=x-4نفذ ثالث خطوات إلجياد جذر املعادلة 

 
لنستخدمها ىف التحقق من الصحة  ()rootsسنوجد أوال جذور املعادلة الثالثة احلقيقية ابستخدام دالة ماتالب اجلاهزة 

 كما يلى:
>> a=[1 0 0 -4]; 
>> z=roots(a) 
z = 
  -0.7937 + 1.3747i 
  -0.7937 - 1.3747i 
   1.5874 + 0.0000i 

. من الواضح من ذلك أن هذه املعادلة هلا جذرين مركبني x+02x+03f(x)=x-4هى معامالت كثرية احلدود:  aحيث 
 .x=1.5874وهذان خارج حدود ما نقدمه ىف هذا الكتاب وجذر واحد حقيقى عند 

 اثنيا ابستخدام طريقة التنصيف: 
إذن  =33f(b)-4=23و  =31f(a)-4=-3و  =3bو  =1aلذلك فإن  ]1 3[املدى املوجود فيه اجلذر هو  -1

f(a).f(b)<0 .وابلتاىل فاملدى صحيح 
 =2b=cوابلتاىل سنجعل  bأقرب إىل  c، أى أن =32f(c)-4=4. وابلتاىل /2c=(a+b)=2أول منتصف هو  -2

   كما هى وننتقل إىل اخلطوة التالية.  a=1وستظل 
=31.5f(c)-4=-. وابلتاىل /2c=(a+b)=1.5فإن املنتصف اجلديد سيكون  =2bو  =1aابعتبار أن  -3

كما هى وننتقل إىل   b=2وستظل  a=c=1.5وابلتاىل سنجعل  aهذه املرة أقرب إىل  c، أى أن 0.6250
 اخلطوة التالية.

=31.75f(c)-. وابلتاىل /2c=(a+b)=1.75فإن املنتصف اجلديد سيكون  =2bو  =1.5aابعتبار أن  -4
كما هى   a=1.5وستظل  b=c=1.75وابلتاىل سنجعل  bتقع هذه املرة أقرب إىل  c، أى أن 1.3594=4

 وننتقل إىل اخلطوة التالية.
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. c=(a+b)/2=1.6250إذا اعتربان أننا بذلك أمتمنا ثالث خطوات فإن اجلذر سيكون عند املنتصف اجلديد  -5
وسيكون اخلطأ  0.0376=|1.6250-1.5874|وابلتاىل فإن مقدار اخلطأ ىف اجلذر ىف هذه احلالة سيكون: 

 .0.0376/1.5874x100%=2.37%النسىب 
 

 اثلثا ابستخدام طريقة اخلط القاطع:
ابلتعويض ىف معادلة تقاطع اخلط القاطع مع  f(x1)=23و  f(x0)=-3و  x1=3و  x0=1ىف هذه احلالة  -6

𝑥2حنصل أول جذر كما يلى:  xاحملور  = 𝑥1 − 𝑓(𝑥1)
𝑥1−𝑥0

𝑓(𝑥1)−𝑓(𝑥0)
= 3 − 23

3−1

23−(−3)
=

1.2308. 
 :2f(x=(31.2308-4=-2.1355وميكن حسابه بنفس الطريقة مبعلومية  3xاجلذر التاىل سيكون عند النقطة  -1

            𝑥3 = 𝑥2 − 𝑓(𝑥2)
𝑥2−𝑥1

𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)
= 1.2308 + 2.1355

1.2308−3

−2.1355−23
= 1.3811           

 :3f(x=(1.3811 3-4=-1.3656وميكن حسابه بنفس الطريقة مبعلومية  4xاجلذر التاىل سيكون عند النقطة  -2
            𝑥4 = 𝑥3 − 𝑓(𝑥3)

𝑥3−𝑥2

𝑓(𝑥3)−𝑓(𝑥2)
= 1.3811 + 1.3656

1.3811−1.2308

−1.3656+2.1355
= 1.6477           

. وابلتاىل فإن مقدار اخلطأ ىف اجلذر ىف x4إذا اعتربان أننا بذلك أمتمنا ثالث خطوات فإن اجلذر سيكون عند  -3
 يساوى وسيكون اخلطأ النسىب ،0.0603=|1.6477-1.5874|هذه احلالة سيكون: 

0.0603/1.5874x100%=3.80%. 
 

من الواضح أن طريقة التنصيف بعد ثالث خطوات أعطت 
اجلذر بدقة أفضل من طريقة اخلط القاطع، ولكن ابلطبع رمبا 

الوضع عن ابالستمرار ىف اخلطوات للوصول إىل دقة أفضل يتغري 
 ذلك.

 
 نيوتن رافسون(طريقة املماس ) 4-3

تبدأ بتحديد مدى  bisectionلقد رأينا أن طريقة التنصيف 
تقوم بتنصيف ابتدائى من نقطتني حيتوى اجلذر املطلوب، مث 

 f(x)املدى احملصور فيه اجلذر إىل أنصاف مث حتسب قيمة الدالة 
عند هذه األنصاف، فإذا كانت هذه الدالة تساوى صفر فهذا هو اجلذر املطلوب، وإال فإهنا تستمر ىف التنصيف حىت 

 

 اخلطوة األوىل ىف طريقة املماس 8-4شكل 
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يصبح املدى الذى يتم البحث فيه عن اجلذر أقل من خطأ معني حيث عندها يكون اجلذر هو منتصف هذا املدى 
 تحديد املدى االبتدائى الذى سيتم البحث فيه عن اجلذرتبدأ أيضا ب secantولقد رأينا أن طريقة اخلط القاطع  األخري.
يصل بني هاتني النقطتني، وحتسب نقطة تقاطع هذا اخلط  إىل خط مستقيم f(x)تقوم بتقريب الدالة  مث، بنقطتني

م وبذلك تتكون نقطة جديدة على املنحىن يتعند هذه النقطة،  f(x)املستقيم مع احملور األفقى، مث حتسب قيمة الدالة 
 التوصيل بينها وبني النقطة السابقة خبط مستقيم جديد، وتستمر العملية هكذا إىل أن يتم الوصول إىل اجلذر املطلوب. 

وهذه الطريقة تبدأ بنقطة ابتدائية  Newton Raphonأو طريقة نيوتن ورافسون  tangentسنرى هنا طريقة املماس 
م البحث عنه وليس مدى ابتدائى من نقطتني مثل الطريقتني السابقتني. قريبة من اجلذر الذى يت f(x)واحدة على املنحىن 

، مث نوجد نقطة تقاطع هذا املماس f(x)يتم حساب معادلة املماس للمنحىن  f(x)عند هذه النقطة الىت على املنحىن 
نوجد نقطة جديدة على املنحىن مقابلة لنقطة  مع احملور األفقى،

عند هذه  f(x)التقاطع تلك، مث حنسب معادلة املماس اجلديد للدالة 
، مث النقطة اجلديدة، مث نوجد تقاطع املماس اجلديد مع احملور األفقى

مقابلة لنقطة التقاطع مع احملور  f(x)نوجد نقطة جديدة على املنحىن 
عند هذه النقطة، وهكذا  f(x)ديد للدالة األفقى، وحنسب املماس اجل

تستمر العملية إىل أن نصل إىل اجلذر املطلوب. سنوضح هذه 
 الطريقة خبطوات تفصيلية كما يلى:

القريبة من اجلذر الذى  x0تبدأ اخلطوة األوىل مبعرفة النقطة  -1
 . نبحث عنه

، f(x0)لنوجد  x0بقيمة  f(x)نقوم ابلتعويض ىف الدالة  -2
 . 8-4كما هو موضح ىف شكل   [x0, f(x0)]وهى النقطة  f(x)بذلك يكون لدينا نقطة على املنحىن 

موجودا. هذا التفاضل  f’(x0) وهو ، x0عند النقطة  f(x)من أهم شروط هذه الطريقة أن يكون تفاضل الدالة  -3
f’(x0)  ميثل ميل خط املماس عند النقطةx0, f(x0) وابلتاىل ميكن كتابة معادلة هذا اخلط بفرض أى نقطة ،

x, y :عليه كما يلى 
    𝑓′(𝑥0) =

𝑦−𝑓(𝑥0)

(𝑥−𝑥0)
 ومنها ميكن كتابة معادلة هذا املماس كما يلى: 

 (4-7            )𝑦 − 𝑓(𝑥0) = 𝑓′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0) 
ىف هذه  y=0. لذلك بوضع (7 -4)ىف املعادلة  y=0هى النقطة الىت عندها  8-4ىف شكل  x1لنقطة ا -4

 املعادلة حنصل على:

 

 املماس الثاىن ىف طريقة نيوتن 9-4شكل 
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(4-8                 )         𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑓′(𝑥0)
 

 على هذا املنحىن.  x1, f(x1)فنحصل على النقطة  f(x)نقوم ابلتعويض ىف الدالة  x1مبعرفة  -5
حيث ميكن إجياد نقطة تقاطعه مع احملور  9-4كما ىف شكل   x1, f(x1)نقوم برسم املماس عند النقطة  -6

 الىت ميكن كتابة معادلتها بنفس الطريقة السابقة كما يلى: x2األفقى عند 
(4-9               )       𝑥2 = 𝑥1 −

𝑓(𝑥1)

𝑓′(𝑥1)
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نستمر بنفس الطريقة ىف إجياد املماس مث نقطة التقاطع حيث نالحظ االقرتاب من اجلذر املطلوب، وىف هذه  -7
 احلالة ميكن كتابة نقطة التقاطع ىف احلالة العامة كما يلى:

(4-10                      )𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
 

 يبني خمطط التدفق لطريقة نيوتن رافسون حلساب جذر أى معادلة غري خطية ىف متغري واحد. 10-4شكل 
 الربانمج التاىل عبارة تنفيذ خلواريزم املماس )نيوتن رافسون( إلجياد اجلذر ألى معادلة غري خطية ىف متغري واحد:

1- %Tangent (Newton Raphson) method to find a root of a nonlinear equation 
2- f = input('Enter The Function: ' , 's') ;%for example x^2-2 
3- f = inline(f); 
4- df=input('Enter Function Derivative: ','s'); 
5- df=inline(df); 
6- x0 = input('Enter Starting Point: '); 
7- n = input('Enter the Number of iterations: '); 

 

 غري خطية ىف متغري واحدخمطط التدفق لطريقة نيوتن رافسون )املماس( إلجياد جذر أى معادلة  10-4شكل 
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8- t = input('Enter the Tolerance: ') ; 
9- for i=1:n  
10- x1 = x0-(f(x0)/df(x0)); 
11- err = abs(x1-x0); 
12- if err >= t 
13-   x0=x1; 
14- else 
15-   disp('The Root =') 
16-   disp(x0) 
17-   break 
18- end 
19- end 
20- if err > t 
21-    disp ('The Root Not Found!') 
22- end 

 
كانت   x2-2f(x)=x-3، و 2f(x)=x-2بتنفيذ هذا اخلواريزم على املثالني الذين استخدمنامها مع الطريقتني السابقتني، 

 النتيجة كما يلى:
>> Newton 
Enter The Function: x^2-2 
Ente Function Derivative: 2*x 
Enter Startung Point: 2 
Enter the Number of iterations: 30 
Enter the Tolerance: 0.0005 
The Root = 
    1.4142 
 
>> Newton 
Enter The Function: x^2-2*x-3 
Enter Function Derivative: 2*x-2 
Enter Starting Point: -3 
Enter the Number of iterations: 30 
Enter the Tolerance: 0.0005 
The Root = 
   -1.0000 
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 2-4مثال 
الىت سبق أن أجريناها مع طريقىت  3f(x)=x-4نفذ أول ثالث خطوات ىف طريقة نيوتن رافسون إلجياد جذر املعادلة 

كما نعلم من قبل فإن هذه املعادلة هلا ثالث جذور منها اثنني مركبني وجذر واحد حقيقى   التنصيف واخلط القاطع.
 . x0=3، لذلك سنفرتض نقطة البداية هى x=1.5874عند 

وابلتاىل فإن  f)’=(2x3xهو  f(x)، تفاضل الدالة x)0f=(23حنصل على  f(x)ىف  0xلتعويض بقيمة اب -1
f’(x0)=27. 

 ، وهذه أول حماولة.x1=x0-f(x0)/f’(x0)=3-23/27=2.1481    :ابلتعويض ىف املعادلة -2
 .x2=x1-f(x1)/f’(x1)= 2.1481-5.9121/13.8430=1.7210     ىف احملاولة الثانية: -3
 .x3=x2-f(x2)/f’(x2)= 1.7210-1.0973/8.8855=1.5975     احملاولة الثالثة:ىف  -4
. وابلتاىل فإن مقدار اخلطأ ىف اجلذر ىف x3إذا اعتربان أننا بذلك أمتمنا ثالث خطوات فإن اجلذر سيكون عند  -5

 كما يلى:  وسيكون اخلطأ النسىب0.0101=|1.5975-1.5874|هذه احلالة سيكون: 
 0.0101/1.5874x100%=0. 64%.وهذا أقل بكثري من الطريقتني السابقتني ، 

كما رأينا فإن هذه الطريقة تتميز بسرعتها ولكن من عيوهبا حساب قيمة التفاضل للدالة وهذه مل تكن موجودة ىف 
 f’(x)من املمكن أن تكون مصدر للخطورة عندما تكون  f(x)/f’(x)الطريقتني السابقتني، كما أن عملية القسمة 

 صغرية جدا أو تقرتب من الصفر.
 

 3-4مثال 
. مثل هذه املعادالت يكون من الصعب إجياد جذر هلا )x-e-x)πf(x)=x.sinإفرتض أننا نريد إجياد جذر املعادلة: 

ابلطريقة التحليلية، وحىت من صيغة املعادلة يكون من الصعب توقع أين توجد أصفار مثل هذه املعادالت حىت نبحث 
يتم رسم هذه املعادلة )ولو بطريقة خشنة(  هى أن الطريقة الفعالة ىف هذه احلالة احلقيقية للجذر ابلقرب منها.عن القيمة 

يبني رمسا للمعادلة السابقة. ابستخدام األوامر  11-4مث حندد ابلتقريب جذور هذه املعادلة من الرسم الناتج. شكل 
 التالية:

x=0:0.01:1; 
y=x.*sin(pi*x)-exp(-x); 
plot(x,y) 
grid 
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. x=0.9و  x=0.8وجذر آخر بني  x=0.6و  x=0.5أن هذه املعادلة هلا جذر بني  11-4كما نالحظ من شكل 
سيكون . ىف هذه احلالة x0=0.1سنستخدم طريقة نيوتن رافسون للبحث عن اجلذر األول وسنبدأ من نقطة البداية 

 تفاضل املعادلة كما يلى: 
                                      x-x)+eπx)+sin(πcos(πy'=x.  

 وسيكون خرج الربانمج كما يلى:
>> Newton 
Enter The Function: x.*sin(pi*x)-exp(-x) 
Enter Function Derivative: x*pi.*cos(pi*x)+sin(pi*x)+exp(-x) 
Enter Starting Point: 0.1 
Enter the Number of iterations: 100 
Enter the Tolerance: 0.00001 
The Root = 
    0.5783 

إىل  x0=0.1من  x0األن سنغري نقطة البداية   
x0=0.0 :وننفذ الربانمج السابق كما يلى 

>> Newton 
Enter The Function: x.*sin(pi*x)-exp(-x) 
Ente Function Derivative: 
x*pi.*cos(pi*x)+sin(pi*x)+exp(-x) 
Enter Startung Point: 0.0 
Enter the Number of iterations: 100 
Enter the Tolerance: 0.00001 
The Root = 
    0.8191 

وهذا يعكس عيبا خطريا ىف الكثري من اخلواريزمات  x=0.8191لقد استقر اخلواريزم عند اجلذر الثاىن للمعادلة عند 
 x0=0.0إىل  x=0.1اخلواريزم للتغريات البسيطة ىف أحد معامالته فكما رأينا جملرد تغيري نقطة البداية من  وهو حساسية

 تغريت نتيجة حبث اخلواريزم من اجلذر األول إىل اجلذر الثاىن.
 

 4-4مثال 
 كما يلى:  ()roots. هذه الدالة هلا ثالثة جذور ميكن حساهبم مباشرة ابستخدام األمر 2x+2-3f(x)=xإفرتض الدالة 

 

 3-4دالة املثال  11-4شكل 
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>> a=[1 0 -2 2]; 
>> z=roots(a) 
z = 
  -1.7693 + 0.0000i 
   0.8846 + 0.5897i 
   0.8846 - 0.5897i 

. سنحاول البحث عن هذا اجلذر ىف x=-1.7693كما نرى هناك جذران مركبان هلذه املعادلة وجذر حقيقى عند 
 اخلواريزمات أن تقع فيها عند ظروف معينة لبعض املعامالت.اخلطوات التالية لنرى بعض املشاكل الىت ميكن لبعض 

 .f’(x0)=-2و  f’(x)=3x-2، و f(x0)=2، ابلتاىل فإن x0=0إفرتض نقطة البداية  -1
 .f’(x1)=1و  f(x1)=1. وابلتاىل فإن x1=x0-f(x0)/f’(x0)=0-2/(-2)=1اآلن سنحسب:  -2
 . f’(x2)=-2و  f(x2)=2. وابلتاىل فإن x2=x1-f(x1)/f’(x1)=1-1/1=0اآلن سنحسب:  -3
 ، .... x3=1، حيث سنجد أن x3=x2-f(x2)/f’(x2)اآلن سنحسب:  -4
 .  xn+1=0و  xn=1وهكذا نستمر ىف احلل حيث سنجد أن اخلواريزم يرتدد إىل ماالهناية بني قيمة  -5
 كما يلى:مثال،   x0=-3اآلن دعنا نبدأ اخلواريزم من  لن يصل إىل حل. x0=0أى أن بدأ اخلواريزم من النقطة  -6

>> Newton 
Enter The Function: x^3-2*x+2 
Enter Function Derivative: 3*x^2-2 
Enter Starting Point: -3 
Enter the Number of iterations: 100 
Enter the Tolerance: 0.00001 
The Root = 
   -1.7693 

 كما سبق.  ()rootsوهو نفس اجلذر الذى حصلنا عليه ابالستخدام املباشر للدالة 
 
 متارين 4-4

𝑓(𝑥) :نفذ ثالث خطوات إلجياد جذر املعادلة -1 = √𝑥 − cos (𝑥)  [1 0]ىف املدى. 
 نفذ ثالث خطوات مستخدما القيم التالية للمدى: f(x)=3(x+1)(x-0.5)(x-1)إفرتض الدالة:  -2

 [1.5 ,2-] (أ)
  [2.5 ,1.25-] (ب)

 ىف قيم املدى التالية: 0.0001بدقة  x+142x7-3f(x)=x-6نفذ برانمج خواريزم التنصيف إلجياد جذور املعادلة  -3
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 [1 ,0] (أ)
 [3.2 .1] (ب)
 [4 ,3.2] (ت)

 0.00001، بدقة 4x++42x4-3x2-4f(x)=xإستخدم برانمج خواريزم طريقة التنصيف إلجياد اجلذور األربعة للمعادلة:  -4
 ىف الفرتات التالية:

 [1- ,2-] (أ)
 [2 ,0] (ب)
 [3 ,2] (ت)
 [0 .1-] (ث)

 إلجياد جذور املعادلة مباشرة وقارن مع نتيجة الربانمج. ()rootsاستخدم الدالة 
 .0.00001بدقة تساوى  3√استخدم برانمج طريقة التنصيف حلساب  -5
25√استخدم برانمج طريقة التنصيف حلساب  -6

 .0.00001بدقة تساوى  3
 ىف كل الربامج السابقة أذكر عدد احللقات الىت متت ىف الربانمج للوصول للدقة املطلوبة. -7
 .1x=2و  0x=3مستخدما  2f(x)=x-6نفذ ثالث خطوات ىف خواريزم اخلط القاطع إلجياد جذر املعادلة  -8
 .1x=0و  0x=-1مستخدما  =cos(x)-3x-f(x)للدالة  8أعد التمرين  -9

 استخدم طريقة اخلط القاطع إلجياد جذور املعادالت التالية ىف املدى املرافق لكل معادلة: -10
 .]1 ,4[ىف املدى  x2-3f(x)=x-5الدالة:  (أ)
 .]-3 ,-2[ىف املدى  2x+33f(x)=x-1الدالة:  (ب)
 .[π/2 ,0]ىف املدى  f(x)=x-cos(x)الدالة:  (ت)
 .[π/2 .0]ىف املدى  f(x)=x-0.8-0.2sin(x)الدالة:  (ث)

ىف املدى املبني جبوار كل  0.000001إستخدم طريقة اخلط القاطع إلجياد جذور املعادالت التالية بدقة تساوى  -11
 منها:

 .]3 ,4[واملدى  ]2,3[ىف املدى  =2xcos(2f(x)(x-x)-2(2الدالة:  (أ)
 .]1 ,2[ىف الدى  =ln(x)-2)2-(xf(x)الدالة:  (ب)
 .]3 ,5[و  ]0 ,1[ىف املدى  =2x3-xef(x)الدالة:  (ت)
 .]5 ,7[واملدى  ]3 ,4[واملدى  ]0 ,1[ىف املدى  =xe-sin(x)f(x)الدالة:  (ث)

 .]0 .8[ىف املدى  0.000001بدقة  =2xcos(4f(x)(x-x)-2(2استخدم طريقة اخلط القاطع إلجياد جذر املعادلة  -12
 السابق.  5وقارن النتيجة مع نتيجة التمرين  0.00001بدقة تساوى  3√استخدم طريقة اخلط القاطع إلجياد  -13
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25√استخدم طريقة اخلط القاطع إلجياد  -14
 السابق.  6وقارن النتيجة مع نتيجة التمرين  10-6بدقة تساوى  3

والثاىن ىف  ]-1,0[هلا جذرين حقيقيني أحدمها ىف املدى  =x221-2x+93x+184x230f(x)-9كثرية احلدود التالية:  -15
 مستخدما طريقىت التنصيف واخلط القاطع. 10-6، أوجد هذين اجلذرين مقراب النتيجة حىت ]0.1[املدى 

 مستخدما طريقة نيوتن. 3xو  2xو  1xأوجد  0x=1وأن  2f(x)=x-6بفرض الدالة:  -16
حلل  0x=0. هل ميكن استخدام 2x. استخدم طريقة نيوتن إلجياد 0x=-1وأن  =cos(x)-3x-f(x)إفرتض الدالة:  -17

 هذه التمرين. 
 للدوال التالية: 0.00001استخدم طريقة نيوتن إلجياد اجلذور ىف املدى املبني جبوار كل منها بدقة  -18

 .]1 ,4[ىف املدى  2x2-3f(x)=x-5الة: الد (أ)
 .]-3 ,-2[ىف املدى  2x+33f(x)=x-1الدالة:  (ب)
 .[π/2 ,0]ىف املدى  f(x)=x-cos(x)الدالة:  (ت)
 .[π/2 ,0]ىف املدى  f(x)=x-0.8-0.2sin(x)الدالة:  (ث)

 ىف املدى املبني جبوار كل منها: 0.000001استخدم طريقة نيوتن إلجياد جذور الدوال التالية بدقة  -19
 .]3,4[و املدى  ]2,3[ىف املدى  =2xcos(2f(x)(x-x)-2(2الدالة:  (أ)
 . ,e]4[و املدى  ]1 ,2[ىف املدى  lin(x)-2)2-f(x)=(xالدالة:  (ب)
 .]3,5[و املدى  ]0 ,1[ىف املدى   2x3-xf(x)=e الدالة: (ت)
 .]6 ,7[واملدى  ]3,4[و املدى  ]0 ,1[ىف املدى  x-e-f(x)=sin(x)الدالة:  (ث)

 . 10-5بدقة  ]0 ,8[ىف املدى  =2xcos(4f(x)(x-x)-2(2استخدم طريقة نيوتن إلجياد اجلذور األربعة للدالة  -20
 .10-5بدقة تساوى  cos(x)2+10f(x)=xاستخدم طريقة نيوتن إلجياد كل جذور الدالة  -21
 السابقني. 13و  5وقارن هذه النتيجة مع متريىن  0.00001بدقة تساوى  3√استخدم طريقة نيوتن إلجياد  -22
25√√استخدم طريقة نيوتن إلجياد  -23

 السابقني. 14و  6وقارن هذه النتيجة مع متريىن  10-6بدقة تساوى  3
مث بطريقة  مستخدما طريقىت التنصيف واخلط القاطع [0.48 ,0]ىف املدى  f(x)=tan(πx)-6أوجد جذر الدالة  -24

 مرة أخرى. اشرح النتائج الىت حصلت عليها. x0=0.48و مرة  x0=0نيوتن مستخدما 
. استمر ىف حلقة احلل حىت π=0x/2مستخدما  =x)2cos(0.5-xsin(x)-2x0.5+0.25f(x)أوجد جذر الدالة:  -25

و  π5=0x. هل تبدو النتيجة غري طبيعية ابلنسبة لطريقة نيوتن. حل املسالة أيضا مستخدما 10-5تصل إىل الدقة 
x0=10π. 
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5الفصل   
 حل نظم املعادالت اخلطية 

 مقدمة 5-1
يتم متثيلها بعدد من املعادالت اخلطية ىف عدد من اجملاهيل وعندما يكون عدد هذه املعادالت الكثري من النظم احلقيقية 

املعادالت يدواي أو بطرق حتليلية أو يدوية وإجياد قيم هلذه اجملاهيل صغريا، أقل من ثالثة أو أربعة، فإنه ميكن حل هذه 
بشرط أن يكون عدد اجملاهيل مساواي لعدد املعادالت. أما عندما يصل عدد هذه اجملاهيل وابلتاىل عدد املعادالت إىل 

والبد من استخدام احلاسب وابلتاىل الطرق الرقمية حلل  ىاملئات أو اآلالف فإنه ىف هذه احلالة يستحيل احلل التحليل
ـ كما ذكران أن كل املعادالت ىف النظام البد أن تكون خطية، وأن عدد اجملاهيل يساوى عدد ت هذا النظام من املعادال

وامد املرنة، والتدفق توجد نظم املعادالت اخلطية ىف الكثري من التطبيقات اهلندسية مثل األبنية والرتكيبات، واجل املعادالت.
ولذلك سنقدم ىف هذا الفصل الطرق املختلفة  واجملاالت الكهرومغناطيسية والدوائر الكهربية وغريها الكثري،احلرارى، 
 ميكن كتابة مثل هذا النظام من املعادالت اخلطية كما يلى: من اجملاهيل. nمن املعادالت ىف عدد  nحلل عدد 

                                         1=bnxn1a+… ……+ 2x12+a1x11a 
                                            2=bnxn2a+… ……+ 2x22+a1x21a 

                                           ….  ….  …….   ……..   …… 
                                            n=bnxnna+… ……+ 2x2n+a1x1na 

 النظام ميكن كتابته ىف صورة مصفوفات كما يلى:وهذا 
                                                    Ax=b 

=b ,              حيث: (

𝑏1

𝑏2

. . .
𝑏

)       ,        𝑥 = (

𝑥1

𝑥2

. . .
𝑥𝑛

) 𝐴 = (

 𝑎11  𝑎12 … … 𝑎1𝑛

𝑎21  𝑎22 … … 𝑎2𝑛

… … … … … … … .
𝑎𝑛1  𝑎𝑛2 … … 𝑎𝑛𝑛

) 

ىف كل التطبيقات متثل استجابة أو  xحيث  الذى حيقق كل املعادالت السابقة xواملطلوب هو حساب قيمة املتجه 
  .متثل معامالت أو خواص النظام Aهى الدخل للنظام و  bخرج النظام و 

هناك فئتني من فئات طرق حل نظام املعادالت اخلطية. الفئة األوىل من الطرق تسمى الطرق املباشرة، والفئة الثانية 
الطرق التكرارية سيتم شرحها ىف الفصل القدم، أما الفئة األوىل من الطرق والىت سنقدمها ىف تسمى الطرق التكرارية. 

ت املعطاة إىل جمموعة أخرى من املعادالت الىت يسهل حلها كما سنرى. هذا الفصل فتعتمد على حتويل جمموعة املعادال
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هذا التحويل يتم عن طريق إجراء بعض العمليات األولية على مصفوفة املعامالت وهذه العمليات ليس هلا أى أتثري 
 على حمددة هذه املصفوفة ولذلك فهى لن تؤثر على احلل النهائى وهذه العمليات هى:

 ني بني بعضهما البعض.تبديل معادلت -1
 ضرب معادلة ىف اثبت ال يساوى الصفر. -2
 ضرب معادلة ىف اثبت ال يساوى الصفر مث طرحها من معادلة أخرى. -3

 وهذه العمليات كلها سنستخدمها ىف هذه الطرق املباشرة حلل نظام املعادالت.
 
 طريقة جاوس حلذف املتغريات 5-2

، هى األكثر استخداما ىف حل مثل هذه النظم من املعادالت اخلطية. Gauss eliminationرمبا تكون هذه الطريقة، 
تقوم فكرة هذه الطريقة على حذف املتغريات من املعادالت الواحد بعد اآلخر حىت ننتهى مبعادلة واحدة ىف متغري واحد 

ىف متغريين أحدمها املتغري السابق الذى  حيث ميكن إجياد هذا املتغري من هذه املعادلة، مث يتم االنتقال إىل معادلة أخرى
عرفنا قيمته ومتغري آخر ميكن حساب قيمته من هذه املعادلة اجلديدة. بعد ذلك ننتقل إىل معادلة اثلثة من ثالث 
متغريات اثنان منهما املتغريان السابقان والثالث ميكن حسابه من هذه املعادلة. نستمر هبذه الطريقة حىت نصل إىل 

 لى قيم مجيع املتغريات. وأفضل طريقة لفهم ذلك تكون من خالل املثال التاىل:احلصول ع
 

 1-5مثال 
 افرتض النظام التاىل املكون من ثالث معادالت ىف ثالث جماهيل:

                                1-=3x-2x+21x3- 
                                  7-=3x+72x6-1x6 
                                  6-=3x+42x4-1x3 

 لتصبح كالتاىل: Aعلى ميني املصفوفة  bنبدأ هذه الطريقة إبضافة املتجه 

                                  (
−3     2   − 1   − 1
6   − 6      7   − 7
3   − 4      4   − 6

) 

( ضرب أى صف ىف اثبت، 1لية: )ابستخدام العمليات التاتتم عملية حذف املتغريات على صفوف هذه املصفوفة 
( إستبدال أى صف مكان أى صف آخر، والغرض من كل هذه 3إضافة العديد من الصفوف إىل صف آخر، ) (2)

 العمليات هو حتويل املصفوفة األصلية إىل مصفوفة مثلثة علوية كما سنرى. 
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الذى  6قى الصفوف كما يلى: أوال نريد أن نتخلص من الرقم سنبدأ ابستخدام الصف األول ونستمر ىف العمل على اب
وجنمعه على الصف الثاىن. ولكى نتخلص من  2من الصف الثاىن، لذلك سنضرب الصف األول ىف  21aىف العنصر 

من الصف الثالث، فإننا يكفى أن جنمع الصف األول مع الصف الثالث ونضعهما ىف  31aالذى ىف العنصر  3 الرقم
 نتيجة ذلك ستكون املصفوفة التالية الىت تكون عناصر أول عمود فيها تساوى أصفار ماعدا أول عنصر: الصف الثالث.

                                  (
−3     2   − 1   − 1
0   − 2      5   − 9
0   − 2      3   − 7

) 

-. لعمل ذلك نضرب الصف الثاىن ىف 22aبعد العنصر القطرى  ود الثاىن لتصفري كل العناصر الىتاآلن ننتقل إىل العم
 وجنمعه على الصف الثالث لتصبح املصفوفة اجلديدة كما يلى: 1

                                  (
−3     2   − 1   − 1
0   − 2      5   − 9
0       0   − 2        2

) 

 بذلك يصبح نظام املعادالت األصلى كما يلى:
                                1-=3x-2x+21x3- 

                                  9-=3x+52x2- 
                                   2=3x2- 

 من آخر معادلة حيث سنحصل على:ميكن اآلن حل هذه املعادالت عن طريق التعويض العكسى بدءا 
                            1-=3x → 2=3x2- 

                               2=2x→  4-=3x5-9-=2x2- 
                              2=1x→  6-=3+x2x2-1-=1x3- 

 ، كما يلى:xوعلى ذلك ميكن كتابة متجه احلل، املتجه 

                               (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

) = (
2
2

−1
) 

ميكن تعميم هذا احلل لكى ميكن تطبيقه  هذه اخلطوات تسمى طريقة جاوس حلذف املتغريات مع التعويض العكسى.
 على أى نظام من أى عدد من املعادالت أبى عدد من اجملاهيل. وسنوضح ذلك ابخلطوات التالية:

 هى رقم املعادلة كما يلى: iحيث  iEمع تسمية كل معادلة برمز سنعيد كتابة نظام املعادالت 
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                                      1=bnxn1a+… ……+ 2x12+a1x11:  a1E 
                                         2=bnxn2a+… ……+ 2x22+a1x21:  a2E 
                                         Ei:   ….  ….  …….   ……..   …… 
                                         n=bnxnna+… ……+ 2x2n+a1x1nEn:  a 

( تساوى أصفار 11a، نقوم جبعل كل عناصر العمود األول بدءا من الصف الثاىن )أسفل 11a≠0رض أن بف -1
، 11a/1i=a1im :ىف القيمة 1Eالىت تعىن ضرب كل عناصر الصف  iE →) 1E1im-i(Eعن طريق العملية 

على  bبعد إحلاق العمود  A. ميكن توضيح هذه العملية على املصفوفة nحىت  4و  3و  2تساوى  iحيث 
 ميينها كما يلى:

      (

 𝑎11   𝑎12 … … 𝑎1𝑛   𝑏1

0       𝑎22 … … 𝑎2𝑛   𝑏2

… … … … … … … .
0     𝑎𝑛2 … … 𝑎𝑛𝑛      𝑏𝑛

)  [

𝐸2 − 𝑚21𝐸1  →  𝐸2

𝐸3 − 𝑚31𝐸1  →  𝐸3

… … … .
𝐸𝑛 − 𝑚𝑛1𝐸1  →  𝐸𝑛

]   𝐴 = (

 𝑎11  𝑎12 … … 𝑎1𝑛   𝑏1

𝑎21  𝑎22 … … 𝑎2𝑛   𝑏2

… … … … … … … .
𝑎𝑛1  𝑎𝑛2 … … 𝑎𝑛𝑛   𝑏𝑛

)  

( 22a)أسفل  الثالث بدءا من الصف نقوم جبعل كل عناصر العمود الثاىن ،22a≠0 العنصر القطرى بفرض أن -2
 :ىف القيمة 2Eالىت تعىن ضرب كل عناصر الصف  Ei →) 2E2im-(Ei تساوى أصفار عن طريق العملية

22a/2i=a2im ، حيثi  حىت  5و  4و  3تساوىn ميكن توضيح هذه العملية على املصفوفة .A  بعد إحلاق
 على ميينها كما يلى: bالعمود 

      (

 𝑎11   𝑎12 … … 𝑎1𝑛   𝑏1

0       𝑎22 … … 𝑎2𝑛   𝑏2

… … … … … … … .
0     0 … … 𝑎𝑛𝑛      𝑏𝑛

)  [
𝐸3 − 𝑚32𝐸2  →  𝐸3

… … … .
𝐸𝑛 − 𝑚𝑛2𝐸2  →  𝐸𝑛

]   𝐴 = (

 𝑎11   𝑎12 … … 𝑎1𝑛   𝑏1

0       𝑎22 … … 𝑎2𝑛   𝑏2

… … … … … … … .
0     𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛        𝑏𝑛

)  

بنفس الطريقة ميكن تصفري كل عناصر األعمدة بدءا من أسفل كل عنصر قطرى إىل أن نصل إىل الصف قبل األخري 
1-n املضروبة ىف صورهتا العامة ستكون. الكمية iia/ki=akim  حيثk  هى رقم الصف وi  هى رقم العمود، وميكن

مع اعتبار أن العناصر  nإىل  …و  +2iو  +1iو  iتتغري من  kحيث ،  kE → iEikm-kE إجراء العملية العامة:
مدة وبذلك تصبح القطرى ىف كل األعال تساوى صفر. بذلك نكون قد حذفنا كل العناصر حتت العنصر  iia القطرية

 املصفوفة كما يلى:

𝐴 = (

 𝑎11   𝑎12 … … 𝑎1𝑛   𝑏1

0       𝑎22 … … 𝑎2𝑛   𝑏2

… … … … … … … .
       0          0 …    𝑎𝑛𝑛       𝑏𝑛  

) 
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الحظ أن كل عناصر هذه املصفوفة خمتلفة عن نظريهتا ىف املصفوفة األصلية فيما عدا عناصر الصف األول فقط، ولذلك 
تعترب جمازية. على ضوء ذلك ميكن كتابة نظام املعادالت على الصورة  Aفإن تسمية هذه املصفوفة األخرية بنفس اإلسم 

 التالية:
                                      1=bnxn1a+… ……+ 2x12+a1x11a  

                                         2=bnxn2a+… ……+ 2x22a 
                                            ……..   …… 
                                         n=bnxnna  

خمتلفة عن نظريهتا ىف النظام األصلى )فيما عدا  bنؤكد هنا على أن عناصر نظام املعدالت السابق مبا فيها العناصر 
هذه الصورة  عناصر الصف األول( نتيجة العمليات الىت مت إجراؤها ولكننا جمازا استخدمنا نفس الرموز للتسهيل فقط.

ية العلوية، حيث أن كل العناصر الىت على يسار القطر األساسى تساوى لنظام املعادالت نسميها الصورة املثلثة القطر 
جيب أال يكون أى منها يساوى صفر،  nnaحىت  11aنذكر أيضا أبن كل عناصر القطر الرئيسى ىف املصفوف  أصفار.

 هناك وسائل أخرى. وهذا ال يعىن ابلضرورة أنه لن يوجد حال للنظام، ولكن ذلك يعىن أنه من املمكن أن يكون
 من هنا نبدأ مرحلة التعويض العكسى إلجياد قيم اجملاهيل.

𝑥𝑛كما يلى:    nxنبدأ من آخر معادلة حيث ميكننا إجياد  -3 =
𝑏𝑛

𝑎𝑛𝑛
 . 

 كما يلى:  nxمبعلومية  nx-1مث ننتقل إىل املعادلة قبل األخرية حيث ميكننا إجياد  -4
                           𝑥𝑛−1 =

𝑏𝑛−𝑎𝑛−1.𝑛𝑥𝑛

𝑎𝑛−1.𝑛−1
 

 نستمر بنفس العملية ميكننا كتابة الصورة العامة كما يلى: -5
                           𝑥𝑖 =

𝑏𝑖−∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑎𝑖𝑖
 

 
  2-5مثال 

 إفرتض النظام اخلطى التاىل من أربع معادالت ىف أربع جماهيل: 
                            8-=  4x – 3x2+  2x – 1:   x1E 

                            20-=  4x3 – 3x3+  2x2 – 1x2:   2E 
                              2-=              3+ x 2+ x 1:   x3E 

                                4=  4x3 – 3x4+  2x – 1:   x4E 
 ستكون: bاملضاف إليها العمود  Aاملصفوفة 
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                              (

1 −1 2
2 −2 3
1 1 1

     
−1 −8
−3 −20
0 −2

1 −1 4      3       4

)   

 لتصفري عناصر العمود األول بدءا من الصف الثاىن سنجرى العمليات التالية:
         E2-2E1 → E2  وE3-E1→ E3  وE4-E1 → E4 :لنحصل على املصفوفة التالية  

                                        (

1 −1 2
0 0 −1
0 2 −1

     
−1 −8
−1 −4
1 6

0 0    2        4      12

) 

كما ذكران من قبل عند تصفري عناصر العمود الثاىن بدءا من الصف الثالث، أى العناصر الىت أسفل العنصر القطرى   
22a،  فإننا سنحتاج ملعامل الضربiia/ki=akim  حيثiia  22ىف هذه احلالة هو العنصرa  ىف املصفوفة السابقة والذى

أى صف من الصفوف التالية يساوى صفر. أى أننا سنقسم على صفر!! فما العمل؟ احلل ىف هذه احلالة هو استبدال 
ون للصف الثاىن مع الصف الثاىن وهذا مسموح به حيث لن يؤثر على نظام املعادالت. لذلك فإن العملية التالية ستك

E2↔E3:وابلتاىل ستصبح املصفوفة اجلديدة هى . 

                                (

1   − 1      2    − 1     −  8
0        2      − 1          1          6

0         0       − 1      −  1      − 4 
0        0            2         4          12   

) 

الحظ أن العنصر األخري ىف العمود الثاىن قد مت تصفريه ابلصدفه. اآلن ننتقل العمود الثالث حيث نريد تصفري العنصر 
 وهذا يعطينا املصفوفة التالية: E4+2E3 → E4األخري ىف هذا العمود فقط. ميكن إجراء ذلك عن طريق العملية 

                                (

1   − 1       2     − 1     −  8
0       2      − 1         1        6

0       0     − 1    −  1    − 4 
0        0          0          2        4   

) 

األصلية إىل مصفوفة مثلثة علوية قطرية وميكن كتابة نظام املعادالت  Aبذلك نكون قد انتهينا من حتويل املصفوفة 
 اجلديد كما يلى:

                                8-=  4x – 3x2+  2x – 1:   x1E 
                                    6=  4x+ 3x- 2x2 :            +2E 

                                  4-=     4x- 3x -:                  3E 
                                   4=  4x2          :               4E 

 . 4x=4/2=2جند أن  4Eمن املعادلة 
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 .3x)=-2+4)(-1=(2حنصل على:  3Eىف املعادلة  4xابلتعويض بقيمة 
 .2x)=6-2+2(2=3حنصل على:  2Eىف املعادلة  3xو  4xابلتعويض بقيمة 
 .3x2-8+2-(=1x+2=(-7حنصل على:  1Eىف املعادلة  2xو  3xو  4xابلتعويض بقيمة 

 ميكن كتابته كما يلى: xوعلى ذلك فإن متجه احلل 

                                        (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) = (

−7
3
2
2

) 

 
 طريقة جاوس حلذف املتغريات مع احملورة 5-3

يساوى الصفر فإنه  iiaكيف أنه ىف أى مرحلة من مراحل احلل عندما يكون العنصر القطرى   2-5لقد رأينا ىف مثال 
اتىل  مع أى صف آخر iiaحىت ال نتعرض ألخطار القسمة على الصفر فإننا نقوم ابستبدال هذا الصف الذى حيتوى 

سنرى ىف هذا اجلزء أنه لتقليل خطأ الىت ال تؤثر على املصفوفة أو على نتيجة احلل.  Ej↔Eiابستخدام العملية  له
العمليات احلسابية فإنه من الضرورى أن نقوم إبجراء عملية االستبدال على  التقريب نتيجة عدد اخلاانت احملدد ىف

 . pivotingهذه العملية تسمى احملورة  يساوى صفرا. iiaالصفوف حىت لو مل يكن العنصر 
𝑚𝑘𝑖لقد رأينا أننا ىف كل مرحلة نستخدم عملية القسمة  =  

𝑎𝑘𝑖
𝑎𝑖𝑖

ىف عمليات تصفري العناصر الىت تقع أسفل  ⁄
سيكون كبريا  kimصغريا جدا فإن مقدار الكمية  iia العنصر . ىف هذه القسمة إذا كانiiaالعنصر احملورى أو القطرى 

جدا مما سيتسبب ىف خطأ تقريب عند استخدام هذه الكمية الكبرية ىف عمليات حسابية أخرى مثل الضرب أو الطرح 
. فمثال ىف مراحل التعويض العكسى فإننا الذى تكلمنا عنه من قبل من عناصر أخرى مما قد يتسبب ىف خطأ احلذف

 ابستخدام املعادلة: ixحنسب قيمة 
                                      𝑥𝑖 =

𝑏𝑖−∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑎𝑖𝑖
 

صغريا جدا فإن أى خطأ تقريب أو حذف نتيجة عملية الطرح الىت ىف البسط سيتم تكبريه  iiaعندما يكون العنصر 
 . املثال التاىل سيوضح ذلك:iiaبدرجة كبرية جدا نتيجة القسمة على هذه الكمية الصغرية 

 
  3-5مثال 

 :2xو  1xإفرتض نظام املعادالت اخلطى التاىل ىف املتغريين 
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                            59.17=2x59.14+  1x0.003000:    1E 
                              46.78=2x6.130 – 1x5.291:          2E 

 احلل الصحيح هلذا النظام هو:
                                      (

𝑥1

𝑥2
) = (

10.00
1.000

) 
سنفرتض اآلن أننا سنحل هذا النظام ابستخدام طريقة جاوس للحذف مستخدمني دقة حساب من أربع خاانت 

 حيث: 2E→1E21m-2Eعشرية. لكى نصفر العنصر األول من الصف الثاىن فإننا نستخدم العملية: 
                                           𝑚21 =

5.291

0.003000
= 1763.6 

 ويصبح نظام املعادالت اجلديد كالتاىل: .21m=1764.وابستخدام التقريب ألربع خاانت عشرية يصبح هذا الثابت: 
                                   59.17=2x+59.141x0.003000 

                                104400-=2x104300- 
 التالية: 2xو  1xومنها حنصل على قيم املتغريات 

                                       (
𝑥1

𝑥2
) = (

−10.00
1.001

) 
. لقد مت حساب 10بدال من  -10الىت أصبحت  1xوخطأ كبريا جدا ىف قيمة  2xحيث يوجد خطأ صغري ىف قيمة 

        من املعادلة التالية: 1xقيمة 
                                𝑥1 ≈

59.17−(59.14)(1.001)

0.003000
= −10.00                  

 59.14/0.003000≈20000ىف البسط مت ضربه ىف القيمة  2xىف قيمة  0.001حيث ما حدث هنا هو أن اخلطأ 
 . ىف عدم وجود هذا اخلطأ ستكون: 1xمما تسبب ىف هذا اخلطأ الكبري ىف قيمة 

                                𝑥1 ≈
59.17−(59.14)(1)

0.003000
= 10.00                  

لقد أوضح هذا املثال خطورة أن يكون العنصر احملورى أو القطرى ىف أى مرحلة من مراحل احلل ابستخدام طريقة 
جة مثل هذا اخلطأ أخطر من ذلك جاوس حلذف املتغريات صغريا جدا حيث ىف النظم الكبرية من املمكن أن تكون نتي

بدءا من  iىف احلل بطريقة جاوس سننظر ىف كل عناصر العمود  iبكثري. لكى نتجنب مثل هذا اخلطأ فإننا عند اخلطوة 
 nحىت آخر عنصر  iتتغري من  j)حيث  jiaحىت آخر عنصر ىف هذا العمود حبثا عن أكرب عنصر  iiaالعنصر القطرى 

. وميكن التعبري عن iiaىف هذا العمود( ونستبدل الصف الذى يقع به هذا العنصر مع الصف الذى به العنصر القطرى 
 ذلك كما يلى:

                                          |𝑎𝑝𝑖| = max
𝑖≤𝑘≤𝑛

|𝑎𝑘𝑖| 
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. الحظ أنه ىف هذه احلالة يتم االستبدال على الصفوف فقط وال Ei↔Epحيث بعدها نقوم بعملية االستبدال التالية 
 سنرى نتيجة تطبيق عملية االستبدال هذه أو عملية احملورة على املثال السابق كما يلى:يتم استبدال على أى أعمدة. 

                              59.17=2x59.14+  1x0.003000:    1E 
                                46.78=2x6.130 – 1x5.291:          2E 

 ، زابلتاىل سنقوم بعملية االستبدال كما يلى:11aأكرب من العنصر  21a=5.291ىف هذه احلالة سيكون العنصر 
                              46.78=2x6.130 – 1x5.291:          1E 
                              59.17=2x59.14+  1x0.003000:    2E 

 حيث: 2E→1E21m-2Eسنجرى العملية  21aىف هذه احلالة لكى نصفر العنصر 
                                  0.0005670=0.003000/5.291)=11a/21=(a21m 

 وسيصبح نظام املعادالت بعد هذه العملية كما يلى:
                             46.78=2x6.130 – 1x5.291:          1E 

                              59.17≈2x59.14:                          2E 
هذه الطريقة تسمى طريقة جاوس  . 2xو  1xوابلتاىل ابلتعويض العكسى سنحصل على القيم الصحيحة لكل من 

 .partial pivoting حلذف املتغريات مع احملورة اجلزئية، أو اختصارا احملورة اجلزئية
 
 خواريزم جاوس مع احملورة اجلزئية 5-4

من اجملاهيل وسنعيد كتابته هنا  nمن املعادالت ىف  nسنفرتض أن لدينا نظام عام من املعادالت يتكون من عدد 
 للتذكرة فقط:

                                      1=bnxn1a+… ……+ 2x12+a1x11:  a1E 
                                         2=bnxn2a+… ……+ 2x22+a1x21:  a2E 

                                        Ei:   ….  ….  …….   ……..   …… 
                                         n=bnxnna+… ……+ 2x2n+a1x1nEn:  a 

هى مصفوفة معامالت النظام وهى مصفوفة مربعة  A، حيث Ax=bوالذى ميكن كتابته ىف صورة املصفوفة كما ذكران 
nxn  وx  هى متجه اجملاهيل وb  هى مصفوفة الثوابت. سنقدم هنا خطوات إجراء مثل هذا اخلواريزم حبيث ميكن

 الب.للقارىء أن يرتجم هذه اخلطوات أبى لغة برجمة يريدها مثل املات
 .bالىت متثل بعد هذه املصفوفة، ومصفوفة الثوابت  nو  Aالدخل هلذا اخلواريزم سيكون مصفوفة املعامالت  -1
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تبني  errالذى ميثل متجه احللول من عدد من العناصر، أو رسالة خطأ  xنتيجة هذا اخلواريزم ستكون املتجه  -2
 أن هذا اخلواريزم ال ميكن تنفيذه بسبب خطأ معني ويتم بيان هذا اخلطأ.

وهى حلقة على األعمدة تبدأ من العمود األول مث   nالىت تتغري من واحد إىل k: متغريها هو احللقة األوىل -3
 )قبل األخري(. n-1الثاىن وهكذا حىت العمود 

)األخري( عن العنصر ذو القيمة العظمى  n الصف رقم حىت kبدءا من الصف رقم  kسنبحث ىف هذا العمود  -4
 كالتاىل:  amaxوقيمته العظمى  imوسنحدد رقم هذا الصف 

                    𝑎𝑚𝑎𝑥 = max
𝑘≤𝑖≤𝑛

|𝑎𝑖𝑘|  وim  هى رقم الصف الذى سيحتوى القيمةamax. 
ووجدان  kبدءا من الصف رقم  kفإن ذلك يعىن أنه قد مت حبث كل عناصر العمود  amax|=0|إذا كانت  -5

وابلتاىل فال يوجد  singularأحادية  Aأن كل هذه العناصر تساوى أصفار، وهذا يعىن أن هذه املصفوفة 
تبني أن  املصفوفة أحادية ويتم اخلروج من الربانمج. جيب أن نتذكر أنه من  errحل وجيب إعطاء رسالة خطأ 

 أحادية أو أن حمددها ال يساوى الصفر.غري  Aشرط أن يكون هلذا النظام حال أن تكون املصفوفة 
أنه ابلبحث وجد أن  im=kمباشرة. معىن أن  9ننتقل إىل اخلطوة رقم  5ىف اخلطوة رقم  im=kإذا كانت   -6

)الذى بدأت عنده عملية البحث( هو الذى حيتوى العنصر ذو القيمة العظمى ولذلك فإنه ال  kرقم الصف 
 للبدأ ىف عملية استبدال الصفني. 7ننتقل إىل اخلطوة  im≠kإذا كانت  حاجة الستبدال الصفوف.

 im,ja↔k,jaكما يلى:   kمع عناصر الصف رقم  im( سنستبدل كل عناصر الصف رقم k≠imهنا )عندما  -7
 .nحىت  kمن  jلكل قيم 

. ىف بعض األحيان imb↔kbىف نفس الصف أيضا كالتاىل:  bال تنسى أن جترى االستبدال على القيمة الثابتة  -8
. ىف هذه احلالة لن حنتاج إىل اخلطوة Aكصف إضاىف على ميني املصفوفة   bيفضل البعض إحلاق عمود الثوابت 

 .n+1حىت  kستتغري من  jكما هى سوى أن   7وستكون اخلطوة  8
قد متت وهى ما  kمع الصف رقم  kحىت هنا تكون عملية استبدال الصف الذى حيتوى القيمة العظمى ىف العمود 

. واآلن kله أكرب قيمة مطلقة ىف العمود  kkaيسمى بعملية احملورة، حيث ىف هذه احلالة نكون قد أتكدان أن العنصر 
، عن طريق الضرب ىف معامل الضرب والطرح كما k+1بدءا من الصف رقم  k سنبدأ ىف عملية تصفري عناصر الصف

   ىف اخلطوة التالية مع مالحظة أن احللقة األوىل مل تنتهى بعد وما زلنا ىف داخلها:
 kسنبدأ من هنا حلقة اثنية داخل احللقة األوىل إلجراء عملية التصفري على كل عناصر العمود  :احللقة الثانية -9

 الصف حىت k+1 الصف تتغري من iحيث  i، ومتغري هذه احللقة هو nوحىت الصف  k+1بدءا من الصف 
n.  
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𝑎𝑖𝑗 ىف هذه احللقة سنحسب: هذه احللقة ىف داخل احللقة الثانية. احللقة الثالثة -10 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑚𝑎𝑘𝑗  حيث
m  التاىل: هى معامل الضربkka/ikm=a،  حيثj تتغري من العمودk    العمودحىت n.  الحظ أنm 

 . kmb-i=bibأيضا  وال تنسى أن حتسب تكون اثبتة على الصف الواحد.
 هناية احللقة الثالثة. -11
 هناية احللقة الثانية. -12
 هناية احللقة األوىل. -13
ىف الصورة املثلثة العلوية وميكننا البدء ىف مرحلة التعويض العكسى  Aإىل هنا تنتهى مرحلة وضع املصفوفة  -14

 .xnإلجياد قيم اجملاهيل بدءا من آخر جمهول 
 .nna/n=bnxتساوى:  nxكما رأينا ستكون قيمة  -15
حىت الصف األول وىف كل  n-1تتغري من الصف  iحيث  iاحللقة الرابعة: هذه احللقة سيكون متغريها هو  -16

 كما يلى:  ixمرة حنسب قيمة 
                          𝑥𝑖 = (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1 )/𝑎𝑖𝑖                              

 هناية احللقة الرابعة. -17
 .xخروج من الربانمج وطباعة املتجه  -18

 مباشرة وهى: amaxحساب   هناك دالة جاهزة ىف ماتالب ميكن استخدامها ل
                                       [amax, im]=max(abs(A(k:n,k))) 

عن أكرب قيمة مطلقة ويضعها  nحىت الصف  kبدءا من الصف   Aمن املصفوفة  kحيث تبحث هذه الدالة ىف العمود 
 .imويضع رقم الصف الذى وجدت فيه هذه القيمة العظمى ىف  amaxىف 
 

مقرتح لتنفيذ خواريزم جاوس حلذف املتغريات مع احملورة. ابلطبع ميكن للقارىء أن يضع مقرتحة الربانمج التاىل عبارة عن 
 سواء بلغة املاتالب أو أى لغة أخرى.

1- %program to solve a system of linear equations 
2- clear ; 
3- format short  
4- a = input([' Enter The Array of Coefficients a= ']); %e.g [1 2;3 4] 
5- b = input([' Enter The Arrays of Constants b = ' ]) ; 
6- n = size(a,1) ; 
7- A = [ a , b ] ; % indent a and b in a single matrix 
8- for k=1:n %loop on the columns 
9- [amax, im]=max(abs(A(k:n,k))); 
10- if amax==0 
11-    disp('matrix is singular, no possible solution'); 
12-    break; 
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13- end 
14- im=im+k-1; 
15- if im~=k 
16-     T = A(k,:); 
17-     A(k,:) = A(im,:); 
18-     A(im,:) = T; 
19- end  
20- for i=k+1:n 
21-   A(i,k:n+1)=A(i,k:n+1)-(A(i,k)/A(k,k))*A(k,k:n+1); 
22- end 
23- end % end of triangularization of the matrix 
24- if A(n,n)==0 
25-     disp('matrix is singular, no possible solution ann=0'); 
26-     break; 
27- end 
28- x(n)=A(n,n+1)/A(n,n); %start of backward substitution  
29- for i=n-1:-1:1 
30-    x(i)=(A(i,n+1)-sum(A(i,i+1:n).*x(i+1:n)))/A(i,i);    
31- end 
32- disp(x) 

 
 من صحته حنصل على ما يلى:بتنفيذ بعض األمثلة السابقة على نفس الربانمج للتحقق 

 :3-5ابلنسبة للمثال 
                              59.17=2x59.14+  1x0.003000:    1E 

                                46.78=2x6.130 – 1x5.291:          2E 
>> GElimination 
Enter The Array of Coefficients a= [0.003 59.14;5.291 -6.130] 
Enter The Arrays of Constants b = [59.17;46.78] 
x = 
    10     1 

 وهى نفس اإلجابة الىت حصلنا عليها ابحلل اليدوى.
 :3-5ابلنسبة للمثال 

                                8-=  4x – 3x2+  2x – 1:   x1E 
                                20-=  4x3 – 3x3+  2x2 – 1x2:   2E 

                                  2-=              3+ x 2+ x 1:   x3E 
                                    4=  4x3 – 3x4+  2x – 1:   x4E 

>> GElimination 
 Enter The Array Coefficients a= [1 -1  2 -1 ;2 -2  3 -3 ; 1 1 1 0 ;1 -1 4 3 ] 
 Enter The Arrays Constants b = [-8;-20;-2;4] 
x = 
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   -7.0000    3.0000    2.0000    2.0000 
وهى نفس اإلجابة الىت حصلنا عليها ابحلل اليدوى أيضا. وميكن للقارىء التجربة مع أمثلة أخرى أو نظم املعادالت 

 الىت سنقدمها ىف متارين هناية الفصل.
 
 مصفوفتني علوية وسفلية حتليل املصفوفات إىل 5-5

، حيث املصفوفة العلوية هى املصفوفة الىت تكون upperإىل مصفوفتني علوية  Aإذا أمكن حتليل مصفوفة املعامالت 
، حيث املصفوفة السفلية هى املصفوفة الىت lowerعناصرها الىت حتت القطر الرئيسى تساوى أصفار، وأخرى سفلية 

تساوى أصفار مع كون كل عناصر القطر الرئيسى تساوى وحايد، فإنه ميكن استخدام  كل عناصرها فوق احملور الرئيسى
 ذلك ىف حل نظام املعادالت اخلطية بطريقة أكثر كفاءة كما سنرى. لتوضيح ذلك سنقدم املثال التاىل:

 
 4-5مثال 

 إفرتض النظام اخلطى التاىل:
                               4=4x3+     2+x1x 

                                 1=4+x3x-2+x1x2 
                               3-=4x+23x-2x-1x3 
                                 4=4x-3x+32x+21x- 

ميكن ابستخدام طرق اجلرب اخلطى الىت من املفروض أن يكون سبق دراستها أو ميكن مراجعتها ىف أى كتاب عن اجلرب 
لنظام املعادالت السابق ىف صورة مصفوفتني علوية وسفلية  Aأن نضع مصفوفة املعامالت  (2)أنظر الفصل  اخلطى

 كما يلى:

                       𝐴 = (

1     1     0     3
2     1  − 1    1
3 − 1 − 1    2

−1     2    3  − 1

) = (

1   0   0   0
2   1   0   0
3   4    1  0

−1 − 3  0 1 

) (

1   1   0   3
0 − 1 − 1 − 5

0   0   3   13
0  0  0 − 13

) = 𝐿𝑈 

 هذا التحليل ملصفوفة املعامالت يساعد ىف حل نظام املعادالت السابق كما يلى:

                               ( 

1     1     0     3
2     1  − 1    1
3 − 1 − 1    2

−1     2    3  − 1

) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) = (

8
7

14
−7

) 

 كما يلى:  LUx=bعلى الصورة والذى ميكن كتابته 
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                               (

1   0   0   0
2   1   0   0
3   4    1  0

−1 − 3  0 1 

) (

1   1   0   3
0 − 1 − 1 − 5

0   0   3   13
0  0  0 − 13

) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) = (

8
7

14
−7

) 

 وميكن كتابة املعادلة السابقة كما يلى: Ly=bوابلتاىل فإن  y=Uxىف املعادلة السابقة سنضع   

                                  (

1   0   0   0
2   1   0   0
3   4    1  0

−1 − 3  0 1 

) (

𝑦1

𝑦2

𝑦3

𝑦4

) = (

8
7

14
−7

) 

 كما يلى:  yابلتعويض األمامى ىف املعادلة السابقة ميكن إجياد املتجه    

                                        (

𝑦1

𝑦2

𝑦3

𝑦4

) = (

8
−9
26

−26

) 

 كما يلى:  Ux=yىف حل املعادلة  yبذلك ميكن استخدام املتجه      

                                  (

1   1   0   3
0 − 1 − 1 − 5

0   0   3   13
0  0  0 − 13

) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) = (

8
−9
26

−26

) 

 :xحيث ابلتعويض العكسى ميكن حساب املتجه 

                                   (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) = (

3
−1
0
2

) 

إن احلل هبذه الطريقة قد يبدو مطوال بعض الشىء عند مقارنته بطريقة احلل ابستخدام طريقة جاوس حلذف املتغريات 
ىف الكثري من التطبيقات العملية يكون نظام مع احملورة، ولكنه به خاصية مهمة تفضل استخدامه ىف بعض املواقف. 

يتغري بتغري ظروف التطبيق، واملطلوب  bبه مصفوفة املعامالت اثبتة وال تتغري ولكن متجه الثوابت  Ax=b املعادالت
ىف هذه احلالة لو استخدمنا طريقة جاوس فإنه البد من إجراء  .bمع كل قيمة مناظرة للمتجه  xهو إجياد املتجه 

متاما. ولكن مع استخدام طريقة التحليل كما لو كانت مسألة جديدة   bعمليات جاوس للحذف مع كل قيمة للمتجه 
مرة واحدة فقط، وهذا التحليل نفسه يتم استخدامه مع كل قيمة للمتجه  Aالعلوى السفلى فإنه سيتم حتليل املصفوفة 

b  دون احلاجة إلجراء التحليل من جديد وذلك ألن التحليل ال يتعامل مع املتجهb  ولكن طريقة جاوس كانت تتعامل
  أثناء عمليات احلذف للمتغرات واستبدال املعادالت. bمع املتجه 

العمليات )ضرب وقسمة  عدد هناك ميزة أخرى ىف استخدام الصورة احملللة ملصفوفة املعامالت حيث أنه من املعروف أن
هى عدد عناصر املصفوفة ويرمز لذلك ىف املراجع  nحيث  3nومجع وطرح( الالزمة إلجراء طريقة جاوس تتناسب مع 

. عندما تكون املصفوفة ىف صورة مثلثة علوية فإن حل النظام سيتطلب عدد من العمليات ىف هذه احلالة  3O(n(ابلرمز 
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ى . كما رأينا ىف املثال السابق عند حتليل مصفوفة املعامالت إىل مصفوفة مثلثة علوية وأخر 2O(n(، أى 2nيتناسب مع 
أى أن العدد الكلى للعمليات  2nسفلية فإن احلل سيكون من خطوتني كل منهما سيتناسب فيه عدد العمليات مع 

ىف حالة جاوس إىل  3O(n(سيقل من  Ax=bاملطلوبة حلل النظام . أى أن عدد العمليات n)2O(سيكون أيضا 
)2O(n  وهذه ميزة كبرية جدا ابلذات  رة العلوية السفلية،ىف حالة استخدام الصورة احملللة ملصفوفة املعامالت إىل الصو

أى أن هناك  3100=1000000بينما  2100=10000فإن  =100nفمثال عندما تكون  كبرية.  nعندما تكون 
ىف العمليات املطلوبة. رمبا يقول البعض أن عملية حتليل املصفوفة إىل الصورة العلوية السفلية  %99ختفيض يصل إىل 

LU  3(حتتاج لعمليات أيضا، وهذا صحيح فهى حتتاج لعمليات تتناسب معO(n ولكن العزاء هو عند استخدامها ،
 حيث ىف هذه احلالة سيتم التحليل ملرة واحدة فقط. bمع النظم الىت هلا العديد من مصفوفة الثوابت 

 bة وجود أكثر من متجه للثوابت بطريقة أكثر سرعة ىف حالعلى الرغم من ذلك فإنه ميكن استخدام طريقة جاوس 
ولكنها ابلطبع لن تكون أسرع من طريقة حتليل مصفوفة املعامالت إىل مصفوفة علوية سفلية. تعتمد هذه الطريقة على 
إحلاق كل متجهات الثوابت على ميني مصفوفة املعامالت مث يتم إجراء مرحلة حذف املتغريات ابستخدام طريقة جاوس. 

ة التعويض العكسى ابستخدام كل متجه من متجهات الثوابت على حده، وسنوضح ذلك ابملثال بعد ذلك تبدأ مرحل
   التاىل:

 
 5-5مثال 

 حيث: Ax=bنظام املعادالت استخدم طريقة جاوس مع احملورة حلل  

      𝐴 =   (
6 −4 1

−4 6 −4
1 −4 6

𝑏1و     ( = (
−14
36
6

𝑏2و      ( = (
22

−18
7

)              

 كما يلى:  Aعلى ميني املصفوفة  b2و  b1سيكون احلل بنفس طريقة جاوس السابقة حيث سنقوم إبحلاق املتجهني 

                            (
6 −4 1

−4 6 −4
1 −4 6

    
−14
36
6

    
22

−18
7

) 

واجلمع مع  (2/3)أول خطوة من مرحلة احلذف أو تصفري معامالت العمود األول ستكون بضرب الصف األول ىف 
ونضع ىف الصف  واجلمع مع الصف الثالث (1/6-)، وبضرب الصف األول ىف ونضع ىف الصف الثاىن الصف الثاىن

 لنحصل على املصفوفة التالية: الثالث

                            (

6 −4 1
0 10/3 −10/3
0 −10/3 35/6

    

−14
80/3
25/3

    

22
−10/3
10/3

) 

 مع الصف الثالث ونضع ىف الصف الثالث لنحصل على املصفوفة التالية: اخلطوة الثانية سنجمع الصف الثاىن
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                            (

6 −4 1
0 10/3 −10/3
0 0 5/2

    
−14
80/3

35
    

22
−10/3

0
) 

ىف مرحلة التعويض العكسى سنستخدم املتجه املوجود ىف العمود الرابع ىف املصفوفة السابقة حلساب متجه احلل املقابل 
 :x1له 

                                                 𝑥1 = (
10
22
14

) 

 كما يلى:  x2ونستخدم العمود اخلامس ىف املصفوفة السابقة حلساب متجه احلل الثاىن 

                                                 𝑥2 = (
3

−1
0

) 

 
 حل نظام املعادالت اخلطية ابستخدام ماتالب مباشرة 5-6

 Aحيث  linsolve(A,b)يوفر املاتالب طرق مباشرة حلل أى نظام خطى من املعادالت وأول هذه الطرق هى الدالة 
هى متجه الثوابت، وميكن التحقق من ذلك ابلتطبيق على األمثلة السابقة ىف ماتالب مباشرة  bمصفوفة املعامالت و 

 كما يلى:
>> A=[1 -1 2 -1 ;2 -2 3 -3 ; 1 1 1 0 ;1 -1 4 3 ]; 
>> b=[-8;-20;-2;4]; 
>> X = linsolve(A,b) 
X = 
   -7.0000 
    3.0000 
    2.0000 
    2.0000 

تستخدم حتليل مصفوفة املعامالت إىل مصفوفة مثلثة علوية وأخرى سفلية مع احملورة اجلزأية للحصول  ()linsolveالدالة 
على النتيجة. وطاملا أنه سيستخدم احملورة اجلزأية فإن النتيجة ستكون ىف الغالب دقيقة جدا ألن احملورة تتجنب أخطاء 

                             التقريب كما رأينا. أنظر إىل املثال التاىل أيضا:
>> A=[0.003 59.14;5.291 -6.130]; 
>> b=[59.17;46.78]; 
>> X=linsolve(A,b) 
X = 
    10 
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     1 
ميكن استخدام ماتالب حلساب حل نظام املعادالت اخلطية ابستخدام معكوس مصفوفة املعامالت. حنن نعلم من اجلرب 
اخلطى أن معكوس أى مصفوفة هى مصفوفة لو مت ضرهبا ىف املصفوفة األصلية كانت النتيجة هى مصفوفة الوحدة. أى 

لوحدة. بكتابة نظام املعادالت اخلطية ىف صورة هى مصفوفة ا Iو  Aهى معكوس املصفوفة  A-1حيث  I1-AA=أن 
. أى أنه ميكن احلصول على b1-x=Aحنصل على  Aفإنه بضرب الطرفني ىف معكوس املصفوفة  Ax=bاملصفوفية 

. ميكن التعبري عن ذلك ىف Aمن اليسار ىف معكوس مصفوفة املعامالت  bبضرب متجه الثوابت  xمتجه اجملاهيل 
 ماتالب كما يلى:

>> A=[0.003 59.14;5.291 -6.130]; 
>> b=[59.17;46.78]; 
>> X=inv(A)*b 
X = 
   10.0000 
    1.0000 

 ىف ماتالب كما يلى: x=A\bوميكن استخدام عملية القسمة العكسية 
 
>> A=[0.003 59.14;5.291 -6.130]; 
>> b=[59.17;46.78]; 
>> x=A\b 
x = 
    10 
     1 

 6-5مثال 
 والطرق املباشرة ىف ماتالب للحصول على حل جملموعة املعادالت اخلطية التالية: استخدم طريقة جاوس

                                                 7=       2x7-          1x10 
                                             3.901=3x+62x+2.0991x3- 

                                                    6=3x5+ 2x-             1x5 
 احلل اليدوى الصحيح هلذا النظام هو:

                                                        𝑋 = (
0

−1
1

) 

 السابق:ابستخدام طريقة جاوس مع احملورة حنصل على ما يلى ابلتطبيق املباشر ىف اخلواريزم 
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>> GElimination 
 Enter The Array of Coefficients a= [10 -7 0;-3  2.099  6; 5 -1 5] 
 Enter The Arrays of Constants b = [7;3.901;6] 
    0.0000   -1.0000    1.0000 

 وهى نتيجة صحيحة متاما.
 ابستخدام طريقة معكوس املصفوفة مباشرة ىف ماتالب حنصل على:

>> A=[10 -7 0;-3  2.099 6; 5 -1 5]; 
>> b=[7;3.901;6]; 
>> X=A\b 
X = 
     0 
    -1 
     1 

 وهى نتيجة صحيحة متاما أيضا.
 :()linsolveابستخدام الدالة 

>> A=[10 -7 0;-3  2.099 6; 5 -1 5]; 
>> b=[7;3.901;6]; 
>> linsolve(A,b) 
ans = 
     0 
    -1 
     1 

 إستخدم أى طريقة تفضلها. وهى نفس النتيجة أيضا.
 
 أصالة أو تفرد احلل 5-7

كلمة أخرية نضيفها هنا قبل االنتهاء من هذا الفصل وهى عن شروط احلصول على حل، وحل فريد جملموعة املعادالت 
 جيب أال فة املعامالتاخلطية. لقد ذكران من قبل أنه لكى يكون هناك حل هلذا النظام من املعادالت اخلطية فإن مصفو 

ساوى صفر، رب اخلطى أن املصفوفة املتفردة يكون حمددها ي)وحنن نعرف من اجل استثنائية، أو singularتكون متفردة 
مصفوفة املعامالت متفردة فإنه إما أنه لن يكون هناك حل على اإلطالق، أو سيكون هناك  وإذا كانت (A|=0|مبعىن 

 عدد الهنائى من احللول اعتمادا على متجه الثوابت. إفرتض مثال املعادلة:
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                                                 3=2+x1x2  
 2x+21x4=6                               واملعادلة:        

توجد عالقة بني املعادلتني حيث أن املعادلة الثانية ميكن احلصول عليها من املعادلة األوىل بضرهبا ىف اثنني، وابلتاىل فإن 
حتقق املعادلة األوىل ستعترب حال للمعادلة الثانية، وابلطبع هناك ماال هناية من هذه  2xو  1xأى قيمتني لكل من 

 احللول.
 أنظر أيضا للمعادلتني التاليتني:

                                          3=2+x1x2 
 2x+21x4=0                                واملعادلة:

اثنني حنصل على نفس الطرف األيسر من املعادلة األوىل، مما يعىن أن الطرف األيسر ىف بقسمة املعادلة الثانية على 
املعادلتني سيكون نفسه والطرف األمين خمتلف، وهذا يعترب تعارض سيتسبب ىف عدم وجود حل على اإلطالق 

 للمعادلتني.
ددها ال يساوى الصفر متاما ولكنه قريب أيتى هنا سؤال مشروع وهو ماذا لو كانت املصفوفة قريبة من التفرد، أى أن حم

من الصفر جدا، أو مبعىن آخر صغريا جدا؟ لذلك فنحن حباجة هنا إىل مقياس نقيس به حمدد املصفوفة لنحكم عليه 
ورمزه ىف معظم املراجع هو  matrix normإذا كان صغريا أم ال. هذا املقياس أو املرجع يسمى معيار املصفوفة أو 

‖𝐴‖ احلالة نقول أن حمدد املصفوفة صغري إذا كان:. وىف هذه 
                                        |𝐴| ≪ ‖𝐴‖ 

 هناك العديد من املعايري املعرفة ىف املطبوعات املتخصصة والىت منها التعريف التاىل:
                                                 ‖𝐴‖ = √∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 

ملدى تكيف املصفوفة وهو رقم والذى يساوى اجلذر الرتبيعى جملموع مربعات مجيع عناصر املصفوفة. هناك مقياس رمسى 
 ويعطى ابملعادلة التالية: matrix condition numberتكيف املصفوفة 

                                               𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐴) = ‖𝐴‖‖𝐴−1‖ 
من الواحد فإن املصفوفة تكون جيدة التكيف، ويزداد مع زايدة درجة سوء التكيف، حىت يصل  إذا كان هذا الرقم قريبا

إىل ماالهناية عندما تكون املصفوفة متفردة. الحظ أن هذا الرقم ال يكون وحيدا ولكنه سيعتمد على طريقة اختيار 
وقت وابلذات للمصفوفات الكبرية. . لسوء احلظ فإن حساب رقم التكيف أيخذ الكثري من احلساب والnormاملعيار 

  معظم األحيان يكفى لقياس تكيف املصفوفة أن يتم مقارنة حمددها مع مقادير عناصرها.لذلك ىف
عندما تكون مصفوفة نظام املعادالت سيئة التكيف يكون حل هذا النظام حساسا جدا للتغريات الصغرية جدا ىف 

 نظام املعادالت التاىل:عناصر مصفوفة املعامالت، ونبني ذلك بفرض 
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                                  3=2+x1x2 
                                    0=2x+1.0011x2 
 =|A|2)1.001(-2)1=(0.002. الحظ أن حمدد املصفوفة 2x=-3000و  1x=1501.5هذا النظام له احلل التاىل: 

أحد عناصر وهو أصغر كثريا جدا من عناصر املصفوفة، ولذلك فهذا النظام للمعادالت سىء التكيف. إذا قمنا بتغيري 
و  1x=751.5فإن حلول النظام ستصبح  2x+1.0021x2=0املصفوفة تغريا بسيطا أبن جنعل املعادلة الثانية كالتاىل: 

1500-=2x 2تغيري ىف معامل املتغري  %1. الحظ كيف أنx  وهذا ابلطبع سيعتمد  تغيري ىف احلل، %100نتج عنه
لذلك فإنه ىف احلاالت الىت نشك فيها ىف سوء تكيف النظام فإننا نقوم حبساب حمدد  0على مدى سوء تكيف التظام

 مصفوفة املعامالت ونقارنه مبقدار عناصر هذه املصفوفة لنقيم مدى سوء تكيف املصفوفة.
 
 متارين 5-8

جاوس العادية يدواي، مث طريقة جاوس مع احملورة يدواي، مث برانمج جاوس للحذف للتحقق من احلل استخدم طريقة  -1
 لنظم املعادالت التالية واذكر أى فرق إن وجد:

 
 x    2x5-    1x+3=7     (أ)

    6=3x20+           1x10  
    4=3x-             1x5 

 3x-        2+x    1x=1     (ب)
    2=3x4+      2+x     1x  
    3=3x2+     2x-    1x2 

 3x2+        2x3-    1x2=5     (ت)
    14=3x6-      2x2+     1x4-  
    8=3x4+       2x2+    1x2 

      x        2x+3=6        (ث)
       4=3x-      2x2-     1x  
       5=3+x     2x-     1x 

التقريب ألقرب ثالث خاانت عشرية حلل نظم املعادالت اخلطية التالية استخدم طريقة جاوس بدون ومع احملورة مع  -2
 يدواي وحتقق ابستخدام الربانمج وقارن مع احلل الصحيح املوضح:

 2x+58.91x0.03=59.2  (أ)
 47.0=2x6.10-1x5.31 
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 .2x=1و  1x=10احلل الصحيح هو                      
   2x+0.031x58.9=59.2  (ب)

 47.0=2x+5.311x6.10- 
 .2x=10و  1x=1احلل الصحيح هو 

 3x+142x12.1-1x3.03=-119    (ت)
     120=3x7-2x12.1+ 1x3.03-    

139   -+21x3=214.2x-16.11x 
 .3x=1/7و  2x=10و  1x=0احلل الصحيح هو 

 أعد التمرين السابق مستخدما التقريب خلمس خاانت عشرية. -3
. أى bعدل برانمج خواريزم جاوس الذى ىف هذا الفصل حبيث ميكن استخدامه مع أى عدد من متجهات الثوابت  -4

يتم إدخال مصفوفة املعامالت، مث متجهات الثوابت وعددها، ويعطى الربانمج جمموعة من متجهات احللول مساوية 
 لعدد متجهات الثوابت.

 و سيئة التكيف، أو جيدة التكيف عن طريق حساب حمدد كل منها:صنف املصفوفات التالية كمصفوفات متفردة، أ -5

𝐴    (أ) = (
1 2 3
2 3 4
3 4 5

) 

𝐴    (ب) = (
2.11 −0.80 1.72

−1.84 3.03 1.29
−1.57 5.25 4.30

) 

𝐴    (ت) = (
2 −1 0

−1 2 −1
0 −1 2

) 

𝐴    (ث) = (
4 3 −1
7 −2 3
5 −18 13

) 

 استخدم طريقة جاوس للحذف مع احملورة حلل النظام املتعدد التاىل: -6

      𝐵 = (

1 0
0 0
0 1
0 0

)                     𝐴 = (

2 0 −1
0 1 2

−1 2 0
    

0
0
1       

    0 0     1 −2

)   

 :(2 ,4)و  (31 ,3)و  (35 ,1)و  (10 ,0)حدد معامالت كثرية احلدود التالية والىت متر عرب النقاط  -7
                 3x3+a2x2x+a1+a0y=a 

 .(2- ,6)و  (2 ,5)و  (3 ,3)و  (1 ,1)و  (1-,0)حدد كثرية احلدود من الدرجة الرابعة الىت متر خالل النقاط التالية:  -8
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6الفصل   
 حلل نظم املعادالت اخلطية   iterative الطرق التكرارية

 
تعترب طرقا مباشرة إلجياد احلل، وتتميز هذه  طية الىت رأيناها ىف الفصل اخلامسطرق احلل ألى نظام من املعادالت اخل

الطرق أبهنا تصل إىل احلل النهائى بعدد حمدد من اخلطوات، وحيث أن احلاسب يعمل حسب دقة حمددة نتيجة العدد 
احملدد خلاانت متثيل األرقام فإن احلل الناتج البد سيكون به خطأ معني سيتوقف على الطريقة املستخدمة، ولو فرض 

 احلاسب ميكنه أن يعمل بدقة متناهية ىف متثيل األرقام لتوصلت هذه الطرق إىل احلل الصحيح متاما. جدال أن
بتخمني حل معني، على العكس من ذلك، فإن الطرق التكرارية الىت نقدمها هنا، والىت تسمى ابلطرق غري املباشرة، تبدأ 

التغري ىف احلل  يصبح مت ختمينه ىف خطوات متتالية حىت وبطريقة تكرارية حتاول هذه الطرق التحسني من هذا احلل الذى
مع التقدم ىف هذه اخلطوات صغريا، حيث عندها نوقف اخلطوات ويكون هذا احلل األخري هو احلل املقدم جملموعة 
املعادالت. هذه اخلطوات التكرارية من املمكن أن يكون عددها كبريا جدا، ولذلك فإن هذه الطرق تكون أبطأ كثريا 

اجلدير ابلذكر أن هذه الطرق ال تعتمد على قيمة احلل االبتدائى الذى نبدأ به حماوالت احلل. كما  من الطرق املباشرة.
على الرغم من ذلك فإن  أن هذه الطرق من املمكن أال تصل إىل حل، مبعىن أن احللول تتباعد مع تكرار احملاوالت.

 علها هى األفضل عند حل مسائل معينة:هذه الطرق يكون هلا املميزات التالية الىت جت
، ولذلك فإن هذه الطرق تكون معظم عناصر املصفوفة تساوى أصفارا Sparseالعناصر  ةىف املصفوفات املتناثر  -1

حسابيا مما يوفر وقتا ىف احلساب وىف مساحة التخزين  تسمح بتخزين العناصر غري الصفرية فقط والتعامل معها
وهناك وذلك على العكس من الطرق املباشرة الىت ال متيز بني العناصر الصفرية وغري الصفرية ىف احلساب. 

 الكثري من التطبيقات الىت تكون مصفوفاهتا متناثرة.
أن كل حماولة للحل تكون أصح من احملاولة  امليزة الثانية أن الطريقة التكرارية تكون ذاتية التصحيح، مبعىن -2

 السابقة هلا.
امليزة الثالثة أن الطرق التكرارية ال تغري من قيم عناصر املصفوفة األصلية، على العكس من الطرق املباشرة فإهنا  -3

 تغري من قيم عناصر املصفوفة األصلية بل وىف ترتيب الصفوف كما رأينا ىف الفصل السابق.
وبعد ذلك حنسب اخلطأ الناتج، أما ىف الطرق التكرارية فإنه شرة البد من السري فيها حىت هنايتها ىف الطرق املبا -4

يتوقف الربانمج، ولذلك من املمكن  أ وعند وصول اخلطأ إىل قيمة مناسبةبعد كل حماولة يتم حساب اخلط
 توفري الكثري من الوقت الالزم للحل.
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من عيوب الطرق التكرارية أهنا قد ال تصل إىل حل، مبعىن أن احللول تتباعد مع تكرار اخلطوات، واملثري أنه إذا تباعدت 
آخر ستتقارب احللول وتصل الطريقة إىل حل هنائى. هذه  فإنه مع حل ابتدائىاحللول مع البداية حبل ابتدائى معني، 
 ، مبعىن أن معظم عناصرها مرتكزة حول القطر.املصفوفة مسيطرة قطراي ل إذا كانتالطرق تكون مضمونة الوصول إىل ح

مقدار العنصر القطرى أكرب من أو  يكون أى صف فيها إذا كان ىفأبهنا مسيطرة قطراي  Aوميكن تعريف املصفوفة 
 يساوى جمموع عناصر هذا الصف األخرى، وميكن التعبري عن ذلك ابملعادلة التالية:

(6-1)                                       |𝑎𝑖𝑖| = ∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

 iوذلك لكل قيم     

 
 التكرارية Jacobi طريقة جاكوىب 6-1

والىت حلها هو  3x+1=0لتوضيح هذه الطريقة، والطرق التكرارية على وجه العموم، سنفرتض حل املعادلة البسيطة 
 الطريقة التكرارية لنرى كيفية تطبيق هذه الطرق.، ولكننا سنطبق عليه x=(-1/3)ببساطة 

 املعادلة السابقة ميكن وضعها على الصورة التالية:
                                 2x=-x-1                    

 كما يلى:  xومنها ميكن كتابة 
                                                x=-0.5x-0.5 

 kx0.5-=1k+x-0.5                    التكرارية التالية:أو ابلصورة 
فقط ىف الطرف األيسر وابقى املعادلة ىف الطرف األمين.  xأخرى حنول املعادلة إىل  أو ما حدث هنا هو أننا بصورة

 0.5-مضروبة ىف  kعند املرحلة السابقة  xتساوى  k+1مرحلة  أى عند xالصورة التكرارية للمعادلة السابقة تعىن أن 
 . وميكن تكرار ذلك ىف خطوات متتالية كما يلى:0.5-وجمموعا عليها 

                            0x0.5-0.5-=1x 
                            0x2)0.5+(2)0.5+(0.5-=1x0.5-0.5-=2x 
                            0x3)0.5(-3-)0.5(-2)0.5+(0.5-=2x0.5-0.5-=3x 

 وهكذا ........
وابلتاىل ستصبح  -0.5، فإن هذه العملية ستؤول إىل متوالية هندسية أساسها هو 0xكما نالحظ فإنه مهما كانت قيمة 

kx  :كالتاىل 
                                         𝑥𝑘 =

−1/2

1−(−
1

2
)
= −

1

3
 

 ميكن تعميمه. أنظر مثال هلذه املعادلة:وهو احلل الصحيح للمعادلة. ولكن األمر هنا ليس هبذه السهولة وال 



 التحليل العددى                                             الفصل 6                      الطرق التكرارية حلل املعادالت التفاضلية
 

  

 112 أ.د. حممد العدوى
 

                                    x=-2x-1 
 kx2-=1k+x-1       ومنها:                      

 0x2-1-=1x             كتابتها كما يلى:  ميكن والىت
                                    0x21+2+2-)=0x2-1-(2-1-=1x2-1-=2x 
                                    0x32-22-1+2-=2x2-1-=3x 

 وهكذا ...... 
 ، وابلتاىل فهذه الطريقة لن تؤدى إىل نتيجة.0xأى أن اجملموع يتباعد بصرف النظر عن قيمة 

 دعنا اآلن نفرتض احلالة األكثر عمومية وهى نظام من املعادالت اخلطية كالتاىل:
                                       1=bnxn1+a+ … 2x12+a1x11a 

                                       2=bnxn2+a+ … 2x22+a1x21a 
                                    ……………………………. 

                                       n=bnxnn+a+ … 2x2n+a1x1na 
 تكون مصفوفة غري متفردة )حمددها ال يساوى الصفر(. Aوجيب أن نتذكر هنا أن مصفوفة املعامالت 

 فقط كما يلى: xتبدأ طريقة جاكوىب جبعل الطرف األيسر ىف كل املعادالت السابقة حيتوى 
                                         11a/)nxn1a-…  -3x13a-2x12a-1=(b1x 

                                         22a/)nxn2a-…  -3x23a-1x21a-2=(b2x 
                                   ……………………………………. 

                                   nna/)1-nx1-n,na-…  -3x3na-1x1na-n=(bnx 
فإنه جيب أال يكون أى واحد من هذه  nnaحىت  11aمن ذلك نرى أنه حيث تتم القسمة دائما على العناصر القطرية 

العناصر يساوى صفر، وإذا حدث وكان أى من هذه العناصر يساوى صفرا فالبد من تبديل املعادالت حىت تكون كل 
 Aالعناصر القطرية ال تساوى الصفر، وإذا تعذر ذلك فإن ذلك يعىن أنه لن يوجد حل هلذه املعادالت ألن املصفوفة 

 متفردة.
 من املعادالت السابقة كما يلى: xميكن كتابة الصورة العامة للمتجه 

(6-2)                                     𝑥𝑖 = (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

)/𝑎𝑖𝑖 

 .iال تساوى الصفر لكل قيم  iiaو  nإىل  1تتغري من  iحيث 
 ىف صورة تكرارية كما يلى: (2 -6وميكن كتابة املعادلة )
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(6-5)                    𝑥𝑖
(𝑘+1)

= (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

)/𝑎𝑖𝑖   حيثk=0,1, 2, … 

مسيطرة قطراي، أى أن عناصرها  Aهذه الطريقة ستتقارب إىل حل أكيد إذا كانت املصفوفة متثل مرات التكرار.  kحيث 
 ترتكز حول القطر، أما إذا كانت غري ذلك فإن الوصول للحل ال يكون أكيدا، ولكنه ممكن أحياان.

 
 1-6مثال 

 إفرتض نظام املعادالت التاىل واملطلوب إجياد حل له ابستخدام طريقة جاكوىب:

(6-6)                  (

10 𝑥1  −   𝑥2 + 2𝑥3                = 6
− 𝑥1 + 11 𝑥2 − 𝑥3 + 3𝑥4  = 25
2 𝑥1 −   𝑥2 + 10𝑥3 −    𝑥4  = −11
               3 𝑥2 −    𝑥3 +   8𝑥4  = 15

) 

ليصبح متجه عمود بدال من متجه  transposeتعىن دوران املتجه  tحيث  )=t)1, 1-, 2, 1xهذا النظام له احلل 
 املعادلة التالية: على فقط ىف الطرف األيسر حنصل xجبعل صف. اآلن بتنفيذ اخلطوة األوىل ىف طريقة جاكوىب 

(6-7)                    

 𝑥1 =
3

5
     +  

1

10
𝑥2      −

1

5
𝑥3             

 𝑥2 =
25

11
+

1

11
 𝑥1 +

1

11
𝑥3 −

3

11
𝑥4     

 𝑥3 = −
11

10
−
1

5
𝑥1 +

1

10
  𝑥2 +

1

10
 𝑥4 

 𝑥4 =
15

8
 −

3

8
𝑥2 +

1

8
 𝑥3                       

 

𝑥(0)بوضع احلل املبدئى  = (0. 0. 0. 0)𝑡 ( 7 -6والتعويض ىف املعادلة)  حنصل على𝑥(1)   :كما يلى 

(6-8                                         )

(

  
 

𝑥1
(1)

𝑥2
(1)

𝑥3
(1)

𝑥4
(1)
)

  
 
= (

0.6000
2.2727
−1.1000
1.8750

) 

 وهكذا حنصل على اجلدول التاىل بعد عشرة حماوالت: 𝑥(10)و .... 𝑥(3)و  𝑥(2)ابالستمرار ىف حساب 
                       𝑥1           𝑥2           𝑥3            𝑥4 
    k=1         0.6000    2.2727   -1.1000    1.8750 
    k=2         1.0473    1.7159   -0.8052    0.8852 
    k=3         0.9326    2.0533   -1.0493    1.1309 
    k=4         1.0152    1.9537   -0.9681    0.9738 
    k=5         0.9890    2.0114   -1.0103    1.0214 
    k=6         1.0032    1.9922   -0.9945    0.9944 
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    k=7         0.9981    2.0023   -1.0020    1.0036 
    k=8         1.0006    1.9987   -0.9990    0.9989 
    k=9         0.9997    2.0004   -1.0004    1.0006 
    k=10       1.0001    1.9998   -0.9998    0.9998 

 ملقرتح لطريقة جاكوىب هو كما يلى:االربانمج 
1- %program to solve a system of linear equations using Jacobi method 
2- clear ; 
3- format short  
4- a = input([' Enter The Array of Coefficients a= ']); %e.g [1 2;3 4] 
5- b = input([' Enter The Arrays of Constants b = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
6- n = size(a,1) ;% where a is nxn and we want n only 
7- x0 = input([' Enter The Array of first trial x0 = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
8- kmax = input([' Enter The Max number of iterations = ' ]) ;%e.g [10] 
9- X = x0; At = zeros(n,n); 
10- for i = 1:n 
11-    for j = 1:n 
12-       if j ~= i 
13-          At(i,j) = -a(i,j)/a(i,i); 
14-       end 
15-     end 
16-    Bt(i,:) = b(i,:)/a(i,i); 
17- end 
18- for k = 1: kmax 
19-     X = At*x0 + Bt; 
20-      x0 = X; 
21- end 
22- disp(X); 

 وكانت نتيجة تنفيذ هذا الربانمج لطبع آخر متجه فقط كالتاىل:
>> Jacobi 
 Enter The Array of Coefficients a= [10 -1 2 0;-1 11 -1 3;2 -1 10 -1;0 3 -1 8] 
 Enter The Arrays of Constants b = [6;25;-11;15] 
 Enter The Array of first trial x0 = [0;0;0;0] 
 Enter The Max number of iterations = 10 
    1.0001 
    1.9998 
   -0.9998 
    0.9998 

 
 bومتجه الثوابت  Aإلدخال الثوابت الىت منها مصفوفة املعامالت  8إىل  1األوامر من  تستخدم ىف الربانمج السابق

 ا،سيسمح هب الىت وكذلك أكرب عدد للخطوات التكرارية ،الذى سنبدأ به عملية التكرار x0ومتجه احللول االبتدائى 
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واخلطأ أو السماح بني حماولتني اتليتني حبيث إذا كان هذا اخلطأ أقل من كمية معينة تتوقف عملية التكرار. الحظ أنه 
 ل.مل يتم إدراج هذا اخلطأ ومت تركه كتمرين يقوم به القارىء ىف هناية الفص

سيكون هو  Xحبيث أن  X=x0ليتم وضع نتائج املعاجلة فيها وكذلك مت وضع  Atقام بتصفري مصفوفة  9األمر رقم 
على صفوف املصفوفة، وىف داخل هذه  iمتجه احلل الذى سيستخدم داخل احللقة. بعد ذلك مت الدخول ىف حلقة 

، وذلك لتنفيذ اخلطوة على األعمدة ىف كل صف ما عدا العمود الذى حيتوى العنصر القطرى jحلقة أخرى  احللقة توجد
فقط ىف الطرف األيسر مع قسمة ابقى املعادالت على العناصر القطرية. هاتني  xاألوىل من خواريزم جاكوىب جبعل 

 Xاب متجه احللول اجلديد دخلت ىف حلقة حس 21حىت  18. األوامر من 17إىل  10احللقتني أخذات األوامر من 
كما   0xنضعه ىف  X املتجه . بعد حساب19ىف األمر  Bt0X=At*x+والتعويض ىف معادلة النظام  0xمبعرفة املتجه 

مث تنتهى احللقة وابلتاىل الربانمج ويتم عرض النتائج  .X قيمة جديدة للمتجه لنبدأ حلقة جديدة حلساب 20ىف األمر 
 ابلطريقة الىت تناسبك.

 
 التكرارية Gauss Seidelطريقة جاوس سايدل  6-2

هذه الطريقة تعترب تعديل لطريقة جاكوىب ولكنها وإن كانت فكرهتا بسيطة إال أهنا تؤدى ىف بعض األحيان إىل تسريع 
 كبري جدا ىف تنفيذ الربانمج. لكى نفهم هذه الطريقة سنكتب معادلة متجه اجملاهيل ىف طريقة جاكوىب بعد نقل اجملاهيل

 للطرف األيسر هنا مرة اثنية للتذكرة:

(6-9                     )𝑥𝑖
(𝑘+1)

= (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

)/𝑎𝑖𝑖   حيثk=0,1, 2, … 

 ibعنصر متجه الثوابت  بداللة +1k ةعند احملاول xمن عناصر مصفوفة اجملاهيل  ixهذه املعادلة حتسب قيمة العنصر 
. هذه املعادلة iiaما عدا العنصر القطرى  iهى عناصر األعمدة الىت ىف نفس الصف  jحيث  jxعناصر ابقى اجملاهيل و 

 السابقة ميكن إعادة كتابتها على الصورة التالية:
(6-10                   )𝑥𝑖

(𝑘+1)
= (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑖−1
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑛
𝑗=𝑖+1 )/𝑎𝑖𝑖 

سوى أننا قسمنا املقدار الذى حتت عالمة اجملموع إىل مقدارين، املقدار  (9 -6هى نفسها املعادلة ) (10 -6املعادلة )
(، واملقدار الثاىن هو جمموع i-1حىت  1تتغري من  j) iiaالىت قبل العنصر القطرى  iاألول هو جمموع عناصر الصف 

(. السؤال الذى يتبادر إىل الذهن فجأة nحىت  +1iتتغري من  j) iiaأيضا الىت بعد العنصر القطرى  iعناصر الصف 
 الفائدة عظيمة كما سنرى. هو ما هى الفائدة من وراء هذه القسمة؟ 
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نقوم حبساب  k+1يتم تتابعيا، مبعىن أننا عند احملاولة  xىف احلقيقة أن ما حيدث هو أن حساب عناصر مصفوفة اجملاهيل 
𝑥1
(𝑘+1)    مث بعدها حنسب𝑥2

(𝑘+1)  مث𝑥3
(𝑘+1)  وهكذا. إذن معىن ذلك أننا عندما نكون وصلنا إىل حساب العنصر

𝑥𝑖
(𝑘+1)  فإننا نكون قد حسبنا كل عناصر اجملاهيل من𝑥1

(𝑘+1)  حىت𝑥𝑖−1
(𝑘+1) 6لة )وهى اجملموع األول ىف املعاد- 

بدال من االستمرار ابلتعويض  (10 -6ىف املعادلة ) (k+1)قيم احملاولة  القيم اجلديدة إذن ملاذا ال نستخدم هذه .(10
 (10 -6فاملعادلة ) ذلك وعلى . ابلتأكيد فإن ذلك سيعمل على تسريع خواريزم جاكوىب كما سنرى.kبقيم احملاولة 

 ستصبح كالتاىل:
(6-11                   )𝑥𝑖

(𝑘+1)
= (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘+1𝑖−1
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑛
𝑗=𝑖+1 )/𝑎𝑖𝑖 

 التاىل ميثل تعديل لربانمج جاكوىب السابق ليعطى احلل بطريقة جاوس سايدل:الربانمج 
 

1- % solving a system of linear equations using Gauss-Siedel method 
2- clear ; 
3- format short  
4- a = input([' Enter The Array of Coefficients a= ']); %e.g [1 2;3 4] 
5- b = input([' Enter The Arrays of Constants b = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
6- n = size(a,1) ;% where a is nxn and we want n only 
7- x0 = input([' Enter The Array of first trial x0 = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
8- kmax = input([' Enter The Max number of iterations = ' ]) ;%e.g [10] 
9- X = x0; At = zeros(n,n); 
10- for k = 1: kmax 
11-     X(1,:) = (b(1,:)-a(1,2:n)*x0(2:n,:))/a(1,1); 
12-     for i = 2:n-1 
13-        tmp = b(i,:)-a(i,1:i-1)*X(1:i-1,:)-a(i,i+1:n)*x0(i+1:n,:); 
14-        X(i,:) = tmp/a(i,i);  
15-     end 
16-     X(n,:) = (b(n,:)-a(n,1:n - 1)*X(1:n - 1,:))/a(n,n); 
17-     x0 = X; 
18-     disp(X'); 
19- end 
20- %disp(X); 

 
 2-6مثال 

 وبنفس عدد احملاوالت على نفس جمموعة املعادالت السابقة الىت استخدمناها مع برانمج جاكوىببتنفيذ هذا الربانمج 
 لنقارن النتائج حنصل على ما يلى:

Enter The Array of Coefficients a= [10 -1 2 0;-1 11 -1 3;2 -1 10 -1;0 3 -1 8] 
 Enter The Arrays of Constants b = [6;25;-11;15] 
 Enter The Array of first trial x0 = [0;0;0;0] 
 Enter The Max number of iterations = 10 
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          𝑥1           𝑥2           𝑥3            𝑥4 
    1- 0.6000    2.3273   -0.9873    0.8789 
    2- 1.0302    2.0369   -1.0145    0.9843 
    3- 1.0066    2.0036   -1.0025    0.9984 
    4- 1.0009    2.0003   -1.0003    0.9998 
    5- 1.0001    2.0000   -1.0000    1.0000 
    6- 1.0000    2.0000   -1.0000    1.0000 
    7- 1.0000    2.0000   -1.0000    1.0000 
    8- 1.0000    2.0000   -1.0000    1.0000 
    9- 1.0000    2.0000   -1.0000    1.0000 
    10- 1.0000    2.0000   -1.0000    1.0000 

 
حماوالت مثل طريقة جاكوىب متاما واجلدير ابملالحظة أننا حصلنا على اإلجابة الصحيحة  10لقد نفذان الربانمج هنا على 

حماوالت فقط كما هو موضح ىف النتائج السابقة الىت حصلنا عليها، وهذا يعكس الفرق  5بعد  xمتاما ملتجه اجملاهيل 
 ىف السرعة بني هذه الطريقة وطريقة جاكوىب.

 
 3-6مثال 

 :Tx]=1 1 1 1[مع العلم أن احلل الصحيح هو  استخدم طريقة جاوس سايدل حلل جمموعة املعادالت التالية

                                 (

5 7
7 10
6 8
5 7

    

6 5
8 7
10 9
9 10

 )(

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

) = (

23
32
33
31

) 

 خمتلفة حصلنا على مايلى: kابلتعويض ىف برانمج جاوس سايدل السابق عند أعداد حماوالت 
                  𝑥1           𝑥2           𝑥3           𝑥4 
k=50         2.2033    0.2767    0.6947    1.1795 
k=100       2.0302    0.3808    0.7384    1.1537 
k=500       1.2973    0.8213    0.9245    1.0444 
k=1000     1.0629    0.9622    0.9840    1.0094 
k=10000   1.0000    1.0000    1.0000    1.0000 

أو التقارب للحل الصحيح كان بطيئا جدا. نالحظ أننا وصلنا للحل الصحيح ولكن بعد عشرة آالف حماولة تقريبا، 
 السؤال اآلن ما هو موقف هذه املسألة عند حلها بطريقة جاكوىب، وهذا ما سنراه ىف املثال التاىل:
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 4-6مثال 
 .kطبق طريقة جاكوىب على نفس املثال السابق وعند نفس عدد احملاوالت 

                                 𝑥1            𝑥2            𝑥3            𝑥4 
k=50      1.0e+19 *[-6.4874   -4.5145   -4.5759   -4.2500] 
k=100    1.0e+39 *[ -3.1461   -2.1893   -2.2191   -2.0611] 
k=500    1.0e+196 *[ -9.6249   -6.6979   -6.7890   -6.3055] 
k=1000                  NaN       NaN       NaN       NaN 
نالحظ أننا مل نصل هنا إىل حل حيث رأينا أن متجه اجملاهيل يتباعد ابستمرار )تزداد قيمته( إىل أن وصلنا إىل القيمة 

NAN .والىت تعىن رقم ال هنائى 
أى أن هذا النظام من املعادالت مل نصل إىل حل له ابستخدام طريقة جاكوىب، ومت الوصول إىل حل بطىء جدا 

حل أيضا مع طريقة جاوس سايدل. نالحظ ىف  إىل طريقة جاوس سايدل، وكان من املمكن أن ال نصلابستخدام 
، أى أن القيمة املطلقة ألى عنصر قطرى diagonally dominantليس مسيطر قطراي  ههذا النظام للمعادالت أن

أبى واحدة من الطريقتني ىف أى صف أقل من جمموع ابقى العناصر ىف ابقى الصفوف، لذلك فإن حل هذا النظام 
 السابقتني ال يكون مضموان.

 
 5-6مثال 

مع  جاكوىب وطريقة جاوس سايدل سنرى كيف ستتعامل معه كل من طريقىتاملثال التاىل يوضح نظام مسيطر قطراي و 
 .Tx]=1 1 1[مالحظة أن احلل الصحيح هلذا النظام هو 

                                 (
 3 1 −1
2 6 2
1 2 4

 )(

 𝑥1
𝑥2
𝑥3
) = (

 3
10
7
) 

 حصلنا على مايلى: 12يساوى  kأوال ابستخدام طريقة جاكوىب ابستخدام عدد من احملاوالت 
              𝑥1            𝑥2           𝑥3             
    k=1   1.0000    1.6667    1.7500 
    k=2   1.0278    0.7500    0.6667 
    k=3   0.9722    1.1019    1.1181 
    k=4   1.0054    0.9699    0.9560 
    k=5   0.9954    1.0129    1.0137 
    k=6   1.0003    0.9970    0.9947 
    k=7   0.9992    1.0017    1.0014 
    k=8   0.9999    0.9998    0.9994 
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    k=9   0.9999    1.0002    1.0001 
    k=10 1.0000    1.0000    0.9999 
    k=11 1.0000    1.0000    1.0000 
    k=12 1.0000    1.0000    1.0000 

 حماولة. 11حيث نالخظ أن متجه اجملاهيل استقر على احلل الصحيح بعد 
 اثنيا ابستخدام طريقة جاوس سايدل:

               𝑥1            𝑥2           𝑥3             
    k=1   1.0000    1.3333    0.8333 
    k=2   0.8333    1.1111    0.9861 
    k=3   0.9583    1.0185    1.0012 
    k=4   0.9942    1.0015    1.0007 
    k=5   0.9997    0.9999    1.0001 
    k=6   1.0001    0.9999    1.0000 
    k=7   1.0000    1.0000    1.0000 
    k=8   1.0000    1.0000    1.0000 

 حماوالت. 7حيث نالحظ أن النظام قد وصل إىل احلل الصحيح بعد 
فإنه ابلتأكيد سيصل إىل  diagonally dominantخنلص من ذلك أنه عندما يكون نظام املعادالت مسيطر قطراي 

حل ابستخدام أى واحدة من الطريقتني ولكن طريقة جاوس سايدل ستكون أسرع من طريقة جاكوىب. ولكن إذا كان 
تكون  رمبا النظام غري مسيطر قطراي فإن الوصول إىل حل أبى من الطريقتني يكون غري مؤكد، ولكن فرصة الوصول حلل

ن احلل األوىل الذى نبدأ به عملية التكرار يؤثر فقط ىف سرعة الوصول إىل احلل تذكر أيضا أ أفضل مع جاوس سايدل.
 الصحيح، ولكنه ال يكون له أتثري على التقارب للحل أو عدم التقارب.

كلمة أخرية نذكرها هنا عن الفرق بني طريقة جاكوىب وطريقة جاوس سايدل هى أن التعامل املتتاىل لطريقة جاكوىب مع 
 multiprocessorsمالت جيعلها أسهل ىف املوائمة للحساب املتوازى على احلاسبات متعددة النوايت مصفوفة املعا

 بينما طريقة جاوس سايدل تكون أصعب ىف ذلك.
 
 التكرارية  SORطريقة االسرتخاء املفرط املتواىل  6-3

عن تطوير لطريقة جاوس  ( عبارةsuccessive over relaxation, SORهذه الطريقة )طريقة االسرتخاء املفرط 
اخلاصة بطريقة جاوس سايدل حبيث تكون احملاولة  (11 -6سايدل التكرارية. ىف هذه الطريقة يتم إعادة ترتيب املعادلة )
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𝑥𝑖
(𝑘+1)  تساوى احملاولةحلساب عناصر متجه اجملاهيل 𝑥𝑖

(𝑘) معامل  زائد كمية تصحيحية ميكن التحكم فيها عن طريق
 ميكن التحكم ىف قيمته كما يلى: ωاسرتخائى 

(6-12                                  )𝑥𝑖
(𝑘+1)

= 𝑥𝑖
(𝑘)
+ 𝜔𝑟𝑖

(𝑘) 
𝑟𝑖ونوجد  لكى نصل إىل هذه الصورة

(𝑘)  فإننا سنجمع ونطرح نفس الكمية𝑥𝑖
(𝑘)  ،على معادلة طريقة جاوس سايدل

 كما يلى:  ميكن إعادة كتابتها ، وبذلك (11 -6املعادلة )
(6-12)      𝑥𝑖

(𝑘+1)
= 𝑥𝑖

𝑘 − 𝑥𝑖
𝑘 + (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘+1𝑖−1
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑛
𝑗=𝑖+1 )/𝑎𝑖𝑖 

𝑥𝑖−الكمية 
𝑘 :ميكن إدخاهلا القوس وىف داخل عالمة اجملموع اليمىن لتصبح املعادلة كما يلى 

(6-13            )𝑥𝑖
(𝑘+1)

= 𝑥𝑖
𝑘  + (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘+1𝑖−1
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑛
𝑗=𝑖 )/𝑎𝑖𝑖 

لكى تستوعب  j=i+1بدال من  j=iتتغري من  jحبيث أن  حدودها الحظ أن حدود عالمة اجلمع الثانية أصبحت
𝑥𝑖الكمية 
𝑘  املضافة بداخلها. بذلك فإن𝑟𝑖

𝑘 :ميكن كتابتها كما يلى 
(6-14      )        𝑟𝑖

(𝑘)
= (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘+1𝑖−1
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑘𝑛
𝑗=𝑖 )/𝑎𝑖𝑖 

 كما يلى:  SORبذلك ميكن كتابة الصورة النهائية لطريقة االسرتخاء املتتاىل 
(6-15            )𝑥𝑖

(𝑘+1)
= 𝑥𝑖

𝑘  + 𝜔(𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑘+1𝑖−1

𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑘𝑛

𝑗=𝑖 )/𝑎𝑖𝑖 
 تؤول إىل معادلة جاوس سايدل األصلية. (15 -6بواحد فإن املعادلة )  ωالحظ أنه بوضع معامل االسرتخاء 

ىف املدى  ωبوضع  فإن طريقة االسرتخاء املتتاىل لن تتقارب إىل حل هنائى. ω<2>0خارج املدى  ωبوضع املعامل 
1<ω<2  فإن التقارب يكون أسرع من جاوس سايدل ىف املسائل الىت تتقارب أصال مع طريقة جاوس سايدل، وبوضع

ω  0ىف املدى<ω<1  .فإنه قد ميكن التقارب إىل حل ىف املسائل الىت ال تتقارب مع طريقة جاوس 
 :SORالربانمج التاىل يبني التعديالت على برانمج طريقة جاوس سايدل ليتالئم مع طريقة االسرتخاء املتتاىل 

 
1- %program to solve a system of linear equations by the SOR method 
2- clear ; 
3- format short  
4- a = input([' Enter The Array of Coefficients a= ']); %e.g [1 2;3 4] 
5- b = input([' Enter The Arrays of Constants b = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
6- n = size(a,1) ;% where a is nxn and we want n only 
7- x0 = input([' Enter The Array of first trial x0 = ' ]) ;%e.g [1;2;] 
8- kmax = input([' Enter The Max number of iterations = ' ]) ;%e.g [10] 
9- w = input([' Enter The Relaxation Value = ' ]) ;%e.g [10] 
10- X = x0; At = zeros(n,n); 
11- for k = 1: kmax 
12-    X(1,:) = x0(1,:)+w*((b(1,:)-a(1,1:n)*x0(1:n,:)))/a(1,1); 
13-     for i = 2:n-1 
14-   tmp = w*(b(i,:)-a(i,1:i-1)*X(1:i - 1,:)-a(i,i:n)*x0(i:n,:)); 
15-   X(i,:) = x0(i,:)+tmp/a(i,i);  
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16-    end 
17-    X(n,:) = x0(n,:)+w*((b(n,:)-a(n,1:n)*X(1:n,:)))/a(n,n); 
18-    x0 = X; 
19-    disp(X'); 
20-  end 
21-  %disp(X'); 

 التاىل: 6-6سنخترب هذا الربانمج على نظام املعادالت املوضح ىف مثال 
 

 6-6مثال 
مع العلم أبن احلل  SORاالسرتخاء املتتاىل أوجد حل نظام املعادالت التاىل ابستخدام طريقة جاوس سايدل وطريقة 

 :x=[3;4;-5]الصحيح هلذا النظام هو 

                                 (
 4 3 0
3 4 −1
0 −1 4

 ) (

 𝑥1
𝑥2
𝑥3
) = (

 24
30
−24

) 

حنصل على النتائج التالية بعد عدد حماوالت  x=[1;1;1]أوال ابستخدام طريق جاوس سايدل ومتجه جماهيل ابتدائى 
kmax=7: 

               𝑥1            𝑥2           𝑥3             
    k=1   5.5200    3.8125   -5.0469 
    k=2   3.1406    3.8828   -5.0293 
    k=3   3.0879    3.9268   -5.0183 
    k=4   3.0549    3.9542   -5.0114 
    k=5   3.0343    3.9714   -5.0072 
    k=6   3.0215    3.9821   -5.0045 
    k=7   3.0134    3.9888   -5.0028  

 حنصل على ما يلى: ونفس متجه البداية للمجاهيل ω=1.25مع  SORاثنيا ابستخدام طريقة االسرتخاء املتتاىل 
                𝑥1            𝑥2           𝑥3             
    k=1   6.3125    3.5195   -6.6501 
    k=2   2.6223    3.9585   -4.6004 
    k=3   3.1333    4.0103   -5.0967 
    k=4   2.9571    4.0075   -4.9735 
    k=5   3.0037    4.0029   -5.0057 
    k=6   2.9963    4.0009   -4.9983 
    k=7   3.0000    4.0003   -5.0003 
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الحظ  نالحظ أنه عند احملاولة السابعة كان اخلطأ مع طريقة االسرتخاء أقل بكثري عن نظريه مع طريقة جاوس سايدل.
. ω، وعلى قيمة معامل االسرتخاء أيضا أبن هذا التحسني سيتوقف على مدى السيطرة القطرية ملصفوفة املعامالت

 حنصل على ما يلى: ω=1.7ولذلك لو أعدان نفس املثال السابق ابستخدام 
               𝑥1            𝑥2           𝑥3               
    k=1   8.2250    1.9881  -10.0550 
    k=2   1.9076    4.6527   -1.1841 
    k=3   2.9325    5.2510   -7.1395 
    k=4   1.4523    4.1884   -3.4223 
    k=5   3.8432    3.4636   -6.3324 
    k=6   3.0937    3.6898   -4.1992 
    k=7   3.3300    4.1368   -5.5024 

سؤال وهو كيفية  الحظ مدى الفرق ىف النتائج جملرد تكبري قيمة معامل االسرتخاء. على الفور من املمكن أن يظهر هنا
اختيار القيمة املثلى هلذا املعامل. ىف احلقيقة ال توجد إجابة قاطعة هلذا السؤال سوى التجربة واخلطأ وإن وجدت بعض 

 احملاوالت لوضع معادلة هلذا املعامل ولكنها كلها ليست قاطعة.
الربانمج إىل احلل الصحيح أم ال بناء على ىف كل األمثلة السابقة كنا نستخدم عدد معني من احملاوالت ونرى هل وصل 

أننا كنا نعرف احلل الصحيح ىف كل حالة. ىف املواقف التطبيقية ال يكون لدينا معرفة ابحلل الصحيح لذلك فإننا ننفذ 
. السؤال هنا هو هذا اخلطأ إىل قيمة مناسبة الربانمج وحنسب اخلطأ بني كل حماولة والسابقة هلا ونتوقف عند وصول

وهو ميثل  vector normميكن حساب اخلطأ بني أى متجهني؟ ىف هذه احلالة يتم استخدام معيار املتجه،  كيف
 القيمة املطلقة للمتجه الىت ميكن كتابتها كما يلى:

(6-16)                                     ‖𝑥‖ = √ 𝑥1
2 +  𝑥2

2 +⋯ .+ 𝑥𝑛
2 
ميكن استخدام هذا التعبري  األصل والنقطة الىت ميثلها هذا املتجه ىف الفراغ.هذا املعيار ميثل املسافة اإلكلودية بني نقطة 

 عن اخلطأ ىف كل الربامج السابقة.
 
 متارين 6-4

نفذ أول ثالث خطوات من طريقة جاكوىب التكرارية حلل النظم اخلطية التالية مستخدما متجه اجملاهيل االبتدائى  -1
 يساوى صفر:

 x 2x – 1x3 +3 =1        (أ)
       0=  3x2+ 2x6+  1x3 
       4= 3x7+ 2x3+  1x3 
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 2x – 110x              9= (ب)
       7=  3x2 - 2x10+  1x- 
       6= 3x10+ 2x2-  

 x        3+ x 2x + 14x+5  =6    (ت)
       6=        4+ x 3x+ 2x3 - 1x- 
       6= 5x – 4x – 3x5+ 2x+  1x2 
       6=       4x4+  3x - 2x - 1x- 
       6= 5x4+  4+ x 3x - 2x2  

 x 2x - 14x         +4                 =0    (ث)
       5=         5x –         3x - 2x4+  1x- 
       0= 6x –                   3x4+ 2x - 
       6=        5x – 4x4 +               1x- 

        2-= 6x – 5x4+  4x –        2x-  
         6=   6x4+  5x –          3x-  

 مستخدما طريقة جاوس سايدل 1أعد مترين  -2
 . ω=1.1بقيم خمتلفة ملعامل االسرتخاء بدءا من  SORمستخدما طريقة االسرتخاء  1أعد مترين  -3
برانمج طريقة جاكوىب مصمم لينفذ عدد معني من احملاوالت مث يطبع آخر نتيجة. عدل هذا الربانمج حبيث يطلب  -4

منك إدخال اخلطأ أو السماحية بني حماولتني متتاليتني ويظل يدور ىف احملاوالت إىل أن يصل إىل هذه الدقة. ابلطبع 
خيرج ويعطى  kmaxذا وصل إىل الدقة املطلوبة ومل يصل إىل ، حبيث إkmaxيتم إعطاؤه أيضا أكرب عدد من احملاوالت 

دون الوصول إىل الدقة املطلوبة يعطى رسالة أخرى تدل على  kmaxرسالة توضح ذلك، وإذا خرج نتيجة وصوله إىل 
 ذلك.

 على طريقة جاوس سايدل. 4أعد مترين  -5
 . SORعلى طريقة االسرتخاء  4أعد مترين  -6
حد املسائل وارسم تغري اخلطأ مع عدد الدورات أو احملاوالت ىف نفس املخطط لتوضح على أ 6و  5و  4نفذ مترين  -7

 الفرق ىف تغري اخلطأ مع عدد احملاوالت للطرق الثالث.
8-                      =0.2 3x -               1x 

       1.425-= 3x0.25 – 2x+  1x0.5- 
                      2= 3x+ 2x0.5-     1x  

 .)t)0.7, 0.8-, 0.9هذا النظام للمعادالت اخلطية له احلل           
 هل مصفوفة املعامالت هلذا النظام مسيطرة قطراي. (أ)
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وعدد أكرب من احملاوالت يساوى  0.01استخدم طريقة جاكوىب التكرارية إلجياد حل تقريىب هلذا النظام بدقة  (ب)
300. 

 النظام إىل:ماذا حيدث للحل ىف اجلزء )ب( إذا تغري  (ت)
              0.2= 3x 2-               1x  

       1.425-= 3x0.25 – 2+ x 1x0.5- 
                      2= 3+x 2x0.5-     1x  

 مستخدما طريقة جاوس سايدل. 8أعد مترين  -9
 .SORمستخدما طريقة االسرتخاء  8أعد  -10
 حلل نظام املعادالت التاىل:استخدم الثالث طرق جاكوىب وجاوس سايدل واالسرتخاء  -11

           (
−2 5 9
7 1 1
−3 7 −1

)(

𝑥1
𝑥2
𝑥3
) = (

1
6
−26

) 

 

12-    (

4 −1
−1 4
0 −1

    
0 0
−1 0
4 −1

0     0     −1   3

)(

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

) = (

15
10
10
10

) 

كمعامل اسرتخاء مع طريقة   ω=1.1كمتجه جماهيل البتدائى و   iia/i=bixحل هذا النظام مستخدما الطرق الثالثة مع 
 االسرتخاء.

نظام املعادالت التاىل غري مسيطر قطراي حاول أن حتله ابستخدام طريقة جاكوىب وجاوس سايدل مستخدما احلل  -13
 .x=(0, 0, 0)االبتدائى 

                             5= 3x – 2x3+  1x 
                             5=          2x – 1x3 
                             1=3x2- 2x 

حاول إجراء بعض التبديالت على صفوف نظام املعادالت لتجعله مسيطر قطراي مث حاول احلل  13ىف مترين  -14
 ابستخدام طريقة جاكوىب وجاوس سايدل.

 لنظام املعادالت التاىل: 14ومترين  13أعد مترين  -15
7                                  -=           23x - 12x 
                             9= 3x10 – 2x 3+ 1x 

                           13=3x4+            1x3 
 حل نظام املعادالت اخلطى التاىل ابستخدام طريقة جاكوىب وجاوس سايدل: -16

=18                                         3x-2x-14x 
=18                                4x-x3-2+4x1x- 
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  =4                            5x-4x-3+4x2x- 
  =4                    6x-5x-4+4x3x- 

=26         7x-6x-5+4x4x- 
=168x-7x-6+4x5x- 
=108x-7+4x6x- 
=328+4x7x- 
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 7الفصل 
 االستيفاء وتقريب املنحنيات

Interpolation and curve fitting  
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 7الفصل 
 املنحنيات االستيفاء وتقريب

Interpolation and curve fitting  
 

هلما. حيتاج العلماء واملهندسون ومن يتعاملون مع البياانت أن ميثلوا العالقة بني متغريين أو أكثر تكون لديهم قراءات 
 ختيل مثال ىف أحد العمليات الصناعية يتم تسجيل درجة احلرارة على مدار الساعة كل نصف ساعة ىف صورة جدول

 كالتاىل:  مبسط 
 
 
 
 

املطلوب يكون ىف العادة هو إجياد عالقة بني درجة احلرارة والزمن حبيث ميكن تقدير احلرارة عند أزمنة مل يتم قياس درجة 
كم تبلغ قيمتها ابلضبط. قد تكون هناك حاجة مثال إلجياد عالقة   2.27احلرارة عندها، مثال درجة احلرارة عند الزمن 

دوال حىت ميكن تكاملها الستخدام هذا التكامل ىف أى تطبيق من التطبيقات. ىف صورة كثرية حدود أو صورة من صور ال
ذه ملعرفة معلومات وسلوك هاستيفاء ما بني النقط احملددة  ، مبعىنinterpolation إن هذا هو ما نسميه االستيفاء

وهناك تعريف لالستيفاء من ويكيبيداي أبنه طريقة إلنشاء نقاط  ضع تكون العملية غري معرفة عندها،العملية عند موا
وببساطة فإن االستيفاء هو رسم منحىن مستمر مير جبميع نقط  جديدة ىف مدى متقطع من نقاط البياانت املعروفة.

درس طرق البياانت والتعبري عن هذا املنحىن أبى صورة حتليلية، وهذا هو ما سنراه ابلتفصيل ىف هذا الفصل حيث سن
  خمتلفة إلجراء هذا االستيفاء.

ىف الكثري من األحيان ال يهمنا أن مير منحىن االستيفاء جبميع النقط املعطاة ولكننا نريد رسم منحىن تقريىب مير بني هذه 
 ذا هو ما نسميه تقريبط حبيث يكون الفرق )أو اخلطأ( بني النقاط املعطاة وهذا املنحىن أقل ما ميكن، وهاالنق
خمتلفة لرسم مثل هذه املنحنيات  انحنيات، وهو مطلوب أيضا ىف الكثري من التطبيقات، وسنقدم ىف هذا الفصل طرقامل

 املالئمة أو التقريبية.
يبني جدول درجة احلرارة السابق وقد مت رمسه ىف صورة نقاط توضح مواضع النقاط احملددة ىف اجلدول مث  1-7شكل 

وهى أحد طرق االستيفاء ابللون األسود  spline (سبالين) متعدد القطع ىف صورة منحىنمت عمل استيفاء هلذه النقاط 

 بياانت درجة احلرارة مع الزمن  1-7جدول 

 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 الزمن
 80 105 125 100 80 130 100 160 150 درجة احلرارة
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 منحىن تقريىب أيضا الىت سندرسها حيث نالحظ أن منحىن االستيفاء مير جبميع النقاط احملددة ىف اجلدول. يبني الشكل
يع النقاط ولكنه مير بينها حبيث يكون حيث نالحظ كما ذكران أن هذا املنحىن ال مير جبم ابللون األمحر هلذه النقاط

لرسم نقدم هنا أوامر ماتالب املستخدمة ىف هذا الرسم كتذكرة ألوامر ا الفرق بني نقاطه والنقط املعطاه أقل ما ميكن.
 املنحىن فسيتم شرحها ابلتفصيل. أما أوامر االستيفاء وتقريب

 
1- % difference between interpolation and curve fitting 
2- x = 1:0.5:5; 
3- y = [150 160 100 130 80 100 125 105 80]; 
4- x_new = 0:.01:5; 
5- y_new = interp1(x,y,x_new,'spline'); 
6- plot(x,y,'bd') 
7- hold 
8- plot(x_new,y_new,'k', 'linewidth',1); 
9- hold 
10- c=polyfit(x,y,2); 
11- yvals=polyval(c,x_new); 
12- hold 
13- plot(x_new,yvals,'r','linewidth',1); 
14- title('Interpolation and curve fitting','fontsize',12) 
15- ylabel('Temperature','fontsize',14) 
16- xlabel('Time, index','fontsize',14) 
17- legend('Data Points','Interpolation', 'curve fitting') 
18- axis([1 5 50 200]); 
19- hold; grid; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكانية حتديد الدالة عند نقاط مل تكن حمددة ضمن جمموعة قريب املنحىن عديدة جبانب فائدة إفوائد االستيفاء أو ت
فإننا سنرى استخدامها ىف التكامل العددى وىف احلل العددى للمعادالت التفاضلية ىف الفصول القادمة.  النقاط األصلية

 

 التقريىب جلدول درجات احلرارةالفرق بني االستيفاء واملنحىن  1-7شكل 
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كما أنه ختيل أن لديك عدد كبري من نقاط البياانت املخزنة ىف احلاسب فإنه بتحويل هذه البياانت إىل معادلة أو كثرية 
 إن ختزين هذه البياانت سيشغل ابلطبع مساحة أقل ىف الذاكرة.حدود متثلها أبحد طرق تقريب املنحنيات أو االستيفاء ف

طرق استيفاء البياانت عديدة وىف الغالب يتم تقسيمها على حسب طريقة التوصيل بني هذه النقاط. فمثال إذا كان 
دود فإنه  التوصيل بني النقاط يتم عن طريق خطوط مستقيمة فإننا نسميه االستيفاء اخلطى، وإذا كان عن طريق كثرية ح

 Lagrangeيسمى استيفاء كثرية احلدود. هناك أيضا االستيفاء عن طريق استخدام دوال أساسية مثل طريقة الجرانج 
 ابلتفصيل. طرق سيتم شرحهاوكل هذه ال Newtonونيوتني 

 
  Linear interpolationاالستيفاء اخلطى  7-1
االستيفاء اخلطى هو أبسط أنواع االستيفاء حيث  

يتم التوصيل بني كل نقطتني متتاليتني خبط مستقيم 
أو معادلة من الدرجة األوىل، وأى نقطة أخرى بني 
هاتني النقطتني ميكن احلصول عليها ابلتعويض ىف 
معادلة هذا اخلط املستقيم. إفرتض أن لدينا النقطة 

(، والنقطة x=a  ،y=f(a)األوىل الىت إحداثياهتا هى )
( ونريد x=c ،y=f(c))الثانية الىت إحداثياهتا هى 

التوصيل بينهما خبط مستقيم حبيث منه حنسب قيمة 
يبني هاتني النقطتني واخلط الواصل بينهما. وأما  2-7. شكل y=f(b)واملفرتض أن تكون  x=bالدالة عند النقطة 

 ط فيمكن كتابتها كما يلى:معادلة هذا اخل
(7-1)                         𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝛼𝑥 + 𝛽 

فنحصل على  (c, f(c))و  (a, f(a))( ابلنقطتني 1-7اثبتان ميكن حتديدمها ابلتعويض ىف املعادلة ) βو  αحيث 
 وىف النهاية ميكن كتابة معادلة اخلط املستقيم كما يلى: βو  α معادلتني ميكن حلهما لتحديد كل من 

(7-2)               𝑦 = 𝑓(𝑎) +
𝑥−𝑎

𝑐−𝑎
[𝑓(𝑐) − 𝑓(𝑎)] 
، وبوضع y=f(c)حنصل على  x=cوابلتعويض عن  y=f(a)حنصل على  x=aالحظ أنه ابلتعويض ىف هذه املعادلة عن 

x=b  حنصل على𝑦 = 𝑓(𝑏) = 𝑓(𝑎) +
𝑏−𝑎

𝑐−𝑎
[𝑓(𝑐) − 𝑓(𝑎)]   حيثb  تعترب نقطة استيفاء مل تكن معرفة

 على اخلط املستقيم.

 

 األوىل االستيفاء اخلطى أو االستيفاء من الدرجة 2-7شكل 
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مثال؟ الذى حيدث هو أن نقاط هذا  1-7ياانت مثل الىت ىف جدول اآلن ماذا عن ابقى النقاط الىت ىف جمموعة الب
اجلدول يتم أخذها على التواىل كل نقطتني مع بعضهما والتوصيل بينهما خبط مستقيم لنحصل على االستيفاء اخلطى 

. يقدم برانمج ماتالب الدالة 1-7ىف جدول و االستيفاء من الدرجة األوىل لنقاط البياانت الىت أ
interp1(x,y,’linear’)  لعمل استيفاء جملموعة النقاط احملددة ابملتجهنيx  وy  واللذان جيب أن يكون هلما نفس

أو "خطى" ىف هذه الدالة يعىن أن االستيفاء املطلوب هو من النوع اخلطى. الحظ أن نفس  ’linear‘الطول. املعامل 
 مهذه الدالة مت استخدامها لعمل االستيفاء لنفس جمموعة النقاط ولكن االستيفاء هناك من النوع سبالين الذى سيت

والربانمج املستخدم  1-7جدول  يوضح نتيجة االستيفاء اخلطى هلذه البياانت الىت ىف 3-7شرحه فيما بعد. شكل 
 ىف ذلك هو كالتاىل:

1- % Linear interpolation 
2- x = 1:0.5:5; 
3- y = [150 160 100 130 80 100 125 105 80]; 
4- x_new = 0:.01:5; 
5- y_new = interp1(x,y,x_new,'linear'); 
6- plot(x,y,'rd'); hold; 
7- plot(x_new,y_new,'k', 'linewidth',1); 
8- hold; grid; 
9- title('Linear interpolation','fontsize',12) 
10- ylabel('Temperature','fontsize',14) 
11- xlabel('Time, index','fontsize',14) 
12- legend('Data Points','Linear Interpolation') 
13- axis([1 5 50 200]); 

 
فهى نقاط رسم منحىن االستيفاء وقد مت حتديدها  x_newهى نقاط البياانت املراد استيفاؤها وأما  yو  xنكرر هنا أن 
ستتغري  x_newىف الربانمج حيث  4ىف األمر رقم 

اختيارية  خبطوةأو أى قيمة اختيارية و  5حىت  0من 
وسيقوم أمر االستيفاء حبساب  0.01مقدارها  أيضا

y_new  قيمة من قيم عند كلx_new  ويتم رسم
ىف السطر رقم  plotاملنحىن ابلكامل أبمر الرسم 

7.  
بعد انتهاء االستيفاء ميكنك اآلن استخدام نفس 
دالة االستيفاء حلساب درجة احلرارة عند أى زمن 

. فمثال حلساب 1-7غري موجود ىف بياانت اجلدول 
 

 1-7االستيفاء اخلطى لبياانت اجلدول  3-7شكل 
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 نكتب األمرين التاليني ىف هناية الربانمج السابق إلدخال الزمن: 4.2ارة عند الزمن درجة احلر 
a = input(['Enter any time value you want to interpolate a=']); %e.g [50] 
y_new = interp1(x,y,a,'linear'); 
disp(y_new) 

 والذى كانت نتيجة تنفيذه كالتاىل:
Enter any time value you want to interpolate a= 4.2 
   117 

 .3-7قارن هذه النتيجة مع منحىن االستيفاء الذى ىف شكل 
 
 Polynomial interpolationاستيفاء كثريات احلدود  7-2

. املطلوب nإىل  1تتغري من  i( حيث i, yixالبياانت ) نقاط من nعدد  سنفرتض حىت يكون كالمنا أكثر عمومية فإننا
( j, yjx( و )i, yix(متر بكل هذه النقاط مع مالحظة أنه ال توجد نقطتني  nهو البحث عن كثرية حدود من الدرجة 

مما يعىن عدم استمرارية أو عدم اتصاال وال ميكن حتديد كثرية  ixألن ذلك يعىن خطا رأسيا عند املركبة  i=jوتكون هلما 
يبني هذه  2-7جدول جيب أن تكون مميزة أو متفردة أو غري متكررة.  ixمما يعىن  حدود متر عند هذا االنكسار،

 النقاط.
 
 
 

 من النقاط ستكون على الصورة العامة التالية: nالىت متر هبذا العدد  nسنفرتض أن كثرية احلدود من الدرجة 
(7-3)                          𝑝𝑛(𝑥) = 1 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 

 nهى معامالت كثرية احلدود اجملهولة واملطلوب حتديدها. ابلتعويض بنقاط البياانت  nحىت  1تتغري من  iو  iaحيث 
الىت ميكن  ،naمن اجملاهيل،  n من املعادالت ىف عدد nحنصل على عدد  (3 -7ىف املعادلة ) 2-7الىت ىف جدول 

 حلها إلجياد هذه اجملاهيل كما يلى:
                               𝑦0 = 1 + 𝑎1𝑥0

1 + 𝑎2𝑥0
2 + 𝑎3𝑥0

3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥0
𝑛 

                                 𝑦1 = 1 + 𝑎1𝑥1
1 + 𝑎2𝑥1

2 + 𝑎3𝑥1
3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥1

𝑛 
(7-4 )                         .................................................. 

                                 𝑦𝑛 = 1 + 𝑎1𝑥𝑛
1 + 𝑎2𝑥𝑛

2 + 𝑎3𝑥𝑛
3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛

𝑛 
 هذه املعادالت ميكن وضعها ىف صورة مصفوفات كالتاىل:

 .nنقاط البياانت املراد استفاؤها بكثرية حدود من الدرجة  2-7جدول 
nx … …. … … 2x 1x 0x 

ny …. …. …. …. 2y 1y 0y 
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(7-5                         )(

𝑦0

𝑦1

…
𝑦𝑛

) = (

1 𝑥0
1

1 𝑥1
1

1 …

     
𝑥0

2     … 𝑥0
𝑛

𝑥1
2     … 𝑥1

𝑛

…      … …
1 𝑥𝑛

1     𝑥𝑛
2    … . 𝑥𝑛

𝑛

) (

𝑎1

𝑎2

… .
𝑎𝑛

) 

املعطى ىف جدول  yومتجه الثوابت هو املتجه  a( متجه اجملاهيل املطلوب حتديد قيمتها هو املتجه 5-5ىف املعادلة )
 وأحياان يرمز هلا ابلرمز Vandermondeوهى تسمى مصفوفة فاندرموند  xالنقاط ومصفوفة املعامالت هى املصفوفة 

V رموند، وهذه املصفوفة هلا مميزات خاصة ىف حساب حمددهتا ميكن االطالع عليها ىف أى نسبة للعامل ألكسندر فاند
 كما يلى:  nx…  ,1,x0x=(x(كتاب ىف اجلرب اخلطى، كما أن املاتالب يعطى هذه املصفوفة فورا مبجرد إعطاؤه املتجه 

>> x=[1 2 3 4]; 
>> v=vander(x) 
v = 
     1     1     1     1 
     8     4     2     1 
    27     9     3     1 
    64    16     4     1 

، x، ىف املتجه 1حتتوى ىف صفها األول أسس العنصر األول،  vكانت املصفوفة   x=[1 2 3 4]حيث إبعطاء املتجه 
، وهكذا. 3، وىف الصف الثالث أسس العنصر الثالث، x، ىف املتجه 2وحتتوى ىف صفها الثاىن أسس العنصر الثاىن، 

 ميكن قلب أعمدة هذه املصفوفة ابستخدام األمر التاىل:
>> fliplr(v) 
ans = 
     1     1     1     1 
     1     2     4     8 
     1     3     9    27 
     1     4    16    64 

وميكن  aمن اجملاهيل وهى عناصر املصفوفة  nمن املعادالت ىف عدد  n( كما ذكران عبارة عن عدد 5-7املعادلة )
استخدام أى طريقة من طرق حل نظم املعادالت اخلطية الىت درسناها ىف الفصل الثالث )جاوس حلذف اجملاهيل(، أو 

. الحظ أن نظام a=V\yطريقة القسمة العكسية للمصفوفات ىف الفصل الرابع، أو  الطرق التكرارية الىت درسناها
 3، وهذا هو السبب ىف إمكانية حله ابستخدام طرق الفصلني aاملعادالت السابق هو نظام خطى ىف متجه اجملاهيل 

 .4و 
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 1-7مثال 
. تذكر (2,3)و  (6 ,1)و  (4 ,1-)و  (10 ,2-)أوجد كثرية احلدود من الدرجة الثالثة الىت متر ابلنقاط األربع التالية: 

 أن ترتيب النقاط ليس له أى أتثري على احلل. نظام املعادالت ميكن كتابته كالتاىل:
                                       10 = 1 + 𝑎1(−2)1 + 𝑎2(−2)2 + 𝑎3(−2)3 
                                       4 = 1 + 𝑎1(−1)1 + 𝑎2(−1)2 + 𝑎3(−1)3 
                                       6 = 1 + 𝑎1(1)1 + 𝑎2(1)2 + 𝑎3(1)3 
                                       3 = 1 + 𝑎1(2)1 + 𝑎2(2)2 + 𝑎3(2)3 

 كما يلى:  والذى ميكن كتابته ىف صورة املصفوفات

                                         (

1 −2
1 −1
1 1

    
4 −8
1 −1
1 1

1 2      4   8

) (

𝑎1

𝑎2

𝑎3

𝑎4

) = (

10
4
6
3

) 

 وهذا النظام ميكن حله أبى طريقة من طرق احلل الىت نعرفها، ولكن ابستخدام ماتالب حصلنا على احلل التاىل:
>> V=[1 -2 4 -8;1 -1 1 -1;1 1 1 1;1 2 4 8]; 
>> y=[10;4;6;3]; 
>> a=V\y 
a = 
    4.5000 
    1.9167 
    0.5000 
   -0.9167 

هى عدد  nمها إحداثيات النقط املطلوب استيفاؤها و  yو  xحيث  a=polyfit(x,y,n)يستخدم ماتالب األمر 
هى معامالت كثرية احلدود تعطى برتتيب تصاعدى مبعىن أن  aهذه النقاط أو مبعىن آخر درجة كثرية احلدود الناجتة، و 

 aلكثرية احلدود الىت معامالهتا  yتعطى القيمة  y=polyval(a,x). الدالة 0xيكون معامل  aأول عنصر ىف املتجه 
 .xعند اإلحداثى  ()polyfitوالىت مت حساهبا عن طريق األمر 

وحيسب قيمة هذه الدالة عند  1-7ن استيفاء النقاط األربعة الىت ىف مثال الربانمج التاىل سريسم كثرية احلدود الناجتة م
 كما ىف الربانمج.  y_new=polyval(a,x_new)ابستخدام الدالة  0.01وخبطوة مقدارها  x=3 حىت x=-2النقاط 

 .4-7شكل االستيفاء الناتج موضح ىف شكل 
 

1- % polynomial interpolation 
2- x = [-2 -1 1 2]; 
3- y = [10 4 6 3]; 
4- x_new = -2:.01:3; 
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5- a= polyfit(x,y,4); 
6- y_new=polyval(a,x_new); 

7- plot(x,y,'rd'); hold; 
8- plot(x_new,y_new,'k', 
'linewidth',1); 
9- hold; grid; 
10- title('Polynomial 

interpolation','fontsize',12) 
11- ylabel('Y','fontsize',14) 
12- xlabel('X','fontsize',14) 
13- legend('Data 

Points','Polynomial Interpolation') 
14- axis([-2 3 0 11]); 

 
ميكن استخدام االستيفاء بكثرية احلدود أو أى طريقة 
من طرق االستيفاء لتقريب الدوال املعقدة. فمثال إذا 

 مدى معني كان لديك أى دالة مركبة وتريد رمسها ىف
فإنه ميكنك أخذ أى عدد من النقاط على هذه الدالة 

 مث عمل استيفاء هلذه النقاط بكثرية حدود درجتها تساوى عدد هذه النقاط، واملثال التاىل يبني ذلك.
 

 2-7مثال 
استخدم كثرية حدود من الدرجة 

 f(x)=cos(x)العاشرة لتقريب الدالة 
 f(x). الدالة πحىت  0ىف املدى من 

ميكن أن تكون أى دالة أبى درجة 
من التعقيد. الفكرة هنا هى أننا 

ىف  f(x)نقاط للدالة  10سنحسب 
مث نقوم إبجياد  πحىت  0املدى من 

كثرية احلدود من الدرجة العاشرة الىت 
وىف هذه النقاط العشرة. شكل تست
 دود. والربانمج التاىل يوضح ذلك:وقد مت استيفاؤها بكثرية احل f(x)=cos(x)على الدالة يبني النقاط العشرة  7-5
 

1- % Using polynomial interpolation to approximate functions 
2- i=linspace(1,10,10); 

 

 1-7استيفاء كثرية احلدود لنقاط املثال  4-7شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بكثرية حدود من الدرجة العاشرة f(x)=cos(x)تقريب الدالة  5-7شكل 
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3- x = i*pi/10; 
4- y = cos(x); 
5- plot(x,y,'rd'); hold; 
6- x_new = 0:.01:pi; 
7- a= polyfit(x,y,10); 
8- y_new=polyval(a,x_new); 
9- plot(x_new,y_new,'k', 'linewidth',1); 
10- hold; grid; 
11- title('Approximation of cos(x) by Polynomial 

interpolation','fontsize',12) 
12- ylabel('Y','fontsize',14) 
13- xlabel('X','fontsize',14) 
14- legend('Data Points of cos(x)','Polynomial Interpolation') 

 
جيب أن نتذكر هنا أن مصفوفة فاندرموند جيب أن تكون غري متفردة )حمددهتا ال تساوى الصفر(، وميكن االثبات 

، أى ال يكون هناك خطا رأسيا ىف xرايضيا أنه يكفى أال تكون هناك نقطتني ىف جمموعة النقاط هلما نفس املركبة 
جمموعة البياانت أو نقطتني فوق بعض رأسيا متاما. جيب أن نتذكر أيضا أن االستيفاء مبصفوفة فاندرموند يكون مكلف 

د نقاط البياانت   حسابيا، مبعىن أنه حيتاج لوقت طويل للحساب ابلذات إذا كانت أبعاد املصفوفة كبرية أو إذا كان عد
 كبريا.

 
  Hornerخواريزم هورنر  7-3

هو عامل رايضيات اجنليزى وضع طريقة يتم هبا حساب أى كثرية حدود عند أى قيمة معينة للمتغري املستقل تكون هورنر 
 أسرع بكثري عن التعويض املباشر ىف كثرية احلدود ولكى نفهم ذلك نبينه ابملثال التاىل:

 
 3-7مثال 

 :x=2مطلوب حساب قيمة كثرية احلدود التالية عند 
                                 9x++32x+63x+74x3-5x4p(x)= 

 :ىف املعادلة السابقة فنحصل على x=2الطريقة األوىل هى التعويض املباشر عن 
                                 175=9)+2(+32)2(+63)2(+74)2(3-5)2(4p(x)= 

 صورة التالية قبل التعويض:الطريقة الثانية هى أن نضع كثرية احلدود السابقة ىف ال
                          𝑝(𝑥) = ((((4𝑥 − 3)𝑥 + 7)𝑥 + 6) 𝑥 + 3) 𝑥 + 9 

 ىف هذه الصورة لكثرية احلدود حنصل على: x=2وابلتعويض عن 
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                  𝑝(𝑥) = ((((4(2) − 3)(2) + 7)(2) + 6) (2) + 3) (2) + 9 = 175 
؟ الفرق كبري، ففى الطريقة األوىل ابلنظر إىل كثرية x=2ما هو الفرق ىف الطريقتني السابقتني حلساب كثرية احلدود عند 

وذلك  4مث عملية ضرب إضافية ليضرب ىف  5xعمليات ضرب ليحسب  5احلدود سنجد أن احلاسب سيحتاج إىل 
مث عملية أخرى  4xعمليات ضرب ليحسب  4، سيحتاج احلاسب إىل 4x3. ىف املقدار الثاىن، 5x4للمقدار األول 

 مث عملية أخرى ليضرب 3xعمليات ضرب ليحسب  3، سيحتاج احلاسب إىل 3x7. ىف املقدار الثالث، 3 ىف ليضرب
. ىف 6 ىف مث عملية أخرى ليضرب 2xضرب ليحسب  عمليىت، سيحتاج احلاسب إىل 2x6. ىف املقدار الرابع، 7 ىف

بذلك يكون جمموع  .9ية جيمع ، مث ىف النها3ىف  xاملقدار اخلامس سيحتاج احلاسب لعملية ضرب واحدة ليضرب 
عملية ضرب حلساب قيمة كثرية احلدود ابلتعويض املباشر ىف صورهتا  19عمليات الضرب فقط وهو ما يهمنا هنا هو 

عمليات ضرب فقط، وهذا يعترب ختفيضا كبريا ىف  5األوىل. ىف الصورة الثانية لكثرية احلدود سيحتاج احلاسب إىل 
ثر العمليات احلسابية استهالكا للوقت. لذلك فإن ماتالب والكثري من التطبيقات عمليات الضرب الىت تكون أك

وعلى ذلك ميكن كتابة الصورة العامة ألى كثرية حدود بطريقة تستخدم هذه الطريقة عند حساب أى كثرية حدود.
 هورنر كما يلى:

(7-6)             𝑝(𝑥) = ((((𝑎𝑛𝑥 − 𝑎𝑛−1)𝑥 + 𝑎𝑛−2)𝑥 + ⋯ + 𝑎2) 𝑥 + 𝑎1) 𝑥 + 𝑎0 
 
 طريقة الجرانج لالستيفاء 7-4

وهو عامل رايضيات فرنسى. تقوم فكرة طريقة الجرانج على  Lagrangeالجرانج لقد مسيت هذه الطريقة على إسم 
تكوين كثرية احلدود من جمموعة من املقادير الىت كل منها يساوى واحد عند أحد النقاط ويساوى صفر عند ابقى 

و  y1(x,1(و  x)y0,0(، من النقاط +1nل األساسية. ولذلك بفرض أن لدينا عدد النقاط، وهذه املقادير تسمى الدوا
)2,y2(x  و.... حىت)n,yn(x، :فإنه ميكن كتابة كثرية احلدود بطريقة الجرانج على الصورة التالية 
(7-7)                              𝐿(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖𝑟𝑖(𝑥)𝑛

𝑖=0 
ميكن إعادة كتابتها  7-7هى أحد الدوال األساسية. أى أنه ابلتعويض مبجموعة النقاط السابقة ىف املعادلة ) irحيث 

 كما يلى:
(7-8                     )𝐿(𝑥) = 𝑦0𝑟0(𝑥) + 𝑦1𝑟1(𝑥) + 𝑦2𝑟2(𝑥) + ⋯ + 𝑦𝑛𝑟𝑛(𝑥) 

عبارة عن دالة أساس ىف املتغري  0r(x)هى املركبة الرأسية لكل نقطة من النقط املعطاة، و  nyو... حىت  1yو  0yحيث 
x  0عندما  1تساوىx=x  وتساوى صفر عند أى قيمة أخرى للمتغريx و ،(x)1r  عبارة دالة أساس ىف املتغريx 
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 nr(x)األساس حىت الدالة ، وهكذا ابقى دوال xوتساوى صفر عند أى قيمة أخرى للمتغري  1x=xعندما  1تساوى 
 L(x)نتيجة ذلك كله أن كثرية احلدود  .xوتساوى صفر عند أى قيمة أخرى للمتغري  nx=xعندما  1الىت تساوى 

، وهذا هو ما فعله الجرانج أيضا ir(x)ستمر جبميع النقاط املعطاة، وما يبقى فقط هو معرفة أو حتديد دوال األساس 
 هذه الدوال كما يلى:حيث حدد 

(7-9)                          𝑟0(𝑥) =
(𝑥−𝑥1)(𝑥−𝑥2)…..(𝑥−𝑥𝑛)

(𝑥0−𝑥1)(𝑥0−𝑥2)……(𝑥0−𝑥𝑛)
 

 0r(x)فإن  nx=xوهكذا حىت  2x=xأو  1x=x، وبوضع x0r)0=(1سنجد أن  (9 -7ىف املعادلة ) 0x=xبوضع 
 من النقاط، n-1تسمى دالة أساس الجرانج من الرتبة صفر لعدد  0r(x)الدالة  ستكون صفر ىف كل هذه األحوال.

، وىف النهاية ميكن إعادة كتابة كثرية حدود الجرانج الىت ىف nr(x)حىت  2r(x)و  1r(x)بنفس الطريقة ميكن كتابة و 
 كما يلى:  (8 -7املعادلة )

(7-10)                        𝐿(𝑥) = 𝑦0
(𝑥−𝑥1)(𝑥−𝑥2)…(𝑥−𝑥𝑛)

(𝑥0−𝑥1)(𝑥0−𝑥2)……(𝑥0−𝑥𝑛)
+ 𝑦1

(𝑥−𝑥0)(𝑥−𝑥2)…(𝑥−𝑥𝑛)

(𝑥1−𝑥0)(𝑥1−𝑥2)……(𝑥1−𝑥𝑛)
+ ⋯ +

𝑦𝑛
(𝑥−𝑥0)(𝑥−𝑥1)…(𝑥−𝑥𝑛−1)

(𝑥𝑛−𝑥0)(𝑥𝑛−𝑥1)……(𝑥𝑛−𝑥𝑛−1)
 

مقسوما  ix-(x(تساوى حاصل ضرب مجيع األقواس اخلطية فيما عدا القوس  ir(x)الحظ أن دالة أساس الجرانج 
ميكن كتابة دوال أساس الجرانج ىف . ix=x، فيما عدا عند ix=xعلى حاصل ضرب مجيع هذه األقواس اخلطية عند 

 صورة مدجمة كما يلى:
(7-11)             𝐿(𝑥) = 𝑦0 ∏

(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥0−𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=0
𝑗≠0

+ 𝑦1 ∏
(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥1−𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=0
𝑗≠1

+ ⋯ + 𝑦𝑛 ∏
(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥𝑛−𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=0
𝑗≠𝑛

       

 كما يلى:  (7 -7وميكن كتابة الصورة املدجمة الكلية لكثرية حدود الجرانج الىت ىف املعادلة )
(7-12)                                  𝐿(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖 ∏

(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥𝑖−𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=0
𝑗≠0

𝑛
𝑖=0 

 
 4-7مثال 

. (2,3)و  (6 ,1)و  (4 ,1-)و  (10 ,2-)استخدم طريقة الجرانج إلجياد دالة استيفاء متر ابلنقاط األربع التالية: 
 كثرية حدود الجرانج ألربع نقاط ميكن كتابتها كما يلى:  تذكر أن ترتيب النقاط ليس له أى أتثري على احلل أيضا.

𝐿(𝑥) = 𝑦0

(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3)

(𝑥0 − 𝑥1)(𝑥0 − 𝑥2)(𝑥0 − 𝑥3)
+ 𝑦1

(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3)

(𝑥1 − 𝑥0)(𝑥1 − 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥3)

+ 𝑦2

(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥3)

(𝑥2 − 𝑥0)(𝑥2 − 𝑥1)(𝑥2 − 𝑥3)
+ 𝑦3

(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)

(𝑥3 − 𝑥0)(𝑥3 − 𝑥1)(𝑥3 − 𝑥2)
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𝐿(𝑥) = (10)
(𝑥 − (−1))(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

(−2 − (−1))(−2 − 1)(−2 − 2)
+ (4)

(𝑥 − (−2))(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

(−1 − (−2))(−1 − 1)(−1 − 2)

+ (6)
(𝑥 − (−2))(𝑥 − (−1))(𝑥 − 2)

(1 − (−2))(1 − (−1))(1 − 2)
+ (3)

(𝑥 − (−2))(𝑥 − (−1))(𝑥 − 1)

(2 − (−2))(2 − (−1))(2 − 1)
 

 والىت ميكن وضعها على الصورة:
    

𝐿(𝑥) = (10)
(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

(−1)(−3)(−4)
+ (4)

(𝑥 + 2)(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

(1)(−2)(−3)

+ (6)
(𝑥 + 2)(𝑥 + 1)(𝑥 − 2)

(3)(2)(−1)
+ (3)

(𝑥 + 2)(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)

(4)(3)(1)
 

 وهكذا ميكن االستمرار ىف االختصارات حىت الوصول إىل صورة هنائية لكثرية احلدود.
يبني  6-7وشكل  األربعة أيضاالربانمج التاىل يقوم بتنفيذ هذا االستيفاء على النقاط األربعة مع بيان دوال األساس 

هلذه النقطة وتساوى صفر عند  y. الحظ أن كل دالة أساس مقابلة ألى نقطة تساوى املركبة نتيجة تنفيذ هذا الربانمج
وتساوى  x=-2عندما  10واملرسومة ابملنحىن األزرق تساوى  (2,10-)املقابلة للنقطة ابقى النقط. مثال دالة األساس 

ثالث األخرى، وهكذا لباقى دوال األساس. جمموع كل دوال األساس يعطى منحىن الجرانج صفر عند النقاط ال
 لالستيفاء كما ىف املنحىن األمحر السميك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- % Polynomial interpolation by Lagrange method 
2- pointx = [-2 -1 1 2]; 

 

 بطريقة الجرانج مع بيان دوال األساس األربعة. 4-7استيفاء النقاط األربعة ىف املثال  6-7شكل 
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3- pointy = [10 4 6 3]; 
4- x_new = -2.5:.01:3; 
5- plot(pointx,pointy,'bd','Linewidth',2); hold on; 
6- m=size(pointx,2); 
7- r=ones(m,size(x_new,2)); 
8- for i=1:4 
9-    for j=1:4 
10-      if (i~=j) 
11-         r(i,:)=r(i,:).*(x_new-pointx(j))/(pointx(i)-pointx(j)); 
12-      end 
13-   end 
14- End 
15- plot(x_new,pointy(1)*r(1,:),'b',x_new,pointy(2)*r(2,:),'r',x_new,point

y(3)*r(3,:),'g',x_new,pointy(4)*r(4,:),'k'); 
16- hold on; 
17- y_new=0; 
18- for i=1:4 
19-   y_new=y_new+pointy(i)*r(i,:); 
20- end 
21- plot(x_new,y_new,'r','Linewidth',2); 
22- title('Lagrange Interpolation','fontsize',12) 
23- ylabel('Y','fontsize',14) 
24- xlabel('X','fontsize',14) 
25- legend('Data Points','1st base','2nd bae','3rd base','4th 

base','Lagrange Interpolation'); 
26- axis([-2.5 3 -10 30]); 

الىت  xفهى املركبة  x_newللنقاط املراد استيفاؤها، بينما  yو  xمها املركبتني  pointyو  pointxىف األوامر السابقة 
عبارة عن  14إىل  8سيتم التعويض هبا ىف منحىن االستيفاء الناتج أو دوال األساس الىت سيتم رمسها. األوامر من 

ساس األربعة كل يرسم دوال األ 15. األمر x_newعند مجيع النقاط  r(i)حلقتني متداخلتني حلساب دوال األساس 
 20حىت  18منها بلون خمتلف بعد إمتام حساهبا واخلروج من احللقتني. بعد ذلك يتم الدخول ىف حلقة ىف األوامر 

حلساب منحىن االستيفاء عن طريق جتميع دوال األساس األربعة الىت سبق حساهبا، مث يتم رسم دالة االستيفاء النهائية 
 مفتاح الشكل وحدود احملاور ىف ابقى األوامر.مث كتابة عنوان الشكل وأمساء احملاور و  21األمر  ىف

حيث استخدمنا  7-7كما ذكران من قبل فإنه من املمكن استخدام االستيفاء ىف تقريب الدوال، وهذا ما مت ىف شكل 
𝑓(𝑥)االستيفاء بطريقة الجرانج لتقريب الدالة  =

1

1+𝑥2
)أ(، ومرة 7-7نقاط كما ىف شكل  6 ، مرة ابستخدام

)ب(. نالحظ من هذا الشكل أن زايدة عدد نقاط االستيفاء حيسن من دقة 7-7نقطة كما ىف شكل  11ابستخدام 
)ب( حيث 7-7التقريب ىف منتصف الشكل، ولكنه يضعف من هذه الدقة عند أطراف الشكل كما نالحظ ىف شكل 

عند أطراف الشكل. سيكون هناك عالج هلذه املشكلة مع استخدام استيفاء  تزيد ذبذابت منحىن التقريب بدرجة كبرية
 مقاطع االسبالين الذى سنقدمه ىف هناية هذا الفصل. 
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)أ و ب( يبني خريطة تدفق للربانمج األساسى وملف دالة يتم النداء عليه من الربانمج األساسى حلساب  8-7شكل 
كتابة هذا الربانمج   نااملراد استيفاؤها وعددها إىل الربانمج األساسى. لقد تركدوال الجرانج األساسية بعد إدخال النقاط 

 كتمرين يقوم القارىء بتنفيذه واختباره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نقطة 11نقاط، و )ب( ابستخدام  6استخدام االستيفاء لتقريب الدوال )أ( ابستخدام  7-7شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

للربانمج األساسى وملف دالة حلساب استيفاء الجرانج )أ( الربانمج األساسى )ب( ملف الدالةخمطط التدفق  8-7شكل   
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 طريقة نيوتن لالستيفاء 7-5
واملطلوب هو  n,yn(x(و .... حىت  x)y1,1(و  x)y0,0(من النقاط  +1nبنفس الطريقة سنفرتض أن لدينا عدد 

متر جبميع هذه النقاط، ولقد رأينا ذلك ىف طريقة الجرانج  nاستيفاء هذه النقاط عن طريق كثرية حدود من الدرجة 
 وطريقة فاندرموند. ىف طريقة نيوتن يتم وضع هذه الكثرية حدود أو الدالة كالتاىل:

(7-13        )𝑃(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1(𝑥 − 𝑥0) + 𝑎2(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 𝑎3(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) +

⋯ + 𝑎𝑛(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) … (𝑥 − 𝑥𝑛−1) 
 :سنحصل على 0x=xبوضع  (13 -7ىف املعادلة )

(7-14)                                           0=a0)=y0P(x ، 
 حنصل على: 1x=xوبوضع 

(7-15)                                    )0x-1(x1+a0=y1)=y1P(x 
 كما يلى:  1aومنها حنصل على 

(7-16)                              𝑎1 =
𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
= 𝑓(𝑥0. 𝑥1) 

𝑦1−𝑦0هى تسمية اختيارة لقسمة الفروق  x0f(x,1(حيث 

𝑥1−𝑥0
 divided difference ولذلك فهى تسمى قسمة الفروق 

 من الدرجة األوىل.
 حنصل على: (13 -7ىف املعادلة ) 2x=xبوضع 

(7-17                       )𝑃(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1(𝑥 − 𝑥0) + 𝑎2(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) 
 كما يلى:  2aميكننا حساب  (16- 7من املعادلة ) 1aو  (14 -7من املعادلة ) 0aومبعلومية 

(7-18      )         𝑎2 =
[(

(𝑦2−𝑦1)
(𝑥2−𝑥1)⁄ )−(

(𝑦1−𝑦0)
(𝑥1−𝑥0)⁄ )]

(𝑥2−𝑥0)
= 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2) 

 ولذلك فهى تسمى قسمة الفروق (18 -7هى تسمية اختيارة لقسمة الفروق املوضح ىف املعادلة ) x1,x0f(x,2(حيث 
divided difference .الحظ أن قسمة الفروق من الدرجة الثانية ميكن كتابتها بداللة قسمة  من الدرجة الثانية

 الفروق من الدرجة األوىل كما يلى:
(7-19                                 )𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2) =

𝑓(𝑥1.𝑥2)−𝑓(𝑥0.𝑥1)

(𝑥2−𝑥0)
 

والىت ميكن كتابتها  الىت ستكون عبارة عن قسمة فروق من الدرجة الثالثة  a3بنفس الطريقة ميكن االستمرار ىف حساب 
 بداللة قسمة الفروق من الدرجة الثانية  كما يلى:

(7-20               )            𝑎3 = 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3) =
𝑓(𝑥1.𝑥2.𝑥3)−𝑓(𝑥0.𝑥1.𝑥2)

(𝑥3−𝑥0)
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كما   n-1والىت ميكن كتابتها بداللة قسمة الفروق من الدرجة  nكقسمة فروق من الدرجة   anىف النهاية ميكن كتابة 
 يلى:

(7-21)                       𝑎𝑛 = 𝑓(𝑥0. 𝑥1. … . . 𝑥𝑛) =
𝑓(𝑥1.𝑥2…..𝑥𝑛)−𝑓(𝑥0.𝑥1…..𝑥𝑛−1)

(𝑥𝑛−𝑥0)
 

 بداللة الفروق املقسومة كما يلى: (13 -7وعلى ذلك ميكن كتابة املعادلة )
(7-22)  𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1)(𝑥 − 𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) +

𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) + ⋯ + 𝑓(𝑥0. 𝑥1 … . 𝑥𝑛)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) … (𝑥 −
𝑥𝑛−1) 

 والىت ميكن كتابتها ىف الصورة املدجمة التالية:
(7-23)                     𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + ∑ 𝑓(𝑥0. 𝑥1 … . 𝑥𝑘) ∏ (𝑥 − 𝑥𝑖)𝑘−1

𝑖=0
𝑛
𝑘=1 

الذى  1-7ميكن وضع معادلة نيوتن لالستيفاء ىف صورة جدول يسهل من عمليات احلساب اليدوى هلا كما ىف جدول 
العمود األول . y3(x,3(و  x)y2,2(و  x)y1,1(و  x)y0,0(نقاط هى  4مت إنشاؤه حلساب معادلة نيوتن الستيفاء 

. بعد ذلك مت حساب قسمة الفروق yللنقاط األربعة. العمود الثاىن هو املركبة  x)اليسار( ىف هذا اجلدول هو املركبة 
حمتوايت العمود الثاىن. مث مت حساب قسمة الفروق من الدرجة الثانية ىف العمود من الدرجة األوىل ىف العمود الثالث من 

وىف النهاية مت حساب قسمة الفروق من الدرجة  الرابع ابستخدام قسمة الفروق من الدرجة األوىل الىت ىف العمود الثالث.
العمود الرابع. الحظ أن اجلدول الناتج الثالثة ىف العمود اخلامس ابستخدام قسمة الفروق من الدرجة الثانية الىت ىف 

 عبارة عن مصفوفة قطرية. 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلدول ميكن كتابة معادلة نيوتن لالستيفاء هلذه النقاط األربعة ابستخدام عناصر القطر الرئيسى بعد االنتهاء من هذا 
 من هذا اجلدول الناشىء.

 قسمة الفروق من الدرجات األوىل والثانية والثالثة ألربع نقاط ىف صورة جدولية 1-7جدول 
d. diff. rd3 d. diff. nd2 d. diff. st1 Y=f(x) x 

   )0=f(x0y 0x 

  𝑓(𝑥0. 𝑥1)

=
𝑦1 − 𝑦0

𝑥1 − 𝑥0
 

)1=f(x1y 1x 

 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2)

=
𝑓(𝑥1. 𝑥2) − 𝑓(𝑥0. 𝑥1)

(𝑥2 − 𝑥0)
 

𝑓(𝑥1. 𝑥2)

=
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

)2=f(x2y 2x 

𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3)

=
𝑓(𝑥1. 𝑥2. 𝑥3) − 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2)

(𝑥3 − 𝑥0)
 

𝑓(𝑥1. 𝑥2. 𝑥3)

=
𝑓(𝑥2. 𝑥3) − 𝑓(𝑥1. 𝑥2)

(𝑥3 − 𝑥1)
 

𝑓(𝑥2. 𝑥3)

=
𝑦3 − 𝑦2

𝑥3 − 𝑥2
 

)3=f(x3y 3x 
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(7-24     )𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1)(𝑥 − 𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) +

𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 
 سنوضح ذلك ابملثال التاىل:

 
 5-7مثال 

 ,1-)و  (1- ,0)و  (0 ,1)و  (3 ,2-)استخدم طريقة نيوتن إلجياد كثرية احلدود الىت تستوىف النقاط األربعة التالية: 
 يبني قسمة الفروق من الدرجات األوىل والثانية والثالثة هلذه النقاط األربعة: 2-7. جدول (2
 
 
 
 
 
 
 

 كما يلى:  (24 -7طر الرئيسى ىف كتابة كثرية احلدود من املعادلة )وعلى ذلك ميكن استخدام عناصر الق
                  𝑃(𝑥) = 3 − 1(𝑥 − 𝑥0) + 1(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 1(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

(7-25)         𝑃(𝑥) = 3 − (𝑥 + 2) + (𝑥 + 2)(𝑥 − 1) + (𝑥 + 2)(𝑥 − 1)(𝑥) 
 

 6-7مثال 
 استخدم طريقة نيوتن إلجياد كثرية احلدود الىت تستوىف النقاط اخلمسة الىت ىف اجلدول التاىل: 

 
 

 من الدرجات األوىل والثانية والثالثة والرابعة هلذه النقاط اخلمسة: يبني قسمة الفروق 3-7جدول 
 ( كما يلى:24 -7وعلى ذلك ميكن استخدام عناصر القطر الرئيسى ىف كتابة كثرية احلدود من املعادلة )

                  𝑃(𝑥) = 0 + 1(𝑥 − 𝑥0) + 3(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) + 1(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) +
0(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3 

(7-26)                   𝑃(𝑥) = 𝑥 + 3𝑥(𝑥 − 1) + 𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2) 
 

 5-7قسمة الفروق للنقاط األربعة ىف مثال  2-7جدول 
d. diff. rd3 d. diff. nd2 d. diff. st1 Y=f(x) x 

   3 -2 

  0 − 3

1 + 2
= −1 

0 1 

 1 + 1

0 + 2
= 1 

−1 − 0

0 − 1
= 1 

-1 0 

2 − 1

−1 + 2
= 1 

−3 − 1

−1 − 1
= 2 

2 + 1

−1 − 0
= −3 

2 -1 

 

4 3 2 1 0 ix 

64 27 8 1 0 iy 
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 كثرية حدود نيوتن بطريقة هورنر   متثيل 7-6

 وسنعيد كتابتها هنا كما يلى: (22 -7موجودة ىف املعادلة ) nالصورة النهائية لكثرية حدود نيوتن من الدرجة 
(7-27)  𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1)(𝑥 − 𝑥0) + 𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) +

𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) + ⋯ + 𝑓(𝑥0. 𝑥1 … . 𝑥𝑛)(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) … (𝑥 −
𝑥𝑛−1) 

 هذه املعادلة ميكن كتابتها بطريقة هورنر كما يلى:
(7-28) 𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + (𝑥 − 𝑥0) (𝑓(𝑥0. 𝑥1) + (𝑥 − 𝑥1) (𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2) + (𝑥 −

𝑥2)(𝑓(𝑥0. 𝑥1. 𝑥2. 𝑥3) + ⋯ (𝑥 − 𝑥𝑛−2)(𝑓(𝑥0. 𝑥1 … . 𝑥𝑛−1) + (𝑥 − 𝑥𝑛−1)(𝑓(𝑥0. 𝑥1 … . 𝑥𝑛))) )) … ) 
حيث سيتم توفري  xوهذا ابلطبع سيكون له األثر الكبري ىف حالة حساب قيمة كثرية احلدود عند أى قيمة للمتغري 

 الكثري من الوقت.
 الربانمج التاىل عبارة عن برانمج مقرتح وبسيط حلساب الفروق املقسومة ألى عدد من النقاط:

1- % Calculation of divided diff for Newton method 
2- % div_diff function computes all divided differences for  
3- %  the data stored in x and y = f(x) 
4- x = input([' Enter The Array of Coefficients x= ']); %e.g [1;2;] 
5- y = input([' Enter The Array of Coefficients y= ']); %e.g [1;2;] 
6- n = length(x); 
7- m = length(y); 
8- if m~=n; error('x and y must be same size'); 
9- else 
10-  F = zeros(n, n); 
11-  for i = 1:n  % define 0th divide difference 
12-     F(i,1) = y(i); 
13-  end 
14-  for k = 1:n-1   % Get kth divided difference 
15-     for i = 1:n-k 

                   F(i,k+1) = (F(i+1,k)-F(i,k))/(x(i+k)-x(i)); 
16-     end 
17-  end 

 5-7قسمة الفروق للنقاط األربعة ىف مثال  3-7جدول 
d. diff. th4 d. diff. rd3 d. diff. nd2 d. diff. st1 Y=f(x) x 

    0 0 

   1 − 0

1 − 0
= 1 

1 1 

  7 − 1

2 − 0
= 3 

8 − 1

2 − 1
= 7 

8 2 

 6 − 3

3 − 0
= 1 

19 − 7

3 − 1
= 6 

27 − 8

3 − 2
= 19 

27 3 

1 − 1

4 − 0
= 0 

9 − 6

4 − 1
= 1 

37 − 19

4 − 2
= 9 

64 − 27

4 − 3
= 37 

64 4 
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18- end 
19- disp('Divided 

differences will be the 

first row of F'); 
20- F(1,1:n) %div. diff 

components. 

 
حصلنا  5-7مج على نقاط املثالني بتنفيذ هذا الربان

 يلى: على ما
>> NewtonInterp 
 Enter The Array of Coefficients x= [-
2;1;0;-1] 
 Enter The Array of Coefficients y= [3;0;-
1;2] 
Divided differences will be the first row of F 
ans = 
     3    -1     1     1 

 حنصل على: 6-7وبتنفيذه على النقاط اخلمسة الىت ىف املثال 
>> NewtonInterp 
 Enter The Array of Coefficients x= [0;1;2;3;4] 
 Enter The Array of Coefficients y= [0;1;8;27;64] 
Divided differences will be the first row of F 
ans = 
     0     1     3     1     0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6-7و )ب( النقاط اخلمسة الىت ىف املثال  5-7استيفاء نيوتن )أ( للنقاط األربعة الىت ىف مثال  9-7شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االستيفاء اخلطى كثري املقاطع 10-7شكل 
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( حنصل على استيفاء 25 -7ابلتويض هبذه الفروق املقسومة ىف كثرية حدود نيوتن هلذه األربع نقاط الىت ىف املعادلة )
 6-7اخلمسة الىت ىف مثال أ، واستيفاء نيوتن للنقاط 9-7كما ىف شكل   5-7نيوتن هلذه النقاط األربعة الىت ىف مثال 

 ب.9-7كما ىف شكل 
 
 piecewise اء بكثريات احلدود متعددة املقاطعاالستيف 7-7

كثريات احلدود ىف األجزاء السابقة من أجل استيفاء نقط البياانت أو تقريب الدوال املركبة. ولقد رأينا   مت استخدام لقد
على عند تقريب أى دالة( فإن كثرية النقاط أو احلصول على دقة أة عدد أنه كلما زادت درجة كثرية احلدود )بسبب زايد

احلدود متيل إىل التذبذب بني نقاط البياانت ويزداد هذا التذبذب عن األطراف بدرجة كبرية. للتغلب على هذه املشكلة 
إىل مقاطع أو األقسام يتم  فإنه يتم اللجوء إىل تقسيم جمموعة النقاط الكبرية املراد استيفاؤها أو املنحىن املراد تقريبه

ولذلك فإن هذه الطريقة تسمى ابلطريقة متعددة املقاطع، ولقد رأينا استيفاء كل منها على حده مث التوصيل فيما بينها. 
 جاهزة البناء اخلاص ابلتقريب اخلطى حيث رأينا أن دالة ماتالب 1-7أبسط هذه األنواع ىف اجلزء 

interp1(x,y,’linear’) املهمة متاما حيث تقوم ابلتوصيل فيما بني كل نقطتني متتاليتني خبط مستقيم،  تقوم هبذه
هذه الطريقة مع أهنا  .10-7كما هو موضح ىف شكل   6-7ولقد قمنا بتطبيق ذلك على اخلمسة نقاط الىت ىف املثال 

دالة إال أن هبا عيبا أساسيا ال يكون هبا تذبذب على اإلطالق لدالة االستيفاء سواء فيما بني النقاط أو على أطراف ال
وهو أن كثرية حدود االستيفاء تكون متقطعة أو منكسرة أو غري انسيابية عند نقاط البياانت أو عند االنتقال من مقطع 

ىف بعض األحيان تستخدم هذه  إىل مقطع، وهذا يعىن أن كثرية احلدود لن تكون قابلة للتفاضل عند هذه النقاط.
 ط البياانت قريبة جدا من بعضها.الطريقة إذا كانت نقا

من  n+1بفرض لذلك كان احلل هو استيفاء كل مقطع من هذه املقاطع بكثرية حدود من الدرجة الثالثة كما سنرى. 
، وهذه النقاط يطلق عليها أحياان n,yn(x(و ...  x)y2,2(و  x)y1,1(و  x)y0,0(النقاط املطلوب استيفاؤها وهى 

من املقاطع كل مقطع يصل بني نقطتني متتاليتني وسيتم  n. سنفرتض أن هذا املدى من النقاط مقسم إىل عدد العقد
 من الدرجة الثالثة كما يلى: أو كثرية حدود استيفاء كل مقطع من هذه املقاطع مبنحىن

(7-29   )               𝑝𝑖(𝑥) = 𝑎𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)3 + 𝑏𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + 𝑐𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑑𝑖 
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متثل املنحىن من الدرجة الثالثة داخل كل مقطع من هذه املقاطع، وأن  ip(x)و  n-1تتغري من صفر حىت  iحيث 
جيب أن مير جبميع هذه  p(x)منحىن االستيفاء العام 

داخل  ( وحيقق أيضا هذا املنحىنn+1) أوالعقد النقاط
 xجلميع قيم  ip(x)=p(x)وابلتاىل فإن  كل مقطع

  .iداخل املقطع 
لتحقيق هذه االنسيابية بني مقاطع هذه املنحنيات فالبد 

 :(29 -7من وضع هذه الشروط التالية على املعادلة )
لكى تتحقق االنسيابية لكثرية احلدود العامة  -1

p(x) قيمة كثرية احلدود  عند مجيع العقد فإن
 العامة عند أى عقدة جيب أن حتقق الشرط

i)=yip(x  جلميع قيمi  1من صفر حىت-n. 
جيب أن تكون قيمة كثرية  iعند أى عقدة  -2

 i(xi)=pi(x1-ip(، مبعىن iتساوى قيمة كثرية احلدود ىف املقطع التاىل للعقدة  iاحلدود ىف املقطع السابق للنقطة 
 .n-1حىت  1من  iجلميع قيم 

جيب أن يكون التفاضل األول مستمرا أيضا عند  -3
𝑝𝑖−1كل عقدة، وابلتاىل فإن 

′ (𝑥𝑖) =

𝑝𝑖
′(𝑥𝑖)  جلميع قيمi  حىت  1منn-1. 

جيب أن يكون التفاضل الثاىن مستمرا أيضا عند كل عقدة، 
𝑝𝑖−1وابلتاىل فإن 

′′ (𝑥𝑖) = 𝑝𝑖
′′(𝑥𝑖)  جلميع قيمi  1من 

 .n-1حىت 
ميكن  (29 -7ابلتعويض هبذه الشروط األربعة ىف املعادلة )

 biو  aiاحلصول على جمموعة من املعادالت ىف اجملاهيل 
الىت ميكن حلها واحلصول على قيم هذه  diو  ciو 

اجملاهيل. وحيث أن هذه العملية حتتاج للكثري من 
 االختصارات الرايضية الىت ال داعى للدخول ىف تفاصيلها، فإننا سنكتفى ابلفكرة الىت ذكرانها هنا.

 

ابستخدام االستيفاء  6-7استيفاء نقاط املثال  11-7شكل 
 املقطعى من الدرجة الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ابستخدام  (x2+1)/1تقريب الدالة  10-7شكل 
االستيفاء الثالثى متعدد املقاطع حيث نالحظ عدم وجود 

 أى تذبذابت
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خدمة متعدد املقاطع من ( مستx, yالىت تقوم ابستيفاء جمموعة النقاط ) pp=spline(x,y)حيتوى ماتالب على الدالة 
الدرجة الثالثة. كمثال على ذلك فقد قمنا ابستخدام االستيفاء متعدد املقاطع من الدرجة الثالثة الستيفاء النقاط اخلمسة 

 . والربانمج املستخدم ىف ذلك هو:11-7كما ىف شكل   6-7الىت ىف املثال 
1- %Piecewise cubic spline interpolation 
2- x = [0 1 2 3 4]; 
3- y = [0 1 8 27 64]; 
4- plot(x,y,'bd','Linewidth',2); hold on; 
5- x_new = 0:.01:4; 
6- pp = spline(x,y); 
7- y_new=ppval(pp,x_new); 
8- plot(x_new,y_new,'r', 'linewidth',1.5); 
9- hold on; grid; 
10- title('Piecewise cubic spline interpolation','fontsize',12) 
11- ylabel('Y','fontsize',14) 
12- xlabel('X','fontsize',14) 
13- legend('Data Points','Piecewise cubic spline interpolation') 

 
مت استخدام  7، ىف األمر ppحيسب استيفاء النقاط اخلمسة ويضع معامالت هذا االستيفاء ىف املتغري  6األمر رقم 

. ميكن استخدام ppىف كثرية احلدود الىت معامالهتا هى  x_newللتعويض ابملركبات  ppval(pp,x_new)الدالة 
والتعويض مباشرة  ppحيث يتم حساب  y_new=spline(x,y,x_new)ىف أمر واحد كالتاىل:  7و  6األمرين 

 . y_newللحصول على  x_newبقيم 
الطرق السابقة أحادية لكى نرى أتثري االستيفاء الثالثى متعدد املقاطع على التذبذب الذى كان حيدث مع استخدام 

املقطع مثل الجرانج أو نيوتن أو فاندرموند تعال نستخدم االستيفاء الثالثى متعدد املقاطع على تقريب الدالة 
f(x)=1/(1+x2)  نقطة تقريب ورأينا ىف  11ابستخدام   ب7-7الىت قربناها ابستخدام طريقة الجرانج كما ىف شكل

يبني نفس هذه الدالة مقربة ابستخدام  12-7بة عند أطراف مدى التقريب. شكل هذا الشكل مدى تذبذب الدالة ااملقر 
نقطة أيضا حيث نرى أن منحىن التقريب )األمحر( ينطبق متاما على  11االستيفاء الثالثى متعدد املقاطع ابستخدام 

تذبذابت على األطراف على املنحىن األصلى للدالة )األزرق( لذلك فإن املنحىن األزرق غري ظاهر مع عدم وجود أى 
 اإلطالق مما يوضح ميزة استخدام هذه الطريقة ىف تقريب الدوال.

 هو: 12-7الربانمج املستخدم ىف احلصول على الشكل 
1- %Piecewise cubic spline interpolation 
2- pointx = linspace(-5,5,11); 
3- pointy = 1./(1+pointx.^2); 
4- x_new = linspace(-5,5); 
5- y_new = 1./(1+x_new.^2); 
6- plot(pointx,pointy,'bd','Linewidth',2); hold on; 
7- plot(x_new,y_new,'b');hold on; 
8- y_news=spline(pointx,pointy,x_new); 
9- plot(x_new,y_news,'r', 'linewidth',1.5); 
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10- hold on; grid; 
11- title('Function approximation by cubic spline','fontsize',12) 
12- ylabel('Y','fontsize',14) 
13- xlabel('X','fontsize',14) 
14- legend('Data Points','Original curve','Cubic spline 11 points') 
15- axis([-6 6 -0.5 2]); 

 
الذى  splineللحصول على نفس أتثري األمر  y_new=interp1(x,y,x_new,’spline’)ميكن استخدام األمر 

 ’linear‘قد استخدمناها مع االستيفاء اخلطى حيث كتبنا املعامل  ( )interp1ىف الربانمج السابق. الحظ أن الدالة 
 help، وىف احلقيقة فإن هذه الدالة تستخدم مع أكثر من نوع من أنواع االستيفاء. ميكنك كتابة ’spline‘بدال من 
interp1  الكثري من املعلومات عن هذه الدالة. ىف انفذة التفاعل ىف ماتالب لرتى 

 
 Curve fittingتقريب املنحنيات  7-8

هناك نوعان من املشاكل حنتاج فيهما لتقريب 
املنحنيات. املشكلة األوىل عندما يكون لدينا دالة 

ونريد متثيلها أو تقريبها بدالة أو منحىن أكثر  معقدة
بساطة وهذا ما رأيناه كأحد تطبيقات االستيفاء الىت 
شرحناها ىف ألجزاء السابقة. املشكلة األخرى والىت 
تعنينا هنا هى عندما يكون لدينا بياانت انجتة من 
 جتربة معينة وهذه البياانت هبا بعض الضوضاء

ريد تقريب هذه البياانت املضافة وحنن ن العشوائية
مبنحىن أو دالة ال متر جبميع هذه النقاط احملتوية على الضوضاء ولكنها متر ىف مسار متوسط بني هذه النقاط حبيث 

. لكى وأن تكون درجة هذا املنحىن أقل ما ميكن يكون اخلطأ أو الفرق بني هذه النقاط واملنحىن التقريىب أقل ما ميكن
 .13-7، والىت مت رمسها ىف شكل 4-7ءات الناجتة من أحد التجارب واملوضحة ىف جدول نوضح ذلك افرتض القرا

 
 
 

فإن اللجوء إىل استيفاء نقاط التجربة حىت أبفضل طرق االستيفاء الىت تعطى أقل تذبذب  14-7كما نرى من شكل 
فإن املنحىن التاتج من هذا االستيفاء ال يكون مرضيا من حيث الشكل ىف الكثري من التطبيقات كما أنه ال يعكس 

 بياانت أحد التجارب املعملية 4-7جدول 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 

15.6 13 12.5 10.1 8.8 7 5 4.2 3.5 1.3 Y 

 

 

 4-7استيفاء وتقريب بياانت اجلدول  13-7شكل 
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ن هناك عالقة خطية بني متغريى هذه التجربة . الشكل العام هلذه النقاط يبني أxسلوك تغري هذه التجربة مع تغري املركبة 
ولذلك فإننا نفضل رسم خط مستقيم يتوسط هذه النقاط حبيث يكون اخلطأ بني هذا اخلط املستقيم ونقاط التجربة 

 أقل ما ميكن. كما أننا نريد من هذا املنحىن التقريىب أن يكون أبقل درجة كما ذكران.
من النقاط.  n، أى أن لدينا عدد  nإىل 1تتغري من  iحيث  i,yi(x(لبياانت على وجه العموم بفرض أن لدينا نقاط ا

هلا عدد  f(x)أى أن الدالة  n<mوعلى أن تكون  mإىل  1تغري من  jحيث  f(x)jaاملطلوب هو البحث عن دالة 
لكى تعطى  د نقاط البياانت املطلوب تقريبها، وهذه الدالة جيب أن تعطى أفضل تقريب.من املعامالت أقل من عد

اخلطأ بينها وبني مجيع نقاط البياانت  اجلذر مربعات هذه الدالة أفضل تقريب فإننا نضع عليها شرط أن يكون جمموع
 أقل ما ميكن. ميكن كتابة هذا اخلطأ كما يلى:

 (7-30)                             𝐸(𝑎1. 𝑎2 … . 𝑎𝑚) = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))2𝑛
𝑖=1 

 leastميكن، ولذلك فإن هذه الطريقة تسمى طريقة أقل املربعات  نريده أقل ما (30 -7املعادلة )هذا اخلطأ الذى ىف 
square method أى أننا نريد البحث عن معامالت الدالة .ja ( 30 -7الىت جتعل جمموع املربعات الىت ىف املعادلة) 

ونساوى نتيجة  ajابلنسبة لكل هذه املعامالت  (30 -7أقل ما ميكن. لكى حنصل على ذلك فإننا نفاضل املعادلة )
 هذا التفاضل ابلصفر كما يلى:

(7-31                                 )𝜕𝐸

𝜕𝑎𝑗
=  .mإىل  1تتغري من  j، حيث  0

ويكون  jaمن املعادالت الىت ىف الغالب ما تكون غري خطية ىف املعامالت  mهى ىف احلقيقة عدد  (31 -7املعادلة )
صورة املبسطة ملعادلة التقريب ستكون هى الصورة وال األساس تسمى دالة f(x)احلصول على حل هلا صعبا. الدالة 

 اخلطية التالية:
(7-32                    )𝑓(𝑥) = 𝑎1𝑓1(𝑥) + 𝑎2𝑓2(𝑥) + ⋯ 𝑎𝑚𝑓𝑚(𝑥) 

و  kx-f(x)=eو  f(x)=cos(kx)و  =kxf(x) وهناك الكثري من دوال األساس الىت ميكن استخدامها ومنها مثال،
f(x)=a+bx. 

 
 التقريب ابستخدام خط مستقيم

. ىف هذه احلالة سيكون اخلطأ املراد تقليله f(x)=a+bxعبارة عن خط مستقيم على الصورة  f(x)سنفرتض أن الدالة 
 هو: (30 -7إىل أقل درجة كما ىف املعادلة )

(7-33                           )𝐸(𝑎. 𝑏) = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1 

 كما يلى:  bو  aومساوهتما ابلصفر حنصل ىف النهاية على قيمة كل من  bو  aبتفاضل هذا اخلطأ ابلنسبة لكل من 
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(7-34)                  𝑎 =
(∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1 )−(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

𝑛(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 
 
(7-35)                   𝑏 =

𝑛(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 )−(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )

𝑛(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 

وابلتاىل فإن  b=1.538و  a=-0.360جند أن  (35 -7و  (34 -7ىف املعادلتني ) 4-7ابلتعويض من اجلدول 
 . f(x)=1.538x-0.360املعادلة اخلطية ستكون 

 
 التقريب ابستخدام كثريات احلدود

حنصل على معادلة التقريب ىف صورة كثرية حدود كما  xكقوى للمتغري   (32 -7املعادلة )ابستخدام دالة األساس ىف 
 يلى:

                       𝑝(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥𝑚 + 𝑎𝑚−1𝑥𝑚−1 + ⋯ + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
 كما يلى:  nىف هذه احلالة ستكون معادلة جمموع مربع اخلطأ عند كل نقاط البياانت . m<nحيث 

                                 𝐸(𝑎0. 𝑎1 … . 𝑎𝑚) = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑃(𝑥𝑖))2𝑛
𝑖=1 

لكل  ∂/ja∂E=0لتقليل هذا اخلطأ ألقل ما ميكن نقوم بتفاضل هذا اخلطأ ابلنسبة لكل املعامالت ونساوى ابلصفر 
 كما يلى:  maحىت  0aمن املعادالت ىف اجملاهيل  +1mفنحصل على  mحىت  1من  jقيم 

 (7-36)          𝑎0 ∑ 𝑥𝑖
0𝑛

𝑖=1 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖
1𝑛

𝑖=1 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 + ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑖
𝑚𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
0𝑛

𝑖=1 
               𝑎0 ∑ 𝑥𝑖

0𝑛
𝑖=1 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖

1𝑛
𝑖=1 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 + ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑖

𝑚𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖

0𝑛
𝑖=1 

               𝑎0 ∑ 𝑥𝑖
1𝑛

𝑖=1 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
3𝑛

𝑖=1 + ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑖
𝑚+1𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
1𝑛

𝑖=1 
 وهكذا

             𝑎0 ∑ 𝑥𝑖
𝑚𝑛

𝑖=1 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖
𝑚+1𝑛

𝑖=1 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
𝑚+2𝑛

𝑖=1 + ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑖
2𝑚𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
𝑚𝑛

𝑖=1 
ألن ذلك يعىن خط رأسى  xمتفردة، أى ليس هناك نقطتان بنفس املركبة  xiهذه املعادالت سيكون هلا حل طاملا أن 

 .4و  3املعادالت اخلطية ىف الفصلني أو انكسار كما رأينا ىف حل 
 

 7-7مثال 
 أوجد أفضل منحىن تقريب من الدرجة الثانية لنقاط البياانت التالية: 

 
 

 حنصل على املعادالت التالية: m=2و  n=5عن  (36 -7املعادالت )ابلتعويض ىف جمموعة 

1.00 0.75 0.50 0.25 0 ix  

2.7183 2.1170 1.6487 1.2840 1.0000 iy 
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                        8.7680=2a1.875+      1a2.5+           0a5 
                          5.4514=2a1.5625+    1a1.875+       0a2.5 
                          4.4015=2a1.3828+    1a1.5625+     0a1.875 

حبل هذه املعادالت الثالثة ىف الثالث جماهيل حنصل 
و  1a=0.86468و  0a=1.0051على 

0.84316=2a  وبذلك تكون معادلة املنحىن من
الدرجة الثانية الىت تعطى أفضل تقريب هلذه النقاط 

 :هى
                               

2x0.84316+x864681.0051+0.y=. 
حلل  3بتطبيق برانمج جاوس سايدل ىف الفصل 

 املعادالت السابقة حصلنا على نفس القيم كما يلى:
>> GaussSeidel  
 Enter The Array of Coefficients a= [5 2.5 1.875;2.5 1.875 1.5625;1.875 1.5625 1.3828] 
 Enter The Arrays of Constants b = [8.7680;5.4514;4.4015] 
 Enter The Array of first trial x0 = [0;0;0] 
 Enter The Max number of iterations = 500 
 Enter The Error tolerance = 0.000001 
    1.0051    0.8647    0.8431 

 ها املنحىن الناتج من الدرجة الثانية:الربانمج التاىل سريسم هذه النقاط ويرسم علي
1- % curve fitting using matlab commands 
2- x=[0 0.25 0.5 0.75 1]; 
3- y=[1.000 1.2840 1.6487 2.1170 2.7183]; 
4- xx=linspace(0,1); 
5- plot(x,y,'bd', 'linewidth', 1.5);  
6- hold on; grid; 
7- c=polyfit(x,y,2) 
8- yvals=polyval(c,xx); 
9- plot(xx,yvals,'r','linewidth',1.5); 
10- title('Experimenta data','fontsize',12) 
11- ylabel('Y','fontsize',14) 
12- xlabel('X','fontsize',14) 
13- legend('Data Points','Curve fitting') 
14- axis([0 1 1 3]); 

 

 

 7-7منحىن التقريب للنقاط اخلمسة الىت ىف املثال  14-7شكل 
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مبنحىن من الدرجة الثانية )الرقم  yو  xيقوم بعمل تقريب للنقاط  c=polyfit(x,y,2)، 7ىف هذا الربانمج األمر رقم 
. cىف األمر يعىن ذلك، وميكن وضع أى درجة تكون أقل من عدد النقاط( ويضع معامالت هذا املنحىن ىف املتغري  2

 .14-7نتيجة تنفيذ هذا الربانمج كانت كالتاىل، واملنحىن الناتج موضح ىف شكل 
c = 
    0.8437    0.8642    1.0051 

 الىت حصلنا عليها ابستخدام طريقة جاوس سايدل وعن طريق احلل اليدوى كما سبق. وهى نفس القيم
 
 متارين 7-9

 f(x)=cos(x)( 1استخدم طريقة الجرانج من الدرجة األوىل ومن الدرجة الثانية مرة أخرى الستيفاء الدوال التالية: ) -1
1√( 2و ) + 𝑥f(x)= ( 3و )1f(x)=ln(x+ ( 4و )f(x)=tan(x)  0=0عند القيمx  1=0.6وx  2=0.9وx أوجد .

 .ىف كل حالة f(0.65)و  f(0.55)القيمة التقريبية 
 مستخدما طريقة نيوتن. 1أعد مترين  -2
و  =1.05xو  =1.00xعند قيم  10f(x)=log(tan(x))استخدم طريقة الجرانج من الدرجة الثالثة لتقريب الدالة  -3

x=1.10  وx=1.15  مث أوجد قيمةf(1.09) .من الدالة املقربة وأوجد مقدار اخلطأ بني هذه القيمة وقيمتها احلقيقية 
 أعد مستخدما طريقة نيوتن. -4
. أوجد قيمة )2,2(و  )1,3(و  )0.5(y,و  )0,0(هى دالة الجرانج الستيفاء نقاط البياانت  3P(x)إفرتض أن الدالة  -5

y  3إذا كان معاملx  ىف الدالة(x)3P  6يساوى. 
، أوجد كثرية حدود الجرانج من 1990حىت عام  1940اجلدول التاىل يبني تعداد السكان ىف أحد البلدان من عام  -6

. ما 1910و  1965و  1930الدرجة اخلامسة الستيفاء هذه البياانت. أوجد تقدير لتعداد السكان ىف األعوام 
 .123203000إذا كان التعداد احلقيقى هو  1930هى دقة التقدير ىف عام 

 
 
 

 .لالستيفاء طريقة نيوتن امستخدم 6مترين  أعد -7
 :8أوجد دالة استيفاء نيوتن من الدرجة الرابعة لنقاط البياانت الىت ىف جدول مترين  -8

 
 

 6جدول تمرين 

 السنة 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 التعداد 132165 151326 179323 203302 226542 249633

 

 8جدول تمرين 

1.0 0.6 0.3 0.1 0.0 x 

-4.28172 -5.17788 -5.65014 -5.89483 -6.00000 f(x) 
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 إىل اجلدول، أوجد كثرية حدود نيوتن من الدرجة اخلامسة. f(1.1)=-3.99583إذا إضيفت النقطة  8ىف التمرين  -9

 :f(0.3)واحسب القيمة التقريبية  9استخدم طريقة نيوتن الستيفاء نقاط جدول مترين  -10
 
 
 

، فماذا سيحدث للقيمة 5كانت انقصة مبقدار   f(0.6)وأن  10كانت زائدة مبقدار   f(0.4)افرتض أنه مت اكتشاف أن  -11
 على ضوء هذا التغيري؟ f(0.3)املقدرة 

. استخدم طريقة الجرانج f(x)=4.8cos(πx/20)تقع على منحىن الدالة  12ط البياانت الىت ىف جدول مترين نقا -12
وقارن هذه النتائج مع القيم  x=0, 0.5, 1, …, 8الستيفاء هذه النقاط. أوجد قيمة دالة الجرانج لالستيفاء عند 

 . f(x)الصحيحة احملسوبة من التعويض املباشر ىف املعادلة 
 
 
 

 أعد التمرين السابق مستخدما طريقة نيوتن. -13
أكتب ملف دالة ىف ماتالب حيسب دوال األساس لالستيفاء عن طريق الجرانج حيث يتم النداء على هذه الدالة  -14

 .8-7من الربانمج األساسى بعد إدخال النقاط املراد استيفاؤها وعددها. استعن خبريطة التدفق املوضحة ىف شكل 
اط حيث يتم النداء على هذه الدالة من الربانمج من النق nأكتب ملف دالة ىف ماتالب حيسب استيفاء نيوتن لعدد  -15

األساسى بعد إدخال النقاط املراد استيفاؤها وعددها، مث يقوم الربانمج برسم دالة االستيفاء، وإعطاء الفروق 
 املقسومة.

 استخدم طريقة الجرانج الستيفاء نقاط اجلدول التاىل: -16
 
 
 

 أعد التمرين السابق مستخدما طريقة نيوتن. -17
 إرسم املنحنيات التقريبية من الدرجة األوىل والثانية والثالثة لنقاط البياانت الىت ىف اجلدول التاىل: -18

 
 

 12جدول تمرين 

7.95 6.25 4.85 3.15 2.30 0.15 x 
1.51909 2.66674 3.47313 4.2243 4.49013 4.79867 y 

 

 16جدول تمرين 

-4 3 -1 4 1 2 x 
-53 24 4 59 2 -1 y 

 

 18جدول تمرين 

2.1 1.9 1.5 1.3 1.1 1.0 x 
3.18 2.94 2.45 2.21 1.96 1.84 y 

 

 9جدول تمرين 

0.6 0.4 0.2 0.0 x 

51.0 30.0 21.0 15.0 f(x) 
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 إحسب اخلطأ ىف كل حالة.

 جلدول البياانت التاىل: 18التمرين أعد  -19
 
 
 

 أعد التمرين السابق جلدول البياانت التاىل: -20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19جدول تمرين        

0.75 0.6 0.5 0.31 0.15 0 x 
1.422 1.223 1.117 1.031 1.004 1 y 

 

 20جدول تمرين 

7.1 6.8 6.3 5.9 5.5 5.1 4.7 4.5 4.2 4 x 

326.72 299.50 256.73 224.87 195.14 167.53 142.05 130.11 113.18 102.56 y 
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 8الفصل 
 التفاضل العددى والتكامل العددى

Numerical Differentiation and Integration 
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 8الفصل 
 والتكامل العددى التفاضل العددى

Numerical Differentiation and Integration 
 مفاهيم أساسية عن التفاضل العددى 8-1

. هذه ix=xونريد احلصول على تفاضل هذه الدالة عند النقطة  y=f(x)املشكلة الىت سنتناوهلا هنا هى أن لدينا دالة 
، أو nإىل  1تتغري من  iحيث  i,yi(x(إما أهنا تكون متاحة ىف صورة ميكن حتويلها إىل جمموعة من النقاط  f(x)الدالة 

إن ذلك جييب على سؤال يتبادر إىل الذهن أبن التفاضل للدوال  أهنا تكون معطاة أصال ىف هذه الصورة من النقاط.
ىف صورهتا التحليلية يكون ىف العادة أسهل من التكامل ورمبا ال تكون هناك حاجة للبحث عن التفاضل العددى مثلما 

وجود أى  . وهذا صحيح فعال ولكنامل العددى الذى سندرسه ىف اجلزء الثاىن من هذا الفصلهو احلال ابلنسبة للتك
عالقة عملية بني متغريين ال تكون دائما ىف صورة حتليلية، ولكنها تكون ىف الغالب ىف صورة نقاط منفصلة، وهنا تكون 

هنا أيضا تظهر فكرة أخرى حيث من املمكن أن يقول البعض أبنه ميكننا أن نقوم  احلاجة إىل التفاضل العددى.
لىت متت دراستها مث نقوم حبساب التفاضل هلذه الدالة املستوفاة، وهذه هى ابستيفاء هذه النقاط أبحد طرق االستيفاء ا

فعال ستكون أحد الطرق املقرتحة حلساب التفاضل العددى. جيب أن نتوقع أن حساب التفاضل العددى سيخضع 
احلصول  لبعض اخلطأ مثله ىف ذلك مثل مجيع الطرق العددية وأنه من املستحيل احلصول على نفس الدقة الىت ميكن

 عليها من تفاضل الصورة التحليلية للدالة.
نذكر هنا أن ذلك خيتلف متاما عن إمكانية التفاضل والتكامل على التعبريات الرمزية الىت جيريها ماتالب من خالل 

، والذى عن طريقه symbolic math toolboxصندوق أدوات خاص بذلك وهو صندوق أدوات احلساابت الرمزية 
التفاضل والتكامل بنفس الصور والقوانني التحليلية الىت نعرفها ولقد نوهنا عن هذا الصندوق ىف الفصل ميكن حساب 

 اخلاص مبراجعة ماتالب.
 
 التفاضل الفرقى 8-2

 التقريب املبسط للتفاضل األول ميكن كتابته كما يلى:
(8-1)                                 𝑓′(𝑥) ≈

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
 



 التحليل العددى                                           الفصل 8                        التفاضل العددى والتكامل العددى
 

  

 158 أ.د. حممد العدوى
 

تبعا  وميكن حساب اخلطأ ىف هذا التفاضل األول صغرية ولكنها ال تساوى الصفر. hحيث من املفرتض أن تكون 
 ما يلى: كما  xعند النقطة  f(x)ملفكوك اتيلور للدالة 

(8-2                )𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + ℎ𝑓′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓′′(𝑥) +

ℎ3

3!
𝑓′′′(𝑥) +

ℎ4

4!
𝑓(4)(𝑥) + ⋯ 

كن كتابة مي (2 -8هى تفاضلها الثالث وهكذا. من املعادلة ) f)’’’(xو  f(x)هى التفاضل الرابع للدالة  f)4((x)حيث 
 التفاضل األول كما يلى:

                            𝑓′(𝑥) =
𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
−

ℎ

2!
𝑓′′(𝑥) −

ℎ2

3!
𝑓′′′(𝑥) + ⋯  ، 

 وهذه ميكن كتابتها على الصورة:
(8-3)                                             𝑓′(𝑥) =

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
− 𝑂(ℎ) 

. حيث أن هذا hهو مقدار خطأ يتناسب مع  O(h)حيث 
 x+hو النقطة  xالتفاضل يعتمد على قيمة الدالة عند النقطة 

 تفاضل يسمى (1- 5فإن التفاضل األول الذى ىف املعادلة )
، أو تفاضل الفرق األمامى أحادى اجلانب. بنفس الفرق األمامى

الطريقة ميكن كتابة تفاضل الفرق اخللفى على الصورة التالية حيث 
 :f(x-h)و  f(x)أنه يعتمد على 

(8-4  )        𝑓′(𝑥) ≈
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥−ℎ)

ℎ
+ 𝑂(ℎ) 

يوضح الفرق بني التفاضل  1-8شكل 
الفرقى والتفاضل التحليلى، حيث التفاضل 
الفرقى هو الفرق بني نقطتني متقاربتني 

املسافة بني  على على الدالة مقسوما
، بينما التفاضل التحليلى هو hالنقطتينن 

تفاضل الصورة التحليلية للدالة والتعويض 
. 0xعند  xىف هذا التفاضل بقيمة املتغري 

 يوضح دقة هذا التفاضل. 1-8مثال 
 
 

 

التفاضل الفرقى والتفاضل التحليلى 1-8شكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الفرق بني التفاضل الفرقى األمامى والتفاضل احلقيقى )التحليلى( 2-8شكل   
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 1-8مثال 
. f’(1.8)= 0.555556فإن  x=1.8، عندما f’(x)=1/xوالىت تفاضلها التحليلى هو  f(x)=ln(x)إفرتض الدالة 

حىت  h=0.001بدءا من  hعند قيم خمتلفة للمعامل  (1 -8التفاضل الفرقى األمامى تبعا للمعادلة ) يبني 2-8شكل 
h=0.1  حيث نالحظ أنه مع تقليل قيمةh  فإن التفاضل الفرقى يقرتب من التفاضل احلقيقى )التحليلى( حيث عندما
h=0.1  فإنf’(x)= 0.5406722 وعندما ،h=0.001  فإنf’(x)= 0.55540129. 

 f(x+h)من املمكن كتابة صورة أكثر دقة هلذا التفاضل األول تعتمد على الفرق املركزى حيث يعتمد هذا التفاضل على 
 كما يلى:  f(x-h)و 
(8-5                               )𝑓′(𝑥) ≈

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥−ℎ)

2ℎ
 
حيث سنكتب مفكوك اتيلور عند النقطة  (1 -8وميكن إثبات أن هذه الصورة تكون أدق من الصورة الىت ىف املعادلة )

x ( 2 -8على الصورتني التاليتني وكما ىف املعادلة): 

                𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + ℎ𝑓′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓′′(𝑥) +

ℎ3

3!
𝑓′′′(𝑥) +

ℎ4

4!
𝑓(4)(𝑥) + ⋯ 

                𝑓(𝑥 − ℎ) = 𝑓(𝑥) − ℎ𝑓′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓′′(𝑥) −

ℎ3

3!
𝑓′′′(𝑥) +

ℎ4

4!
𝑓(4)(𝑥) + ⋯ 

 على:بطرح املعادلتني السابقتني حنصل 
                              𝑓′(𝑥) =

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥−ℎ)

2ℎ
−

ℎ2

2𝑥3!
𝑓′′′(𝑥) − ⋯ 

وهذه املعادلة ميكن كتابتها على الصورة 
 :املدجمة التالية

(8-6)                                   𝑓′(𝑥) ≈

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥−ℎ)

2ℎ
− 𝑂(ℎ2) 

يكون  O(h2)حيث مقدار اخلطأ هنا 
 (1 -8أصغر من اخلطأ ىف تقريب املعادلة )

أصغر من الواحد كما ذكران، واخلطأ  hألن 
ىف هذه املعادلة يقال عنه أنه خطأ من 

 -8الدرجة الثانية بينما اخلطأ ىف املعادلة )
  فيقال عنه خطأ من الدرجة األوىل. (1
 

 

الفرق بني التفاضل الفرقى املركزى والتفاضل احلقيقى  3-8شكل 
 )التحليلى(
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  2-8مثال 
. f’(x)= 0.555556يساوى  x=1.8مستخدما التفاضل ابلفرق املركزى. تذكر أن التفاضل عند  1-8أعد مثال  

حىت  h=0.001بدءا من  hعند قيم خمتلفة للمعامل  (5 -8يبني التفاضل الفرقى املركزى تبعا للمعادلة ) 3 -8شكل 
h=0.1  حيث نالحظ أنه مع تقليل قيمةh  فإن التفاضل املركزى يقرتب من التفاضل احلقيقى )التحليلى( حيث عندما
h=0.1  فإنf’(x)= 0.00556128 وعندما ،h=0.001  فإنf’(x)= 5.555556e-07 حيث نالحظ أن التفاضل ،

 .بكثري من التفاضل األمامى املركزى أكثر دقة
 األصلى كما يلى:من مفكوك اتيلور  f(x)للدالة ميكن كتابة التفاضل الثاىن 

                𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + ℎ𝑓′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓′′(𝑥) +

ℎ3

3!
𝑓′′′(𝑥) +

ℎ4

4!
𝑓(4)(𝑥) + ⋯ 

                𝑓(𝑥 − ℎ) = 𝑓(𝑥) − ℎ𝑓′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓′′(𝑥) −

ℎ3

3!
𝑓′′′(𝑥) +

ℎ4

4!
𝑓(4)(𝑥) + ⋯ 

 جبمع املعادلتني السابقتني حنصل على:
                            𝑓′′(𝑥) =

𝑓(𝑥+ℎ)−2𝑓(𝑥)+𝑓(𝑥−ℎ)

ℎ2
+

ℎ2

12
𝑓(4)(𝑥) + ⋯                        

 والىت ميكن كتابتها كما يلى:
(8-7)                            𝑓′′(𝑥) ≈

𝑓(𝑥+ℎ)−2𝑓(𝑥)+𝑓(𝑥−ℎ)

ℎ2
+ 𝑂(ℎ2)                        

 بنفس الطريقة ميكن إجياد التفاضالت األعلى مثل التفاضل الثالث  كما يلى:
(8-8                        )𝑓′′′(𝑥) =

𝑓(𝑥+2ℎ)−2𝑓(𝑥+ℎ)+2𝑓(𝑥−ℎ)−𝑓(𝑥−2ℎ)

2ℎ3
+ 𝑂(ℎ2) 

 والتفاضل الرابع كما يلى:
(8-9                )𝑓(4)(𝑥) =

𝑓(𝑥+2ℎ)−4𝑓(𝑥+ℎ)+6𝑓(𝑥)−4𝑓(𝑥−ℎ)+𝑓(𝑥−2ℎ)

ℎ4
+ 𝑂(ℎ2) 

التفاضالت أحادية اجلانب سواء الحظ أن هذه التفاضالت من النوع املركزى أو ثنائة اجلانب. على الرغم من أن 
يكون اخلطأ فيهما أسوأ إال أن التفاضالت أحادية اجلانب  (4 -8و ) (1 -8األمامية أو اخللفية الىت ىف املعادلتني )

  .1xو  nxتستخدم عادة عند نقاط األطراف 
 التفاضل عن طريق االستيفاء 8-3

ىف املسافة فيما بينها، فإن تفاضل هذه الدالة ابلطرق الفرقية  إذا كانت نقاط البياانت للدالة املعطاة ليست متساوية
السابقة لن تكون مناسبة وىف هذه احلالة ميكن استخدام طريقة االستيفاء حيث يتم تقريب هذه النقاط بدالة استيفاء 

 معينة مث حنسب تفاضل دالة االستيفاء ليكون هو التفاضل التقريىب للدالة املعطاة.
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تستوىف هذه البياانت،  n-1فإنه ميكننا إجياد دالة من الدرجة  nأنه إذا كان عدد نقاط البياانت هو  الفكرة هنا هى
 وهذه الدالة ميكن أن تكون على الصورة:

(8-10)                      𝑃(𝑥) = 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
لتمثل تفاضل جمموعة النقاط املعطاة. ونذكر هنا أننا رأينا العديد من طرق االستيفاء  (10 -8مث نقوم بتفاضل املعادلة )

ىف الفصول السابقة ولقد رأينا أنه جيب أن تكون درجة دالة االستيفاء أقل ما ميكن حىت نتجنب تذبذب دالة االستيفاء 
 تزيد من هذا التذبذب. ابلذات عند أطراف البياانت املعطاة حيث أن عملية التفاضل من املمكن أن

 كتبنا دالة استيفاء جمموعة من النقاط على الصورة التالية إبمهال اخلطأ:  5ابستخدام طريقة الجرانج لالستيفاء ىف الفصل 
(8-11)                            𝐿(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖𝑟𝑖(𝑥)𝑛

𝑖=0 
 حنصل على: kx=xبتفاضل هذه الدالة عند أى نقطة 

(8-12)                          𝐿′(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖𝑟′
𝑖(𝑥𝑘)𝑛

𝑖=0 
 

 3-8مثال 
 حنصل على معادلة الجرانج من الدرجة األوىل كما يلى: (11 -8والتعويض ىف املعادلة ) n=1بفرض 

(8-13)                      𝐿(𝑥) = 𝑦0𝑟0(𝑥) + 𝑦1𝑟1(𝑥) 
 :1r(x)و  0r(x)وهذه ميكن كتابتها على الصورة التالية ابلتعويض عن كل من 

(8-14)                    𝐿(𝑥) = 𝑦0
𝑥−𝑥1

𝑥0−𝑥1
+ 𝑦1

𝑥−𝑥0

𝑥1−𝑥0
 

 حنصل على: (14- 8إبجراء التفاضل على املعادلة )
                              𝐿′(𝑥) = −𝑦0

1

𝑥1−𝑥0
+ 𝑦1

1

𝑥1−𝑥0
 

 كتابتها على الصورة التالية:وهذه ميكن  
(8-15                     )𝐿′(𝑥) =

𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
 

 ميكن كتابتها كالتاىل: (15 -8فإن املعادلة ) h0=x1x+، وبفرض أن f(x0y=0(و  x1y)f=1(كما نعلم فإن 
(8-16                   )𝐿′(𝑥) =

𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
 

. تذكر أبنه مت إمهال خطأ تقريب الجرانج  (1 -8حصلنا عليها ىف املعادلة )وهى نفس معادلة التفاضل الفرقى الىت 
 ىف كل املعادالت السابقة لتبسيط األمور.
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 التفاضل ىف ماتالب 8-4
هذه الدالة  يوجد ىف ماتالب دالة جاهزة البناء حلساب الفرق بني كل نقطتني متتاليتني على أى جمموعة بياانت مدخلة.

 هى:
                                         y=diff(x) 

من  nيتكون من عدد  x. فإذا كان املتجه xحيث تقوم هذه الدالة حبساب الفرق بني كل نقطتني متتاليتني ىف املتجه 
من العناصر  n-1سيتكون من عدد  yفإن املتجه  nx, …, 2, x1xكالتاىل: ،  nإىل  1تتغري من  iحيث  ixالعناصر 
كمثال على ذلك سنحسب الفروق   .ny-1-n=y1-nyوهكذا إىل  3y-4=y3yو  3x-2=x2yو  2x-1=x1yكالتاىل: 

 كما يلى:  10إىل  1بني مربعات األرقام من 
>> x=(1:10).^2 
x = 
     1     4     9    16    25    36    49    64    81   100 
>> y=diff(x) 
y = 
     3     5     7     9    11    13    15    17    19 

 4-8مثال 
إىل نقاط  f(x)عن طريق طريق تقسيم الدالة  f(x)=sin(x)ميكن توضيح ذلك أكثر مبثال نقوم فيه بتفاضل الدالة 

( hنقطتني )، مث جنرى دالة الفرق ونقسم هذه الفروق على املسافة بني كل h=0.1متساوية البعد بني كل منها هو 
وهو  f(x)=sin(x)، مث نقارن التفاضل الرقمى الناتج مع التفاضل التحليلى للدالة f(x)فنحصل على تفاضل الدالة 

cos(x)  عن طريق رسم كل منهما معx   الربانمج التاىل يقوم هبذه العملية:4-8كما ىف شكل . 
1- % Numerical Diff. of a sin(x) using the diff(x) function 
2- h = 0.1;  
3- x = 0:h:pi; 
4- n=size(x); 
5- m=size(x,2)-1;%to make y the same size as x 
6- y=diff(sin(x))/h; 
7- plot(x(1,1:m),y,'r', 'linewidth', 1.5);  
8- hold on; grid; 
9- y1=sin(x); 
10- y2=cos(x); 
11- plot(x,y1 ,'b', 'linewidth', 1.5);hold on; 
12- plot(x,y2 ,'k', 'linewidth', 1.5); 
13- title('Numerical Differentiation of sin(x), h=0.1','fontsize',12) 
14- ylabel('Y','fontsize',14) 
15- xlabel('h','fontsize',14) 
16- legend('Differentiated sin(x)','Original sin(x)', 'cos(x)') 
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سيكون منحىن التفاضل التقريىب )األمحر( أكثر انطباقا على منحىن التفاضل  hالحظ أنه بتقليل املسافة بني كل نقطتني 
 احلقيقى )األسود(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numerical Integration التكامل العددى
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 f(x)=sin(x)لتفاضل الدالة   diff(x)استخدام دالة ماتالب 4-8شكل 
 cos(x)واملقارنة بتفاضلها التحليلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

التكامل العددى ىف )أ( ىف حساب جمموع قوى الرايح املؤثرة على انطحة سحاب، )ب( حساب إستخدام  5-8شكل 
 مساحة مقطع غري منتظم الشكل، )ت( حساب مساحة قطعة أرض غري منتظمة الشكل.
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التكامل العددى ابلتأكيد هو األكثر شيوعا واألكثر استخداما نتيجة استخدامة ىف احلياة العملية ىف الكثري من 
أ يتم استخدام التكامل العددى حلساب 5-8يبني ثالثة من هذه التطبيقات حيث ىف شكل  5-8التطبيقات. شكل 

ؤثرة جمموع القوى املؤثرة على انطحة سحاب نتيجة الرايح امل
عليها من قاعدهتا حىت قمتها حيث يكون أتثري هذه القوة 

ب ميكن 5-8أكرب ما ميكن عند قمة الناطحة. ىف شكل 
استخدام التكامل العددى أيضا ىف حساب مساحة مقطع 
أحد األشكال الىت من الصعب حساهبا ابستخدام طرق 

ت ميكن أيضا استخدام 5-8التكامل التحليلية. ىف شكل 
عددى ىف حساب مساحة قطعة أرض غري منتظمة التكامل ال

احلدود كما ىف الشكل، وأيضا من الصعب جدا استخدام 
الطرق التحليلية ىف هذا التكامل. معىن ذلك أنه من املنطقى 

أن يكون استخدام التكامل العددى ىف التطبيقات الىت 
يصعب فيها احلصول على تكامل حتليلى، مما يعىن أن 

ل عليه ابلطرق العددية سيكون التكامل الذى سنحص
 تقريىب وستكون به نسبة خطأ ختتلف من طريقة ألخرى. 
ىف العادة يطلق على عملية التكامل العددى "الرتبيع 

quadrature حيث جرت العادة ىف حساابت "
إىل مربعات صغرية يتم عددها أن يتم تقسيمها املساحات 

حلساب املساحة الكلية. من ذلك نرى أيضا أن التكامل 
العددى البد أن يكون تكامال حمدودا ىف منطقة حمددة 

، x=bحىت  x=aحيث ىف هذه املعادلة يتم إجراء التكامل ىف املنطقة من  (17 -8ملتغري التكامل كما ىف املعادلة )
-8كما ىف شكل   [a b]ىف املنطقة احملددة  f(x)دود هى املساحة الواقعة حتت املنحىن وستكون قيمة هذا التكامل احمل

6 . 
(8-17)       𝑠ℎ𝑎𝑑𝑒𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
     

من املمكن أن تكون معلومة إما ىف صورة حتليلية أو ىف صورة  [a b]املطلوب تكاملها ىف املدى  f(x)الحظ أن الدالة 
 . [a b]تتغري ىف املدى  iحيث  ixنقاط حمددة عند 

 

التكامل العددى يكون على مدى حمدد  6-8شكل 
 مثال. [a b]ىف املدى  xللمتغري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التكامل بطريقة املستطيل أو النقطة املتوسطة 7-8شكل 
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ابستخدام أحد  [a b]إىل كثرية حدود ىف املدى  f(x)طرق التحليل العددى وكلها تقريبا تقرب الدالة  هناك العديد من
ابلطبع جيب استخدام درجات منخفضة لدالة االستيفاء حىت نتجنب التذبذب  .طرق االستيفاء الىت مت دراستها مسبقا

 بني نقاط االستيفاء أو العقد. سنذكر هنا أكثر هذه الطرق شيوعا واستخداما.
 
 للتكامل  midpoint طريقة النقطة املتوسطة 8-5

عند  f(x)خبط أفقى مير ابلدالة  [a b]أو جمموعة النقاط ىف املدى  f(x)الدالة  أو استيفاء ىف هذه الطريقة يتم تقريب
وارتفاعه هو  [a b]حبيث يتم تقريب املساحة حتت املنحىن مبستطيل عرضه املسافة  bو  aنقطة املنتصف بني النقطتني 

)𝑓قيمة الدالة عند نقطة املنتصف 
𝑎+𝑏

𝑏
استيفاء من الدرجة . هذا النوع من االستيفاء يسمى 7-8، كما ىف شكل (

 كما يلى:  (18 -8صفر. ىف هذه احلالة ميكن كتابة قيمة التكامل كما ىف املعادلة )
(8-18)          ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈ (𝑏 − 𝑎)𝑓 (

𝑎+𝑏

2
) 

 هذه الطريقة تسمى طريقة املستطيل أو النقطة املتوسطة للتكامل العددى. 
 
  trapezoidطريقة شبه املنحرف 8-6

 للتكامل 
 aبني النقطتني  f(x)ىف هذه الطريقة يتم استيفاء الدالة 

خبط مستقيم مير بقيمىت الدالة عند هاتني النقطتني  bو 
f(a)  وf(b)   لذلك فإن 8-8كما هو موضح ىف شكل .

االستيفاء هنا يكون من الدرجة األوىل. هذا اخلط 
 h=b-aاملستقيم الناتج يكون شبه منحرف قاعدته هى 

ولذلك ميكن كتابة مساحة شبه  f(b)و  f(a)وجانبيه مها 
 التالية: (19 -8املنحرف الناتج حاصل ضرب القاعدة ىف متوسط اجلانبني كما ىف املعادلة )

(8-19)                 ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈ (𝑏 − 𝑎) [

𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

2
]   

مما يعىن أن هناك   (19 -8)و  (18 -8)ىف كل من املعادلتني ( ≈)الحظ أننا نستخدم عالمة التساوى التقريىب 
 نسبة خطأ ىف هذا التكامل وأنه ال ميكن أن يساوى متاما التكامل احلقيقى للدالة أو التكامل التحليلى.

 

 

 التكامل العددى بقانون شبه املنحرف 8-8شكل 
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 للتكامل   composite trapezoidطريقة شبه املنحرف املركب  8-7
وحساب مساحة شبه  من املقاطع nإىل عدد  [a b]لزايدة دقة التكامل بطريقة شبه املنحرف ميكن تقسيم املدى 

فإنه ميكن كتابة املساحة  b1n+x…<3<x2<x1a=x=بفرض أن  .9-8املنحرف املمثل لكل مقطع كما ىف شكل 
 كما يلى:  (20 -8كما ىف املعادلة )  [a b]الواقعة حتت املنحىن ىف املدى 

(8-20  )                ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

ℎ

2
∑ (𝑓(𝑥𝑘+1) + 𝑓(𝑥𝑘))𝑛

𝑘=1  

 ميكن إعادة كتابة هذه املعادلة كما يلى: (20 -8). بفك اجملموع ىف املعادلة h=(b-a)/nحيث 
(8-21          )∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

2𝑛
(𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 2𝑓(𝑥3) + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛+1))  

 تسمى معادلة حساب التكامل العددى بطريقة شبه املنحرف املركب. (21 -8املعادلة )
 
 التكامل بشبه املنحرف ىف ماتالب 8-8

حيتوى ماتالب على دالتني جاهزتى البناء حلساب التكامل العددى 
 دام طريقة شبه املنحرف، والدالتان مها: ابستخ

  z=trapz(y)الدالة األوىل: 
 z=trapz(x,y)الدالة الثانية:  

ابستخدام طريقة شبه  yالتكامل التقريىب للمتغري الدالة األوىل حتسب 
 hلنقطتني أو قاعدة شبه املنحرف املنحرف مع اعتبار التباعد بني ا
 . zختتلف عن الواحد فإنه يتم ضرهبا ىف  h. إذا كانت zتساوى واحد، ويضع الناتج ىف 

من  yو  xكل من   ابستخدام طريقة شبه املنحرف. xابلنسبة للمتغري  yالدالة الثانية حتسب التكامل التقريىب للمتغري 
 املمكن أن يكوان متجهني بشرط أن يكون هلما نفس الطول، وسنوضح ذلك ابألمثلة.

 
  5-8مثال 

𝐼إحسب التكامل التاىل مستخدما طريقة شبه املنحرف ىف املاتالب:   = ∫ sin (𝑥)
𝜋

0
𝑑𝑥  

 أوال احلل التحليلى هلذه الدالة هو:
                    𝐼 = ∫ sin (𝑥)

𝜋

0
𝑑𝑥 = cos (𝑥)|0

𝜋 = cos(0) − cos(𝜋) = 2 
إىل عدد اختيارى من  x=πإىل  x=0سيكون كما يلى بعد تقسيم املدى من  z=trapz(y)اثنيا احلل ابستخدام الدالة 
 املقاطع ولتكن مائة قسم:

 

التكامل العددى ابستخدام  9-8شكل 
 قانون شبه املنحرف املركب
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>> X = 0:pi/100:pi;  
>> Y = sin(X); 
>> Z = pi/100*trapz(Y) 
Z = 
    1.9998 

لذلك لزم الضرب ىف عرض املقطع وهو  1تعترب أن عرض املقطع يساوى  trapz(y)حيث كما ذكران أن الدالة 
pi/100. 

 سيكون كما يلى: z=trapz(x,y)اثلثا ابستخدام الدالة 
>> X = 0:pi/100:pi;  
>>Y = sin(X); 
>> Z = trapz(X,Y) 
Z = 
    1.9998 

 .0,0002وى وهى نفس النتيجة السابقة. الحظ أن اخلطأ ىف استخدام كل من الدالتني يسا
 

 6-8مثال 
وحدات  3حىت  0اجلدول التاىل يبني العالقة بني الزمن والسرعة جلسم متحرك. إحسب املسافة املقطوعة ىف الزمن من 

 .                                  زمنية
 الزمن )اثنية( 0.0 1.0 2.0 3.0
 السرعة )مرت/الثانية( 0.0 10 12 14

 كما يلى:  3إىل  0ىف هذه  احلالة ستكون املسافة هى تكامل السرعة ىف الفرتة من 
                                                  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = ∫ 𝑣

3

0
𝑑𝑡 

 3إىل  0حيث الفرتة الزمنية من  (21 -8)أوال احلل العددى ابستخدام قانون شبه املنحرف املركب الذى ىف املعادلة 
 (:3حىت  2و  2حىت  1و  1 حىت) صفر  مقسمة إىل ثالث مقاطع

              𝐷 =
𝑏−𝑎

2𝑛
(𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 2𝑓(𝑥3) + ⋯ + 2𝑓(𝑥𝑛+1))  

                                     𝐷 =
3−0

2𝑥3
(𝑓(0) + 2𝑓(1) + 2𝑓(2) + 𝑓(3)) 

                                                 𝐷 =
3−0

2𝑥3
(0 + 2𝑥10 + 2𝑥12 + 14) 

                                                        𝐷 = 0.5(20 + 12 + 14) = 29    
 :z=trapz(x,y)اثنيا ابستخدام دالة ماتالب 
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>> x=0:3 
x = 
     0     1     2     3 
>> y=[0 10 12 14] 
y = 
     0    10    12    14 
>> D=trapz(x,y) 
D = 
    29 

 اإلجابة الىت حصلنا عليها ابلتعويض املباشر ىف قانون التكامل بشبه املنحرف املركب.وهى نفس 
 
 للتكامل العددى Simpsonقانون مسبسون  8-9

لقد رأينا أن طريقة املستطيل أو النقطة املتوسطة كانت عبارة عن 
من الدرجة صفر، وطريقة شبه املنحرف  f(x)استيفاء للدالة 

كانت عبارة عن استيفاء من الدرجة األوىل، وابلتاىل كما سنرى 
فإن طريقة مسبسون هى استيفاء من الدرجة الثانية لثالث نقاط 

ونقطة املنتصف الىت  bوالنقطة  aعلى هذه الدالة هم النقطة 
 مها املدى الذى يتم فيه bو  aحيث  m=(a+b)/2 سنسميها

 . 10-8حساب التكامل كما ىف شكل 
ه كما يلى وكما رأينا ىف استيفاء الجرانج لثالث نقاط ميكن كتابت

 ، 5الفصل 
(8-22           )𝑝(𝑥) = ∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑟𝑖(𝑥)3

1 
 p(x)هى الدالة املطلوب تكاملها. بتكامل الدالة  f(x)هى دوال القاعدة للجرانج كما رأينا مسبقا، و  ir(x)حيث 

 حنصل على:
(8-23     )             𝐼 = ∫ 𝑝(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = ∑ [𝑓(𝑥𝑖) ∫ 𝑟𝑖(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥]3

1 
 حنصل على: (23 -8ىف املعادلة ) irابلتعويض عن دوال القاعدة 

(8-24     )𝐼 = 𝑓(𝑎) ∫
(𝑥−𝑚)(𝑥−𝑏)

(𝑎−𝑚)(𝑎−𝑏)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 + 𝑓(𝑚) ∫

(𝑥−𝑎)(𝑥−𝑏)

(𝑚−𝑎)(𝑚−𝑏)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 + 𝑓(𝑏) ∫

(𝑥−𝑎)(𝑥−𝑚)

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑚)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 

 إبجراء هذه التكامالت وبعد الكثري من االختصارات ميكن الوصول إىل الصورة النهائية هلذا التكامل كما يلى:

 

طريقة مسبسون للتكامل العددى 10-8شكل   
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(8-25 )                 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

6
[𝑓(𝑎) + 4𝑓 (

𝑎+𝑏

2
) + 𝑓(𝑏)] 

 فإن املعادلة السابقة ميكن كتابتها كما يلى: h=(b-a)/2ىف املعادلة السابقة بوضع 
(8-26                  )𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

ℎ

3
[𝑓(𝑎) + 4𝑓 (

𝑎+𝑏

2
) + 𝑓(𝑏)] 

 1/3يسمى قانون  (26 -8هذا القانون )املعادلة )
للتكامل بطريقة مسبسون حيث كما رأينا يتم 
استخدام ثالث نقاط على الدالة املراد تكاملها عدداي 

 من الدرجة الثانية. للحصول على استيفاء الجرانج
3x  2x  1x  0x 

هناك طريقة اثنية للتكامل بطريقة مسبسون وهى 
تستخدم بكثرة أيضا حيث أهنا أكثر دقة وهذه 

 للتكامل بطريقة مسبسون. 3/8الطريقة تسمى قانون 
 a]ىف املدى  ىف هذه الطريقة يتم استخدام أربع نقاط

b]   للحصول على استيفاء  11-8كما ىف شكل
الجرانج من الدرجة الثالثة. ىف هذه احلالة ميكن كتابة 
استيفاء الجرانج ألربع نقاط بنفس طريقة املعادالت 

، وبعد إجراء  (24 -8و ) (23 -8و ) (22 -8)
 التكامالت على دوال قاعدة الجرانج واالختصارات حنصل على القانون النهائى للتكامل كما يلى:

(8-27 )            𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

3ℎ

8
[𝑓(𝑥0) + 3𝑓(𝑥1) + 3𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥3)] 

هى نقطة  2xو  aهى نقطة التقسيم الثانية جبوار النقطة  1x، و  b3x=و  a0x=ىف هذه احلالة، و  3a)/-h=(bحيث 
 لسمبسون كما ذكران. 3/8هذا القانون يعرف ابلقانون  .bالتقسيم الثالثة قبل النقطة 

 
 قانون مسبسون املركب للتكامل العددى 8-10

لزايدة دقة التكامل ميكن تقسيم مدى التكامل إىل مقاطع كما فعلنا مع قانون شبه املنحرف املركب وجتميع هذه 
 h=(b-a)/n-1يساوى   hوقد مت تقسيمه إىل مقاطع كل منها عرضه [a b]يبني املدى  12-8شكل التكامالت. 

على النقاط  (25 -8مسبسون الذى ىف املعادلة ) 1/3 بتطبيق قانونهى عدد نقاط التقسيم كما ىف الشكل.  nحيث 
 :ميكن كتابة التكامل التاىل 2i+xو  1i+xو  ixالثالث 

 

  لسمبسون 3/8التكامل العددى ابلقانون  11-8شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التكامل العددى بقانون مسبسون املركب 12-8شكل 
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(8-28      )∫ 𝑓(𝑥)
𝑥𝑖+2

𝑥𝑖
𝑑𝑥 =

ℎ

3
[𝑓(𝑥𝑖) + 4𝑓(𝑥𝑖+1) + 𝑓(𝑥𝑖+2)] 

 ميكن كتابة ما يلى: nxحىت  1xعلى كل ثالث نقط بدءا من  (25 -8ىف املعادلة ) (82 -8ابلتعويض من املعادلة )
                       ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)

𝑥𝑛

𝑥1
𝑑𝑥 = ∑ [∫ 𝑓(𝑥)

𝑥1+2

𝑥𝑖
𝑑𝑥]𝑛−2

𝑖=1.3.5…. 
وإبجراء بعض االختصارات ميكننا كتابة التكامل  (28 -8ابلتعويض ىف املعادلة السابقة بقيمة التكامل من املعادلة )

 النهائى كما يلى:
(8-29   )𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

ℎ

3
[𝑓(𝑥1) + 4𝑓(𝑥2) + 2𝑓(𝑥3) + 4𝑓(𝑥4) + ⋯ + 4𝑓(𝑥𝑛−1) + 𝑓(𝑥𝑛)] 

تكون عدد فردى لكى يكون هناك عدد زوجى من  nتفرتض أن عدد نقاط التقسيم  (29 -8الحظ أن املعادلة )
 ميكن كتابتها ىف الصورة املدجمة التالية: (29 -8املعادلة ). املقاطع

(8-30   )          𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

ℎ

3
∑ [𝑓(𝑥2𝑖−1) + 4𝑓(𝑥2𝑖) + 𝑓(𝑥2𝑖+1)](𝑛−1)/2

𝑖=1 
، أى أن هناك عدد فردى من املقاطع، فإنه ىف هذه احلالة ميكن تطبيق nإذا كان هناك عدد زوجى من نقاط التقسيم 

 على النقاط املتبقية. 1/3لسمبسون على أول أربع نقاط، مث تقسيم القانون  3/8القانون 
 

 7-8مثال 
 ابستخدام قوانني مسبسون. x=2إىل  x=0ىف املدى  f(x)=exمطلوب حساب تكامل الدالة 

 أوال القيمة احلقيقية هلذا التكامل ميكن كتابتها كالتاىل:
                   ∫ 𝑒𝑥2

0
𝑑𝑥 = 𝑒𝑥|0

2 = 𝑒2 − 𝑒1 = 6.389056098930650 
 مقطع واحد: [2 0]ابعتبار املدى  بقانون مسبسون اثنيا تكامل عددى

                         ∫ 𝑒𝑥2

0
𝑑𝑥 ≈

2−0

6
[𝑒0 + 4𝑒1 + 𝑒2] = 6.4207278 

 :[2 1]و  [1 0]إىل مقطعني  [2 0]اثلثا تكامل عددى ابستخدم قانون مسبسون مع تقسيم املدى 
      ∫ 𝑒𝑥2

0
𝑑𝑥 ≈ ∫ 𝑒𝑥1

0
𝑑𝑥 + ∫ 𝑒𝑥2

1
𝑑𝑥 ≈

1−0

6
[𝑒0 + 4𝑒0.5 + 𝑒1] +

2−1

6
[𝑒1 + 4𝑒1.5 +

𝑒2] ≈ 6.39121018 
 كما نالحظ فإهنا أقرب كثريا من تكامل املقطع الواحد.

 1]و  [1 0.5]و  [0.5 0]إىل أربع مقاطع  [2 0]رابعا تكامل عددى ابستخدم قانون مسبسون مع تقسيم املدى 
 حيث سيكون التكامل كما يلى: [2 1.5]و  [1.5

                      ∫ 𝑒𝑥2

0
𝑑𝑥 ≈ ∫ 𝑒𝑥0.5

0
𝑑𝑥 + ∫ 𝑒𝑥1

0.5
𝑑𝑥 + ∫ 𝑒𝑥1.5

1
𝑑𝑥 + ∫ 𝑒𝑥2

1.5
𝑑𝑥 

= 6.38919372 



 التحليل العددى                                           الفصل 8                        التفاضل العددى والتكامل العددى
 

  

 171 أ.د. حممد العدوى
 

ىف كل مقطع  1/3الحظ أننا نستخدم القانون  وهو ابلطبع أدق من الطريقتني السابقتني وأقرب إىل التكامل احلقيقى.
 من هذه املقاطع ىف احلاالت اثنيا واثلثا ورابعا.

 
  8-8مثال 

 مستخدما قوانني مسبسون. 2.5حىت  0املعطاة ابجلدول التاىل ىف املدى من  f(x)إحسب تكامل الدالة 
2.5 2 1.5 1 0.5 0 x 

0.9565 1.2500 1.6364 2.0000 2.0000 1.5000 f(x) 
 1/3وابلتاىل فإن عدد املقاطع يكون فردى )مخسة( فإنه ال ميكن استخدام القانون حيث أن عدد النقاط زوجى )ستة( 

آلخر ثالث  1/3(، والقانون 1.5و 1و  0.5و  0للنقاط األربعة األوىل ) 3/8وحده، وابلتاىل فإننا سنستخدم القانون 
 نقاط كما يلى:

                 𝐼 =
3𝑥0.5

8
[𝑓(0) + 3𝑓(0.5) + 3𝑓(1) + 𝑓(1.5)] +

0.5

3
[𝑓(1.5) + 4𝑓(2) + 𝑓(2.5)] 

         𝐼 =
3𝑥0.5

8
[1.5 + 3𝑥2 + 3𝑥2 + 1.6364] +

0.5

3
[1.6364 + 4𝑥1.25 + 0.9565] = 4.1036 

        
 التكامل بقانون مسبسون ىف ماتالب 8-11

 الدالة سابقة البناء ىف ماتالب والىت تقوم إبجراء التكامل العددى ألى دالة هى:
                                     𝑄 = 𝑞𝑢𝑎𝑑(′𝑓𝑢𝑛′. 𝑎. 𝑏) 

بطريقة تكرارية حىت  [a b]ىف املدى  funحيث تقوم هذه الدالة إبجراء التكامل العددى بطريقة مسبسون على الدالة 
. نعىن ابلطريقة التكرارية أنه حيسب التكامل على املدى ابلكامل، 10x1-6يكون اخلطأ بني تكاملني متتاليني يساوى 

 من اخلطأ. املطلوبة القيمة صل إىلمث ثالثة أقسام، وهكذا إىل أن ي مث على املدى مقسم إىل قسمني،
 

 9-8مثال 
∫حلساب التكامل العددى  ( )quadاستخدام دالة ماتالب  𝑒𝑥2

0
𝑑𝑥. 

 سنكتب الدالة مباشرة ىف مساحة عمل ماتالب كما يلى:
>> quad('exp(x)',0,2) 
ans = 
   6.389056104485924 
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وابملقارنة جند أن النتيجة  6.38905609830650 القيمة احلقيقية هلذا التكامل كانت:أن  9-8نتذكر من املثال 
 كما يلى:  ( )quad. صورة أخرى من صور الدالة 10x1-6مقربة فعال ألقرب 

>> [I,n]=quad('exp(x)',0,2) 
I = 
   6.389056104485924 
n = 
    29 

 .10x1-6احملددة للخطأ وهى  التكرارية حىت يصل إىل النسبةت هى عدد اخلطوا nهى قيمة التكامل و  Iحيث  
ابلنص عليها كما يلى 10x1-6ميكن حتديد نسبة اخلطأ ألى نسبة أخرى غري النسبة التلقائية الىت تساوى 

[I,n]=quad(‘fun’,a,b,tol)  حيثtol   كما يلى:هو اخلطأ املطلوب 
>> [I,n]=quad('exp(x)',0,2,0.0001) 
I = 
   6.389056901245308 
n = 
    13 

 29حماولة فقط بدال من  13، ولذلك وصل إىل النتيجة بعد 0.0001حيث مت النص هنا على أن نسبة اخلطأ تساوى 
 .10x1-6حماولة عندما كان اخلطأ يساوى 

فإنه ميكن كتابتها ىف ملف  ( )quadدالة مركبة ويصعب كتابتها مباشرة ىف نفس األمر  f(x)ىف حالة أن تكون الدالة 
 ىف ملف دالة كما يلى: f(x)والنداء عليها كما يلى حيث كتبنا نفس الدالة  function fileدالة 

function [ y ] = myfunction( x ) 
% to demonstrate using function in numerical integration 
 y = exp(x); 
end 

 التكامل كما يلى: مث من مساحة عمل املاتالب ميكن تنفيذ
>> [I,n]=quad(@myfunction,0,2) 
I = 
   6.389056104485924 
n = 
    29 

 وهى نفس النتيجة السابقة. يرجى مراجعة ملفات الدوال ىف أى مرجع للماتالب.
الذى يعرب عن نص أى دالة  ( )inlineتكون ابستخدام األمر  ( )quadىف األمر  f(x)طريقة أخرى للتعبري عن الدالة 

 :كما يلى
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>> f=inline('exp(x)'); 
>> I=quad(f,0,2) 
I = 
   6.389056104485924 

 Romberg تكامل رومبريج 8-12
هذه ليست طريقة جديدة للتكامل ولكن ميكن النظر إليها على أهنا خطوات عامة لتحسني دقة أى تقريب عندما 

التقريب معروفا كما هو احلال ىف التفاضل العددى والتكامل العددى. سنوضح يكون مسلك اخلطأ املصاحب هلذا 
من الدرجة الثانية إىل دقة تقريب من الدرجة الرابعة وسنبدأ ذلك إبعادة كتابة  التقريىب التكامل ذلك مبثال حنول فيه دقة

 كما يلى:   (21 -8الىت ىف املعادلة ) ملنحرف املركبعن طريق شبه اطريقة التكامل 
(8-31          )∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

𝑏−𝑎

2𝑛
(𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 2𝑓(𝑥3) + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛+1))  

   :كما يلى  (31 -8ميكن كتابة املعادلة ) h=(b-a)/nبوضع 
(8-32          )∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = ℎ(0.5𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥3) + ⋯ + 0.5𝑓(𝑥𝑛+1)) + 𝐸  

حبيث ميكن كتابته  hهذا اخلطأ يتناسب مع قوى املقطع . Eحيث مت استخدام عالمة التساوى احلقيقى وإضافة اخلطأ 
 على الصورة العامة التالية:

(8-33              )𝐼 = 𝑇(ℎ) + 𝑒1ℎ2 + 𝑒2ℎ4 + ⋯ + 𝑒𝑖ℎ𝑖 + ⋯ 
𝐼حيث  = ∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥  و𝑇(ℎ) = ℎ(0.5𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥3) + ⋯ + 0.5𝑓(𝑥𝑛+1)) و ،

. ابستخدام نصف العدد من hعبارة عن ثوابت ال تعتمد على عرض املقطع  eiاملقادير . Eوابقى املقادير متثل اخلطأ 
 حنصل على: (33 -8، وابلتعويض عنها ىف املعادلة )2hاجلديدة تساوى  hالنقاط تصبح 

                      𝐼 = 𝑇(2ℎ) + 𝑒1(2ℎ)2 + 𝑒2(2ℎ)4 + ⋯ + 𝑒𝑖(2ℎ)𝑖 + ⋯ 
(8-34                )𝐼 = 𝑇(2ℎ) + 4𝑒1ℎ2 + 16𝑒2ℎ4 + ⋯ + 𝑒𝑖(2ℎ)𝑖 + ⋯ 

 -8ونطرح منها املعادلة ) 4ىف  (33 -8للتخلص من مقدار اخلطأ الذى من الدرجة الثانية فإننا سنضرب املعادلة )
 وابلتاىل سنحصل على ما يلى: (34

                             3𝐼 = 4𝑇(ℎ) − 𝑇(2ℎ) − 12𝑒2ℎ4 + ⋯ 
 على الصورة التالية: Iومنها ميكن كتابة التكامل 

                                        𝐼 =
4𝑇(ℎ)−𝑇(2ℎ)

3
+ 𝐸 

ىف معادلة شبه  وهو ابلطبع أصغر بكثري من اخلطأ الذى هذه املرة، h4هو مقدار اخلطأ الذى يتناسب مع  Eحيث 
 املنحرف األساسية. املهم اآلن هو القيمة التقريبية اجلديدة للتكامل والىت ميكن كتابتها كما يلى:
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                                              𝐼 ≈
4𝑇(ℎ)−𝑇(2ℎ)

3
 

من  T(2h)و  T(h). ابلتعويض عن كل من مرة أخرى إلمهال اخلطأ (≈الحظ استخدام عالمة التساوى التقريىب )
 ميكن كتابة التكامل السابق كما يلى:  (33 -8املعادلة )
                          𝐼 ≈

ℎ

3
[(2𝑓(𝑥1) + 4𝑓(𝑥2) + 4𝑓(𝑥3) + ⋯ + 2𝑓(𝑥𝑛+1)) − (𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥3) +

2𝑓(𝑥5) + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛+1))] 
 بتجميع املقادير املتشاهبة ىف املعادلة السابقة ميكن كتابة القيمة التقريبية للتكامل كما يلى:

 (8-35           )𝐼 ≈
ℎ

3
(𝑓(𝑥1) + 4𝑓(𝑥2) + 2𝑓(𝑥3) + 4𝑓(𝑥4) + 2𝑓(𝑥5) … + 𝑓(𝑥𝑛+1)) 

 .(29 -8وهى نفس معادلة حساب التكامل املركب ابستخدام قانون مسبسون كما ىف املعادلة )
 
 
 التكامل العددى ثنائى األبعاد 8-13

كل الطرق الىت مت شرحها مع التكامل العددى أحادى البعد، أى ىف متغري واحد، ميكن استخدامها إلجراء التكامل 
∫العددى ثنائى األبعاد، بل ومتعدد األبعاد. إفرتض أننا نريد حساب التكامل  ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑑

𝑐
𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑏

𝑎
تتغري  xحيث  

قانون مسبسون املركب حلساب هذا التكامل مع . سنستخدم d حىت cتتغري ىف املدى من  yو  bحىت  aىف املدى من 
متثل سطح وحساب هذا التكامل الثنائى يعىن  f(x,y)العلم أنه ميكن استخدام أى طريقة أخرى. الحظ أن الدالة 

حساب حجم اجملسم القائم فوق املساحة احملددة ابلنقاط 
a  وb  وc  وd   هذا التكامل . 13-8كما ىف شكل

 األبعاد ميكن كتابته على الصورة التالية:ثنائى 
(8-36                    )∫ ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑑

𝑐
𝑑𝑥𝑑𝑦 =

𝑏

𝑎

∫ (∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)
𝑑

𝑐
𝑑𝑦)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 

سنستخدم قانون مسبسون للتكامل املركب حلساب 
∫التكامل الداخلى  𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑑

𝑐
𝑑𝑦  حيث ىف هذه

. ابستخدام yاثبت ابلنسبة للمتغري  xاحلالة يعترب املتغري 
إىل مقاطع  [a b]لتقسيم املدى  nعدد زوجى من النقاط 

، وأيضا عدد زوجى آخر h=(b-a)/nكل منها يساوى 
 

 التكامل العددى ثنائى األبعاد 13-8شكل 
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m  من النقاط لتقسيم املدى[c d]  إىل مقاطع كل منها يساوىk=(d-c)/m كتابة قانون إعادة   . بذلك ميكن
 ملدجمة التالية:من النقاط ىف الصورة ا m، للعدد  (29 -8املعادلة )، مسبسون

(8-37       )∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)𝑑𝑦
𝑑

𝑐
≈

𝑘

3
[𝑓(𝑥. 𝑦0) + 2 ∑ 𝑓(𝑥. 𝑦2𝑗)

(
𝑚

2
)−1

𝑗=1
+ 4 ∑ 𝑓(𝑥. 𝑦2𝑗−1)

𝑚/2
𝑗=1 + 𝑓(𝑥. 𝑦𝑚)] 

(. ≈ولذلك استخدمنا عالمة التساوى التقريىب ) (37 -8الحظ أنه مت إمهال الكمية اخلاصة ابخلطأ ىف املعاجلة )
 .(29 -8كما ىف املعادلة ) 1m+yحىت  1yبدال من  myحىت  0yالحظ أيضا ترقيم النقاط من 

 حنصل على ما يلى: (36 -8ىف املعادلة ) (37 -8ابلتعويض ابلتكامل الذى ىف املعادلة )
(8-38    )∫ ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑑

𝑐
𝑑𝑥𝑑𝑦 ≈ ∫ (

𝑘

3
[𝑓(𝑥. 𝑦0) + 2 ∑ 𝑓(𝑥. 𝑦2𝑗)

(
𝑚

2
)−1

𝑗=1
+ 4 ∑ 𝑓(𝑥. 𝑦2𝑗−1)

𝑚/2
𝑗=1 +

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

𝑓(𝑥. 𝑦𝑚)]) 𝑑𝑥 
حنصل على املعادلة املطولة التالية مع إمهال اجلزء اخلاص  (38 -8مسبسون للتكامل املركب على املعادلة )بتطبيق قانون 

 ابخلطأ:

(8-39   )∫ ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)
𝑑

𝑐
𝑑𝑥

𝑏

𝑎
𝑑𝑦 ≈

𝑘ℎ

9
{[𝑓(𝑥0. 𝑦0) + 2 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖 . 𝑦0)

(
𝑛

2
)−1

𝑖=1
+ 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1. 𝑦0)

𝑛/2
𝑖=1 +

𝑓(𝑥𝑛. 𝑦0)] + 2 [∑ 𝑓(𝑥0. 𝑦2𝑗)
(

𝑚

2
)−1

𝑗=1
+ 2 ∑ ∑ 𝑓(𝑥2𝑖 . 𝑦2𝑗)

(
𝑛

2
)−1

𝑖=1
+

(
𝑚

2
)−1

𝑗=1

4 ∑ ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1. 𝑦2𝑖)
𝑛/2
𝑖=1 + ∑ 𝑓(𝑥𝑛. 𝑦2𝑗)

(
𝑚

2
)−1

𝑗=1

(
𝑚

2
)−1

𝑗=1
] + 4 [∑ 𝑓(𝑥0. 𝑦2𝑗−1)

𝑚/2
𝑗=1 +

2 ∑ ∑ 𝑓(𝑥2𝑖 . 𝑦2𝑗−1)
(

𝑛

2
)−1

𝑖=1
+ 4 ∑ ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1. 𝑦2𝑖−1)

𝑛/2
𝑖=1 + ∑ 𝑓(𝑥𝑛. 𝑦2𝑗−1)

𝑚/2
𝑗=1

𝑚/2
𝑗=1

𝑚/2
𝑗=1 ] +

[𝑓(𝑥0. 𝑦𝑚) + 2 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖 . 𝑦𝑚)
(

𝑛

2
)−1

𝑖=1
+ 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1. 𝑦𝑚)

𝑛/2
𝑖=1 + 𝑓(𝑥𝑛. 𝑦𝑚)]} 

 ميكن تطبيق نفس الطريقة إلجياد التكامالت الثالثية واألعلى منها.
ولكن  (39 -8ابلطبع سيكون من الصعب تناول أمثلة على التكامل الثنائى وتنفيذها خطوة خبطوة تبعا للمعادلة )

 طبعا حلسن احلظ فإن ماتالب به دوال إلجراء التكامالت الثنائية.
هو  funالىت سبق دراستها ىف حالة املتغري الواحد. ابلطبع  ( )quadتقابل الدالة  quad2d(fun,a,b,c,d)الدالة 

 هى حدود التكامل كما ذكران. dو  cو   bو aإشارة للدالة املطلوب تكاملها و 
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 10-8مثال 
إبدخال  y≤π≥0و  π≤x≤2πىف املدى  f(x,y)=ysin(x)+xcos(y)استخدم ماتالب ىف حساب تكامل الدالة 

 ىف مساحة عمل املاتالب حنصل على ما يلى: ( )quad2dهذه الدالة ىف األمر 
Q = quad2d(@(x,y) y.*sin(x)+x.*cos(y),pi,2*pi,0,pi) 
Q = 
   -9.8696 

 . π2-مع العلم أن التكامل احلقيقى هلذه الدالة يساوى 
𝑓(𝑥) التالية  كمثال آخر من مساعدة ماتالب سنحسب تكامل الدالة =

1

√(𝑥+𝑦) (1+𝑥+𝑦)2
 x≤1≥0ىف املدى   

 .0.5-(π/4)مع العلم أن قيمة هذا التكامل هى ،  y≤1-x≥0و 
>> fun = @(x,y) 1./( sqrt(x + y) .* (1 + x + y).^2 ); 
>> ymax = @(x) 1 – x; 
 >>Q = quad2d(fun,0,1,0,ymax); 
Q = 
    0.2854 

 متارين 8-14
                            األمامى واخللفى للنقاط التالية: f’(x)أوجد التفاضل الفرقى  -1

0.7 0.6 0.5 x 
0.6442 0.5646 0.4794 f(x) 

. إحسب اخلطأ بني التفاضل الفرقى f(x)=sin(x)هى عينات للدالة  1إذا كانت النقاط املوجودة ىف جدول التمرين  -2
 .f(x)=sin(x)والتفاضل التحليلى للدالة  1الناتج ىف التمرين 

                                للنقاط التالية: 1أعد التمرين  -3
0.4 0.2 0.0 x 

1.3718 0.74140 0.00000 f(x) 
. إحسب اخلطأ بني التفاضل x+32x2-xf(x)=e-1هى عينات للدالة  3إذا كانت النقاط املوجودة ىف جدول التمرين  -4

 . =x+32x2-xef(x)-1والتفاضل التحليلى للدالة  3الفرقى الناتج ىف التمرين 
 استخدم طريقة التفاضل الفرقى املركزى لتحديد التفاضل التقريىب لنقاط اجلدول التاىل: -5

1.4 1.3 1.2 1.1 x 
16.44465 13.46374 11.02318 9.025013 f(x) 

 لنقاط اجلدول التاىل: 5أعد التمرين  -6
 



 التحليل العددى                                           الفصل 8                        التفاضل العددى والتكامل العددى
 

  

 177 أ.د. حممد العدوى
 

8.7 8.5 8.3 8.1 x 
18.82091 18.19056 17.56492 16.94410 f(x) 

إحسب التفاضل احلقيقى هلذه الدالة وقارن  x2f(x)=eمأخوذة كعينات من الدالة  5البياانت املوجودة ىف جدول مترين  -7
 .5ابلتفاضل التقريىب ىف مترين 

إحسب التفاضل احلقيقى هلذه الدالة   f(x)=xlin(x)مأخوذة كعينات من الدالة  6البياانت املوجودة ىف جدول مترين  -8
 .6وقارن ابلتفاضل التقريىب ىف مترين 

و  x=0.5و  x=0.25عند النقاط  f(x)مستخدما قيم الدالة  f(x)=cos(πx)للدالة  f’’(x)أوجد التفاضل الثاىن  -9
x=0.75 ،تفاضل الثاىن عند النقطة حلساب الx=0.5 قارن النتيجة الىت حصلت عليها ابلتفاضل الثاىن احلقيقى .

 . f(x)للدالة 
 0x( موضحا أن التفاضل الناتج عند النقطة =2nمستخدما معادلة الجرانج من الدرجة الثانية ) 3-8أعد املثال  -10

𝐿′(𝑥)سيكون على الصورة:    =
−3𝑓(𝑥)+4𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥+2ℎ)

2ℎ
ىف اجتاه  والذى يعترب تقريب من الدرجة الثانية 

 للتفاضل األول. واحد
 حيث سيكون التفاضل الناتج على الصورة:  0xبدال من  1xأعد التمرين السابق ولكن إبجراء التفاضل عند  -11

  𝐿′(𝑥) =
𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥−ℎ)

2ℎ
 وهو التفاضل املركزى األول. 

وقارن النتيجة الىت  diff(x)مستخدما دالة ماتالب  =πxحىت  =0xىف املدى  2f(x)=sin(x(أوجد تفاضل الدالة  -12
  .h=0.01و  h=0.1وارسم كل منهما عند  f(x)حتصل عليها مع التفاضل احلقيقى )التحليلى( للدالة 

 استخدم قانون النقطة املتوسطة إلجراء التكامالت التالية: -13
∫ (أ) 𝑥4𝑑𝑥

1

0.5
       

∫ (ب)
2

𝑥−4
𝑑𝑥

0.5

0
       

∫ (ت) 𝑥2ln (𝑥)𝑑𝑥
1.5

1
       

∫ (ث) 𝑥2𝑒−𝑥𝑑𝑥
1

0
       

∫ (ج) 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑥)𝑑𝑥
𝜋/4

0
       

 مستخدما قانون شبه املنحرف. 13أعد مترين  -14
 مستخدما قانون مسبسون. 13أعد مترين  -15
استخدم قانون شبه املنحرف حلساب قيم التكامالت اآلتية ابستخدام نقاط التقسيم املوضحة مع كل منها وقارن  -16

عليها ابلقيمة احلقيقية )التحليلية( هلذا التكامل. حتقق من هذه اإلجابة أيضا ابستخدام دالة صل حتالنتائج الىت 
 .trapz(x,y,n)ماتالب 

∫ (أ) 𝑥𝑑𝑥
2

0
           . 𝑛 = 4 

∫ (ب) 𝑥3𝑑𝑥
2

0
          . 𝑛 = 4 
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∫ (ت) 𝑥4𝑑𝑥
2

0
            . 𝑛 = 4 

∫ (ث)
1

𝑥2 𝑑𝑥
2

1
            . 𝑛 = 4 

حلساب قيم التكامالت اآلتية ابستخدام نقاط التقسيم املوضحة مع كل منها وقارن النتائج  استخدم قانون مسبسون -17
صل عليها ابلقيمة احلقيقية )التحليلية( هلذا التكامل. حتقق من هذه اإلجابة أيضا ابستخدام دالة ماتالب حتالىت 

quad(‘f’,a,b). 
∫     (أ) 𝑥2𝑑𝑥

2

0
            . 𝑛 = 4  

∫ (ب) sin (𝑥)𝑑𝑥
𝜋

0
            . 𝑛 = 4 

∫ (ت)
1

𝑥2+1
𝑑𝑥

1

0
            . 𝑛 = 4 

∫إذا كان تطبيق قانون شبه املنحرف على التكامل  -18 𝑓(𝑥)
2

0
𝑑𝑥  على  1/3، وتطبيق قانون مسبسون 4يعطى القيمة

 ؟f(1)، فما هى قيمة 2نفس التكامل يعطى القيمة 
∫إذا كان تطبيق قانون شبه املنحرف على التكامل  -19 𝑓(𝑥)

2

0
𝑑𝑥  وتطبيق قانون النقطة املتوسطة 5يعطى القيمة ،

 ؟1/3، فما هى القيمة الىت ستحصل عليها بتطبيق قانون مسبسون 4على نفس التكامل يعطى القيمة 
 معطاة ىف الصورة اجملدولة التالية: f(x)الدالة  -20

2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 x 
10.46675 8.03014 6.04241 4.42569 3.12014 f(x) 

∫إحسب التكامل  𝑓(𝑥)
2.6

1.8
𝑑𝑥  :قانون  -3قانون شبه املنحرف  -2النقطة املتوسطة  -1مستخدما الطرق التالية

 مسبسون.
∫إحسب التكامل  -21 𝑥2𝑒−𝑥22

0
𝑑𝑥  مستخدما عرض مقطعh=0.5:وابستخدام الطرق التالية ، 

 طريقة شبه املنحرف املركبة (أ)
 طريقة مسبسون املركبة (ب)

إذا كان قانون شبه املنحرف املركب هو القانون املستخدم ىف  αفما هى قيمة  f(0.25)=f(0.75)=αبفرض أن  -22
∫التكامل  𝑓(𝑥)

1

0
𝑑𝑥  مع  2يعطى القيمةn=2  مع  1.75ويعطى القيمةn=4. 

ثوان كما ىف  6اثنية، ولقد مت تسجيل سرعة السيارة كل  48أحد سيارات السباق تدور دورة السباق ابلكامل ىف  -23
 اجلدول التاىل من بداية الدورة حىت هنايتها. إحسب مسافة هذه الدورة.

 الزمن 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
 السرعة 124 134 148 156 147 133 121 109 99 85 78 89 104 116 123
 :n=m=6استخدم ماتالب حلساب التكامل ثنائى األبعاد لكل من الدوال التالية بفرض  -24

∫ (أ) ∫ 𝑥𝑦21.4

1.2
𝑑𝑦𝑑𝑥

2.5

2.1
  

∫ (ب) ∫ 𝑒𝑦−𝑥0.5

0
𝑑𝑦𝑑𝑥

0.5

0
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∫ (ت) ∫ (𝑥2 + 𝑦2)
2𝑥

𝑥
𝑑𝑦𝑑𝑥

2.2

2
 

∫ (ث) ∫ (𝑥2 + √𝑦)
𝑥

0
𝑑𝑦𝑑𝑥

1.5

2
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 9الفصل 
 حل املعادالت التفاضلية ابلطرق العددية

Numerical solution of ordinary differential equations 
 

تغري ىف أحد املتغريات التابعة ابلنسبة ملتغري  على تستخدم املعادالت التفاضلية لنمذجة املسائل أو املشاكل الىت حتتوى
، أى احلل initial value problemآخر مستقل. مثل هذه املشاكل تتطلب احلل ألحد مشاكل القيمة االبتدائية 

 ملعادلة تفاضلية حتقق قيم ابتدائية معينة.
ىف العديد من مشاكل احلياة العملية، تكون 

الىت متثل منوذج املشكلة هذه املعادلة التفاضلية 
معقدة جدا حبيث يصعب إجياد حل حتليلى 
صحيح هلا، وىف هذه احلالة يتم اتباع واحدة 

د حل تقريىب هلذه املشكلة: من طريقتني إلجيا
الطريقة األوىل هى حماولة تبسيط املعادلة 
التفاضلية إىل صورة ميكن حلها حتليليا 
واستخدام هذا احلل الصحيح للمعادلة 

الطريقة  املبسطة ليمثل حل املشكلة األصلية.
الثانية وهى الىت سنتبعها ىف هذا الفصل 
يب عددى مباشر حلل املعادلة األصلية، وهذه الطريقة ابلطبع تعطى دقة ستحتوى على طرق عديدة ميكن هبا إجياد تقر 

لن تعطى حال تقريبيا متصال أو مستمرا للمعادلة التفاضلية ولكن أفضل ىف التقريب من الطريقة األوىل. هذه الطرق 
 . هذا احلل سيكون عند نقط حمددة ومتباعدة مبسافات تكون ىف الغالب متساوية

 للمعادالت الىت سنتعرض حللها ىف هذا الفصل هى:الصورة العامة 
(9-1              )𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦′(𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑦(𝑥))       حيثa≤x≤b  

 

عند  y’=f(x,y)احلل العددى التقريىب للمعادلة التفاضلية  1-9شكل 
 .[a b]ىف املدى  Nx-1حىت  oxالنقاط املتساوية التباعد 
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، y(x)واملتغري التابع  xمتثل عالقة حسابية بني املتغري املستقل  ()fهنا الدالة  .y(a)=α ع القيمة االبتدائية التالية: م 
والىت جيب أن تكون مستمرة ىف  الىت حتقق هذه املعادلة y(x)هو إجياد  (1 -9التفاضلية )د من حل املعادلة واملقصو 
وهو الزمن على أنه املتغري املستقل، ولكن ذلك  t)الكثري من املراجع تستخدم املتغري  xاملتغري املستقل  .[a b]املدى 

 y(x)، وقيمة xمع  y(x)متثل بداية تغري  aحيث  [a b]جيب أن يكون له مدى حمدد وهو  لن يغري من األمر شىء(
جيب أال ميتد إىل املاالهناية.  bوهو  x. احلد الثاىن ملدى تغري y(a)=αعند نقطة البداية تلك تسمى القيمة االبتدائية 

، ordinary differential equation, ODEهذا الشكل للمعادلة التفاضلية يسمى املعادلة التفاضلية العادية 
. أحياان تسمى y، ويفرتض أن تكون خطية ىف الدرجة األوىل ألن رتبة أعلى تفاضل فيها هى التفاضل األولوهى من 

 .أو مسألة القيمة االبتدائية كما ذكران Cauchyهذه املعادلة مبسألة كوشى 
و ... وتتابع من  1xو  0x( سيتمثل ىف إجياد تتابع من القيم للمتغري املستقل 1- 9احلل العددى أو التقريىب للمعادلة )

 على الصورة التالية:  nxحال للمعادلة عند  nyو ... حبيث متثل القيمة  1yو  0yالقيم للمتغري التابع 
    𝑦𝑛 ≈ 𝑦(𝑥𝑛)    لكل القيمn=0, 1, …  

يتوقف على الطريقة  nxيبني هذا احلل العددى التقريىب حيث يوجد هناك خطأ معني عند كل نقطة  1-9شكل 
 .interpolationميكن استخدام أحد طرق االستيفاء  nyاملستخدمة. للحصول على معادلة مستمرة للقيم 

 أنظر إىل املعادلة التالية:
           𝑦′(𝑥) = −𝛼(𝑦 − sin(𝑥)) + cos(𝑥)    حيثx>0  وy(0)=1 

 فقط وليس أحد قواها أو مشتقاهتا. y، وهى خطية لوجود هذه املعادلة تعترب معادلة تفاضلية خطية من الدرجة األوىل
 بينما املعادلة التالية:

                        𝑦′ = 𝑦2  حيثx>0  وy(0)=1 . 
بدال من  yىف العادة سنكتب . 𝑦2هذه املعادلة تعترب معادلة تفاضلية غري خطية من الدرجة األوىل لوجود العنصر 

y(x)  و𝑦′  بدال من𝑦′(𝑥) .بغرض التبسيط فقط 
 بعد ذلك سنتعرض حلل نظام من املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل على الصورة التالية:

(9-2)                                  𝑑𝑦1

𝑑𝑥
= 𝑓1(𝑥. 𝑦1. 𝑦2 … . 𝑦𝑛) 

                                          𝑑𝑦2

𝑑𝑥
= 𝑓2(𝑥. 𝑦1. 𝑦2 … . 𝑦𝑛) 

                             - - - - - - - - - - - - - -  
                                     𝑑𝑦𝑛

𝑑𝑥
= 𝑓𝑛(𝑥. 𝑦1. 𝑦2 … . 𝑦𝑛) 

 .nα(a)=nyو ... و  2α(a)=2yو  1α(a)=1yمع القيم االبتدائية التالية:  b≤x≤aحيث أيضا 
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سنقدم أيضا عالقة نظام من املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل مثل النظام السابق مع املعادلة التفاضلية من الدرجة 
n :الىت ميكن كتابتها على الصورة التالية 
(9-3                             )𝑦(𝑛) = 𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑦′. 𝑦′′ … . 𝑦(𝑛−1)) 

 مع القيم االبتدائية التالية: a≤x≤bو ، xابلنسبة للمتغري  yللمتغري  nهو التفاضل من الدرجة  y(n)حيث 
                       𝑦(𝑎) = 𝛼0.𝑦

′(𝑎) = 𝛼1. ….𝑦(𝑛−1)(𝑎) = 𝛼𝑛−1. 
 
 
 حلل املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل طريقة مفكوك اتيلور 9-1

من طرق احلل العددى، واحلل العددى للمعادالت التفاضلية كما رأينا مسبقا فإن مفكوك اتيلور كان هو األساس للكثري 
وهو األساس  أيضا ليس استثناء من ذلك حيث سيكون مفكوك اتيلور هو األساس للحل العددى للمعادالت التفاضلية

عند  y(x)هذا اجملال كما سنرى. ينص مفكوك اتيلور على أنه ميكن كتابة الدالة لطريقة أويلر املستخدمة بكثرة ىف 
 ابملعادلة التالية: hمبقدار  xتبعد عن  (x+h)نقطة 

(9-4       )𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) + 𝑦′(𝑥)ℎ +
1

2!
𝑦′′(𝑥)ℎ2 +

1

3!
𝑦′′′(𝑥)ℎ3 + ⋯ .+

1

𝑛!
𝑦(𝑛)(𝑥)ℎ𝑛 

هى عرض  h، و nالدرجة  رجة األوىل والثانية والثالثة وحىتهى التفاضل من الد y(n)و  ′′′𝑦و  ′′𝑦و  ′𝑦حيث 
 .1-9، كما ىف شكل h=(b-a)/Nمن املقاطع حبيث  Nإىل عدد  [a b]املقطع حيث مت تقطيع املدى 

( حيث سيتوقف على ذلك دقة الطريقة 4- 9ىف العادة يتم االكتفاء بعدد حمدد من املقادير ىف الطرف األمين للمعادلة )
املستخدمة. طريقة أويلر تكتفى مبقدارين فقط من هذه املعادلة والباقى يعترب خطأ حيث ىف هذه احلالة سيكون اخلطأ 

( 4- 9. وعلى ذلك فإن املعادلة )2O(h(، وكما ذكران من قبل فإننا نقول أن اخلطأ من الدرجة الثانية 2hمتناسبا مع 
 :تؤول إىل

(9-5                          )𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) + 𝑦′(𝑥)ℎ 
 ( حنصل على:5- 7( ىف املعادلة )1- 7من املعادلة ) 𝑦′(𝑥)ابلتعويض عن 

(9-6                          )𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) + 𝑓(𝑥. 𝑦)ℎ 
 y(x)وهى  xبداللة قيمة الدالة عند النقطة  xعن النقطة  hعند نقطة تبعد  y(x)بذلك أمكن احلصول على الدالة 

 ( لتصبح على الصورة:6 -9. ميكن تعميم املعادلة )hوعرض مقطع التقسيم  f(x,y)وقيمة الدالة 
                        𝑦(𝑥𝑛+1) = 𝑦(𝑥𝑛) + 𝑓(𝑥. 𝑦)ℎ 

 وميكن كتابة هذه املعادلة ىف صورة أكثر عمومية كالتاىل:
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(9-7                )𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 +

𝑓(𝑥. 𝑦𝑛)ℎ   حيثn=0,1,1,…,N 
ىف  0yيبدأ احلل العددى هلذه املعادلة ابلتعويض عن 

ميكن حساب  hو  ( )f( ومبعلومية 7 -9املعادلة )
1y 1. مبعلوميةy  2ميكن حسابy  وهكذا مبعلومية
ny  1ميكن احلصول علىn+y هذا النوع من طرق .

 oneاحلل يسمى طرق احلل ذات اخلطوة الواحدة 
step  حيث أنه يوجد خطوة واحدة بني قيمة احلل
. تسمى هذه الطريقة أيضا ابلطريقة 1n+xو  nxعند 

حيث أن الطرف األيسر من  explicitالصرحية 
على العكس  1n+y( حيتوى فقط على 7 -9املعادلة )

𝑦𝑛+1) صرحيا ىف الطرف األيسر وضمنيا ىف الطرف األمين 1n+yمن بعض الطرق األخرى الىت يوجد فيها العنصر  =

𝑦𝑛 + 𝑓(𝑥. 𝑦𝑛+1)ℎ (  وىف هذه احلالة تكون املعادلة التفاضلية غري خطية وتسمى ابلطريقة ذات اخلطوة الواحدة
، حيث يكون احلل ىف هذه احلالة أكثر تكلفة حسابيا. لذلك إذا مل تكن explicit one step methodالضمنية 

 حية.إنه من املفضل استخدام الطرق الصر مضطرا الستخدام الطرق الضمنية ف
 

 1-9مثال 
 استخدم طريقة أويلر للحصول على حل تقريىب للمعادلة التفاضلية التالية:

                                     𝑦′ = 𝑦 − 𝑥2 + 1 
 .y(0)=0.5والقيمة االبتدائية  x≤2≥0حيث 
( كما يلى مع العلم أبن 7 -9وابلتاىل ميكن كتابة احلل التقريىب من املعادلة ) h=(2-0)/10=0.2فإن  N=10بفرض 
 :f(x,y)=y-x2+1الدالة 

                        𝑦(𝑥𝑛+1) = 𝑦(𝑥𝑛) + (𝑦(𝑥𝑛) − 𝑥𝑛
2 + 1)ℎ 

 .0y(x=(0.5و  0x=0و  9حىت  0تتغري من  nحيث 
 احلل التحليلى الصحيح هلذه املعادلة التفاضلية هو:

                               𝑦 = (𝑥 + 1)2 − 0.5𝑒𝑥 

 

املطلقة للخطأ مع تزايد خطوات حل املعادلة القيمة  2-9شكل 
 التفاضلية
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ىف املدى  xبكتابة برانمج بسيط ميكن كتابة قيم احلل العددى التقريىب واحلل التحليلى عند هذه القيم العشرة للمتغري 
 :كما يلى  [2 0]

      step       true      approx.  |Error| 
         0        0.5000    0.5000         0 
    0.2000    0.8000    0.8293    0.0293 
    0.4000    1.1520    1.2141    0.0621 
    0.6000    1.5504    1.6489    0.0985 
    0.8000    1.9885    2.1272    0.1387 
    1.0000    2.4582    2.6409    0.1827 
    1.2000    2.9498    3.1799    0.2301 
    1.4000    3.4518    3.7324    0.2806 
    1.6000    3.9501    4.2835    0.3334 
    1.8000    4.4282    4.8152    0.3870 
    2.0000    4.8658    5.3055    0.4397 
  

أن القيمة املطلقة للخطأ تراكمية، مبعىن أهنا تبدأ من الصفر عند القيمة  2-9ومن شكل  الحظ من اجلدول السابق
زايدة اخلطوات أو التقريب حىت يصل اخلطأ إىل أكرب قيمة عند الطرف الثاىن ة وتزداد مع االبتدائية للمعادلة التفاضلي

 ملدى التقريب.
ىف هذا املثال( وابلطبع مع زايدة عدد املقاطع  10إىل عدد معني من املقاطع ) [a b]ىف هذا املثال مت تقطيع املدى 

 نتوقع أن يقرتب احلل العددى من احلل التحليلى كما يوضح املثال التاىل.
 

 2-9مثال 
 استخدم طريقة أويلر للحصول على حل تقريىب للمعادلة التفاضلية التالية:

                                     𝑦′(𝑥) = 1 − 𝑦(𝑥) 
مرة أخرى، وقارن ذلك ابحلل  N=8مرة و  N=4مرة و  N=2بفرض  y(0)=0.0والقيمة االبتدائية  x≤2≥0حيث 

يبني احلل العددى ىف احلاالت الثالث املطلوبة ويبني أيضا احلل  3-9شكل  .y(x)=1-e-xالتحليلى الذى هو 
 للحل التحليلى. التحليلى حيث نالحظ أن منحىن الثماىن مقاطع هو األقرب
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 .3-9الربانمج التاىل مباشر وبسيط يبني كيفية احلصول على شكل 
% program to approximate the solution of an ordinary diff. equation 
% the ODE is y'(x)=1-y(x), showing effect of increasing number of segments 
clear; 
N1=2;N2=4;N3=8; 
h1=2/N1;h2=2/N2;h3=2/N3; 
y1(1)=0;y2(1)=0;y3(1)=0; 
for i=1:N1 
    y1(i+1)=(1-h1)*y1(i)+h1; 
end 
for i=1:N2 
    y2(i+1)=(1-h2)*y2(i)+h2; 
end 
for i=1:N3 
    y3(i+1)=(1-h3)*y3(i)+h3; 
end 
 i=0:h1:2; 
plot(i,y1,'kd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
i=0:h2:2; 
plot(i,y2,'rd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
i=0:h3:2; 
plot(i,y3,'bd-', 'linewidth',1.5);hold on; 
i=linspace(0,2); 
y4=1-exp(-i); 
plot(i,y4,'k--', 'linewidth',1.5);grid 
ylabel('Y', 'fontsize',14) 
xlabel('Step', 'fontsize',14) 
axis([0 2 0 1.5]); 
legend('2 segments','4 segment', '8 segments', 'Analytical solution') 

 

 

 على دقة احلل العددى [a b]أتثري زايدة املقاطع ىف املدى  3-9شكل 
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 طريقة شبه املنحرف حلل املعادالت التفاضلية 9-2
𝑦′(𝑥)طريقة أخرى حلل املعادالت التفاضلية الىت على الصورة  = 𝑓(𝑥. 𝑦)  حيثx  ىف املدى[a b]  والقيمة

 ميكن أن أتتى من تكامل طرىف املعادلة التفاضلية كما يلى: y0=αهى االبتدائية 
                                  𝑦′(𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑦)  :بتكامل الطرفني 
                                  ∫ 𝑦′(𝑥)𝑑𝑥

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
= ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
𝑑𝑥 

                                𝑦(𝑥𝑘+1) − 𝑦(𝑥𝑘) = ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)
𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
𝑑𝑥 

 :ميكن كتابة وابلتاىل
(9-8          )   𝑦(𝑥𝑘+1) = 𝑦(𝑥𝑘) + ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
𝑑𝑥    حيثy0=α . 

التكامل ىف  ، فإنhالذى يساوى  [a b]وهو املدى  1k+x k[x[كانت اثبتة ىف املدى   f(x,y)إذا افرتضنا أن الدالة 
 :وسيكون حل املعادلة التفاضلية ىف هذه احلالة يساوى hf(x,y)( سيساوى 8 -9املعادلة )

(9-9                )       𝑦(𝑥𝑘+1) = 𝑦(𝑥𝑘) + ℎ𝑓(𝑥. 𝑦)                 
 (.7 -9وهو نفس احلل الذى حصلنا عليه بطريقة أويلر )أو اتيلور( ىف املعادلة )

( ميكن حله بطريقة شبه املنحرف الىت درسناها ىف معرض احلديث عن الطرق املختلفة 8 -9املعادلة )التكامل الذى ىف 
 ( كالتاىل وبعد تطبيق طريقة شبه املنحرف:8 -9للتكامل العددى، وىف هذه احلالة ميكن كتابة املعادلة )

(9-10                       )𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +
ℎ

2
[𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘) + 𝑓(𝑥𝑘+1. 𝑦𝑘+1)] 

حبيث يصعب نقل هذا املقدار إىل  ( )fداخل الدالة  1k+y( حيتوى على 10 -9الحظ أن اجلانب األمين من املعادلة )
( أصبحت غري خطية وال ميكن حلها ىف أغلب 10 -9اجلانب األيسر حىت ميكن حساب احلل، ولذلك فإن املعادلة )

 1k+yعترب مثاال على الطرق أحادية اخلطوة الضمنية نتيجة وجود وكما ذكران من قبل فإن طريقة شبه املنحرف ت األحوال.
 (.10 -9ضمنيا ىف الطرف األمين للحل ىف املعادلة )

𝑦𝑘+1أحد الطرق للخروج من هذا التعقيد هو بوضع  ≈ 𝑦𝑘 + ℎ𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘) ( 9ىف الطرف األمين من املعادلة- 
 ( وابلتاىل ميكن كتابة هذه املعادلة كما يلى:10

(9-11                )𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +
ℎ

2
[𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘) + 𝑓(𝑥𝑘+1. 𝑦𝑘 + ℎ𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘))] 

حلل املعادلة التفاضلية اخلطية من الدرجة األوىل. خطأ القطع ىف هذه الطريقة  Heunهذه الطريقة تسمى بطريقة هيون 
مع طريقة شبه املنحرف للتكامل، وهذا ابلطبع أفضل من  6كما رأينا ىف الفصل   2O(h(، أى أنه 2hيتناسب مع 

 (.O(h)، أى )hطريقة أويلر الىت كان يتناسب اخلطأ فيها مع 
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 3-9مثال 
𝑦′(𝑥)وهو حل املعادلة التفاضلية  2 -9لتوضيح ميزة هذه الطريقة سنقوم حبل املثال  = 1 − 𝑦(𝑥)  0]ىف املدى 

( وبعد القليل من 11 -9. وابلتعويض عن ذلك ىف املعادلة )=y(x)-1f(x,y). ىف هذه احلالة 0y=0وحيث  2[
 االختصارات ميكن كتابة حل هذه املعادلة التفاضلية بطريقة شبه املنحرف على الصورة التالية:

(9-12                            )𝑦𝑘+1 = (1 − ℎ +
ℎ2

2
) 𝑦𝑘 + ℎ −

ℎ2

2
 

 .4-9ل مع مقارنة الناتج بطريقة أويلر ذات األربع نقاط وابحلل التحليلى كما ىف شكل الربانمج التاىل يوضح هذا احل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

% program to approximate the solution of an ordinary diff. equation 
% the ODE is y'(x)=1-y(x). Using trapezoid method 
clear; 
N2=4; h2=2/N2; 
y2(1)=0;y3(1)=0; 
for i=1:N2 % solution with Euler 4 points 
    y2(i+1)=(1-h2)*y2(i)+h2; 
end 
i=0:h2:2;  
plot(i,y2,'rd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
for i=1:N2   %solution using trapezoidal method 
    y3(i+1)=y3(i)*(1-h2+h2^2/2)+h2-h2^2/2; 
end 
i=0:h2:2; % plotting result of trapezoidal method 
plot(i,y3,'bd-', 'linewidth',1.5); hold on; 

 

مقارنة احلل بطريقة أويلر ذات األربع نقاط وطريقة شبه املنحرف مع احلل  4-9شكل 
 التحليلى. الحظ اقرتاب طريقة شبه املنحرف من احلل الصحيح
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i=linspace(0,2);  % plotting real solution 
y4=1-exp(-i); 
plot(i,y4,'k--', 'linewidth',1.5);grid 
ylabel('Y', 'fontsize',14) 
xlabel('Step', 'fontsize',14) 
axis([0 2 0 1.5]); 
legend('4 segment', 'Trapezoid method' ,'Analytical solution') 

أكثر قراب من احلل الصحيح من طريقة أويلر ذات  كيف أن احلل ابستخدام طريقة شبه املنحرف  4-9الحظ من شكل 
 نقاط( ىف الطريقتني. 4األربع نقاط. الحظ أنه مت استخدام نفس العدد من النقاط )

 
 طريقة النقطة املتوسطة  9-3

𝑦′(𝑥)بنفس الطريقة  كما فعلنا مع طريقة شبه املنحرف ميكن حل املعادلة التفاضلية الىت على الصورة  = 𝑓(𝑥. 𝑦) 
 xعن طريق تكامل طرىف املعادلة التفاضلية قبل وبعد النقطة  α=0yوالقيمة االبتدائية هى  [a b]ىف املدى  xحيث 

 كما يلى:
                                  𝑦′(𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑦)  :بتكامل الطرفني 
                                  ∫ 𝑦′(𝑥)𝑑𝑥

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘−1
= ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘−1
𝑑𝑥 

                                𝑦(𝑥𝑘+1) − 𝑦(𝑥𝑘−1) = ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)
𝑥𝑘+1

𝑥𝑘−1
𝑑𝑥 

 وابلتاىل ميكن كتابة:
(9-13             )𝑦(𝑥𝑘+1) = 𝑦(𝑥𝑘−1) + ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘−1
𝑑𝑥    حيثy0=α . 

فإن  x+1حىت النقطة  x-1من النقطة  x( خبط أفقى مير ابلنقطة املتوسطة 13 -9املعادلة )ىف  f(x,y) بتقريب الدالة
، وابلتاىل ميكن كتابة f(x,y)وارتفاعه الدالة  2hة كمساحة للمستطيل الذى عرضه تالتكامل ىف هذه املعادلة ميكن كتاب

 ( كما يلى:13 -9املعادلة )
(9-14          )                      𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘−1 + 2ℎ𝑓(𝑥. 𝑦) 

و  kyحتتاج حلساهبا إىل  1k+y( توضح أن طريقة النقطة املتوسطة تعترب طريقة ثنائية اخلطوة حيث أن 14 -9املعادلة )
1-ky  وهى صرحيةexplicit  1نتيجة وجودk+y .صراحة ىف الطرف األيسر فقط 
 

 4-9مثال 
𝑦′(𝑥)حيث  3-9بتطبيق طريقة النقطة املتوسطة على املعادلة التفاضلية ىف مثال  = 1 − 𝑦(𝑥)   والقيمة االبتدائية

0=0y  ،وحيث أننا سنحتاج نقطتان ىف البداية فإننا سنحسب النقطة التالية للقيمة االبتدائية ابستخدام طريقة أويلر ،
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بطريقة  f(x,y)( حلساب القيم اجلديدة للدالة 14 -9ستخدام هذه القيمة والقيمة االبتدائية للتعويض ىف املعادلة )مث ن
نتيجة لذلك فإن حل املعادلة هبذه الطريقة سيكون أسوأ من طريقة أويلر كما يبني ذلك الربانمج التاىل النقطة املتوسطة. 

 .5-9وشكل 
% program to approximate the solution of an ordinary diff. equation 
% the ODE is y'(x)=1-y(x). Using midpoint method 
clear; 
N2=4; h2=2/N2; 
y2(1)=0;y3(1)=0;y3(2)=h2; 
for i=1:N2 % solution with Euler 4 points 
    y2(i+1)=(1-h2)*y2(i)+h2; 
end 
i=0:h2:2;  
plot(i,y2,'rd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
for i=2:N2   %solution using midpoint method 
    y3(i+1)=y3(i-1)+2*h2*(1-y3(i)); 
end 
i=0:h2:2; % plotting result of midpoint method 
plot(i,y3,'bd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
i=linspace(0,2);  % plotting real solution 
y4=1-exp(-i); 
plot(i,y4,'k--', 'linewidth',1.5);grid 
ylabel('Y', 'fontsize',14) 
xlabel('Step', 'fontsize',14) 
axis([0 2 0 1.5]); 
legend('4 segment', 'Midpoint method' ,'Analytical solution') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ابستخدام طريقة أويلر ذات  y’(x)=1-y(x)مقارنة بني حل املعادلة التفاضلية  5-9شكل 
 األربع نقاط وطريقة النقطة املتوسطة مع املقارنة مع احلل التحليلى للمعادلة التفاضلية
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 Runge Kuttaطريقة رونج كوات  9-4

𝑦′(𝑥)كيفية استخدام التكامل ىف احلصول على حل للمعادلة التفاضلية   3-9لقد رأينا ىف اجلزء  = 𝑓(𝑥. 𝑦(𝑥))  
 ( الىت سنعيد كتابتها هنا مرة اثنية للتذكرة كالتاىل:8 -9كما ىف املعادلة )

(9-15             )𝑦(𝑥𝑘+1) = 𝑦(𝑥𝑘) + ∫ 𝑓(𝑥. 𝑦(𝑥))
𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
𝑑𝑥    حيثy0=α . 

قد  6( بتكامل شبه املنحرف من الفصل 15 -9ورأينا كيف أن التعويض عن التكامل ىف الطرف األمين من املعادلة )
أعطى ما يسمى بطريقة شبه املنحرف أو طريقة هيون الىت كانت أكثر دقة من طريقة أويلر. هنا ىف طريقة رونج كوات 

 ( كما يلى:15 -9للتعويض عن التكامل الذى ىف الطرف األمين من املعادلة )يتم اعتماد طريقة مسبسون للتكامل 
(9-16 )   𝑦(𝑥𝑘+1) = 𝑦(𝑥𝑘) +

ℎ

6
[𝑓(𝑥𝑘. 𝑦(𝑥𝑘)) + 4𝑓 (𝑥𝑘+1/2. 𝑦(𝑥𝑘+1/2)) + 𝑓(𝑥𝑘+1. 𝑦(𝑥𝑘+1))] 

( ىف صورة 16 -9ىف الطرف األمين مما سيحتاج إلجراء تقريبا معينا جلعل املعادلة ) 1/2k+y(x(و  x)1k+y(الحظ وجود 
. هذه التقريبات لن خنوض ىف تفاصيلها هنا  1/2k+y(x(أو  x)1k+y(خطية ال حيتوى فيها الطرف األمين على الكميات 

 ولكننا سنكتب آخر ما وصلت إليه طريقة رونج كوات وهو وضع حل املعادلة التفاضلية على الصورة املتسلسلة التالية:
(9-17                    )𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +

ℎ

6
(𝑓𝑘1 + 2𝑓𝑘2 + 2𝑓𝑘3 + 𝑓𝑘4) 

 حيث:
(9-18                                 )𝑓𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘) 
(9-19                                 )𝑓𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑘 +

ℎ

2
. 𝑦𝑘 +

ℎ

2
𝑓𝑘1) 

(9-20                                 )𝑓𝑘3 = 𝑓(𝑥𝑘 +
ℎ

2
. 𝑦𝑘 +

ℎ

2
𝑓𝑘2) 

(9-21                                 )𝑓𝑘4 = 𝑓(𝑥𝑘 + ℎ. 𝑦𝑘 + ℎ𝑓𝑘3) 
(. 17 -9هذه الطريقة تسمى طريقة رونج كوات من الدرجة الرابعة نتيجة استخدام األربع تقريبات كما ىف املعادلة )

 ابملثل كان هناك ما يسمى بطريقة رونج كوات من الدرجة الثانية واحلل هبذه الصورة ميكن كتابته ابلطريقة التالية:
(9-22                       )𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +

1

2
(𝑓𝑘1 + 𝑓𝑘2)  

 حيث:
                                       𝑓𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘)    
                                       𝑓𝑘2 = ℎ𝑓(𝑥𝑘+1. 𝑦𝑘+1)    

( فإننا حنصل على احلل بطريقة شبه املنحرف الىت سبق تقدميها 22 -9ىف املعادلة ) 2kfو  1kfالحظ أنه ابلتعويض عن 
 (. 10 -9ىف املعادلة )
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 بنفس الطريقة أيضا ميكن كتابة احلل بطريقة رونج كوات من الدرجة الثالثة كما يلى:
(9-23                    )𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +

ℎ

6
(𝑓𝑘1 + 4𝑓𝑘2 + 𝑓𝑘3) 

 حيث:
                                            𝑓𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑘 . 𝑦𝑘) 

                                              𝑓𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑘 +
ℎ

2
. 𝑦𝑘 +

ℎ

2
𝑓𝑘1) 

                                           𝑓𝑘3 = 𝑓(𝑥𝑘 + ℎ. 𝑦𝑘 + ℎ𝑓𝑘2 − 𝑓𝑘1) 
التفاضلية وهى املستخدمة من قبل ماتالب ىف طريقة رونج كوات هى األكثر استخداما واألكثر دقة ىف حل املعادالت 

صورة دوال سابقة الربجمة يتم النداء عليها حلل أى معادلة تفاضلية وذلك بتعديالت يسيطة )لن خنوض ىف تفاصيله( 
 عليها لزايدة دقتها كما سنرى ىف اجلزء اخلاص بذلك.

 5-9مثال 
𝑦′(𝑥)حيث  3-9بتطبيق طريقة رونج كوات على املعادلة التفاضلية ىف مثال  = 1 − 𝑦(𝑥)   والقيمة االبتدائية

0=0y ( ميكننا كتابة الدوال التالية:21 -9( حىت )18 -9، فإنه تبعا للمعادالت ) 
                                                   𝑓𝑘1 = 1 − 𝑦(𝑥) 

                                     𝑓𝑘2 = 1 − 𝑦(𝑥) −
ℎ

2
𝑓𝑘1  

                                     𝑓𝑘3 = 1 − 𝑦(𝑥) −
ℎ

2
𝑓𝑘2  

                                     𝑓𝑘4 = 1 − 𝑦(𝑥) − ℎ𝑓𝑘1  
𝑦𝑘+1وابلتاىل فإن :                        = 𝑦𝑘 +

ℎ

6
(𝑓𝑘1 + 2𝑓𝑘2 + 2𝑓𝑘3 + 𝑓𝑘4) 

يبينان جودة طريقة رونج كوات ىف حل املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل وكيف أن  6-9الربانمج التاىل وشكل 
 .النتيجة تكاد تنطبق على احلل التحليلى تقريبا ىف هذا املثال

% program to approximate the solution of an ordinary diff. equation 
% the ODE is y'(x)=1-y(x). Using Runge Kutta method 
clear; 
N2=4; h2=2/N2; 
y2(1)=0;y3(1)=0; 
for i=1:N2 % solution with Euler 4 points 
    y2(i+1)=(1-h2)*y2(i)+h2; 
end 
i=0:h2:2;  
plot(i,y2,'rd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
for i=1:N2   %solution using Runge Kutta method 
    fk1=1-y3(i); 
    fk2=1-y3(i)-fk1*h2/2; 
    fk3=1-y3(i)-fk2*h2/2; 
    fk4=1-y3(i)-fk3*h2; 
    y3(i+1)=y3(i)+(h2/6)*(fk1+2*fk2+2*fk3+fk4); 
end 
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i=0:h2:2; % plotting result of Runge Kutta method 
plot(i,y3,'bd-', 'linewidth',1.5); hold on; 
i=linspace(0,2);  % plotting real solution 
y4=1-exp(-i); 
plot(i,y4,'k--', 'linewidth',1.5);grid 
ylabel('Y', 'fontsize',14) 
xlabel('Step', 'fontsize',14) 
axis([0 2 0 1.5]); 
legend('4 segment', 'Runge Kutta' ,'Analytical solution') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املعادالت التفاضلية من الدرجات األعلى 9-5
املعادالت التفاضلية الىت مت تقدميها هنا كانت كلها من الدرجة األوىل، والطرق الىت مت تقدميها كلها من املفرتض أن يتم 

كيفية حتويل املعادالت التفاضلية ذات الدرجات تطبيقها على املعادالت من الدرجة األوىل. سنوضح ىف هذا اجلزء  
 ة من الدرجة األوىل الىت ميكن حلها أبى واحدة من الطرق السابقة.األعلى إىل جمموعة من املعادالت التفاضلي

 افرتض املعادلة التفاضلية التالية من الدرجة الثانية:
(9-24        )                             𝑦′′(𝑥. 𝑦) = 𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑦′) 

 

بطريقة رونج كوات مع املقارنة بطريقة  y’(x)=1-y(x)حل املعادلة التفاضلية  6-9شكل 
 أويلر واحلل التحليلى
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𝑦′(𝑎)و  0y(a)=yو  x>aحيث  = 𝑦0
هذه املعادلة تعترب معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية  متثل القيم االبتدائية. 1

، )دالة ىف كل التفاضالت  ′𝑦و  yو  xتكون دالة ىف  ( )fحيث أعلى رتبة للتفاضل هى التفاضل الثاىن كما أن الدالة 
القيم االبتدائية  األقل رتبة من رتبة تفاضل املعادلة(. هذه املعادلة جيب أن يكون هلا اثنان من القيم االبتدائية )عدد

(، الىت نعرف 24 -9ق املعادلة )حتق y(x)احلل هلذه املعادلة هو احلصول على دالة  يساوى رتبة تفاضل هذه املعادلة(.
𝑦′(𝑎)و  0y(a)=y، ومها القيمتان االبتدائيتان x=aقيمتها وقيمة تفاضلها عند نقطة البداية  = 𝑦0

1. 
لكى نضع املعادلة التفاضلية الىت من الدرجة الثانية ىف صورة معادلتني تفاضليتني من الدرجة األوىل سنقوم إبجراء تغيري 

)حىت الرتبة التفاضلية األقل درجة من رتبة املعادلة  𝑦′(𝑥)و  y(x)على أمساء املتغريات عن طريق إعطاء املتغريات 
 التفاضلية( أمساء جديدة كما يلى:

                       𝑧1(𝑥) = 𝑦(𝑥)  و𝑧2(𝑥) = 𝑦′(𝑥)  
 حنصل على: 1zبتفاضل 

                       𝑧1
′(𝑥) = 𝑦′(𝑥) = 𝑧2(𝑥) 

𝑧1وابلتاىل فإن املعادلة التفاضلية األوىل هى 
′(𝑥) = 𝑧2(𝑥)  وهى معادلة تفاضلية خطية من الدرجة األوىل القيمة

𝑧1(𝑎)االبتدائية هلا هى  = 𝑦(𝑎) = 𝑦0. 
 حنصل على: 2zبتفاضل 

                       𝑧2
′ (𝑥) = 𝑦′′(𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑧1. 𝑧2) 

𝑧2وابلتاىل فإن املعادلة التفاضلية الثانية ستكون  
′ (𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑧1. 𝑧2) وهى أيضا معادلة تفاضلية خطية من ،

𝑧2(𝑎)الدرجة األوىل القيمة االبتدائية هلا هى  = 𝑦′(𝑎) = 𝑦0
 لدينا املعادلتني التفاضليتني التاليتني:. وابلتاىل أصبح 1

(9-25                           )𝑧1
′(𝑥) = 𝑧2(𝑥)      حيثz1(a)=y0  

(9-26                  )   𝑧2
′ (𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑦′)       حيث𝑧2

′ (𝑎) = 𝑦0
1  

 ( يسميان نظام من املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل مكون من معادلتني.26 -9( و )25 -9املعادلتان )
 افرتض املثال التاىل املكون من نظام من معادلتني تفاضليتني كل منهما من الدرجة الثانية على الصورة التالية:

(9-27                        )𝑦′′ = 𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑦′. 𝑧. 𝑧′) 
(9-28                        )𝑧′′ = 𝑔(𝑥. 𝑦. 𝑦′. 𝑧. 𝑧′) 

. املدى املطلوب البحث ′𝑧و  zو  ′𝑦و  yواملتغريات  xيعتمدان على املتغري املستقل  ′′𝑧و  ′′𝑦الحظ أن كل من 
𝑦′(𝑎)و  0y(a)=y، كما أن كل معادلة سيكون هلا قيمتان ابتدائيتان مها  x>aعن احلل فيه هو  = 𝑦0

للمعادلة  1
𝑧′(𝑎)و  0z(a)=zاألوىل، و  = 𝑧0

حتققان املعادلتني  z(x)و  y(x)سنبحث هنا عن دالتني  للمعادلة الثانية. 1
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والقيم االبتدائية السابقة. مطلوب حتويل هذا النظام للمعادلتني  x>a( ىف املدى 28 -9( و )27 -9التفاضلني )
التفاضليتني من الدرجة الثانية إىل نظام من املعادالت التفاضلية اخلطية من الدرجة األوىل. لكى يتم ذلك سنقوم إبجراء 

 تغيري على أمساء املتغريات كما يلى:
                                        𝑢1(𝑥) = 𝑦(𝑥) 
                                        𝑢2(𝑥) = 𝑦′(𝑥) 
                                        𝑢3(𝑥) = 𝑧(𝑥) 
                                        𝑢4(𝑥) = 𝑧′(𝑥) 

 وابلتاىل ميكن كتابة نظام املعادالت من الدرجة األوىل كما يلى:
                            𝑢1

′ = 𝑦′(𝑥) = 𝑢2    حيث𝑢1(𝑎) = 𝑦0 
                             𝑢′2 = 𝑦′′(𝑥) = 𝑓(𝑥. 𝑢1. 𝑢2. 𝑢3. 𝑢4)   حيث𝑢2(a) = 𝑦0

1 
                            𝑢3

′ = 𝑧′(𝑥) = 𝑢4    حيث𝑢3(𝑎) = 𝑧0 
                             𝑢′4 = 𝑧′′(𝑥) = 𝑔(𝑥. 𝑢1. 𝑢2. 𝑢3. 𝑢4)   حيث𝑢4(a) = 𝑧0

1 
 -9املكاىفء لنظام املعادلتني )هذه املعادالت األربعة متثل نظام من املعادالت التفاضلية اخلطية ذات الدرجة األوىل 

 ( من الدرجة الثانية.28 -9( و )27
مثال إىل  nميكن تعميم ذلك على أى معادلة تفاضلية من أى درجة حيث ميكن حتويل أى معادلة تفاضلية من الدرجة 

 من املعادالت التفاضلية الىت كل منها من الدرجة األوىل. nنظام مكون من عدد 
 من املعادالت التفاضلية ىف صورة متجهات على النحو التاىل: السابق النظام ميكن وضع

(9-29                            )𝑢′(𝑥) = 𝑓(𝑥)  0حيث القيم االبتدائية هىu(a)=u 

𝑢′(𝑥)كالتاىل: عبارة عن متجه   𝑢′(𝑥)( 29 -9ىف املعادلة ) =

[
 
 
 
𝑢′

1(𝑥)

𝑢′
2(𝑥)

𝑢′
3(𝑥)

𝑢′
4(𝑥)]

 
 
 

 

𝑓(𝑥)والطرف األمين عبارة عن متجه دوال كالتاىل:  = [

𝑢2

𝑓(𝑥. 𝑢1. 𝑢2. 𝑢3. 𝑢4)
𝑢4

𝑔(𝑥. 𝑢1. 𝑢2. 𝑢3. 𝑢4)

] 

𝑢0كما أن القيم االبتدائية ستكون عبارة عن متجه كالتاىل:  = [

𝑦0

𝑦0
1

𝑧0

𝑧0
1

] 
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التعامل مع نظام املعادالت ىف الصورة املتجهية السابقة وميكن التعامل هبذه الصورة املتجهية ىف ماتالب وبذلك ميكن 
 .ىف األمثلة التالية كما سنرى

 
 6-9مثال 

′′𝑦ضع املعادلة التفاضلية التالية ىف صورة نظام من املعادالت التفاضلية املتجهية:  − 3𝑦′ + 2𝑦 =  x>0حيث  0
𝑦′(0)و  y(0)=1والقيم االبتدائية هى  = 0. 

′′𝑦اخلطوة األوىل: وضع املعادلة ىف الصورة الرمسية للمعادلة التفاضلية كالتاىل:  = 3𝑦′ − 2𝑦 
𝑢2(𝑥)و  u1(x)=y(x)خدام املتغريات اجلديدة كالتاىل:اخلطوة الثانية: است = 𝑦′(𝑥) 

𝑢′1: وستكون املعادلة التفاضلية األوىل كالتاىل وضع املتعريات اجلديدة ىف صورة معادالت تفاضلية = 𝑦′(𝑥) =

𝑢2(𝑥) وستكون القيمة االبتدائية كالتاىل: 𝑢1(0) = 𝑦(0) = 1 . 
𝑢′2املعادلة التفاضلية الثانية ستكون:  = 𝑦′′(𝑥) = 3𝑦′ − 2𝑦  :وستكون القيمة االبتدائية .𝑢′2(0) =

𝑦′(0) = 0 
′𝑢وعلى ذلك فإن املعادلتني التفاضليتني ستكوانن:     

1(𝑥) = 𝑢2(𝑥)  و𝑢′2 = 3𝑦′ − 2𝑦  ومها بذلك
 يكوانن نظام من املعادالت التفاضلية مكون من معادلتني ميكن وضعهما ىف الصورة املتجهية التالية:

                                         𝑢(𝑥) = [
𝑢′

1(𝑥)

𝑢′
2(𝑥)

] = [
𝑢2(𝑥)

3𝑢2 − 2𝑢1
] 

𝑢0       ومتجه القيم االبتدائية هو: = [
1
0
وسنرى بعد قليل كيفية استخدام ماتالب حلل هذه الصورة من   [

 املعادالت.
 
 حل املعادالت التفاضلية ابستخدام ماتالب 9-6

وهى تستخدم طريقة   ( )ode23يوجد ىف ماتالب دالتني حلل املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل. الدالة األوىل هى
ولكى  hرونج كوات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة حلساب احلل. ماتالب لديه طريقة للحساب اآلىل ملقدار اخلطوة 

 يتم ذلك فإنه يستخدم ىف احلل درجتني الثانية والثالثة. الصورة العامة هلذه الدالة هى:
                                           [xout,yout]=ode23(‘fun’, span, y0) 

 ( )inlineحيث ميكن وضعها إما ابستخدام األمر  هى الدالة الىت ىف الطرف األمين من املعادلة التفاضلية funحيث 
 0yمثال، و  [a b]حتدد جمال املتغري املستقل  spanأو وضعها ىف ملف دالة نصى واستخدام إسم هذا امللف. القيمة 

عند كل خطوة حمددة ىف املتجه  y(x)الذى حيتوى قيمة  outyهى القيمة االبتدائية. احلل الناتج يعطى ىف املتجهني 



 التحليل العددى                                            الفصل 9                     حل املعادالت التفاضلية ابلطرق العددية
 

  

 197 أ.د. حممد العدوى

 

outx.  45( )هناك أيضا ىف ماتالب الدالةode  23( )الىت تشبه متاما للدالةode  فيما عدا أهنا تستخدم طريقة رونج
 .( )ode23ا ستكون أكثر دقة من الدالة كوات من الدرجة الرابعة واخلامسة وابلتاىل فإهن

 
  6-9مثال 

𝑦′(𝑥)أوجد حل املعادلة التفاضلية  = 𝑥 ∗ 𝑦  حيثx  والقيمة االبتدائية  [2 0]ىف املدىy(0)=1 الحظ أن احلل .
𝑦(𝑥)التحليلى هلذه املعادلة التفاضلية هو  = 𝑒𝑥2/2 يوضحان كل من احلل التقريىب  7-9. الربانمج التاىل وشكل

 واحلل التحليلى حيث نالحظ انطباقهما تقريبا. ( )ode23ابستخدام دالة ماتالب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

% using Runge Kutta  
clear 
f=inline('(x*y)'); 
[Xout, Yout]=ode23(f,[0 2],1); 
curve=plot(Xout,Yout,'rd');grid;hold on; grid on; 
set (curve,'LineWidth',2) 
i=linspace(0,2);  % plotting real solution 
y4=exp(i.^2/2); 
plot(i,y4,'k-', 'linewidth',1.5) 
ylabel('Y', 'fontsize',14) 
xlabel('Step', 'fontsize',14) 
axis([0 2 1 9]); 
legend('Runge Kutta','Analytical solution') 

 

 

 واحلل التحليلى ( )ode23احلل التقريىب ابستخدام دالة ماتالب  7-9شكل 
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سوى أهنا تستخدم طريقة آدم  ( )ode45و  ( )ode23وهى مثلها مثل الدالتني  ( )ode113هناك أيضا الدالة 
Adam  حلل املعادالت التفاضلية. وهذه الطريقة أكثر تعقيدا من طريقة رونج كوات وهى طريقة متعددة اخلطوات

multistep  ولذلك فإهنا مكلفة جدا حسابيا. يوجد ىف ماتالب أيضا الدالتنيode15s( )  وode23s( )  حيث
مبعىن جاسىء أو متيبس، مما يعىن أن هاتني الدالتني يستخدمان مع نوع معني من الدوال  stiffهنا يعىن  sاحلرف 

 دا مما جيعلها حتتاج لوقت أكرب للحصول على احلل. التفاضلية الىت ال يكون هلا حل حتليلى وحتتاج خلطوات صغرية ج
 

  7-9مثال 
 استخدم ماتالب حلل نظام لورينز للمعادالت التفاضلية املعرف ابملعادالت التالية:

𝑥′ = −𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 
𝑦′ = 𝜌𝑥 − 𝑦 − 𝑥𝑧 
𝑧′ = −𝛽𝑧 + 𝑥𝑦 

 .z(0)=27و  y(0)=8و  x(0)=-8والقيم االبتدائية هى  ρ=28و  β=8/3و  σ=10حيث الثوابت 
و  x(1)=xله ثالث مركبات  xاخلطوة األوىل هى وضع املعادالت الثالثة ىف الصورة املتجهية حيث سنفرتض متجه 

x(2)=y  وx(3)=z :وابلتاىل فإن املعادالت الثالث السابقة ميكن كتابتها كالتاىل 
𝑥′(1) = −𝜎𝑥(1) + 𝜎𝑥(2) 

𝑥′(2) = 𝜌𝑥(1) − 𝑥(2) − 𝑥(1)𝑥(3) 
𝑥′(3) = −𝛽𝑥(3) + 𝑥(1)𝑥(2) 

 وعلى ذلك ميكن كتابة الصورة املتجهية التالية:

𝑥′ = [

𝑥′(1)

𝑥′(2)

𝑥′(3)
] = [

−𝜎𝑥(1) + 𝜎𝑥(2)

𝜌𝑥(1) − 𝑥(2) − 𝑥(1)𝑥(3)

−𝛽𝑥(3) + 𝑥(1)𝑥(2)
] 

 ومتجه القيم االبتدائية سيكون:

𝑥′(0) = [
−8
8
27

] 

مثال  lorenz1لكى نستخدم ماتالب حلل هذا النظام من املعادالت ىف الصورة املتجهية سنفتح ملف دالة ونسميه 
 نكتب فيه متجه الدوال املكون من ثالث صفوف كالتاىل:

function xprime = lorenz1(t,x); 
xprime=[-10*x(1) + 10*x(2); 
    28*x(1) - x(2) - x(1)*x(3); 
    -8/3*x(3) + x(1)*x(2)]; 

 ابق ورسم النتيجة كالتاىل:للنداء على هذا امللف الس ( )ode45مث الربانمج األساسى الذى سيستخدم الدالة 



 التحليل العددى                                            الفصل 9                     حل املعادالت التفاضلية ابلطرق العددية
 

  

 199 أ.د. حممد العدوى

 

%using matlab to solve system of 3 ODE 
x0=[-8;8;27]; 
[t,x]=ode45(@lorenz1,[0,20],x0); 
plot(x(:,1),x(:,3),'-b');grid on; 
ylabel('X(3)', 'fontsize',14) 
xlabel('X(1)', 'fontsize',14) 
title('solution of Lorenz system of equation') 

الحظ أن انتج هذا احلل سيكون مصفوفة مكونة من العديد من الصفوف على حسب عدد اخلطوات الىت سيضعها 
( والثالث أعمدة التالية ستكون tوأربع أعمدة. العمود األول هو املتغري املستقل )الزمن  [20 0]ماتالب ىف املدى 
يوضح رسم  8-9ني من هذه املتغريات وشكل حيث ميكن رسم أى اثن x(3)و  x(2)و  x(1)للمتغريات املعتمدة 

x(1)  معx(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8-9مثال 
 ىف حل املعادلة التفاضلية التالية من الدرجة الثانية: ( )ode23استخدم دالة ماتالب 

                                 𝑥2𝑦′′ − 𝑥𝑦′ − 3𝑦 = 𝑥2log(𝑥) 
𝑦′(1)و  y(1)=-1حيث:  = 𝑦مع العلم أن احلل التحليلى هو:  [4 1]ىف املدى  0 =

(−
1

3
log(𝑥) −

2

9
) 𝑥2 −

7

9𝑥
 

′′𝑦اخلطوة األوىل ستكون وضع املعادلة التفاضلية ىف الصورة القياسية كالتاىل:  =
𝑦′

𝑥
+

3𝑦

𝑥2
+ log(𝑥)  

 

 حل نظام معادالت لورينز املكون من ثالث معادالت 8-9شكل 
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 اخلطوة الثانية هى استخدام متغريات جديدة كالتاىل: 
                         𝑢1(𝑥) = 𝑦(𝑥)      ومنها𝑢1(1) = −1 
                          𝑢2(𝑥) = 𝑦′(𝑥)      ومنها𝑢2(1) = 0 

 املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل كالتاىل:  وابالتاىل ميكن كتابة
                          𝑢′

1(𝑥) = 𝑢2(𝑥)   
                           𝑢′2 =

𝑢2

𝑥
+

3𝑢1

𝑥2
+ log(𝑥)  

 وعلى ذلك ستكون الصورة املتجهية هلذا النظام من معادلىت الدرجة األوىل كما يلى:

                          𝑢(𝑥) = [
𝑢′

1(𝑥)

𝑢′
2(𝑥)

] = [
𝑢2

𝑢2(𝑥)

𝑥
+

3𝑢1

𝑥2
+ log(𝑥)

] 

𝑢0ومتجه القيم االبتدائية سيكون:       = [
−1
0

] 
 حيتوى الدالة ىف صورهتا املتجهية كما يلى: ex7سنفتح ملف دالة نصية أمسيناه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

function uprime = ex7(x,u); 
uprime=[u(2); 
        (u(2)/x)+(3*u(1)/x^2)+log(x)]; 

 وسيكون الربانمج الذى ينادى على هذه الدالة لكى حيسب احلل التقريىب للمعادلة التفاضلية كما يلى:
%using matlab to solve second order ODE 
clear 
u0=[-1;0]; 

 

 8-9حل املعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية ىف املثال  9-9شكل 
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[x,u]=ode23(@ex7,[1,4],u0); 
plot(x, u(:,1),'-bd','linewidth',1.5);hold on;grid on; 
plot(x,u(:,2),'-ro','linewidth',1.5);hold on; 
x=linspace(1,4); 
anal_sol=x.^2.*(-log(x)./3 - 2/9) - 7./(9.*x); 
plot(x,anal_sol,'--k','linewidth',1.5) 
ylabel('y and yprime', 'fontsize',14) 
xlabel('X', 'fontsize',14) 
title('solution of second order ODE') 
legend('y', 'yprime','anal-solution' ) 

يبني حل هذه املعادلة ومقارنته ابحلل التحليلى. الحظ أن كل من احلل التقريىب والتحليلى منطبقني )املنحىن  9-9شكل 
 األزرق واألسود املتقطع(

 
 متارين 9-7

′𝑦لديك املعادلة التفاضلية التالية  -1 = 𝑒−𝑥2  مع القيمة االبتدائيةy(0)=0 إحسب تقدير للقيم .y(0.5)  وy(1)  و
y(1.5)  وy(2). 

′𝑥حل املعادلة التفاضلية التالية:  -2 = −𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑡) + sin(𝑡)  حيثx(0)=2+e  ىف املدى[2 0π]، 
 . إرسم الناتج مع عدد اخلطوات.10و  5و  2 عدد خطوات مقداره ابستخدام طريقة أويلر مع -أ

 .5خطوات مقدارها  عدد طريقة النقطة املتوسطة معابستخدام  -ب
𝑦′(𝑥)على املعادلة التفاضلية التالية:  2أعد التمرين  -3 = −𝑦(𝑥) + 0.5𝑒−𝑥  حيثy(0)=0  [10 0]ىف املدى .

𝑦(𝑥)ارسم النتيجة مع اخلطوات ابستخدام طريقة أويلر مع املقارنة ابحلل التحليلى التاىل:  = 0.5𝑥𝑒−𝑥. 
. إرسم احلل الناتج وقارنه h=0.05و  h=0.1و  h=0.2مبقدار خطوة  بطريقة أويلر ضلية التاليةحل املعادالت التفا -4

 ابحلل التحليلى املعطى مع كل معادلة:
𝑦′(𝑥)   -أ = (cos(𝑦(𝑥))2  حيثy(0)=0  احلل التحليلى: [10 0]ىف املدى ،𝑦(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑥) 

𝑦′(𝑡)   -ب =
1

1+𝑡2 − 2[𝑦(𝑡)]2 ،y(0)=0 احلل:  [10 0]، ىف املدى ،𝑦(𝑡) =
𝑡

1+𝑡2. 
𝑦′(𝑡)     -ت = 0.25𝑦(𝑡) [1 −

1

20
𝑦(𝑡)] ،y(0)=1  احلل: [20 0]ىف املدى ،𝑦(𝑡) =

20

1+19𝑒−𝑡/4 
𝑦′(𝑥)   -ث = −[𝑦(𝑥)]2 ،y(1)=1  احلل هو:  [10 1]ىف املدى ،y(x)=1/x. 
𝑦′(𝑡)   -ج = (3𝑡2 + 1)𝑦2(𝑡) ،y(0)=-1  :احلل: [10 0]، املدى هو ،𝑦(𝑡) = −(𝑡3 + 𝑡 + 1)−1 

التفاضلية التالية ذات الدرجات العليا إىل نظم من معادالت الدرجة األوىل واستخدم ماتالب حلل  حول املعادالت -5
 النظم الناجتة وقارن ابحلل التحليلى املعطى:

𝑦′′′(𝑡) -أ + 4𝑦′′(𝑡) + 5𝑦′(𝑡) + 2𝑦(𝑡) = 2𝑡2 + 10𝑡 + 𝑦′(0)و  y(0)=1، حيث 8 = ، و 1−
𝑦′′(0) = 𝑦(𝑡)، احلل التحليلى هو 3 = 𝑒−𝑡 + 𝑡2. 
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𝑦′′(𝑡)  -ب + 4𝑦′(𝑡) + 13𝑦(𝑡) = 40cos(𝑡)  ،y(0)=3  و𝑦′(0) =  ، واحلل التحليلى هو: 4
           𝑦(𝑡) = 3 cos(𝑡) + sin(𝑡) + 𝑒−2𝑡sin(3𝑡) 

 مستخدما طريقة رونج كوات من الدرجة الرابعة. 4أعد التمرين  -6
 .( )ede45و  ( )ode23مستخدما دالىت ماتالب  4أعد التمرين  -7
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 1مللحق ا
 دوال ماتالب املستخدمة ىف هذا الكتاب

  
سنقدم ىف هذا امللحق كل دوال ماتالب املستخدمة ىف هذا الكتاب مع شرح مبسط لكل منها وأمثلة بسيطة عليها 
لتكون مبثابة مرجع سريع لقارىء هذا الكتاب، وابلطبع فهذه ليست كل دوال ماتالب ألن دوال ماتالب أكثر من 

عند كتابة أمثلة على هذه الدوال ىف اجلدول التاىل سنتبع نفس التقليد  ىف شىت املواضيع والتخصصات.ذلك بكثري 
 الذى اتبعناه داخل الكتاب وهو أن استجابة ماتالب ألى دالة ستكون ابللون األزرق.

 شرح مبسط للدالة الدالة
abs()  .دالة حتسب القيمة املطلقةabs(x)  حتسب القيمة املطلقة للمتغريx إذا كان املتغري .x  عبارة عن

متغري  xتعطى القيمة املطلقة لكل عنصر ىف املصفوفة. إذا كان املتغري  ( )absمصفوفة، فإن الدالة 
يعطى مقدار هذا املتغري )اجلذر الرتبيعى ملربع املركبة احلقيقية زائد مربع املركبة  ( )absمركب، فإن 

 (. من أمثلة ذلك:التخيلية
>> y=abs(-4) 
y = 
     4 
>> x=[-2 1 -4]; 
>> y=abs(x) 
y = 
     2     1     4 
>> x=3+4i; 
>> y=abs(x) 
y = 
     5 

sin()  دالة حلساب جيب أى زاوية ابلتقدير الدائرىradian .sin(x)  يعطى جيب الزاويةx  على أن
تعطى جيب كل عنصر من عناصر  sin(x)مصفوفة فإن  xابلتقدير الدائرى. إذا كانت  xتكون 

 من أمثلة ذلك:  ابقى الدوال املثلثية تعامل بنفس الطريقة.  املصفوفة على حدة.
>> y=sin(pi/6) 
y = 
    0.5000 
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>> x=[pi/6  pi/3  pi/2  pi]; 
>> y=sin(x) 
y = 
    0.5000    0.8660    1.0000    0.0000 

sind()  .حساب جيب أى زاوية ابلدرجاتsind(x)  تعطى جيب الزاويةx  على أن تكون الزاويةx 
سنعيد نفس  ابقى الدوال املثلثية تعامل بنفس الطريقة..()sinابلدرجات مثلها ىف ذلك مثل الدالة 

 ولكن مع كتابة الزوااي ابلدرجات: ()sinأمثلة الدالة 
>> y=sind(30) 
y = 
    0.5000 
>> x=[30 60 90 180]; 
>> y=sind(x) 
y = 
    0.5000    0.8660    1.0000         0 

asin()  اجليب العكسى، أى أن هذه الدالة تعطى الزاوية ابلتقدير الدائرى الىت جيبها هو معامل هذه
. ابقى الدوال 0.5سيعطى الزاوية ابلتقدير الدائرى الىت جيبها يساوى  asin(0.5)الدالة، فمثال 

 ومن أمثلة ذلك: املثلثية تعامل بنفس الطريقة.
>> x=[0.5 0.8660 1 0]; 
>> y=asin(x) 
y = 
    0.5236    1.0471    1.5708         0 

 الحظ أن:
>> [pi/6 pi/3 pi/2 0] 
ans = 
    0.5236    1.0472    1.5708         0 

asind()  مثلها مثل الدالةasin(x)  سوى أهنا تعطى الزاوية ابلدرجات بدال من التقدير الدائرى. ابقى الدوال
 املثلثية تعامل بنفس الطريقة. ومن أمثلة ذلك:

>> x=[0.5 0.8660 1 0]; 
>> y=asind(x) 
y = 
   30.0000   59.9971   90.0000         0 
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log()  .اللوغاريت الطبيعىLog(x)  حيسب اللوغاريتم الطبيعىnatural logarithm  لألساسe  للمتغري
x هناك أيضا .log10(x)  الىت حتسب لوغاريتم املتغريx  و  10لألساسlog2(x)  الذى حيسب

  . من أمثلة ذلك:2لألساس  xلوغاريتم 
>> log(2) 
ans = 
    0.6931 
>> log10(2) 
ans = 
    0.3010 
>> log2(2) 
ans = 
     1 

sqrt()  .حساب اجلذر الرتبيعىsqrt(x)  حتسب احلذر الرتبيعى للمعاملx:من أمثلة ذلك . 
>> x=[2 4 6]; 
>> y=sqrt(x) 
y = 
    1.4142    2.0000    2.4495 

ceil()  .التقريب ألعلى رقم صحيحceil(x)  تقريبx :ألعلى رقم صحيح، كمثال على ذلك 
>> y=ceil(2.1) 
y = 
     3 

floor()  .التقريب ألقل رقم صحيحfloor(x)  تقربx :ألقل رقم صحيح، كمثال على ذلك 
>> y=floor(2.9) 
y = 
     2 

round()  .التقريب ألقرب رقم صحيحround(x)  تقريبx :ألقرب رقم صحيح، من أمثلة ذلك 
>> y=round(2.6) 
y = 
     3 
>> y=round(2.3) 
y = 
     2 
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>> y=round(2.5) 
y = 
     3 

rem()  ،دالة حساب الباقى من القسمةrem(x,y)  تقسمx  علىy  ،وتعطى الباقى من هذه القسمة
 وكمثال على ذلك:

>> y=rem(8,5) 
y = 
     3 

exp()  حسابe  ،أس معامل الدالةexp(x)  حتسبxe:كمثال على ذلك ، 
>> y=exp(1) 
y = 
   2.718281828459046 

format  ،طريقة عرض النتيجةformat long  خانة، بينما  16يعرض النتيجة ىف صورة رقم صحيح من
format short  فيعرض النتيجة ىف مخس خاانت فقط. تذكر أن النتيجة تعرض ىف هذه احلالة ىف

خانة ويعرض فقط مخس خاانت، من  16مخس خاانت ولكن ماتالب يكون حمتفظ هبا ىف صورة 
 أمثلة ذلك:

>> format long 
>> y=exp(1) 
y = 
   2.718281828459046 
>> format short 
>> y=exp(1) 
y = 
    2.7183 

clc  متسح أو تنظف شاشة انفذة األوامر. ويبدأ دليل الكتابة من أعلى يسار الشاشة. الحظ أن مجيع
 .clcاملتغريات ىف أى جلسة عمل تظل حمتفظة بقيمتها بعد األمر 

clear  األمرclear  ،يصفر مجيع املتغريات املستخدمة ىف انفذة األوامر من أول جلسة العملclear x 
 فقط ىف انفذة األوامر. xيصفر املتغري 
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plot()  أمر الرسمplot()  له العديد من الصور والعديد من الدوال املصاحبة وننصح ابللجوء إىل مساعدة
. ولكننا سنعرض هنا help plotكتابة   ماتالب الىت تعطى الكثري من املعلومات عنه عن طريق

 الستخدامها كمرجع سريع لدوال الرسم كثرية االستخدام. ()cosو  ()sinاألوامر الىت ترسم الدالتني 
x=0,0.1,10;   y=sin(x);  z=cos(x); plot(x,y,’r+:’,x,z,’b>:’); grid on; title(‘plotting two 
functions’); ylabel(‘sin(x), cos(x)’; xlabel(‘x in radians’); legend(‘sin(x)’, ‘cos(x)’); 

كنقط   +تعىن منحىن منقط مع استخدام  :و  rابللون األمحر  x,yيرسم املنحىن األول  ()plotاألمر 
كنقط للرسم. حاول   <املنقط أيضا واستخدام مثلث  bابللون األزرق  x,zرسم. واملنحىن الثاىن 

 تنفيذ هذه األوامر ىف ماتالب لرتى الشكل الناتج.
tic…toc  األمرtic  يبدأ ساعة إيقاف تظل تعمل حىت األمرt=toc  حيث يتم ختزين الزمن الذى مر ىف ساعة

حلساب زمن تنفيذ جمموعة األوامر احملصورة  tocو  tic. يتم استخدام األمرين tاإليقاف ىف املتغري 
 بينهما.

 diff()  إجراء التفاضل على تعبري رمزى وهناك صندوق أدوات كامل للحساب الرمزى، وكمثال على
 ذلك:

syms x; y=sin(5*x);  f=diff(y) 
f = 
5*cos(5*x) 

 int() :إجراء التكامل على تعبري رمزى، كمثال على ذلك 
syms x;   y=x^2;   f=int(y) 
f=int(y) 
f = 
x^3/3 

trace()  أثر املصفوفة هو جمموع عناصر قطرها الرئيسىnna+…+22+a11a  :كمثال على ذلك 
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 
>> x=trace(A) 
x = 
    15 
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zeros()  احلصول على مصفوفة كل عناصرها أصفار أبى أبعاد، كمثال على ذلكzeros(2,3)  تعطى
 مصفوفة من صفني وثالث أعمدة كل عناصرها أصفار.

>> x=zeros(2,3) 
x = 
     0     0     0 
     0     0     0 

ones()  احلصول على مصفوفة كل عناصرها وحايد أبى أبعاد، كمثال على ذلكones(2,3)  تعطى
 مصفوفة من صفني وثالث أعمدة كل عناصرها وحايد.

>> x=ones(2,3) 
x = 
     1     1     1 
     1     1     1 

transpose  دوران املصفوفة، جبعل األعمدة صفوف وجعل الصفوف أعمدة، وتكتب ىف ماتالب هكذاB=A’ 
 ، كمثال على ذلك:Aتساوى دوران املصفوفة  Bأى جعل املصفوفة 

A = 
     1     2 
     3     4 
>> B=A' 
B = 
     1     3 
     2     4 

inv() .بفرض أن لدينا املصفوفة  معكوس املصفوفةA  فإن معكوسA  يكون هو املصفوفة الىت لو
ألعطت مصفوفة الوحدة. هناك شرط لوجود معكوس ألى مصفوفة هو أن تكون  Aضربت ىف 

 حمددة هذه املصفوفة ال تساوى صفر. 
A = 
     1     2 
     3     4 
>> B=inv(A) 
B = 
   -2.0000    1.0000 
    1.5000   -0.5000 
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det()  حساب احملددة ألى مصفوفة، كمثال على ذلكdet(A)  يعطى قيمة حمددة املصفوفةA: 
A = 
     1     2 
     3     4 
>> x=det(A) 
x = 
    -2 

linespace()  الصورة العامة هلذا األمر هىlinespace(x1,x2,N)  حيث يقوم بتقسيم املدى منx1  حىتx2  إىل
تكون القيمة التلقائية  Nمن املسافات املتساوية، وىف حالة عدم ذكر عدد نقاط التقسيم  Nعدد 

 .100الىت أيخذها ماتالب هى 
max()  الصورة العامة هلذه الدالة هى[max m]=max(x)  حيث يتم حساب أكرب قيمة ىف املتجهx 

. كمثال mورتبة العنصر الذى حيتوى هذه القيمة العظمى توضع ىف املتغري  maxووضعها ىف املتغري 
 على ذلك:

>> x=[1 5 3]; 
>> [max m]=max(x) 
max = 
     5 
m = 
     2  

linsolve()  حتسب حل جمموعة من املعادالت اخلطية على الصورةAx=b،  ابستخدام حتليل املصفوفةA  إىل
 xحيث  x=linsolve(A,b)والصورة العامة هلذه الدالة هى  مصفوفتني مثلثة علوية ومثلثة سفلية،

 هى مصفوفة الثوابت. كمثال على ذلك: bهى مصفوفة املعامالت و  Aهى متجه احلل و 
>> A=[1 -1 2 -1 ;2 -2 3 -3 ; 1 1 1 0 ;1 -1 4 3 ];   b=[-8;-20;-2;4]; 
>> X = linsolve(A,b) 
X = 
   -7.0000 
    3.0000 
    2.0000 
    2.0000 
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interp1()  :الصورة العامة هلذه الدالة هىinterp1(x,y,’linear’) فإذا كان كل من ،x  وy  متجهني هلما
نفس الطول فإن الدالة ستقوم بعمل استيفاء لنقاط املتجهني ىف صورة منحىن قطع خطية متر 

ميكن استخدامها ومنها مثال  ’linear‘جبميع هذه النقاط. هناك اختيارات أخرى غري االختيار 
مير بكل نقطتني الذى يقوم بعمل االستيفاء ىف صورة منحىن من الدرجة الثالثة  ’spline‘االختيار 

يقوم بعمل استيفاء مبنحىن خطى لنقاط  y_new=interp1(x,y,x_new,’linear’)متتاليتني. الدالة 
. x_newاملقابلة للنقاط  y_newوحيسب من هذا االستيفاء النقاط اجلديدة  yو  xاملتجهني 

 لرتى أمثلة على ذلك.  7استدعى املساعدة من ماتالب وانظر الفصل 
vander() الة تعطى مصفوفة فاندرموند دVandermond  ألى متجهx تستخدم مصفوفة فاندرموند ىف .

 vander(x)االستيفاء بكثريات احلدود أو حل املعادالت اخلطية، الصورة العامة هلذه الدالة هى: 
 وكمثال على ذلك:

>> x=[1 2 3]; 
>> v=vander(x) 
v = 
     1     1     1 
     4     2     1 
     9     3     1 

fliplr()  عكس مصفوفة أو متجع من اليسار لليمني، الصورة العامة هلذه الدالة هىfliplr(x)  حيثx 
 متجه أو مصفوفة، ومن أمثلة ذلك:

v = 
     1     1     1 
     4     2     1 
     9     3     1 
>> R=fliplr(v) 
R = 
     1     1     1 
     1     2     4 
     1     3     9 
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polyfit()  إجياد كثرية حدود من الدرجةn  تستوىف نقاط البياانتx  وy :والصورة العامة هلذه الدالة هى ،
p=polyfit(x,y,n) الناتج ،p  هو متجه عدد عناصرهn+1  حيتوى معامالت كثرية احلدود متناقصة

 أقل من عدد نقاط البياانت. كمثال على ذلك: nمن املفضل أن تكون  األس.
>> x = [-2 -1 1 2]; 
>> y = [10 4 6 3]; 
>> p=polyfit(x,y,2) 
p = 
    0.5000   -1.2000    4.5000 

ستكون هى كثرية احلدود من الدرجة الثانية الىت  4.5x+1.2-2x0.5وهذا يعىن أن كثرية احلدود 
 . yو  xتستوىف نقاط البياانت 

polyval()  دالة حتسب قيمة كثرية احلدود عند قيمة معينة للمتغريx :والصورة العامة هلا هى ،
y=polyval(p,x) الىت معامالهتا هى املتجه كثرية احلدود   قيمة حيث يتم حسابp  الذى يتكون

 كمثال على ذلك:  (،()polyfit)أنظر الدالة  ،xمن العناصر، عند القيمة  n+1من 
>> x = [-2 -1 1 2]; 
>> y = [10 4 6 3]; 
>> p=polyfit(x,y,4); 
>> y1=polyval(p,-1) 
y1 = 
     4 

spline()  :دالة سبالين لالستيفاء، والصورة العامة هىpp=spline(x,y)  حيث تعطى استيفاء لنقاط
 ىف صورة مقاطع كثريات حدود من الدرجة الثالثة، كمثال على ذلك: yو  xالبياانت 

>> x = [0 1 2 3 4]; 
>> y = [0 1 8 27 64]; 
>> pp = spline(x,y); 

ppval()  الصورة العامة هلذه الدالة هىv=ppval(pp,x)  حيث يتم التعويض بقيمةx  ىف دالة االستيفاء الىت
pp  أنظر الدالة (الىت هى عبارة عن مقاطع كثريات حدودspline():كمثال على ذلك ،) 

>> x = [0 1 2 3 4]; 
>> y = [0 1 8 27 64]; 
>> pp = spline(x,y); 
>> v=ppval(pp,4) 
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v = 
    64 

diff()  التفاضل العددى، والصورة العامة هلذه الدالة هىy=diff(x)  حيث املتجهy  ميثل الفرق بني كل
 . كمثال على ذلك:xقيمتني متتاليتني للمتجه 

>> x=[1 2 3 4 5]; 
>> y=diff(x) 
y = 
     1     1     1     1 

يتم إجراؤها على املتغريات الرمزية  ()diffجيب أن نفرق بني هذا التفاضل، ودالة تفاضل أخرى 
 حيث ىف هذه احلالة يتم حساب التفاضل الرمزى.

trapz()  التكامل العددى ابستخدام قاعدة شبه املنحرف، والصورة العامة هلذه الدالةy=trapz(x)  حيث
 ، وكمثال على ذلك:xيساوى تكامل املتجه  yسيكون املتجه 

>> X = 0:pi/100:pi;  
>> Y = sin(X); 
>> Z = pi/100*trapz(Y) 
Z = 
    1.9998 

يساوى التكامل العددى  zحيث سيكون املتجه  z=trapz(x,y)هناك صورة عامة أخرى وهى 
 ، ومن أمثلة ذلك:xابلنسبة للمتجه  yللمتجه 

>> X = 0:pi/100:pi;  
>>Y = sin(X); 
>> Z = trapz(X,Y) 
Z = 
    1.9998 

quad() ابستخدام قانون مسبسون  التكامل العددىSimpson ، :والصورة العامة هلذه الدالة هى
y=quad(‘fun’,a,b)  حيث يتم تكامل الدالةfun  عدداي ىف املدى منa  حىتb  ووضع النتيجة ىف

y تقوم هذه الدالة بتقسيم املدى .[a b]  إىل قسمني، مث ثالثة، مث أربعة، وهكذا، وىف كل مرة يتم
حساب التكامل العددى ابستخدام قانون مسبسون وتتوقف عملية التكرار هذه عندما يكون الفرق 

 . كمثال على ذلك:10x1-6بني حماولتني أقل من أو يساوى 
>> quad('exp(x)',0,2) 
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ans = 
    6.3891 

كما   10x1-6هناك الصورة العامة التالية أيضا الىت تعطى عدد مرات التكرار الالزمة للوصول للخطأ 
 ىف املثال التاىل:

>> [I,n]=quad('exp(x)',0,2) 
I = 
    6.3891 
n = 
    29 

 حماولة. 29مما يعىن أن التكامل مت بعد 
quad2d()  :التكامل العددى ثنائى األبعاد، والصورة العامة هىI=quad2d(‘f(x,y)’a,b,c,d)  حيث يتم

أنظر الدالة  .[c d]ىف املدى  yوتغري  [a b]ىف املدى  xمع تغري  f(x,y)التكامل العددى للدالة 
quad(). 

ode23()  دالة تستخدم طريقة رونج كوات من الدرجة الثانية والثالثة حلل املعادالت التفاضلية، الصورة العامة
هى الطرف األمين من  fun، حيث ode23(‘fun’,span,y0)=[xout,yout]هلذه الدالة هى: 

املعادلة التفاضلية حبيث حيتوى الطرف األيسر على عنصر أعلى درجة فقط للمعادلة التفاضلية، و 
span  ،هو املدى الذى سيتم خالله حل املعادلة التفاضليةy0  متثل القيم االبتدائية للمعادلة

وكمثال على ، xoutاملعطاة ىف  xكدالة ىف   y(x)الىت متثل  youtالتفاضلية، احلل الناتج يعطى ىف 
𝑦′(𝑥)ذلك حل املعادلة التفاضلية  = 𝑥 ∗ 𝑦 :الذى ميكن كتابته كما يلى 

f=inline('(x*y)'); 
[xout, yout]=ode23(f,[0 2],1); 

ومقارنته ابحلل التحليلى أو الصحيح هلذه  xoutو  youtحيث ميكنك رسم حل املعادلة الناتج 
𝑦(𝑥)املعادلة وهو:  = 𝑒𝑥

2/2 . 
الىت حتل املعادالت التفاضلية ابستخدام طريقة رونج كوات من الدرجة الرابعة  ()ode45هناك أيضا الدالة 

 .()ode23واخلامسة وهى تشبه متاما الدالة 
  


