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  ةباللغة العربیملخص الرسالة 
فى تقدیم حساب الدوال المصفوفیة یحتل مساحة ھامة فى مجال التحلیل العددى وذلك لدورھا       

ھذا النوع من المسائل . المعادالت الخطیةحلول عددیة لبعض المعادالت التفاضلیة وبعض أنظمة 

 controlونظریة التحكم   linear systems theoryة  یظھر تطبیقاتھا فى نظریة األنظمة الخطی

theory التطبیقات الفیزیائیة وphysical applications   وكذلك فى المعادالت التفاضلیة

differential equations.  یة للمصفوفات المربعة وخاصة دالةحساب الدوال المصفوفكما أن 

  .األسیة لھما تطبیقات عدیدة فى كثیر من المجاالتالدالة الجذر التربیعى و

، والتى تتكون من أربعة أبواب، أن تقدم معالجة تحلیلیة الھدف الرئیسى من ھذه الرسالةإن        

وخاصة . المربعة لبعض أنواع المصفوفات تعاریف للدالة المصفوفیة خمسةوعددیة مستندة على 

أو لھا قیم ذاتیة حقیقیة مكررة  ،الدوال المصفوفیة للمصفوفات التى لھا قیم ذاتیة حقیقیة مختلفة فقط

مصفوفة  على مستند )حقیقیة ومركبة(، أو لھا قیم ذاتیة مركبة فقط، أو قیم ذاتیة مختلطة فقط

-Lagrange لإلستكمالسیلفیستر - جرانجوتعریف ال Vandermonde matrix فاندرموند

Sylvester interpolation  رتعریف سیلفستو طرق اإلستكمال المختلطةوSylvester's 

definition  طریقة نیوتن للفروقوكذلك  Newton's divided differences.   وقد درسنا

ِ التى أن التقنیات وضحناكما أننا   .تحلیلیة الطرق المقترحة  ودقة تقریب  تعطینا إشتققنَاھا الجدیدة

 مع طرقتقارن مع القیمة المضبوطة لبعض أنواع الدوال المصفوفیة وفى حینأ أخرإذا قورنت  عالیة

ركزنا  أنناكما    .فى التطبیقات المختلفة للتطبیقُ  قابلة الطرق التى إشتققناھا  الوقت نفس فيو  .سابقة

على حساب الدوال المصفوفیة للدوال كثیرات الحدود وخاصة الجذر التربیعى للدالة باإلضافة للدالة 

  .األسیة

ملُ  الحالیة اإلطروحة ْ ّالي أبواب أربعة تَش   :كالت

  :االول الباب

مسح شامل لتقریب الدوال المصفوفیة وحساب الدوال المصفوفیة  تم إستعراض ،البابفى ھذا 

ساسیة للمصفوفات المربعة والدالة األتعریفات ال بعض تضمن البابلذا ھذا   .طرق مختلفةباستخدام 

ً  تضمن.  المصفوفیة بعض الطرق والتعریفات السابقة التى أستخدمت لحساب الدوال  أیضا

 - جرانجوتعریف ال Vandermonde matrix مصفوفة فاندرموندوخاصة  ،المصفوفیة

 وطرق اإلستكمال المختلطة  Lagrange-Sylvester interpolation  لإلستكمالسیلفیستر
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 Newton's divided وكذلك طریقة نیوتن للفروقSylvester's definition    تعریف سیلفسترو

differences.   التى مكنتنا من حساب الدوال المصفوفیة والنتائج باإلضافة الى بعض النظریات.  

  :الثانى الباب

تعمیم لمصفوفة فاندرموند لحساب الدوال المصفوفیة للمصفوفات المربعة التى  البابتناول ھذا       

ً قدمنا تعمیم.  لھا قیم ذاتیة مركبة سیلفیستر لحساب الدوال المصفوفیة التى  -لتعریف الجرانج  أیضا

فوفیة تعمیم تعریف سیلفستر لیشمل حساب الدوال المص تم كذلك . لھا قیم ذاتیة مركبة فقط

باألضافة إلى إشتقاق طریقة جدیدة  . )حقیقیة ومركبة(للمصفوفات المربعة التى لھا قیم ذاتیة مختلطة 

 . فقط الحقیقة المكررة الذاتیة من تعریف سیلفیستر لحساب الدوال المصفوفیة للمصفوفات ذات القیم

 من حیث الدقة والتطبیق العملىتم إختبار الصیغ والتقنیات المقترحة  الباب كل بند من ھذا وفى نھایة

   .وذلك بتقدیم أمثلة متنوعة لمصفوفات مربعة ذات رتب مختلفة

  :الثالث الباب

ن ذكرا فى اللتا  (1.3.3 ,1.3.2) والنظریتان (1.3.6) التعریف ناستخدمأ ، البابفى ھذا 

الباب االول لنستنتج تعریف جدید لحساب الدوال المصفوفیة ذات القیم الذاتیة المركبة ثم نثبت صحة 

وبالتالى نكون قد استنتجنا تقنیة جدیدة لحساب الدوال المصفوفیة  (3.2.1)ھذا التعریف بالنظریة 

مع  التى تستخدم (3.2.2)باإلضافة الى النظریة   .للمصفوفات المربعة ذات القیم الذاتیة المركبة

أمثلة عدیدة مختلفة لتثبت  تم تقدیم البابوفى نھایة ھذا   .لحساب الدوال المصفوفیة (1.3.6)التعریف 

  .صحة نظریة تقنیتنا وتثبت دقة وقابلیة طریقتنا للتطبیق

  :الرابع الباب

صیغ مختلفة لتقریب الدوال المصفوفیة ذات القیم الذاتیة المختلطة  البابفى ھذا  ناستنتجإ

ً ) الحقیقیة والمركبة( باألضافة إلى إنھ تم أستنتاج صیغ لحساب الدوال المصفوفیة للمصفوفات   .معا

قة نیوتن للفروق كما الصیغ المقترحة أستنتجت باستخدام طری .  المربعة ذات القیم الذاتیة المركبة فقط

تم التحلیل النظرى لھذه الصیغ قد  . من ھذه الرسالة والتى عممناھا فى صیغینا  (1.3.4)تعریف فى ال

 ً أمثلة عددیة مختلفة لتوضح مالئمة ودقة النتائج التحلیلیة  تم تقدیم البابوفى نھایة .  إستعراضھ أیضا

  .التى حصلنا علیھا

  


