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 MATLABنحوه ایجاد ماتریس در 

به معنای آزمایشگاه تشکیل شده است.  LABبه معنای ماتریس و  MATاز فرم کوتاه شده دو کلمه  MATLABافزار نام نرم

  هاست.عملیات بر روی آنا و انجام ه، ایجاد ماتریسMATLABهای نوشتن یک برنامه در ترین قسمتیکی از اساسی

ای از یک ماتریس های زیر هر یک، نمونهگردد. مثالایجاد می" [ ]"یک ماتریس با نوشتن کلمات بین یک جفت کروشه 

 هستند:

A=[1,2,3] 

B=[1 3 4 6 -2 0] 

C=[1 2 3;4 3 2;-1 2 0] 

D=[1 2 

3 4 

5 6] 

ها برابر با های آنسطری هستند. به این معنا که تعداد ستونهر کدام یک ماتریس سطری و یا یک بردار  Bو  Aهای ماتریس

( از ,( و یا عالمت )spaceتوان دو عضو یک سطر در ماتریس را به وسیله فاصله )شود میگونه که مشاهده مییک است. همان

 دیگر جدا نمود.یک

به سطر بعدی است. در نتیجه این ماتریس به معنای پایان یک سطر و رفتن ( ;است. عالمت ) 3در  3یک ماتریس  Cماتریس 

 باشند.می 3سطر دارد و تعداد اعضا در هر سطر نیز برابر با  3

جا با زدن جدا شده بودند در این (;)که سطرها با عالمت  Cاست. برخالف ماتریس  2در  3دارای ابعاد  Dدر نهایت ماتریس 

 اند.پس از پایان یک سطر، اعضای سطر بعدی در پایین سطر قبل نوشته شده enterدکمه 

 توان از دستور زیر به دست آورد:)ماتریس با یک ستون و یا ماتریس با یک سطر( را می Eطول بردار 

length(E) 

 آید:نیز با دستور زیر به دست می Gچنین ابعاد ماتریس هم

size(G) 

 



 شود:ها پرداخته میبر روی ماتریس در ادامه به بررسی عملیات

 جمع و یا تفریق عدد ثابت با ماتریس:

گردد. در مورد تفریق نیز همین قاعده با جمع یک عدد ثابت با یک ماتریس، آن عدد ثابت با تک تک اعضای ماتریس جمع می

 وجود دارد:

>> 2+[2 3 -4;2 -6 0] 

ans = 

     4     5    -2 

     4    -4     2 

 ب عدد ثابت با ماتریس:ضر

 شود:با ضرب یک عدد ثابت در یک ماتریس، تک تک اعضای ماتریس در آن عدد ضرب می

>> 2*[2 3 -4;2 -6 0] 

ans = 

     4     6    -8 

     4   -12     0  

 تقسیم ماتریس بر یک  عدد ثابت:

 شود:تقسیم میهای ماتریس بر آن عدد با تقسیم یک ماتریس بر عدد ثابت تک تک درایه

[2 3 -4;2 -6 0]/2 

ans = 

    1.0000    1.5000   -2.0000 

    1.0000   -3.0000         0 

 جمع و تفریق دو ماتریس:

 توان با هم جمع و یا تفریق نمود:ها با هم یکی است را میدو ماتریس که ابعاد آن

>> [1 2 3;-2 0 4]+[1 2 2;0 0 3] 

 

 



ans = 

     2     4     5 

    -2     0     7 

 شود.ها پیغام خطا ظاهر میدر صورت برابر نبودن ابعاد ماتریس

 ضرب دو ماتریس:

 m*pو حاصل یک ماتریس با ابعاد  ضرب ماتریسی کرد n*pتوان در یک ماتریس با ابعاد را می m*nیک ماتریس با ابعاد 

 :است

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

>> B=[4 -1 2 1;3 2 3 0]; 

A*B 

ans = 

    10     3     8     1 

    24     5    18     3 

    -5     4    -1    -2 

 های دو ماتریس:ضرب نظیر به نظیر درایه

هایشان را نظیر به نظیر در هم ضرب کرد توان درایهبین آن دو می"   *."اگر ابعاد دو ماتریس برابر باشند، با نوشتن عبارت

 جا ضروری است(:( در این.نقطه ) )وجود

>> A=[1 3;-2 0]; 

>> B=[9 -8;1 1]; 

>> A.*B 

ans = 

     9   -24 

    -2     0 

 های دو ماتریس:تقسیم  نظیر به نظیر درایه

تقسیم نمود هایشان را نظیر به نظیر بر هم توان درایهبین آن دو می"   /."اگر ابعاد دو ماتریس برابر باشند، با نوشتن عبارت

 جا ضروری است(:( در این.)وجود نقطه )



 

>> A=[1 3;-2 0]; 

>> B=[9 -8;1 1]; 

ans = 

    0.1111   -0.3750 

   -2.0000         0 

 تقسیم  عدد ثابت بر یک ماتریس:

 تقسیم نمود: Aهای یک ماتریس را بر تک تک درایه cتوان یک عدد ثابت می

c./A 

>> A=[2 4;-6 10]; 

>> C=20; 

>> C./A 

ans = 

   10.0000    5.0000 

   -3.3333    2.0000 

 شود.( انجام نمی.این تقسیم بدون گذاشتن عالمت )

 به توان رساندن یک ماتریس:

 رساند: cرا به توان عدد ثابت  Aهای ماتریس توان تک تک درایهمی

A.^c 

 شود.( انجام نمی.این این عملیات نیز بدون گذاشتن عالمت )

>> A=[2 4;-6 10]; 

>> C=2; 

>> A.^2 

 

 



ans = 

     4    16 

    36   100 

 گردد.توضیحاتی ارائه می MATLABتوابع آماده در گزارش بعدی در مورد 

 موفق باشد
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