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شعله              : یعقوبی کلورزي                                                         نام: نام خانوادگی

  تعمیم یک روش تکراري براي حل دستگاه معادالت خطی معین مثبت متقارن: عنوان پایان نامه

دکتر داود خجسته سالکویه   : اساتید راهنما

دکتر محمد ضارب نیا                  

  
محقق : دانشگاه  آنالیز عددي: گرایش   کاربرديریاضی : کارشناسی ارشد     رشته:مقطع تحصیلی

  اردبیلی

  
70: تعداد صفحه           18/7/1387: تاریخ فارغ التحصیلی           علوم     : دانشکده

  

  سایدل، روش تصویري،  -تکراري، روش گوسدستگاه معادالت خطی، روش هاي : کلید واژه ها

DSPMD 1 ،DSPMD 2 ،SPMmD .  

  :چکیده
  

DSPMDبه نام  سایدل براي دستگاه معادالت خطی،- در این پایان نامه تعمیمی از روش گوس 1  

DSPMDبه نام سپس روشی دیگر. ه می کنیمکه توسط اجویج ارایه شده است، مطالع 2

DSPMDدر نهایت تعمیمی از. را که توسط جینگ و هوانگ ارایه شده است، بررسی می شود   2 

SPMmDبه نام  را با  می کنیم و نتایج حاصل از اجراي این الگوریتم و الگوریتم هاي قبلی  ، ارایه

  .هم مقایسه می کنیم
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  پیشگفتار

                دستگاه معادالت خطی      

,bAx   

ها به این گونه دستگاه .یک ماتریس بزرگ و معین مثبت متقارن است Aرا در نظر بگیرید که در آن 

 مشتقاتمختلف علوم و مهندسی به خصوص در گسسته سازي معادالت  مساله هايوفور در حل 

  مروزه از روش هاي تکراري استفاده ا مساله هابراي حل این گونه .  (12,2)ظاهر می شوندجزئی

  (15,11,9,8,7,6,5).می شود

  (stationary)هاي تکراري ایستا روش :روشهاي تکراري به دو دسته عمده      

ن روش هاي از روش هاي تکراري ایستا می توا. تقسیم می شوند (non stationary)غیرایستا

می توان روش هاي هاي غیر ایستااز روش (12)را نام بردAORو  SORژاکوبی، گوس سایدل، 

CG  وGMRES  وBiCGSTAB(12)را نام برد.  

هـاي معـین مثبـت متقـارن     سایدل است که براي دستگاه –هاي ایستا روش گوس یکی از روش     

  1بنا داریم اصالحی از این الگوریتم  کـه توسـط اجـویچ   در این پایان نامه . (13,12,10,3)همگرا است

در 2سپس تعمیم این الگوریتم کـه توسـط جینـگ و هوانـگ    . بررسی کنیم ، ه شده است یارا (14)در 

مـی   یمدر نهایت این الگوریتم را بـه حالـت کلـی تـري تعمـ     . ه شده است را مطالعه می کنیمیارا (4)

  .دهیم

ه می یدر فصل اول  تعاریف و مفاهیم مقدماتی ارا. ر فصل تنظیم شده استاین پایان نامه در چها      

تعمیمی که  جینگ و هوانگ سایدل  که توسط اجویچ و –تعمیمی از روش گوس  در فصل دوم. شود

ت کلی تري الگوریتم جینگ و هوانگ را به حال  سومدر فصل .  کنیممی را  بررسی  کرده انده یارا

                                               
1Ujevic
2 Jing and Huang
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در پایان نتیجه .  ه می شودیارا ،نتایج عددي و مقایسه الگوریتم ها چهارمفصل در . تعمیم می دهیم 

  .ه می شودیارا موضوع هاي جدیدگیري و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اولفصل 

  تعاریف و مفاهیم مقدماتی
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  زمال تعاریف و قضایاي   1. 1  

که در خواص زیر صدق Rبه  nRاز  .مانند  است  يا عتابnRنرم برداري روي یک :1. 1تعریف 

  :کند

nRxبه ازاي هر )1 ،0x،  

2(0x  0اگر و تنها اگرx،

RxوRبه ازاي هر )3 n  ،xx  ،

nRyxبه ازاي هر)4 ,،yxyx .

nTبراي بردار 2Lنرم اقلیدسی یا نرم 
n Rxxxxx  ),...,,,(   به صورت 321

,
2

1

2

12 










i

n

i
xx

  به صورت این  بردار  براي Lو نرم بی نهایت یا نرم 

,max
1

i
ni

xx




  که به صورت  1Lهم چنین  نرم مجموع ستونی یا  . تعریف می شود

,
1

1 



n

i
ixx

.هستنداز جمله مهم ترین نرم ها  ،تعریف می شود 

ي بردارهاي دنباله: 2. 1تعریف   

1k

kxدرnR   همگـرا بـه    .را نسبت به نـرمx  مـی گوینـد، 

یافــت شــود بــه طــوري کــه بــه ازاي هــر  N)(عــدد صــحیحی ماننــد  0هرگــاه بــه ازاي هــر 

 Nk ، xx k 0limبه عبارت دیگر  .)( )( 


xx k

k
.  
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nnمجموعه تمام ماتریس هاي  رويیک نرم ماتریسی  :3. 1تعریف       حقیقـی، یـک تـابع حقیقـی

و   nn،  A،Bو به ازاي تمام ماتریس هـاي  می شوداین مجموعه تعریف  روياست که  .مانند 

  :در شرایط زیر صدق می کند تمام اعداد حقیقی 

1(0A،

2(0A  اگر و تنها اگرAماتریس صفر باشد،

3(AA  ،

4(BABA .

. ما معموالً نرم ماتریسی را ترجیح می دهیم که رابطه معنی داري با یک نرم برداري داشته باشـد        

  باشد آنگاه نرم ماتریسی وابسته به آن به صورت nRیک نرم برداري روي  .هرگاه 

,max
1

AxA
x 



  حقیقـی تعریـف   nnتعریف می شـود کـه یـک نـرم ماتریسـی بـر مجموعـه تمـام مـاتریس هـاي           

و 1Lمجمـوع سـتونی یـا     نرم هاي ماتریسی عبارت انـد از   . نامندمی این نرم را نرم طبیعی  .می کند

  :که به صورت زیر تعریف می شوند،Lموع سطري یا و مج2Lطیفی یا 

           ,max
1







 AxA
x

        

                                    ,max
212

2

AxA
x 

           

                                   .max
1

1
1

1

AxA
x 

          

حقیقی باشد، چند جمله اي nnیک ماتریس Aرگاه ه :4. 1تعریف    IAp   det  

ماتریس  ي مقادیر ویژه، این چند جمله اي ریشه هاي . نامیده می شودAچند جمله اي مشخصه 

Aنامیده می شوند.  
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iAبرابرنشان می دهیم  A)(که آن را با Aشعاع طیفی ماتریس : 1.5تعریف   max)( 

  عریف ت

  .هستند Aمقادیر ویژه ماتریس  ها  iمی شود که 

  حقیقی باشد آنگاه nnیک ماتریس Aهرگاه :1. 1قضیه 

1(2

1

2
)( AAA T،

AA،.به ازاي هر نرم طبیعی )2 )(.    

                        .رجوع شود (3)به   :اثبات  

nnماتریس  :6. 1تعریف   ،A  هرگاه ،گویند) یکه(را متعامدIAAT .  

RRRمانند  است، نگاشتیnRمنظور از یک ضرب داخلی روي  : 7. 1تعریف  nn :..,  که به

nRzyxازاي هر ,,وR ،روابط زیر صدق کند در:      

1(zyzxzyx ,,, ،

2(yxyx ,,  ،  

3 (xyyx ,, ،  

,0x ،0به ازاي هر  )4 xx  و
0
xx,  0اگر و تنها اگرx.  

  

Tبراي دو بردار 
nxxxx ),...,,( 21وT

nyyyy ),...,,( 21  درnR   ضرب داخلی استاندارد به صـورت

  : زیر تعریف می شود

                                                          

به سادگی می توان دید که این   

  یک نرم به صورت   nRهر ضرب داخلی روي . صدق می کند 1.7یفضرب داخلی  در شرایط تعر

,.,.. 2

1

  

.,
1

i

n

i
i yxyx 
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  :به صورت زیر است nRنرم تولید شده توسط ضرب داخلی استاندارد روي . تولید می کند

        .)(, 2

12

1

2

1

2 



n

i
ixxxx  

داریم nRبا نمادهاي ضرب داخلی روي

1      (2

1

2

1

,,, yyxxyx .

  آنگاه ،باشدحقیقی  nnیک ماتریسAاگر ) 2

yAxyAx T,,                    .

)(یک ماتریس یکانی باشدQاگر ) 3 IQQT  ،داریم  

.,, yxQyQx                   

nnماتریس  :8. 1تعریف 
ij RaA    .را در نظر بگیرید )(

:، هرگاهیمگوی اکیدقطري غالب را  Aماتریس  -

.,...,2,1,
1

niaa
n

ij
j

ijii  



  

بــــراي هــــرومتقــــارن Aهرگــــاه  ،یمگــــوی متقــــارن را معــــین مثبــــت Aمــــاتریس  -

nRx 0،شرطAxxTبرقرار باشد.  

  

  :عبارت اند از متقارن برخی از خواص ماتریس هاي معین مثبت

  .مثبت هستند،متقارن معین مثبتمقادیر ویژه ي یک ماتریس -1

  .یر ویژه ي یک ماتریس متقارن، مثبت باشند آنگاه ماتریس معین مثبت متقارن استاگر مقاد -2

  .است متقارن یک ماتریس معین مثبت ،متقارن جموع دو ماتریس معین مثبتم -3

)(اگر -4 ijaA باشد آنگاه به ازاي هر  متقارن معین مثبتi،0iia.  
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در میان درایـه  از نظر قدر مطلق  ي ماتریس باشد آنگاه بزرگترین درایه متقارن معین مثبتAاگر -5

.دارندقطر قرار هاي کل ماتریس روي  

  .است متقارن با درایه هاي قطري مثبت، معین مثبت قطري اکید یک ماتریس متقارن غالب-6

nnRAریس معین مثبت متقارن براي هر مات-7   و ماتریسmnRV  با رتبۀ کامل،
T

VAV  معین

  .متقارن است  مثبت

براي اثبات معین مثبت متقارن بودن 
T

VAVکـافی  .  که این ماتریس متقارن اسـت  مالحظه می کنید

mRyم به ازاي هر است ثابت کنی 0 ، 0داریم)( yVAVy
T

T.   چون  

).()()( VyAVyyVAVy T
T

T   

nRVyxفرض کنید پس  . 0چونy وV   0با رتبۀ کامل می باشد بنابراینVy  و با توجه

      �                               .نتیجۀ مطلوب بدست می آید ، معین مثبت متقارن است  Aاینکه  به

nnRAبراي هر ماتریس معـین مثبـت متقـارن     -8   اگـر ،),...,,(
21 riii eeeE    کـه در آن

jie،ji  

ماتریس  ، در نظر بگیریم آنگاه امین ستون ماتریس همانی است
T

EAE زیر ماتریس اصلی ازA اسـت 

که اندیس سطر و ستون هاي آن در  
nii ee ,...,

1
معـین  ، 7خاصـیت  توجـه بـه   قرار دارند و بعالوه بـا 

  .مثبت متقارن است

nnRAبراي هر ماتریس معین مثبت متقارن -9  ،*x  جواب دستگاهbAx      است اگـر و تنهـا اگـر

*x  تابعxbxAxxf ,,
2

1
)(  را می نیمم کند.  

  چون: اثبات

,
2

1
,,

2

1
)( bxxAxxbxAxxf T

T



    پس

,)2(
2

1
)( bAxbAxxf   
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  و

,)( Axf   

می باشد با قرار دادن  متقارن معین مثبت Aچون   )(xf) یعنیbAx * (مطلوب  هنتیج

                              �                                                                                         .حاصل می شود

10-A     یک ماتریس معین مثبت متقارن است اگر وتنها اگر ماتریس پایین مثلثی بـا عناصـر قطـري

TLLAوجود داشته باشد به طوري که  Lمانندمثبت  .  

را  (13)مرجـع  (به کار مـی رود  Lمشهور است براي محاسبه  1ه الگوریتم چولسکیالگوریتم زیر که ب

             .)ببینید

الگوریتم چولسکی :  1. 1الگوریتم

njFor ,...,1.1   

                   2

11

1

2.2 





j

k
jkjjjj LaL

njiFor ,...,1.3    

     jjjk

j

k
ikijij LLLaL /.4

1

1






   

iforEnd.5   

jforEnd.6   

n، اگر Aبراي ماتریس متقارن  :2. 1قضیه     :داریم آنگاه، مقادیر ویژه آن باشند 21...

.maxmin 1
xx

Axx

xx

Axx

xx

Axx
T

T

xT

T

T

T

x
n

 
   

.رجوع شود (12)به :اثبات

                                               
1- Cholesky
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    این قضیه  با توجه به بنابراین

                0,1  x
xx

Axx
T

T

n   

  :داریمAرنبراي هر ماتریس متقا در نتیجه

                   0,
2

21

2

2
 xxAxxx T

n             

yBxyxیک ماتریس معین مثبت متقارن باشد آنگاه Bاگر :9. 1تعریف 
B

,,   یک ضرب

تعریف می کند و نرم تولید شده این ضرب داخلی را با  nRداخلی روي 
B

و به  یمدهنشان می .

  :ی شودمصورت زیر تعریف 

., 2

1

BB
xxx 

  

  

، Aباشـد، آنگـاه    متقارن یا معین مثبت قطري اکید ، غالبnnیک ماتریس  Aهرگاه :3. 1قضیه 

.نامنفرد است

  .رجوع شود (3)به :اثبات

آنگاه عـدد حقیقـی    باشد،)  نه لزوما متقارن(یک ماتریس معین مثبت حقیقی  Aهر گاه  :4. 1قضیه 

  :داریمuبراي هر بردار حقیقی  وجود دارد،  به طوري که  0مانند

.,
2

2
uuAu   

min)(می توان  H   در نظر گرفت که)(
2

1 TAAH .

  .رجوع شود (12)به   :اثبات

  

  هاي تصویريروش   2. 1
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  دستگاه     

)1.1(                                     ,bAx   

nnRAرا در نظر بگیرید کـه در آن    وnRbx , .      هـدف از روشـهاي تصـویري بدسـت آوردن یـک

زیـر فضـا    حال فرض کنید که بعد این. براي مسأله فوق می باشد nRجواب تقریبی در یک زیر فضاي 

m   و آنـراK    هــاي کاندیـد یــا زیـر فضــاي جســتجو  بنــامیم ایـن زیــر فضـا را زیــر فضـاي تقریــب  

یک راه بیـان ایـن   . شرط الزم است تا به چنین جواب تقریبی برسیم mبنابراین بطور کلی . گوییممی 

Axbیعنی بردار باقیمانده ، شرط متعامد مستقل است mشرایط اعمال    برm  بردار مستقل خطی

  .عمود باشد

تعریف می شود که می توان آنرا زیرفضاي شرایط نامیـد و آنـرا بـا     mحال یک زیر فضاي دیگر با بعد 

Lاین چهارچوب ساده براي روشهاي مختلف، مشترك است و بـه شـرایط پتـروف    . نشان می دهیم- 

  .مشهور است 1ینکگالر

  :هاي تصویري دو دسته اندروش      

  هاي تصویري متعامدروش -1

  ).مایل(هاي تصویري مورب روش -2

اسـت ولـی در یـک روش تصـویري      Kهمان زیر فضـاي   Lزیر فضاي ، در یک روش تصویري متعامد

مهـم   ،این تمایز. با هم متفاوتند و حتی ممکن است هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند Kو L،بمور

  .دهد می ارایهها را انواع متفاوتی از الگوریتم و است

  

  روشهاي تصویري عمومی     2.1. 1

                                               
١Petrov-Galerkin
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A

newr
0r

یـک  . باشـند  nRبعدي از  mدو زیر فضاي  Kو L،حقیقی  nnیک ماتریس  Aفرض کنید      

را براي ~xروندي است که یک جواب تقریبی ، Lو عمود بر  Kروش تصویري بر روي زیر فضاي 

عمـود   Lو ثانیاً بردار باقیمانـده جدیـد بـر    باشد  Kمتعلق به  ~xبا اعمال این شرایط که اوالً  )1.1(

  یعنی. پیدا می کند ، باشد

)1.2(                                .~,~ LxAbthatsuchKxFind      

آنـرا در   بایـد  Kدر  ~xشـروع کنـیم، بجـاي جسـتجوي      ~xبراي  xاگر بخواهیم با یک حدس اولیه 

Kxفضاي وابسته به آن یعنی   کندبنابراین مسأله به صورت زیر تغییر پیدا می. جستجو کنیم  

)1.3(        .~,~ LxAbthatsuchKxxFind                

صورت به~xتوجه کنیم که اگر  xx~ که در آن ،K     است و بـردار باقیمانـده اولیـهr   بـه

  صورت 

)1.4(              , Axbr   

  داریم)1.3(با توجه به   ،نوشته شود

.

)(~

LAr

LAAxb

LxAbLxAb



















  

  تواند تعیین گردد یزیر مبه عبارت دیگر جواب تقریبی به صورت 

)1.5(          ,,~ Kxx    

)1.6(                       .,0),( LAr  

Arrnewکه بر باقیمانده جدید  )1.6(شرط تعامد    دیده  )1.1(تحمیل شده است در شکل  

  .می شود
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  1.1شکل 

یک سلسـله   ، هاي استانداردبسیاري از روش. بسیار عمومی آن است فرمم تصویري پایه در این یک گا

 Kدر یک گام تصویري جدید، از یک جفت جدید از زیر فضـاهاي  . از چنین گام هایی را بکار می برند

  .رابر با تقریب جدید بدست آمده از گام تصویري قبلی استفاده می شودب xو یک حدس اولیه  Lو 

KLدر حالـت  . نـد ا سانیکLو  Kزیرفضاهاي  ، در روشهاي تصویري متعامد  ،   شـرایط پتـروف– 

.گالرکین نامیده می شوند طگالرکین، شر

  

  نمایش ماتریسی  2.2. 1

),,...,(فرض کنید       21 mvvvV   یک ماتریسmn    که ستونهاي آن پایـه اي بـرايK   اسـت و

),,...,(بطور مشابه  21 mwwwW   نیز یک ماتریسmn    که ستونهاي آن پایـه اي بـرايL   ،اسـت

حال اگر جواب تقریبی به صورت . دنباش xx~  وK شود، چـون   مالحظهK   بـرداري

لـذا داریـم    و )دنمـی باشـ   Kپایـه اي بـراي   Vزیـرا سـتونهاي   (yVوجـود دارد کـه    yمانند 

yVxx  
  :داریم)1.6(تعامد حال با توجه به شرایط  .~

wArWw  ,                             

yAVWrWArW TTT   0)( 

     .)( 1
rWAVWy TT                                  

  :بنابراین

)1.7(                          .)(~ 1
 rWAVWVxx TT 

L
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  نمونه اصلی روش تصویري: 1.2الگوریتم 

1. :DoeconvergencUntil

2.        LandKsubspacesofpairaSelect

3.        basesChoose ),...,,( 21 mvvvV  and ),...,,( 21 mwwwW  LandKfor

4.       Axbr :

5.        rWAVWy TT 1)(: 

6.       Vyxx :

7. DoEnd

AVWتواند مورد استفاده قرار گیرد که ماتریس  یاین الگوریتم زمانی م T توجـه کنیـد   . نفرد باشدنام

AVWنامنفرد باشد لزومی ندارد که  Aاگر که حتی T بـه مثـال نقـض   مشـاهده  براي  .نامنفرد باشد

  .مراجعه شود  (12)

AVWنامنفرد بودن ، خاصدر دو حالت  T  ی شودمتضمین می شود که در قالب قضیه زیر بحث.  

  :در یکی از دو شرط زیر صدق کنند Kو  A  ،Lفرض کنید که  :5. 1قضیه 

1 .A معین مثبت باشد))(
2

1 TAA   و  )معین مثبت متقارن باشدKL ،  

2 .A  نامنفرد باشد وAKL ،  

AVWBآنگاه ماتریس  T  به ازاي هر پایهV  برايK  وW  برايL ،نامنفرد خواهد بود.  

  .رجوع شود (12)به :اثبات

در ایـن حالـت چـون    . معین مثبت متقارن باشـد  Aرا در نظر بگیرید که ماتریس اکنون حالت خاصی 

KLیک پایه اي براي  د، می توانبرندازیر فضاها بر  در این حالت . باشدAVVB T    معـین مثبـت

.متقارن است
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  تئوري عمومی    2.3. 1

KLمعین مثبت متقارن باشد و  Aفرض کنید ماتریس   :6. 1قضیه  . آنگاه بردارx~   از یـک روش

نـرم خطـا را روي    -x~ ،Aست می آید اگر و فقط اگر بد xبا نقطه شروع  Kروي ) متعامد(تصویري 

Kx  می نیمم کند، یعنی اگر و فقط اگر  

)(min)~( xExE Kxx 


  

2که در آن 
1

)),()( xxxxAxE    وx جواب واقعی است.  

  .رجوع شود  (12)به :اثبات

AKLاکنون حالتی را در نظر بگیرید که   باشد.  

AKLیک ماتریس مربعی و  Aفرض کنید  :7. 1قضیه   آنگاه بردار . باشدx~  از یک روش

  ، ~xبدست می آید اگر و تنها اگر  x، با بردار شروع Lعمود بر و  Kتصویري بر روي 

Axbبردار باقیمانده  نرم  –دو   را رويKx  یعنی اگر و تنها اگر. می نیمم کند  

),(min)~( xRxR Kxx 


  

که در آن 
2

)( AxbxR .  

  .رجوع شود  (12)به : اثبات

  

  روش هاي تکراري    3. 1

اساس یک روش تکراري ایجاد دنباله اي از بردارها می باشد که ایـن دنبالـه بـه جـواب دسـتگاه             

تقریبـی   در یک روش تکراري محاسبات وقتی متوقف می گردند که جواب. معادالت خطی همگر است

  .گردند برابر تعداد از پیش مشخص شده باداراي دقت مشخصی باشد یا اینکه تعداد تکرارها 
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nn ،bAxخطی معادالت یک روش تکراري براي حل دستگاه      کهAنامنفرد است با  ماتریس

شروع می کند و دنباله اي از بردارهاي xبراي جواب x)0(یک تقریب اولیه   

1k

kx  تولید می کند

bAxاکثر این روش هاي تکراري شامل فرآیندي است که دستگاه  .همگرا می باشد  xکه به   را به

  صورتعادل آن به دستگاهی م

,cTxx   

  ي جواب با محاسبه براي بردارهاي تقریب ي دنباله x)0(با انتخاب بردار اولیه  .تبدیل می کند

,)1()( cTxx kk  

به ازاي هر بـردار اولیـه     اگر ،یک روش تکراري را همگرا می گوییم. تولید می شود2,1k,...,به ازاي 

)0(xه ازاي هر انتخاب دلخـواه اولیـه   یعنی ب ،همگرا گردد)0(x  دنبالـه  

1k

kx     تولیـد شـده توسـط

cTxxرابطه  kk   bAxبه جواب دستگاه  )()1(  باشدهمگرا.  

CBxxفرمول تکراري  :8. 1قضیه  kk    همگر است  x)0(به ازاي هر بردار دلخواه  )1()(

  ،k، وقتی kB)(اگر و تنها اگر ماتریس  )الف

)(1اگر و تنها اگر  )ب B،  

  .1Bاگر  )ج

  .رجوع شود  (13,12,10,3)به : اثبات

  

  .سایدل را مطالعه می کنیم-ژاکوبی و گوس مشهوردر ادامه دو روش 

  

  1روش ژاکوبی       3.1. 1

                                               
1- Jacobi
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FEDAرا به صورت  Aدر این روش ماتریس        تجزیه می کنیم که در آنDاتریس یک م

bAxحال دستگاه  .به ترتیب ماتریس هاي پایین مثلثی و باال مثلثی اکید هستند Fو  Eقطري،   

  را به صورت زیر می نویسیم 

,)( bxFED   

.)( bxFEDx 

  ، داریمباشدنا منفرد Dدر صورتی که 

.)( 11 bDxFEDx    

  حال روش تکراري ژاکوبی به صورت زیر ساخته می شود

)1.8(                                          .)( 111 bDxFEDx kk       

  .این نوع نمایش ، صورت ماتریسی روش ژاکوبی نامیده می شود

نقطه اي روش که مولفه هاي  فرم 1kx  بر حسب مولفه هاي)(kx  شوند، به صورت زیر نوشته می

  :تعریف می شود

  .)( )(1 bxFEDx kk   

  :اریمد،ام از این رابطه را در نظر بگیریدiمعادله 

    .
1

1
i

k
j

n

ij

j
ij

k
iii bxaxa  





  

  بنابراین

                                   .,...2,1),(
1

1

1 nixab
a

x k
j

n

ij
j

iji

ii

k
i  




       

  .نمایش را صورت نقطه اي روش ژاکوبی نامند نوعاین 

bAxاینک با توجه به مطالب بیان شده الگوریتم تکراري ژاکوبی براي حل دستگاه خطی    با انتخاب

یک تقریب اولیه         T
nxxxx ),...,,( 00

2
0

1
0  ،به صورت زیر بیان می شود:  
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Abstract

      In this dissertation, a generalization of the Gauss-Seidel method for solving linear system of equations say

DSPMD 1 presented by Ujevic is studied. Then another method with the name of DSPMD 2 proposed by Jing and 

Huang is investigated. In continuation, we propose the DSMmD  which is a generalization of the  DSPMD 2 . 

Finally the numerical results of the proposed method are compared with that of the previous ones.
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