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מטרת העל:
לכל עמודה:לאפס את כל האיברים בעמודה חוץ מאיבר ציר ,או לאפס אותה לחלוטין ואז לעבור לעמודה
הבאה.
האלגוריתם:
עמודה ראשונה:
נחפש איבר ציר בשורה הראשונה
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נקבל עמודה ראשונה שנראית כך.   :
 
 
0
* אם לא הייתה קיימת שורה  iכזו ,אזי העמודה הראשונה הייתה כולה אפסים ,ואז היינו עושים את אותו
תהליך על העמודה השנייה ישירות )נחפש בה איבר ציר בשורה הראשונה(.
שימו לב שהעמודה הראשונה נשארת עמודת אפסים לאורך כל התהליך.
עכשיו נעבור לעמודה הבאה:
]נחפש איבר ציר בשורה השנייה[
נחזור ונקרא לכל איברי המטריצה במצבה הנוכחי ) aijעל מנת להקל על הסימון(.
נמצא שורה  iמבין השורות  2עד  mכך שהאיבר  ai 2יהיה שונה מאפס ונחליף את השורה  iעם השורה .2
שימו לב שהעמודה השמאלית נשארת אותו דבר.
אם אין איבר כזה נעבור לעמודה הבאה ונבצע את התהליך הזה.
נחלק את השורה  2באיבר במקום ה ,  22 -על מנת להפוך אותו לאחד.נאפס את שאר העמודה השנייה באופן הבא:נחסר מכל שאר השורות במטריצה )מעל ומתחת לשנייה( את השורה השנייה כפול הקבוע המתאים
)האיבר בעמודה השנייה של השורה(
שימו לב :התהליך לא פגע בעמודה הראשונה כלל .תחשבו למה.

נמשיך כך בתהליך עד שנסיים את כל עמודות המטריצה ונקבל דירוג קנוני) .נעבור לעמודה הבאה ,נמצא
איבר שונה מאפס ,נשים אותו במקום הנכון ,נהפוך אותו לאחד ונאפס את כולה(.
שימו לב שלאורך התהליך ,השורה שבה אנו מחפשים את איבר הציר הבא היא השורה הבאה אחרי איבר
הציר הקודם.
למשל ,אם העמודה הראשונה הייתה כולה אפסים בעמודה השנייה עדיין נחפש איבר ציר בשורה הראשונה.
אם בעמודה ה j -יהיו אפסים בשורה שבה אנו מחפשים את איבר הציר ומתחת לה ,אזי נחפש שוב באותה
שורה בעמודה . j  1
שימו לב :2
בעמודה בה לא נמצא איבר ציר אנו לא משנים כלום .לכן יכולים להיות בה כל מיני איברים )אולי שונים מאפס
ואחד( .זוהי העמודה של המשתנים החופשיים.
העמודות בהן יש איברי ציר הן העמודות של המשתנים התלויים.
אנו ממליצים/ות לכל אחד/ת לקחת מטריצה ולדרג אותה .תהנו! 

תרגיל
יהיו  A, Bשתי מטריצות .האם הצורה הקנונית של  A  Bשווה לצורה הקנונית של  Aועוד הצורה
הקנונית של ? B
בהצלחה!!!

