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MÐ ��U

1. T½nh c§p thi¸t cõa �· t i

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh l  mët ph¦n quan trång trong

h» thèng to¡n håc. Khi mæ h¼nh hâa c¡c b i to¡n thüc t¸, nhi·u

b i to¡n d¨n �¸n h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh. M°t kh¡c, khi gi£i

c¡c b i to¡n tèi ÷u phi tuy¸n, h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh xu§t

hi»n nh÷ l  mët b i to¡n con trong méi b÷îc l°p gi£i b i to¡n

phi tuy¸n. Hìn núa, khi ríi r¤c hâa c¡c ph÷ìng tr¼nh vi ph¥n,

ph÷ìng tr¼nh �¤o h m ri¶ng tuy¸n t½nh công d¨n �¸n vi»c gi£i c¡c

h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh câ k½ch th÷îc lîn.

Ð phê thæng lîp 8, 9, 10, m°c dò c¡c h» ph÷ìng tr¼nh xu§t

hi»n kh¡ �ìn gi£n, nh÷ng �¢ cho håc sinh th§y �÷ñc ùng döng

cõa to¡n håc v o �íi sèng thæng qua c¡c b i to¡n.

Hi»n nay, ch÷ìng tr¼nh gi£ng d¤y mæn To¡n cao c§p A1 ð

h» cao �¯ng, �¤i håc trong ph¤m vi 45-60 ti¸t n¶n ch¿ câ thº cung

c§p cho sinh vi¶n hai c¡ch gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh �â l 

ph÷ìng ph¡p Cramer v  ph÷ìng ph¡p Gauss, tø �â gióp cho sinh

vi¶n cõng cè c¡c kÿ n«ng v· �ành thùc, v· h¤ng ma trªn. Ùng

döng h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh trong mæn håc n y thº hi»n rã

nh§t thæng qua c¡c b i to¡n trong khæng gian vec tì v  ¡nh x¤

tuy¸n t½nh.

Lþ thuy¸t h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh câ nhi·u ùng döng
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khæng nhúng trong nhi·u ng nh to¡n håc m  cán trong nhi·u l¾nh

vüc khoa håc kh¡c v  c£ trong kinh t¸.

L  mët gi£ng vi¶n tr÷íng cao �¯ng, tæi mong muèn t¼m hiºu

s¥u hìn c¡c v§n �· li¶n quan �¸n h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh (bao

gçm cì sð lþ thuy¸t, ph÷ìng ph¡p gi£i v  ùng döng) nh¬m n¥ng

cao tr¼nh �ë chuy¶n mæn v  �÷ñc sü �ành h÷îng cõa th¦y gi¡o

h÷îng d¨n, tæi �¢ chån �· t i �Ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh v  ùng döng� cho luªn v«n Th¤c s¾ cõa m¼nh.

2. Möc ti¶u v  nhi»m vö nghi¶n cùu cõa �· t i

Nm �÷ñc �i·u ki»n tçn t¤i nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh

tuy¸n t½nh v  bèn ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh.

�÷a ra mët sè ùng döng cõa h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh nh÷

vi»c gi£i c¡c b i to¡n v· khæng gian vectì v  ¡nh x¤ tuy¸n t½nh

trong mæn håc To¡n cao c§p; t¼m �iºm c¥n b¬ng thà tr÷íng trong

l¾nh vüc kinh t¸; t¼m cüc tiºu to n cöc cõa b i to¡n tèi ÷u bªc hai.

3. �èi t÷ñng v  ph¤m vi nghi¶n cùu

�èi t÷ñng nghi¶n cùu cõa �· t i l  c¡c ph÷ìng ph¡p gi£i

h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh v  t¼m hiºu mët sè ùng döng cõa h»

ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh.

Ph¤m vi nghi¶n cùu cõa �· t i l  lþ thuy¸t, nghi»m sè v 

mët sè ùng döng h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh.
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4. Ph÷ìng ph¡p nghi¶n cùu

Thu thªp, têng hñp, ph¥n t½ch, nghi¶n cùu c¡c t i li»u li¶n

quan �¸n nëi dung �· t i luªn v«n. Tham gia c¡c buêi seminar

cõa th¦y h÷îng d¨n �º trao �êi c¡c k¸t qu£ �ang nghi¶n cùu.

5. Þ ngh¾a khoa håc v  thüc ti¹n cõa �· t i

X¥y düng mët t i li»u tham kh£o cho vi»c nghi¶n cùu c¡c

b i to¡n v· h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh v  ùng döng cõa h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh.

Gâp ph¦n l m rã þ ngh¾a v  vai trá cõa h» ph÷ìng tr¼nh

tuy¸n t½nh trong ch÷ìng tr¼nh to¡n cao c§p ð bªc cao �¯ng.

6. C§u tróc cõa luªn v«n

Ngo i ph¦n Mð �¦u, K¸t luªn v  T i li»u tham kh£o, luªn

v«n �÷ñc chia l m 3 ch÷ìng:

Ch÷ìng 1 Tr¼nh b y mët sè kh¡i ni»m cì b£n.

Ch÷ìng 2 Tr¼nh b y mët sè ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh.

Ch÷ìng 3 Tr¼nh b y mët sè ùng döng cõa h» ph÷ìng tr¼nh

tuy¸n t½nh.

Trong méi ch÷ìng s³ �÷a v o c¡c v½ dö minh håa v  ph÷ìng

ph¡p gi£i mët sè b i to¡n ti¶u biºu.
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CH×ÌNG1

MËT SÈ KI�N THÙC CÌ B�N

Trong ch÷ìng n y, ta nhc l¤i mët sè ki¸n thùc cì b£n nh÷

�ành ngh¾a h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh; c¡c kh¡i ni»m li¶n quan

�¸n sè nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh; c¡c kh¡i ni»m li¶n

quan �¸n cüc trà cõa h m nhi·u bi¸n; c¡c kh¡i ni»m li¶n quan �¸n

ma trªn �èi xùng, x¡c �ành d÷ìng; c¡c kh¡i ni»m li¶n quan �¸n

c¦u, cung v  tr¤ng th¡i c¥n b¬ng thà tr÷íng.

1.1.H� PH×ÌNG TR�NH TUY�N T�NH

�ành ngh¾a 1.1.1. Mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

(PTTT) l  mët h» gçm m ph÷ìng tr¼nh bªc nh§t vîi n ©n v  câ

d¤ng têng qu¡t nh÷ sau:
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn = b2
...

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn = bm,

(1.1)

trong �â aij ∈ R, i = 1,m, j = 1, n gåi l  h» sè cõa ©n, bi ∈ R, i = 1,m

gåi l  h» sè tü do, xi, i = 1, n l  c¡c ©n.
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N¸u b1 = b2 = ... = bm = 0 th¼ h» (1.1) l  h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t.

�ành ngh¾a 1.1.2. Ta nâi mët bë (α1, α2, ..., αn) l  mët

nghi»m cõa h» (1.1) n¸u ta thay x1 = α1, ..., xn = αn v o h» (1.1)

th¼ t§t c£ c¡c ph÷ìng tr¼nh trong h» (1.1) �·u thäa.

Nhªn x²t 1.1.1. (Nghi»m t¦m th÷íng)

1.2.D�NGMA TR�NV�D�NGVECTÌ CÕAH�

PH×ÌNG TR�NH TUY�N T�NH

X²t h» PTTT (1.1). Ta �°t

A =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n
...

...
. . .

...

am1 am2 ... amn

 , X =


x1

x2
...

xn

 , B =


b1

b2
...

bm

 ,

A = [A |B ] =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n
...

...
. . .

...

am1 am2 ... amn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
b1

b2
...

bm

 .
Ma trªn A,X,B,A l¦n l÷ñt gåi l  ma trªn h» sè, ma trªn

©n, ma trªn h» sè tü do, ma trªn mð rëng cõa h» PTTT (1.1).
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H» PTTT (1.1) câ thº �÷ñc vi¸t l¤i nh÷ sau:
a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n
...

...
. . .

...

am1 am2 ... amn



x1

x2
...

xn

 =


b1

b2
...

bm

 (1.2)

hay

A.X = B. (1.3)

D¤ng (1.2) hay (1.3) �÷ñc gåi l  d¤ng ma trªn cõa h»

PTTT.

Mët c¡ch kh¡c �º biºu di¹n h» PTTT l  vi¸t h» d÷îi d¤ng

vectì. Tø h» (1.1) ta câ:
n∑

j=1
aijxj = bi, i = 1, ..,m.

N¸u coi méi cët cõa ma trªn A nh÷ mët vectì trong khæng

gian Rm ch¯ng h¤n:

αj = (a1j , a2j , .., amj)
T , j = 1, n, β = (b1, b2, .., bm)T

th¼ ta công câ thº vi¸t h» (1.1) d÷îi d¤ng :

x1


a11

a21

...

am1

+ x2


a12

a22

...

am2

+ ...+ xn


a1n

a2n

...

amn

 =


b1

b2

...

bm


hay α1x1 + α2x2 + ... + αnxn = β v  gåi l  d¤ng vectì cõa h»

(1.1).
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1.3. C�C PH�P BI�N �ÊI T×ÌNG �×ÌNG V�

MÈI LI�N H� VÎI C�C PH�P BI�N �ÊI SÌ C�P

V� H�NG CÕA MA TR�N

�ành ngh¾a 1.3.1. Hai h» PTTT �÷ñc gåi l  t÷ìng �÷ìng

n¸u chóng câ còng tªp hñp nghi»m.

�ành ngh¾a 1.3.2. Mët ph²p bi¸n �êi t÷ìng �÷ìng �èi vîi

h» PTTT n¸u nâ khæng l m thay �êi tªp nghi»m cõa h» �¢ cho.

C¡c ph²p bi¸n �êi t÷ìng �÷ìng �èi vîi h» PTTT:

(1) �êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h».

(2) Nh¥n mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè thüc kh¡c

khæng.

(3) Cëng v o mët ph÷ìng tr¼nh mët tê hñp tuy¸n t½nh cõa

c¡c ph÷ìng tr¼nh kh¡c trong h».

Nhªn x²t 1.3.1. T÷ìng ùng vîi c¡c ph²p bi¸n �êi t÷ìng

�÷ìng tr¶n h» PTTT l  c¡c ph²p bi¸n �êi sì c§p v· h ng cõa ma

trªn mð rëng:

(1) �êi ché hai h ng cõa ma trªn.

(2) Nh¥n mët h ng cõa ma trªn vîi mët sè thüc kh¡c khæng.

(3) Cëng v o mët h ng mët tê hñp tuy¸n t½nh cõa c¡c h ng

kh¡c.
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1.4. SÜ TÇN T�I (DUY NH�T) NGHI�M CÕA H�

PH×ÌNG TR�NH TUY�N T�NH

�ành lþ 1.4.1. (�ành lþ Kronecker - Capelli) H» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh (1.1) câ nghi»m khi v  ch¿ khi r (A) = r
(
A
)
,

trong �â

A = [A |B ] =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n
...

...
. . .

...

am1 am2 ... amn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
b1

b2
...

bm

 .

Chó þ 1.4.1. Tø �ành lþ (1.4.1) ta suy ra:

• N¸u r (A) < r
(
A
)
th¼ h» væ nghi»m.

• N¸u r (A) = r
(
A
)

= r = n th¼ h» câ duy nh§t nghi»m.

• N¸u r (A) = r
(
A
)

= r < n th¼ h» PTTT væ sè nghi»m.

Chó þ 1.4.2. (�ành thùc con cì sð, ©n cì b£n, ©n khæng

cì b£n)

C¡c lo¤i nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

thu¦n nh§t

1.5.MA TR�N �ÈI XÙNG, X�C �ÀNH D×ÌNG

�ành ngh¾a 1.5.1. (Ma trªn �èi xùng)

�ành ngh¾a 1.5.2. (Ma trªn x¡c �ành d÷ìng)
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�ành ngh¾a 1.5.3. (Ma trªn nûa x¡c �ành d÷ìng)

M»nh �· 1.5.1. Mët ma trªn A = (aij)n �èi xùng l  x¡c

�ành d÷ìng khi v  ch¿ khi c¡c gi¡ trà ri¶ng cõa A �·u d÷ìng.

Chó þ 1.5.1. N¸u A l  ma trªn �èi xùng x¡c �ành d÷ìng

th¼ A−1 công l  mët ma trªn �èi xùng x¡c �ành d÷ìng.

Chó þ 1.5.2. N¸u C l  mët ma trªn �èi xùng x¡c �ành

d÷ìng c§p m × m v  A l  mët ma trªn c§p m × n câ h¤ng n

(m ≥ n) th¼ ATCA l  mët ma trªn �èi xùng x¡c �ành d÷ìng.

1.6. CÜC TRÀ CÕA H�M NHI�U BI�N

1.6.1. Cüc trà tü do

�ành ngh¾a 1.6.1. (Cüc trà �àa ph÷ìng khæng �i·u ki»n)

Gi£ sû h m f (x) = f (x1, .., xn) x¡c �ành tr¶n tªp D⊂ Rn

v  �iºm xo = (xo1, .., x
o
n) ∈ D. Ta nâi r¬ng h m f(x) câ cüc �¤i

�àa ph÷ìng (cüc tiºu �àa ph÷ìng) t¤i �iºm xo n¸u tçn t¤i

l¥n cªn U (xo, δ) = {x : 0 < ρ (x, xo) < δ} cõa �iºm xo sao cho

∀x ∈ U (xo, δ) ∩D thäa m¢n b§t �¯ng thùc

f (xo) ≥ f (x) (f (xo) ≤ f (x))

Cüc �¤i �àa ph÷ìng v  cüc tiºu �àa ph÷ìng �÷ñc gåi chung

l  cüc trà �àa ph÷ìng, cán nhúng �iºm m  t¤i �â h m �¤t �÷ñc

cüc trà �àa ph÷ìng �÷ñc gåi l  �iºm cüc trà �àa ph÷ìng.
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�ành ngh¾a 1.6.2. (Cüc trà to n cöc khæng �i·u ki»n)

M»nh �· 1.6.1. (�i·u ki»n c¦n cõa cüc trà �àa ph÷ìng

khæng �i·u ki»n)

�ành ngh¾a 1.6.3. (D¤ng to n ph÷ìng x¡c �ành d§u)

M»nh �· 1.6.2. (�i·u ki»n �õ cõa cüc trà �àa ph÷ìng

khæng �i·u ki»n) Gi£ sû t¤i l¥n cªn n o �§y cõa �iºm døng xo

h m f(x) kh£ vi hai l¦n v  t§t c£ c¡c �¤o h m ri¶ng c§p hai

∂2f(x)
∂xi∂xj

(i, j = 1, .., n) li¶n töc t¤i xo. N¸u t¤i �iºm n y vi ph¥n c§p

hai d2f (xo) =
n∑

i,j=1

∂2f(x)
∂xi∂xj

.dxidxj l  d¤ng to n ph÷ìng x¡c �ành

d§u cõa c¡c bi¸n dx1, .., dxn th¼ t¤i �iºm xo h m f(x) �¤t �÷ñc

cüc trà �àa ph÷ìng. Khi �â, n¸u d2f (xo) < 0 th¼ t¤i �iºm xo h m

f(x) �¤t cüc �¤i �àa ph÷ìng, cán n¸u d2f (xo) > 0 th¼ t¤i �iºm xo

h m f(x) �¤t cüc tiºu �àa ph÷ìng.

1.6.2. Cüc trà câ �i·u ki»n

�ành ngh¾a 1.6.4. (Cüc trà �àa ph÷ìng câ �i·u ki»n)

�ành ngh¾a 1.6.5. (Cüc trà to n cöc câ �i·u ki»n)

1.6.3. Cüc tiºu �àa ph÷ìng cõa h m lçi tr¶n tªp

lçi

�ành ngh¾a 1.6.6. (�÷íng th¯ng, �o¤n th¯ng)
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�ành ngh¾a 1.6.7. (Tªp lçi)

�ành ngh¾a 1.6.8. (H m lçi)

M»nh �· 1.6.3. Cho f ∈ C2. Khi �â f l  lçi tr¶n tªp lçi

Ω chùa ½t nh§t mët �iºm trong n¸u v  ch¿ n¸u ma trªn Hessian F

(ma trªn cõa �¤o h m ri¶ng c§p hai) l  nûa x¡c �ành d÷ìng trong

Ω.

M»nh �· 1.6.4. Cho h m lçi f : Rn → R ∪ {+∞} v  tªp

lçi kh¡c réng D⊆ Rn. Khi �â: N¸u x∗ ∈ D l  cüc tiºu �àa ph÷ìng

cõa h m f th¼ x∗ công l  cüc tiºu to n cöc cõa h m f . Hìn núa,

tªp hñp c¡c �iºm cüc tiºu cõa f l  mët tªp lçi.

1.7. C¦u, cung v  c¥n b¬ng thà tr÷íng

1.7.1. Lþ thuy¸t v· c¦u

�ành ngh¾a 1.7.1. (C¦u h ng hâa)

�ành ngh¾a 1.7.2. (L÷ñng c¦u)

�ành ngh¾a 1.7.3. (�÷íng c¦u)

Qui luªt c¦u: Khi gi¡ mët m°t h ng thæng th÷íng h¤

xuèng (trong �i·u ki»n c¡c y¸u tè kh¡c khæng �êi) th¼ l÷ñng c¦u

m°t h ng �â s³ t«ng l¶n v  ng÷ñc l¤i.
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1.7.2. Lþ thuy¸t v· cung

�ành ngh¾a 1.7.4. (Cung h ng hâa)

�ành ngh¾a 1.7.5. (L÷ñng cung)

�ành ngh¾a 1.7.6. (�÷íng cung)

Qui luªt cung: Khi gi¡ mët m°t h ng thæng th÷íng t«ng

l¶n (trong �i·u ki»n c¡c y¸u tè kh¡c khæng �êi) th¼ l÷ñng cung

m°t h ng �â s³ t«ng l¶n v  ng÷ñc l¤i.

1.7.3. Tr¤ng th¡i c¥n b¬ng thà tr÷íng

�ành ngh¾a 1.7.7. �iºm c¥n b¬ng thà tr÷íng l  �iºm

lþ t÷ðng m  ð �â c£ gi¡ c£ v  l÷ñng h ng hâa, dàch vö �·u c¥n

b¬ng.

Câ 2 nh¥n tè �º �¤t �¸n �iºm c¥n b¬ng cõa thà tr÷íng:

Gi¡ c¥n b¬ng: Mùc gi¡ t¤i �â l÷ñng c¦u �óng b¬ng l÷ñng

cung.

L÷ñng c¥n b¬ng: L÷ñng h ng hâa ho°c dàch vö m  ng÷íi

ti¶u dòng s®n s ng mua v  ng÷íi b¡n s®n s ng b¡n t¤i �iºm gi¡

c¥n b¬ng.

X¡c �ành tr¤ng th¡i c¥n b¬ng b¬ng �ç thà

Sü �i·u ch¿nh cõa thà tr÷íng
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CH×ÌNG2

MËT SÈ PH×ÌNG PH�P GI�I H�

PH×ÌNG TR�NH TUY�N T�NH

Ch÷ìng n y tr¼nh b y mët sè ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh bao gçm ph÷ìng ph¡p Cramer, ph÷ìng ph¡p

Gauss, ph÷ìng ph¡p nh¥n tû LU, ph÷ìng ph¡p Cholesky. Vîi méi

ph÷ìng ph¡p, giîi thi»u cì sð lþ thuy¸t cõa ph÷ìng ph¡p, c¡c b÷îc

gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh, v½ dö minh håa.

2.1. PH×ÌNG PH�P CRAMER

2.1.1. Cì sð lþ thuy¸t cõa ph÷ìng ph¡p Cramer

�ành lþ 2.1.1. (�ành lþ Cramer)

Cho h» Cramer AX = B, trong �â

A =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n
...

...
. . .

...

an1 an2 ... ann

 , X =


x1

x2
...

xn

 , B =


b1

b2
...

bn

 .
H» Cramer luæn câ nghi»m duy nh§t �÷ñc, �÷ñc t½nh b¬ng

cæng thùc xj = detAj

detA , (1 ≤ j ≤ n) , trong �â Aj ch½nh l  ma trªn

suy ra tø A b¬ng c¡ch thay cët thù j bði cët tü do B.
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2.1.2. C¡c b÷îc gi£i h» ph÷ìng tr¼nh b¬ng ph÷ìng

ph¡p Cramer

2.2. PH×ÌNG PH�P GAUSS

Ph÷ìng ph¡p Cramer ch¿ ¡p döng �÷ñc cho c¡c h» PTTT

khæng suy bi¸n. Th¸ nh÷ng r§t nhi·u h» PTTT m  ng÷íi ta g°p

l¤i suy bi¸n. Ph÷ìng ph¡p Gauss m  ta s³ tr¼nh b y d÷îi �¥y câ

÷u �iºm l  câ thº ¡p döng cho h» PTTT tòy þ. Nh÷ñc �iºm cõa

ph÷ìng ph¡p n y l  khæng �÷a ra �÷ñc thæng tin n o v· nghi»m

cõa h» ph÷ìng tr¼nh tr÷îc khi gi£i xong h» �â.

2.2.1. Cì sð lþ thuy¸t cõa ph÷ìng ph¡p Gauss

Sû döng c¡c ph²p bi¸n �êi t÷ìng �÷ìng tr¶n h» PTTT �º

chuyºn v· mët h» ph÷ìng tr¼nh mîi t÷ìng �÷ìng vîi h» ph÷ìng

tr¼nh cô m  ma trªn mð rëng l  ma trªn bªc thang.

X²t h» PTTT têng qu¡t:
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn = b2
...

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn = bm.

Gi£ sû câ mët h» sè aij 6= 0. N¸u c¦n câ thº �êi ché c¡c

ph÷ìng tr¼nh v  �¡nh sè l¤i c¡c ©n, n¶n khæng gi£m t½nh têng

qu¡t ta câ thº coi a11 6= 0. Khi �â, nh¥n hai v¸ cõa ph÷ìng tr¼nh
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�¦u vîi
(
− ai1

a11

)
rçi cëng v o ph÷ìng tr¼nh thù i, l¦n l÷ñt vîi

i = 2, . . . ,m ta nhªn �÷ñc h» ph÷ìng tr¼nh t÷ìng �÷ìng câ d¤ng:
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = b1

a′22x2 + ... + a′2nxn = b′2
........ .. ... .. ........ .. ...

a′m2x2 + ... + a′mnxn = b′m.

L°p l¤i lªp luªn tr¶n �èi vîi h» con gçm (m − 1) ph÷ìng

tr¼nh cuèi vîi c¡c ©n x2, ..., xn.

Sau mët sè húu h¤n b÷îc, h» PTTT AX = B �÷ñc �÷a v·

mët h» t÷ìng �÷ìng, vîi ma trªn mð rëng câ d¤ng:

a11 ∗ · · · · · · ∗ ∗ · · · ∗
0 a22 · · · · · · ∗ ∗ · · · ∗
0 0 a33 · · · ∗ ∗ · · · ∗
· · · · · · · · · · · · ∗ ∗ · · · ∗
0 0 0 · · · arr ∗ · · · ∗
0 0 0 · · · 0 0 · · · 0

· · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · ·
0 0 0 · · · 0 0 · · · 0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

b1

b2

b3

...

br

br+1

...

bm


,

trong �â aii 6= 0 (i = 1, .., r), c¡c d§u ∗ câ thº l  c¡c sè thüc kh¡c

0.

N¸u mët trong c¡c sè br+1, ..., bm kh¡c 0 th¼ h» PTTT væ

nghi»m.

N¸u br+1 = ... = bm = 0, th¼ h» PTTT câ nghi»m. Méi

nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh nhªn �÷ñc b¬ng c¡ch g¡n cho xr+1, ..., xn

nhúng gi¡ trà tòy þ thuëc R (n¸u n > r) rçi gi£i duy nh§t x1, ..., xr
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theo nhúng gi¡ trà �¢ g¡n cho xr+1, ..., xn. Cö thº xr �÷ñc t¼m tø

ph÷ìng tr¼nh thù r, xr−1 �÷ñc t¼m tø ph÷ìng tr¼nh thù r − 1,...,

x1 �÷ñc t¼m tø ph÷ìng tr¼nh tù nh§t.

Nhªn x²t 2.2.1. T÷ìng ùng vîi c¡c ph²p bi¸n �êi t÷ìng

�÷ìng tr¶n h» PTTT l  c¡c ph²p bi¸n �êi sì c§p v· h ng tr¶n ma

trªn n¶n �º cho gån trong qu¡ tr¼nh gi£i h» PTTT, ta ch¿ c¦n ghi

nhªn sü bi¸n �êi cõa ma trªn h» sè mð rëng.

Nhªn x²t 2.2.2. N¸u A l  ma trªn vuæng c§p n câ �ành

thùc kh¡c khæng th¼ h» PTTT �÷ñc �÷a v· h» tam gi¡c tr¶n vîi

ma trªn mð rëng câ d¤ng:
ā11 ā12 · · · ā1n

0 ā22 · · · ā2n

· · · · · · · · · · · ·
0 0 0 ānn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
b̄1

b̄2

...

b̄n

 .

Khi �â nghi»m cõa h» �÷ñc cho bði cæng thùc
xn = bn

ann

xk = 1
akk

(
bk −

n∑
j=k+1

akj .xj

)
, k = n− 1, .., 1.
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2.2.2. C¡c b÷îc gi£i h» ph÷ìng tr¼nh b¬ng ph÷ìng

ph¡p Gauss

2.3. PH×ÌNG PH�P NH�N TÛ LU

2.3.1. Cì sð lþ thuy¸t cõa ph÷ìng ph¡p nh¥n tû

LU

Cho h» PTTT AX = B, trong �â A = (aij)n. Nëi dung cõa

ph÷ìng ph¡p nh¥n tû LU l  ph¥n t½ch ma trªn h» sè A th nh t½ch

cõa hai ma trªn câ d¤ng A = L.U , L l  ma trªn tam gi¡c d÷îi, U

l  ma trªn tam gi¡c tr¶n còng c§p vîi A.

Vi»c gi£i h» ph÷ìng tr¼nh AX = B s³ �÷a v· vi»c gi£i hai

h» ph÷ìng tr¼nh m  c¡c ma trªn h» sè l  ma trªn tam gi¡c:{
LY = B

UX = Y .

�ành lþ 2.3.1. Mët ma trªn kh£ nghàch c§p n thäa ph²p

ph¥n t½ch LU n¸u v  ch¿ n¸u t§t c£ c¡c ma trªn con ch½nh c§p

k, k = 1, ..., n − 1 cõa nâ �·u kh£ nghàch. Ph²p ph¥n t½ch l  duy

nh§t n¸u ta y¶u c¦u c¡c ph¦n tû �÷íng ch²o cõa L (ho°c U) �·u

b¬ng 1.
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2.3.2. Ph¥n r¢ ma trªn A b¬ng ph÷ìng ph¡p

Crout

Vîi ph÷ìng ph¡p Crout ta cho uii = 1, i = 1, n, tø �â t¼m

c¡c ph¦n tû cán l¤i cõa L,U . Sû döng cæng thùc nh¥n hai ma trªn

ta câ thº x¡c �ành �÷ñc lij (i ≥ j) , uij (i < j) nh÷ sau:

li1 = ai1, ∀i = 1, n

u1j = a1j

l11
, ∀j = 2, n

lij = aij −
j−1∑
k=1

lik.ukj , 1 < j ≤ i ≤ n

uij = 1
lii

(
aij −

i−1∑
k=1

lik.ukj

)
, 1 < i < j ≤ n.

(2.2)

2.3.3. C¡c b÷îc gi£i h» ph÷ìng tr¼nh b¬ng ph÷ìng

ph¡p Crout

2.3.4. Ph¥n r¢ ma trªn A b¬ng ph÷ìng ph¡p

Doolittle

Vîi ph÷ìng ph¡p Doolittle ta cho lii = 1, i = 1, n, tø �â t¼m

c¡c ph¦n tû cán l¤i cõa L,U . Sû döng cæng thùc nh¥n hai ma trªn

ta câ thº x¡c �ành lij (i > j), uij (i ≤ j) nh÷ sau:

u1j = a1j , ∀j = 1, n

li1 = ai1

u11
, ∀i = 2, n

uij = aij −
i−1∑
k=1

lik.ukj , 1 < i ≤ j ≤ n

lij = 1
ujj

(
aij −

j−1∑
k=1

lik.ukj

)
, 1 < j < i ≤ n.

(2.3)
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2.3.5. C¡c b÷îc gi£i h» ph÷ìng tr¼nh b¬ng ph÷ìng

ph¡p Doolittle

2.4. PH×ÌNG PH�P CHOLESKY

2.4.1. Cì sð lþ thuy¸t cõa ph÷ìng ph¡p Cholesky

�ành lþ 2.4.1. (�ành lþ Cholesky) N¸u A l  ma trªn �èi

xùng v  x¡c �ành d÷ìng th¼ tçn t¤i mët ma trªn tam gi¡c d÷îi kh£

�£o D sao cho: A = D.DT .

Ma trªn D = (dij)n �÷ñc t¼m theo cæng thùc sau:

d11 =
√
a11

di1 = ai1

d11
, ∀i = 2, n

dii =

√
aii −

i−1∑
k=1

d2ik, ∀i = 2, n

dij = 1
djj
.

(
aij −

j−1∑
k=1

dik.djk

)
, 2 ≤ j < i ≤ n.

(2.4)

2.4.2. C¡c b÷îc gi£i h» ph÷ìng tr¼nh b¬ng ph÷ìng

ph¡p Cholesky
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CH×ÌNG3

ÙNG DÖNG CÕA H� PH×ÌNG TR�NH

TUY�N T�NH

Ch÷ìng n y s³ tr¼nh b y mët sè ùng döng cõa h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh.

3.1.MËT SÈ B�I TO�N TRONG KHÆNG GIAN

VECTÌ V� �NH X� TUY�N T�NH

3.1.1. Biºu thà tuy¸n t½nh, tê hñp tuy¸n t½nh

3.1.2.�ëc lªp tuy¸n t½nh - Phö thuëc tuy¸n t½nh

3.1.3. Tåa �ë cõa vectì, ma trªn �êi cì sð

3.1.4. Cæng thùc x¡c �ành ¡nh x¤ tuy¸n t½nh

3.1.5.Ma trªn v  biºu thùc tåa �ë cõa ¡nh x¤

tuy¸n t½nh

3.2.MÆ H�NH C�N B�NG THÀ TR×ÍNG

Ph¦n n y tr¼nh b y ùng döng cõa h» ph÷ìng tr¼nh v o t¼m

�iºm c¥n b¬ng thà tr÷íng thuëc bë mæn Kinh t¸ vi mæ.
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3.2.1. Thà tr÷íng l÷u h nh mët lo¤i h ng hâa

3.2.2. Thà tr÷íng l÷u h nh nhi·u lo¤i h ng hâa

3.3. B�I TO�N TÈI ×U

3.3.1. Ph¡t biºu b i to¡n

B i to¡n 1: T¼m cüc tiºu cõa h m sè

f (x) =
1

2
xTAx− xT b, ∀x ∈ Rn,

trong �â ma trªn A c§p n l  ma trªn �èi xùng x¡c �ành d÷ìng,

b ∈ Rn �÷ñc xem nh÷ vectì cët .

�¥y l  b i to¡n tèi ÷u bªc hai tü do.

B i to¡n 2: T¼m cüc tiºu cõa h m sè

f (x) =
1

2
xTAx− xT b, ∀x ∈ Rn,

vîi x thäa m¢n Cx = d, trong �â C l  ma trªn c§p m × n v  câ

h¤ng l  m ≤ n, cán A l  ma trªn c§p n �èi xùng x¡c �ành d÷ìng,

b ∈ Rn, d ∈ Rm �÷ñc xem nh÷ c¡c vectì cët.

�¥y l  b i to¡n tèi ÷u bªc hai câ �i·u ki»n.

Trong c£ 2 b i to¡n, chóng ta ch¿ c¦n t¼m �i·u ki»n c¦n v 

�õ �º f câ cüc tiºu to n cöc.

3.3.2.�i·u ki»n câ nghi»m

�i·u ki»n câ nghi»m cõa B i to¡n (1) �÷a ra ð m»nh �· sau
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M»nh �· 3.3.1. Cho mët h m bªc hai

f (x) =
1

2
xTAx− xT b.

N¸u A l  mët ma trªn �èi xùng x¡c �ành d÷ìng th¼ f(x) câ

duy nh§t cüc tiºu to n cöc thäa m¢n h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

Ax = b. Gi¡ trà nhä nh§t cõa f(x) l 

f
(
A−1b

)
= −1

2
bTA−1b.

Chó þ 3.3.1. N¸u f(x) câ chùa mët sè h¤ng l  h¬ng sè

c ∈ R �º

f (x) =
1

2
xTAx− xT b+ c,

th¼ vi»c chùng minh M»nh �· (3.3.1) v¨n cho th§y r¬ng f(x) câ

duy nh§t cüc tiºu to n cöc x = A−1b, nh÷ng gi¡ trà nhä nh§t l 

f
(
A−1b

)
= −1

2
bTA−1b+ c.

B¥y gií ta chuyºn qua x²t B i to¡n (2) tùc l 

min
Cx=d

f (x)

trong �â f (x) = 1
2x

TAx − xT b, ∀x ∈ Rn v  A l  ma trªn c§p n

�èi xùng x¡c �ành d÷ìng, C l  ma trªn c§p m× n v  câ h¤ng l 

m ≤ n, b∈ Rn, d∈ Rm (�÷ñc xem nh÷ c¡c vectì cët).

Chùng minh b i to¡n (2) �¢ n¶u luæn câ duy nh§t

�iºm cüc tiºu to n cöc.
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K�T LU�N

Luªn v«n "Ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh v 

ùng döng" �¢ thüc hi»n �÷ñc c¡c v§n �· sau:

1. H» thèng l¤i mët sè ki¸n thùc li¶n quan �¸n h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh, �i·u ki»n câ nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n

t½nh; mët sè ki¸n thùc li¶n quan �¸n cüc trà h m nhi·u bi¸n, �i·u

ki»n �º tçn t¤i cüc trà.

2. Tr¼nh b y bèn ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n

t½nh, trong �â

? Ph÷ìng ph¡p Cramer �÷ñc dòng cho h» Cramer.

? Ph÷ìng ph¡p Gauss �÷ñc dòng cho h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n

t½nh tòy þ.

? Ph÷ìng ph¡p nh¥n tû LU �÷ñc dòng cho h» ph÷ìng tr¼nh

tuy¸n t½nh câ ma trªn h» sè m  t§t c£ c¡c �ành thùc con ch½nh

�·u kh¡c khæng.

? Ph÷ìng ph¡p Cholesky �÷ñc dòng cho h» ph÷ìng tr¼nh

tuy¸n t½nh câ ma trªn h» sè l  ma trªn �èi xùng v  x¡c �ành

d÷ìng.

3. Tr¼nh b y ba ùng döng cõa h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh:

? Gi£i mët sè b i to¡n v· khæng gian vectì v  ¡nh x¤ tuy¸n

t½nh thuëc bë mæn To¡n cao c§p.

? T¼m �iºm c¥n b¬ng thà tr÷íng trong kinh t¸ vi mæ.
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? T¼m cüc tiºu to n cöc cõa b i to¡n tèi ÷u bªc hai khæng

câ �i·u ki»n v  b i to¡n tèi ÷u bªc hai câ �i·u ki»n.

M°c dò �¢ r§t cè gng, nh÷ng luªn v«n câ thº s³ cán mët

sè thi¸u sât. B£n th¥n hy vång trong thíi gian �¸n, nëi dung cõa

luªn v«n �÷ñc bê sung v  ho n thi»n hìn nh¬m chùng tä sü ùng

döng �a d¤ng v  hi»u qu£ c¡c c¡c ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng

tr¼nh tuy¸n t½nh.
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