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A×Bمجمًعٍ سيج َای مزتثی است کٍ مًافٍ ايل آن َا اس  Aي مًلفٍ ديم اس  Bتاشذ:

اگز ایه سيج َای مزتة را تٍ عىًان مختصات وقغٍ َا در وظز تگیزیم ،ومًدار ضزب دکارتی رسم می شًد.عًل وقاط ،اعضای مجمًعٍ
ايل ي عزض آن َا اعضای مجمًعٍ ديم َستىذ.
ویژگی های ضرب دکارتی
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ضزب دکارتی وسثت تٍ اعمال ∪ ∆،_،∩،اس دي عزف قاتل پخش ي فاکتًرگیزی است6).
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رابطه
یک راتغٍ سیز مجمًعٍ ای اس حاصل ضزب دکارتی  A×Bاست .چًن  A×Bدارای ) n(A)×n(Bعضً می تاشذ ،پس
راتغٍ اس  Aتٍ  Bيجًد دارد.
R⊂A×B
اگز سيج مزتة ) (a,bدر  Rتاشذ می وًیسیم :
 aRbیا (a,b) R
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در اکثز مسایل راتغٍ ی  Rتٍ صًرت سیز مجمًعٍ ای اس  A×Aاست ي می گًییم  Rريی  Aتعزیف شذٌ است .اگز  Aدارای  nعضً
تاشذ A×A ،دارای

عضً است ي

راتغٍ ريی  Aتعزیف می شًد.ایه رياتظ حذاقل صفز عضًی ي حذاکثز

عضًی اوذ.

خواص رابطه
-1تاستاتی (اوعکاسی)  :یک راتغٍ سماوی ريی  Aتاستاتی است کٍ تمام سيج َای مزتة ) (x,xرا داشتٍ تاشذ.

-2تقاروی  :یک راتغٍ ريی  Aسماوی متقارن است کٍ تزعکس سيج َای خًد را ویش داشتٍ تاشذ.

-3پاد تقاروی  :راتغٍ ای پاد تقاروی است کٍ تز عکس سيج َای خًد را وذاشتٍ تاشذ.

-4تعذی(تزایایی ،تزاگذری)  :یک راتغٍ ريی  Aسماوی تعذی دارد کٍ تتًاوذ عثًر کىذ.

در رياتظ 4تایی تٍ شکل ) (a,b)R(c,dتٍ شکل سیز است :
تقاروی

تاستاتی )1)(a,b)R(a,b

)2)(a,b)R(c,d) (c,d)R(a,d

{)3

تعذی

پاد تقاروی

)(c,d)R (a,b

)4) (a,b)R(c,d

رابطه هم ارزی و افراز
تٍ راتغٍ ای َم ارسی می گًییم کٍ دارای سٍ خاصیت تاستاتی ،تقاروی ي تعذی تاشذ.
افزاس  A :تٍ مجمًعٍ َای

افزاس می شًد  ،در صًرتی کٍ :
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کالس َم ارسی یا دستٍ َم ارسی  :در راتغٍ َم ارسی  ، Rمجمًعٍ اعضایی را کٍ تا  aراتغٍ داروذ ،کالس َم ارسی  aیا دستٍ َم
ارسی  aمی وامیم.
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