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ВступМета  методичних вказівок — максимально допомогти здобувачамвищої освіти всіх форм навчання у вивченні важливого розділу вищоїматематики  “Елементи  лінійної  алгебри  та  аналітичної  геометрії”  таполегшити їх підготовку до складання модулів, заліків або іспитів.Здобувач вищої освіти повинен вивчити відповідні терміни, теоремиі методи обчислення визначників, знаходження і перетворення матриць,розв’язання  систем  лінійних  алгебраїчних  рівнянь,  обчисленняскалярного, векторного і мішаного добутку векторів, їх застосування іметоди розв’зання основних задач аналітичної геометрії.В умовах обмеженої кількості аудиторних годин активна самостійнаробота  студента  набуває  великого  значення.  Відповідно  до  робочоїпрограми,  пропонується  стислий  конспект  лекцій,   методичнірекомендації до вивчення курсу,   завдання для самостійної роботи, щоохоплюють  весь  розділ  “Елементи  лінійної  алгебри  та  аналітичноїгеометрії”  .  Методичні  вказівки  призначені  для  студентів  І  курсуспеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форминавчання, мають універсальну структуру і можуть бути використані длястудентів різних технічних спеціальностей всіх форм навчання.                        Зміст навчальної дисципліниТема 1. Визначники та системи лінійних алгебраїчних рівняньПоняття  матриці.  Визначники  2-го  і  3-го  порядків,  їх  властивості.Мінор і алгебраїчне доповнення. Обчислення визначників розкладом наалгебраїчні доповнення. Поняття про визначник n-го порядку. Застосування  визначників  до  розв’язування  систем  лінійнихалгебраїчних рівнянь з двома і трьома невідомими. Формули Крамера.    Однорідні  системи  двох  лінійних  рівнянь  з  трьома  невідомими.Однорідні  системи   трьох  лінійних  рівнянь  з  трьома  невідомими.Узагальнення правила Крамера на випадок  n рівнянь з   n невідомими.Тема 2. Матриці та системи лінійних алгебраїчних рівняньПоняття  матриці.  Види  матриць. Додавання  матриць  і  множення3

       
      



матриці на число. Добуток матриць.  Обернена матриця. Розв’язуваннясистем  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  матричним  методом.    МетодГауса.Тема 3. Елементи векторної алгебриСкалярні  і  векторні  величини.  Лінійні  операції  над  векторами.Лінійно залежні та лінійно незалежні системи векторів.Декартів базис.Розклад вектора по базису. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів, їх властивості тазастосування.Тема 4. Елементи аналітичної геометріїНайпростіші задачі аналітичної геометрії.  Математичне визначенняпрямої на площині,  різні види її рівнянь. Перетин прямих. Відстань відточки  до  прямої.  Кут  між  двома  прямими.  Умови  паралельності  іперпендикулярності двох прямих.Математичне  визначення  площини  і  лінії  у  просторі.  Площина  упросторі, різні види її рівнянь. Перетин площин. Відстань від точки доплощини.  Кут  між  двома  площинами.  Умови  паралельності  іперпендикулярності  двох  площин.   Пряма  і  площина  у  просторі.Перетин прямої і площини. Математичне визначення кривих на площині. Криві другого порядку:коло,  еліпс,  гіпербола,  парабола;  їх  канонічні  рівняння  та  основніхарактеристики.  3. Методичні рекомендації до вивчення розділуЗ  вивчення  розділу  “Елементи  лінійної  алгебри  та  аналітичноїгеометрії” починається вивчення вищої математики. Матеріал розділумає  настільки  велике  значення,  що  колись  студенти  технічнихспеціальностей вивчали його на протязі семестру і здавали іспит. Заразза  навчальними  планами  на  вивчення  розділу  відводиться  лише  3-4лекції,  і  стільки  ж  практичних  занять.  Отже  вивчення  розділу  восновному  припадає  на  самостійне  опрацювання  для  студентів  всіхформ навчання.  Стислий конспект лекцій допоможе здобувачу вищоїосвіти у вивченні вказаного розділу. Вивчення теоретичного матеріалу4

       
      



повинно супроводжуватись детальним розбором наведених розв’язківприкладів  і  задач,  відповідями  на  теоретичні  питання  длясамоперевірки,  розв’язанням  прикладів  і  задач  для   підготовки  доконтрольних заходів, ознайомленням з особливостями тестової формискладання контрольних заходів. Без такої практичної роботи неможливозасвоїти  матеріал  розділу  ,  що  включає  велику  кількість  означень,теорем,  і формул.  Для поглибленного вивчення теорії слід звернутисядо підручників [1,2,3,4].  Стислий конспект лекційЛекція  1.  Поняття  матриці.  Визначники  і  системи  лінійнихалгебраїчних рівняньП 1.1  Поняття матриціМатрицею розміру  m×n називається прямокутна  таблиця, щомістить  m⋅n елементів ( в часткових випадках чисел або функцій),розміщених у  m рядках і   n стовпчиках.  Якщо елементи матриці  —числа, то вона називається числовою.Матриці  позначаються  великими  буквами  А,  В,  С  і  т.д.  ,  а  їхелементи  відповідними  малими  буквами  з  двома  індексами:ai j , bi j ,ci j ,(0≤i≤m ; 0≤ j≤n).  Перший індекс означає номер рядка,а другий —   номер стовпчика,  на перетині яких знаходиться данийелемент. Приклад позначення матриці:A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2 n... ... ... ...am 1 am2 ... amn).  Замість круглих дужок можуть застосовуватись квадратні  або подвійні вертикальні риски. Матриця,  що  має  тільки  один  рядок,  називається  матрицеюрядком, а тільки один стовпчик — матрицею стовпчиком:A=(1 4 6 );           B= (452) . Нульова матриця, це матриця, всі елементи якої дорівнюють нулю. 5

       
      



 Якщо число рядків матриці  дорівнює числу її стовпчиків (m=n), томатриця  називається  квадратною матрицею  порядку  n.  У  такоїматриці елементи ai i ,(0≤i≤n ), з однаковими індексами  утворюютьголовну  діагональ матриці. Якщо  вони дорівнюють 1 ,  а  всі  іншіелементи матриці дорівнюють 0, то матриця називається одиничною іпозначається символом E  ( або  I ). Наведемо для прикладу одиничнуматрицю третього порядку: E=(1 0 00 1 00 0 1).Якщо  в  матриці  А розміру  m×n поміняти  місцями  відповіднірядки  і  стовпчики,  то  одержана  матриця  AT  розміру  n×mназивається транспонованою:A=(2 1 13 0 1);      AT=(2 31 01 1).П 1.2  Визначники другого і третього порядківОднією  з  характеристик   числової  квадратної   матриці  A   n-гопорядку є її  визначник, який позначається символами  det A,  Δ абоподібно до матриці з вказаними елементами, але замість круглих дужоквикористовуються  вертикальні  риски.    Так  для  матриці  А  другогопорядку: A=(a11 a12a21 a22);    Δ=|a11 a12a21 a22|.Визначник другого порядку знаходиться за правилом:               Δ=|a11 a12a21 a22|=a11 a22−a21a12 .                             (1.1)Приклад 1.1     |3 −24 5 |=3⋅5−4⋅(−2 )=15+8=23.Для матриці третього порядку: 6

       
      



   A=(a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33) визначник Δ=∣a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33∣.Визначник третього порядку обчислюється за формулою:  Δ=|
a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11⋅a22⋅a33+a21⋅a32⋅a13+a12⋅a23⋅a31−

−a31⋅a22⋅a13−a21⋅a12⋅a33−a32⋅a23⋅a11 .   (1.2) Щоб  запам’ятати  це  правило,  використовують  правилотрикутників    [1,2 ]:
|
e e ee e ee e e|=|e 0 00 e 00 0 e|+|0 0 ee 0 00 e 0|+|0 e 00 0 ee 0 0|−

−|
0 0 e0 e 0e 0 0|−|0 e 0e 0 00 0 e|−|e 0 00 0 e0 e 0| .

Приклад 1.2
|
1 2 −12 −3 23 1 1 |=1⋅(−3)⋅1+2⋅1⋅(−1)+2⋅2⋅3−3⋅(−3)⋅(−1)−2⋅2⋅1−1⋅2⋅1=

=−3−2+12−9−4−2=−8.Визначник може бути додатнім, від'ємним або дорівнювати нулю.    Властивості визначників1.  При  транспонуванні  квадратної  матриці  величина  визначника  незмінюється.  Тому  надалі  вказуючи  властивості  визначників,доцільно  формулювати  їх  тільки  відносно  рядків,  бо  длястовпчиків вони аналогічні.2. При перестановці двох рядків визначника він змінює знак.3.   Спільний множник всіх елементів будь-якого рядка  визначникаможна винести за знак визначника.4. Якщо визначник має нульовий рядок, він дорівнює нулю.7

       
      



5. Якщо визначник має два однакових або два пропорційних рядка, товін дорівнює нулю.6. Величина визначника не зміниться, якщо до елементів будь-якогойого рядка додати відповідні  елементи іншого рядка,  помножені  наодне й те саме число.Обчислення  визначника  3-го  порядку  може  бути  зведено  дообчислення  визначників  2-го  порядку.  Для  цього  вводять  поняттямінору і алгебраїчного доповнення елемента визначника.П 1.3 Мінори і алгебраїчні доповненняРозглянемо визначник третього порядку: Δ=|
a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|.Мінором  M i j елемента  ai j такого  визначника  називаєтьсявизначник, який одержується з даного шляхом викреслення  i-го рядка іj-го стовпчика, на перетині яких знаходиться елемент  ai j . Так дляелемента a2 1 мінор M2 1=|a12 a13a32 a33|.Алгебраїчним  доповненням Ai j елемента  a i j визначниканазивається мінор цього елемента з множником (−1)i+ j , тобто: Ai j=(−1)i+ j M i j .                      (1.3)Таким чином мінор і алгебраїчне доповнення елемента визначникаможуть  відрізнятися  лише  знаком.  Цей  зв'язок  символічно  можназаписати так: +  -  +-  +  -+   -  +П  1.4  Теорема  Лапласа  (обчислення  визначників  шляхомрозкладу по елементам будь-якого стовпчика або рядка) Властивість 7 (теорема Лапласа): Визначник 3-го порядку дорівнює сумі добутків елементів будь-якого рядка або стовпчика на відповідні алгебраїчні доповнення.8

       
      



Так, наприклад, визначник третього порядку може бути обчисленийшляхом розкладу по елементам першого рядка:       Δ=|
a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11 A11+a12 A12+a13 A13 .      (1.4)   Звідки: |a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11|a22 a23a32 a33|−a12|a21 a23a31 a33|+a13|a21 a22a31 a32|.   (1.5)Аналогічно для інших рядків або стовпчиків:

Δ=a21 A21+a22 A22+a23 A23 ; Δ=a31 A31+a32 A32+a33 A33;
Δ=a11 A11+a21 A21+a31 A31 ; Δ=a12 A12+a22 A22+a32 A32;
Δ=a13 A13+a23 A23+a33 A33 .Доведення.  Доведемо, наприклад, першу з них, тобто обчисленнявизначника третього порядку шляхом розкладу по елементам першогорядка.

Δ=|
a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11⋅a22⋅a33+a21⋅a32⋅a13+a12⋅a23⋅a31−

−a31⋅a22⋅a13−a21⋅a12⋅a33−a32⋅a23⋅a11=
=a11(a22 a33−a32 a23)+a12(a23a31−a21a33)+a13(a21a32−a31a22)=

=a11|a11 a12a21 a22|+a12|a23 a21a33 a31|+a13|a21 a22a31 a32|=
= a11|a11 a12a21 a22|−a12|a21 a23a31 a33|+a13|a21 a22a31 a32|=

=a11 A11+a12 A12+a13 A13 .Аналогічно доводяться і інші.Властивість  8  (наслідок  з  теореми  Лапласа): Сума  добутківелементів будь-якого рядка (або стовпчика)  визначника на відповідніалгебраїчні  доповнення  елементів  іншого  рядка  (або  стовпчика)9

       
      



дорівнює  нулю  (це  означає,  що  обчислюється  визначник   з  двомаоднаковими рядками або стовпчиками).Приклад 1.3   Обчислити визначник шляхом розкладу по елементампершого рядка
|
1 2 −12 −3 23 1 1 |=1|−3 21 1|−2|2 23 1|−1|2 −33 1 |=

=1 (−3−2)−2 (2−6)−1(2+9)=−5+8−11=−8.Визначник  третього  порядку  раціонально  обчислювати  шляхомрозкладу по елементам того рядка або стовпчика, в якому знаходятьсядва  нулі.  Якщо  такого  рядка  або  стовпчика  немає,  то  його  роблять,використовуючи  властивості визначників.Приклад 1.4     |1 2 −12 −3 23 1 1 |=|0 0 −14 1 24 3 1 |=−1|4 14 3|=−1(12−4)=−8.Зауваження. Нулі   у  першому  рядку  зроблені  за  допомогоютретього стовпчика і 6-ї властивості визначників, яка, як зазначалось, євірною і для рядків і для стовпчиків. До елементів першого стовпчикадодали відповідні елементи третього стовпчика, а до елементів другогостовпчика додали відповідні елементи третього стовпчика, помноженіна 2.П 1.5 Поняття про визначник n-го порядкуВизначник n-го порядку позначається так:
Δ=|

a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2 n... ... ... ...an 1 an2 ... ann|.Властивості  визначників,  теорема  Лапласа  і  наслідок  з  неїзалишаються вірними для визначників будь-якого порядку.10

       
      



Властивість  7*.  Теорема  Лапласа.  Визначник  n-го  порядкудорівнює сумі добутків елементів будь-якого рядка або стовпчикана відповідні алгебраїчні доповнення. Ця теорема дозволяє звести обчислення визначників  n-го порядкудо обчислення визначників (n-1)-го порядку. Властивість  8*  (наслідок  з  теореми  Лапласа). Сума  добутківелементів будь-якого рядка (або стовпчика)  визначника на відповідніалгебраїчні  доповнення  елементів  іншого  рядка  (або  стовпчика)дорівнює  нулю  (це  означає,  що  обчислюється  визначник   з  двомаоднаковими рядками або стовпчиками).Визначник  n-го порядку  раціонально обчислювати шляхом розкладупо елементам того рядка або стовпчика, в якому знаходяться  найбільшенулів.  Якщо  такого  рядка  або  стовпчика  немає,  то  його  роблять,використовуючи  властивості визначників.Приклад  1.5  Обчислити визначник четвертого порядку:
|
−1 −2 1 41 3 0 62 −2 1 43 1 −2 −1|=|−3 0 0 01 3 0 62 −2 1 43 1 −2 −1|=−3|3 0 6

−2 1 41 −2 −1|=
=−3| 3 0 0

−2 1 81 −2 −3|=−3⋅3| 1 8
−2 −3|=−9(−3+16)=−9⋅13=−117.Зауваження1)  До  елементів  першого  рядка  додали  відповідні  елементи  третьогорядка, помножені на (-1).2)  Розклали   одержаний визначник четвертого  порядку  по елементампершого рядка.3)  До  елементів  третього  стовпчика  додали  відповідні  елементипершого, помножені на (-2).4) Розклали одержаний визначник по елементам першого рядка.5) Обчислили визначник другого порядку.П  1.6  Застосування  визначників  до  розв’язування  системлінійних  алгебраїчних  рівнянь  з  двома  і  трьома  невідомими.11

       
      



Формули КрамераРозглянемо систему трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими:                                 {a11 x+a12 y+a13 z=b1 ;a21 x+a22 y+a23 z=b2 ;a31 x+a32 y+a33 z=b3 .                        (1.6)Числа  b1 , b2 ,b3 називаються  правою  частиною  системи.  Якщохоча  б  одно  з  цих  чисел  відмінно  від  нуля,  то  система  називаєтьсянеоднорідною.  Якщо  ж  b1=b2=b3=0, то  система  називаєтьсяоднорідною.Розв'язком  системи  (1.6)  називається  впорядкована  трійка  чисел
(х  , y  , z) , підстановка яких в кожне рівняння системи перетворюєйого у вірну рівність. Система називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв'язокі несумісною, якщо вона не має жодного розв'язку.Сумісна  система  називається  визначеною,  якщо  вона  має  тількиодин розв'язок і невизначеною, якщо вона має більше одного розв'язку.При  розв'язанні  такої  системи  основну  роль  відіграє  визначниксистеми   Δ  ,  складений  з  коефіцієнтів  при  невідомих  і  тридопоміжні визначники  Δ1,Δ2 ,Δ3 :  

Δ=|
a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|.     Δ1=|b1 a12 a13b2 a22 a23b3 a32 a33|;   Δ2=|a11 b1 a13a21 b2 a23a31 b3 a33|;  Δ3=|a11 a12 b1a21 a22 b2a31 a32 b3|.1.  Якщо  визначник  системи  Δ≠0, то  система  має  єдинийрозв'язок який знаходиться за формулами Крамера:      x=Δ1

Δ ;   y=Δ2
Δ ; z=Δ3

Δ ;                                (1.7)Доведення. Помножимо обидві частини першого рівняння системи(2.1)  на  A11 ,  другого  на  A21 ,  третього  на  A31 (  тобто  наалгебраїчні  доповнення  елементів  першого  стовпчика  визначникасистеми  відповідно) і додамо їх. Одержимо рівняння:12

       
      



(a11 x+a12 y+a13 z)⋅A11+(a21 x+a22 y+a23 z)⋅A21+(a31 x+a32 y+a33 z)⋅A31=
=b1⋅A11+b2⋅A21+b3⋅A31.  Звідки після перегрупування

(a11 A11+a21 A21+a31 A31)⋅x+(a12 A11+a22 A21+a32 A31)⋅y+
+(a13 A11+a23 A21+a33 A31)⋅z=b1⋅A11+b2⋅A21+b3⋅A31 .    З врахуванням властивостей визначника (7) і (8) одержимо: Δ⋅x=b1⋅A11+b2⋅A21+b3⋅A31 .      Аналогічно можна одержати ще дві рівності:

Δ⋅y=b1⋅A12+b2⋅A22+b3⋅A32 .     Δ⋅z=b1⋅A13+b2⋅A23+b3⋅A33 .Праві  частини  цих  рівностей  можна  записати  через  допоміжнівизначники . Одержимо рівняння:
Δ⋅x=Δ1 ; Δ⋅y=Δ2 ; Δ⋅z=Δ3 .  Звідки, якщо Δ≠0 , то  x=Δ1

Δ ;   y=Δ2
Δ ; z=Δ3

Δ .2.  Якщо  визначник  системи Δ=0, а  хоча  б  один  з  допоміжнихвизначників відмінний від нуля, то система розв'язків не має. 3. Якщо  Δ=0 і всі допоміжні визначники дорівнюють нулю, тосистема або  має  нескінченну  множину розв'язків,  або  зовсім не  маєрозв'язків.Частковий випадокРозглянемо  систему  двох  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  з  двоманевідомими:                              {a11 x+a12 y=b1;a21 x +a22 y=b2;                                (1.8)   Δ=|a11 a12a21 a22|; Δ1=|b1 a12b2 a22|; Δ2=|a11 b1a21 b2|.                 (1.9)13

       
      



Якщо визначник системи Δ≠0, то система має єдиний розв'язок,який знаходиться за формулами Крамера:                               x=Δ1
Δ ;   y=Δ2

Δ ;                                 (1.10)Приклад 1.6  Розв'язати систему
{2 x+3 y=17;3 x+2 y=13.    Розв'язання.

Δ=|2 33 2|=−5 ; Δ1=|17 313 2|=−5 ; Δ2=|2 173 13|=−25.Визначник  системи  ≠0, отже  система  має  єдиний  розв'язок,який знаходиться за формулами Крамера:x=Δ1
Δ =

−5
−5=1 ;   y=Δ2

Δ =
−25
−5 =5.                     Відп.{(1;5)}.Приклад 1.7   Розв’язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими заформулами Крамера:   

{
7 x−4 y+2 z=−7 ;3 x−4 y+5 z=3 ;2 x+3 y−2 z=−3.Розв'язання.   Знаходимо визначник системи:

|
7 −4 23 −4 52 3 −2|=7|−4 53 −2|−(−4)|3 52 −2|+2|3 −42 3 |=
=7(8−15)+4 (−6−10)+2 (9+8)=−49−64+34=−79.Знаходимо допоміжні визначники:

Δ1=|−7 −4 23 −4 5
−3 3 −2|=−7|−4 53 −2|−(−4)| 3 5

−3 −2|+2|3 −4
−3 3 |=

=−7(8−15)+4 (−6+15)+2 (9−12)=49+36−6=79.14

       
      



Δ2=|7 −7 23 3 52 −3 −2|=7| 3 5
−3 −2|−(−7)|3 52 −2|+2|3 32 −3|=

=7(−6+15)+7(−6−10)+2 (−9−6 )=63−112−30=−79.
Δ3=|7 −4 −73 −4 32 3 −3|=7|−4 33 −3|−(−4)|3 32 −3|−7|3 −42 3 |=
=7(12−9)+4 (−9−6)−7(9+8)=21−60−119=−158.Визначник системи відмінний від нуля.  Система має єдиний розв’язок. Невідомі знаходимо за формулами Крамера:x=Δ1
Δ =

79
−79=−1 ; y=Δ2

Δ =
−79
−79=1 ; z=Δ3

Δ =
−158
−79 =2.   Щоб впевнитись, що розв’язок знайдено вірно, робимо перевірку:7(−1)−4(1)+2(2 )=−7;3(−1)−4(1)+5 (2 )=3;2(−1)+3(1)−2 (2)=−3.Всі рівняння системи — вірні рівності.  Відповідь:{ (-1; 1; 2)}. П  1.7   Однорідні  системи  двох  лінійних  рівнянь  з  трьоманевідомимиЦе системи виду:    {a11 x+a12 y+a13 z=0 ;a21 x+a22 y+a23 z=0.                   (1.11) Однорідна  система  завжди  має  нульові  розв'язки.  Щоб  знайтиненульові розв'язки, припустимо, наприклад, що

|a11 a12a21 a22|≠0 .15

       
      



Тоді систему можна записати  таким чином: {a11 x+a12 y=−a13 z ;a21 x+a22 y=−a23 z ;і розв'язати за формулами Крамера. x=|−a13 z a12
−a23 z a22|
|a11 a12a21 a22| =z|a12 a13a22 a23|

|a11 a12a21 a22|;     y=|a11 −a13 za21 −a23 z|
|a11 a12a21 a22| =−z|a11 a13a21 a23|

|a11 a12a21 a22|.Введемо позначення: z
|a11 a12a21 a22|=t .Одержимо: x=|a12 a13a22 a23|t ; y=−|a12 a13a21 a23|t ; z=|a11 a12a21 a22|t , де t∈ℝ .  (1.12)Для практичного застосування відмітимо, що вказані визначники євизначниками матриць,  одержаних шляхом  викреслення відповіднихстовпчиків матриці:

(a11 a12 a13a21 a22 a23).Приклад 1.8 Розв'язати систему: {x+3 y+z=0 ;3 x+2 y−5 z=0.Розв'язання. Допоміжна матриця: (1 3 13 2 −5).x=∣3 12 −5∣t=−17 t ; y=−∣1 13 −5∣t=8 t ; z=∣1 33 2∣t=−7 t , деt∈ℝ.Відповідь. x=−17 t ; y=8 t ; z=−7 t , де t∈ℝ.П 1.8  Однорідні системи  трьох лінійних рівнянь з трьома 16

       
      



невідомимиЦе системи виду: {a11 x+a12 y+a13 z=0 ;a21 x+a22 y+a23 z=0 ;a31 x+a32 y+a33 z=0.                   (1.13)Ця система завжди має нульовий розв'язок: x = 0; y = 0; z = 0. Якщовизначник системи ≠0, то цей  розв'язок єдиний.Якщо  =0, то  система  має  нескінченну  кількість  ненульовихрозв'язків. Для їх знаходження у визначнику системи шукають мінор,відмінний від нуля. Нехай, наприклад,M3 3=∣a11 a12a21 a22∣≠0.Тоді система зводиться до такого виду:
{a11 x+a12 y+a13 z=0 ;a21 x+a22 y+a23 z=0.Розв'язування  таких  систем  розглянуто  вище.  Якщо ж всі  міноридругого  порядку  дорівнюють  нулю,то  слід  відкинути  два  рівняннясистеми і система зводиться до одного рівняння з трьома невідомими імає нескінченну множину розв'язків.Приклад 1.9 Розв'язати систему {

x+3 y+z=0 ;x+4 y+2 z=0 ;
−x+5 y+3 z=0 .Розв'язання. Δ=∣1 3 11 4 2

−1 5 3∣=−4.     Так як визначник системи
≠0, то система має єдиний  нульовий розв'язок.    Відп. {(0;0;0)}.      П 1.9  Узагальнення правила Крамера на випадок  n рівнянь з   nневідомимиРозглянемо систему n лінійних алгебраїчних рівнянь з  n 17

       
      



невідомими x1 , x 2 , ... , xn :            {a11 x 1+a12 x2+...+a1 n x n=b1 ;a21 x1+a22 x 2+...+a2 n xn=b2 ;.........................................an 1 x1+an 2 x2+...+ann x n=bn .                                (1.14)Числа  b1 , b2 , ...bn називаються правою частиною системи. Якщохоча  б  одно  з  цих  чисел  відмінно  від  нуля,  то  система  називаєтьсянеоднорідною.  Якщо  ж  b1=b2=...=bn=0, то  система  називаєтьсяоднорідною.Розв'язком системи (1.14) називається впорядкована множина чисел
(х 1 , x2 , ... , xn) ,  підстановка  яких  в  кожне  рівняння  системиперетворює його в вірну рівність. Система називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв'язокі несумісною, якщо вона не має жодного розв'язку.Сумісна  система  називається  визначеною,  якщо  вона  має  тількиодин розв'язок і невизначеною, якщо вона має більше одного розв'язку.При розв'язанні  такої  системи за допомогою визначників основнуроль відіграє визначник системи   ,  складений з коефіцієнтів приневідомих                                     Δ=|

a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2n... ... ... ...an 1 an2 ... ann|.                          (1.15)і  n допоміжних  визначників   Δ1,Δ2 , ...,Δn ,  кожний  з  якиходержують  з  визначника  системи  шляхом  заміни  відповідногостовпчика стовпчиком вільних членів.Правило Крамера Якщо визначник системи ≠0, то система має єдиний розв'язокякий знаходиться за формулами:  x1=Δ1
Δ ;   x2=Δ2

Δ ; .... ; x n=Δn
Δ .                      (1.16)Зауваження.  Ці формули можна одержати   тим же методом,  якодержані  вище  аналогічні  формули  для  систем  трьох  лінійних18

       
      



алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими. Література: [1-5, 8]Лекція 2.  Матриці та системи лінійних алгебраїчних рівняньП 2.1 Додавання матриць і множення матриці на числоМатриці  однакового  розміру  називаються  рівними,  якщо  їхвідповідні елементи рівні між собою.Сумою  двох  матриць А+В однакового  розміру  m×nназивається  матриця  С того  ж  розміру,  елементи  якоїci j=ai jbi j , 0≤i≤m ; 0≤ j≤n .Приклад 2.1 Знайти суму матриць А+В:  A=(2 37 −5);  B=( 3 4
−2 5);              A+B=(2+3 3+47−2 −5+5)=(5 75 0).           Добутком матриці  А на число  р називає матриця того ж розміру,елементи якої одержуються множенням відповідних елементів матриціА  на це число.Приклад 2.2 A=(2 37 −5); 3 A=(3⋅2 3⋅33⋅7 3⋅(−5))=( 6 921 −15).    Матриця,  всі  елементи  якої  дорівнюють  нулю,  називаєтьсянульовою і позначається символом 0.  Матриця  А(−1)=−А називається  протилежною матриці  А .Замість А+(−В)  пишуть А−В  . Операції  додавання  матриці  і  множення  матриці  на  числовідносяться  до  лінійних.  Для  них  виконуються  основні  властивостілінійних операцій:а) Операція додавання матриць задовольняє умовам:19

       
      



1. Комутативності A+B=B+A.2. Асоціативності (A+B)+C=A+(B+C ).3. Існує нульова матриця 0, така що A+0=A   для любої матриціA  .     4. Для любої матриці A  існує протилежна матриця −A  така щоA+(−A)=0 .б) Операція множення матриці на число задовольняє умовам:5. Асоціативності λ⋅(μ⋅A)=(λ⋅μ )⋅A.6.   1⋅A=A для любої матриці A  .в) Операції додавання матриць  і множення  матриці на числозв'язані між собою умовами дистрибутивності:7. λ⋅(A+B)=λ⋅A+λ⋅B.8.  (λ+μ )⋅A=λ⋅A+μ⋅A ,( λ ,μ - дійсні числа).П 2.2  Добуток матрицьСкладнішою є операція добутку двох матриць.  Нехай дано матриціА і  B  з розмірами  mA×n A і  mB×nB . Матриці  А і B називаютьсяузгодженими  за  формою,  якщо  число  стовпчиків  першої  матрицідорівнює числу рядків другої, тобто n A=mB .  Перемножити можнатільки узгоджені за формою матриці. Розміри результуючої матриціС будуть  mA×n B  Її  елементи  ci j    дорівнюють сумі  добутківелементів  i-го рядка матриці А на відповідні елементи  j-го стовпчикаматриці B .Приклад 2.3 Знайти добуток матриць АВ:A=(2 1 13 0 1); B=(3 12 11 0);mA×n A=2×3 ;   mB×nB=3×2. Матриці узгоджені за  формою:n A=mB=3. Їх можна перемножити. Розміри  результуючої матриці2×2. 20

       
      



AB=(2 1 13 0 1)⋅(3 12 11 0)=(2⋅3+1⋅2+1⋅1 2⋅1+1⋅1+1⋅03⋅3+0⋅2+1⋅1 3⋅1+0⋅1+1⋅0)=( 9 310 3).Властивості добутку матриць1) Добуток матриць в загальному випадку не комутативний, більштого,  при  перестановці  множників  матриці  не  завжди  можнаперемножити.  Якщо  AB=BA ,  то  матриці  називаютьсякомутативними.2) (A+B)C=AC+BC ;3) C (A+B)=CA+CB ;4) (AB)C=A(BC);5) (AB)k=(Ak )B=A(Bk ) , k — число.П  2.3   Матрично-векторна  форма  запису  системи  лінійнихрівняньРозглянемо систему m лінійних алгебраїчних рівнянь з  n невідомими x1, x2, ... , x n :       {a11 x 1+a12 x2+...+a1 n x n=b1 ;a21 x1+a22 x 2+...+a2 n xn=b2 ;.........................................am 1 x1+am 2 x2+...+amn x n=bm .                              (2.1)Введемо позначення:     A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2n... ... ... ...am1 am2 ... amn);    x=(x1x2...xn); b=(b1b2...bm).               (2.2)       Матриця  A  ,   як це вже зазначалось, називається  матрицеюсистеми  ;  матриця    x  — вектор-стовпчиком невідомих,    матрицяb  — вектор-стовпчиком вільних членів.21

       
      



Так як матриці A  і  x узгоджені за формою (кількість стовпчиківматриці  A дорівнює кількості рядків матриці x ,  або розмірностівектор-стовпчика  x ),  то  ці  матриці  можна  перемножити,  ірезультатом буде матриця стовпчик розмірності  n . Ax=(a11 a12 ... a1 na21 a22 ... a2n... ... ... ...am 1 am 2 .. amn)(
x1x 2...x n)=(

a11 x 1+a12 x2+ ...+a1 n x na21 x 1+a22 x2+...+a2n xn...+ ...+ ...+...am 1 x1+am 2 x2+ ..+amn x n).     (2.3)
    Таким чином задана система лінійних алгебраїчних рівнянь може бути записана у матрично-векторній формі як векторна рівність:                                                        Ax=b.                                 (2.4)П 2.4  Обернена матриця     Нехай дана квадратна матриця порядку n:           A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2n... ... ... ...an1 an2 ... ann) .                                            (2.5)Відповідною одиничною матрицею  E  називається діагональнаматриця того  ж порядку,  у  якої  всі  елементи,  що стоять на головнійдіагоналі ,  дорівнюють 1, тобто a ii=1(i=1,... , n) :                           E=(1 0 ... 00 1 ... 0... ... ... ...0 0 ... 1 ).                                (2.6) Квадратна  матриця  A називається    неособливою  абоневиродженою , якщо її визначник відмінний від нуля, інакше матрицяназивається особливою або виродженою. Квадратна  матриця  A−1 називається    оберненою до  матриці22

       
      



A , якщо  A A−1=A−1 A=E .(для такої матриці якщо  A A−1=E ,  то  й  A−1 A=E , тобтодобуток квадратної матриці і оберненої до неї є комутативним).Квадратна матриця A має обернену A−1 тоді і лише тоді,коли вона неособлива.  Існують  різні  способи  знаходження  оберненої  матриці.  Вкажемоодин з них.Нехай дана неособлива квадратна матриця A  ( det A≠0    ).                       A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2n... ... ... ...an 1 an2 ... a nn) .                         (2.7)Обернену матрицю знаходять за наступною схемою:1) Обчислюють визначник det A ;2) Обчислюють всі  алгебраїчні доповнення елементів матриці  А іскладають допоміжну матрицю з цих алгебраїчних доповнень                        Ad=(A11 A12 ... A1 nA21 A22 ... A2 n... ... ... ...An1 An 2 ... Ann) .                              (2.8)   3) Транспонують цю матрицю, одержують приєднану матрицю:                           ~A=(A11 A21 ... An 1A12 A22 ... An 2... ... ... ...A1n A2n ... Ann) .                           (2.9)     Знаходять обернену матрицю за формулою:                                      A−1= 1det A⋅~A .                                   (2.10)П  2.5   Системи  лінійних  рівнянь  з  квадратною  матрицею.Матричний  метод  розв'язування  системи  лінійних  рівнянь  зквадратною матрицею   Розглянемо систему n лінійних алгебраїчних рівнянь з  n 23

       
      



невідомими x1 , x 2,... , x n :                           {a11 x 1+a12 x2+...+a1 n x n=b1 ;a21 x1+a22 x 2+...+a2 n xn=b2 ;.........................................an 1 x1+an 2 x2+...+ann x n=bn .               (2.11)   Введемо позначення:      A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2n... ... ... ...an 1 an2 ... a nn);    x=(x1x2...xn); b=(b1b2...bn).             (2.12) Задана система лінійних алгебраїчних рівнянь може бути записана уматрично-векторній формі як векторна рівність:                                                Ax=b .                                         (2.13)Якщо визначник системи det A≠0 , то матриця системи має обернену A−1 . ТодіA−1(Ax )=A−1 b⇒(A−1 A) x=A−1 b⇒Ex=A−1 b⇒ x=A−1 b .Отже,                                              x=A−1 b .                                    (2.14)Це матрично-векторна форма запису формул Крамера.Приклад  2.4  Розв’язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими  матричним способом:
{
7 x−4 y+2 z=−7 ;3 x−4 y+5 z=3 ;2 x+3 y−2 z=−3.     Розв'язання. Розглянемо матриці:A=(7 −4 23 −4 52 3 −2);      B=(−73

−3);   X=(xyz).24

       
      



    Тоді задана система лінійних алгебраїчних рівнянь і її розв’язок запишуться у матричному вигляді:              AX=B ;   X=A−1 B ,де  A−1   обернена матриця до матриці A , яка існує при умові, щовизначник матриці A  відмінний від нуля.     Знаходимо визначник матриці системи:det A=|7 −4 23 −4 52 3 −2|=7|−4 53 −2|−(−4)|3 52 −2|+2|3 −42 3 |=
=7 (8−15)+4 (−6−10)+2(9+8)=−49−64+34=−79.  det A=−79. Визначник відмінний від нуля. Отже обернена матрицяіснує. Алгебраїчні доповнення:A11=|−4 53 −2|=−7 ; A12=−|3 52 −2|=16; A13=|3 −42 3 |=17;A21=−|−4 23 −2|=−2 ; A22=|7 22 −2|=−18; A23=−|7 −42 3 |=−29 ;                 A31=|−4 2

−4 5|=−12; A32=−|7 23 5|=−29; A33=|7 −43 −4|=−16 .          Складаємо допоміжну матрицю з алгебраїчних доповнень:Ad=(−7 16 17
−2 −18 −29
−12 −29 −16).    Транспонуємо її, одержуємо приєднану матрицю: 

~A=(−7 −2 −1216 −18 −2917 −29 −16).25

       
      



     Обернена матриця: A−1= 1det A⋅~A= 1
−79⋅(−7 −2 −1216 −18 −2917 −29 −16).     Розв’язок системи:X=A−1 B= 1det A⋅~A B= 1

−79⋅(−7 −2 −1216 −18 −2917 −29 −16)⋅(−73
−3)=

=
1

−79⋅(−7 (−7)−2 (3)−12(−3)16(−7)−18(3)−29(−3)17(−7)−29(3)−16(−3))= 1
−79⋅( 79

−79
−158)=(−112 ).Відповідь: (-1; 1; 2).

П 2.6 Ранг матриці. Теорема Кронекера-КапелліВиділимо у матриці A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2 n... ... ... ...am 1 am 2 ... amn)k  довільних  рядків  і k довільних  стовпчиків (k≤min(m ,n )) .Визначник k-го порядку, складений з елементів матриці А,  розміщенихна перетині виділених рядків і стовпчиків, називається мінором   k-гопорядку даної матриці.   Розглянемо всі можливі мінори матриці А.Найбільший  порядок  мінору  цієї  матриці,  відмінний  від   нуля,називається   рангом матриці А.Розглянемо систему m лінійних алгебраїчних рівнянь з  n невідомими x1 , x 2,... , xn : 
26

       
      



                     {a11 x 1+a12 x2+...+a1 n x n=b1 ;a21 x1+a22 x 2+...+a2 n xn=b2 ;......................................... .am 1 x1+am 2 x2+...+amn x n=bm .           Введемо позначення: A=(a11 a12 ... a1na21 a22 ... a2 n... ... ... ...am 1 am 2 ... amn);   Ap=(
a11 a12 ... a1n b1a 21 a22 ... a2n b2... ... ... ... ...am1 am 2 ... amn bn) .Матриці  А   і  A p    називаються відповідно матрицею системи і розширеною матрицею системи.Теорема  Кронекера-Капеллі:  Для  сумісності  системи  лінійнихалгебраїчних рівнянь необхідно і достатньо, щоб ранг матриці системибув рівним рангу  її розширеної матриці. Якщо для сумісної системиранг  матриці  системи  дорівнює  числу  невідомих,  то  система  будевизначеною,  а  якщо  ранг  менше  числа  невідомих,  то  система  буденевизначеною.   П 2.7  Метод ГаусаРозглянемо систему m лінійних алгебраїчних рівнянь з  n невідомими x1 , x 2,... , x n :              {a11 x 1+a12 x2+...+a1 n x n=b1 ;a21 x1+a22 x 2+...+a2 n xn=b2 ;.........................................am 1 x1+am 2 x2+...+amn x n=bm .                              (1.17)Вкажимо матрицю  системи і розширену матрицею системи: 
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  A=(a11 a12 ... a1 na21 a22 ... a2 n... ... ... ...am 1 am2 ... amn);   Ap=(a11 a12 ... a1n b1a21 a22 ... a2 n b2... ... ... ... ...am1 am 2 ... amn bn) .    (1.18)    Метод Гауса відноситься до найбільш поширених точних методіврозв'язування і дослідження  таких систем. Суть його полягає в тому,що  за  допомогою  елементарних  перетворень  системи  лінійнихалгебраїчних рівнянь вона зводиться до трикутного або трапецоїдноговиду.До елементарних перетворень системи відносяться наступні:1) перестановка двох будь-яких рівнянь системи;2) множення  всіх елементів будь-якого рівняння системи на відмінневід нуля число;3)  викреслення  рівняння,  всі  коефіцієнти  і  вільний  член  якогодорівнюють нулю;4)  Віднімання  від  любого  рівняння  системи  любого  іншого,помноженого на відмінне від нуля число.Будь-яке  елементарне  перетворення  приводить  до  системи,рівносильній до даної.Метод Гауса — це метод послідовного виключення невідомих. Нехай усистемі  (  1.17 )  коефіцієнт  a11≠0 .  Якщо це не так,  то в системіпереставимо перший рядок і рядок, де ця умова виконується місцями.Одержимо рівносильну систему, у якій коефіцієнт a11≠0 .   Після цього за допомогою першого рівняння системи в усіх іншихрівняннях  коефіцієнт   при   x1 робимо  рівними  нулю,  іншимисловами виключаємо x1 з усіх інших рівнянь системи.   Так за допомогою першого рівняння a11 x 1+a12 x2+...+a1 n xn=b1 дляі-го  рівняння  системи ai 1 x1+ai 2 x 2+ ...+a¿ x n=bi  це  робиться  так:помножимо обидві  частини першого рівняння системи на  a i 1/a11 івіднімемо від  і-го рівняння.  Одержимо рівняння, у якого коефіцієнтпри  x1  рівний  нулю.  Перетворимо  таким  чином  всі  рівняннясистеми, починаючи з другого. Одержимо систему, рівносильну даній,28

       
      



у якій у всіх рівняннях крім першого виключено x1 .   Вказане перетворення виконувалось за допомогою першого рівняння,яке  називається  розрахунковим  на  даному  етапі.  Змінна  x1називається розрахунковою змінною, коефіцієнт при  x1 називаєтьсярозрахунковим коефіцієнтом,  стовпчик коефіцієнтів при розрахунковійзмінній — розрахунковим стовпчиком. Якщо  в  одержаній  системі  зустрінеться  рівняння  виду0⋅x1+0⋅x 2+ ...+0⋅x n=0 , то його відкидають.  Система  рівнянь  в  одержаній  системі,  крім  першого,  називаєтьсязалишковою частиною системи.    Продовжуючи процес перетворення залишкових частин систем такимже  чином  виключаємо  невідому  x2 , потім  в  новій  залишковійсистемі виключаємо x3 , і так далі.    У кінцевому результаті ми зведемо розв'язок системи до одного з двох випадків:1) або в ході перетворень ми одержимо рівняння0⋅x1+0⋅x 2+ ...+0⋅x n=b i≠0 , і тоді система несумісна;2) або переходимо до рівносильної системи з  r  рівнянь без залишкової частини.    Таку процедуру перетворення системи називають прямим ходом метода Гауса.     Якщо r = n, то одержана система має трикутний вид. Така система має єдиний розв'язок. З останнього рівняння знаходимо xn , потім з передостаннього xn−1 і так далі. Така процедура називається оберненим ходом метода Гауса.     Якщо  r < n, то одержана система має  вид трапеції. Така системамає безліч розв'язків.  У результаті  оберненого ходу  r  невідомих, якіназиваються  базисними  невідомими,  можна  лінійно  виразити  черезостанні   n-r   невідомих,  які  називаються  вільними.  Група  базиснихневідомих  називається  базисом  системи  невідомих.  Такий  записрозв'язку  системи  називається  загальним.  Щоб  одержати  частковийрозв'язок  системи  достатньо  вільним  невідомим  дати  деякі  числовізначення.  На  практиці  елементарні  перетворення  проводять  не  зсистемою рівнянь, а з розширеною матрицею цієї системи.29

       
      



Приклад 2.5   Розв'язати систему методом Гауса:
{
x+y−z=0 ;3 x+2 y+z=5 ;4 x−y+5 z=3.Розв'язання.

(
1 1 −1 03 2 1 54 −1 5 3)⇔(1 1 −1 00 −1 4 50 −5 9 3)⇔(1 1 −1 00 1 −4 −50 0 11 22 )⇔

⇔(
1 1 −1 00 1 −4 −50 0 1 2 ).Таким чином за допомогою прямого ходу одержана система:
{
x+y−z=0 ;y−4z=−5 ;z=2.За допомогою оберненого ходу знаходимо невідомі: z = 2;     y = -5+8=3;  x = -3+2 = -1.   Відповідь: {(-1; 3; 2)}.Література: [1-5, 8]Лекція  3.  Елементи векторної  алгебри.   Декартів  базис.  Розкладвектора  по  базису.  Скалярний,  векторний  та  мішаний  добуткивекторів, їх властивості та застосуванняП 3.1 Скалярні і векторні величини. Вектори. Рівність векторів    Величини, які повністю визначаються своїм числовим значенням,називаються  скалярними.  Приклади:  температура,  довжина,  площа,об'єм, маса.Величини,  які  визначаються  не  тільки  числовим  значенням,  а  й30

       
      



напрямком,  називаються  векторними.  Приклади:  швидкість,прискорення, сила.Вектором називається направлений відрізок прямої, тобто відрізок,один з кінців якого визначено початком, а другий кінцем.Вектори  позначаються  або  однією  маленькою  буквою,  або  двомавеликими  із стрілкою або рискою над ними:  a⃗ , A⃗B .  Якщо векторпозначається двома буквами, то перша вказує початок вектора, друга —кінець.  Довжину  вектора  називають  його  модулем і  позначають:
|⃗a|, |⃗AB|. Вектор,  початок і  кінець  якого співпадають,  називаєтьсянульовим.  Він  позначається  символом  0⃗ .  Модуль   нульовоговектора дорівнює нулю, а напрям  не визначено.Два  вектори  називаються  рівними,  якщо  вони  розміщені  напаралельних прямих або на одній прямій, мають рівні модулі і однаковонаправлені.Два  ненульових  вектори  називаються  колінеарними, якщо  вонилежать на паралельних прямих або на одній прямій.Вектори, що лежать у одній площині або у паралельних площинах,називаються компланарними.П 3.2  Лінійні операції над векторамиЛінійними  операціями над  векторами  називаються  операціїдодавання векторів і множення вектора на число.1. Додавання векторів. Нехай дано два вектори  a⃗  і  b⃗  .Сумою  a⃗+b⃗     цих векторів називається вектор, який йде з початкувектора  a⃗  в  кінець  вектора  b⃗  ,  при  умові,  що  вектор   b⃗прикладений до кінця вектора  a⃗ .(Таке правило додавання векторів називається правилом трикутника).2. Множення вектора на число.  Нехай дано дійсне число λ івектор a⃗ . Добутком λ⋅⃗a називається вектор , колінеарний векторуa⃗ ,  модуль якого дорівнює  |λ|⋅|⃗a| ,  а напрям такий, як у вектораa⃗ при λ>0 ,  і протилежний при λ<0 .31

       
      



Необхідною  і  достатньою  умовою  колінеарності  двох  ненульовихвекторів   a⃗  і  b⃗  є  існування  такого дійсного  числа  λ  ,  щоb⃗=λ⋅⃗a .  Вектор  (−1)⋅⃗a  називається  протилежним  вектору  a⃗   іпозначається символом −a⃗  .Основні властивості лінійних операцій:а) Операція додавання векторів задовольняє умовам:1. Комутативності a⃗+b⃗= b⃗+ a⃗ .2. Асоціативності (a⃗+ b⃗)+ c⃗= a⃗+(b⃗+ c⃗) .3.  Існує нульовий вектор  0⃗ ,  такий що  a⃗+0⃗= a⃗   для любоговектора a⃗ .     4. Для любого вектора a⃗  існує протилежний вектор −a⃗  такийщо a⃗+(− a⃗)=0⃗ .б) Операція множення вектора на число задовольняє умовам:5. Асоціативності λ⋅(μ⋅⃗a )=(λ⋅μ)⋅⃗a.6.   1⋅⃗a= a⃗ для любого вектора a⃗  .в) Операції додавання векторів  і  множення  вектора на числозв'язані між собою умовами дистрибутивності:7. λ⋅( a⃗+b⃗ )=λ⋅⃗a+λ⋅⃗b .8.   (λ+μ )⋅⃗a=λ⋅⃗a+μ⋅⃗a; ( λ ,μ - дійсні числа).   З першої властивості  випливає відоме правило паралелограма длядодавання двох векторів. З другої властивості випливає відоме правилобагатокутника для додавання трьох і більшого числа векторів.   Різницею  векторів   a⃗−b⃗    називається  вектор,  який  в  сумі  звектором b⃗  дає вектор  a⃗ . Якщо вектори a⃗   і b⃗  привести 3. до одного початку і побудувати на них паралелограм, то векториa⃗+b⃗  і a⃗−b⃗    будуть діагоналями цього паралелограма.П 3.3 Лінійно залежні та лінійно незалежні системи векторів  Нехай  у  просторі  дано  k  векторів  a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k .  Кожний  з  них32

       
      



помножимо  на  деяке  число  λ i (i=1 ;2 ; ... ; k) .  У  результатіодержимо  k нових векторів цього простору:   λ1 a⃗1 ,λ2 a⃗2, ... ,λk a⃗k .Додамо їх. Одержимо вектор: y⃗=λ1 a⃗1+λ2 a⃗2+...+λk a⃗k . Вектор  y⃗=λ1 a⃗1+λ2 a⃗2+...+λk a⃗k називається  лінійною комбінацієювекторів a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k .  Числа  λ1 ,λ2 , ... ,λk називаютьсякоефіцієнтами лінійної комбінації.     Вектори a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k називаються лінійно залежними, якщо існуєрівна  нульовому  вектору  лінійна  комбінація  цих  векторів
λ1 a⃗1+λ2 a⃗2+...+λk a⃗k=0⃗, де  не  всі  коефіцієнти  λ1 ,λ2 , ... ,λkдорівнюють нулю.Відмітимо,  що  коли  частина  векторів  системи  a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k лінійнозалежна, то і вся система цих векторів лінійно залежна, так як всі іншівектори  можна  включити  у  лінійну  комбінацію  з  нульовимикоефіцієнтами.  Вектори  a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k  які  не  є  лінійно  залежними,   називаютьсялінійно  незалежними.  Тобто  вектори  a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k називаютьсялінійно незалежними, якщо лінійна комбінація цих векторів дорівнюєнульовому вектору лише при умові, що всі коефіцієнти λ1 ,λ2 , ... ,λkрівні нулю.П 3.4  Базис,  розклад  вектора  по  базису.  Координати  вектора.Декартів прямокутний базис.  Лінійні  операції  в координатнійформі.  Декартові  прямокутні  координати  на  площині  і  упросторі    Лінійно незалежна система векторів e⃗1 , e⃗2 , ... , e⃗n , через які  можебути лінійно виражений кожний вектор простору називається  базисомцього простору.     Відомими з шкільного курсу геометрії є наступні  теореми.1) Для кожного вектора площини існує єдиний розклад по двом данимне колінеарним векторам цієї площини:a⃗=λ1⋅e⃗1+λ2⋅e⃗2 .33

       
      



     Говорять,  що два будь-яких не колінеарних вектори на площиніутворюють базис на площині.2) Для кожного вектора тривимірного простору існує єдиний розклад потрьом даним не компланарним векторам:a⃗=λ1⋅e⃗1+λ2⋅e⃗2+λ3⋅e⃗3 .     Говорять, що три будь-яких не компланарних вектори  утворюютьбазис у тривимірному просторі. Коефіцієнти цих розкладів називаютьсякоординатами вектора у даному базисі.  Нехай у тривимірному просторі задана трійка  ( i⃗ , j⃗ , k⃗)  взаємноперпендикулярних  одиничних  векторів.  Така  трійка  векторівназивається прямокутним декартовим базисом. Тоді будь-який векторa⃗   цього простору може бути представлений у вигляді:a⃗=a x⋅⃗i +a y⋅⃗j+az⋅⃗k або  a⃗=(ax ; a y ;a z) .   Числа  a x , ay ,a z називаються  координатами  вектора a⃗  убазисі ( i⃗ , j⃗ , k⃗) . Модуль вектора |⃗a|=√ax2+ay2+az2 .    Аналогічно на площині:  a⃗=a x⋅⃗i +a y⋅⃗j або a⃗=(ax ; a y) . Модульвектора |⃗a|=√ax2+ay2 .    Нехай у  базисі  ( i⃗ , j⃗ , k⃗) задано два  вектори: a⃗=(ax ; a y ;a z)  іb⃗=(b x ; by ;b z) . Тоді, якщо  a⃗=b⃗ , то ( a x=b x ; a y=b y ; az=bz ).   Лінійні операції над векторами в координатній формі мають простийвигляд:1) a⃗+b⃗=(ax+bx ; a y+b y ; az+bz) ;  2) λ a⃗=(λ ax ;λa y ;λa z) .   Якщо у просторі задана точка О і прямокутний базис ( i⃗ , j⃗ , k⃗) , токажуть, що у просторі задана прямокутна система координат. Точку Оназивають  початком координат,  а  вектори  i⃗ , j⃗ , k⃗ -  координатнимивекторами.  Осі,  що  проходять  через  точку  О  у  напрямках  векторівi⃗ , j⃗ , k⃗ , тобто осі Ox , Oy, Oz називаються координатними осями.  Простір,  у  якому  задана  система  координат,  називаєтьсякоординатним. Положення  точки  у  координатному  просторівизначається її координатами:A(x A ; y A ; zA) ; B( x B ; yB ; zB ); M (x ; y ; z).34

       
      



Вектор, який іде від початку координат у дану точку, називається  радіус-вектором цієї точки. Він має ті самі координати, що й точка. r⃗ A=( x A ; y A ; zA); r⃗ B=( xB ; y B ; zB) ;    r⃗ M=( x ; y ; z).Тоді A⃗B= r⃗B−r⃗ A=(xB−x A ; y B− y A ; zB−zA) .                         (3.1)Модуль вектора: |⃗AB|=√( x B−x A)2
+( y B− y A)2+( zB−zA)2 .    (3.2)П 3.5   Скалярний добуток векторів, його властивості та застосування     Скалярним добутком  двох векторів a⃗⋅⃗b називається число,рівне добутку модулів цих векторів на косинус кута між ними                    a⃗⋅⃗b=|⃗a|⋅|⃗b|⋅cosφ .                              (3.3)Властивості: 1) a⃗⋅⃗b=b⃗⋅⃗a . 2) (m a⃗)⋅⃗b=m(a⃗⋅⃗b) .3) (a⃗+ b⃗)⋅⃗c=a⃗⋅⃗c+b⃗⋅⃗c .4.  a⃗⋅⃗a>0 , якщо a⃗≠0⃗ ;  a⃗⋅⃗a=0 , якщо a⃗=0⃗ .Якщо вектори задано у координатній формі:a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +b y j⃗+bz k⃗ , то враховуючи що:  i⃗⋅⃗i=1 ; i⃗⋅⃗j=0 ; i⃗⋅⃗k=0 ;  j⃗⋅⃗i=0 ; j⃗⋅⃗j=1 ; j⃗⋅⃗k=0 ; k⃗⋅⃗i=0 ; k⃗⋅⃗j=0 ; k⃗⋅⃗k=1  , 35

       
      



 одержимо :             a⃗⋅⃗b=a x bx+a y by+az b z  .                    (3.4)     Застосування скалярного добутку векторівДовжина вектора:  a⃗⋅⃗a=|a|⋅|a|⋅cos0=|a2|=ax2+a y2+a z2 . Звідки:                      |⃗a|=√ax2+ay2+az2 .                               (3.5)Косинус кута між двома векторами:                  cosφ= a⃗⋅⃗b
|⃗a|⋅|⃗b|= ax bx+ay b y+az bz

√a x2+ay2+az2⋅√bx2+b y2+bz2 .             (3,6)       Необхідна і достатня умова перпендикулярності двох векторів: їх скалярний добуток дорівнює нулю:                             a⃗⋅⃗b=0 ; ax bx+ay b y+az bz=0.              (3.7)  Проекція вектора b⃗ на напрям вектора a⃗ :                      прa⃗ b⃗= a⃗⋅⃗b
|⃗a|=a x bx+a y by+az b z

√ax2+a y2+az2 .                      (3.8) Напрямні косинуси l , m ,n  вектора a⃗ — це косинуси кутів,які він утворює з осями координат Ox, Oy, Oz відповідно:         l= ax
|⃗a| ; m= a y

|⃗a| ; n= az
|⃗a| ; |⃗a|=√ax2+ay2+az2 .         (3.9)При цьому: l2+m2+n2=1 .Робота сили F⃗  на переміщенні s⃗ :                                               A= F⃗⋅⃗s .                                        (3.10)             Приклад 3.1   Дано a⃗=4 i⃗−2 j⃗+5 k⃗ ; b⃗=2 i⃗ +3 j⃗+2 k⃗ .                  Знайти скалярний добуток a⃗⋅b⃗.36

       
      



a⃗⋅⃗b=4⋅2+(−2 )⋅3+5⋅2=12.   Приклад  3.2 Знайти  косинус  кута,  утвореного  векторамиa⃗=2 i⃗−4 j⃗+4 k⃗  і  b⃗=−3 i⃗ +2 j⃗+6 k⃗.cosφ= a x bx+a y by+az b z
√ax2+ay2+az2⋅√bx2+by2+bz2= 2⋅(−3)+(−4)⋅2+4⋅6

√4+16+16⋅√9+4+36= 106⋅7= 521 .
П 3.6       Векторний добуток двох векторів, його властивості ізастосування  Векторним добутком двох векторів  a⃗× b⃗ називається  третійвектор с⃗ , який визначається таким чином:1)  Вектор  с⃗ перпендикулярний до кожного з  векторів  a⃗ і  b⃗ інаправлений так,  що після приведення всіх трьох векторів до одногопочатку найкоротший поворот від вектора a⃗ до вектора b⃗ з кінцявектора с⃗ було видно проти годинникової стрілки. 2)  Модуль  вектора  с⃗ чисельно  дорівнює  площі  паралелограма,побудованого на векторах  a⃗ і b⃗ , приведених  до одного початку ,тобто |⃗a× b⃗|=|⃗a|⋅|⃗b|⋅sinφ .Властивості векторного добутку1. a⃗× b⃗=−b⃗×a⃗ , тобто  векторний  добуток  не  має  комутативноївластивості.2. a⃗× b⃗=0⃗  Якщо або хоча б один з векторів нульовий, або векториколінеарні.3. (m a⃗)×b⃗= a⃗×(m b⃗)=m(a⃗×b⃗) , де m — сталий множник.4. a⃗×(b⃗+ c⃗)=a⃗× b⃗+ a⃗×c⃗ , (дистрибутивна властивість).      Обчислення векторного добутку в координатній формі37

       
      



Якщо вектори задано в координатній формі:a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +b y j⃗+bz k⃗ , то, враховуючи що: i⃗× i⃗=0⃗ ; i⃗× j⃗=k⃗ ; i⃗× k⃗=− j⃗ ;j⃗× i⃗=−k⃗ ; j⃗× j⃗=0⃗ ; j⃗× k⃗= i⃗ ;k⃗× i⃗= j⃗ ; k⃗× j⃗=− i⃗ ; k⃗× k⃗= 0⃗ ;одержимо: a⃗× b⃗=(ax i⃗ +ay j⃗+az k⃗ )×(bx i⃗ +b y j⃗+bz k⃗)=
=ax bx( i⃗× i⃗ )+ax b y( i⃗× j⃗)+a x bz ( i⃗×k⃗)+a y bx( j⃗× i⃗ )+

+ay by ( j⃗× j⃗ )+a y bz( j⃗× k⃗)+az bx( k⃗× i⃗ )+az by( k⃗× j⃗ )+az bz( k⃗× k⃗)=
=(ay bz−az b y) i⃗−(a x bz−a z b x) j⃗+(a x by−ay b x) k⃗=
=|a y azb y bz|i⃗−|a x azb x bz|j⃗+|ax aybx by|k⃗=| i⃗ j⃗ k⃗ax ay azbx by bz|.Таким чином:a⃗× b⃗=| i⃗ j⃗ k⃗ax a y a zbx by bz|=|ay azby bz|i⃗−|ax azbx bz|j⃗+|ax a ybx b y|k⃗ .       (3.11)

Приклад  3.3 Дано  вектори:  a⃗=3 i⃗− j⃗−2 k⃗ ; b⃗= i⃗ +2 j⃗−k⃗.Обчислити векторний добуток цих векторів. a⃗× b⃗=|i⃗ j⃗ k⃗3 −1 −21 2 −1|=|−1 −22 −1|i⃗−|3 −21 −1|j⃗+|3 −11 2 |k⃗=5 i⃗ + j⃗+7 k⃗ .Застосування векторного добутку1. Умова колінеарності векторів: 38

       
      



   a⃗× b⃗=0⃗ ; | i⃗ j⃗ k⃗a x ay azb x by bz|=0⃗ ; |ay azb y bz|=0 ; |a x azb x bz|=0 ; |ax aybx by|=0.(3.12 )         axbx= ayby= azbz .      a⃗=λ b⃗ .                                     (3,13) 2. Обчислення площі паралелограма, побудованого на векторах a⃗і b⃗ , приведених до одного початку:                         S=|⃗a× b⃗|.                                         (3.14)3. Обчислення площі трикутника, побудованого на векторах a⃗  іb⃗ , приведених до одного початку:                            S=12 |⃗a×b⃗|.                                     (3.15)4. Обчислення кута між векторами a⃗  і b⃗ , приведеними доодного початку:                                                       sinφ=|⃗a× b⃗|
|⃗a|⋅|⃗b|.                                     (3.16)5. Фізичний зміст векторного добутку —  це  момент  сили F⃗  , прикладеної до точки   A  твердого тіла, відносно точки    B:                                          M⃗=B⃗A× F⃗ .                                  (3.17)Приклад 3.4   Дано координати вершин трикутника: A(2; 1; 0), B(3; -1; 2), C (13; 3; 10) . Знайти площу трикутника АВС.Розв'язання. A⃗B= i⃗−2 j⃗+2 k⃗ ; A⃗C=11 i⃗ +2 j⃗+10 k⃗ .
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            A⃗B× A⃗C=| i⃗ j⃗ k⃗1 −2 211 2 10|=|−2 22 10|i⃗−|1 211 10|j⃗+|1 −211 2 |k⃗=
=−24 i⃗ +12 j⃗+24 k⃗ .S=12 |⃗AB× A⃗C|= 12 √(−24)2+122+242= 12⋅12√4+1+4=18 кв.од.                     П  3.7   Мішаний  добуток  трьох  векторів,  його  властивості  ізастосування     Якщо два вектори a⃗   і  b⃗  множаться векторно, а одержанийвектор a⃗×b⃗ скалярно множиться на третій вектор  c⃗  , то такийдобуток трьох векторів a⃗×b⃗⋅⃗c називається мішаним.Геометричний зміст: Модуль мішаного добутку чисельно дорівнюєоб'єму  паралелепіпеда,  побудованого  на  векторах  a⃗ , b⃗ , c⃗ ,приведених до одного початку.Властивості мішаного добутку1)  При  круговій  перестановці   співмножників  мішаний  добуток  незмінюється,  при  перестановці  тільки  двох  співмножників,  мішанийдобуток змінює знак : a⃗ b⃗ c⃗= b⃗ c⃗ a⃗=c⃗ a⃗ b⃗=−b⃗ a⃗ c⃗=−c⃗ b⃗ a⃗=−a⃗ c⃗ b⃗ ,(випливає з геометричного змісту) .2) (a⃗+ b⃗) c⃗ d⃗=a⃗ c⃗ d⃗+ b⃗ c⃗ d⃗ .3) (ma⃗ )b⃗ c⃗=m(a⃗ b⃗ c⃗ ).4) a⃗ a⃗ b⃗=0, (мішаний добуток, який має хоча  б два рівних вектора,дорівнює нулю).Обчислення мішаного добутку: Якщо вектори задано в координатній формі:40

       
      



a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +b y j⃗+bz k⃗ ; c⃗=c x i⃗ +c y j⃗+cz k⃗ , , то                        (a⃗×b⃗)⋅⃗с=|a x ay azb x by bzcx c y c z| .                              (3.18)Доведення.a⃗× b⃗=| i⃗ j⃗ k⃗ax a y a zbx by bz|=|ay azby bz|i⃗−|ax azbx bz|j⃗+|ax a ybx b y|k⃗ .
(a⃗×b⃗)⋅⃗c=| i⃗ j⃗ k⃗a x ay azb x by bz|=|a y a zby bz|⋅c x−|ax azbx bz|⋅c y+|a x ayb x by|⋅c z=

=|
cx c y c zax ay azbx by bz|=|a x ay azb x by bzcx c y c z|.Приклад 3.5 Знайти мішаний добуток векторів:   a⃗= i⃗− j⃗+ k⃗ ; b⃗= i⃗ + j⃗+ k⃗ ; c⃗=2 i⃗ +3 j⃗+4 k⃗ .
(a⃗×b⃗)⋅⃗с=|1 −1 11 1 12 3 4|=4 .Застосування мішаного добуткуНагадаємо, якщо вектори задано в координатній формі:a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +by j⃗+bz k⃗ ; c⃗=c x i⃗ +c y j⃗+cz k⃗ ,  то (a⃗×b⃗)⋅⃗с=|a x ay azb x by bzcx c y c z| .1)  Об'єм  паралелепіпеда,  побудованого  на  векторах  a⃗ , b⃗ , c⃗ ,41

       
      



приведених до одного початку:                           V=|(a⃗× b⃗)⋅⃗с|=±|a x ay azbx b y bzc x cy cz|                          (3.19)(знак береться таким, щоб виконувалась умова V>0 ).2)  Об'єм трикутної піраміди,  побудованої на векторах  a⃗ , b⃗ , c⃗ ,приведених до одного початку:1.            v= 16 V=
16|(a⃗× b⃗)⋅⃗с|=±16|a x ay azbx b y bzc x cy cz|                        (3.20) (знак береться таким, щоб виконувалась умова v>0 ).3) Необхідна і достатня умови компланарності трьох векторів.  Відомо,  що  компланарні  вектора,  це  вектора,  що  лежать  упаралельних  площинах.  При  приведенні  до  одного  початку  всікомпланарні  вектори  лежать  в  одній  площині.  Отже  об'ємпаралелепіпеда,  побудованого на компланарних векторах a⃗ , b⃗ , c⃗ ,приведених  до  одного  початку,  дорівнює  нулю,  а  тому  і  мішанийдобуток цих векторів теж дорівнює нулю:                      (a⃗×b⃗)⋅⃗с=0 |

a x ay azb x by bzcx c y c z|=0.                           (3.21)   Приклад 3.6   Довести, що чотири точки лежать в одній площині: А(1; 2; -1), В(0; 1; 5), С(-1; 2; 1), D(2; 1; 3).  Розв'язання. Знаходимо координати векторів A⃗B , A⃗C , A⃗D :A⃗B=( xB−xA ; y B−y A ; zB−zA)=(−1 ;−1 ;6 ),A⃗C=(xC−x A ; yC−y A ; zC−zA)=(−2 ; 0 ;2 ) ,
AD=x D−x A ; y D−y A ; zD−zA =1 ;−1 ; 4 .42

       
      



Знаходимо мішаний добуток цих векторів:
( A⃗B×A⃗C )⋅⃗AD=|

−1 −1 6
−2 0 21 −1 4|=−1| 0 2

−1 4|−(−1)|−2 21 4|+
+6|−2 01 −1|=−1 (0+2)+1 (−8−2)+6 (2−0)=−2−10+12=0.Вектори компланарні, бо їх мішаний добуток дорівнює нулю. Отжезадані чотири точки лежать в одній площині.Література: [1-5, 8]

Лекція 4. Елементи аналітичної геометріїП 4.1 Найпростіші задачі аналітичної геометріїАналітична  геометрія  —  це  розділ  математики,  що  вивчаєгеометричні об'єкти засобами алгебри на основі методу координат.До найпростіших задач аналітичної геометрії відносяться наступні: 1) Відстань між  точками:  |AB|=|⃗AB|= √( xB−x A)2+( yB−y A)2+(zB−z A)2 .                   (4.1)2) Поділ відрізка у даному відношенні    Знайдемо координати точки M ( x ; y ; z) , що ділить відрізок  AB, де   А(х А ; у А ; zA) і B(х B ; уB ; zB ) ,  у  відношенні λ=
|AM|
|MB|.Вектори  A⃗M , M⃗B  і A⃗B    колінеарні. Отже, A⃗B=λ⋅⃗MB .43

       
      



   Звідки, з врахуванням того, що r⃗ A=( x A ; y A ; zA); r⃗ B=(x B ; y B ; zB) ; r⃗=r⃗M=(x ; y ; z) ; A⃗M= r⃗− r⃗A ;M⃗B= r⃗B− r⃗ ; r⃗− r⃗A=λ⋅( r⃗B− r⃗ ); r⃗+λ⋅⃗r=r⃗ A+λ⋅r⃗ B ,одержимо                                              r⃗= r⃗A+λ r⃗B1+λ .                                    (4.2)    З цієї векторної рівності випливають три скалярні:                                    x= x A+λ x B1+λ ;   y= y A+λ y B1+λ ;   z= z A+λ zB1+λ .           (4.3)  Якщо точка  M ділить відрізок AB навпіл, то λ=1 і                    x= x A+ xB2 ;   y= y A+ yB2 ;   z= z A+zB2 .                      (4.4)3) Паралельне перенесення осей координат.   Нехай у просторі задана декартова прямокутна система координатOxyz і введена нова система координат О' x ' y ' z ' з початком у точціO' (xo ; yo ; zo) і  осями  паралельними  відповідним  осям  староїсистеми координат і однаково напрямленими з ними. Тоді:     x= xo+ x ' ; y= yo+ y ' ; z= zo+z ' .                           (4.5)П 4.2 Поняття про рівняння лінії на площині і поверхні у просторі        Нехай на площині введена система координат Оху.    Рівнянням даної лінії на площині називається таке рівняння  F(x,y)= 0    з двома змінними, якому задовольняють координати кожноїточки, що лежить на цій лінії,  і  не задовольняють координати ніякої44

       
      



точки, що не лежить на ній.     Нехай у просторі введена система координат Охуz.      Рівнянням даної  поверхні  у просторі називається таке рівнянняF ( x , y , z)=0 з трьома змінними, якому задовольняють координатикожної  точки,  що  лежить  на  цій  поверхні,  і  не  задовольняютькоординати ніякої точки, що не лежить на ній.  Лінія (поверхня) називається алгебраїчною, якщо у деякій декартовійсистемі координат вона визначається алгебраїчним многочленом.  Алгебраїчна  лінія  (поверхня)  називається  лінією  (поверхнею)порядку  n ,  якщо  у  деякій  декартовій  системі  координат  вонавизначається алгебраїчним многочленом порядку n .П 4.3 Рівняння кола і сфери   Розглянемо  приклади  знаходження  рівняння  лінії  на  площині  іповерхні у просторі по їх заданим геометричним властивостям.   1. Знайти рівняння геометричного місця точок на площині L , кожна зяких відстоїть від точки С ( хс , у с) на однаковій відстані R.Розв'язання. Нехай  точка  M (x , y)∈L .  Тоді
|CM|=|⃗CM|= √( x−xC)2+(y−yC)2 . Але за умовою ∣CM∣=R . Отже
√( x− xC)2+(y−yC)2=R . Звідки                                            (x−xC)2+( y−yC)2=R2. .                        (4.6)   Ця алгебраїчна лінія другого порядку є рівнянням кола з центром уточці С ( хс , у с) і радіусом рівним R .    2. Знайти рівняння геометричного місця точок у просторі P , кожна зяких відстоїть від точки С ( хс , у с , z c) на однаковій відстані R .  Розв'язання. Нехай  точка  M (x , y , z)∈P .  Тоді
|CM|=|⃗CM|= √(x−xC)2+(y−yC)2+(z−zC)2 .  Але  за  умовою
∣CM∣=R . Отже, √( x− xC)2+(y−yC)2+( z−zC)2=R . Звідки                                       (x−xC)2+( y−yC)2+(z−zC)2=R2. .            (4.7) Ця  алгебраїчна  поверхня   другого  порядку  є  рівнянням  сфери  з45

       
      



центром у точці С ( хс , у с , z c) і радіусом рівним R.П 4.4  Пряма лінія на площині (пряма в R2 )    Нехай на площині введена декартова прямокутна система координатOxy і задана пряма лінія  l .   4.4.1 Нормальний вектор прямої.   Векторне і  загальне рівнянняпрямої.  Рівняння прямої  у відрізках.  Рівняння прямої  з  кутовимкоефіцієнтом   Нормальним вектором прямої називається будь-який ненульовийвектор n⃗=(A; B) , перпендикулярний до даної прямої.       Візьмемо  довільну  точку  M 0 ( x0 ; y0)∈l .  Всі  точки  прямоїM ( x ; y )∈l ,  і  тільки  вони,  мають   властивість,  що  векториM⃗ 0 M і  n⃗=(A; B) перпендикулярні,  отже,  їх  скалярний добутокдорівнює нулю :  M⃗ 0 M⋅⃗n=0 .  Враховуючи,  що  M⃗ 0 M= r⃗− r⃗0 ,  де  r⃗=(x , y); r⃗0=(x 0 ; y 0) —радіус-вектори  точок  M ( x ; y )∈l і   M 0 (x0 ; y0)∈l ,  одержимовекторне  рівняння  прямої,  що  проходить  через  задану  точкуM 0( x0 ; y0) перпендикулярно вектору n⃗=(A; B) :                                               ( r⃗−r⃗o)⋅⃗n=0 .                                   (4.8)  Координатна форма цього  рівняння називається рівнянням  прямої,що  проходить  через  задану  точку  M 0( x0 ; y0) перпендикулярновектору n⃗=(A; B) :                                                    A( x−x 0)+B ( y−y 0)=0 .                            (4.9)   Позначимо   −A x0−B y 0=С . Одержимо  загальне  рівнянняпрямої:                                          A x+B y+C=0 .                                      (4.10)   Якщо всі  коефіцієнти  загального рівняння прямої відмінні від нуля,то воно називається повним,   інакше — неповним.46

       
      



  Якщо A=0 ,    то пряма паралельна осі Ох;  якщо   B=0,    то прямапаралельна осі Оy;    якщо  C=0 ,    то пряма проходить через початоккоординат.   Розглянемо  повне  загальне  рівняння  прямої:   A x+B y+C=0 .Запишемо його так:x
−C / A+ y

−C /B=1.  Позначимо : a=−CA ; b=−CB .Одержимо рівняння прямої у відрізках:                                             xa + yb=1.                                       (4.11)Пряма  проходить  через  точки  M 1 (a; 0); M 2 (0 ;b ) і  відтинає  відосей координат відрізки  |OM 1|=|a|; |OM 2|=|b|.     Якщо у загальному  рівнянні прямої:  A x+B y+C=0  коефіцієнтB≠0 , то  y=− AB x−CB . Позначимо : k=−AB ; b=−CB .Одержимо рівняння прямої  з кутовим коефіцієнтом:                                         y=k x+ b .                                   (4.12) Коефіцієнт  k називається  кутовим коефіцієнтом прямої  і  дорівнюєтангенсу кута φ , який утворює пряма з додатним напрямом осі Ox:k=tg φ. .  Нагадаємо,  що  кут  відраховується  проти  годинниковоїстрілки. Пряма  проходить через точку M 1(0 ;b ) .Нехай задано рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом:   y=k x+b івідомо,  що  пряма  проходить  через  точку   M 0 (x0 ; y0) .  Тодіy0=k x0+b .  Після виключення  параметра  b  ,  одержимо  рівнянняпрямої,  що проходить через задану точку  M 0 ( x0 ; y0) з заданимкутовим коефіцієнтом k :                                             y− y0=k (x−x0).                               (4.13)47

       
      



4.4.2    Напрямний  вектор  прямої.   Векторне  рівняння  прямої.Параметричні і канонічне рівняння прямої.  Рівняння прямої, щопроходить через дві задані точки     Нехай   на   площині   введена   декартова   прямокутна  системакоординаті Oxy  і задана пряма лінія l .    Напрямним вектором  прямої на площині  називається будь якийненульовий вектор q⃗=(l ; m) ,  паралельний до даної прямої.    Візьмемо  довільну  точку  M 0 ( x0 ; y0)∈l .  Всі  точки  прямоїM ( x ; y )∈l і тільки вони мають  властивість, що вектори  M⃗ 0 M іq⃗=(l ; m) колінеарні,  отже, M⃗ 0 M=t⋅⃗q , t∈ℝ .  Враховуючи,  щоM⃗ 0 M= r⃗− r⃗0 , де r⃗=(x , y); r⃗0=(x 0 ; y 0) — радіус-вектори точокM ( x ; y )∈l і  M 0( x0 ; y0)∈l , одержимо: 
( r⃗−r⃗o)=t⋅⃗q , t∈ℝ .Звідки:                                          r⃗=r⃗o+t⋅⃗q , t∈ℝ .                              (4.14) Це  векторне  рівняння  прямої, що проходить через  задану точкуM 0 ( x0 ; y0) паралельно напрямному вектору q⃗=(l ; m) . Координатна форма цього  рівняння називається  параметричнимирівняннями   прямої,  що  проходить  через  задану  точкуM 0( x0 ; y0) паралельно  напрямному вектору q⃗=(l ; m) :                                 {x= x0+ l t ;y=y0+mt ; t∈ℝ.                          (4.15)Якщо з цих рівнянь виключити параметр  t  , одержимо канонічнерівняння прямої при умові, що (l≠0, m≠0) :                                         x−x0l =

y− y0m .                              (4.16)
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Рівняння  прямої,  що  проходить  через  дві  задані  точкиM 1 (x 1 ; y1)  і  M 0 ( x2 ; y2) одержимо  з  канонічного  рівняння,якщо  за  напрямний  вектор  прямої  приймемо  векторq⃗=(l ; m)=⃗M 1 M 2=(x2−x1 ; y2− y1) :                                     x−x 1x 2−x1= y− y1y 2− y1 .                             (4.17)  4.4.3  Координати точки перетину двох непаралельних прямих.Відстань від точки до прямоїДля  того,  щоб  знайти  координати  точки  перетину  двохнепаралельних прямих, потрібно сумісно розв'язати їх рівняння:                                   {A1 x+B1 y+C 1=0 ;A2 x+B2 y+C 2=0.                                   (4.18)    Відстань від точки M 0( x0 ; y0) до прямої  l : A x+B y+C=0знаходиться за формулою:                                          d=|A⋅x0+B⋅y0+C|
√A2+B2 .                           (4.19)   Доведемо  цю  формулу.  Нехай  точка  M ( x , y )∈l . Розглянемовектор M⃗ 0 M=(x−x0 ; y− y0) . Абсолютна величина його проекції нанормальний вектор прямої n⃗=(A; B) дорівнює шуканій відстані d:d=|прn⃗ M⃗ 0 M|=|⃗n⋅⃗M 0 M|

|⃗n| =
|A(x−x0)+B( y− y0)|

√A2+B2 =

=
|(Ax+By+C)−(A x0+B y0+C)|

√A2+B2 .Звідки d=|A⋅x0+B⋅y0+C|
√A2+B2 , бо  A x+B y+C=0 . 4.4.4  Кут  між  двома  прямими.  Умови  паралельності  іперпендикулярності двох прямих 49

       
      



А.  Нехай дано дві прямі загальними рівняннями:A1 x+B1 y+C1=0 ; A2 x+B2 y+C 2=0 .Кут між двома прямими визначається як кут між їх нормальнимивекторами: n⃗1=(A1 ; B1), n⃗2=(A2 ; B2):                      cosφ= n⃗1⋅n⃗2
|⃗n1|⋅|⃗n2|= A1 A2+B1 B2

√A12+B12⋅√A22+B22 .                      (4.20)Умова перпендикулярності двох прямих:                                           A1 A2+B1 B2=0.                               (4.21)Умова паралельності двох прямих:                                                   A1A2= B1B2 .                                       (4.22)Б.  Нехай  дві прямі задано рівняннями з кутовими коефіцієнтами:y=k1 x+b1 ; y=k 2 x+b2 . Їх  кутові  коефіцієнти:   k 1=tg φ1  іk 2=tg φ2 . З тригонометрії відомо, що tg (φ2−φ1)= tg φ2−tg φ11+tg φ2 tg φ1 .   Отже, кут φ  між двома прямими визначається за формулою:                          tg φ=tg (φ2−φ1)= k 2−k 11+k 2 k 1 .                       (4.23)Гострий кут φ  між двома прямими визначається за формулою:                                          tg φ=|k 2−k 11+k 2 k 1| .                               (4.24) Умова паралельності двох прямих: 50

       
      



                                               k 1=k 2 .                                          (4.25)Умова перпендикулярності двох прямих:                                               k 1=− 1k 2 .                                     (4.26)B.  Нехай дві прямі задано так, що відомими є їх напрямні векториq⃗1=(l1 ; m1) , q⃗2=(l2 ;m2) , наприклад, канонічними рівняннями:x−x1l1 =
y− y1m1 ; x−x2l 2 =

y− y2m2 .         Кут між двома прямими визначається як кут між їх напрямними                    векторами: q⃗1 , q⃗2 :                            cosφ= q⃗1⋅q⃗2
|⃗q1|⋅|⃗q2|= l1 l 2+m1 m2

√l12+m12⋅√l 22+m22 .             (4.27)Умова перпендикулярності двох прямих:                                                  l1 l2+m1 m2=0.                              (4.28)Умова паралельності двох прямих:                                                    l1l 2=m1m2 .                                       (4.29)
Приклад 4.1   Дано координати вершин трикутника A,B,C:А (0 ; 3), В (2 ; 13), С (10 ; 9). Знайти: а)  рівняння медіани АM та її довжину; б)   рівняння сторони АВ;  в)   рівняння  висоти СD, опущеної з вершини С на сторону АВ та її довжину. Розв'язання  а)  Рівняння медіани АМ: 51

       
      



x M= xB+x C2 =
2+102 =6 ; yM= yB+yC2 =

13+92 =11;x−x Ax M−x A= y−y AyM−y A ; x−06−0= y−311−3 ;  4 x−3 y+9=0.Її довжину знаходимо як відстань між точками А і M:
|AM|=√( x M−x A)2+( y M−y A)2=√(6−0)2+(11−3)2=10.б) Рівняння сторони АВ:x−x Ax B−x A= y−y AyB−y A ; x−02−0= y−313−3 ; x2= y−310 ;5 x10 = y−310 ; 5 x−y+3=0.в) Рівняння висоти CD:         За напрямний вектор висоти приймаємо нормальний вектор        прямої АВ :        n⃗=(5 ;−1) .  q⃗=(l ; m)= n⃗=(5 ;−1); l=5 ; m=−1.       Параметричні рівняння висоти:

{x= xC+ l t ;y=yC+mt .   {x=10+5t ;y=9−t ;  де (t∈ℝ).  Довжину висоти  СD визначаємо як відстань від точки С до прямої АВ  :d=|A xC+B yC+C|
√(A)2+(B)2 =

|5⋅10−1⋅9+3|
√52

+(−1)2 =
44
√26=8,63.  Література: [1-5, 8].
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Лекція 5. Елементи аналітичної геометрії (продовження)  П 5.1 Площина в R3 . Нормальний вектор площини.  Векторне ізагальне рівняння площини. Рівняння площини у відрізках     Нехай у просторі   R3  введена  декартова  прямокутна системакоординат Oxyz і задана площина Р. Нормальним  вектором  площини називається  будь-якийненульовий  вектор  n⃗=(A; B ;C ) ,   перпендикулярний  до  даноїплощини.   Візьмемо довільну точку  M 0( x0 ; y0 ; z0)∈P .  Всі точки площиниM (x ; y ; z)∈P і  тільки  вони?  мають   властивість,  що  векториM⃗ 0 M і  n⃗=(A; B ;C ) перпендикулярні,  отже,  їх  скалярнийдобуток  дорівнює  нулю  :   M⃗ 0 M⋅⃗n=0 .    Враховуючи,  щоM⃗ 0 M= r⃗− r⃗0 , де r⃗=(x ; y ; z) ; r⃗ 0=( x0 ; y0 ; z0) — радіус-векториточок    M (x ; y ; z)∈P і M 0 ( x0 ; y0 ; z0)∈P ,  одержимо  векторнерівняння  площини, що  проходить  через  задану  точкуM 0 ( x0 ; y0 ; z0)∈P перпендикулярно вектору n⃗=(A; B ;C ) :                                      ( r⃗−r⃗o)⋅⃗n=0 .                                     (5.1)Координатна  форма  цього   рівняння  називається  рівняннямплощини,  що  проходить  через  задану  точку  M 0 ( x0 ; y0 ; z0)∈Pперпендикулярно вектору n⃗=(A; B ;C ) :                         A( x−x 0)+B ( y−y 0)+C ( z−z 0)=0 .                 (5.2)Позначимо  −A x0−B y 0−Сz 0=D. Одержимо  загальне  рівнянняплощини:                               A x+B y+C z+D=0 .                              (5.3)Якщо всі   коефіцієнти  загального рівняння площини  відмінні від53

       
      



нуля , то воно називається повним,   інакше — неповним.Якщо   A=0 , то площина  паралельна осі Ох;  якщо B=0, то площинапаралельна осі Оy; якщо C=0,    то площина  паралельна осі Оz ;якщоD=0, то площина  проходить через початок координат.    Розглянемо повне рівняння площини:  A x+B y+C z+D=0 .Запишемо його так: x
−D /A+ y

−D / B+ z
−D /C=1. Позначимо : a=− DA ; b=−DB ; c=− DC .Одержимо рівняння  площини  у відрізках:                                  xa + yb + zc=1.                                       (5.4)Площина проходить через точки M 1(a; 0 ;0 ), M 2 (0 ; b; 0) , M 3(0 ;0 ; c) і відтинає від осей координат відрізки  |OM 1|=|a|, |OM 2|=|b|, |OM 3|=|c|.П 5.2 Перетин площин. Відстань від точки до площини. Кут міждвома  площинами.  Умови  паралельності  і  перпендикулярностідвох площин. Рівняння площини, що проходить через три заданіточки       Нехай дано три площини загальними рівняннями:A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ; A2 x+B2 y+C 2 z+D 2=0 ;A3 x+B3 y+C3 z+D3=0 .5.2.1 Для  того,  щоб  знайти  координати  точки  перетину  трьохплощин,  потрібно  сумісно  розв'язати  їх  рівняння.  При  цьомувизначник системи повинен бути відмінним від нуля.
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      {A1 x+B1 y+C1 z+D1=0,A2 x+B2 y+C2 z+D2=0,A3 x+B3 y+C3 z+D3=0.         Δ=|
A1 B1 C1A2 B2 C2A3 B3 C3|≠0.       (5.5)   5.2.2 Відстань від точки до площини. Нормальна форма  рівнянняплощиниВідстань d  від точки M 0 ( x0 ; y0 ; z0) до площиниA x+B y+Cz+D=0:                            d=|A⋅x0+B⋅y0+C z0+D|

√A2+B2+C 2 .                              (5.6)  Доведемо цю формулу. Нехай точка  M (x , y , z)∈P . Розглянемовектор  M⃗ 0 M=(x−x0 ; y− y0 ; z−z0). Абсолютна  величина  йогопроекції  на  нормальний  вектор  площини n⃗=(A; B ;C ) дорівнюєшуканій відстані d:d=|прn⃗ M⃗ 0 M|=|⃗n⋅⃗M 0 M|
|⃗n| =

|A(x−x0)+B( y− y0)+C ( z−z 0)|
√A2+B2+C2 =

=
|(Ax+By+Cz+D)−(A x 0+B y0+Cz0+D)|

√A2+B2+C2 .Звідки d=|A⋅x0+B⋅y0+C z0+D|
√A2+B2+C 2 , бо A x+B y+C z+D=0 .Зауваження. Вираз  F ( x0 , y 0 , z0)=|A⋅x0+B⋅y 0+C z0+D| з  точністюдо  знака  пропорційний  відстані  від  точки   M 0 ( x0 ; y0 ; z0) доплощини F ( x , y , z)=A x+B y+Cz+D=0 .Коефіцієнт пропорційності

±|n|=±√A2+B2+C 2 .  Якщо   |n|=√A2+B2+C 2=1 ,  тоA⋅x0+B⋅y0+C z0+D буде рівне з точністю до знака відстані від точкиM 0( x0 ; y0 ; z0) до площини A x+B y+C z+D=0 . У цьому випадкукажуть, що загальне рівняння площини задано у  нормальній формі.Щоб одержати нормальну форму загального рівняння площини, йогослід  помножити  на  нормувальний  множник  μ= ±1
√A2+B2+C 2 . При55

       
      



цьому знак нормувального множника  вибирають протилежним знакувільного члена D .   Аналогічно, щоб одержати нормальну форму загального рівнянняпрямої в  R2 ,   його  слід  помножити  на  нормувальний  множник
μ= ±1
√A2+B2 . При цьому знак нормувального множника  вибираютьпротилежним знаку вільного члена C .5.2.3 Кут між двома площинамиA1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ; A2 x+B2 y+C 2 z+D 2=0визначається  як  кут  між  їх  нормальними  векторами:n⃗1=(A1 ; B1 ;C1) , n⃗2=(A2 ; B2 ;C2):cosφ= n⃗1⋅n⃗2

|⃗n1|⋅|⃗n2|= A1 A2+B1 B2+C1 C2
√A12+B12+C12⋅√A22+B22+C 22 .                    (5.7)Умова перпендикулярності двох площин:                                A1 A2+B1 B2+C 1C 2=0.                                     (5.8)Умова паралельності двох площин: A1A2= B1B2=C1C 2 .                                     (5.9)5.2.4  Рівняння  площини,  що проходить  через  три  задані  точкиM 1 (x 1 ; y1 ; z1) , M 2 ( x2 ; y2 ; z 2) , M 3 (x 3 ; y3 ; z3)Нехай  точка  M (x ; y ; z)∈P -  довільна  точка  площини  P.  Цяточка  належить   площині  тоді  і  лише  тоді,  коли  векториM⃗ 1 M , M⃗ 1 M 2 , M⃗ 1 M 3 компланарні.  Отже,  шукане  рівняннямає вид:
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    |x−x1 y−y1 z−z1x2−x1 y2−y1 z 2−z 1x3−x1 y3−y1 z 3−z1|=0 .                          (5.10)Розкривають  цей визначник  по елементам верхнього рядка. П  5.3   Взаємне  розміщення  точки  і  прямої  в  R2 та  точки  іплощини в R3      Нехай на площині введена декартова прямокутна система координатOxy і  задана  пряма  лінія  l    своїм  загальним  рівнянням:A x+B y+C=0 . Позначимо F ( x , y)=A x+B y+C .Для всіх точок прямої M (x , y)∈l , і тільки для них, F ( x , y)=0.  Якщо  ж точка  M (x , y)∉l ,  то  для  неї   або  F ( x , y)>0 ,   абоF ( x , y)<0 .  Кажуть,  що  пряма  l   розбиває  площину  на  двіпівплощини: одна з них визначається як множина точок  M ( x , y) ,для яких  F ( x , y)>0 , вона називається  додатною півплощиною; адруга,  як множина точок M (x , y) ,    для яких  F ( x , y)<0 , вонаназивається  від'ємною півплощиною.  При  переході  до  якого-небудьіншого рівняння  тієї ж прямої, обидві півплощини можуть залишитисянезмінними або помінятися місцями. Якщо  точки   M 1(x 1 , y1) і   M 2( x2 , y2) лежать  у  різнихпівплощинах, то відрізок [M 1 ; M 2]     перетинає цю пряму,  якщо жвказані  точки       лежать  в  одній  півплощині,  то  у  цій  півплощинілежить і весь відрізок [M 1 ; M 2]   .   Аналогічно, нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутнасистема  координат  Oxyz і  задана  площина   P   своїм  загальнимрівнянням:  A x+B y+C z+D=0 . ПозначимоF ( x , y , z)=A x+B y+C z+D .  Для  всіх  точок  площини  M (x , y , z)∈P , і  тільки  для  них,F ( x , y , z)=0 .  Якщо ж точка   M (x , y , z)∉P ,  то для неї   абоF ( x , y , z)>0 ,   або    F ( x , y , z)<0 .  Кажуть,  що  площина  Pрозбиває простір  на два півпростори:  один з  них визначається  якмножина точок  для яких  F (x , y , z)>0 , він називається  додатнимпівпростором; а другий, як множина точок M (x , y , z) ,    для якихF ( x , y , z)<0 ,  називається  від'ємним півпростором. При переході57

       
      



до якого-небудь іншого рівняння  тієї ж площини, обидва півпросториможуть залишитися незмінними або помінятися місцями.Якщо  точки   M 1(x 1 , y1 , z1) і   M 2( x2 , y2 , z 2) лежать  у  різнихпівпросторах, то відрізок [M 1 ; M 2]     перетинає цю площину,  якщож вказані точки  лежать у одному півпросторі, то у цьому півпросторілежить і весь відрізок [M 1 ; M 2]   .П 5.4    Пряма в R3 .  Напрямний  вектор  прямої.   Векторнерівняння  прямої.  Параметричні  і  канонічні  рівняння  прямої.Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки   Нехай  у  просторі   R3  введена  декартова  прямокутна  системакоординат Oxyz  і задана пряма лінія l.  Напрямним вектором  прямої  у просторі  R3   називається будьякий ненульовий вектор q⃗=(l ; m ;n) , паралельний до даної прямої.    Візьмемо  довільну  точку   M 0(x 0 ; y0; z0)∈l . Всі  точки  прямоїM ( x ; y ; z)∈l , і  тільки  вони,  мають   властивість,  що  векториM⃗ 0 M і q⃗=(l ; m ;n) колінеарні; отже, M⃗ 0 M=t q⃗ , t∈ℝ .Враховуючи, що  M⃗ 0 M= r⃗− r⃗ 0 , де  r⃗=(x ; y ; z) ; r⃗ 0=( x0 ; y0 ; z0)—  радіус-вектори  точок   M (x ; y ; z)∈l і    M 0 ( x0 ; y0 ; z0)∈l ,одержимо  ( r⃗−r⃗o)=t⋅⃗q , t∈ℝ .Звідки:                r⃗=r⃗ o+t⋅⃗q , t∈ℝ .                                 (5.11)  Це векторне рівняння прямої, що проходить через задану точкуM 0( x0 ; y0 ; z0)∈l паралельно напрямному вектору : q⃗=(l ; m ;n) Координатна форма цього  рівняння називається  параметричнимирівняннями  прямої, що проходить через  точку M 0 ( x0 ; y0 ; z0)∈lпаралельно  напрямному вектору q⃗=(l ; m ;n) :
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       {x=x 0+l t ;y=y0+m t ;z=z0+n t ; t∈ℝ.                             (5.12) Якщо  з  цих  рівнянь  виключити  параметр  t ,  то  одержимоканонічні рівняння прямої при умові, що (l≠0 ; m≠0 ;n≠0) :        x−x0l =
y− y0m =

z−z0n .                            (5.13)Рівняння  прямої,  що  проходить  через  дві  задані  точкиM 1(x 1 ; y1 ; z1)  і  M 0( x2 ; y2 ; z2) одержимо  з  канонічногорівняння, якщо за напрямний вектор прямої приймемо вектор q⃗=(l ; m ;n)=M⃗ 1 M 2=(x2−x1 ; y2− y1 ; z 2−z 1) :  x−x 1x 2−x1= y− y1y 2− y1= z−z 1z2−z1 .                          (5.14)    Пряма у просторі може бути визначена загальним рівнянням, якперетин двох непаралельних      площин:         {A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ;A2 x+B2 y+C2 z+D 2=0.                        (5.15)П  5.5  Кут  між  двома  прямими.  Умови  паралельності  іперпендикулярності двох прямихНехай  дві  прямі  задано  так,  що  відомими  є  їх  напрямні  вектори,наприклад, канонічними рівняннями:   x−x1l1 =
y− y1m1 =

z−z1n1 ; x−x2l 2 =
y− y2m2 =

z−z2n2 .      (5.16)Кут між двома прямими  визначається як кут між їх напрямнимивекторами q⃗1=(l1 ; m1 ; n1) , q⃗2=(l2 ;m2 ;n2) :59

       
      



          cosφ= q⃗1⋅q⃗2
|⃗q1|⋅|⃗q2|= l1 l2+m1 m2+n1 n2

√l12+m12+n12⋅√l22+m22+n22 .           (5.17)Умова перпендикулярності двох прямих:l1 l2+m1 m2+n1 n2=0.                             (5.18)Умова паралельності двох прямих: l1l 2=m1m2= n1n2 .                                 (5.19)П 5.6 Пряма і площина у просторі R3Нехай  у  просторі  задана  площина  загальним  рівняннямA x+B y+C z+D=0 і пряма параметричними рівняннями:            {x=x0+l t ;y=y0+mt ;z=z0+n t ; t∈ℝ.                                        Тоді  нормальний  вектор  площини n⃗=(A; B ;C ) і  напрямнийвектор прямої  q⃗=(l ; m ;n) .Так як кут   φ    між прямою і площиною буде доповнювальнимдо  кута  β  між  нормальним  вектором  площини  і  напрямнимвектором прямої, то кут між прямою і площиною визначається заформулою:            sinφ= |Al+B m+C n|
√A2+B2+C2⋅√l2+m2+n2 .            (5.20)Умова паралельності прямої і площини:  q⃗⊥ n⃗⇔ A l+B m+C n=0.                   (5.21)  Умова перпендикулярності прямої і площини: q⃗∥n⃗⇔ Al = Bm=Cn .                           (5.22)60

       
      



 Щоб  знайти координати  точки  перетину  прямої  і  площини,сумісно розв'язують їх  рівняння.  У випадку,  коли рівняння площинизагальне,  а  рівняння  прямої  параметричні,  система  розв'язуєтьсяметодом виключення при умові, що пряма і площина  не паралельні:A l+B m+C n≠0. Спочатку знаходять значення параметру  t :             t=− A x0+B y 0+C z0+DAl+B m+C n ,                       (5.23) а  потім  за  допомогою  параметричних  рівнянь  прямої  координатиточки перетину прямої і площини. Якщо t=0 ,то точка  M ( x0 ; y0 ; z 0)лежить на площині.Завдання 5.1 Дано координати вершин піраміди: А1 (2; -1; 2),     А2 (1; 2; -1),   А3 (3; 2; 1), А4 (-4; 2; 5). Знайти:  а)   рівняння площини, що проходить через точки  А1 , А2,  А3 ;б)  рівняння та довжину висоти, опущеної з вершини А4 на грань  А1 А2,А3Розв'язання. Знаходимо вектори:A⃗1 A2=(−1 ; 3 ;−3), A1 A3=1;3 ;−1 .а) Знаходимо векторний добуток:
A1 A2×A1 A3=∣i j k

−1 3 −31 3 −1∣=∣3 −33 −1∣i−∣−1 −31 −1∣j∣−1 31 3∣k=
=6i−4j−6k .Нормальний вектор площини: n=A1 A2×A1 A3=6i−4j−6k .Рівняння площини: A x−x A1B y−y A1C z−zA1=0 ; 6 x−2−4  y1−6z−2 =0 ;  3 x−2 y−3z−2=0.б)  Рівняння висоти, проведеної з вершини A4 до грані A1 A2 A3   :61

       
      



За напрямний вектор висоти приймаємо нормальний вектор площиниA1 A2 A3 : q=l ; m ; n=n=6 ;−4 ;−6 ; l=6;  m= -4;  n= - 6.    Параметричні рівняння висоти:
{
x=x A4l t ;y=y A4mt ;z=zA4nt.    {x=−46 t ;y=2−4 t ;z=5−6 t. де t∈ℝ .Довжину висоти знаходимо як відстань від точки А4 (-4; 2; 5) до площини, що проходить через точки A1 A2 A3 , рівняння якої3 x−2 y−3 z−2=0 було знайдено вище.Як  відомо,  відстань  від  точки  М  x0 , y0 , z0 до  площини,  заданоїзагальним рівнянням AxByCzD=0 знаходиться за формулою:d=∣Ax0By0Cz0D∣

A2B2C2 .Отже довжина висоти: d=∣3⋅−4−2⋅2−3⋅5−2∣
32−2 2−32 =

33
22≈7,04.П 5.7   Канонічні рівняння  еліпса,  гіперболи і параболи та їхрівняння з осями, паралельними осям координат  5.7.1   Еліпс   Еліпсом називається геометричне місце точок площини,  для якихсума відстаней від двох фіксованих точок F1   і F 2   цієї площини,що називаються фокусами, є величина стала.  Якщо позначити цю сталу  2a ,  відстань між фокусами  2с  іввести  прямокутну  декартову  систему  координат  так,  щоб  фокуси62

       
      



лежали на осі Ох симетрично відносно початку координат, то рівнянняеліпса  має вид:        √( x+c)2+ y 2+√(x−c )2+ y2=2 a .                     (5.24)Його можна спростити шляхом позбавлення від радикалів і звести доканонічного виду:       x 2a2+ y 2b2=1 , де b2=a2−c2 ; (b>0).             (5.25)Фокуси еліпса мають координати: F1 (−c ;0)   і F 2(c ;0) .Ексцентриситетом еліпса називається величина  e= ca .                                              (5.26)Для еліпса 0<e<1 . Якщо c=0 еліпс перетворюється в коло. Для кола e=0 ; a=b=R .Канонічне рівняння кола:      x2+ y2=R2 .                                    (5.27)Для  планет  Сонячної  системи,  які,  як  відомо,  рухаються  поеліптичним  орбітам,  самий  маленький   ексцентриситет  має  орбітаВенери  (0,0068),  наступний  по  величині  ексцентриситет  у  Нептуна(0,0086),  потім  у  Землі  (0,0167).  Найбільший   ексцентриситет  уПлутона  (0,253).  Однак  ексцентриситети  планет   не  йдуть  ні  в  якепорівняння  з  ексцентриситетами  комет.  Так  комета  Галлея  маєексцентриситет 0,967. Такі цікаві дані наводяться у енциклопедичнихсловниках [6;7].Параметричні рівняння еліпса: x=acos t ; y=b sin t ; 0⩽t⩽2π .                      (5.28)Параметричні рівняння кола: x=R cos t ; y=R sin t ; 0⩽t⩽2π .                  (5.29)Рівняння еліпса з осями паралельними осям координат і центром у точці C ( x0 ; y 0):          ( x−x0)2a2 +
( y− y0)2b2 =1 .                               (5.30)63

       
      



 Відповідне рівняння кола:                          ( x−x0 )2+( y− y0)2=R2 .                             (5.31)  Площа фігури, що обмежена еліпсом:  S=πab .   Площа круга:  S=π R2 .   Довжина кола  L=2π R .    5.7.2 Гіпербола   Гіперболою називається геометричне місце точок площини, для якихабсолютна величина різниці відстаней від двох фіксованих точок F1і F 2   цієї площини, що називаються фокусами, є величина стала.Якщо позначити цю сталу  2a ,  відстань між фокусами  2с ,  іввести  прямокутну  декартову  систему  координат  так,  щоб  фокусилежали на осі Ох  симетрично відносно початку координат, то рівняннягіперболи  має вид:                   |√( x+c)2+ y 2−√(x−c)2+ y2|=2a .                        (5.32)Його можна спростити шляхом позбавлення від радикалів і звести доканонічного виду:  x 2a2− y 2b2=1 , де b2=c2−a2 ; (b>0).               (5.33)Фокуси гіперболи мають координати: F1 (−c ;0)   і F 2(c ;0) .Ексцентриситетом гіперболи називається величина  e= ca .                                         (5.34)Для гіперболи e>1 .Рівняння гіперболи з осями паралельними осям координат і центром уточці C ( x0 ; y 0):     (x−x0)2a2 −
( y− y0)2b2 =1 .                             (5.35)5.7.3 Парабола 64

       
      



Параболою називається геометричне місце точок площини, для яких  відстань від деякої фіксованої точки  F   цієї площини, що називається фокусом, дорівнює відстані до деякої фіксованої прямої цієї площини, що називається директрисою.  Введемо прямокутну декартову систему координат так,  щоб фокуслежав на осі Ох, вісь Ох була перпендикулярна директрисі і перетиналаїї в точці  D, а початок координат співпав з серединою відрізка   FD .Позначимо |FD|= p .Рівняння параболи має вид:             √( x− p/2)2+ y 2= p2 + x .                     (5.36)Після спрощення одержимо канонічне рівняння параболи: y2=2 p x .                                    (5.37)Рівняння параболи при паралельному переносі осей координат з початком у точці C ( x0 ; y 0):                                                     ( y−y 0)2=2 p (x−x0).                        (5.38)П 5. 8 Дослідження геометричних властивостей еліпса, гіперболи іпараболи5.8.1   ЕліпсКанонічне рівняння еліпса:  x 2a2+ y 2b2=1.Так як змінні х і у входять в канонічне рівняння еліпса тільки в парнихстепенях,  то  звідси  випливає,  що  еліпс  має  дві  осі  симетрії,  щоспівпадають  з  осями  координат,  і  центр  симетрії,  що  співпадає  зпочатком координат. Їх називають головними осями еліпса і  центромеліпса.  Точки  перетину  еліпса  з  головними  осями,  а  саме  точкиМ 1 (a; 0), М 2 (0 ; b) , М 3 (−a; 0) , М 4(0 ;−b) ,  називаються верши-нами еліпса.Величина  a  називається  великою  піввіссю  еліпса,  а  величина  b -малою  піввіссю.  Довжини  відрізків,  утворених  перетином  еліпса  з65

       
      



осями симетрії, дорівнюють  2a  і 2b .    Фокуси еліпса лежать навеликій осі еліпса. Однією  з  самих  чудових  властивостей  еліпса  є  його  оптичнавластивість: промінь,який виходить з джерела світла, що знаходиться водному  з  фокусів,  після  відбиття  від  дзеркальної  поверхні,  що  маєформу еліпса, потрапляє в інший фокус [6,7].5.8.2 ГіперболаКанонічне рівняння гіперболи:  x 2a2− y 2b2=1.Так як змінні  х і  у входять в канонічне рівняння гіперболи тільки впарних степенях, то звідси випливає, що гіпербола має дві осі симетрії,що співпадають з  осями координат,  і  центр симетрії,  що співпадає зпочатком  координат.  Їх  називають  головними  осями  гіперболи  іцентром гіперболи.  Одна з них(Ох) перетинається з гіперболою у двохточках  М 1 (a; 0), М 2 (−a; 0) , які  називаються  вершинамигіперболи.  Ця  вісь  називається  дійсною віссю гіперболи.  Друга  вісь(Оу)  не  перетинається  з  гіперболою  і  називається  уявною  віссюгіперболи.Фокуси гіперболи лежать на дійсній осі. Гіпербола складається з двохвіток. Уявна вісь розділяє координатну площину на дві півплощини, вяких розміщені права і ліва вітки гіперболи. Характерною особливістюгіперболи є існування асимптот —   двох  прямих лінійy=+ ba x     і    y=− ba x , до яких наближаються точки гіперболи при віддаленні від її центра.У  тому  випадку,  коли  кут  між  асимптотами  прямий,  гіперболаназивається  рівнобічною.  Якщо  асимптоти  рівнобічної  гіперболивибрати за осі координат, то її рівняння  приймає вид y= kx , а це євідоме рівняння оберненої пропорційної залежності.Гіпербола має цікаву оптичну властивість: промінь, який виходить зджерела світла, що знаходиться в одному з фокусів,  після відбиття віддзеркальної поверхні, що має форму гіперболи, рухається так, ніби вінвиходить з іншого фокуса [6,7].5.8.3 Парабола 66

       
      



Канонічне рівняння параболи:  y2=2 p x .З канонічного рівняння параболи випливає, що парабола має вісьсиметрії (вісь параболи). Це вісь Ох. Точка перетину параболи з віссюназивається вершиною параболи. Це точка О(0;0). Вся параболарозміщена у правій півплощині. Директриса параболи має рівнянняx=− p2 .Траєкторіями  каменя,  футбольного  м'яча  і  снаряду,  випущених  підкутом  до  горизонту,  струминки  води  фонтану  є  параболи  (якщо  невраховувати  опір повітря).Парабола має цікаву оптичну властивість: всі промені, які виходять зджерела світла, що знаходиться у фокусі параболи, після відбиття віддзеркальної  поверхні,  що  має  форму  параболи,  виявляютьсянаправленими паралельно її осі. Ця властивість використовується привиготовленні прожекторів, автомобільних фар, кишенькових ліхтариків[6,7]. Термін  “парабола”  досить  часто  застосовують  до  всіх  кривих,рівняння  яких  є  степеневою функцією.  Так  графік  функції  y=x3називають  кубічною  параболою,  графік  функції  y=x 4 називаютьпараболою  четвертого  степеня,  графік  функції  y=x3 /2 називаютьпівкубічною параболою.П 5.9 Спрощення рівняння лінії другого порядку Загальне рівняння лінії другого порядку:      A x2+Bxy+Cy 2+Dx+Ey+F=0,                     (5.39)де  A , B ,C , D , E , F -  сталі,  які  називаються  коефіцієнтамирівняння.  Спрощення  загального  рівняння  лінії  другого  порядку  ізведення  його  до  канонічного  виду  проводиться  за  основі  теоріїквадратичних  форм.   Розглянемо  спрощення  цього  рівняння  длячасткового  випадку,  коли  B=0 ,  тобто  для  рівнянняA x2+Cy2+Dx+Ey+F=0. Таке  спрощення  проводиться  шляхомвиділення  повних  квадратів.  При  розв'язуванні  ряду  задач  потрібновизначати  координати  центра  кола,  еліпса,  гіперболи  і  координати67

       
      



вершини  параболи.    Якщо  коефіцієнти  A , C одночасно  недорівнюють нулю  ( B=0 ), то загальне рівняння зводиться до одногоз рівнянь:
( x−x0)2a2 −

( y− y0)2b2 =1 ; ( x−x0)2a2 −
( y− y0)2b2 =1 ;

( y−y 0)2=2 p (x−x0) ;  ( x−x0 )2=2 p( y− y0) ;
( x−x0 )2+( y− y0)2=R2 ,   Завдання 5.2    Скласти рівняння прямої лінії, що проходить через   центр гіперболи   x2 – 8х - y2 – 4y + 3 = 0   перпендикулярно  до прямої     x + 3y + 5 = 0.       Розв'язання.   Щоб знайти координати центра гіперболи, зводимо їїзагальне рівняння шляхом виділення повних квадратів до канонічного:
(x−x 0)2a2 −

(y−y 0)2b2 =1 ;
x 2−2⋅4 x16 −16−y22⋅2 y4430 ;     (x−4)2−(y+2)2=9 .                  Канонічне рівняння гіперболи:      x−4 29 −

 y2 29 =1.   Центр гіперболи знаходиться в точці M 0(4 ;−2) .   Нормальний вектор заданої прямої:  n=A; B=1 ; 3.         При знаходженні рівняння прямої, що перпендикулярна даній,     приймаємо нормальний вектор n     за напрямний вектор q⃗       шуканої прямої.     Отже:  q⃗=(l ; m)= n⃗=(1 ;3);  l=1, m=3.     Параметричні рівняння прямої: 68

       
      



{x=x0l t ;y=y0mt.   {x=4t ;y=−23t ;  де t∈ℝ .Література: [1-5, 8]6. Контроль знаньП 6.1 Теоретичні питання до  змістового модуля “Елементи лінійноїалгебри та аналітичної геометрії”1.  Визначники  ІІ  і  ІІІ  порядків.  Основні  властивості.  Мінори  іалгебраїчні доповнення. Розклад визначників ІІІ порядку по елементамстовпчика або рядка.2.  Розв'язування  систем  лінійних  алгебраїчних  рівнянь.  ФормулиКрамера.3. Однорідна система двох лінійних рівнянь з трьома невідомими.4.Однорідна система трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими.5. Матриці і дії над ними.6.  Обернена  матриця.  Розв'язування  систем  лінійних  алгебраїчнихрівнянь матричним методом. Ранг матриці. Теорема Кронекера-Капеллі.7. Вектори. Лінійні операції. над векторами  та їх властивості.8.  Скалярний  добуток  векторів,  його  властивості,  обчислення  ізастосування.9.  Векторний  добуток  векторів,  його  властивості,  обчислення  ізастосування.10.  Мішаний  добуток  векторів,  його  властивості,  обчислення  ізастосування.11.  Найпростіші  задачі  аналітичної  геометрії  (відстань  між  двоматочками,  поділ  відрізка  у  даному  відношенні,  паралельний  переноссистеми координат).12.  Пряма лінія  на  площині.  Нормальний  вектор прямої.  Векторне  ізагальне  рівняння  прямої.  Рівняння  прямої  у  відрізках  і  з  кутовимкоефіцієнтом.13.  Пряма  лінія  на  площині.  Напрямний  вектор  прямої.  Векторнерівняння прямої. Канонічне і параметричні рівняння прямої. Рівнянняпрямої, що проходить через дві точки.14.  Кут  між  двома  прямими.  Умови  паралельності  і  перпен-дикулярності двох прямих. Відстань від точки до прямої. Перетин двох69

       
      



прямих.15.  Площина  у  просторі.  Нормальний  вектор  площини.  Векторне  ізагальне рівняння площини.  Рівняння площини у відрізках.  Рівнянняплощини, що проходить через три задані точки.16.  Кут  між  двома  площинами.  Умови  паралельності  іперпендикулярності  двох  площин.  Відстань  від  точки  до  площини.Знаходження координат точки перетину трьох площин.17.  Пряма  лінія  у  просторі.  Напрямний  вектор  прямої.  Векторне,канонічні  і  параметричні  рівняння  прямої.  Рівняння  прямої,  щопроходить через дві задані точки. Загальне рівняння прямої.18.  Кут  між  прямими  у  просторі.  Умови  паралельності  іперпендикулярності.19.  Пряма і  площина.  Перетин прямої і  площини. Кут між прямою іплощиною.  Умови  паралельності  і  перпендикулярності  прямої  іплощини.20.  Еліпс і  коло.  Канонічні  і  параметричні  рівняння.  Ексцентриситетеліпса. Рівняння еліпса і кола із зміщеним центром.21. Гіпербола. Канонічне рівняння. Ексцентриситет. Асимптоти. 22. Парабола. Канонічні рівняння.23. Циліндричні поверхні. Еліпсоїд. Сфера.24.Конус ІІ-го порядку. Гіперболоїди. Параболоїди.П 6.3 Навчальний варіант типової самостійної роботиВаріант 31 (навчальний)Завдання 1, 2.  Розв’язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими а) за формулами Крамера; б) матричним способом   
{
7 x−4 y+2 z=−7 ;3 x−4 y+5 z=3 ;2 x+3 y−2 z=−3.Відповідь:{ (-1; 1; 2)} ( розв’язано вище, приклади 1.7,  2.4 ).Завдання 3. Довести, що чотири точки лежать в одній площині:А(1; 2; -1), В(0; 1; 5), С(-1; 2; 1), D(2; 1; 3).  ( розв’язано вище, приклад 3.6 ).70

       
      



Завдання 4.  Скласти рівняння прямої, що проходить через центргіперболи   x2 – 8х - y2 – 4y + 3 = 0  перпендикулярно до прямої  x + 3y + 5 = 0.( розв’язано вище, Завдання 5.2 ).Завдання  5.  Дано  координати  вершин  піраміди:  а)  рівнянняплощини,  що  проходить  через  точки  ;  б) A1 A2 A3  рівняння  тадовжину висоти, опущеної з вершини А4 на грань A1 A2 A3 :А1 (2; -1; 2),     А2 (1; 2; -1),   А3 (3; 2; 1), А4 (-4; 2; 5).( розв’язано вище, завдання 5.1 ).П 6.4 Варіанти завдань для самостійноґ роботи (30 варіантів)   Ці варіанти завдань наведені  в роботі 04-02-31 Методичні вказівкита  завдання  до  вивчення  та  виконання  самостійної  роботи  знавчальної  дисципліни  "Вища  математика"  з  розділів:  "Елементилінійної  алгебри та  аналітичної  геометрії.  Вступ до математичногоаналізу.  Диференціальне  та  інтегральне  числення  функції  однієїзмінної" для студентів спеціальності 192  “Будівництво та цивільнаінженерія” всіх форм навчання / Брушковський  О.Л., Дубчак І.В.  ─Рівне:  НУВГП,  2018.  ─ 120  с.   (  сторінки  31-90,  завдання  1,2,3  ),розміщеній в репозиторії.В  цій  же  роботі  наведені   теоретичні  питання  і  завдання   дляпідготовки до складання модуля  за білетами7.  Особливості  тестової  форми  контролю  знань  і  тренінговізавдання  для  підготовки  до  складання  модульної  контрольноїроботи по тестамП 7.1   Особливості тестової форми контролю знань  Самостійна  робота  студента  включає  в  себе  опрацюваннятеоретичного  матеріалу,  що  розглядається   у  розділі  “Елементи71

       
      



лінійної  алгебри  та  аналітичної  геометрії.”,  по  підручникам,конспектам  і  навчальним  посібникам,  підготовку  до  практичнихзанять,  виконання домашніх вправ,   опрацювання окремих розділівробочої  програми  з  навчальної  дисципліни,  які  не  виносяться  налекції,  підготовку  до  написання  самостійних  робіт,  до  складаннявідповідного модуля.  Теоретичні тестові завдання суттєво відрізняються від традиційноїформи контролю знань і мають свої переваги і недоліки. Наприклад втестовому  варіанті  не  можна  задати  питання:  “Розв’язання  системлінійних алгебраїчних рівнянь матричним методом”  або “Довести тучи іншу теорему” або “Застосування скалярного добутку векторів”,або “Рівняння прямої на площині”, тому що відповідь на такі питанняпотребує  і  часу  і  займає  багато  місця.  А   у  студента  на  вибірправильної  відповіді  час  обмежений,  не  більше  1  хвилини  на  1теоретичне питання І рівня. Тому питання дроблять так, щоб відповідібули лаконічними, хоча кількість питань стає значно більшою.  Крімтого  за  тестовою  формою  оцінки  знань  виключається  доведеннятеорем,  виведення  формул,  розв’язання  задач,  що  потребуютьграфічної іллюстрації. Це є значним недоліком тестової форми оцінкитеоретичних знань з  математики і   впливає на якість  математичноїосвіти.  Результати   оцінки  знань  студента  з  вищої  математики   затрадиційною і тестовою формами можуть суттєво різнитися.   Але якщо у навчальному закладі  тестова форма складання іспитів,заліків і модулів стає основною, то  до неї потрібно готуватися.    Тестові завдання з вищої математики по темі “Елементи лінійноїалгебри  та  аналітичної  геометрії”  розбито  на  три  рівні.  Питанняпершого рівня оцінюються в 1 бал кожне, другого у 2 бали, третього у3 бали. Всього при складанні модульної роботи на комп’ютері можназаробити 15 балів.  До складу білету,  наприклад,  вводять  6 питаньпершого рівня, 3 питання другого рівня і 1 питання третього рівня. Вкожному білеті до кожного питання вказано по 5 відповідей, вірною зних є лише одна.                                 П 7.2 Тренінгові завдання для підготовки до складання модульноїконтрольної роботи по тестам
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Тема: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії1. Як проводиться обчислення визначників другого порядку
Δ=|a11 a12a21 a22| ?  В.  Δ=a11 a22−a21 a12 .2. Визначник третього порядку можна обчислювати за формулою:
|a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11|a22 a23a32 a33|−a12|a21 a23a31 a33|+a13|a21 a22a31 a32|.Як називається цей метод обчислення визначника третього порядку?В. Обчислення визначника шляхом розкладу по елементам першогорядка.3. Визначник третього порядку можна обчислювати за формулою:
|a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33|=a11|a22 a23a32 a33|−a12|a21 a23a31 a33|+a13|a21 a22a31 a32|. Як називаються вказані визначники другого порядку?В. Мінорами відповідних елементів першого рядка.4. Визначник другого порядку, одержаний із визначника третьогопорядку шляхом викреслення елементив  i  -го рядка і  j -го стовпчика, на перетині яких знаходиться  елемент ai j , називається…В.   ... мінором  Mi j  елемента ai j .5. Визначник (n−1)−го  порядку, одержаний із визначникаn−го  порядку шляхом викреслення елементив  i−го   рядка іj−го стовпчика, на перетині яких знаходиться  елемент  a i j , називається…В.   ...мінором  M i j  елемента a i j .6.    Алгебраїчні доповнення Ai j  елемента ai j бчислюютьсяза формулою: 73

       
      



В. Aij=(−1)i+ j
⋅M ij7. Якщо сума індексів i+j елемента визначника ai j парна, то…В. … алгебраїчне доповнення цього елемента дорівнює його мінору. 8.  Якщо сума індексів  i+j елемента визначника ai j непарна, то…В. … алгебраїчне доповнення цього елемента дорівнює його мінору,взятому з протилежним знаком.9. Визначник  n−го   порядку дорівнює сумі добутків елементів a i j  i−го   рядка або j−го  стовпчика  визначника  наВ.  ...відповідні алгебраїчні доповнення  Ai j цих елементів.10. По елементам якого рядка або стовпчика доцільно розкладати визначник n−го порядку?В. По елементам того  стовпчика або рядка, в якому найбіль-шенулів.11. Якщо поміняти місцями всі відповідні рядки і стовпчики визначника ( операція транспонування), то значення визначника…В.  ...не зміниться.12. Чому дорівнює визначник n−го порядку, якщо всі елементи  якого-небудь рядка або стовпчика  дорівнюють 0 ?В.   0.13. Якщо відповідні елементи двох рядків визначника або  відповідні  елементи двох стовпчиків визначника рівні або пропорційні, то такий визначник дорівнює…В. 0.14. Якщо до елементів будь-якого рядка або стовпчика визначника додати  відповідні елементи іншого рядка або стовпчика, помножені на одне й те саме число  , то значення 

       
      



визначникаВ.  ...не зміниться.15. Сталий множник всіх елементів будь-якого рядка або стовпчикавизначника  (n−1)−го порядку можнаВ.  ... винести за знак визначника.16. Як у системі  трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими x, y, z  :  {a11 xa12 ya13 z=b1 ;a21 xa22 ya23 z=b2 ;a31 xa32 ya33 z=b3.                                     називаються числа  a11 , a12 ,a13 , ... , a33  і числа b1 , b2 , b3  ?  В.  Числа a11 , a12 ,a13 , ... , a33 називаються коефіцієнтами cисте-ми, а числа b1 ,b2 , b3 називаються правою частиною системи. 17. Розглядається система трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими x, y, z :    {a11 x+a12 y+a13 z=b1 ;a21 x+a22 y+a23 z=b2 ;a31 x+a32 y+a33 z=b3 .                                  Як називається система в залежності від значень b1 , b2 , b3 ?В. Якщо хоча б одне з цих чисел відмінне від нуля, то система називається неоднорідною. Якщо ж b1=b2=b3=0, то система називається однорідною.18. Розв’язком системи трьох лінійних алгебраїчних рівнянь  з трьома невідомими x, y, z      {a11 x+a12 y+a13 z=b1 ;a21 x+a22 y+a23 z=b2 ;a31 x+a32 y+a33 z=b3.                           В. ...називається впорядкована трійка чисел (х  , y  , z ) ,підстановка яких в кожне рівняння системи перетворює його у вірну рівність. 75

       
      



19. Яка система лінійних алгебраїчних рівнянь називається сумісною, а яка несумісною?В. Система називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв’язок і несумісною, якщо вона не має жодного розв’язку.20. Яка сумісна система лінійних алгебраїчних рівнянь називається визначеною, а яка невизначеною?В. Сумісна система називається визначеною, якщо вона має тільки один розв’язок і невизначеною, якщо вона має більше одного розв’язку.21 Cистема трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими x, y, z  має вигляд:       {a11 x+a12 y+a13 z=b1 ;a21 x+a22 y+a23 z=b2 ;a31 x+a32 y+a33 z=b3 .    Як назвається визначник: 
Δ=∣a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33∣.     В.  Визначник системи  22. Як називаються визначники, складені з визначника системиn лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими, які одержуютьз визначника системи шляхом заміни відповідного стовпчика настовпчик  вільних членів?В Допоміжними визначниками.  23.   Вставте пропущений вираз чи формулу:Якщо визначник системи

{
a11 x+a12 y+a13 z=b1 ;a21 x+a22 y+a23 z=b2 ;a31 x+a32 y+a33 z=b3 ....  ,  то  система  має  єдиний   розв’язок,  який  знаходиться  за

       
      



формулами Крамера:   x=Δ1
Δ ;   y=Δ2

Δ ; z=Δ3
Δ .    В. Δ≠024.  Розглядається  система  трьох  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  зтрьоманевідомими x, y, z :        {a11 xa12 ya13 z=b1 ;a21 xa22 ya23 z=b2 ;a31 xa32 ya33 z=b3.                                     Якщо  визначник  системи Δ=0, а  хоча  б  один  з  допоміжнихвизначників відмінний від нуля, то система В. ...розв’язків не має.25.  Матрицею  розміру m×n називається  прямокутна   таблиця,що містить ..., розміщених у m рядках і  n стовпчиках. Вставте у означення матриці пропущену частину.В. m⋅n елементів ( у часткових випадках чисел або функцій)26.  Матриці однакового розміру називаються рівними, якщоВ. ...їх відповідні елементи  рівні між собою.27.  ...називається  матриця  С того  ж  розміру,  елементи  якоїci j=ai jbi j , 0≤i≤m ; 0≤ j≤n . Який  потрібно  поставитипочаток?В. Сумою двох матриць А+В однакового розміру m×n28.  Добутком  матриці  А на  число  р називається  матриця  того  жрозміру, елементи якої одержуються ...В. множенням відповідних елементів матриці А  на це число.29.  Нехай дано матриці А і B  з розмірами m A×n A і  m B×nB .Як  називаються  матриці  А  і B,  якщо  число  стовпчиків  першоїматриці дорівнює числу рядків другої, тобто n A=m B . В. Узгодженими за формою.30. Які матриці можна перемножати?77

       
      



В. Тільки узгоджені за формою матриці.31.  Нехай  дано  матриці  А і  B   з  розмірами   mA×n A іmB×nB .  Нехай  ці  матриці  узгоджені  за   формою,   тобтоn A=m B  . Розміри результуючої матриці С будуть mA×n B .Її  елементи   ci j    дорівнюють   ...   елементів   i-го  рядкаматриці  А і  відповідних елементів  j-го стовпчика матриці  B  .Вказати пропущений вислів.В.  ...сумі добутків32.  Добуток  матриць  в  загальному  випадку  не  комутативний,більш  того,  при  перестановці  множників  матриці  не  завждиможна  перемножити.  Якщо  AB=BA ,  то  матриціназиваються ...В.  ...комутативними33. Якщо число рядків матриці  дорівнює числу її  стовпчиків(m=n), то матриця називається В. ...квадратною матрицею порядку n.34.   У  квадратної   матриці  елементи  ai i ,0≤i≤n  , зоднаковими індексами  утворюють...В. ... головну діагональ матриці.35. Якщо в матриці А розміру m×n поміняти місцями відповідні  рядки і стовпчики, то одержана матриця AT  розміру n×m називається ...В. ...транспонованою.36. Матриця, всі елементи якої дорівнюють нулю, називається ...В.  ...нульовою;37. Як називається квадратна матриця A , якщо її визначник відмінний від нуля? 

       
      



В.  Неособливою 38. Як називається діагональна матриця n-го порядку, у якої всі елементи, що стоять на головній діагоналі ,  дорівнюють 1, тобтоaii=1(i=1, ... ,n ) :E=(1 0 ... 00 1 ... 0... ... ... ...0 0 ... 1 ).В.  Одиничною матрицею E  n-го порядку.39. Квадратна матриця A−1 називається   ...  до матриці  A , якщо  A A−1=A−1 A=E .В.  оберненою40. Квадратна матриця A має обернену A−1 тоді  і лише тоді, коли вона ...В.  неособлива.41. За якою формулою знаходять обернену матрицю?В.  A−1= 1det A⋅~A .42. Два ненульових вектори , що  лежать на  паралельних прямихабо на одній прямій називаютьсяВ.  ...колінеарними 43.  Вектори,  що  лежать  в  одній  площині  або  в  паралельнихплощинах, називаютьсяВ.  ...компланарними 44. Операції   додавання двох векторів і множення вектора на число  називаються В. ...лінійними операціями над векторами45.  Сумою  a⃗+b⃗ двох векторів називається вектор, який йде з по-чатку вектора a⃗ в кінець вектора b⃗ , при умові, що вектор  b⃗79

       
      



В. ... прикладений до кінця вектора a⃗ .46.  Нехай  дано  дійсне  число  λ і  вектор  a⃗ .  Добутком
λ⋅⃗a називається  вектор ,  колінеарний вектору  a⃗ ,  модульякого дорівнює  |λ|⋅|⃗a| ,  а  напрям ...В....такий,  як  у  вектораa⃗ при λ>0 ,і протилежний при λ<0 47. Різницею векторів  a⃗−b⃗    називається вектор, який в суміз вектором  b⃗  дає вектор  a⃗ .  Якщо вектори  a⃗   і  b⃗привести до одного початку і побудувати на них паралелограм,то вектори   a⃗+b⃗  і a⃗−b⃗    будутьВ. ...діагоналями цього паралелограма.    48. Вектори a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k називаються ... , якщо існує рівна     нульовому вектору лінійна комбінація цих векторів    λ1 a⃗1+λ2 a⃗2+...+λk a⃗k=0⃗, де не всі коефіцієнти λ1 ,λ2 , ... ,λk      дорівнюють нулю.      В.  ...лінійно залежними 49. Вектори a⃗1 , a⃗2, ... , a⃗k називаються ... , якщо лінійна комбі-нація  цих  векторів   y⃗=λ1 a⃗1+λ2 a⃗2+ ...+λk a⃗k   дорівнюєнульовому   вектору  лише  при  умові,  що  всі  коефіцієнти
λ1 ,λ2 , ... , λk рівні нулю.В.   лінійно незалежними50. Лінійно незалежна система векторів e⃗1 , e⃗2 , ... , e⃗n ,через які  може бути лінійно виражений кожний вектор простору називаєтьсяВ. ... базисом цього простору.51. Для кожного вектора площини існує єдиний розклад по двомданим  не  колінеарним   векторам  цієї  площини:

       
      



a⃗=λ1⋅e⃗1+λ2⋅e⃗2 .Говорять, що два таких вектори на площині утворюють базис на площині. Коефіцієнти цих розкладів називаються В. ...координатами вектора у даному базисі.52.   Для  кожного  вектора  тримірного  простору  існує  єдинийрозклад  по  трьом  даним  некомпланарним  векторам:a⃗=λ1⋅e⃗1+λ2⋅e⃗2+λ3⋅e⃗3 .Говорять, що три таких вектори  утворюютьВ. ... базис у тримірному просторі. 53.  Нехай у тримірному просторі задана трійка ( i⃗ , j⃗ , k⃗ ) взаємноперпендикулярних  одиничних  векторів.  Така  трійка  векторівназивається  прямокутним  декартовим  базисом.   Тоді  будь-якийвектор  a⃗   цього простору може бути представлений у вигляді:a⃗=a x⋅⃗i +a y⋅⃗j+az⋅⃗k або  a⃗=(a x ; ay ; az ).  Як називаються числаa x , ay ,a z ?В.  координатами вектора a⃗  в   базисі ( i⃗ , j⃗ , k⃗) .54  Нехай  на  площині  задано  два  ( i⃗ , j⃗)  взаємноперпендикулярних одиничних вектора. Такі два вектора  називаєтьсяпрямокутним  декартовим  базисом  на  площині.   Тоді  будь-якийвектор  a⃗   цієї  площини  може  бути  представлений  у  вигляді:a⃗=a x⋅⃗i +a y⋅⃗j або  a⃗=(a x ; ay).  Як називаються числа a x , ay?В.   Координатами вектора a⃗  в   базисі ( i⃗ , j⃗) .55.  Як  називаються  наступні  операції  над  векторамиa⃗=(a x ; ay ; az ) , b⃗=(b x ;b y ; bz ) :  a⃗+b⃗=(a x+b x ; ay+b y ; az+bz ) ;
λ a⃗=(λa x ;λa y ;λaz ) ,  де  λ     -деяке число?В. Лінійні операції над векторами в координатній формі.56.   Якщо  в  просторі  задана  точка  О і  прямокутний  базис
( i⃗ , j⃗ , k⃗ ) , nо кажуть, що в просторі задана ...В.  ...прямокутна система координат Oxyz57. Як називається простір, у якому задана  система координат?81

       
      



В.  Координатним.58.  Як  визначається  положення  точки  А  у  координатномупросторі ? В. Положення точки у координатному просторі визначаєтьсяїї координатами: A( x A ; yA ; zA)59. Як називається вектор, який іде від початку координат в дануточку?В.  Радіус-вектором цієї точки.60. Які координати має радіус-вектори точки  M (x ; y ; z).  ?В. Ті самі координати, що й точки:    r⃗M=(x ; y ; z).61. Як визначається вектор A⃗B    у координатному просторі,якщо задано точки  A( xA ; y A ; z A) ; B( xB ; yB ; zB) ?В.  A⃗B=r⃗ B−r⃗A=( x B−xA ; y B−y A ; zB−zA)62. Як визначається модуль  вектора A⃗B    у координатномупросторі, якщо задано точки  A(x A ; y A ; zA); B( x B ; y B ; zB)?В. |⃗AB|=√( x B−x A)2
+( yB− y A)2

+(zB−zA)2 .                                    63.     ...  двох векторів a⃗⋅⃗b називається число, рівне добуткумодулів цих векторів на косинус кута між ними:a⃗⋅⃗b=|⃗a|⋅|⃗b|⋅cosφ .В.  Скалярним добутком...

       
      



64. Властивості якого добутку векторів наведені нижче?а) a⃗⋅⃗b= b⃗⋅⃗a ; б) (m a⃗)⋅⃗b=m(a⃗⋅⃗b); в) (a⃗+b⃗)⋅⃗c=a⃗⋅⃗c+ b⃗⋅⃗c .В. Скалярного.65. Якщо вектори задано в координатній формі:a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +by j⃗+bz k⃗ , то який  добуток векторів обчислюється за формулою: a⃗⋅⃗b=a x bx+ay b y+a z bz ?   В.  Скалярний.65. Яка формула застосовуються для обчислення довжини вектораa⃗=(a x ; ay ; az ) ?В.   |⃗a|=√ax2+a y2+az267.  Яка формула застосовуються для обчислення косинуса   кута між двома векторами a⃗=(a x ; ay ; az ) , b⃗=(b x ;b y ; bz ) ?     В.  cosφ= a⃗⋅⃗b
|⃗a|⋅|⃗b|= ax b x+a y by+az b z

√ax2+ay2+az2⋅√bx2+by2+b z2 .                          68. Яка необхідна і достатня умова перпендикулярності двох векторів a⃗=(a x ; ay ; az ) , b⃗=(b x ;b y ; bz )  ?     В.      a⃗⋅⃗b=0 ; ax b x+ay by+az bz=0.                       69. Як знаходиться проекція вектора b⃗ на напрям вектора a⃗  ?     В.    прa⃗ b⃗= a⃗⋅⃗b
|⃗a|=a x bx+ay b y+a z bz

√ax2+ay2+az2 .                    70. Як знаходяться напрямні косинуси вектора  вектора a⃗  ?     В. l= a x
∣⃗a∣ ;  m=a y

∣⃗a∣ ;  n=az
∣⃗a∣ ; ∣⃗a∣=√a x2+a y2+az2 .              83

       
      



71.  Як знаходиться  робота А сили F⃗  на переміщенні s⃗  ? В.    A= F⃗⋅⃗s .           72.     ...  називається  третій вектор с⃗ , який визначається таким чином:a) вектор  с⃗ перпендикулярний до кожного з векторів a⃗ і b⃗ і направлений так, що після приведення всіх трьох векторів до одного початку найкоротший поворот від вектора a⃗ до вектора b⃗ з кінця вектора с⃗ було видно проти годинникової стрілки. b) Модуль вектора с⃗ чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах  a⃗ і b⃗ , приведених  до одного початку , тобто |⃗a× b⃗|=|⃗a|⋅|⃗b|⋅sinφ .В. Векторним добутком двох векторів a⃗× b⃗ ...73. Властивості якого добутку векторів наведені нижче?a) a⃗× b⃗=−b⃗× a⃗ , b) a⃗× b⃗=0⃗  .В. Векторного.74. Якщо вектори задано в координатній формі:a⃗=ax i⃗ +a y j⃗+az k⃗ ; b⃗=bx i⃗ +by j⃗+bz k⃗ , то який  добуток векторів обчислюється за формулою:a⃗× b⃗=| i⃗ j⃗ k⃗ax a y azbx b y bz|=|a y a zb y b z|i⃗−|a x azb x bz|j⃗+|ax a ybx b y|k⃗ ?В. Векторний75.  Які формули застосовуються для перевірки колінеарності векторів?В. a⃗×b⃗= 0⃗ ;   axbx=a yb y=azbz .  a⃗=λ b⃗ .                            

       
      



76.. Яка формула  застосовуються для обчислення площі  паралело-грама, побудованого на векторах a⃗  і b⃗ , приведених до одно-го початку?В. S=|⃗a× b⃗|77.  Яка формула застосовуються для обчислення площі трикутни-ка, побудованого на векторах a⃗  і b⃗ , приведених до одного початку?В.  S=12 |⃗a×b⃗|           78.    Яка  формула  використовуються  для  обчислення  кута  міжвекторами a⃗  і b⃗ , приведеними до одного початку?В.  sinφ=|⃗a×b⃗|
|⃗a|⋅|⃗b|                                                                                    79.  Яка формула використовуються для обчислення моменту  силиF⃗  , прикладеної до точки   A  твердого тіла, відносно точки  B?В.  M⃗=B⃗A×F⃗ .80.     Якщо  два  вектори  a⃗   і   b⃗  множаться  векторно,  аодержаний  вектор  a⃗× b⃗ скалярно  множиться  на  третій   векторc⃗  , то такий добуток трьох векторів (a⃗× b⃗)⋅⃗c називається ...В. мішаним81. Геометричний зміст: Модуль   ...   добутку чисельно дорівнює об'єму паралелепіпеда, побудованого на векторах  a⃗ , b⃗ , c⃗ , приведених до одного початку.В. мішаного82. Про властивості якого добутку векторів йдеться мова?а)  При  круговій  перестановці   співмножників  ...   добуток  незмінюється,  при  перестановці  тільки  двох  співмножників,  вінзмінює знак: a⃗ b⃗ c⃗=b⃗ c⃗ a⃗= c⃗ a⃗ b⃗=− b⃗ a⃗ c⃗=−c⃗ b⃗ a⃗=−a⃗ c⃗ b⃗ .85

       
      



В. мішаний83. За якою формулою знаходиться мішаний добуток трьох векторів у координатній формі?В. (a⃗×b⃗)⋅⃗с=∣ax ay azbx by bzcx cy cz∣84.За якою формулою  обчислюється об'єм паралелепіпеда, побудо-ваного на векторах a⃗ , b⃗ , c⃗  приведених до одного початку?В. V=∣(a⃗× b⃗)⋅⃗с∣=±∣ax ay azbx by bzcx c y c z∣    (знак береться таким, щоб виконувалась умова V>0 ).85.  За якою формулою обчислюється об'єм трикутної піраміди,побудованої  на   векторах  a⃗ , b⃗ , c⃗ ,  приведених  до  одногопочатку?В. v= 16 V= 16∣(a⃗× b⃗)⋅⃗с∣=±16∣ax ay azbx by bzcx c y c z∣(знак береться таким,  щоб виконувалась умова v>0 ).86.  За  якими  формулами  перевіряється  компланарність  трьохвекторів?В. (a⃗×b⃗ )⋅⃗с=0 |ax a y a zbx by b zcx c y cz|=0.       87 Розділ математики, що вивчає геометричні об'єкти засобамиалгебри на основі методу координат носить назву...

       
      



В. Аналітична геометрія.88. До якої з найпростіших задач аналітичної геометрії  відноситьсянаступна формула: ∣AB∣=∣⃗AB∣=√( xB−xA)2+( yB−yA)2+( zB−zA)2 .В. Знаходження відстані між  двома точками.89. До якої з найпростіших задач аналітичної геометрії відносяться формули:   x= x A+λ xB1+λ ;   y= yA+λ yB1+λ ;   z= z A+λ z B1+λ .В. Поділ відрізка у даному відношенні.90. Координати якої точки знаходяться за формулами:      x= x A+x B2 ;   y= yA+ y B2 ;   z= z A+z B2    ?   В. Координати точки, що ділить відрізок     АВ   навпіл.91. До якої з найпростіших задач аналітичної геометрії відносятьсяформули:  x= xo+ x ' ; y= yo+ y ' ; z= zo+z ' .    В. Паралельне перенесення осей координат.92.  Нехай на площині введена система координат Оху. Рівняннямданої лінії на площині називається таке рівняння F ( x , y)=0     з двома змінними, якому В. ...задовольняють координати кожної точки, що лежить на цій лінії і не задовольняють координати ніякої точки, що не лежить на ній.     93.  Рівнянням даної поверхні у просторі називається таке  рівняння F ( x , y , z)=0     з трьома змінними, якому ...В. задовольняють координати кожної точки, що лежить на цій поверхні і не задовольняють координати ніякої точки, що не лежить на ній.94. Лінія (поверхня) називається ..., якщо в деякій декартовій системікоординат вона визначається   алгебраїчним поліномом.В. ...алгебраїчною95. Алгебраїчна лінія (поверхня) називається лінією (поверхнею) по-рядку n , якщо в деякій декартовій системі координат вона 87

       
      



визначається  ...В.  алгебраїчним поліномом порядку n .96. Нехай на площині введена декартова прямокутна системакоординат Oxy і задана пряма лінія L . Нормальним  векто-ром прямої називається будь-який ненульовий вектор n⃗=(A ; B) ,В. перпендикулярний до даної прямої.97. Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є векторним рівняннямпрямої, що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0)перпендикулярно вектору n⃗=(A ; B) .В. ( r⃗− r⃗o)⋅n⃗=0 .98. Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  рівнянням   прямої,що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0) перпендикулярно вектору n⃗=(A ; B) .             В. A( x−x0)+ B( y− y0)=0 .99.   Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є   загальнимрівняннямпрямої.В. A x+ B y+ C=0 .        100.  Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  рівнянням прямої увідрізках.В. xa + yb=1.101.  Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  рівнянням  прямоїз кутовим коефіцієнтом.В.  y=k x+b .102.  Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  рівнянням  прямої,що 

       
      



проходить через задану точку з заданим кутовим коефіцієнтом.В. y− y0=k (x− x0) .103. Напрямним вектором прямої на площині  називається  будь-який ненульовий вектор q⃗=( l ; m) ,  В. ...паралельний до даної прямої.104.   Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  векторним  рівнянням прямої,  що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0) паралельно напрямному вектору q⃗=( l ; m) .В. r⃗=r⃗ o+t⋅⃗q , t∈ℝ .105.   Вкажіть, які з наведених нижче рівнянь є  параметричними  рівняннями прямої,  що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0)паралельно напрямному вектору q⃗=( l ; m) .В.  {x= x0+ l t ;y=y0+m t ; t∈ℝ .106.   Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  канонічним рівнянням прямої,  що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0)   паралельно напрямному вектору q⃗=( l ; m) .В. x−x0l =
y− y0m .107.   Вкажіть, яке з наведених нижче рівнянь є  рівнянням  прямої,  що проходить через  дві задані точки M 1(x1 ; y1)  і M 0(x2 ; y 2) .В. x− x1x2−x1= y− y1y2− y1 .108.    За якими формулами знаходять  координати точки перетину двох не паралельних прямих? В. {A1 x+B1 y+C1=0 ;A2 x+B2 y+C2=0. .109. За якою формулою знаходиться відстань від точки  M 0 (x0 ; y 0)89

       
      



до прямої L : A x+B y+C=0  ? В. d=∣A⋅x0+B⋅y0+C∣
√A2+B2 .110.    За якою формулою знаходиться кут між двома прямими  на площині, заданими  загальними рівняннями:A1 x+B1 y+C1=0 ; A2 x+B2 y+C 2=0  ? В. cosφ= n⃗1⋅n⃗2
|⃗n1|⋅|⃗n2|= A1 A2+B1 B2

√A12+B12⋅√A22+B22 .111.   Вкажіть умову перпендикулярності двох прямих,  заданих загальними  рівняннями: A1 x+B1 y+C1=0 ;A2 x+B2 y+C2=0  В.  A1 A2+B1 B2=0. 112.    Вкажіть умову паралельності двох прямих, заданих  загальними  рівняннями:  A1 x+B1 y+C1=0 ;A2 x+B2 y+C2=0 .В. A1A2= B1B2 . 113.   За якою формулою знаходиться кут між двома  прямими, заданими рівняннями з кутовими коефіцієнтами: y=k1 x+b1 ;y=k 2 x+b2 ? В. tg φ=tg (φ2−φ1)= k 2−k11+k 2 k 1 . 114.  За якою формулою знаходиться гострий кут між двома прямими, заданими рівняннями з кутовими коефіцієнтами:y=k1 x+b1 ; y=k 2 x+b2 ? 

       
      



В. tg φ=|k 2−k 11+k 2 k1| . 115.   Вкажіть умову перпендикулярності двох прямих, заданих   рівняннями з кутовими коефіцієнтами: y=k1 x+b1 ; y=k 2 x+b2  В. k 1=− 1k 2 .116 Вкажіть умову паралельності двох прямих, заданих   рівняннямиз кутовими коефіцієнтами: y=k1 x+b1 ; y=k 2 x+b2  .В. k 1=k 2 .117.   Нехай на площині введена декартова прямокутна  система    координат Oxy і  дві прямі задано так, що відомими є їх напрямні вектори q⃗1=(l 1 ; m1) і q⃗2=(l 2 ;m2) . За якою формулою знаходиться кут між двома прямими ? В. cosφ= q⃗1⋅q⃗2
|⃗q1|⋅|⃗q2|= l1 l2+m1 m2

√l12+m12⋅√l 22+m22 .118.   Нехай на площині введена декартова прямокутна система координат Oxy і  дві прямі задано так, що відомими є їх напрямні вектори q⃗1=(l1 ; m1 ) і q⃗2=(l2 ;m2) .  Вкажіть умову паралельності двох прямих. В. l1l2=m1m2 .119.   Нехай на площині введена декартова прямокутна система координат Oxy і  дві прямі задано так, що відомими є їх напрямні вектори q⃗1=(l 1 ; m1) і q⃗2=(l 2 ;m2) .  Вкажіть умову перпендикулярності двох прямих. В. l 1l 2+m1 m2=0.120.  Нормальним вектором площини називається будь-який нену-льовий вектор n⃗=(A ; B ;C ) ,   91

       
      



В.  ... перпендикулярний до даної площини.121.     Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є  векторнимрівнянням площини, що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0 ; z0)∈Pперпендикулярно вектору n⃗=(A ; B ;C ) .В. ( r⃗− r⃗o)⋅n⃗=0 .122.   Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є   рівняннямплощини, що проходить через задану точку M 0(x0 ; y0 ; z0)∈P перпенди-кулярно вектору n⃗=(A ; B ;C ) .В. A( x−x0)+B( y− y0)+C (z−z0)=0 .123.     Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є  загальнимрівнянням площини.В. A x+B y+C z+D=0 .124.    Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є   рівняннямплощини у відрізках.В. xa + yb + zc=1.125.    Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є   рівняннямплощини,  що проходить через три задані точки:  M 1(x1 ; y1 ; z1) , M 2(x2 ; y 2 ; z2) , M 3(x3 ; y3 ; z3) .В. ∣x− x1 y−y1 z−z 1x2−x1 y2−y1 z2−z1x3−x1 y3−y1 z3−z1∣=0.

       
      



126.   Вкажіть, за якими формулами знайти координати точки перетину трьох площин, заданих загальними рівняннями:A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ; A2 x+B2 y+C2 z+D2=0 ; A3 x+B3 y+C3 z+D3=0 .В. {A1 x+B1 y+C1 z+D1=0,A2 x+B2 y+C2 z+D2=0,A3 x+B3 y+C3 z+D3=0.      Δ=∣A1 B1 C1A2 B2 C2A3 B3 C3∣≠0.127.  Вкажіть, за якою формулою знаходиться відстань від точки M 0(x0 ; y0 ; z0) до площини A x+B y+Cz+D=0 .В. d=∣A⋅x0+B⋅y0+C z0+D∣
√A2+B2+C 2 .128. Вкажіть, за якою формулою обчислюється кут між двома площинами A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ; A2 x+B2 y+C2 z+D2=0 .В. cosφ= n⃗1⋅n⃗2
|⃗n1|⋅|⃗n2|= A1 A2+B1 B2+C 1 C2

√A12+B12+C12⋅√A22+B22+C22 .129.   Вкажіть, умови паралельності двох площин, заданих загальнимирівняннями: A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ; A2 x+B2 y+C2 z+D2=0В. A1A2= B1B2=C1C 2 .130.    Вкажіть, умови перпендикулярності двох площин, заданих загальними рівняннями: A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ;A2 x+B2 y+C2 z+D2=0 .В. A1 A2+B1 B2+C1 C2=0.131.  Напрямним вектором прямої у просторі R3   називається93

       
      



 будь-який ненульовий вектор  q⃗=( l ; m ;n) , ...В. паралельний до даної прямої.132.    Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є   векторнимрівнянням прямої,  що проходить через задану точку M 0 ( x0 ; y 0 ; z0)∈Lпаралельно напрямному вектору q⃗=(l ; m; n) .В. r⃗=r⃗ o+t⋅⃗q , t∈ℝ .133.  Вкажіть, які з наведених нижче рівнянь є  параметричними рівняннями прямої,  що проходить через задану точку M 0( x0 ; y 0 ; z0)∈L паралельно  напрямному  векторуq⃗=(l ; m; n) .В.     {x= x0+ l t ;y=y0+m t ;z=z0+n t. t∈ℝ .134.    Вкажіть,  які  з  наведених  нижче  рівнянь  є  канонічнимирівняння-   ми  прямої  L ,   що  проходить  через  задану  точкуM 0(x0 ; y0 ; z0)∈Lпаралельно напрямному вектору q⃗=( l ; m ;n)В. x−x0l =
y− y0m =

z−z0n .135.  Вкажіть, які з наведених нижче рівнянь є  рівняннями прямої,що проходить через дві задані точки M 1(x1 ; y1 ; z1)  і M 0(x2 ; y2 ; z2) .В. x− x1x2−x1= y− y1y2− y1= z− z1z 2−z1 .136.     Вкажіть,  яке  з  наведених  нижче  рівнянь  є  загальним

       
      



рівнянням прямої,  визначеним, як перетин двох непаралельних  площин.В. {A1 x+B1 y+C1 z+D1=0 ;A2 x+B2 y+C2 z+D2=0.137.    Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна  сис-тема координат Oxyz  і дві прямі задано так, що відомі  їх напрямні вектори q⃗1=(l 1 ; m1 ; n1) і q⃗2=(l 2 ;m2 ;n2) .За якою формулою визначається кут між двома прямими ? В. cosφ= q⃗1⋅q⃗2
|⃗q1|⋅|⃗q2|= l 1l 2+m1 m2+n1n2

√l 12+m12+n12⋅√l 22+m22+n22 .138.    Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна система координат Oxyz  і дві прямі задано так, що відомі  їх напрямні вектори q⃗1=(l 1 ; m1 ; n1) і q⃗2=(l 2 ;m2 ;n2) .Вкажіть умову паралельності двох прямих.  В. l1l2=m1m2=n1n2 .139.    Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна  сис-  тема координат Oxyz  і дві прямі задано так, що відомі  їх напрямні вектори q⃗1=(l 1 ; m1 ; n1) і q⃗2=(l 2 ;m2 ;n2) .Вкажіть умову перпендикулярності двох прямих. В. l 1l 2+m1 m2+n1 n2=0.140.    Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна сис-тема координат Oxyz , а площина і пряма задані так, що відомими є нормальний вектор площини n⃗=(A ; B ;C )    і напрямний вектор прямої  q⃗=( l ; m ;n) .Вкажіть формулу для знаходження кута між прямою і площиною.  95

       
      



В. sinφ= |A l+B m+C n|
√A2+B2+C2⋅√l 2+m2+n2 .141.    Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна система координат Oxyz , а площина і пряма задані так, що відомими є нормальний вектор площини n⃗=(A ; B ;C )   і напрямний вектор прямої  q⃗=( l ; m ;n) .Вкажіть умову паралельності прямої і площини.  В. A l+B m+C n+В=0 .142.  Нехай у просторі  R3  введена декартова прямокутна сис-тема координат Oxyz , а площина і пряма задані так, що відомими є нормальний  вектор  площини  n⃗=(A ; B ;C )    і  напрямнийвектор прямої   q⃗=( l ; m ;n) .  Вкажіть  умову  перпендикулярностіпрямої і площини.   В. Al = Bm=Cn .143. Геометричне місце точок площини, для яких сума відстанейвід двох фіксованих точок F1   і F 2   цієї площини, є величина стала,називаєтьсяВ. ...еліпсом 144.  Геометричне  місце  точок  площини,  для  яких  абсолютнавеличина різниці відстаней від двох фіксованих  точок F1   і F 2   цієї площиниє величина стала називаєтьсяВ. ...гіперболою145.   Геометричне місце точок площини, для яких  відстань від

       
      



деякої фіксованої точки F    цієї площини, що називається фокусом, дорів-нює відстані до деякої фіксованої прямої цієї  площини, називаєтьсяВ. ... параболою146. Яке з рівнянь є канонічним рівнянням еліпса? В. x2a2+ y2b2 =1 , де b2=a2−c2 ; (b>0).147. Яке з рівнянь є канонічним рівнянням кола? В.  x2+ y2=R2.148. Яке з рівнянь є канонічним рівнянням гіперболи? В. x2a2− y2b2=1 , де b2=c2−a2 ; (b>0).149. Яке з рівнянь є канонічним рівнянням параболи?В. y2=2 p x .150. Наступні характеристики b2=a2−c2 ; (b>0) ; ФокусиF1(−c ;0) ; F 2(c ;0) . Ексцентриситет e= ca ; 0<e<1    відносяться до В. ...еліпса151. Які з характеристик відносяться до кола?В.  c=0 ; e=0 ; a=b=R.  152. Наступні характеристики  b2=c2−a2 ; (b>0) . Фокуси:F1(−c ;0) ; F 2(c ;0) . Ексцентриситет e= ca ; e>1 .Асимптоти y=+ ba x     і    y=− ba x відносяться до В.... гіперболи153. Які з рівнянь є параметричними рівняннями еліпса? В.   x=acos t ; y=b sin t ; 0⩽t⩽2 π .97

       
      



154. Які з рівнянь є параметричними рівняннями кола? В.  x=R cos t ; y=R sin t ; 0⩽t⩽2 π .155. Вкажіть рівняння еліпса з осями, паралельними осям координат і центром у точці C (x0 ; y0):В.    (x− x0)2a2 +
( y− y0)2b2 =1156. Вкажіть рівняння кола з осями, паралельними осям координаті  центром у точці C (x0 ; y0):В.   (x− x0)2+( y− y0)2=R2 .157. Вкажіть рівняння гіперболи з осями, паралельними  осям координат і центром у точці C (x0 ; y0):В.  (x− x0)2a2 −
( y− y0)2b2 =1158. Вкажіть рівняння параболи при паралельному переносі  осей координат з початком у точці C (x0 ; y0):  В.  ( y− y0)2=2 p( x−x0).

ІІ рівень1. Обчислити визначник другого порядку:     |5 −24 6 |.В.  38.

       
      



2.  Обчислити визначник третього порядку:  |1 2 −12 −3 23 1 1 |.В.  -8.3. Розв'язати систему {2 x+3 y=17;3 x+2 y=13.В. {(1;5)}.   4.  Знайти визначник системи Δ  трьох рівнянь з трьома невідомими:  {7 x−4 y2 z=−7 ;3 x−4 y5 z=3 ;2 x3 y−2 z=−3.В.  -79.5.  Знайти допоміжний визначник    Δ1    системитрьох рівнянь з трьома невідомими:  {7 x−4 y2 z=−7 ;3 x−4 y5z=3 ;2 x3 y−2 z=−3.В.  79.6.  Знайти допоміжний визначник    Δ2    системитрьох рівнянь з трьома невідомими:  {7 x−4 y2 z=−7 ;3 x−4 y5z=3 ;2 x3 y−2 z=−3.В.  -79.7.  Знайти допоміжний визначник    Δ3    системи трьох рівнянь з трьома невідомими:  {7 x−4 y2 z=−7 ;3 x−4 y5z=3 ;2 x3 y−2 z=−3.В.  -158. 99

       
      



8. Розв'язати систему {
x+3 y+z=0 ;x+4 y+2 z=0 ;
−x+5 y+3 z=0 .В.  {(0;0;0)}. 9.  Для  матриці A=(2 1 13 0 1) знайти  транспоновану  матрицюATВ.  AT=(2 31 01 1).10. Дано матриці A=2 37 −5;  B=( 3 4

−2 5). Знайтиматрицю A+B .В.  (5 75 0).11. Дано матрицю A=(2 37 −5).  Знайти матрицю 3⋅A .В.    (6 921 −15).12.  Дано  матриці   A=2 1 13 0 1; B=(3 12 11 0).   Знайтиматрицю A⋅B .

       
      



  В.   (9 310 3).   13.   Дано a=4i−2j5k ; b=2i3j2 k.Знайти скалярний добуток a⃗⋅b⃗.В.  12. 14.   Дано a⃗=3 i⃗−2 j⃗+6 k⃗ ; b⃗=2 i⃗ +4 j⃗+3 k⃗ . Знайти скалярний добуток a⃗⋅b⃗.В. 16.15. Знайти косинус кута, утвореного векторами a⃗=2 i⃗−4 j⃗+4 k⃗  і  b⃗=−3 i⃗ +2 j⃗+6 k⃗.В.  5/21.16. Знайти косинус кута, утвореного векторамиa⃗=−4 i⃗−2 j⃗+4 k⃗  і  b⃗=6 i⃗ +3 j⃗+6 k⃗ .В.    -1/9.17. Обчислити проекцію вектора a⃗=−3 i⃗ +2 j⃗+8 k⃗  на вісь вектора b⃗=3 i⃗−2 j⃗+6 k⃗ .В. 5.18. Обчислити проекцію вектора a⃗=5 i⃗ +2 j⃗+20 k⃗ на вісь вектора b⃗=2 i⃗− j⃗+2 k⃗ .В. 16.19. Обчислити проекцію вектора a⃗=5 i⃗ +2 j⃗+5 k⃗ на вісь вектораb⃗=2 i⃗− j⃗+2 k⃗ .В. 6.20. Дано вектори: a⃗=4 i⃗−3 j⃗−2 k⃗ ; b⃗=2 i⃗−3 j⃗+6 k⃗ . Знайти вектор c⃗=3 a⃗−2 b⃗ .В. c⃗=8 i⃗−3 j⃗−18 k⃗ . 101

       
      



21. Обчислити роботу сили F⃗=3 i⃗−2 j⃗−5 k⃗  при переміщенні  матеріальної точки від положення А (2; -3; 5)  в положенняВ (3; -2; -1).     В. 31.22. Дано вектори: a⃗=3 i⃗− j⃗−2 k⃗ ; b⃗= i⃗ +2 j⃗−k⃗. Обчислити векторний добуток цих векторів.В. a⃗× b⃗=5 i⃗ + j⃗+7 k⃗ .23.  Знайти мішаний добуток векторів:  a=i−jk ; b=ijk ; c=2i3j4 k.В.    4.24.   Визначити, при якому значенні p  вектори a⃗= p i⃗−4 j⃗+3 k⃗ ; b⃗=2 i⃗−5 j⃗+ p k⃗     перпендикулярні.В. -4.25.  Cкласти рівняння площини, яка проходить через точку M (1 ;3 ; 6) перпендикулярно вектору n⃗=2 i⃗ + 3 j⃗+ 5 k⃗ .В. 2 x+3 y+5 z−41=0 .26.   Cкласти рівняння прямої, що проходить через дві задані точки А(1;3;6), В(2;8;5).В. x−11 =
y−35 =

z−6
−1 .ІІІ рівень1. Обчислити визначник :  |−1 −2 1 41 3 0 62 −2 1 43 1 −2 −1|.В. -117.

       
      



2. Знайти всі розв'язки системи рівнянь: {3x−2 y+5 z=0 ;x+2 y−3 z=0.В. x=−4 t ; y=14 t ; z=8 t ; t∈R.3. Розв’язати систему трьох рівнянь з трьома невідомимиза формулами Крамера:   
{7 x−4 y2 z=−7 ;3 x−4 y5z=3 ;2 x3 y−2 z=−3.В. { (-1; 1; 2)}.4. Розв’язати  систему  трьох  рівнянь  з  трьома  невідомими  заформулами Крамера:   
{3 x−y+2 z=11 ;
−2 x+ y+z=−6 ;x−2 y−3 z=5.В. { (2; -3; 1)}.5. Знайти вектор , c  якщо відомо, що він перпендикулярний довекторів  a⃗=2 i⃗ +3 j⃗− k⃗ і b⃗= i⃗−2 j⃗+3 k⃗ та задовольняє умовіc⃗⋅(2 i⃗− j⃗+ k⃗ )=−6 .        В. c⃗=−3 i⃗ +3 j⃗+3 k⃗ .6.  Дано координати вершин трикутника:A(−1 ;−2 ;4) , B (−4 ;−2 ;0) , C (3 ;−2 ;1) . Знайти величину його внутрішнього кута при вершині В.В. 450 .7.   Дано a⃗=4 i⃗−2 j⃗−4 k⃗ ; b⃗=6 i⃗−3 j⃗+2 k⃗ .     Знайти скалярний добуток векторів 2 a⃗−3 b⃗ і a⃗+2b⃗ .В. -200. 103

       
      



8.  Дано координати чотирьох точок: А(1; 2; -1), В(0; 1; 5), С(-1; 2; 1), D(2; 1; 3).  Знайти мішаний добуток векторівA⃗B , A⃗C , A⃗D . Зробити висновок.В. ( A⃗B× A⃗C )⋅⃗AD=0. Чотири точки лежать в одній площині.9.  Дано вектори: a⃗=3 i⃗− j⃗−2 k⃗ ; b⃗= i⃗ +2 j⃗−k⃗. Обчислитивекторний добуток c⃗ векторів 2 a⃗− b⃗ та 2 a⃗+b⃗.  В. c⃗=20 i⃗ +4 j⃗+28 k⃗ .10.  Дано координати вершин трикутника:A(2 ;1 ;0) , B(3 ;−1 ;2) , C (13 ;3 ;10) , Знайти  площу трикутника АВС.В. S=18кв.од.  .11. Знайти площу трикутника, з вершинами в точках:   А(1; 2; 0),В(3; 0; -3), С(5; 2; 6).В. S=14 кв.од.  .12.  Знайти об'єм трикутної піраміди, з вершинами у точках:А(2; -1; 1), В(5; 5; 4), С(3; 2; -1), D(4; 1; 3).В. V=3куб.од.  13.   Встановити, чи вектори компланарні:a⃗=2⃗i+3 j⃗− k⃗ ; b⃗= i⃗− j⃗+3 k⃗ ; c⃗= i⃗+9 j⃗−11 k⃗.В. (a⃗×b⃗ )⋅⃗c=0. Так.14.  Дано три послідовні вершини паралелограма:  А(11;4), В(-1;-1), С(5;7). Визначити координати четвертої вершини D.В. (17;12).15.  Скласти рівняння прямої, що проходить через точкуМ (2 ;1)       паралельно  до прямої 2 x+3 y+4=0 .

       
      



В. 2 x+3y−7=0 .16.  Скласти рівняння прямої, що проходять через точку М (5 ; 2) паралельно   до прямої 4 x+ 3 y−9=0 .В. 4 x+3y−26=0 .17.  Скласти рівняння  прямої, що проходить через точку М 2 ;1   перпендикулярно до прямої 2 x+3 y+4=0 .В. 3 x−2 y−4=0 .18.  Скласти рівняння  прямої, що проходить через точку М(3;5)   перпендикулярно до прямої 3 x+4 y+2=0 .В. 4 x−3 y+3=0 .19. Дано координати вершин трикутника:А (4; 4), В (2; 4), C(-8;-2). Знайти рівняння медіани трикутника, проведеної з вершини С.В. 6 x−11 y+26=0 .20.  Дано координати вершин трикутника:   А (0; 1), В (6; 5),C(12; -1). Знайти рівняння висоти трикутника, проведеної з вершиниС.В. 3 x+2 y−34=0 .21.  Знайти кут між прямими: x−31 =
y+2
−1 =

z
√2   і  x+21 =

y−31 =
z+5
√2 .В. 600 .22.  Cкласти рівняння площини, яка проходить черезточку M1 (3 ;4 ;−5)    паралельно двом векторам  a⃗=3 i⃗+ j⃗− k⃗ ;  і  b⃗= i⃗−2 j⃗+ k⃗.В. x+4 y+7 z+16=0 . 105

       
      



23  Скласти рівняння площини, що проходить через триточки: M1(3 ;−1; 2 ),  M2(4 ;−1;−1), M3(2 ; 0 ; 2).В. 3 x+3 y+z−8=0 .24. Встановити, що три  площиниx−2 y+z−7=0 ; 2 x+ y−z+2=0 ; x−3 y+2 z−11=0мають одну спільну точку і знайти її координати. В. (1;-2; 2).25.  Знайти відстань від точки M0 (3; 5 ;−8)  до  площини6 x−3 y+2 z−29=0.В. 6.26. Cкласти рівняння прямої, яка проходить через точку М0(1 ; 4 ;−3) , перпендикулярно векторам:a⃗=2 i⃗ +3 j⃗+k⃗ ;  і  b⃗=3 i⃗+ j⃗+2 k⃗.В. x−15 =
y−4
−1 =

z+3
−7 .27. Скласти рівняння прямої, що проходить через точкуМ0 (12 ;−3 ;−8)     перпендикулярно до площини6 x−3 y−5z+2=0.В. x−126 =

y+3
−3 =

z+8
−5 .28.  Знайти точку перетину прямої  x−11 =

y+1
−2 =

z6 і площини  2 x+3 y+z−1=0.В.  C=(2 ;−3 ; 6) .29.   Скласти рівняння прямої, що проходить через  точку

       
      



М0(1 ;3 ; 5) перпендикулярно до площини  6 x−3 y−5 z+2=0.В. x−16 =
y−3
−3 =

z−5
−5 .30.   Скласти рівняння кола, центр якого співпадає з точкоюС1 ;−1 , а пряма 5 x−12 y+9=0 є дотичною до кола.В. (x−1)2+(y+1)2=4 .31.  Скласти рівняння прямої, що проходить через центр  еліпса  4 x2 – 32 х + y2 – 4 y + 5 = 0 перпендикулярно до прямої  2 x + 4 y – 9 = 0.В. 2 x−y−6=0.32.  Скласти рівняння прямої, що проходить через центр еліпсаx2 – 2х +2 y2 – 8 y +7 = 0 паралельно прямій 4x + 6y+5 = 0.  В. 2 x+3 y−8=0.33.  Скласти рівняння прямої, що проходить через вершину параболи 2 x2 – 4 х – 3y + 8 = 0 паралельно  прямій 2 x + 5 y + 18 = 0.В. 2 x+5 y−12=0.34.  Знайти координати центра і радіус сфери, заданої рівнянням:x2+y2+z2−x+2 y+1=0.В.  C=(1/2 ;−1 ; 0); R=1/2 .35. Знайти координати центра і радіус сфери, заданої рівнянням: x2+ y2+ z2−4 x−8 y+ 2 z−60=0.   В.  C=(2 ;4 ;−1); R=9 .
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10.  Прикладні задачіЗадача 1. До розрахунку багатоточкових зварних з'єднань елементів  силових конструкцій Зварювання  є  один  з  прогресивних  способів  одержаннянерознімних  з'єднань  металів,  пластмас  та  інших  матеріалів.Воно  застосовується  при  виготовленні  як  окремих  вузлів  тадеталей,  так  і  конструкцій  і  споруд  в  цілому.  Наприклад,  нанадзвуковому пасажирському літаку Ту-144 випуску 1970 р. було8 100 м зварного шву і 3 500 000 зварних точок. Розглянемо  багатоточкове  зварне  з'єднання  двох  листів,  якізнаходяться  під  дією  поздовжніх  зусиль  N10 , N 20 , N 1L , N 2L(рис.1) .

l0 l1 l2 ... l j−1 l j l j+1 ... l nL                                                        Рис.1                                       Введемо позначення:n  —  кількість  зварних  точок;  m1 , t1 , E1 —ширина,товщина і  модуль пружності  верхнього листа;  m 2 , t2 , E2  —ширина,  товщина  і  модуль  пружності  нижнього  листа;B1=m1⋅t 1⋅E1 —  жорсткість  на  розтяг  верхнього  листа;B2=m 2⋅t2⋅E 2 — жорсткість на розтяг нижнього листа;    T j

       
      



—  зусилля  зрізу  j-ї  зварної  точки;  L  —  довжина  з'єднання;l0 , l1 , l2 , ... , ln  — довжини ділянок з'єднання (рис.1);N i — поздовжнє зусилля на і-й ділянці з'єднання у верхньомулисті (i=0,1 ,2 , ... , n).При розгляді питань розрахунку зварних з'єднань у курсі “Опоруматеріалів”  вважається,  що  всі  зварні  точки  сприймають  рівнізусилля зрізу T j*=T *=const .Ці зусилля знаходяться з умови рівноваги за формулою:                   T j*=T *=N 1L−N10n .                                               (1)Вказане  припущення  не  враховує  концентрацію  напружень  уелементах зварного з'єднання і не дозволяє з достатньою точністюоцінити міцність такого з'єднання. Більш точні розрахункові схемивраховують пружні деформації елементів з'єднання.При  цьому  система  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  длявизначення  зусиль  зрізу  T j ( j=1,2 , ... ,n )   у  зварних точкахмає вид:
{
T j +1G j+1−T jG j =(N10+T 1+ ...+T jB1 −

N 20−T 1−...−T jB2 )l j ; де( j=1,... , n−1);T 1+T 2+...+T N=N 1L−N 10 ,   (2)де G j ,( j=1,2 , ... n) — модуль зсуву j-ї зварної точки, що визначаєтьсяекспериментально.У  частковому  випадку  для  чотирьохточкового  зварногоз'єднання вказана система приймає вид:

109

       
      



{
T 2G2 −T 1G1 =(N 10+T 1B1 −

N20−T 1B2 )l1 ;T 3G3 −T 2G2 =(N 10+T 1+T 2B1 −
N20−T 1−T 2B2 )l2 ;T 4G 4−T 3G 3=(N 10+T 1+T 2+T 3B1 −

N 20−T 1−T 2−T 3B2 )l3 ;T 1+T 2+T 3+T 4=N1L−N 10 .              (3)
Її можна звести до виду:
{
(−1G1 −l1B1 −l 1B2 )⋅T 1+1G2⋅T 2=(N10B1 −

N20B2 )l1 ;
(−l2B1 −l2B2 )⋅T 1+(−1G2 −l 2B1 −l 2B2 )⋅T 2+1G 3⋅T 3=(N 10B1 −N20B2 )l2 ;
(−l3B1 −l3B2 )⋅T 1+(−l3B1 −l3B2 )⋅T 2+(−1G3 −l3B1 −l 3B2 )⋅T 3+1G4⋅T 4=(N10B1 −N20B2 )l3 ;T 1+T 2+T 3+T 4=N 1L−N 10. (

4)Після виключення з третього рівняння T 4 , одержимо систему:
{(
−

1G1 −l1B1 −l 1B2 )⋅T 1+1G 2⋅T 2=b1;
(−l2B1 −l 2B2 )⋅T 1+(−1G2 −l 2B1 −l 2B2 )⋅T 2+1G3⋅T 3=b2;
(−1G4 −l 3B1 −l3B2 )⋅T 1+(−1G 4 −l3B1 −l3B2 )⋅T 2+(−1G4 −1G 3−l 3B1 −l3B2 )⋅T 3=b3 .(5)  де:  b1=(N 10B1 −N 20b2 )⋅l1 ;  b2=(N 10B1 − N20B2 )⋅l2 ;

       
      



b3=(N10B1 −N 20B2 )⋅l3−N 1L−N 10G 4 .З цієї  системи визначаємо  T 1 , T 2 , T 3    ,  а  потім знаходимоT 4    з рівняння:                              T 4=N1L−N 10−T 1−T 2−T 3 .                  (6)Таким  чином  ми  звели  розв'язування  задачі  до  розв'язаннясистеми  з  трьох  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  з  трьоманевідомими. Вказану  систему можна розв'язати з використаннямформул Крамера, матричним методом і методом Гауса.Поздовжні  зусилля  у  верхньому  листі  знаходяться  заформулами:N 0=N10 ; N i=N10+∑i=1n T i ; (i=1,... ,4). (N 4=N1L).Приклад. Визначити зусилля зрізу у зварних точках і поздовжнізусилля  у  верхньому  листі  для  чотирьохточкового  зварногоз'єднання (рис.2), що має наступні характристики:m1=0,1 м ; t1=0,002 м ; E1=2⋅1011 н /м 2 ;m 2=0,1 м ; t1=0,004 м ; E1=2⋅1011 н /м 2 ;G1=G2=G3=G 4=8⋅109 н /м 2 ;l0=l1=l2=l3=l4=0,1м ; l=0,5 м .Розрахунки провести для трьох випадків навантаження:№1  N10=3000 н; N 20=0 ; N1L=0 ; N 2L=3000 н;№2  N10=0 ; N20=3000н ; N1L=0 ; N 2L=3000 н;        №3 N10=1000 н; N 20=−1000н ; N1L=0 ; N 2L=0.
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l0 l1 l2 l3 l 4L                                                        Рис.2    Розв'язання.Знаходимо жорсткості на розтяг листів:B1=m1⋅t1⋅E1=0,1⋅0,002⋅2⋅1011=4⋅107 н;   B2=m2⋅t2⋅E2=0,1⋅0,002⋅4⋅1011=8⋅107 н.Підставляємо  у  систему  (5)  задані  значення  параметрів  ізовнішній  зусиль  (випадок  навантаження  №1  ).  Одержимосистему лінійних алгебраїчних рівнянь для  визначення  зусильзрізу T 1 ,T 2 ,T 3 :
{(
−

18⋅109 − 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )⋅T 1+ 18⋅109⋅T 2=b1 ;
(− 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )⋅T 1+(−18⋅109− 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )⋅T 2+ 18⋅109⋅T 3=b2;
(−18⋅109 − 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )T 1+(−18⋅109 − 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )T 2+(−28⋅109 − 0,14⋅107 − 0,18⋅107 )T 3=b3 .де:  b1= 30004⋅107⋅0,1 ;  b2= 30004⋅107⋅0,1 ; b3= 30004⋅107⋅0,1+ 30008⋅109 ;Помножимо обидві частини кожного рівняння на  109 . Одержимо систему:
{(
−

18−104 −108 )⋅T 1+18⋅T 2=300004 ;
(−104 −

108 )⋅T 1+(−18−104 −
108 )⋅T 2+18⋅T 3=30 0004 ;

(−18 −
104 −

108 )⋅T 1+(−18 −
104 −

108 )⋅T 2+(−28 −
104 −

108 )⋅T 3=300004 +
30008 .

       
      



Помножимо обидві частини кожного рівняння на 8 і виконаємо дії в дужках. Одержимо:
{
−31⋅T 1+T 2=60 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=60 000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=63 000 .Аналогічно одержимо системи для випадку нагруження №2:
{
−31⋅T 1+T 2=−30 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=−30 000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=−30 000 .і для випадку нагруження №3

{
−31⋅T 1+T 2=30 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=30 000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=31 000.Зауваження. Як  бачимо,  зміна  зовнішнього  навантаження  наз’єднання викликає  зміну тільки правих частин відповідних системлінійних  алгебраїчних  рівнянь.  Взагалі  побудова  математичнихмоделей   для  розв’язання  прикладних  задач  потребує  творчогопідходу і знань,  що здобуваються студентами на старших курсахпри  вивченні  спеціальних  дисциплін.  А  для  розв’язуванняодержаних  вище  систем  дінійних  алгебраїчних  рівнянь,  до  якихзвівся розв’язок розглянутої прикладної задачі, вже навіть студентпершого  курсу  може  застосувати  знання,  які  він  одержав  прививченні  розділу  «Елементи  лінійної  алгебри»,  тобто  після  2-3занять з вищої математики. Знайдемо  розв’язки  цих  систем  з  використанням  формулКрамера, методом Гауса в матричним методом.Розв’язування систем за формулами Крамера   Випадок навантаження №1   Знаходимо визначник системи:
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Δ=∣−31 1 0
−30 −31 1
−31 −31 −32∣=−31∣−31 1

−31 −32∣−1∣−30 1
−31 −32∣=

=−31(−31)(−33)−(960+31)=−31713−991=−32 704.Знаходимо допоміжні визначники:
Δ1=∣60000 1 060000 −31 163000 −31 −32∣=63 363000 ;  
Δ2=∣−31 60000 0

−30 60000 1
−31 63000 −32∣=2 013 000.

Δ3=∣−31 1 60000
−30 −31 60000
−31 −31 63000∣=1053 000.Визначник системи відмінний від нуля.  Система має єдиний розв’язок. Невідомі знаходимо за формулами Крамера:T 1=Δ1

Δ =−1937,4694 (н); T 2=Δ2
Δ =−61,5521 (н);T 3=Δ3

Δ =−32,1979 (н).    Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=−3000−T 1−T 2−T 3=−968,7804 . Випадок навантаження №2   

       
      



Δ=∣−31 1 0
−30 −31 1
−31 −31 −32∣=−32 704.Допоміжні визначники:

Δ1=∣−30000 1 0
−30000 −31 1
−30000 −31 −32∣=−31 680 000 ;  

Δ2=∣−31 −30000 0
−30 −30000 1
−31 −30000 −32∣=−960 000.

Δ3=∣−31 1 −30000
−30 −31 −30000
−31 −31 −30000∣=960 000.Визначник системи відмінний від нуля.  Система має єдиний розв’язок. Невідомі знаходимо за формулами Крамера:T 1=Δ1

Δ =968,6888(н); T 2=Δ2
Δ =29,3542(н);T 3=Δ3

Δ =−29,3542(н).    Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=0−T 1−T 2−T 3=−968,6888 . Випадок навантаження №3   
Δ=∣−31 1 0

−30 −31 1
−31 −31 −32∣=−32 704.Допоміжні визначники: 115

       
      



Δ1=∣30000 1 030000 −31 131000 −31 −32∣=31681 000 ;  
Δ2=∣−31 −30000 0

−30 −30000 1
−31 −30000 −32∣=−960 000.

Δ3=∣−31 1 30000
−30 −31 30000
−31 −31 31000∣=31 000.Визначник системи відмінний від нуля.  Система має єдиний розв’язок. Невідомі знаходимо за формулами Крамера:T 1=Δ1

Δ =−968,7194 (н); T 2=Δ2
Δ =−30,3021(н);T 3=Δ3

Δ =−0,9479(н).    Зусилля T 4     знаходимо за формулою (6):      T 4=0−T 1−T 2−T 3=−968,6888(н).Розв’язування систем матричним способомСистеми рівнянь можуть бути записані у матричному виді:A⋅T=C1 ;       A⋅T=C2 ;      A⋅T=C3 ;  де: A=(−31 1 0
−30 −31 1
−31 −31 −32);        T=(T 1T 2T 3);

       
      



C1=(60 00060 00063000); C2=(−30 000
−30 000
−30 000); C3=(30 00030 00031000).       

Розв’язок систем має вид:                 T=A−1C k , (k=1,2 ,3),де  A−1   обернена матриця до матриці A , яка існує при умові,що  визначник  матриці  системи  відмінний  від  нуля.  Визначникматриці  системи було знайдено раніше:  det A=−32 704≠0.Зауваження.  Зусилля T 4 знаходимо за формулою (6):T 4=N1L−N10−T 1−T 2−T 3 .Алгебраїчні доповнення:A11=∣−31 1
−31 −32∣=1023 ; A12=−∣−30 1

−31 −32∣=−991 ;A13=∣−30 −31
−31 −31∣=−31 ;   A21=−∣ 1 0

−31 −32∣=32;A22=∣−31 0
−31 −32∣=992 ;    A23=−∣−31 1

−31 −31∣=−992 ;                 A31=∣ 1 0
−31 1∣=1 ;             A32=−∣−31 0

−30 1∣=31 ;A33=∣−31 1
−30 −31∣=991.           Складаємо допоміжну матрицю з алгебраїчних доповнень:
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Aд=(12 −3 −24
−3 2,25 3
−8 1 20 ).Транспонуємо її, одержуємо приєднану матрицю: Aпр=(1023 32 1
−991 992 31
−31 −992 991).Обернена матриця:A−1= 1det A⋅Aпр=− 132704⋅(1023 32 1

−991 992 31
−31 −992 991).Розв’язки систем:Випадок навантаження №1:X=A−1 C1= 1det A⋅AпрC1=− 132704⋅(1023 32 1
−991 992 31
−31 −992 991)⋅(60 00060 00063 000)=

=(
−1937,4694
−61,5521
−32,1979).Відповідь: T 1=−1937,4694(н) ; T 2=−61,5521(н) ;T 3=−32,1979(н);      T 4=−968,7804(н).      Випадок навантаження №2:X=A−1 C2= 1det A⋅AпрC2=− 132704⋅(1023 32 1

−991 992 31
−31 −992 991)⋅(−30 000

−30 000
−30 000)=

=(
968,688829,3542
−29,3542).

       
      



Відповідь: T 1=968,6888(н);       T 2=29,3542 (н);T 3=−29,3542(н) ;      T 4=−968,6888(н).Випадок навантаження №3:X=A−1 C3= 1det A⋅AпрC3=− 132704⋅(1023 32 1
−991 992 31
−31 −992 991)⋅(30 00030 00031 000)=

=(
−968,7194
−30,3021
−0,9479 ).Відповідь: T 1=−968,7194(н); T 2=−30,3021(н);T 3=−0,9479 (н);      T 4=−0,0301(н).Розв'язування систем методом Гауса:Випадок навантаження №1:

{
−31⋅T 1+T 2=60 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=60000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=63000.Записуємо розширену матрицю системи і виконуємо над нею елементарні перетворення:

(
−31 1 0 60 000
−30 −31 1 60 000
−31 −31 −32 63000) ⇔ (

−31 1 0 60 000
−991 0 1 1920 000
−1 0 −33 3000 )⇔

⇔(
−31 1 0 60 0001 0 33 −3000
−991 0 1 1 920 000)⇔( −31 1 0 60 0001 0 33 −3000

−32704 0 0 63363 000)⇔
⇔(

1 0 33 −3 000
−31 1 0 60 0001 0 0 −1937,4694).Таким чином за допомогою прямого ходу одержана система:119

       
      



{
T 1+33⋅T 3=−3 000 ;
−31⋅T 1+T 2=60 000 ;T 1=−1 937, 4694.З огляду на параметри системи для спрощення обчислень  ми дещо відхилилися від стандартної процедури метода Гауса.За допомогою оберненого ходу знаходимо невідомі: Відповідь: T 1=−1937,4694(н) ; T 2=−61,5514(н );T 3=−32,1979(н);  Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=−3000−T 1−T 2−T 3=−968,7813(н) .Відповідь:  T 1=Δ1

Δ =−1937,4694 (н); T 2=Δ2
Δ =−61,5514(н) ;T 3=Δ3

Δ =−32,1979(н) ;  T 4=−968,7813 .      Випадок навантаження №1:
{
−31⋅T 1+T 2=60 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=60 000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=63 000.Записуємо розширену матрицю системи і виконуємо над нею елементарні перетворення:

       
      



(
−31 1 0 60 000
−30 −31 1 60 000
−31 −31 −32 63000) ⇔ (

1 −32 1 00 −32 −32 3000
−30 −31 1 60 000)⇔

⇔(
1 −32 1 00 1 1 −93,750 −991 31 60 000 )⇔(1 −32 1 00 1 1 −93,750 1 −0,03128 −60,54490)⇔
⇔(

1 −32 1 00 1 1 −93,750 0 −1,03128 33,2051)⇔(1 −32 1 00 1 1 −93,750 0 1 −32,1979).Таким чином за допомогою прямого ходу одержана система:
{
T 1−32⋅T 2+T 3=0 ;T 2+T 3=−93,75 ;T 3=−32,1979 .За допомогою оберненого ходу знаходимо невідомі: T 3=−32,1979 (н); T 2=−61,5521(н) ; T 1=−1937,4694(н) ;Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=−3000−T 1−T 2−T 3=−968,7813(н).Відповідь:  T 1=−1937,4694(н) ; T 2=−61,5521(н) ;T 3=−32,1979(н);  T 4=−968,7813.      Аналогічно розв'язуємо систему для випадку навантаження №2:  

{
−31⋅T 1+T 2=−30 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=−30 000 ;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=−30 000.Записуємо розширену матрицю системи і виконуємо над нею елементарні перетворення: 121

       
      



(
−31 1 0 −30 000
−30 −31 1 −30 000
−31 −31 −32 −30 000) ⇔ (

1 −32 1 00 −32 −32 0
−30 −31 1 −300000)⇔

⇔(
1 −32 1 00 1 1 00 −991 31 −30 000)⇔(1 −32 1 00 1 1 00 1 −0,03128 30,27245)⇔

⇔(
1 −32 1 00 1 1 00 0 −1,03128 30,27245)⇔(1 −32 1 00 1 1 00 0 1 −29,3542).Таким чином за допомогою прямого ходу одержана система:

{
T 1−32⋅T 2+T 3=0 ;T 2+T 3=0 ;T 3=−29,3542 .За допомогою оберненого ходу знаходимо невідомі: T 3=−29,3542 (н) ; T 2=29,3542 (н); T 1=968,6888(н);Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=−T 1−T 2−T 3=−968,6888(н ).Відповідь:  T 1=968,6888(н); T 2=29,3542(н);  T 3=−29,3542(н) ;  T 4=−968,6888(н);    Для випадку навантаження №3 розвязування проводиться так само.

{
−31⋅T 1+T 2=30 000 ;
−30⋅T 1−31⋅T 2+T 3=30 000;
−31⋅T 1−31⋅T 2−32⋅T 3=31 000.Записуємо розширену матрицю системи і виконуємо над нею елементарні перетворення:

       
      



(
−31 1 0 30 000
−30 −31 1 30 000
−31 −31 −32 31 000) ⇔ (

1 −32 1 00 −32 −32 1 000
−30 −31 1 30000)⇔

⇔(
1 −32 1 00 1 1 −31,250 −991 31 30 000 )⇔(1 −32 1 00 1 1 −31,250 1 −0,03128 −30,27245)⇔
⇔(

1 −32 1 00 1 1 −31,250 0 −1,03128 0,97755)⇔(1 −32 1 00 1 1 −31,250 0 1 −0,9479).Таким чином за допомогою прямого ходу одержана система:
{
T 1−32⋅T 2+T 3=0 ;T 2+T 3=−31,25;T 3=−0,9479 .За допомогою оберненого ходу знаходимо невідомі: T 3=−0,9479 (н); T 2=−30,3021(н); T 1=−968,7194(н).Зусилля T 4     знаходимо з рівняння (6):       T 4=−3000−T 1−T 2−T 3=−968,7813(н).Відповідь:  T 1=−968,7194(н ). T 2=−30,3021(н); T 3=−0,9479 (н);T 4=−968,7813(н).           При цьому при елементарних перетвореннях змінювався лише останній стовпчик розширеної матриці.    Розкриття статичної невизначеності на цьому закінчується.Від'ємні знаки у одержаних значень зусиль зрізу вказують на те, щовони  направлені  в  іншу  сторону,  а  не  як  вказано  на  рис.  1.  Цепов'язано з видом зовнішніх зусиль.    Значення зусиль зрізу обчислимо також і по  формулі рівномірногорозподілу зусиль зрізу для трьох випадків навантаження (1):T i=T*= N1L−N10n ;(i=1, ... , n) ,       де n -  кількість  зварнихточок.№1  N10=3000 н; N 20=0 ; N1L=0 ; N 2L=3000 н;123

       
      



T 1=T 2=T 3=T 4=T *=−30004 =−750  н ;№2  N10=0 ; N20=3000н ; N1L=0 ; N 2L=3000 ;       T 1=T 2=T 3=T 4=T *= 04=0  н ;№3 N10=1000 н; N 20=−1000 н ; N1L=0 ; N 2L=0 .T 1=T 2=T 3=T 4=T *=−10004 =−250  н .Для  кожного  випадку  навантаження  запишемо  таблицюзначень зусиль зрізу, знайденим по вказаним алгоритмам і поформулі рівномірного розподілу.Випадок навантаження №1:i 1 2 3 4T i  (н ) -1 937,4694 -61,5521 -32,1979 -968,7804  T ij  (н ) -750 -750 -750 -750Випадок навантаження №2:i 1 2 3 4T i  (н ) 968,6888 29,3542 -29,3542 -968,6888  T ij  (н ) 0 0 0 0Випадок навантаження №3:i 1 2 3 4T i  (н ) -968,7194 -30,3021 -0,9479 -0,0301  T ij  (н ) -250 -250 -250 -250Висновки1.  Розглянуті  приклади  показують,  що  у  поздовжних

       
      



з'єднань з точковою зваркою розподіл зусиль зрізу між зварнимиточками  дуже  нерівномірний,  причому  найбільше  навантаженнясприймають  крайні  зварні  точки.  Якщо  матеріал  зварних  точоккрихкий,  то  спочатку   руйнуються  найбільш навантажені  крайніточки, потім ті, що знаходяться коло них і так далі, що приводитьдо  руйнування  всього  з'єднання.  Щоб запобігти  цьому,  потрібнощоб  матеріал  зварних  точок  був  ідеальним,  пружно-пластичним(або  близьким  до  нього  нелінійно-пружним).  Тоді  найбільшнавантажені зварні точки при досягненні пластичних деформаційвсеодно  будуть сприймати частину навантаження. 2. Так як при розрахунку одного й того ж з'єднання для різнихваріантів навантаження відповідні системи рівнянь відрізняютьсялише вільними членами, то у такому випадку найбільш доцільновести  розрахунок  матричним  способом,  бо  для  всіх  варіантівнавантаження для відповідних систем обернена матриця буде однай  та  сама  і  розрахунок  різних  варіантів  після  знаходженняоберненої матриці для одного варіанту навантаження зводиться додобутку оберненої  матриці  на матрицю-стовпчик вільних членів,що відповідає кожному іншому варіанту навантаження.Зауваження. Вказані  алгоритми розрахунку  зварних точковихз’єднань на прийнятому рівні гіпотез залишаються вірними і длязаклепкових  з’єднань.  Вірними  залишаються  і  висновки.  Узаклепкових з’єднань розглянутого типу найбільше навантаженнясприймають крайні  заклепки. Багатьом  відома  катастрофа  велетенського  пасажирськогопароплава «Титанік». При його виготовленні для з’єднання листівкорпуса  широко  використовувалось  з’єднання  клепанням.Пароплав був сконструйований з високим ступенем надійності. Вінміг  залишатися  на  плаву  навіть  при  повному затопленні  кількохвідсіків.  При  зіткненні  з  айсбергом  пароплав  йшов  на  великійшвидкості  і  удар був таким ,  що не витримали заклепки і листикорпусу розійшлися. Цього б не відбулося, якби були використаніупруго-пластичні  заклепки,  як  то  передбачалося  проектом.  Да,пароплав  отримав  би  пробоїну,  але  її  розміри  були  б  некатастрофічні  і  пароплав  залишився  би   на  плаву.  Проте  прибудівництві  «Титаніка» чомусь була порушена технологія і замістьзаклепок  з  упруго-пластичного  матеріалу,   були  встановленнізаклепки  з  упругого,  крихкого матеріалу,  які  не  витримали силиудару  при  зіткненні.  Відбулося  затоплення  більшого,  ніж125

       
      



допускалося проектом, числа відсіків, пароплав затонув.  Розроблені алгоритми розрахунку можуть бути використаніу навчальному процесі для студентів І курсу спеціальності 192“Будівництво та цивільна інженерія” всіх форм навчання прививченні  розділу  вищої  математики   «Елементи  лінійноїалгебри» (розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь) .Варіанти індивідуальних завдань  Визначити  зусилля  зрізу  у  зварних  точках  і  поздовжнізусилля  у  верхньому  листі  для  чотирьохточкового  зварногоз'єднання (рис.2), що має наступні характристики:m1=0,1 м ; t1=0,004 м ; E1=2⋅1011 н /м 2 ;m 2=0,1м ; t 2=0,002+k⋅0,0001 м ; E2=2⋅1011н /м 2 ;G1=G2=G3=G4=8⋅109н /м 2 ; k – номер варіанта;l0=l1=l2=l3=l4=0,1м ; l=0,5м .Розрахунки провести для трьох випадків навантаження:№1N10=2000+k⋅50 н; N 20=0 ; N1L=0 ; N 2L=2000+k⋅50 н;№2N10=0 ; N 20=2000+k⋅50н ; N1L=0 ; N 2L=2000+k⋅50 н;№3N10=2000+k⋅50 н; N20=−2000−k⋅50 н; N 1L=0 ; N2L=0 .Література1.  Брушковский  А.Л.  Построение  унифицированных  алгоритмоврасчета  на  прочность  клеевых,  сварных,  клепаных  икомбинированных  соединений  /А.Л.  Брушковский  //  Тезисыдокладов Всесоюзной конференции по Автоматизации определениянесущей  способности  и  длительной  прочности  авиационныхконструкций. —Харьков, ХАИ, 1975 — 2 с.2. Брушковский А.Л.  К разработке унифицированных алгоритмов

       
      



расчёта сварных соединений /А.Л.Брушковский, А.П.Микитин // Деп.в УкрНИИНТИ 28.09.88. №2490-Ук 88 —   12 c.Задача 2. Розрахунок статично невизначених рамСтрижневі системи широко застосовуються у будівництві.  Підстрижневою  системою  розуміють  будь-яку  конструкцію,  якаскладається  з  елементів,  що  мають  форму  бруса.  Якщо  вказаніелементи працюють в основному на згин або на скручення, то такусистему  називають  рамою.  У  плоскої  рами  осі  всіх  складовихелементів розміщені в одній площині. В цій же площині діють всізовнішні  зусилля  і  реакції  опор.  Для  визначення  реакцій  опорплоскої рами використовують три рівняння рівноваги, згідно  якимсума проекцій всіх зовнішніх зусиль і реакцій опор на координатніосі,  а  також  момент  вказаних  сил  відносно  будь-якої  точкиплощини повинні  дорівнювати  нулю.  Якщо для  визначення  всіхреакцій  опор  і  наступного  визначення  всіх  внутрішніх  факторівметодом  перерізів  достатньо  трьох  рівнянь  рівноваги,  то  такіплоскі рами називаються статично визначеними; у протилежномувипадку — статично невизначеними. Різниця  між  числом  невідомих  (реакцій  опор  і  внутрішніхсилових  факторів)  і  числом  незалежних  рівнянь  статики,  якіможуть  бути  складені  для  даної  системи,  називається  степенемстатичної невизначеності. Найбільш часто для розкриття статичноїневизначеності рами  застосовується метод сил. При цьому системазвільняється  від  зайвих  в'язей,  дія  яких  замінюється  дієюдодаткових  сил  і  моментів.  Їх  величина  підбирається  так,  щобпереміщення  відповідних  точок  рами  задовільняли  тимобмеженням, які накладаються на раму відкинутими в'язями. Прицьому  розрахункова  система,  або,  як  її  називають,  системаканонічних рівнянь методу сил, є системою лінійних алгебраїчнихрівнянь,  для  розв'язання  якої  можуть  застосовуватись  формулиКрамера або матричний метод.Розглянемо  задачу  знаходження  реакцій  для  статичноневизначеної плоскої рами, показаної на рис. 1 [ 1].
127

       
      



                                              Рис.1Рама  тричі  статично  невизначена.  Виберемо  основнусистему,  шляхом  відкидання  лівого  защемлення.  Діюзащемлення замінимо двома зусиллями x1 , x2  та згинаючиммоментом x3   (рис. 2).

                                                  Рис.2Канонічні рівняння метода сил для даної рами мають вид:
{
11 x112 x213 x3=−1 p ;
21 x122 x223 x3=−2 p ;
31 x132 x233 x3=−3p .

       
      



В даному випадку:
11= 7 l33EI ; 12=2 l3EI ; 13= 5 l22 EI ; 1 p=−P l32 EI ;
21=12 ; 22= 8 l33EI ; 23=2 l2EI ; 2 p=−5 P l36 EI ;
31=13; 32=23; 33= 3 lEI ; 3 p=−P l22 EI ;Де EI — жорсткість на згин елементів рами. Підставляємо ці коефіцієнти в канонічні рівняння системи:

{
7l33 EI x 12 l3EI x25 l22 EI x3=P l32 E I ;2 l3EI x 18 l33 EI x22 l2EI x 3=5Pl36EI ;5 l22 EI x12 l2EI x 23 lEI x3=Pl22 EI .Після скорочення одержимо:
{
7l3 x12 l x252 x 3=P l2 ;2 l x18 l3 x 22 x3=5 Pl6 ;5 l2 x12 l x 23 x3=Pl2 .Розв’яжемо цю систему з використанням формул Крамера або матричним методом.При   l =3м і  P =900н  ця система лінійних алгебраїчних рівнянь129

       
      



приймає вид:
{
7 x 16 x22,5 x3=1350 ;6 x 18 x 22 x3=2250 ;7,5 x 16 x23 x3=1350.Розв’язання    а) за формулами Крамера   Знаходимо визначник системи:

∣ 7 6 2,56 8 27,5 6 3 ∣=7∣8 26 3∣−6∣6 27,5 3∣2,5∣6 87,5 6∣=
=724−12−6 18−152,536−60=84−18−60=6.Знаходимо допоміжні визначники:

1=∣1350 6 2,52250 8 21350 6 3 ∣=−1350;
2=∣ 7 1350 2,56 2250 27,5 1350 3 ∣=2362,5 .
3=∣ 7 6 13506 8 22507,5 6 1350∣=1350.Визначник системи відмінний від нуля.  Система має єдиний розв’язок. Невідомі знаходимо за формулами Крамера:

       
      



x1=1

=
−13506 =−225н; x2=2


=

2362,56 =393,75н ;x3= 3

=

13506 =225нм.                  б) Матричний спосіб. Розглянемо матриці:A= 7 6 2,56 8 27,5 6 3 ;      B=135022501350;   X=x1x2x3.Тоді задана система лінійних алгебраїчних рівнянь і її розв’язок запишуться у матричному і:               AX=B ;   X=A−1 B ,де  A−1   обернена матриця до матриці A , яка існує при умові, що визначник матриці відмінний від нуля.Визначник матриці було знайдено раніше:  det A=6≠0.Алгебраїчні доповнення:A11=∣8 26 3∣=12 ; A12=−∣ 6 27,5 3∣=−3 ; A13=∣ 6 87,5 6∣=−24 ;A21=−∣6 2,56 3 ∣=−3 ; A22=∣7 2,57,5 3 ∣=2,25; A23=−∣ 7 67,5 6∣=3 ;                 A31=∣6 2,58 2 ∣=−8 ; A32=−∣7 2,56 2 ∣=1 ; A33=∣7 66 8∣=20.          Складаємо допоміжну матрицю з алгебраїчних доповнень:131

       
      



Aд=12 −3 −24
−3 2,25 3
−8 1 20 .Транспонуємо її, одержуємо приєднану матрицю: Aпр= 12 −3 −8
−3 2,25 1
−24 3 20 .Обернена матриця:A−1= 1det A⋅Aпр= 16⋅ 12 −3 −8

−3 2,25 1
−24 3 20 .Розв’язок системи:X=A−1 B= 1det A⋅Aпр B= 16⋅ 12 −3 −8
−3 2,25 1
−24 3 20 ⋅135022501350=

=
16⋅−13502362,51350 =−225393,75225 .Відповідь: x1=−225н; x2=393,75 н ; x3=225нм .                  Розкриття статичної невизначеності на цьому закінчується.

       
      



Варіанти індивідуальних завдань. Розкрити статичну невизначеністьплоскої  рами,  показаної  на  рис.  1  при  l=10,5k  (м),  де  k -номер варіанта для трьох випадків навантаження: P=1000 (н);  P=2400 (н);  P=3200 (н). Вказати найбільш доцільнийметод розрахунку.Література.1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., “Наука”, 1974.
Завдання  3.  Дзеркальна  крива  має  форму  лінії  :9 x2−16 y 2−144=0. Лазерний пристрій посилає промінь з точкиМ (5; 0) в точку Р ( 5; 9/4) дзеркальної кривої. Чи пройде відбитийпромінь через точку К (995; 225)  ?Розв’язання. Вказане  рівняння  є  рівнянням  гіперболи.  Зводиморівняння гіперболи до канонічної форми x 2a2− y 2b2=1.Одержимо канонічне рівняння гіперболи: x 216− y29 =1.Півосі:  a=4; b=3. Тоді c2=a2+b2 ;  c=5.    Отже точка  М (5; 0) є правим фокусом гіперболи. Тоді її лівийфокус буде знаходитьсь у точці N (-5;0).        З оптичних властивостей гіперболи випливає, що відбитий уточці Р вказаний промінь, що виходить з першого фокуса гіперболи,буде лежати на прямій, шо проходить через точку Р ( 5; 9/4)  і черездругий фокус гіперболи  N (-5;0).Знаходимо це рівняння;x+55+5= y−09 /4−0 ; x+510 =4 y9. ;   9 x−40 y+45=0  .
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Перевірка:   N (-5;0)  :  -45 - 0 +45 =0 ;  Р ( 5; 9/4):  45 - 90 + 45=0. Рівняння прямої, на якій лежить відбитий промінь, знайденоправильно.Чи пройде відбитий промінь через точку К (995; 225) ?Підставляємо  координати  точки  К (995;  225)  в  знайденерівняння  прямої,  на  якій  лежить  відбитий  промінь9 x−40 y+45=0 .9⋅995−40⋅225+45=8955−9000+45=0 . Координати точки К задовольняють рівнянню цієї прямої. Відбитий промінь пройде через точку К (995; 225) 
Рекомендована література 1.  Антонюк Р.А. Вища математика:  навчальний посібник.   Рівне:НУВГП, 2005.  246 с.2.  Антонюк  Р.А.  Довідник  з  математики:  навчальний  посібник.Рівне: НУВГП, 2010.  247 с.3.  Брушковський  О.Л.  Вища  математика.  Частина  І.  Елементилінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ в математичнийаналіз.  Диференціальне  числення  функції  однїєї  змінної:інтерактивний  комплекс  навчально-методичного  забезпеченнядисципліни. Рівне: НУВГП. 2008.  148 с.4.  Математический  энциклопедический  словарь.  М.:  Советскаяэнциклопедия, 1988. 376 с.5.  Мізюк  В.Г.  Вища  математика:  навчальний  посібник.  Рівне  :НУВГП, 2008. 245 с.6.  Справочник  по  математике  для  экономистов  /  под  редакциейпроф. В.И.Ермакова.  М.: Высшая школа, 1987. 345 с.7.  Шкіль  М.І.  Вища  математика.  Аналітична  геометрія  зелементами алгебри.  Вступ до математичного аналізу.  Кн. 1,  2  /

       
      



М.І. Шкіль, Т.В.Колесник , В.М Котлова. К.: Либідь, 1994.  196 с.
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