
"Vector is a Cow"  
  

 הוא האלכסון של u+v מתקבל מחוק המקבילית כלומר v-ו u של הוקטורים u+v השקול -חיבור
  .v- וuהמקבילית שנוצרת על ידי 

  
 ושמירת , k בu הגודל של , מתקבל על ידי הכפלתu בוקטור k של הסקלר ku המכפלה של סקלרבכפל 
 הכיוון k<0ישאר באותו כיוון של הוקטור המקורי אם ין  אז הכיווk>0אם .  המקורי של הוקטורכיווןה

  .יהיה מנוגד
  

תהיה נקודת הקצה של ) a+c, b+d( אז v-ו  uהם נקודות הקצה של הוקטורים ) c,d(ו) a,b( אם חיבור
  uvהוקטור 

  
  .kuתהיה נקודת הקצה של הוקטור ) ka,kb( אז uהיא נקודת הקצה של הוקטור ) a,b( אם  בסקלרכפל

  
Rn , מרחבn-קבוצת כל ה: יn-בתוכה ישנם רכיבים הנקראים וקטורים או . יות של מספרים ממשיים

  רדינטותא קו ולכל וקטור ישנקודות
  

u=v אם שני הוקטורים מאותו מרחב ואם הרכיבים מתאימים אכן שווים .  
  

nUUU ם ליניארית או צירוף ליניארי של הוקטוריקומבינציה הוא v וקטור -ליניאריתקומבינציה  ..., 21 
nKKKאם קיימים סקלרים  ,..., nn:  כך ש21 UKUKUKV ⋅++⋅+⋅= ...2211  

nn כלומר אם למשוואה הוקטורית XKXKXKV ⋅++⋅+⋅= הם iX- יש פתרון כאשר ה2211...
  .סקלרים נעלמים

   
nUUU וקטורים -תלות ליניארית ...,    נקראים תלויים ליניארית אם קיימים סקלריםRnחב  ממר21

nKKK ,..., 2211...0  שלא כולם אפס כך ש21 =⋅++⋅+⋅ nn UKUKUK 
2211...0 כלומר אם למשוואה =⋅++⋅+⋅ nn XKXKXKיש פתרון שונה מאפס כאשר ה -iX הם

  .אריתיניאחרת הוקטורים נקראים בלתי תלויים ל, נעלמים
  

  מכפלה פנימית ו כפל בסקלר ,המרחב עם הפעולות חיבור וקטורים-מרחב אוקולידי
  .ל המכפלה הסקלרית של וקטור בעצמוש השורש -נורמה של וקטור

  
  R3-ווקטורים מרחביים 

i=(1,0,0)  
  Xמציין את וקטור היחידה בכיוון ציר ה

j=(0,1,0)  
  Yמציין את וקטור היחידה בכיוון ציר ה

k=(0,0,1) 
  Zיין את וקטור היחידה בכיוון ציר המצ
  

vu-ומסומנת ב3R-פעולה מיוחדת לוקטור ב -מכפלה וקטורית ×  
),,(),,(כיצד לפתור מכפלה וקטורית  hgfcba ×?  

  : הדטרמיננטנבנה 
  
  
  

 

ẑ  ŷ  x̂  
c b a 
h g f 



כאשר מוצאים את אחד הרכיבים כופלים באלכסון את כל הרכיבים פרט לרכיבים בעמוד של הרכיב 
  :כלומר שמנסים למצוא

x=bh-cg 
y=ah-cf 
z=ag-bf  

  .0טור בעצמו תיתן קמכפלה וקטורית של ו

kjijki: יוויטה'צ-דרך אחרת לעשות זאת היא באמצעות סמל לוי BAC ε=  
כאשר רוצים למצוא רכיב של . B- וA הוא התוצאה המתקבלת מהמכפלה הווקטורית של Cהווקטור 
  : יש לשים לב לפרטים הבאיםCהווקטור 

 . תוצאת הפעולה היא אפס–אם לשני אינדקסים יש את אותו ערך  .1
שנים את האינדקסים בכיוון הציקלי אז אם מ).  בהתאמהi,j,k (1,2,3הסדר של האינדקסים הוא  .2

  .-1אם משנים בכיוון אנטי ציקלי מקבלים . 1מקבלים 
 

 :סדר ציקלי
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