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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

1.1 Γενικά

Στη Φυσική συχνά συναντούµε ποσότητες που χαρακτηρίζονται πλήρως από
µία αριθµητική τιµή και άλλες που χαρακτηρίζονται όχι µόνο από αριθµη-
τική τιµή αλλά και από διεύθυνση. Τις πρώτες τις ονοµάζουµε ϐαθµωτά
µεγέθη (scalar quantities) και τέτοιες είναι η µάζα, ο χρόνος, η ϑερµοκρα-
σία. Τις δεύτερες τις ονοµάζουµε διανυσµατικά µεγέθη (vector quantities)
και τέτοιες είναι η δύναµη, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και άλλα. Για διαχωρι-
σµό από τα ϐαθµωτά µεγέθη, τα διανύσµατα συµβολίζονται συνήθως µε ένα
ϐελάκι πάνω από το λατινικό γράµµα π.χ. a, b. Εναλλακτικά συµβολίζο-
νται µ’ενα παχύ λατινικό γράµµα π.χ. a, b κ.λ.π. Αυτός ο συµβολισµός ϑα
χρησιµοποιηθεί σε αυτό το ϐιβλίο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα διάφορα
διανυσµατικά µεγέθη που χρησιµοποιούνται στη ϐιβλιογραφία λαµβάνονται
κυρίως από τη Μηχανική και την ηλεκτροµαγνητική ϑεωρία του Maxwell. Οι
κλάδοι αυτοί της Φυσικής χρειάζονται την πλήρη κατανόηση της ϕύσης και
των ιδιοτήτων των διανυσµατικών µεγεθών. Σήµερα συναντάµε δύο τουλάχι-
στον ορισµούς του διανύσµατος, ο ένας χρειάζεται την έννοια του µέτρου του
διανύσµατος και ο άλλος αλγεβρικά, χωρίς να εισάγεται η έννοια του µέτρου.
Ο πρώτος ορισµός είναι σχετικά εύκολος και εύχρηστος, αλλά είναι γνωστό
ότι η έννοια του µέτρου συνδέεται άµεσα µε το σύστηµα συντεταγµένων, που
αποτελεί πολλές ϕορές εµπόδιο στη µελέτη διάφορων προβληµάτων, και γι΄
αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της χρησιµοποίησης του αλγεβρικού
ορισµού του διανύσµατος. Στα επόµενα ϑα ασχοληθούµε µε τη ϕύση, τις
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ιδιότητες και τη χρήση των διανυσµατικών µεγεθών, όπως αυτά εξετάζονται
στην ΄Αλγεβρα.

1.2 Ορισµοί

Πρωταρχική έννοια της Γεωµετρίας είναι το σηµείο. Στον συνήθη χώρο της
στοιχειώδους γεωµετρίας, ϑεωρούµε το διατεταγµένο Ϲεύγος διαφορετικών ση-
µείων (A,B), δηλαδή το Ϲεύγος διαφορετικών σηµείων όπου το A είναι πρώτο
στη σειρά, όταν διαβάζονται, και το B στο τέλος. Τότε λέµε ότι το Ϲεύγος αυτό
ορίζει το προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα AB µε αρχή το σηµείο A
και πέρας το σηµείο B και µε όλα τα σηµεία της ευθείας AB που ϐρίσκονται
µεταξύ των A και B.

Αν AB και BΓ είναι δύο προσανατολισµένα ευθύγραµµα τµήµατα που
κείνται στην ίδια ευθεία ή πάνω σε δύο παράλληλες ευθείες, ϑα λέµε ότι
τα τµήµατα αυτά έχουν την ίδια ϕορά (οµόρροπα), όταν έχουν τον ίδιο
προσανατολισµό. Στην αντίθετη περίπτωση, τα ευθύγραµµα τµήµατα ϑα λέµε
ότι έχουν αντίθετη ϕορά (αντίρροπα).

Μήκος του προσανατολισµένου ευθύγραµµου τµήµατος AB ονοµάζουµε
την απόσταση µεταξύ των σηµείων A και B, όπως αυτή υπολογίζεται στην
Ευκλείδεια γεωµετρία, δηλαδή µε το Πυθαγόρειο ϑεώρηµα. ∆υο προσανα-
τολισµένα ευθύγραµµα τµήµατα λέγονται ίσα, όταν έχουν την ίδια ϕορά και
ίσα µήκη.

΄Εστω AB ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα. Στον συνήθη χώρο
ϑεωρούµε το σύνολο όλων των προσανατολισµένων ευθύγραµµων τµηµάτων
που είναι ίσα µε το AB. Λέµε ότι το σύνολο αυτό είναι ένα διάνυσµα µε
αντιπρόσωπο το AB. Γι΄ αυτό πολλές ϕορές σηµειώνουµε το διάνυσµα ως
AB ή

−→
AB ή µε ένα µικρό λατινικό παχύ γράµµα π.χ. a, b κ.λπ.

΄Ενα διάνυσµα παρίσταται γραφικά µ΄ ένα ϐέλος µε αρχή το σηµείο A και
αιχµή το σηµείο B και, όπως ϕαίνεται από τα προηγούµενα, το αντίστοιχο
προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα αποτελεί έναν αντιπρόσωπο του δια-
νύσµατος.

Αν a και b είναι δυο διανύσµατα και AB, Γ∆ οι αντιπρόσωποί τους αντί-
στοιχα, ϑα λέµε ότι τα διανύσµατα αυτά έχουν την ίδια ϕορά, αν οι αντιπρό-
σωποί τους έχουν την ίδια ϕορά. Ανάλογα µπορούµε να ορίσουµε την ισότητα
δυο διανυσµάτων.

Τα διανύσµατα a και b ϑα λέµε ότι είναι παράλληλα, όταν οι ευθείες που
ορίζονται από τα σηµεία A, B και Γ , ∆ είναι παράλληλες ή ταυτίζονται.
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Αν a είναι ένα διάνυσµα και AB ένας αντιπρόσωπός του, ϑα ονοµάζουµε
µέτρο του διανύσµατος a το µήκος του AB και ϑα το παριστάνουµε µε |a| =
a.

Ορίζουµε το µηδενικό διάνυσµα 0 ως το σύνολο των Ϲευγών (A,B) µε
A = B. ∆εχόµαστε ότι το µηδενικό διάνυσµα έχει µέτρο µηδέν και την ίδια
ϕορά µε κάθε διάνυσµα.

Στα επόµενα, χάριν απλότητος, ϑα χρησιµοποιούµε τα διανύσµατα χωρίς
να αναφερόµαστε στο αντίστοιχο προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, ε-
κτός κι αν το απαιτήσουν οι συνθήκες του ϑέµατος που µελετάµε. ΄Ετσι, για
κάθε διάνυσµα ισχύει |a| ≥ 0. Η ισότητα ισχύει µόνον, όταν a = 0.

΄Οταν δοθεί ένα µη µηδενικό διάνυσµα, είναι δυνατό να κατασκευάσουµε
ένα νέο διάνυσµα που το συµβολίζουµε −a µε τις ιδιότητες:

1. a = | − a|

2. Τα διανύσµατα a και −a έχουν αντίθετη ϕορά. Το νέο αυτό διάνυσµα
το λέµε αντίθετο του a. Είναι ϕανερό ότι −(−a) = a.

΄Ενα στοιχειώδες σωµατίδιο που αναγκάζεται να κινηθεί πάνω σε µια ευθεί-
α ε µεταξύ δύο σηµείων A καί B έχει δύο διευθύνσεις που µπορεί να κινηθεί,
από το A προς το B ή από το B προς το A. Ονοµάζουµε ϑετική ϕορά επί
της ευθείας ε εκείνη, η οποία ορίζεται από την κίνηση του σωµατιδίου από το
A προς το B, και αρνητική εκείνη, από το B προς το A. Η ευθεία επί της
οποίας έχει ορισθεί η ϑετική και αρνητική ϕορά λέγεται προσανατολισµένη
ευθεία.

Σχήµα 1.1 Ο άξονας

Θεωρούµε την προσανατολισµένη ευθεία ε πάνω στην οποία λαµβάνουµε
ένα διατεταγµένο Ϲεύγος διαφορετικών σηµείων (O,A), όπου το σηµείο O
είναι σταθερό. Λαµβάνουµε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος OA ίσο
µε τη µονάδα, δηλαδή (OA) = 1 και ϑετική ϕορά στην ευθεία ε την από το
σηµείο O προς το σηµείο A, ενώ την από το A προς το O αρνητική. Την
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προσανατολισµένη ευθεία ε, που είναι εφοδιασµένη µε το σταθερό σηµείο O,
τη ϑετική ϕορά και τη µονάδα µήκους (OA) = 1 καλούµε άξονα (Σχ. 1.1).

΄Εστω ε ο άξονας και BΓ ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα πάνω
στον άξονα ε, τότε σ΄ αυτό αντιστοιχούµε δύο αριθµούς: Ο ένας είναι το µήκος
|BΓ|, µε µονάδα µετρήσεως το µήκος του OA, ο άλλος είναι η αλγεβρική
τιµή του BΓ , που σηµειώνεται µε (BΓ ) και είναι ίσος µε |BΓ |, αν τα δύο
ευθύγραµµα τµήµατα BΓ και OA έχουν την αυτή ϕορά, και µε −|BΓ |, αν
τα ευθύγραµµα τµήµατα BΓ και OA έχουν αντίθετη ϕορά. ΄Ετσι εύκολα
προκύπτει ότι (BΓ ) = −(ΓB).

Ο άξονας του Σχ. 1.1 περιγράφει σηµεία σε µία διάσταση. Η περιγραφή
σηµείων στο επίπεδο, δηλαδή σε δύο διαστάσεις, προκύπτει σχηµατίζοντας
δύο άξονες κάθετους µεταξύ τους και µε κοινή αρχή το σηµείο O, ο καθένας
των οποίων είναι εφοδιασµένος µε την ϑετική ϕορά και την µονάδα (OA) = 1.
Ανάλογα γίνεται η επέκταση σε τρεις διαστάσεις. Ο τρισδιάστατος ευκλεί-
δειος χώρος σχηµατίζεται από τρεις άξονες κάθετους µεταξύ τους και µε
κοινή αρχή το σηµείο O. Κάθε σηµείο P απεικονίζεται στον τρισδιάστατο
χώρο µε το διάνυσµα OP (Σχ. 1.2). Με την εισαγωγή διανυσµατικών χώ-
ϱων παρακάτω ϑα δούµε πως ϑα ορίζονται τα διανύσµατα σε τέτοιους χώρους
τριών διαστάσεων.

Πρόταση του Chasles: Στον άξονα ε µε αρχή το O και µονάδα µήκους
(OA) = 1 δίνονται τρία σηµεία B, Γ , και ∆. Τότε ισχύει η σχέση

(BΓ ) + (Γ∆) = (B∆).

Στα επόµενα λέγοντας ευθύγραµµο τµήµα (ευθεία) ϑα εννοούµε το προσα-
νατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα (προσανατολισµένη ευθεία).
Παραδείγµατα
1.1 ∆ίνεται το τετράπλευρο ABΓ∆. Να ϐρεθούν σηµεία επί της περιµέτρου
αυτού, έτσι ώστε να έχουµε (α) δύο ίσα διανύσµατα και (ϐ) δύο αντίθετα
διανύσµατα (Σχ. 1.3).
Λύση

΄Εστω E,Z,H και Θ τα µέσα των πλευρών AB,BΓ ,Γ∆ και ∆A αντίστοιχα.
Τα διανύσµατα EΘ και ZH είναι ίσα. Τα διανύσµατα EΘ και HZ είναι
αντίθετα.

1.2 ∆ίνεται το κανονικό πεντάγωνο A1A2A3A4A5. Με τη ϐοήθεια αυτού να
ορισθούν δύο παράλληλα διανύσµατα (Σχ. 1.4).
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P

O A

Σχήµα 1.2 Απεικόνιση σηµείου P στον τρισδιάστατο χώρο V3.

Λύση

Κάθε γωνία του κανονικού πενταγώνου A1A2A3A4A5 είναι 3π/5. Από το
τρίγωνο A1A4A5 λαµβάνουµε

2 ν + 3
π

5
= π ⇒ ν =

π

5
. (1.1)

Συνεπώς η γωνία λ δίνεται

λ+ ν = 3
π

5
⇒ λ = 2

π

5
. (1.2)

Αναγνωρίζεται εύκολα ότι έχουµε

λ+ ω =
2π

5
+

3π

5
= π. (1.3)

Συνεπώς το διάνυσµα A1A4 είναι παράλληλο προς το A2A3.

1.3 ∆ίνονται τα διανύσµατα

a = µ e1 + (ν − 1) e2 + (λ2 − 1) e3, b = 3 e1 + 4 e2. (1.4)
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Σχήµα 1.3 Το τετράπλευρο ABΓ∆

Σχήµα 1.4 Το πολύγωνο A1A2A3A4A5

Να ορισθούν οι πραγµατικοί αριθµοί µ, ν και λ, έτσι ώστε τα διανύσµατα a
και b να είναι ίσα.
Λύση

Για να συµβαίνει το Ϲητούµενο, πρέπει να έχουµε

µ = 3, ν − 1 = 4, λ2 − 1 = 0. (1.5)

Από τις σχέσεις (1.5) προκύπτουν οι τιµές των πραγµατικών αριθµών µ, ν και
λ, οι οποίες είναι 3, 5, ±1, αντίστοιχα.

1.3 Στοιχειώδεις Πράξεις Μεταξύ ∆ιανυσµάτων

Ο ακριβής ορισµός αλγεβρικών πράξεων µε διανύσµατα γίνεται µε την εισα-
γωγή διανυσµατικών χώρων. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών γίνεται σε
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αυτή την ενότητα µία γεωµετρική εισαγωγή στοιχειωδών πράξεων µεταξύ δια-
νυσµάτων. Στην συνέχεια ϑα συµβολίζουµε µε V3 τον τρισδιάστατο Ευκλείδειο
χώρο και ϑα ϑεωρούµε διανύσµατα σε τρεις διαστάσεις.

Οι στοιχειώδεις πράξεις που αφορούν διανύσµατα και µπορούν να ερµη-
νευτούν µε απλή γεωµετρία είναι ο ϐαθµωτός πολλαπλασιασµός (ή γινόµενο
αριθµού επί διάνυσµα) και η πρόσθεση (ή άθροισµα) µεταξύ διανυσµάτων.

1.3.1 Γινόµενο Αριθµού επί ∆ιάνυσµα

Ορισµός 1.3.1 Ονοµάζουµε γινόµενο του αριθµού λ ∈ R επί το διάνυσµα
a ∈ V3 ένα διάνυσµα του V3 συµβολιζόµενο µε λ a, που ορίζεται ως εξής:

1. ΄Οταν είναι λ ≥ 0, τότε το διάνυσµα λ a έχει την ίδια ϕορά µε το a και
µέτρο ίσο µε λ |a|. Τότε τα διανύσµατα a και λ a λέγονται οµόρροπα.

2. ΄Οταν λ < 0, τότε λ a = |λ|(−a) και τα διανύσµατα a και λ a λέγονται
αντίρροπα.

Το νέο διάνυσµα λa προκύπτει γεωµετρικά πολλαπλασιάζοντας το µέτρο
του a λ-ϕορές, το οποίο έχει την ίδια (αντίθετη) ϕορά όταν λ > 0 (λ < 0).

΄Αµεση συνέπεια του ορισµού είναι οι παρακάτω ιδιότητες:

0 a = a 0 = 0, λ0 = 0λ = 0,
(−1) a = a (−1) = −a, (1.6)

για κάθε a ∈ V3 και λ ∈ R.
Στη συνέχεια παραθέτουµε χωρίς αποδείξεις τις εξής σχέσεις:

(λµ) a = λ(µ a),
(−λ) a = λ (−a) = −λ a,
(−λ) (−a) = λ a, (1.7)

για κάθε a ∈ V3 και λ, µ ∈ R.
Ακόµη ισχύουν και οι παρακάτω σχέσεις:

(λ± µ) a = λa± µa, (1.8)

για κάθε a ∈ V3 και λ, µ ∈ R.
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1.3.2 ΄Αθροισµα-∆ιαφορά ∆ιανυσµάτων

΄Εστω a και b δύο διανύσµατα του V3. Θεωρούµε έναν αντιπρόσωπο AB του a
και BΓ του b µε αρχή το B. Το προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα (AΓ )
είναι αντιπρόσωπος του διανύσµατος a + b, που το ονοµάζουµε άθροισµα
των διανυσµάτων a και b (Σχ. 1.5 (α)).

Σχήµα 1.5 (Αριστερά) Το άθροισµα δύο διανυσµάτων, (∆εξιά) Η διαφορά δύο διανυσµάτων.

Για κάθε διάνυσµα a ∈ V3 ισχύει από τον ορισµό:

a + 0 = 0 + a = a. (1.9)

΄Εστω a τυχόν διάνυσµα του V3 διάφορο του µηδενικού. Το διάνυσµα
a

|a|
= a0 είναι µοναδιαίο και οµόρροπο του a.

Παρατηρήσεις
(α). Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το σύµβολο + που χρησιµοποιήθηκε για
το άθροισµα διανυσµάτων δεν έχει σχέση µε το σύµβολο της πρόσθεσης των
πραγµατικών αριθµών.
(ϐ). Για τυχόντα διανύσµατα a,b, c ∈ V3 ισχύουν :

||a| − |b|| ≤ |a + b| ≤ |a|+ |b|,
a + (−a) = (−a) + a = 0,
a + b = b + a,
(−a) + (−b) = −(a + b),
a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c. (1.10)

Θεώρηµα 1.3.1 ΄Οταν δοθούν δύο διανύσµατα a,b ∈ V3, τότε υπάρχει ένα
και µόνο ένα διάνυσµα x ∈ V3, για το οποίο ισχύει η σχέση

a + x = b. (1.11)
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Ορισµός 1.3.2 Το διάνυσµα x που πληροί τη σχέση (1.11) ονοµάζεται δια-
ϕορά των διανυσµάτων a και b και συµβολίζεται µε b− a (Σχ. 1.5 (ϐ)).

Γεωµετρικά, το άθροισµα α + ϐ δύο διανυσµάτων α και ϐ προκύπτει ε-
νώνοντας την αρχή του πρώτου µε το πέρας του δεύτερου (ϐλέπε σχήµα 1.5,
αριστερά). Η διαφορά ϐ − α κατασκευάζεται από το διάνυσµα που ϕέρει ως
αρχή το πέρας του δεύτερου και τέλος το πέρας του πρώτου (ϐλέπε σχήµα
1.5, δεξιά).

Παραδείγµατα
1.4 ∆ίνονται τα διανύσµατα a, b και c. Να κατασκευασθεί το διάνυσµα
3 a + b− c.

Σχήµα 1.6 (α,β) Πράξεις µεταξύ διανυσµάτων

Λύση

Από το σηµείο K του R2 ϕέρνουµε το διάνυσµα KΛ = 3a. Από το Λ παίρ-
νουµε το διάνυσµα LM = b. Από το K λαµβάνουµε το διάνυσµα KN = c.
Το διάνυσµα NM είναι το Ϲητούµενο, δηλαδή

NM = KM−KN = 3a + b− c , (1.12)

όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1.6 (α).
1.5 ∆ίνεται το τετράπλευρο ABΓ∆. Θέτουµε AB = a, BΓ = b, Γ∆ = c,
∆A = d. Να υπολογισθούν τα διανύσµατα AΓ και B∆ συναρτήσει των
a,b, c και d.

Λύση

Προφανώς, έχουµε

AΓ = AB + BΓ = a + b, B∆ = BΓ + Γ∆ = b + c , (1.13)
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όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1.6 (ϐ).
1.6 Να δείξετε γεωµετρικά την αντιµεταθετική ιδότητα a + b = b + a.

Σχήµα 1.7 Γεωµετρική απόδειξη της αντιµεταθετικής ιδιότητας

Λύση

΄Εστω τα διανύσµατα a και b του σχήµατος 1.7 (αριστερά). Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, κατασκευάζουµε το νέο διάνυσµα a + b µετατοπίζοντας παράλ-
ληλα πρώτα το δεύτερο διάνυσµα b στο τέλος του πρώτου και συνδέοντας την
αρχή του πρώτου µε το πέρας του δεύτερου, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1.7
(µέση). Το διάνυσµα b + a σχηµατίζεται µε την ίδια µέθοδο, µόνο που τώρα
µετατοπίζουµε παράλληλα το πρώτο διάνυσµα a έτσι ώστε να ενωθεί µε το b,
ϐλέπε σχήµα 1.7 (δεξιά). Το νέο διάνυσµα b + a που προκύπτει ως άθροι-
σµα των b και a έχει ακριβώς την ίδια ϕορά και µέτρο µε το a + b (κανόνας
παραλληλογράµµου).

1.4 Η ΄Εννοια του ∆ιανυσµατικού Χώρου

Στα προηγούµενα ϑεωρήσαµε ένα σύνολο V3 µε τα διανύσµατα ως στοιχεία
αυτού. Το σύνολο V3 το εφοδιάσαµε µε τις πράξεις της πρόσθεσης (και αφαί-
ϱεσης) µεταξύ διανυσµάτων και µε τον πολλαπλασιασµό πραγµατικού αριθ-
µού επί διάνυσµα. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε αυτές τις πράξεις το αποτέλεσµα είχε
πάλι την ίδια µαθηµατική δοµή, δηλ. το εξαγόµενο ήταν διάνυσµα. Επίσης,
αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις ότι το σύµβολο + που χρησιµοποιήθηκε για
το άθροισµα διανυσµάτων δεν έχει σχέση µε το σύµβολο της συνήθης πρόσθε-
σης των πραγµατικών αριθµών. Γενικότερα, ένα σύνολο µπορεί να περιέχει
ή αριθµούς ή στοιχεία άλλης µαθηµατικής δοµής, όπως για παράδειγµα τα
διανύσµατα. Τα στοιχεία ενός συνόλου ¨αντιδρούν¨ µεταξύ τους µε µαθη-
µατικές πράξεις, όπως για παράδειγµα η πρόσθεση ή ο πολλαπλασιασµός
µεταξύ πραγµατικών αριθµών ή η πρόσθεση και ο ϐαθµωτός πολλαπλασια-
σµός µεταξύ διανυσµάτων. Το αποτέλεσµα της πράξης µεταξύ δύο στοιχείων
δίνει ένα νέο στοιχείο, το οποίο ανήκει και πάλι στο σύνολο. Παρατηρούµε
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λοιπόν ότι ένα σύνολο στοιχείων µπορεί να περιέχει πράξεις σύνθεσης, οι
οποίες να διαφέρουν από τις συνήθεις στοιχειώδεις πράξεις που γνωρίζουµε
από το σχολείο. Χρειάζεται ένας πιο γενικός µαθηµατικός ορισµός συνόλων.
Αυτά τα σύνολα έχουν και νόηµα όταν οι πράξεις σύνθεσης, οποιεσδήποτε
είναι αυτές, ικανοποιούν συγκεκριµένους κανόνες. Αυτοί οι συλλογισµοί µας
οδηγούν στην έννοια της οµάδας και διανυσµατικών χώρων.

1.4.1 Οµάδες - αβελιανές οµάδες

΄Εστω ένα σύνολο G = {α1, α2, . . .} στοιχείων αi, i = 1, 2, . . ., εφοδιασµένο µε
µία πράξη εσωτερικής σύνθεσης⊕. Εάν για οποιαδήποτε στοιχεία αi, αj, αk ∈
G ισχύουν τα ακόλουθα

1. αi ⊕ αj ∈ G (κλειστότητα),

2. αi ⊕ e = e⊕ αi = αi, (e ∈ G) (ύπαρξη ουδετέρου στοιχείου),

3. αi ⊕ α̃i = α̃i ⊕ αi = e (ύπαρξη αντιστρόφου στοιχείου),

4. (αi ⊕ αj)⊕ αk = αi ⊕ (αj ⊕ αk) (προσεταιριστική ιδιότητα),

τότε το σύνολο G εφοδιασµένο µε την πράξη (εσωτερικής σύνθεσης) ⊕ ονο-
µάζεται οµάδα και συµβολίζεται ως {G, ⊕}. Εάν ισχύει επιπλέον η αντιµε-
ταθετική ιδιότητα

5. αi ⊕ αj = αj ⊕ αi,

τότε το σύνολο G εφοδιασµένο µε την πράξη (εσωτερικής σύνθεσης) ⊕ ονο-
µάζεται αβελιανή οµάδα.

Παρατηρήσεις
(α). Σηµειώνεται ότι το σύµβολο ⊕ δίνει µία πράξη µεταξύ των στοιχείων
της οµάδας. Αυτή µπορεί να είναι µία από τις συνήθεις πράξεις (πρόσθεση,
πολλαπλασιασµός, κ.λπ.), αλλά µπορεί να είναι και µία διαφορετική πρά-
ξη σύνθεσης. ΄Ενα ενδεικτικό παράδειγµα είναι ο πολλαπλασιασµός µεταξύ
πινάκων, ο οποίος διαφέρει από τον συνήθη πολλαπλασιασµό µεταξύ πραγ-
µατικών ή ακέραιων αριθµών.
(ϐ). Η ιδιότητα (1) της κλειστότητας δηλώνει ότι το αποτέλεσµα της πράξης ⊕
µεταξύ δύο οποιωνδήποτε στοιχείων της οµάδας πρέπει να ανήκει στην ίδια
οµάδα.
(γ). Η ιδιότητα (2) ορίζει την ύπαρξη του ουδετέρου στοιχείου e ∈ G της
οµάδας G, το οποίο είναι και µοναδικό. Για παράδειγµα, το σύνολο των
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πραγµατικών αριθµών µε την συνήθη πρόσθεση + ως την εσωτερική πράξη
σύνθεσης, {R, +} περιέχει το µηδέν ως το ουδέτερο στοιχείο, ενώ το σύνολο
{R − {0}, ·} εφοδιασµένο µε την συνήθη πράξη του πολλαπλασιασµού ·
περιέχει την µονάδα ως µοναδικό ουδέτερο στοιχείο.
(δ). Η ιδιότητα (3) ορίζει την ύπαρξη του αντιστρόφου ã ∈ G ενός στοιχείου
a της οµάδας G, το οποίο είναι επίσης µοναδικό για κάθε στοιχείο a ∈ G.
Για παράδειγµα, στο σύνολο {R, +} οι αρνητικοί αριθµοί αποτελούν τους
αντιστρόφους των αντίστοιχων ϑετικών αριθµών. Στο σύνολο {R − {0}, ·} οι
αντιστρόφως ανάλογοι των (µη µηδενικών) πραγµατικών αριθµών δίνουν τα
αντίστροφα στοιχεία αυτής της οµάδας.
(ε). Η αντιµεταθετική ιδιότητα (5) δεν ισχύει πάντα. ΄Οπως ϑα δούµε στους
πίνακες, αυτοί δεν αντιµετατίθενται πάντα µε τον πολλαπλασιασµό πινάκων
ως εσωτερική πράξη σύνθεσης.

Παραδείγµατα

1.7 ∆ίνεται το σύνολο G = {1,−1}. Να δείξετε ότι το σύνολο G µε τον συνήθη
πολλαπλασιασµό ” · ” ως πράξη εσωτερικής σύνθεσης είναι µία αβελιανή
οµάδα.
Λύση

Το σύνολο G αποτελείται από δύο στοιχεία, τους ακέραιους αριθµούς 1 και
−1, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε τον πολλαπλασιασµό. Καταρχήν
είναι

1 · 1 = 1, (−1) · (−1) = 1, 1 · (−1) = −1, (−1) · 1 = −1 .

Παρατηρούµε ότι ο πολλαπλασιασµός δύο οποιωνδήποτε στοιχείων του συ-
νόλου G δίνει ένα στοιχείο το οποίο ανήκει πάλι στο σύνολο G. Συνεπώς
ισχύει η ιδότητα της κλειστότητας. Είναι προφανές ότι το ουδέτερο στοιχείο e
υπάρχει και είναι η µονάδα, e = 1, διότι

e · 1 = 1 · e = 1, e · (−1) = (−1) · e = −1 .

Επίσης υπάρχει το αντίστροφο στοιχείο ã, που είναι για κάθε στοιχείο ο εαυτός
του. ΄Οντως είναι

1 · 1 = e, (−1) · (−1) = e

µε το ουδέτερο στοιχείο e = 1.
Η προσεταιριστική ιδιότητα δεν είναι αναγκαίο να δειχθεί, διότι είναι γνω-

στό ότι αυτή ισχύει για τους ακέραιους αριθµούς.
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Επίσης ικανοποιείται και η αντιµεταθετική ιδιότητα. ΄Αρα η δυάδα (G, ·)
σχηµατίζει µία αβελιανή οµάδα.

1.8 ∆ίνεται πάλι το σύνολο G = {1,−1}, αλλά τώρα µε την πρόσθεση ως
εσωτερική πράξη σύνθεσης. Σχηµατίζει η δυάδα (G,+) µία οµάδα;

Λύση

Η απάντηση είναι αρνητική, διότι σε αυτό το παράδειγµα δεν ισχύει η ιδιότητα
της κλειστότητας. ΄Οντως η η πράξη της εσωτερικής σύνθεσης µεταξύ δύο
στοιχείων του συνόλου G δίνει ως αποτέλεσµα ένα στοιχείο που δεν ανήκει
στο σύνολο αυτό. Για παράδειγµα, 1 + (−1) = 0.

1.9 ∆ίνεται το σύνολο των ακέραιων αριθµών Z = {0,±1,±2, . . .}. Ποια από
τις δυάδες (Z,+) και (Z, ·) σχηµατίζει αβελιανή οµάδα;

Λύση

Το σύνολο των ακέραιων αριθµών µε την πρόσθεση ως πράξη σύνθεσης (Z,+)
σχηµατίζει µία αβελιανή οµάδα, διότι η πρόσθεση δύο οποιωνδήποτε στοιχεί-
ων του Z δίνει ως αποτέλεσµα και πάλι έναν ακέραιο αριθµό. Το ουδέτερο
στοιχείο e υπάρχει και είναι το µηδέν, e = 0, αφού ανήκει στο σύνολο. Επί-
σης για κάθε ακέραιο αριθµό ο αντίθετος του, που επίσης ανήκει στο σύνολο,
είναι ο αντίστροφος. Είναι προφανές ότι ισχύουν η αντιµεταθετική και η
προσεταιριστική ιδιότητα.

Το σύνολο των ακέραιων αριθµών µε τον πολλαπλασιασµό ως πράξη σύν-
ϑεσης (Z, ·) δεν σχηµατίζει οµάδα. Ισχύει µεν η ιδιότητα της κλειστότητας
και πληρούνται η προσεταιριστική και αντιµεταθετική ιδιότητα. Υπάρχει το
ουδέτερο στοιχείο, που στην προκειµένη περίπτωση του πολλαπλασιασµού
ϑα ήταν η µονάδα. Επίσης, για κάθε µη µηδενικό ακέραιο αριθµό υπάρχει ο
αντίστροφος του που είναι ο αντιστρόφως ανάλογος του. Αλλά για το µηδενικό
στοιχείο, το οποίο ανήκει εξίσου στο σύνολο, δεν υπάρχει αντίστροφος.

1.4.2 ∆ιανυσµατικοί χώροι

Θεωρούµε τώρα το σύνολο των διανυσµάτων V3 εφοδιασµένο µε την πράξη
της πρόσθεσης µεταξύ αυτών και τον ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό αριθµού επί
διάνυσµα. ∆ιαπιστώθηκε ότι και στις δύο πράξεις το εξαγόµενο ήταν πάλι
διάνυσµα. Μεταξύ άλλων ϐρέθηκαν οι ιδιότητες που περιγράφονται στην
συνέχεια.
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1. Για τυχόντα διανύσµατα a, b, c ισχύει

a + b ∈ V3,
a + b = b + a,
a + (b + c) = (a + b) + c. (1.14)

2. Υπάρχει ένα µηδενικό διάνυσµα 0, έτσι ώστε για κάθε διάνυσµα a να
ισχύει

a + 0 = 0 + a = a. (1.15)

3. Για κάθε διάνυσµα a υπάρχει ένα αντίθετό του, που συµβολίζεται µε
−a, έτσι ώστε

a + (−a) = (−a) + a = 0. (1.16)

4. Για τυχόντα διανύσµατα a και b και τυχόντες αριθµούς λ, µ ∈ R, ισχύει

λ (a + b) = λ a + λb,
(λ+ µ) a = λ a + µb,
λ(µ a) = (λµ) a,
1a = a1 = a. (1.17)

∆ιαπιστώνουµε ότι οι µαθηµατικές εκφράσεις από (1.14) έως και (1.16) α-
ποτελούν τις ιδιότητες ορισµού µίας αβελιανής οµάδας. Το σύνολο των δια-
νυσµάτων εφοδιασµένο µε την πρόσθεση είναι µια αβελιανή οµάδα (V3,+).
Το ουδέτερο στοιχείο αυτής της οµάδας είναι το µηδενικό διάνυσµα 0, και
το αντίστροφο στοιχείο ενός διανύσµατος δίνεται από το αντίθετό του. Ε-
ϕοδιάζουµε τώρα την οµάδα (V3,+) µε µία επιπλέον πράξη, τον ϐαθµωτό
πολλαπλασιασµό πραγµατικού αριθµού επί διάνυσµα. Ως προς τον ϐαθµω-
τό πολλαπλασιασµό είδαµε ότι τηρούνται οι ιδιότητες (1.17). Το σύνολο των
διανυσµάτων εφοδιασµένο µε τις πράξεις της πρόσθεσης και του ϐαθµωτού
πολλαπλασιασµού το ονοµάζουµε διανυσµατικό χώρο, όταν ισχύουν οι ι-
διότητες (1.14-1.17). Ο γενικός µαθηµατικός ορισµός του διανυσµατικού
χώρου δίνεται στη συνέχεια.

Ορισµός 1.4.1 ΄Εστω (V3,+) µια αβελιανή οµάδα και φ µια απεικόνιση
φ : (R × V3) → V3 τέτοια, ώστε φ : (λ, a) → λa (την απεικόνιση αυτή την ο-
νοµάζουµε πολλαπλασιασµό πραγµατικού αριθµού επί διάνυσµα). Υποθέτουµε
ότι πληρούνται τα αξιώµατα (1.14-1.17). Τότε η τετράδα (V3,+,R, φ) ονοµά-
Ϲεται διανυσµατικός χώρος πάνω στο σώµα R και τα στοιχεία του συνόλου V3

διανύσµατα.
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Παρατηρήσεις
(α). Στον ορισµό 1.4.1, αντί να αναφέρουµε ότι η τετράδα (V3,+,R, φ) είναι
διανυσµατικός χώρος πάνω στο σώµα R, λέµε ότι το σύνολο V3 είναι ένας
διανυσµατικός χώρος επάνω στο σώµα R.
(ϐ). Στον ορισµό 1.4.1 χρησιµοποιήθηκε το σώµα των πραγµατικών αριθµών,
γι΄ αυτό και ο διανυσµατικός χώρος V3 ονοµάζεται πραγµατικός διανυσµα-
τικός χώρος. Αντί του σώµατος R, µπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε άλλο
σώµα π.χ. το σώµα C των µιγαδικών αριθµών, τότε ο διανυσµατικός χώρος
λέγεται µιγαδικός. Στα επόµενα ϑα χρησιµοποιούµε το σώµα των πραγ-
µατικών αριθµών. ΄Οταν δεν ϑα αναφέρεται το σώµα επάνω στο οποίο έχει
ορισθεί ο διανυσµατικός χώρος, τότε ϑα ϑεωρούµε αυτόν ως πραγµατικό.
(γ). Στον ορισµό 1.4.1 δεν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε έννοια µέτρου.
(δ). Στα αξιώµατα (1.14) έως και (1.17), η τέταρτη του (1.17) πρέπει να
υπάρχει, διότι δεν είναι συνέπεια άλλων αξιωµάτων. Πράγµατι, αν (V3,+)
είναι τυχούσα αβελιανή οµάδα και 0 είναι το µηδενικό της στοιχείο, τότε,
αν ορίσουµε τον πολλαπλασιασµό ως την απεικόνιση φ : (R × V3) → V3,
φ : (λ,x)→ 0 ή λx = 0, οι τρεις από την (1.17) πληρούνται, η τέταρτη όµως
δεν ισχύει.
(ε). Στον ορισµό του διανυσµατικού χώρου τα στοιχεία της αβελιανής οµά-
δας µπορούν να είναι διανύσµατα υπό µία ευρύτερη έννοια σε σχέση µε τα
διανύσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγµα, συγκεκριµένες
µορφές ειδικών συναρτήσεων ή ακόµα και πινάκων ερµηνεύονται ως δια-
νύσµατα σε αφηρηµένους διανυσµατικούς χώρους, αρκεί να πληρούνται τα
αξιώµατα στον ορισµό 1.4.1.

Παραδείγµατα
1.10 Λαµβάνουµε το ανοικτό διάστηµα I = (a, b), όπου a, b ∈ R και ϑεωρού-
µε το σύνολο των πραγµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής F (I) = {f/f :
I → R}. Ορίζουµε την πρόσθεση δύο συναρτήσεων f, g του συνόλου F (I)

(f + g)(x) = f(x) + g(x), για κάθε x ∈ I. (1.18)

και τον ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό µιας συνάρτησης του F (I) επί έναν πραγ-
µατικό αριθµό λ ∈ R

(λf)(x) = λf(x), για κάθε x ∈ I. (1.19)

Να δειχθεί ότι το σύνολο F (I) είναι διανυσµατικός χώρος ως προς τις πράξεις
που αναφέραµε.
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Λύση

Θα αποδείξουµε ότι ισχύουν τα αξιώµατα του διανυσµατικού χώρου (1.14)-
(1.17). ΄Ετσι, για κάθε f, g ∈ F (I) και για κάθε x ∈ I έχουµε

[(f + g) + h](x) = (f + g)(x) + h(x) = [f(x) + g(x)] + h(x)

= f(x) + [g(x) + h(x)] = f(x) + (g + h)(x)

= [f + (g + h)](x), για κάθε x ∈ I. (1.20)

∆ηλαδή

(f + g) + h](x) = [f + (g + h)](x), για κάθε x ∈ I. (1.21)

΄Αρα
(f + g) + h = f + (g + h). (1.22)

Για κάθε f ∈ F (I) υπάρχει 0 ∈ I, που ορίζεται από τη σχέση 0(x) = 0 για
κάθε x ∈ I (δηλαδή το ουδέτερο στοιχείο ως προς την πρόσθεση συναρτήσεων
είναι η µηδενική συνάρτηση). Πράγµατι

(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x)

για κάθε x ∈ I. (1.23)

Οµοίως
(0 + f)(x) = 0(x) + f(x) = f(x), για κάθε x ∈ I, (1.24)

άρα f+0 = 0+f = f . Για κάθε f ∈ F (I), ορίζουµε τη συνάρτηση−f : I → R
ως εξής

(−f)(x) = −f(x), για κάθε x ∈ I.

∆ηλαδή
f + (−f) = 0 και όµοια (−f) + f = 0. (1.25)

Εποµένως για κάθε f ∈ F (I) υπάρχει αντίθετο (−f) ∈ F (I). Ισχύει ο
αντιµεταθετικός νόµος. Πράγµατι, για κάθε f, g ∈ F (I), έχουµε

(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x)

= (g + f)(x), για κάθε x ∈ I. (1.26)

΄Αρα

f + g = g + f.
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Ακόµη για κάθε f ∈ F (I) και για κάθε x ∈ I έχουµε

(1 · f)(x) = 1 · f(x) = f(x) · 1 = (f · 1)(x) = f(x)⇒ 1 · f
= f · 1 = f. (1.27)

Για κάθε f ∈ F (I), λ, µ ∈ R και x ∈ I λαµβάνουµε

[λ(µf)](x) = λ[(µf)(x)] = λ[µf(x)] = (λµ)f(x)

[(λµ)f ](x)→ λ(µf) = (λµ)f. (1.28)

Για κάθε f ∈ F (I), λ, µ ∈ R και x ∈ I έχουµε

[(λ+ µ)f ](x) = (λ+ µ)f(x) = λf(x) + µf(x)

= (λf)(x) + (µf)(x) = (λf + µf)(x). (1.29)

΄Αρα

(λ+ µ)f = λf + µf

και µε τον ίδιο τρόπο

f(λ+ µ) + fλ+ fµ.

Τέλος, για κάθε f ∈ F (I), λ ∈ R και x ∈ I έχουµε

[λ(f + g)](x) = λ[(f + g)(x)] = λ[f(x) + g(x)]

= (λf)(x) + (λg)(x) = (λf + λg)(x). (1.30)

∆ηλαδή

λ(f + g) = λf + λg.

΄Αρα το σύνολο F (I) είναι ένας διανυσµατικός χώρος.

1.5 ∆ιανυσµατικοί Υποχώροι

Ας ϑεωρήσουµε έναν διανυσµατικό χώρο V3 και ένα µη κενό υποσύνολο M
του V3. Το σύνολο M , αν δεν περιέχει το µηδενικό διάνυσµα, δεν είναι
διανυσµατικός υπόχωρος.
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Ορισµός 1.5.1 ΄Εστω (V3,+,R, φ) διανυσµατικός χώρος και M ένα µη κενό
υποσύνολο του V3. ΄Οταν η τετράδα (M,+,R, φ) είναι διανυσµατικός χώρος,
τότε λέµε ότι αυτή είναι διανυσµατικός υποχώρος του V3.

Θεώρηµα 1.5.1 ΄Εστω (V3,+,R, φ) διανυσµατικός χώρος καιM ένα µη κενό
υποσύνολο του V3. Η τετράδα (M,+,R, φ) είναι διανυσµατικός υποχώρος του
V3, όταν ισχύουν οι συνθήκες:

1. Για κάθε a,b ∈M , ισχύει (a + b) ∈M ,

2. Για κάθε a ∈M , και λ ∈ R, ισχύει (λ a) ∈M. (1.31)

Από τα προηγούµενα διαπιστώνεται ότι το µηδενικό διάνυσµα ενός διανυσµα-
τικού χώρου V3 περιέχεται σε κάθε διανυσµατικό υποχώρο του V3.

Πόρισµα 1.5.1 ΄Οταν M1 είναι υποχώρος του διανυσµατικού χώρου V3 και
M2 είναι υποχώρος του M1, τότε το M2 είναι υποχώρος του V3.

Ονοµάζουµε V0 το µονοσύνολο V0 = {0}. Αν V είναι ένας διανυσµατικός
χώρος και 0 είναι το µηδενικό του στοιχείο, τότε οι συνθήκες του ϑεωρήµατος
(1.5.1) ισχύουν και το σύνολο V0 είναι διανυσµατικός υποχώρος του V .

Θεώρηµα 1.5.2 ΄Εστω V διανυσµατικός χώρος και S ένα µη κενό σύνολο
υποχώρων του V . Τότε η τοµή των υποχώρων του S είναι υπόχωρος του V .

Παραδείγµατα
1.11Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο των πραγµατικών συναρτήσεων πραγ-
µατικής µεταβλητής F (R) = {f/f : R→ R}. Να εξετασθεί αν το υποσύνολο

V1 = {f ∈ F (R)/2 f(1) = 3 f(2)} (1.32)

του F (R) είναι διανυσµατικός υπόχωρος του.
Λύση

Για να είναι το υποσύνολο V1 του διανυσµατικού χώρου F (R) υπόχωρος του,
πρέπει καταρχάς να ισχύει V 6= ∅ και επίσης για κάθε f, g ∈ V1 και λ, µ ∈ R
να ισχύει

λ f + µ g ∈ V. (1.33)

Πρέπει δηλαδή να δείξουµε ότι το ουδέτερο στοιχείο ανήκει στο υποσύνολο
V1, για να είναι αυτό µη κενό. Η ιδιότητα της κλειστότητας (1.33) σηµαίνει
ότι το αποτέλεσµα της πράξης πρέπει να δίνει µία συνάρτηση, η οποία να
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ικανοποιεί εξίσου την ιδιότητα 2 f(1) = 3 f(2). Παρατηρούµε ότι η µηδενική
συνάρτηση O : R→ R, που ορίζεται από τη σχέση O(x) = 0, για κάθε x ∈ R,
ανήκει στο σύνολο V1. ΄Αρα το σύνολο V1 είναι µη κενό, αφού περιέχει τη
µηδενική συνάρτηση. Για να δείξουµε ότι το υποσύνολο V1 έχει την ιδιότητα
(1.33), λαµβάνουµε τυχούσες συναρτήσεις f, g ∈ V1 και τυχόντα λ, µ ∈ R.
Τότε :

f ∈ V1 ⇒ 2 f(1) = 3 f(2),
g ∈ V1 ⇒ 2 g(1) = 3 g(2), (1.34)

οπότε

(λ f + µ g)(1) = (λ f)(1) + (µ g)(1)

= λ f(1) + µ g(1) = λ
3f(2)

2
+ µ

3 g(2)

2

=
3

2
[λ f(2) + µ g(2)] =

3

2
[λ f + µ g]. (1.35)

∆ηλαδή είναι

[λ f + µ g](1) =
3

2
[λ f + µ g](2),

2 [λ f + µ g](1) = 3 [λ f + µ g](2), (1.36)

πράγµα που σηµαίνει (λ f +µ g) ∈ V1. Το υποσύνολο V1 είναι υποχώρος του
F (R).

1.12 Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο

V3 = {x = (x1, x2, x3), x1, x2, x3 ∈ R}

µε τις πράξεις της πρόσθεσης και του ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού να ορίζο-
νται ως

x+ y = (x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3), λx = (λx1, λx2, λx3)

για δύο τυχόντα στοιχεία x = (x1, x2, x3) και y = (y1, y2, y3) του διανυσµατι-
κού χώρου και λ ∈ R. Να εξετασθεί αν καθένα από τα ακόλουθα υποσύνολα
του V3 είναι διανυσµατικός υποχώρος του.

(α). V1 = {(x1, x2, x3) ∈ R3/x1 + 2x2 − x3 = 0}
(ϐ). V2 = {(x1, x2, x3) ∈ R3/x1 + x2 − x3 = 1}
(γ). V3 = {(x1, x2, x3) ∈ R3/x1 = x2 = x3}
(δ). V4 = {(x1, x2, x3) ∈ R3/x1x2x3 = 1} (1.37)
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Λύση

(α). Το σύνολο V1 δεν είναι κενό, γιατί το µηδενικό διάνυσµα (0, 0, 0) ανήκει
σ΄ αυτό. Επίσης, αν (x1, x2, x3), (y1, y2, y3) ∈ V1, πράγµα που σηµαίνει

x1 + 2x2 − x3 = 0, y1 + 2 y2 − y3 = 0, (1.38)

τότε και το άθροισµά τους

(x1, x2, x3) + (y1, y2, y3) ∈ V1, (1.39)

διότι

(x1 + y1) + 2 (x2 + y2)− (x3 + y3) = (x1 + 2x2 − x3)

+ (y1 + 2 y2 − y3) = 0. (1.40)

΄Εστω (x1, x2, x3) ∈ V1 και λ ∈ R. Τότε λ(x1, x2, x3) ∈ V1, διότι

λx1 + 2λx2 − λx3 = λ(x1 + 2x2 − x3) = 0. (1.41)

΄Αρα το σύνολο V1 είναι υποχώρος του R3.

(ϐ). Το σύνολο V2 δεν είναι κενό, διότι το διάνυσµα (1, 0, 0) ανήκει σ΄ αυτό.
Επίσης, αν (x1, x2, x3), (y1, y2, y3) ∈ V2, πράγµα που σηµαίνει

x1 + x2 − x3 = 1, y1 + y2 − y3 = 1, (1.42)

τότε και το άθροισµά τους

(x1, x2, x3) + (y1, y2, y3) = (x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3) /∈ V2, (1.43)

διότι

(x1 + y1) + (x2 + y2)− (x3 + y3) = (x1 + x2 − x3) + (y1 + y2 − y3)

= 1 + 1 = 2. (1.44)

΄Αρα το σύνολο V2 δεν είναι υποχώρος του R3.
Πιο απλά ϕαίνεται ότι το υποσύνολο V2 δεν είναι υπόχωρος του V3, διότι

το ουδέτερο στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο e = (0, 0, 0), δεν ανήκει στο V2, διότι
δεν ικανοποιείται η ιδιότητα x1 + 2x2 − x3 = 0.
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(γ). Το σύνολο V3 δεν είναι κενό, διότι το ουδέτερο στοιχείο (0, 0, 0) ανήκει σ΄
αυτό. Επίσης, αν (x1, x2, x3), (y1, y2, y3) ∈ V3, πράγµα που σηµαίνει :

x1 = x2 = x3, y1 = y2 = y3, (1.45)

τότε και το άθροισµά τους

(x1, x2, x3) + (y1, y2, y3) = (x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3) ∈ V3, (1.46)

διότι
x1 + y1 = x2 + y2 = x3 + y3. (1.47)

΄Εστω (x1, x2, x3) ∈ V3 και λ ∈ R. Τότε λ(x1, x2, x3) ∈ V3, διότι

λ(x1, x2, x3) = (λx1, λ x2, λ x3) ∈ V3, (1.48)

επειδή λx1 = λx2 = λx3. ΄Αρα το σύνολο V3 είναι υποχώρος του R3.

(δ). Το σύνολο V4 δεν είναι κενό, διότι το διάνυσµα (1, 1, 1) ανήκει σ΄ αυτό.
Αλλά, ενώ (1, 1, 1) ∈ V4 και (−1/2, 2,−1) ∈ V4, το αθροισµά τους (1, 1, 1) +
(−1/2, 2,−1) = (1/2, 3, 0) /∈ V4, αφού (−1/2)× 3× 0 = 0. ΄Αρα το σύνολο V4

δεν είναι υποχώρος του R3.
Πιο απλός τρόπος είναι να αναφέρουµε ότι το ουδέτερο στοιχείο (0, 0, 0)

δεν ανήκει στο υποσύνολο V4, διότι δεν ικανοποιείται η ιδιότητα x1x2x3 = 1.

1.6 Βάση-∆ιάσταση-Συντεταγµένες ∆ιανύσµατος
σε έναν Τριδιάστατο Χώρο

Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο V3 και τρία διανύσµατα x,y, z ∈ V3. ΄Οταν
λ, µ, ν ∈ R είναι τρεις πραγµατικοί αριθµοί, τότε τα διανύσµατα λx, µy, ν z
ανήκουν στο χώρο V3 και το άθροισµά τους λx + µy + ν z ανήκει επίσης στο
χώρο V3.

Ορισµός 1.6.1 ΄Ενα διάνυσµα b ∈ V3 ονοµάζεται γραµµικός συνδυασµός

των διανυσµάτων x,y, z ∈ V3, όταν υπάρχουν λ, µ, ν ∈ R, έτσι ώστε να ισχύει

b = λx + µy + ν z. (1.49)
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Ορισµός 1.6.2 Τα διανύσµατα x,y, z ∈ V3 ονοµάζονται γραµµικώς εξαρτη-

µένα, όταν υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί λ, µ, ν ∈ R, από τους οποίους ένας
τουλάχιστον είναι διάφορος του µηδενός, έτσι ώστε να ισχύει

λx + µy + ν z = 0. (1.50)

Ορισµός 1.6.3 Τα διανύσµατα x,y, z ∈ V3 ονοµάζονται γραµµικώς ανεξάρ-

τητα, όταν η σχέση
λx + µy + ν z = 0, (1.51)

συνεπάγεται µόνο λ = µ = ν = 0.

Ιδιότητες

1. ΄Οταν τα διανύσµατα x,y, z ∈ V3 είναι γραµµικώς εξαρτηµένα, τότε ένα
τουλάχιστον απ΄ αυτά είναι γραµµικώς συνδυασµός των άλλων.

2. ΄Ενα διάνυσµα ενός διανυσµατικού χώρου V3 είναι ακριβώς γραµµικώς
εξαρτηµένο, όταν αυτό είναι το µηδενικό διάνυσµα του V3.

3. ΄Οταν ένα από τα διανύσµατα x,y, z ∈ V3 είναι το µηδενικό, τότε το
σύνολο A = {x,y, z} είναι γραµµικώς εξαρτηµένο.

4. Θεωρούµε τα γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα x,y, z ∈ V3. ΄Οταν
ένα διάνυσµα b ∈ V3 είναι γραµµικός συνδυασµός των x,y, z, τότε οι
αριθµοί λ, µ, ν ∈ R είναι µονότιµα ορισµένοι.

΄Εστω B = {e1, e2, e3} µια διατεταγµένη τριάδα γραµµικώς ανεξάρτητων
διανυσµάτων του χώρου V3 και x ∈ V3. Υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί
λ, µ, ν ∈ R, έτσι ώστε να ισχύει

x = λ e1 + µ e2 + ν e3. (1.52)

Ορισµός 1.6.4 ΄ΕστωB ένα γραµµικώς ανεξάρτητο σύνολο διανυσµάτων του
διανυσµατικού χώρου V3.Το σύνολο B ονοµάζεται ϐάση του V3, όταν κάθε
διάνυσµα του V3 είναι γραµµικός συνδυασµός διανυσµάτων του συνόλου Β.

Θεώρηµα 1.6.1 ΄Εστω V3 διανυσµατικός χώρος 3-διαστάσεων. Το πλήθος
των στοιχείων µιας ϐάσης του V3 ισούται προς το πλήθος των στοιχείων κάθε
άλλης ϐάσεως του V3.
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Ορισµός 1.6.5 Ονοµάζουµε διάσταση ενός διανυσµατικού χώρου (dim) το
πλήθος των στοιχείων µιας ϐάσης.

Πόρισµα 1.6.1 Τα τυχόντα 3 + 1 διανύσµατα ενός τρισδιάστατου διανυσµα-
τικού χώρου είναι γραµµικώς εξαρτηµένα.

Πόρισµα 1.6.2 ΄Εστω ο τρισδιάστατος χώρος V3 µε διάσταση dim(V3) = 3.
Τότε
(α) Ο V3 έχει άπειρο αριθµό ϐάσεων.
(ϐ) Το πλήθος των διανυσµάτων κάθε ϐάσης ισούται µε την διάσταση του V3.
(γ) Κάθε τριάδα γραµµικώς ανεξάρτητων διανυσµάτων αποτελεί ϐάση του V3.

Θεώρηµα 1.6.2 ΄Εστω διανυσµατικός χώρος V3 και M τυχών υποχώρος του
V3. Ισχύει dim(M) ≤ 3, όπου dim(M) είναι η διάσταση του M .

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι αριθµοί λ, µ, ν ∈ R, της σχέσης (1.52) είναι
µονότιµα ορισµένοι και ονοµάζονται συντεταγµένες του διανύσµατος x ως
προς τη ϐάσηB. Θα συµβολίζουµε τις συντεταγµένες ενός διανύσµατος µε το
σύµβολο x = (λ, µ, ν). Τα διανύσµατα λ e1, µ e2, ν e3 ονοµάζονται συνιστώ-
σες του διανύσµατος x ως προς τη ϐάση B.΄Οταν δοθούν οι πραγµατικοί
αριθµοί λ, µ, ν ∈ R, τότε µε τη χρήση του τύπου (1.52) ορίζεται µονότιµα ένα
διάνυσµα x, του οποίου οι συντεταγµένες είναι λ, µ, ν.

Θεωρούµε τον τρισδιάστατο διανυσµατικό χώρο µε ϐάση B = (e1, e2, e3).
Το διάνυσµα x µε τις δοθέντες συντεταγµένες x1, x2, x3 ως προς την ϐάση B
γράφεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα

x = x1e1 + x2e2 + x3e3 =
3∑

i=1

xiei,

ή
x = (x1, x2, x3).

Οι παραπάνω µαθηµατικές εκφράσεις είναι ισοδύναµες και ορίζουν µονοσή-
µαντα το διάνυσµα x ως προς την ϐάση B = (e1, e2, e3).

Η ισότητα διανυσµάτων καθώς και οι πράξεις της πρόσθεσης και του ϐαθ-
µωτού πολλαπλασιασµού ορίζονται ως εξής:
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1. Ισότητα διανυσµάτων
∆υο διανύσµατα x,y ∈ V3 είναι ακριβώς τότε ίσα, όταν οι αντίστοιχες
συντεταγµένες τους ως προς την ίδια ϐάση είναι ίσες. Πιο αναλυτικά,
έστω τα δύο διανύσµατα x = (x1, x2, x3),y = (y1, y2, y3) µε συντεταγµέ-
νες (x1, x2, x3) και (y1, y2, y3), αντίστοιχα, ως προς µία ϐάση B. Ισότητα
x = y των δυο διανυσµάτων x και y σηµαίνει

x1e1 + x2e2 + x3e3 = y1e1 + y2e2 + y3e3

ή ισοδύναµα x1 = y1 και x2 = y2 και x3 = y3.

2. ϐαθµωτός πολλαπλασιασµός
΄Εστω (x1, x2, x3) οι συντεταγµένες διανύσµατος x ∈ V3 ως προς τη ϐάση
B και λ ∈ R. Τότε οι συντεταγµένες του διανύσµατος λx ως προς τη
ϐάση B είναι (λx1, λ x2, λ x3) και γράφουµε

λx = λx1e1 + λx2e2 + λx3e3.

3. Πρόσθεση διανυσµάτων
΄Εστω (x1, x2, x3), (y1, y2, y3) οι συντεταγµένες των διανυσµάτων x,y ∈
V3 ως προς τη ϐάση B. Τότε οι συντεταγµένες του διανύσµατος x + y
ως προς τη ϐάση B είναι (x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3), και το νέο διάνυσµα
γράφεται

x + y = (x1 + y1)e1 + (x2 + y2)e2 + (x3 + y3)e3.

4. Ο πολλαπλασιασµός µεταξύ διανυσµάτων διαφέρει σηµαντικά από τον
ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό αριθµού επί διάνυσµα και ορίζεται µε τις έν-
νοιες του εσωτερικού και εξωτερικού γινοµένου, οι οποίες ϑα εισαχθούν
παρακάτω.

5. Η διαίρεση µε µη µηδενικό διάνυσµα δεν ορίζεται.

΄Εστω B = {e1, e2, e3} µια ϐάση του χώρου V3. Θεωρούµε τα 3 τυχόντα
διανύσµατα a,b, c ∈ V3. Τότε σύµφωνα µε τα προηγούµενα έχουµε

a = a1 e1 + a2 e2 + a3 e3,
b = b1 e1 + b2 e2 + b3 e3,
c = c1 e1 + c2 e2 + c3 e3. (1.53)
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Ορισµός 1.6.6 Ονοµάζουµε ορίζουσα1 των διατεταγµένων διανυσµάτων την
ορίζουσα ∣∣∣∣∣∣

a1 a2 a3

b1 b2 b3

c1 c2 c3

∣∣∣∣∣∣ (1.54)

και τη συµβολίζουµε µε det(a,b, c).

΄Οπως είναι γνωστό, τα διανύσµατα a, b, c είναι γραµµικώς εξαρτηµένα, όταν
υπάρχουν λ, µ, ν ∈ R, ένας από τους οποίους διάφορος του µηδενός, έτσι
ώστε να ισχύει

λ a + µb + ν c = 0. (1.55)

Αντικαθιστούµε στην (1.55) τα διανύσµατα a,b, c µε τα δεξιά µέλη της (1.53)
και, επειδή τα διανύσµατα e1, e2, e3 είναι γραµµικώς ανεξάρτητα, ϐρίσκουµε

λ a1 + µ a2 + ν a3 = 0,
λ b1 + µ b2 + ν b3 = 0,
λ c1 + µ c2 + ν c3 = 0. (1.56)

Το παραπάνω σύστηµα (1.56) έχει ακριβώς τότε µη τετριµµένη λύση ως
προς λ, µ, ν ∈ R, όταν η τιµή της ορίζουσας (1.54) είναι µηδέν. ΄Ετσι έ-
χουµε την επόµενη πρόταση.

Πρόταση 1.6.1 Τα διανύσµατα a,b, c ∈ V3 είναι ακριβώς τότε γραµµικώς
εξαρτηµένα, όταν det(a,b, c) = 0.
Τα διανύσµατα a,b, c ∈ V3 είναι ακριβώς τότε γραµµικώς ανεξάρτητα, όταν
det(a,b, c) 6= 0.

1.6.1 Οι Συντεταγµένες Σηµείου σε Ορθογώνια
και Πλαγιογώνια Συστήµατα Συντεταγµένων

Ο τρισδιάστατος χώρος είναι ο χώρος µέσα στον οποίο συνήθως µελετάται η
µαθηµατική ανάλυση και τα ϕαινόµενα της Φυσικής. Στα επόµενα ϑα δώσου-
µε και ϑα περιγράψουµε έννοιες αυτού του χώρου, χωρίς να χάνουµε τίποτα
από τη γενικότητα που ϑα είχαµε, αναφερόµενοι σε χώρο n διαστάσεων. Η
άλγεβρα n-διάστατων διανυσµατικών χώρων δίνεται στην τελευταία ενότητα
αυτού του κεφαλαίου.

1Ο ορισµός της ορίζουσας δίνεται στο Κεφάλαιο 3.
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Στον συνήθη τρισδιάστατο χώρο ϑεωρούµε µια ϐάση B = {e1, e2, e3} του V3,
που για συντοµία ϑα τη γράφουµε B = {ei} µε i = 1, 2, 3 και ένα σταθερό
σηµείο O του χώρου. Με κοινή αρχή το σηµείο O ϑεωρούµε ανά ένα αντι-
πρόσωπο OX,OY,OZ των διανυσµάτων e1, e2 και e3 αντίστοιχα. Το σύνολο
S = {O,X, Y, Z} ή OXY Z ονοµάζεται σύστηµα των συντεταγµένων του
τρισδιάστατου χώρου µε αρχή το σηµείο O.

Σχήµα 1.8 Τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων.

Για τον ϕυσικό, το σύστηµα των συντεταγµένων, έτσι όπως το ορίσαµε,
σηµαίνει ότι στο σηµείο O υπάρχει κάποιος παρατηρητής που είναι έτοιµος
να κάνει τις µετρήσεις που υπαγορεύει κάποιο πρόβληµα που µελετά.

΄Εστω P τυχόν σηµείο του χώρου. Το διατεταγµένο Ϲεύγος (O,P ) ορίζει
ένα διάνυσµα r µε αρχή το σταθερό σηµείο αναφοράς O και πέρας το σηµείο
P . Οι συντεταγµένες του διανύσµατος r ως προς τη ϐάση B = {ei} ονοµά-
Ϲουµε τις συντεταγµένες του σηµείου P ως προς το σύστηµα S ή τη ϐάση
B. Αντίστροφα, όταν δοθούν τρεις διατεταγµένοι αριθµοί (x, y, z), τότε µε τη
χρήση της σχέσης

OP = r = x e1 + y e2 + z e3, (1.57)

ορίζεται ένα διάνυσµα και συνεπώς ένα σηµείο P όπου είναι το πέρας του
διανύσµατος r µε συντεταγµένες r = (x, y, z).

Παρατηρήσεις
(α). Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι οι συντεταγµένες σηµείου ως προς δοθέν
σύστηµα συντεταγµένων ορίζονται µονότιµα. Ακόµη, όταν δοθούν τρεις δια-
τεταγµένοι αριθµοί (x, y, z), ορίζεται µονότιµα ένα σηµείο µε συντεταγµένες
(x, y, z).
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(ϐ). ΄Οταν δοθούν δυο σηµείαA,B του χώρου µε συντεταγµένες (x1, y1, z1) και
(x2, y2, z2) ως προς κάποιο σύστηµα συντεταγµένων S, τότε οι συντεταγµένες
του διανύσµατος AB ως προς τη ϐάση B είναι AB = (x2−x1, y2−y1, z2−z1).
(γ). Χάριν απλότητος, στα επόµενα το σύστηµα συντεταγµένων µε ϐάση B =
{ei}, µε i = 1, 2, 3 ϑα το σηµειώνουµε είτε µε ένα κεφαλαίο λατινικό π.χ. S,
R, ή ελληνικό κεφαλαίο γράµµα π.χ. Σ . Τις ηµιευθείες OX, OY , OZ ϑα τις
ονοµάζουµε άξονες του συστήµατος.

Επίσης, από την γεωµετρία του σχήµατος 1.8 υπολογίζεται το µέτρο του
διανύσµατος OP = r που ισούται µε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατο
r = |OP | = |r|. Εφαρµόζουµε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα στα τρίγωνα OP ′P
και OP1P

′ και έχουµε

r = |r| = |OP | =
√
|OP ′ |2 + |P ′P |2 =

√
|OP1|2 + |P1P ′ |2 + |P ′P |2 .

(1.58)

Αλλά τα τµήµατα |OP1|, |P1P
′ | = |OP2| και |P ′P | = |OP3| αντιστοιχούν στις

συντεταγµένες (x, y, z) του διανύσµατος r ως προς τους άξονες OX, OY και
OZ, αντίστοιχα. Καταλήγουµε λοιπόν στον ορισµό του µέτρου ενός διανύ-
σµατος r = (x, y, z) σε ένα τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων:

r = |r| =
√
x2 + y2 + z2 . (1.59)

Σηµειώνεται ότι το µέτρο ενός διανύσµατος ορίζεται και από το εσωτερικό
γινόµενο, όπως ϑα δούµε παρακάτω.

Μέχρι τώρα δεν έγινε ακριβής αναφορά στην δοµή της ϐάσης του τρισορ-
ϑογώνιου συστήµατος συντεταγµένων, αλλά ϑεωρήθηκε ότι αποτελείται από
διανύσµατα κάθετα µεταξύ τους, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1.8. ΄Εστω Σ ένα
σύστηµα συντεταγµένων του συνήθους τρισδιάστατου χώρου και B η ϐάση
του V3. Υποθέτουµε ακόµη ότι για τα µέτρα των διανυσµάτων της ϐάσης B
ισχύει

|e1| = |e2| = |e3| = 1, (1.60)

και ότι οι αντιπρόσωποι των διανυσµάτων της ϐάσης B είναι ηµιευθείες ανά
δυο κάθετες µεταξύ τους. Μια τέτοια ϐάση λέγεται ορθοµοναδιαία (Σχ. 1.8).
Μία ϐάση B του V3, που αποτελείται από µία τριάδα ορθοµοναδιαίων διανυ-
σµάτων είναι η ακόλουθη ϑεµελιώδης (ή συνήθης) ϐάση:

e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1) . (1.61)
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Από εδώ και στο εξής όταν γράφουµε ϐάση B = {ei} (i = 1, 2, 3) του V3 ϑα
εννοούµε την τριάδα διανυσµάτων της ϑεµελιώδης ϐάση (1.61).
Θεωρούµε την ορθοµοναδιαία ϐάση του τρισδιάστατου χώρου V3, B = {ei},
µε i = 1, 2, 3. Το τυχόν διάνυσµα r του χώρου γράφεται ως εξής:

r = x1 e1 + x2 e2 + x3 e3. (1.62)

Οι αριθµοί x1 (τετµηµένη), x2 (τεταγµένη) και x3 (κατηγµένη) λέγονται συντε-
ταγµένες του διανύσµατος r ως προς το σύστηµα συντεταγµένων OXY Z
και, όπως προαναφέραµε, είναι µονοσήµαντα ορισµένοι για κάθε διάνυσµα.
Είναι ϕανερό ότι το διάνυσµα r χαρακτηρίζεται από την τριάδα των αριθµών
(x1, x2, x3) και οι αριθµοί αυτοί αποτελούν την προβολή του διανύσµατος r
πάνω στους άξονες OX, OY και OZ αντίστοιχα.

Παρατηρήσεις
Στον τρισδιάστατο διανυσµατικό χώρο V3 µια ϐάση του B = {ei}, µε i =
1, 2, 3, ορίζεται ως ϑετικά προσανατολισµένη, όταν η διαδοχή e1, e2 και e3 εί-
ναι όπως η διαδοχή –αντίχειρας, δείκτης και µεσαίος του δεξιού χεριού αντί-
στοιχα. Στην περίπτωση αυτή το ϑεωρούµενο σύστηµα συντεταγµένωνOXY Z
λέγεται δεξιόστροφο τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων στον E3.

Συστήµατα συντεταγµένων, των οποίων οι άξονες είναι κάθετοι µεταξύ
τους, χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σε πολλούς τοµείς της ϕυσικής. Αυτά
τα συστήµατα συντεταγµένων ορίζονται πλήρως από ορθοµοναδιαία ϐάση.
Μπορεί όµως κανείς να ορίσει και συστήµατα συντεταγµένων, των οποίων οι
άξονες να µην είναι κάθετη µεταξύ τους, δηλαδή να µην σχηµατίζουν ανά
δύο γωνία ίση µε π/2. Τέτοια συστήµατα ονοµάζονται πλαγιογώνια και
ορίζονται από ϐάσεις αποτελούµενες από γραµµικώς ανεξάρτητα µοναδιαία
διανύσµατα, τα οποία όµως δεν είναι ανά δύο κάθετα µεταξύ τους. Μία
ϐασική εφαρµογή πλαγιογώνιων συστηµάτων ϐρίσκεται στην Αστροφυσική
και στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Η µαθηµατική κατανόηση τέτοιων
συστηµάτων προϋποθέτει την γνώση της τανυστικής ανάλυσης, και για αυτό
τον λόγο δεν ϑα περιγραφούν σε αυτό το ϐιβλίο.
Παραδείγµατα
1.13 Θεωρούµε τα διανύσµατα του V3, a = (1, 0, 0), b = (1, 1, 0) και c =
(1, 1, 1). Να δειχθεί ότι αυτά αποτελούν µια ϐάση του V3. Στη συνέχεια να
ϐρεθούν τα µοναδιαία διανύσµατα a/a, b/b, c/c.

Λύση
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Από τα δοθέντα διανύσµατα a, b και c σχηµατίζουµε την ορίζουσα

∆ =

∣∣∣∣∣∣
1 0 0
1 1 0
1 1 1

∣∣∣∣∣∣ = 1 6= 0. (1.63)

Επειδή ∆ 6= 0, έπεται ότι τα a = (1, 0, 0), b = (1, 1, 0) και c = (1, 1, 1) είναι
γραµµικώς ανεξάρτητα, άρα σχηµατίζουν µια ϐάση του V3.
Τα µοναδιαία διανύσµατα των a = (1, 0, 0), b = (1, 1, 0) και c = (1, 1, 1)
δίνονται

e1 =
a

|a|
= (1, 0, 0),

e2 =
b

|b|
=

(
1√
2
,

1√
2
, 0

)
,

e3 =
c

|c|
=

(
1√
3
,

1√
3
,

1√
3

)
. (1.64)

1.14 Να εξετασθεί αν τα διανύσµατα x = (2,−1, 1), y = (0, 2,−1) και z =
(1,−1, 0) του V3 είναι γραµµικώς ανεξάρτητα.

Λύση

Για να είναι τα διανύσµατα x = (2,−1, 1), y = (0, 2,−1) και z = (1,−1, 0)
γραµµικώς ανεξάρτητα, πρέπει

λ1 x + λ2 y + λ3 z = 0⇒ λ1 = λ2 = λ3 = 0. (1.65)

΄Οµως από την εξίσωση (1.65) και τα δεδοµένα του παραδείγµατος έχουµε

λ1 (2,−1, 1) + λ2 (0, 2,−1) + λ3 (1,−1, 0) = (0, 0, 0),
(2λ1,−λ1, λ1) + (0, 2λ2,−λ2) + (λ3,−λ3, 0) = (0, 0, 0),

(2λ1 + λ3,−λ1 + 2λ2 − λ3, λ1 − λ2) = (0, 0, 0), (1.66)

από όπου εύκολα προκύπτει λ1 = λ2 = λ3 = 0, άρα τα διανύσµατα x, y και
z του V3 είναι γραµµικώς ανεξάρτητα.

1.15 Να δειχθεί ότι τα διανύσµατα x = (1, 3,−2), y = (4, 0, 2) και z =
(2,−6, 6) του V3 είναι γραµµικώς εξαρτηµένα και να ϐρεθεί η σχέση που
υπάρχει µεταξύ τους.
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Λύση

Για να είναι τα διανύσµατα x, y και z γραµµικώς εξαρτηµένα, πρέπει

λ1 x + λ2 y + λ3 z = 0 για (λ1, λ2, λ3) 6= (0, 0, 0). (1.67)

Πράγµατι, από την (1.67) έχουµε

λ1(1, 3,−2) + λ2(4, 0, 2) + λ3(2,−6, 6) = (0, 0, 0)

(λ1 + 4λ2 + 2λ3, 3λ1 − 6λ3,−2λ1 + 2λ2 + 6λ3) = (0, 0, 0), (1.68)

ή

λ1 + 4λ2 + 2λ3 = 0

3λ1 − 6λ3 = 0

−2λ1 + 2λ2 + 6λ3 = 0. (1.69)

Οι λύσεις του συστήµατος (1.69) είναι οι τριάδες:

(λ1, λ2, λ3) = (2k,−k, k), k ∈ R. (1.70)

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια µη-µηδενική τριάδα πραγµατικών αριθµών
π.χ. για k = 1 η (2,−1, 1) τέτοια, ώστε να ισχύει η σχέση (1.69). ΄Αρα τα
διανύσµατα είναι γραµµικώς εξαρτηµένα. Αν αντικαταστήσουµε στη σχέση
(1.68) τους (λ1, λ2, λ3) µε τους (2,−1, 1) αντίστοιχα, ϑα ϐρούµε τη σχέση

2 x− y + z = 0. (1.71)

1.16 ∆ίνονται τα διανύσµατα a = (5,−2, 3) και b = (6, 7, 2). Αφού αναγνω-

ϱισθεί ότι το διάνυσµα r =

(
1,−29

2
, 3

)
είναι συνεπίπεδο µε τα διανύσµατα

a και b, στη συνέχεια να γραφεί στη µορφή

r = λ a + µb. (1.72)

Λύση

Σχηµατίζουµε την ορίζουσα των συντεταγµένων των τριών διανυσµάτων a, b
και r, η οποία είναι

∆ =

∣∣∣∣∣∣
5 −2 3
6 7 2
1 −29

2
3

∣∣∣∣∣∣ = 5(21 + 29) + 2(18− 2) + 3(−87− 7) = 0. (1.73)
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Επειδή η ορίζουσα ∆ των συντεταγµένων των a, b και r είναι µηδέν, έπεται
ότι τα a, b και r είναι συνεπίπεδα. Εποµένως το r αναλύεται ως προς τα a
και b. Συνεπώς έχουµε

r = λ a + µb⇒
(

1,−29

2
, 3

)
= λ (5,−2, 3) + µ (6, 7, 2), (1.74)

για λ, µ ∈ R.
Από την (1.74) παίρνουµε το σύστηµα εξισώσεων

5λ+ 6µ = 1, − 2λ+ 7µ = −29

2
, 3λ+ 2µ = 3. (1.75)

Η λύση του συστήµατος (1.75) δίνει λ = 2 και µ = −3

2
. Συνεπώς η Ϲητούµενη

ανάλυση είναι :

r = 2 a− 3

2
b. (1.76)

1.7 Εσωτερικό Γινόµενο
και Γωνία ∆υο ∆ιανυσµάτων

΄Εστω Σ ένα τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων OXY Z του συνήθους
τρισδιάστατου χώρου και B = {ei}, µε i = 1, 2, 3 µια ορθοµοναδιαία ϐάση
του V3. ΄Εστω x, y δύο διανύσµατα του V3 µε συντεταγµένες (x1, x2, x3) και
(y1, y2, y3) αντίστοιχα.

Ορισµός 1.7.1 Ονοµάζουµε εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων x και y,
και το παριστάνουµε µε µια τελεία, τον αριθµό

x · y = x1 y1 + x2 y2 + x3 y3 ∈ R. (1.77)

Θεώρηµα 1.7.1 Για τυχόντα διανύσµατα x,y, z ∈ V3 και τυχόν a ∈ R ισχύ-
ουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

x · y = y · x ∈ R
a (x · y) = x · (ay) = (ax) · y

(x + y) · z = x · z + y · z (1.78)


