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Σετ ασκήσεων 1

Α1. (5 μονάδες)
Δίνονται τα διανύσματα

~u = (1, 1), ~w = (−5, 0)

του διδιάστατου διανυσματικού χώρου V2.

(α) Να υπολογίσετε το διάνυσμα ~u+ 3~w.

(β) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο ~u · ~w. Είναι τα διανύσματα ~u και ~w κάθετα μεταξύ τους ;
να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

(γ) Να υπολογίσετε την γωνία ϕ των ~u και ~w.

(δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της απόστασης τους |~u− ~w|.

Α2. (5 μονάδες)

(α) Να υπολογίσετε τα διανύσματα ~r1, ~r2 του τρισδιάστατου διανυσματικού χώρου V3 έτσι ώστε να
ισχύουν τα εξής:
(1) το διάνυσμα ~r1 είναι παράλληλο στο διάνυσμα ~u = (1, 2, 3),
(2) ~r1 + ~r2 = (7, 3, 5), και
(3) το διάνυσμα ~r2 είναι κάθετο στο διάνυσμα ~u.

(β) Να υπολογίσετε το εξωτερικό γινόμενο ~r1 × ~r2 των ~r1 και ~r2.

Α3. (5 μονάδες)

Δίνονται τρία διανύσματα ~u,~v και ~w με ~u 6= ~0, τα οποία ικανοποιούν τις σχέσεις

~u · ~v = ~u · ~w, ~u× ~v = ~u× ~w .

Να δείξετε ότι ~v = ~w.
Σημείωση: Υποθέστε το αντίθετο καταλήγοντας σε άτοπο.

Α4. (5 μονάδες)
Να εξετάσετε την γραμμική εξάρτηση των ακόλουθων ζευγών διανυσμάτων του τρισδιάστατου χώρου:

(α) ~u1 =(2, 2, 0), ~u2 = (5, 1,−3), ~u3 = (2, 7, 4)

(β) ~w1 =(1, 2, 3), ~w2 = (3, 2, 1), ~w3 = (3, 3, 3) .

Α5. (5 μονάδες)
Να δείξετε ότι το σύνολο των πολυωνύμων Pk(x) είναι διανυσματικός χώρος.

Α6. (5 μονάδες)

(α) Να αποδείξετε την ταυτότητα

~a×
(

~b× ~c
)

+~b× (~c× ~a) + ~c×
(

~a×~b
)

= ~0

για τρία τυχαία διανύσματα ~a,~b,~c του τρισδιάστατου χώρου V3.

(β) Να επαληθεύσετε την παραπάνω ταυτότητα για τα συγκεκριμένα διανύσματα

~u = (1, 2, 3), ~v = (0, 1, 2), ~w = (1,−1, 2) .


