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األشّعة ١
املستقيم على نقطة ألي الرمز أيضا ميكننا متسلسل. بشكل مرتبة األعداد تكون حيث الطول، ائي ال أعداد كمستقيم R احلقيقية األعداد ختّيل ميكننا

حقيقي. عدد أي طرح أو جبمع املستقيم على والتنقل برقم

0 1 2 3 4

√
2 π-3

2

√
2 + 1

1-2-3-4-

R احلقيقية األعداد مستقيم :١ شكل

الفراغ يف أو مستوي يف اإلجتاه وخطوط النقاط رسم ميكننا كيف لكن ما. بعد يف اجتاه وخطوط نقاط وصف احلقيقية األعداد طريق عن ميكننا هكذا
أكثر. إحداثيات إىل حنتاج ذلك أجل من األبعاد؟ ثالثي

١.١ تعريف
الشكل: على غالبًا بتمثيله نقوم حقيقي، رقم n من صف عن عبارة هو n البعد ذو شعاع

x⃗ ∈ Rn, x⃗ =


x1
x2
...

xn

 , x1, x2, . . . , xn ∈ R

على: n = 3 و n = 2 أجل من حنصل

x⃗ =

x1x2

 ∈ R2 , x⃗ =


x1
x2
x3

 ∈ R3

١.٢ مالحظة
ثنائي شعاعًا x⃗ ∈ R2 وليكن ديكاريت إحداثّيات بنظام املستوي مثًال لنزّود معّينني. ائي) ) وطول إجتاه ذات أسهم ا أ على األشّعة تصّور ميكننا

.0 املركز من بدايته تكون عندما (a, b) النقطة على x⃗ الشعاع يشري عندها ،x⃗ =

ab
 األبعاد،

ميثّله: الذي الشعاع يغّري ال املستوي يف السهم إزاحة .(a, b) للنقطة (eng. Position Vector) توجيه شعاع أيضًا يدعى x⃗

٢



a

b
x⃗

(a, b)x⃗
x⃗ =

ab


هذه تنطبق مشابه بشكل النقطة. لنفس التوجيه شعاع يعتربان حينها ما أ حىت واإلجتاه، الطول نفس هلما كان إذا الشعاع نفس ميّثالن سهمني أن نعترب
األبعاد. ثالثي الفضاء يف x⃗ ∈ R3 شعاع على األفكار

األشّعة مع ة األساس ة اب ال ات ل الع ٢
احلقيقية. األعداد مع اجلمع عملية ستخدام األعداد مستقيم على التنقل ميكننا ذكر كما

األشّعة. ومّط/تقليص تركيب من متكننا اليت لألشّعة، (eng. Scalar Product) القياسي والضرب اجلمع عملّييت بتعريف سنقوم األن

٢.١ تعريف
لألشّعة: القياسي والضرب اجلمع λx⃗ ،x⃗ + y⃗ العملّيتني على نطلق حقيقي. عدد λ ∈ R ،Rn يف املعّرفني x⃗،y⃗ الشعاعني لدينا ليكن

x⃗ + y⃗ =


x1
x2
...

xn

+

y1
y2
...

yn

 :=

x1 + y1
x2 + y2
...

xn + yn

 und λx⃗ :=


λx1
λx2
...

λxn

 .

λx⃗

x⃗ y⃗

x⃗ + y⃗ v⃗

w⃗

w⃗ − v⃗

v⃗
−v⃗

املستوي يف لألشّعة القياسي والضرب اجلمع :٢ شكل

٢.٢ مالحظة
البعض بعضها من األشّعة طرح أيضًا ميكننا ملثل األخر. الشعاع اية) ) مقدمة على الشعاعني أحد وضع األشّعة مجع عملية متثل ،٢ الشكل يف نرى كما

٣



األخر. مقدمة يف وينتهي أحدمها مقدمة من ينطلق سهمًا البداية نقطة نفس هلما شعاعني بني الطرح عملية تج ميّثل ., 0 حقيقي عدد على وتقسيمها
إجتاهه. يعكس ولكن طوله على حيافظ الشعاع أن أي يعكسه، −1 لعدد شعاع ضرب

”الضرب حساب ميكن حالة أي ويف كيف الحقًا سنرى أوًال شعاعاً! ليس x⃗ · y⃗ تج أن حيث األشّعة، ضرب عملية بتعريف حاليًا نقوم لن تنبيه!
لألشّعة. القياسي”

األبعاد. ثالثي أو ثنائي الفضاء يف ت مستو أو مستقيمات وصف األشّعة من جمموعة مبساعدة ميكننا

٢.٣ تعريف
موعة ا تعّرف عندها .Rn يف أشّعة ثالثة x⃗, y⃗, z⃗ لتكن

{
x⃗ + λy⃗ | λ ∈ R}

موعة ا تعّرف مشابه بشكل .y⃗ اإلجتاه يف x⃗ عرب املستقيمات

{
x⃗ + λy⃗ + µz⃗ | λ, µ ∈ R}

.⃗z و y⃗ قبل من املمّدد ،x⃗ عرب املستوي

٢.٤ مثال

التايل: الشكل y⃗ اإلجتاه يف x⃗ للشعاع العابر للمستقيم يكون عندها .R2 يف y⃗ =

−2−1
 و x⃗ =

12
 لتكن

x⃗ + λy⃗ x⃗

1

2

٤



األشّعة سة ه ٣
قائم املثلث أضالع أطوال أن على النظرية هذه تنص .Rn يف شعاع طول بتعريف فيثاغورث نظرية من انطالقًا سنقوم الشعاع. طول تعريف األن نريد

العالقة: حتّقق الزاوية
a2 + b2 = c2,

التايل: الشكل على w⃗ ∈ R2 شعاعًا األن نكتب القائمة. للزاوية املقابل الضلع أي الوتر، c املثلث، أضالع أطوال متثل a, b, c

w⃗ =

xy
 = x0

+ 0y
 = x⃗ + y⃗,

.٣ الشكل انظر ،
√

x2 + y2 النحو على w⃗ الشعاع طول تعريف ميكننا هكذا

x⃗

y⃗

w⃗ = x⃗ + y⃗

w⃗ الشعاع طول تعطينا فيثاغورث نظرية :٣ شكل

:Rn يف شعاع لطول عام تعريف إىل يوصلنا هذا

٣.١ تعريف
كالتايل: ∥ x⃗ ∥ الشعاع هذا طول نعّرف عندها .x1, x2, . . . , xn من مؤلف شعاع x⃗ ∈ Rn ليكن

∥ x⃗ ∥=
√

x21 + x22 + · · ·+ x2n.

كالتايل y⃗ لشعاع الوحدة شعاع على حنصل عمومًا .∥ x⃗ ∥= 1 يكون عندما (eng. Unit Vector) الوحدة شعاع x⃗ على نطلق
.y⃗′ = y⃗

∥y⃗∥

للشعاعني. القياسي الضرب منتج إىل حنتاج البداية، يف الزاوية هذه تعريف لنستطيع أو شعاعني بني الزاوية لتحديد

٥



٣.٢ تعريف
للشعاعني القياسي الضرب نعّرف عندها التوايل. على x1, x2, . . . , xn ،y1, y2, . . . , yn العناصر من Rnمؤلفان يف شعاعني x⃗،y⃗ لدينا ليكن

كالتايل: y⃗ و x⃗
x⃗ · y⃗ := x1y1 + x2y2 + · · ·+ xnyn ∈ R.

.x⃗ · x⃗ =∥ x⃗ ∥2 يصح خاص وبشكل

ميكننا القياسي الضرب مبساعدة صحيحاً! عددًا إمنا جديدًا شعاعًا يكون ال عندها الناتج ولكن شعاعني، ”ضرب” من القياسي الضرب عملية متكننا
شعاعني. بني الزوا حتديد األن

٣.٣ مالحظة
يصح: عندها ،(٤ الشكل (انظر بينهما الزاوية α و Rn يف شعاعني x⃗1, x⃗2 لدينا ليكن

cos(α) = x⃗1 · x⃗2
∥ x⃗1 ∥∥ x⃗2 ∥

.

متعامدين. حينها ن يكو الشعاعني .α = 90◦ أن أي ،cos(α) = 0 عندها يكون ،x⃗1 · x⃗2 = 0 كون حالة يف

x⃗2

x⃗1

α

بينهما. α الزاوية حيصران x⃗2 و x⃗1 الشعاعني :٤ شكل

٣.٤ تعريف
حينها: أيضًا نكتب .x⃗1 · x⃗2 = 0 يتحّقق عندما ،(eng. Orthogonal) متعامدين شعاعني x⃗1, x⃗2 ∈ Rn شعاعني على نطلق

x⃗1 ⊥ x⃗2.

٦



٣.٥ مثال

ألن متعامدين
−21
 و 12

 12الشعاعني
 · −21

 = 1 · (−2) + 1 · 2 = 0

قائمة). (زاوية بينهما 90◦ زاوية حيّدان الشعاعني أن أي حمّققة.

(1,2)

(-2,1)

٣.٦ مثال

التايل: إلجياد حلساب ونقوم v⃗ =


v1
v2
v3

 ذلك ألجل نكتب .x⃗ =


2

1

1

 الشعاع يعامد والذي , 0 وحدة شعاع إجياد هنا نريد

0 =


2

1

1

 ·

v1
v2
v3

 = 2v1 + v2 + v3.

عندها .v2 = −2 على فنحصل ،v1 = 1 أيضًا نعّني .2v1 = −v2 يتحّقق أن األعلى يف املعادلة حسب عندها فيجب v3 = 0 نعّني

حبساب نقوم ذلك ألجل .(x⃗ الشعاع مع تعامده على يؤثّر ال (هذا وحدة شعاع v⃗ جعل علينا جيب األن .x⃗ الشعاع v⃗ =


1

−2
0

 الشعاع مثًال يعامد
:v⃗ الشعاع طول

∥v⃗∥ =
√
12 + (−2)2 + 02 =

√
5

على: فنحصل طوله، على v⃗ تقسيم بعدها علينا جيب واألن
1√
5
−2√
5

0


.x⃗ الشعاع يعامد وحدة شعاع بكونه املطلوب حيّقق والذي

٧



حتديد القياسي الضرب مبساعدة املثال سبيل على ميكننا البعض. لبعضها لنسبة لألشعة اهلندسي املوقع عن معلومات على حيتوي القياسي الضرب
ما. مستقيم عن نقطة بعد

٣.٧ مثال

.λ ∈ R أجل من x⃗0 + λv⃗ الشكل على كتابتها ميكن اليت األشّعة جمموعة أي ،v⃗ =

11
 اإلجتاه يف x⃗0 =

01
 عرب املار املستقيم لنعاين

شعاع x⃗(λ) يكون هنا ،⃗z− x⃗(λ) الشعاع طول حنتاج أننا أي املستقيم. هذا عن z⃗ =

21
 التوجيه شعاع ذات P النقطة تبعد كم اكتشاف نريد

يتحّقق: حبيث املختار املستقيم
z⃗ − x⃗(λ) ⊥ v⃗

معادلة طريق عن λ إذًا سنحسب .(٥ الشكل (انظر للمستقيم P النقطة من طريق أقصر متامًا z⃗ − x⃗(λ) طول يكون لفعل الشعاعني تعامد إذا
التالية: القياسي الضرب

0 = (⃗z − x⃗(λ)) · v⃗ =

21
 −  λ1 + λ

 · 11
 =  2 − λ

1 − 1 − λ

 · 11
 = 2 − λ − λ = 2 − 2λ.

طريق: عن z⃗ − x⃗(1) الشعاع طول حبساب نقوم أخريًا املطلوب. املستقيم شعاع x⃗(1) =

12
 يكون وألجله λ = 1 تعطينا العملية هذه

∥∥∥∥∥∥∥
21
 − 12


∥∥∥∥∥∥∥ =
∥∥∥∥∥∥∥
−1−1

∥∥∥∥∥∥∥ = √2.

.
√
2 تعادل واملستقيم P النقطة بني املسافة عندها تكون

x⃗ + λy⃗

x⃗0

z⃗

P

z⃗ − x⃗(λ)

x⃗(λ)

.⃗z − x⃗(λ) لشعاع حمددة املستقيم عن P النقطة بُعد :٥ شكل

٨



(eng. Cross Product) - عي قا ال ب ال ٤
التقاطعي. الضرب وهي أال األبعاد، ثالثية األشّعة بني خاصة عملية على التعّرف نريد ايًة

٤.١ تعريف
على x⃗ × y⃗ بينهما التقاطعي الضرب عملية نعّرف التوايل. على x1, x2, x3 ،y1, y2, y3 العناصر ن حيتو R3 يف شعاعني x⃗،y⃗ لدينا ليكن

التايل:

x⃗ × y⃗ =


x2y3 − x3y2
x3y1 − x1y3
x1y2 − x2y1

 .

.(x⃗× y⃗)· y⃗ = 0 و (x⃗× y⃗)·x⃗ = 0 أنه أي ،y⃗ و x⃗ الشعاعني بني املمتد املستوي على ً عامود شعاعًا x⃗× y⃗ التقاطعي الضرب يعّرف هندسيًا
الضرب حاصل طريق عن ميكننا خاص بشكل .y⃗ و x⃗ قبل من احملدد األضالع متوازي مساحة متامًا يساوي التقاطعي الضرب عن الناتج الشعاع طول

يعامده. أخر شعاع تكوين ما لشعاع التقاطعي

٤.٢ مثال

املثال سبيل على يكون عندها .R3 يف شعاع x⃗ =


3

2

1

 ليكن

x⃗ ×


1

0

0

 =

0

1

−2


.x⃗ على ً عامود شعاعًا

٤.٣ مالحظة
هنا. هلا نتطرق لن ولكننا اُألخرى، األبعاد أجل من التقاطعي للضرب تعميمات وجود من لرغم .R3 يف األشّعة أجل من فقط معّرف التقاطعي الضرب

٩
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