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Барботка А.П
Курс аналітычнай геаметрыі і лінейнай алгебры прызначаны для
забеспячэння базавай матэматычнай падрыхтоўкі студэнтаў. Яго
засваенне дае магчымасць ўспрымаць матэрыял іншых
матэматычных дысцыплін (матэматычнага аналізу,
дыферэнцыяльных раўнанняў, тыя-ории верагоднасцяў і
матэматычнай статыстыкі, метадаў матэматычнай фізікі і лікавых
метадаў), ужываць метады рашэння алгебраічных і геаметрычных
задач у курсах агульнай фізікі і хіміі, спецыяльных курсах па
экалагічнай маніторынгу, матэматычнай экалогіі, апрацоўцы
эксперыментальных дадзеных, у дазіметрыі, абароне ад іанізуючых
выпраменьванняў, і іншых спецыяльных курсах.
Вышэйшая матэматыка
Тэма 1. Асновы тэорыі матрыц

Курс разлiчаны на 140 гадзiн, iз якiх аудыторных– 62
гадзны (28– лекцыйных, 34 гадзiны практычных
заняткаў) 4 зал. адз.

Вызначэнне матрыцы. Віды матрыц. Лінейныя аперацыі над
матрыцамі. Праизведение матрыц. Аперацыя Транспанаванне.
След квадратнай матрыцы і яго ўласцівасці. Сімвал Кронекера.
Блокавае прадставление матриц.
Тэма 2. Вызначальнік квадратнай матрыцы. Асацыяваныя
матрыцы і зваротныя матрыцы
Паняцце аб перастановах. Некаторыя ўласцівасці
перастановак. Вызначальнік (дэтэрмінант) ква¬дратной матрыцы.
Разлажэнне вызначальніка па радку (слупка). Ўласцівасці
вызначальніка. Зваротныя матрицы. Выраджаных матрыцы. Ранг
матрыцы. Эквівалентныя пераўтварэнні матрыц. Преобразавання
падабенства.
Тэма 3. Сістэмы лінейных раўнанняў
Матрычная запіс сістэмы лінейных раўнанняў. Неадымнородные сістэмы лінейных раўнанняў. Условие совместности.
Метад Гаўса. Метад Крамера. Узор метад. Аднастайныя сістэмы
лінейных раўнанняў. Трывiяльные і нетрывіяльныя рашэнні.
Критерий існавання нетрывіяльных рашэнняў. Фундаментальная
сістэма рашэнняў.
Тэма 4. Каардынаты і вектары ў трохмерным эўклідавай
прасторы
Сістэмы каардынатаў. Прос¬тейшее ўяўленне аб эўклідавай
простран¬стве. Декартовых сістэма каардынатаў на плоскасці і ў
прасторы. Расстояние паміж кропкамі. Вектар перамящэння.
Радыус-вектар. Вектар як накіраваны отрезок. Каардынаты вектара.
Найпростыя Алгебраічныя аперацыі над вектарамі. Коллинеарные

вектары. Крытэрый коллинеарности вектаров. Едзiнiчный вектар.
Дзяленне отрезка ў дадзеных адносінах. Паняцце аб лiнейной (не)
завiсимостцi. Кампланарныя векаоры. Паняцце аб базiсных
векторах. Разлажэнне вектара па базісу.
Тэма 5. Асновы вектарнай алгебры
Скалярны твор вектараў. Праекцыя вектара на кірунак
(геаметрычны сэнс скалярнага творы). Накіроўвалыя коси¬нусы.
Прадстаўленне скалярнага творы вектараў праз іх декартовых
кампаненты. Крытэрый артаганальнай. Вектарная твор вектараў.
Плошчу па¬раллелограмма (геаметрычны сэнс вектор¬ного творы).
Арыентацыя. Вектарная твор у дэкартовом базісе. Змяшанае твор
вектараў.
Объ¬ем
параллелепипеда
(геаметрычны
сэнс
сме¬шанного творы). Крытэрый компланарности вектараў.
Тэма 6. Пераўтварэнні каардынатаў
Паралельны перанос (трансляцыя) декартовой сістэмы
каардынатаў. Паварот декартовой сістэмы каардынатаў. Запіс
пераўтварэнняў павароту сістэм каардинат ў матрычнай выглядзе.
Паняцце аб крывалінейных сістэмах каардинат. Найпростыя
крывалінейныя сістэмы на плоскасці і ў прасторы (палярная,
цiлиндрыческая, сферычная).
Тэма 7. Прамыя і плоскасці
Віды раўнанняў прамой на плоскасці. Ўзаемнае
размяшчэнні прамых. Віды раўнанняў плоскасці ў прасторы.
Крытэрыі паралельнасці і ортогональности плоскасцяў, адлегласць
паміж параллельными плоскасцямі. Віды раўнанняў прамой у
прасторы. Крытэрыі паралель-насці і орто¬гональности прамых,
адлегласць паміж парале-льны¬ми і скрыжаванымі прамымі.
Тэма 8. Крывыя на плоскасці
Агульнае паняцце крывой на плоскасці. Алгебраiческiе
крывыя. Крывыя другога парадку на плоскасцi. Парабалу.
Ўласцівасці парабалы. Элипс. Ўласцівасці эліпса. Гіпербала.
Ўласцівасці парабалы. Раўнанні крывых другога парадку на
плоскасці з восямі сіметрыі паралельнымі восях каардынат.
Тэма 9. Алгебраічныя паверхні другога парадку ў прасторы
Агульнае паняцце паверхні ў трохмерным евклидавам
прасторы. Кананічныя тыпы поверхностей другога парядка ў
трохмерным евклидавам прасторы. Эліпсоід. Двуполостный
гіпербалоід. Однополостный гіпербалоід. Конус другога парадку.
Крывыя другога парадку на плоскостi як канічныя перасекі.
Эліптычны параболоiд. Гiпербо-металічныя параболоид. Эліптычны
ци¬линдр. Гіпербалічны цыліндр. Парабалічны цылиндр.
Вырожденные выпадкі.
Тэма 10. Квадратычныя формы

Вызначэнне і класіфікацыя квадратычным формаў.
Прывядзенне квадратычным формаў да кананічнага выгляду
(метад Лагранжа). Прыкладання: крытэрый тыпу крывых і
паверхняў
другога
парадку.
Прыклады
выкарыстання
квадратычных формаў у фізіцы.
Тэма 11. Лiнейные прасторы
Вызначэнне лінейнага прасторы і подпрастранство.
Прыклады лінейных прастораў. Паняцце лінейнай камбінацыі
вектараў. Вызначэнне лінейнай (не) залежнасці. Некаторыя
крытэрыі лінейнай (не) залежнасці. Базіс. Памернасць лінейнага
прасторы. Паняцце гомоморфiзма лінейных прастораў. Ізамарфізму
лінейных
прастораў.
Пераўтворыцца-ставанне
базісу
як
пераўтварэнне ізамарфізму. Норма вектара. Скалярны твор
вектараў. Рэчавы эўклідавай скалярны твор. Строгае вызначэнне
рэчыўнага эўклідавай прасторы. Ортонормiрованные базiсы.
Тэма 12. Лінейныя аператары
Вызначэнне лінейнага аператара. Матрыца лінейнага
аператара. Характарыстычных раўнанне лінейнага аператара.
Дзеянні над лінейнымі аператарамі. Ўласныя вектары і ўласныя
значэння лінейнага аператара. Артаганальнай матрыцы.
Артаганальнай аператары. Спалучаны аператар. Самосопряженный
аператар.
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Кампаратыўны, праблемны, эўрыстычны, наглядны
руский
кантрольныя работы
экзамен

