فصل ششم ریاضی تکهیلی نهم  -ندرس :نهندس رضا باغدار

اساس ّوِ ضکستّا ٍ پیزٍسىّا اس خَد آدم ضزٍع هى ضَد.

09124860788
RezaBaghdar.ir

اًساى اساس پیزٍسى است ٍ اساس ضکست است .تاٍر اًساى،
اساس توام اهَر است.

هعادلِ خطّ :ز راتطِ خطی تیي دٍ هتغیزً ،طاى دٌّذُ یک هعادلِ خط است .هعادلِ خط تی ضوار جَاب دارد(.توام ًقاایی هاِ رٍخ خاط رازار
دارًذ جَاتْاخ هعادلِ خط ّستٌذ).
راتطِ خطی :راتطِ اخ است هِ در آى تَاى هتغیزّا ،یک ٍ ضزایة آىّا اعذاد حقیقی تاضٌذ (الثتِ ّوِ ضزایة ّنسهاى صفز ًویضًَذ ).هاِ در
ایي حالت تا اتصال ًقاط یک خط تِ دست هیآیذ.
تزاخ رسن ّز خط ٍ ّویي یَر تِ دست آٍردى هعادلِ آى ،داضتي دٍ ًقطِ اس آى خط هفایت هیهٌذ.
هثال) خط گذرًذُ اس ًقاط سیز را رسن هٌیذ.
ب) هثذا ٍ ()1ٍ2

الف) ()3ٍ5( ٍ )3ٍ2
ج) خطی هِ هحَر عزضّا را در ًقطِ اخ تِ عزض  3رطع هٌذ ٍ اس ًقطِ ( )3ٍ2تگذرد.
د) هَاسخ هحَر یَلْا تاضذ ٍ اس ًقطِ ( )3ٍ2تگذرد.

ضکل استاًذارد هعادلِ خط

y  ax  b
ضیة خطً :سثت تغییز ارتفاع(عزض) تِ تغییز یَل را ضیة گَیٌذ .ضیة خط ًطاى هی دّذ هِ هقذار افشایص یا هاّص عزض تِ اساخ یک ٍاحذ

y2  y1
افشایص یَل چقذر است.
x2  x1

a

عزض اس هثذأ هقذارخ است هِ تِ اساخ  xهساٍخ صفز تزاخ  yتِ دست هی آیذ.
عزض اس هثذأ هحل تقایع خط تا هحَر عزض ّا هی تاضذ.
هثال)الف) اتتذا هطخص هٌیذ هذاهیک اس رٍاتط سیز هعادلِ خط است ٍ سپس ضیة خطَط را تیاتیذ .ب) عزض ًقطِ اخ تِ یَل  -1را در ّز
خط تیاتیذ .ج) آیا ایي خطَط اس ًقطِ ( )-2ٍ1عثَر هیهٌٌذ؟
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تذهز :ضیة خط سهاًی ضزیة  xاست هِ هعادلِ تِ فزم استاًذارد ًَضتِ ضذُ تاضذ .لذا درت هٌیذ هِ حتوا ضزیة  yتزاتز یک تاضذ ٍ  xدر
سوت دیگزخ رزار تگیزد در ایي صَرت ضزیة ً xطاى دٌّذُ ضیة خط هی تاضذ.
ًکتِ :خطَیی هِ ضیة یکساى دارًذ تا ّن هَاسیٌذ .ایي خطَط ّوذیگز را رطع ًوی هٌٌذ .دستگاُ هعادالت خطی سهاًی هِ ًطاى دٌّذُ دٍ خط
هَاسخ تاضذ فارذ جَاب است.
ًکتِ :دٍ خط عوَد تز ّن داراخ ضیة رزیٌِ ٍ هعکَس ّن ّستٌذ.
هعادلِ خطی هِ ضیة آى  aتَدُ ٍ اس ًقطِ ) (x0,y0هی گذرد اس راتطِ سیز تِ دست هی آیذ:
) y  y0  a ( x  x0

تا داضتي هختصات دٍ ًقطِ اس یک خط هیتَاى هعادلِ خط را تِ دست آٍرد.
راُ اٍل) تِ دست آٍردى ضیة خط ٍ استفادُ اس یکی اس ًقاط

راُ دٍم) استفادُ اس فزهَل (تٌاسة سیز)

هعادلِ خطَط سیز را تِ دست آٍریذ.

هثال) علی ٍ تزادر هَچک تزش حویذ ،تا ّن یک هساتقِ دٍ  111هتز دادًذ .الف) هذاهیک سٍدتز تِ خط پایاى رسیذُ است؟ ب) در ًوَدار
هسافت سهاى ضیة خط هعزف هذام هویت فیشیکی است؟
ج) سزعت ّز یک چقذر است؟
د) هعادلِ هسافت-سهاى(جاتجایی -سهاى) علی ٍ حویذ را تٌَیسیذ.
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هثال) ًزدتاًی تِ دیَارخ تکیِ دادُ ضذُ است .فاصلِ سزًزدتاى اس سطح سهیي  11هتز است .فاصلِ پاخ ًزدتاى تا دیَار چٌذ هتز تاضذ تا ضیة
ًزدتاى چْارسَم ضَد؟

فاصلِ دٍ ًقطِ ) B(x2 ,Y2( ٍ A(x1,y1یا ّواى یَل پارُ خط  ABتزاتز است تا:
هثال)هعادلِ دٍ خط سیز را تیاتیذ.

فاصلِ ًقطِ اس خط :اتتذا هی تایست هعادلِ خط را تِ صَرت ًَ ax+by+c=0ضت ٍ سپس اس فزهَل سیز استفادُ هزد:

توزیي :فاصلِ هثذا هختصات تا ًیوساس ًاحیِ اٍل ٍ سَم چقذر است؟
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حل دستگاُ هعادالت خطی(رٍش حذفی ،رٍش جایگشیٌی)
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فاصلِ خط

2 y  2x  5

اس ًیوساس ًاحیِ اٍل ٍ سَم چقذر است؟

ٍضعیت ّز یک اس خطَط سیز را ًسثت تِ ّن هطخص هٌیذ(هَاسخ ،هٌطثق یا هتقایع تَدى)

x  y  3,
2x  2 y  4
2 y  x  1,
x  2y 1
2 y  3 x  5  0,
6 x  4 y  10

آیا سِ ًقطِ ( )-1ٍ4( ٍ )1ٍ2( ،)2ٍ1تز رٍخ یک خط راست رزار دارًذ؟
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