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a.x2 ve b.x q 0 denklemlerine 2.derece denklemleri denir, b, c gerçek sayıdır ve 0 hariç gerçek sayıdır. Bu günü çözmeye çalışıyorum, kaç kök var, köklerin miktarı ve çarpımı, hangi grafiği var, kökler gerçek sayılar veya karmaşık sayılar sayılsa, bu sorunlara çözüm arayalım. Önce denklemin köklerini bulmaya çalışalım. Yukarıda yazılan denklemlerin amacı
x'i bulmak için tam ifade elde etmekti, bu yüzden x ve b/2a karesini denklemde tutmaya çalıştık. İçinde sadece x olan denklemi çözmek çözümlere ulaşmamızı kolaylaştırdı. Şimdi, sonuçlarımıza göre, iki kökümüz var. Tabii ki, bu iki kök ya gerçek ya da her ikisi de karmaşık sayılardır. Bunun gerçek olabilmek için kare kökiçindeki ifadenin pozitif olması
gerekir, yani zgt; 4ac. Biz kökleri bulmuş olsa da, çarpma ve köklerin miktarını bulalım. Daha sonra köklerin toplamı ve çoğalması, yukarıda belirtildiği gibi. İşte sonuç: a(x-s) (x-r) ax2 ve bx c. Bunun doğru olduğunu kolayca doğrulayabiliriz. a (x-s) (x-r) a(x2-(s'r)x s sr) a(x2-b/a)x-x/a) - ax2 ve bx c. Kökler bu klasik şekilde bulunduktan sonra, po-Shen Lo'nun
fark ettiği yeni bir yöntemle 2020 yılının ilk aylarında kökler bulabiliriz. Bu basit yönteme geçeyim. ax2 - bx - c 0 denklemi x2 (b/a)x (c/a) 0.In bu yeni yöntem, alınan köklerin aritmetik ortalama sayısı, -b/2a. Kökler b-2a'dan aynı mesafede olması gerektiği için -b/2a q-t olarak yazılabilir. Kökler üründen bulunabilir. Tabii ki, başka bir sonuç beklemiyorduk, ama
belli ki tam olarak tamamlamaktan daha basit bir yöntemdir. Kök aramadan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak bu 2. Kare denklemler. Vikipedi. Web. 14.02.202022'nin 2. Eğer baş faktörü pozitifse, parabob'un elleri negatifse, eller parabolaşağı. Paraboly ax2 - bx denklem grafiğine verilen addır. Neden böyle olsun ki? A pozitif olduğunda, ax2 ve bx c polinomun
değeri x 0'dan ∞ ∞ X ∞ ∞'e gider. Limit kavramının ayrıntılarını Betamat'ın Sınır başlıklı makalesinde bulabilirsiniz. Derece denklemlerinin çözümünde kare kökün ifadesine b2-4ac, ayrımcı veya delta denir. Köklerden görülebileceği gibi D veya q. yardımı ile gösterilen D'gt;0'ın 2 farklı gerçek kökü vardır, D'lt;0 karmaşık bir sayıdır ve D-0'ın hala iki kökü vardır,
ancak kökleri eşleşen kök olarak adlandırılan ikisi de aynıdır. Parabo -b/2a'nın zirvesindeki x değeri türev lerden gelir, neden parabolün zirvesi -b/2a. Aşağıdaki makalelerdeki türev Bu noktada, bu 2. Türev, belirli bir noktadan bir fonksiyona alınan teğet eğimdir. Üstte, tahmin edebileceğiniz gibi, yatay bir çizgi vardır, bu yüzden eğim 0'dır. 2ax b No 0 x th -
b/2a.2. Denklemleri daha iyi anlamak için şu soruya bakalım: Koordinat düzlemindeki (a,b) noktadan geçen kaç hakikat, y'x2 paraboluna için teğettir? Her şeyden önce, size ilk tavsiyem okumayı bırakıp sorunu çözmeye çalışmanız. Yapabilsen de yapmasan da fark etmez. Önemli olan bu soruna zaman ayırman. Bu ipucundan sonra kaldığımız yerden devam
edelim. (a,b) noktasından geçen gerçek grafiğin grafiği y mx ve n' dir. İstediğimiz en az bir (x,y) düet in üstünde y ve mx n üsty x2 parabolüzerinde bu (x,y) ikilisi vardır. Matematiksel olarak, y x2 ve y mx n denklem çözümleri kümesidir. Görsel olarak kolay anlamak için bölge 4'ten (a,b) bir düet seçelim. Yukarıda gösterildiği gibi, bazı işlemler 2 kat bazı işlemler
1 kat parabolu kesmek asla. Parabol ile sağdaki kesme noktasındaki her (x,y) düet için y x2 ve y mx n eşittir. Daha sonra y mx n. Eşitlik B yerine x2 ve mx n yazabiliriz ve ma'n elde edilir çünkü tüm havalandırma noktaları noktadan (a,b) geçer. n y b-ma yazılabilir. Bu durumda x2 ve mx (b-ma), x2-mx-(b-ma) - 0. Bulduğumuz ikinci derece denkleminin her
çözümü için sadece bir y vardır ve bu (x,y) ikilisi hem y x2 hem de y mx n denklemlerini sağlar. Bilindiği gibi denklemin çözümleri :m ve √)/2 ve (m-√)/2'dir. İki karar alabilmek için, hiçbir karar olmamalıdır. Bu durumda, bir noktadan (a,b) çekilen doğru dokunuş değil, ancak parabolü iki noktada keser. Parabol teğetleri doğru çizilebilmek için 0 no olmalıdır. Bu
durumda, her iki kök de aynı olacağından, doğru bir (x,y) değeri için parabol ile kesişir, bu da doğru parabol teğet anlamına gelir. Deltaya bir göz atalım. Delta haritalama, diyelim ki, m2 -4m ve 4b z, böylece anlam hiçbir karışıklık yoktur, çünkü aynı zamanda delta delta denklemleri bakmak için bir zorunluluktur. z - m2 -4ma No4b - parabob'un kökleri olan m
değerleri için z ve 0'dır. s th m2 -4m th 4b 0. Bu denklemin çözümleri: 4a 4√ (a2-b)/2 ve 4a -4√ (a2-b)/2. Gerekli basitleştirmeler yapıldıktan sonra√ 2a No. 2 (a2 -b) ve 2a -2√ (a2 -b). A2-b sayısı negatifse, 0'dır. (I işareti q q m2 -4ma ve 4b denkleminin deltasi, yani delta z veya delta q.) Buradan z'm2 -4ma ve 4b grafiğin köklerinin karmaşık sayılar olduğunu
fark ediyoruz. Bu, koordinat düzleminin X eksenini asla kesmediği anlamına gelir, çünkü x ekseni gerçek sayılar içerir. Yani aşağıdaki grafikte, parabo her zaman x-ekseninin üzerinde olacak, bu yüzden her yerde 0 var. bölge z z z z z ile taranır Bu da (a,b) noktasından alınan tüm hakikatlerin paraboluyu 2 puan azaltacağı anlamına gelir. Gözlemlemeyi
kolaylaştırmak için 4. Yukarıda anahat çalıştı, ama bu grafikte bir şey işaret etmek istiyorum: kökleri hem negatif ve pozitif, ya da bir negatif ve bir pozitif olabilir. Bu, yukarıdaki diyagramın x ekseni boyunca sola veya sağa kaydırılabileceği anlamına gelir. Son bir şey ekleyeyim: parabob'un elleri yukarı, çünkü parabobdaki diğer kişi sayısı - yani - pozitiftir.
(Görünüşe göre, No.1.) No.0 parabolt teğet ile iki noktada yeşil-tetkik alanında bir zgt; zlt; 0 ve parabolt kesişmez olduğunu doğrular. Grafik ve cebirsel işlemlerden de görüleceği gibi, 4 (a,b) noktasından geçen doğru noktalardan 2'si parabolik teğet noktaları x2'dir. Son olarak, delta grafikleri z ve m2 -4ma 4b negatif ise, grafik 16a2 -16b qlt ne olduğunu
görelim; Böylece, yukarıda açıklandığı gibi, z'nin q 3 paragrafı her zaman negatif z - m2 -4ma - 4b parabolu x ekseni kesilmez ve her m değeri z q zgt;0 için, dolayısıyla, her doğru parabo aşağıda gösterildiği gibi 2 kez kesilir. Bu konuyu anladığınızda, umarım lise ve lisede pek bir şey gösterilmeyen problemlerle 2. İlk bakışta, geometriyi önemli gibi görünen bu
soru aslında tamamen cebirsel. Kaynaklar: Kare Denklem. Vikipedi. Web. 09.02.2020Ali Nesin - Derin Matematik 51 (2. Derece Denklemler). Youtube. Web. 12.02.2020Sayfa 2b, c gerçek bir sayı dır ve 0 hariç gerçek sayı, a.x2 ve b.x q 0 şeklindeki denklemlere 2. Bu günü çözmeye çalışıyorum, kaç kök var, köklerin miktarı ve çarpımı, hangi grafiği var,
kökler gerçek sayılar veya karmaşık sayılar sayılsa, bu sorunlara çözüm arayalım. Önce denklemin köklerini bulmaya çalışalım. Yukarıda yazılan denklemlerin amacı x'i bulmak için tam ifade elde etmekti, bu yüzden x ve b/2a karesini denklemde tutmaya çalıştık. İçinde sadece x olan denklemi çözmek çözümlere ulaşmamızı kolaylaştırdı. Şimdi,
sonuçlarımıza göre, iki kökümüz var. Tabii ki, bu iki kök ya gerçek ya da her ikisi de karmaşık sayılardır. Bunun gerçek olabilmek için kare kökiçindeki ifadenin pozitif olması gerekir, yani zgt; 4ac. Biz kökleri bulmuş olsa da, çarpma ve köklerin miktarını bulalım. Daha sonra köklerin toplamı ve çoğalması, yukarıda belirtildiği gibi. İşte sonuç: a(x-s) (x-r) ax2 ve
bx c. Bunun doğru olduğunu kolayca doğrulayabiliriz. a(x-s)(x-r) Kökleri böyle klasik bir şekilde bulunduktan sonra, şimdi Po-Shen Lo fark ettiği yeni bir yöntem ile 2020 yılının ilk aylarında kökleri bulabilirsiniz. Bu basit yönteme geçeyim. ax2 - bx - c 0 denklemi x2 (b/a)x (c/a) 0.In bu yeni yöntem, alınan köklerin aritmetik ortalama sayısı, -b/2a. Kökler b-2a'dan
aynı mesafede olması gerektiği için -b/2a q-t olarak yazılabilir. Kökler üründen bulunabilir. Tabii ki, başka bir sonuç beklemiyorduk, ama belli ki tam olarak tamamlamaktan daha basit bir yöntemdir. Kök aramadan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak bu 2. Kare denklemler. Vikipedi. Web. 14.02.202022'nin 2. Eğer baş faktörü pozitifse, parabob'un elleri negatifse,
eller parabolaşağı. Paraboly ax2 - bx denklem grafiğine verilen addır. Neden böyle olsun ki? A pozitif olduğunda, ax2 ve bx c polinomun değeri x 0'dan ∞ ∞ X ∞ ∞'e gider. Limit kavramının ayrıntılarını Betamat'ın Sınır başlıklı makalesinde bulabilirsiniz. Derece denklemlerinin çözümünde kare kökün ifadesine b2-4ac, ayrımcı veya delta denir. Köklerden
görülebileceği gibi D veya q. yardımı ile gösterilen D'gt;0'ın 2 farklı gerçek kökü vardır, D'lt;0 karmaşık bir sayıdır ve D-0'ın hala iki kökü vardır, ancak kökleri eşleşen kök olarak adlandırılan ikisi de aynıdır. Parabo -b/2a'nın zirvesindeki x değeri türevlerden gelir, neden parabolün zirvesi -b/2a. Türevlerin in sonraki makalelerde betamat olarak belirtilecektir. Bu
noktada, bu 2. Türev, belirli bir noktadan bir fonksiyona alınan teğet eğimdir. Üstte, tahmin edebileceğiniz gibi, yatay bir çizgi vardır, bu yüzden eğim 0'dır. 2ax b No 0 x th -b/2a.2. Denklemleri daha iyi anlamak için şu soruya bakalım: Koordinat düzlemindeki (a,b) noktadan geçen kaç hakikat, y'x2 paraboluna için teğettir? Her şeyden önce, size ilk tavsiyem
okumayı bırakıp sorunu çözmeye çalışmanız. Yapabilsen de yapmasan da fark etmez. Önemli olan bu soruna zaman ayırman. Bu ipucundan sonra kaldığımız yerden devam edelim. (a,b) noktasından geçen gerçek grafiğin grafiği y mx ve n' dir. İstediğimiz en az bir (x,y) düet in üstünde y ve mx n üsty x2 parabolüzerinde bu (x,y) ikilisi vardır. Matematiksel
olarak, y x2 ve y mx n denklem çözümleri kümesidir. 4. bölge den (a,b) bir ikili seçelim kolay anlamak. Yukarıda Daha Yüksek 2 kere gibi bazı ticaret oranları 1 kat daha fazla işlem yaparsa bazı işlemler parabolu'da asla kesilmez. Parabol ile sağdaki kesme noktasındaki her (x,y) düet için y x2 ve y mx n eşittir. Daha sonra y mx n. Eşitlik B yerine x2 ve mx n
yazabiliriz ve ma'n elde edilir çünkü tüm havalandırma noktaları noktadan (a,b) geçer. n y b-ma yazılabilir. Bu durumda x2 ve mx (b-ma), x2-mx-(b-ma) - 0. Bulduğumuz ikinci derece denkleminin her çözümü için sadece bir y vardır ve bu (x,y) ikilisi hem y x2 hem de y mx n denklemlerini sağlar. Bilindiği gibi denklemin çözümleri :m ve √)/2 ve (m-√)/2'dir. İki
karar alabilmek için, hiçbir karar olmamalıdır. Bu durumda, bir noktadan (a,b) çekilen doğru dokunuş değil, ancak parabolü iki noktada keser. Parabol teğetleri doğru çizilebilmek için 0 no olmalıdır. Bu durumda, her iki kök de aynı olacağından, doğru bir (x,y) değeri için parabol ile kesişir, bu da doğru parabol teğet anlamına gelir. Deltaya bir göz atalım. Delta
haritalama, diyelim ki, m2 -4m ve 4b z, böylece anlam hiçbir karışıklık yoktur, çünkü aynı zamanda delta delta denklemleri bakmak için bir zorunluluktur. z - m2 -4ma No4b - parabob'un kökleri olan m değerleri için z ve 0'dır. s th m2 -4m th 4b 0. Bu denklemin çözümleri: 4a 4√ (a2-b)/2 ve 4a -4√ (a2-b)/2. Gerekli basitleştirmeler yapıldıktan sonra√ 2a No. 2 (a2
-b) ve 2a -2√ (a2 -b). A2-b sayısı negatifse, 0'dır. (I işareti q q m2 -4ma ve 4b denkleminin deltasi, yani delta z veya delta q.) Buradan z'm2 -4ma ve 4b grafiğin köklerinin karmaşık sayılar olduğunu fark ediyoruz. Bu, koordinat düzleminin X eksenini asla kesmediği anlamına gelir, çünkü x ekseni gerçek sayılar içerir. Yani, parabo her zaman aşağıdaki grafikte
x-ekseninde olacağından, q z eşitsizliği her yerde elde edilir, kırmızı olan gibi. Bu da (a,b) noktasından alınan tüm hakikatlerin paraboluyu 2 puan azaltacağı anlamına gelir. Gözlemlemeyi kolaylaştırmak için 4. Yukarıda anahat çalıştı, ama bu grafikte bir şey işaret etmek istiyorum: kökleri hem negatif ve pozitif, ya da bir negatif ve bir pozitif olabilir. Bu,
yukarıdaki diyagramın x ekseni boyunca sola veya sağa kaydırılabileceği anlamına gelir. Son bir şey ekleyeyim: parabob'un elleri yukarı, çünkü parabobdaki diğer kişi sayısı - yani - pozitiftir. (Görünüşe göre, No.1.) No.0 parabolt teğet ile iki noktada yeşil-tetkik alanında bir zgt; zlt; 0 ve parabolt kesişmez olduğunu doğrular. Grafik ve cebirsel işlemlerden de
görüleceği gibi, 4 (a,b) noktasından geçen doğru noktalardan 2'si parabolik teğet noktaları x2'dir. Son olarak, delta z - m2 -4ma - 4b grafik 16a2 -16b zlt; 0, bakalım hangi grafikle geldi. Böylece, yukarıda açıklandığı gibi, z'nin q 3 paragrafı her zaman negatif z - m2 -4ma - 4b parabolu x ekseni kesilmez ve her m değeri z q zgt;0 için, dolayısıyla, her doğru
parabo aşağıda gösterildiği gibi 2 kez kesilir. Bu konuyu anladığınızda, umarım lise ve lisede pek bir şey gösterilmeyen problemlerle 2. İlk bakışta, geometriyi önemli gibi görünen bu soru aslında tamamen cebirsel. Kaynaklar: Kare Denklem. Vikipedi. Web. 09.02.2020Ali Nesin - Derin Matematik 51 (2. Derece Denklemler). Youtube. Web. 12.02.2020
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