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Előszó 

Az algebra a matematikának a matematikai műveletekkel foglalkozó ága, ezért alapvető 

szerepe van a matematika egészében. Ez az egyetemi jegyzet elsősorban matematika szakos 

hallgatók számára készült, de haszonnal forgathatják azok is, akik bármely szakon matematikát 

tanulnak. A lineáris algebrai ismeretek a matematika minden területén és a matematikai alkal-

mazásokban nélkülözhetetlenek. Emellett a lineáris algebra szükségszerűen absztrakt tárgyalása jó 

átmenetet nyújt az algebrai struktúrák megértéséhez is.   

A lineáris algebra eredetileg elsősorban a lineáris egyenletrendszerekkel foglalkozott, ehhez a 

mátrixok és az azokhoz kapcsolódó koordináták szolgáltatták a módszert. E felfogással szemben 

nagy változást jelentett az a tömör jelölésmód, amelyben a vektorterek és a lineáris leképezések 

jutottak szóhoz. Ennek megfelelően a fogalmak geometriai jelentést kaptak; ezáltal sokkal 

világosabbá váltak. Éles ellentétként a fogalmak absztraktabbak lettek, ami az elvontabb 

tárgyalásmódot tette szükségessé.  

A jegyzet fejezetekre van felbontva. Minden egyes fejezet feltételesen két részre osztható. Az 

első része ismertető jellegű, melyben a fogalmak definíciója és a főbb állítások vannak feltüntetve. 

A második rész gyakorlatokból áll, melyek önállói megoldása segít az első rész megértéséhez és 

elsajátításához és emellett bizonyos készségeket fejleszt ki, melyek szükségesek a lineáris algebra 

fogalmainak széleskörű használatához. Tehát a módszertani jegyzet egyben ismertető és önfejlesztő 

jellegű. 

Az egyetemi jegyzet magyar-ukrán matematikai szakszótárral van kiegészítve, amely segít 

elsajátítani a lineáris algebra szakszavainak ukrán nyelvű megfelelőit, ezzel elősegítve az ukrán 

nyelvű lineáris algebrai tankönyvek használatát. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Papp Ritának, Jávorszky Szilviának és Ladányi 

Zsoltnak, akik sokat segítettek az egyetemi jegyzet szerkesztésében. 
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1. A lineáris tér axiómái 

Legyen  egy tetszőleges mező, melynek elemeit kis görög betűkkel fogjuk jelölni, az  

mező egységeleme,  az  mező nulleleme. 

Legyen  egy tetszőleges nem üres halmaz, melynek elemeit kis latin betűkkel fogjuk jelölni. 

Az  halmazt lineáris térnek nevezzük az  mező felett, ha az halmazban teljesülnek a kö-

vetkező feltételek (a lineáris tér axiómái): 

I.   Az összeadás művelete, mely minden rendezett  párnak az  halmazból megfeleltet 

egyetlen elemet ezen halmazból, melyet az  és  elemek összegének nevezünk és a kö-

vetkezőképpen jelöljük: . 

II.  A szorzás művelete, mely minden  elemre és  elemre megfeleltet egyetlen ele-

met az  halmazból, melyet az  és  elemek szorzatának nevezünk és a kö-

vetkezőképpen jelöljük: . 

III.  A lineáris tér axiómái: 

1) ; 

2) ; 

3)  létezik olyan  elem az -ből, hogy ; 

4)  létezik olyan  elem az -ből, hogy ; 

5) ; 

6) ; 

7) ; 

8) ; 

.  

1. gyakorlat. Felhasználva a lineáris tér axiómáit bizonyítsák, hogy: 

a) egyetlen  elem létezik az  halmazban, mely kielégíti a 3-as axiómát; 

b) minden -ra az -ből csakis 1 olyan  elem létezik az  halmazban, mely kielégíti a 4-es 

axiómát. 

Az  lineáris tér elemeit vektoroknak fogjuk nevezni (függetlenül azok természetétől). Az 

egyetlen  elemet az -ben az  tér nullvektorának nevezzük. Minden  elemre az -ből az egyetlen 

 elemet, amely kielégíti a 4-es axiómát az  vektor inverz vektorának nevezzük és „ ”-val 

jelöljük. 

2. gyakorlat. Felhasználva a lineáris tér axiómáit bizonyítsák, hogy: 

1) ; 

2) ; 

3)  vagy ; 
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4)  

2 vektor különbségét 3 vagy 4 vektor összegét, s í. t. a következő szabályok alapján 

fejezhetjük ki: 

; 

; 

; 

s í. t. 

Az  lineáris tér bármely rendezett vektorhalmazát vektorrendszernek fogjuk nevezni. Legyen 

 vektorrendszer az -ből,  az  mező tetszőleges elemei. Az  tér 

 vektorát az  vektorok lineáris kombinációjának nevezzük a megfelelő  

együtthatókkal. 

Példák lineáris térre 

1. Az  nulltér egyetlen vektorból áll, melyre a következő műveletek teljesülnek: 

 

Szemmel látható, hogy az  elem nullvektor. 

2.  tér. Az  mező bármely rendezett  elemeinek összességét -dimenziós vektornak nevezzük 

az  mező fölött. Az -dimenziós vektort az  mező fölött -nel jelöljük, ahol  első 

komponense,  második komponense, s í. t.,  pedig -dik komponense ennek a vektornak. 

Két -dimenziós vektort az  mező fölött akkor nevezünk egyenlőnek, ha a megfelelő 

komponensek egyenlők. Jelöljük -nel az összes -dimenziós vektort az  mező felett. 

Bevezetjük az -en a következő műveleteket: 

I. Ha és  akkor az  összeget a következő 

szabály szerint adjuk meg: 

 

     Szemmel látható, hogy  

II. Ha  és  akkor a  szorzatot a következő szabály szerint adjuk 

meg: 

 

              Szemmel látható, hogy  

3. gyakorlat. Felhasználva az  mező axiómáit mutassuk meg, hogy a bemutatott műveletek 

az  elemein kielégítik a lineáris tér 1) – 8) axiómáit. 

Az  teret az adott műveletekkel -dimenziós vektortérnek nevezzük az  mező felett. A 

lineáris tér axiómáinak ellenőrzéséhez leszögezzük, hogy az  tér null vektora  -
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dimenziós vektor, és az  -dimenziós vektor inverz vektora pedig a  vektor, 

melynek komponensei  

3.  tér. Legyen  valós számok tere,  és -vel jelöljük az 

összes  folytonos függvényt az  szakaszon. Az  függvényeket 

egyenlőnek nevezzük, ha 

 

Bevezetjük a következő műveleteket a  elemei felett: 

I. Ha , akkor az  összeget a következő szabály szerint adjuk meg: 

 

II. Ha  és  akkor a  szorzatot a következő szabály szerint adjuk meg: 

 

A matematikai analízis ismert tételeiből következik, hogy  és  folytonos függvények a 

 

4. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy a  lineáris teret alkot az  mező fölött a bevezetett 

műveletekre. 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött és  az  nem üres részhalmaza. Az  halmazt 

zártnak fogjuk nevezni, ha teljesülnek a következő feltételek: 

1) Két tetszőleges vektor összege az -ból szintén egy vektor lesz az -ból. 

2) Az  tetszőleges elemének és az  tetszőleges vektorának a szorzata szintén egy vektor 

lesz az -ból. 

5. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az  lineáris tér nem üres  részhalmaza az  mező fölött 

akkor és csak akkor lesz lineáris tér az  mező fölött az -ben megadott műveletekre, ha  zárt 

ezekre a műveletekre. 
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2. Vektorok lineáris függése. A tér bázisa és dimenziója 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött. Az  tér  vektorrendszerét lineárisan 

összefüggő rendszernek nevezzük, ha az  mezőnek léteznek olyan  elemei, melyek közül 

nem mindegyik nulla és teljesül rájuk, hogy: 

     (az  nullvektora). 

Az  tér  vektorrendszerét lineárisan független rendszernek nevezzük, ha az  mező 

bármely  elemére, melyek közül nem mindegyik nulla, az  lineáris 

kombináció nem lesz nullvektora az  térnek. 

Az  tér  vektorrendszere lineárisan független, ha az  

 egyenlőség csak abban az esetben teljesül, amikor  

Az  tér  vektorrendszere lineárisan összefüggő (független), ha az 

 egyenletnek az  mező felett  ismeretlenekkel van legalább egy nullától eltérő 

megoldása (nincs nullától eltérő megoldása). 

Az  tér  vektorait lineárisan összefüggőnek (függetlennek) fogjuk tekinteni, ha az 

általuk alkotott vektorrendszer lineárisan összefüggő (független). 

A lineáris összefüggés kritériuma. Az  tér adott vektorrendszere lineárisan összefüggő 

akkor és csak akkor, ha az adott vektorrendszer egyik vektorát fel lehet írni a többi vektor lineáris 

kombinációjaként. 

Két tétel a rendszerről és az alrendszerekről. 

1. Ha az  lineáris tér adott vektorrendszerének bármely alrendszere lineárisan összefüggő, 

akkor az egész vektorrendszer lineárisan összefüggő. 

2. Ha az  lineáris tér vektorrendszere lineárisan független, akkor bármely alrendszere ennek 

a rendszernek szintén lineárisan független. 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött. Az  teret végtelen dimenziósnak nevezzük, ha 

bármely természetes  számra létezik  lineárisan független vektor az  térben. Ha valamely 

természetes -re az  tér tetszőleges  vektora lineárisan összefüggő vektor, akkor az  teret véges 

dimenziós térnek nevezzük. 

A véges dimenziós  lineáris tér dimenziójának az  mező fölött azt a számot nevezzük, mely 

az  tér lineárisan független vektorainak legnagyobb számával egyenlő. Ha  nulltér, akkor a 

dimenziója nullával egyenlő. A végtelen dimenziós tér dimenziója -el egyenlő. Az  tér 

dimenzióját az  mező felett a következőképpen jelöljük:  (vagy  

1. gyakorlat. 1) Mutassuk meg, hogy az  mező lineáris teret alkot az  mező felett. 

Határozzuk meg a -t. 2) Mutassuk meg, hogy a komplex számok  halmaza lineáris teret 
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alkot a valós számok  halmaza és a racionális számok  halmaza fölött. Találjuk meg a -t 

és -t. 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött. Az  tér  vektorrendszerét az  tér 

bázisának nevezzük, ha teljesül a következő 2 feltétel: 

1) az  rendszer lineárisan független; 

2) az  tér bármely vektora az  rendszer lineáris kombinációja, tehát az  az  

 tér generátor rendszere. 

Tétel a lineáris kombinációkról. Adott  vektor lineáris kombinációi között nem több mint  

lineárisan független van. 

1. következmény (Tétel a bázisról és a dimenzióról). A véges dimenziós nem nulla  

lineáris térben az  mező fölött léteznek bázisok. Bármely bázis vektorainak száma az  térben 

-el egyenlő. 

Az  tér véges dimenziós lineáris teret alkot az  mező fölött,  -dimenziós 

vektorok rendszere: 

 

az  tér bázisa. Ezt a bázist az  tér kanonikus bázisának nevezzük. 

2. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az adott  -méretü vektora az  térnek annak bázis 

rendszerét alkotják akkor és csak akkor, ha a determináns, mely a vektorok komponenseiből van 

felépítve, nullától eltérő.     

3. gyakorlat. Legyen  az  tér tetszőleges vektorrendszere. Mutassuk meg, hogy a 

következő állítások közül csakis egy igazságos: 

1) az  rendszer lineárisan összefüggő; 

2) az  rendszer az  tér bázisa; 

3) létezik olyan  vektor az -ből, hogy az  rendszer lineárisan független. 

Következmény. A véges dimenziós  tér bármely lineárisan független vektorrendszere az  

mező fölött hozzákapcsolható ezen tér valamely bázisához. 
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3. A vektor felbontása a bázis szerint.  

Koordináták transzformációs képletei 

Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött, az  vektorrendszer pedig 

az  tér bázisa  

Tétel a felbontásról. Az  tér minden  vektorára létezik egy és csakis egy olyan  

rendszer az  mezőből, hogy az  vektor megadható a következő formában: 

 

Az  vektor kapott formáját a vektor felbontásának nevezzük az  tér  bázisa szerint. 

Az  együtthatókat az  vektor koordinátáinak nevezzük az  bázisban (  első 

koordináta,  második koordináta, s í. t., -dik koordináta). Az -méretű  

vektort az  vektor koordinátasorának nevezzük. Megjegyzendő, hogy az  bázisvektorok 

koordinátasorai megegyeznek az -ben található kanonikus bázis  vektoraival. 

Tétel a koordinátaformában lévő vektorokkal való műveletekről. Legyen kiválasztva az  

térben egy bázis és a tér vektorai legyenek felbontva ezen bázis szerint. Akkor a vektorok 

összegeinek koordinátái egyenlőek ezen vektorok megfelelő koordinátáinak összegével. Ahhoz, hogy 

megkapjuk a mező eleme és a tér vektora szorzatának a koordinátáját, meg kell szoroznunk a vektor 

koordinátáit a mező elemére. 

Legyen  és  Akkor  Az  tér  

kanonikus bázisa az egyetlen olyan bázis, melyben egy tetszőleges -dimenziós vektor koordinátái 

megegyeznek ezen vektor megfelelő komponenseivel. 

Legyen -dimenziós lineáris tér az  mező fölött, az  vektorrend-

szerek pedig az  tér két bázisa. Felbontjuk az egyik bázis vektorait a másik bázis szerint: 

 

 

 

 

ahol  Akkor a 

 mátrixot 

átmeneti mátrixnak nevezzük az  bázisból az  bázisba. A  mátrix nem elfajuló, a 

 pedig átmeneti mátrix az  bázisból az  bázisba. Felbontjuk az  tér 

tetszőleges  vektorát mindkét bázis szerint: 
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Legyen 

 

– az  vektor koordinátaoszlopai. Akkor 

 

A kapott képletet a vektor koordinátáinak transzformációs képletének (vagy tágabb értelemben 

képleteinek) nevezzük, egyik bázisból a másikba. 

Legyen  és -dimenziós vektorok tetszőleges bázisa. Ha felírjuk a 

vektorokat egy mátrix oszlopaiként, egy átmeneti mátrixot kapunk az  kanonikus bázisból 

az  bázisba. 
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4. Lineáris terek izomorfizmusa 

Legyenek  és  két lineáris tér ugyanazon  mező fölött. A  leképezést az  tér 

lineáris leképezésének nevezzük az  térre, ha teljesülnek a következő feltételek: 

 

 

Az  lineáris tér  leképezését az  lineáris térre izomorfizmusnak nevezzük, ha  

lineáris terek lineáris leképezése és  az  halmaz kölcsönösen egyértelmű leképezése az  

halmazra. A  kölcsönös egyértelműsége azt jelenti, hogy az  minden vektora, képe valamely 

vektornak az -ből és az  különböző vektorainak képei különböző vektorok az -ben. 

Mondhatjuk, hogy az  lineáris tér izomorf az  térrel, ha létezik a lineáris terek  

izomorfizmusa. Az  kifejezés azt jelenti, hogy az  tér izomorf az  térrel. Az izomorfizmus 

tulajdonságai: 

1)  (reflexivitás); 

2)  (szimmetria); 

3)  (tranzitivitás). 

(  lineáris tér az  mező fölött). 

Osztályozási tétel. Legyen  véges dimneziós lineáris tér az  mező fölött és  

Akkor  Ha  akkor az  tér nem izomorf az  térrel. 

1. gyakorlat. Legyen a  az  és  lineáris terek izomorfizmusa az  mező fölött és 

 az  tér vektorrendszere. Mutassuk meg, hogy ez a rendszer lineárisan összefüggő, 

lineárisan független vagy bázis az -ben akkor és csak akkor, ha a  képek rendszere 

lineárisan összefüggő, lineárisan független vagy bázis az -ben. 

2. gyakorlat. Legyen  az összes -dimenziós vektorok halmaza az  mező fölött, 

melynek komponensei mind pozitív valós számok. Bevezetjük az -ban a következő 

műveleteket: 

I)  ha   akkor  

II) ha   és   akkor  

1) Mutassuk meg, hogy az  lineáris tér az  mező fölött a fenti műveletek alapján. 

2) Mi az  nullvektora? 

3) Melyik az  tér  vektorának inverzvektora? 

4) Mutassuk meg, hogy   
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5. A lineáris tér alterei 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött. Az  tér nem üres  részhalmazát az  alterének 

nevezzük, ha az  halmaz lineáris tér az  mező fölött az -ben bevezetett műveletekre. 

1. gyakorlat. Az  nem üres  részhalmaza akkor és csak akkor lesz az  altere, ha az  

halmaz zárt a vektorok fölötti műveletekre. 

Az altér kritériuma. Az  lineáris tér nem üres  részhalmaza az  mező fölött akkor és csak 

akkor lesz az  altere, ha bármely  és  vektorokra az -ból és bármely  és  elemre az F-ből az 

 vektor az  eleme. 

Példák alterekre. 

1.  és  alterei az -nek (ezek úgynevezett triviális alterek). 

2. Legyen   vektorrendszer az -ben. Jelöljük az  rendszer összes lineáris 

kombinációjának a halmazát a következőképpen: 

 

Akkor az  halmaz altere az -nek. Ezt az alteret az  vektorokra húzott lineáris 

buroknak nevezzük. 

3. Az -ismeretlenes lineáris homogén egyenletrendszer megoldásainak tere az  mező fölött, 

altere az -nek. 

2. gyakorlat. Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött. Mutassuk meg, hogy az 

 bármely altere az  tér valamely vektorrendszerére húzott lineáris burok lesz. 

3. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az  bármely altere egy -ismeretlenes lineáris homogén 

egyenletrendszer megoldásainak tere az F mező fölött. 

4. gyakorlat. Adott  -dimenziós vektor az  mező fölött. Találjuk meg azt az - 

ismeretlenes lineáris homogén egyenletrendszert az  mező fölött melynek megoldásainak tere 

 

Megoldás. Felírjuk az -ismeretlenes lineáris homogén egyenletrendszert, melynek mátrixa 

 sorokból áll. Megtaláljuk ezen egyenletrendszer megoldásainak fundamentális rendszerét. 

Legyen  egyike a megoldások fundamentális rendszerének. Felírjuk a  

vektorokat egy mátrix soraiként. A lineáris homogén egyenletrendszer a kapott mátrixszal lesz a 

keresett eredmény. 

Műveletek az alterekkel. Legyenek  és  nem üres részhalmazai az  lineáris térnek az  

mező felett. -vel jelöljük az összes  vektor halmazát, ahol  az  halmazt,  pedig a  

halmazt futja át. -t az  és  halmazok összegének nevezzük. Az  és  halmazok összes 

közös vektorát  és  metszetének nevezzük és a következőképpen jelüljük:  
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Tétel az alterek összegéről és metszetéről. Az  tér altereinek összege és metszete szintén az 

 tér alterei lesznek. Ha  és  véges dimenziós alterei az -nek, akkor 

 

Az  és  alterek  összegét az -ben direkt összegnek nevezzük, ha minden  

vektorra csak egy olyan  és egy olyan  vektor létezik, hogy  

A direkt összeg kritériuma. Az  és  alterek  összege akkor és csak akkor direkt 

összeg, ha ezen alterek  metszete nulla-altér (null altér).  

5. gyakorlat. Bizonyítsuk be, hogy az  és  alterek  összege akkor és csak akkor lesz 

direkt összeg, ha egyetlen olyan  vektor létezik az -ból és egyetlen olyan  vektor létezik a -

ből, hogy  

6. gyakorlat. Legyenek  és  az  tér véges dimenziós alterei. Bizonyítsuk be, hogy az 

 összeg akkor és csak akkor lesz direkt összeg, ha a következő feltételek közül legalább az 

egyik teljesül: 1)  2)  

7. gyakorlat. Bizonyítsuk be, hogy az  tér direkt összege az  és  altereinek, ha teljesülnek 

a következő feltételek: 1)  2)  

8. gyakorlat. Legyen  nem triviális altere a véges dimenziós lineáris  térnek az  mező 

fölött. Bizonyítsuk be, hogy létezik az -nek olyan  altere, hogy az  az  és  alterek direkt 

összege lesz. 

9. gyakorlat. Legyen adott egy -ismeretlenes lineáris homogén egyenletrendszer a valós 

számok  mezeje fölött és ezen rendszer nem nulla  mátrixa. Bizonyítsuk be, hogy az  tér 

direkt összege lesz ezen rendszer megoldásai terének és az  mátrix soraira húzott lineáris burok-

nak. 

Mondhatjuk, hogy az  mező fölötti  lineáris tér direkt összege lesz a saját  nem 

nulla altereinek, ha minden  vektorra egyetlen olyan  vektor létezik, hogy: 
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6. Alterek szerinti mellékosztályok. Faktor-terek 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött,  altere és   

Az  halmazt az  tér  altér szerinti mellékosztályának nevezzük,  pedig az 

osztály képviselője (reprezentánsa). 

Példa a mellékosztályokra. 

Legyen adott egy -ismeretlenes kompatibilis lineáris inhomogén egyenletrendszer az  mező 

fölött és egy -dimenziós  vektor, mely annak megoldása. Legyen  a megfelelő lineáris 

homogén egyenletrendszer megoldásainak tere. Akkor  az  altere, a  mellékosztály pedig 

az adott egyenletrendszer megoldásainak halmaza. 

1. gyakorlat. Legyen  nem triviális altere az -nek és  tetszőleges -dimenziós 

vektor az -ből. Találjunk olyan -ismeretlenes lineáris inhomogén egyenletrendszert az  mező 

felett, hogy ezen rendszer megoldásainak halmaza megegyezzen a  mellékosztályal. 

Megoldás.  Megtaláljuk az -ismeretlenes lineáris homogén egyenletrendszert az  mező 

fölött, melynek megoldásainak halmaza megegyezik -val. A kapott homogén egyenletrendszer 

azonos lesz a keresett nem homogén egyenletrendszerrel. Most már csak meg kell találnunk ezen 

egyenletek szabad tagjait. Ehhez a megtalált egyenletek mindegyikébe behelyettesítjük a  vektort 

(az ismeretlenek helyett – a  vektor megfelelő komponenseit). Az  mező ezáltal kapott eleme lesz 

a keresett egyenletrendszer megfelelő inhomogén egyenletének szabadtagja. 

A mellékosztályok tulajdonságai az adott altérben. Legyen  az  lineáris tér altere, és 

 Akkor: 

1) ha  akkor ; 

2) ha  akkor  üres halmaz; 

3) ; 

4)  tehát az  altér mellékosztályainak összege ezen altér 

mellékosztálya lesz; 

5)  és ha  akkor  

Bevezetjük az  jelölést, mely az  tér  altér szerinti összes mellékosz-

tályának halmazát jelöli. 

Tétel. Az  halmaz lineáris teret alkot az  mező fölött a mellékosztályok összeadásának 

műveletére 

 

és a mellékosztályok  mező elemére való szorzására, mely a következő szabály szerint teljesül: 

 

Az  mező fölötti  lineáris teret az  tér  altér szerinti faktor-terének nevezzük. 
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Tétel a három tér dimenziójáról. Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött, 

 az  altere és  az  tér  altér szerinti faktortere. Akkor  

2. gyakorlat. Legyen az előző tétel feltételében a  mellékosztályok rendszere az  

bázisa és  ezen osztályok képviselőinek rendszere (  

Bizonyítsák be, hogy ha a  rendszert kiegészítjük az  tér bázisával, akkor az  tér 

bizonyos bázisát kapjuk. 

Megjegyezzük, hogy  és  nulltér. 
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7. A lineáris terek lineáris leképezése 

1. gyakorlat. Az  mező fölötti  terének  leképezése ugyanezen mező fölötti  

terére akkor és csak akkor lineáris leképezés, ha  az  tér 

tetszőleges  vektoraira és az  mező tetszőleges  elemeire. 

A lineáris leképezés alapvető tulajdonságai. Legyen  lineáris leképezése az  

lineáris térnek az  lineáris térre az  mező fölött. Akkor: 

1)  (  az  nullája,  az  nullája); 

2) ; 

3) ha   és    akkor  

; 

4) ha  lineárisan összefüggő vektorrendszer az -ben, akkor ezek képeinek 

 rendszere is lineárisan összefüggő; 

5) az  rendszer az -ből lineárisan független, ha azok képeinek  

rendszere lineárisan független. 

Legyen  lineáris leképezése az  lineáris térnek az  lineáris térre. A 

 

halmazt (azaz minden olyan vektor halmazát az -ből melynek képe az -ben null vektorral 

egyenlő) a  leképezés magjának nevezzük, míg az 

 

halmazt (azaz minden olyan vektor halmazát az -ből, melyek képei az -ből vett vektoroknak) a  

leképezés képének nevezzük. 

Alaptétel a lineáris leképezések homomorfizmusáról. Legyen  lineáris leképezése 

az  lineáris térnek az  lineáris térre az  mező fölött. Akkor: 

1)  az  altere; 

2) az  altere; 

3)  

2. gyakorlat. Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött,  tetszőleges lineáris 

tér az  mező fölött és  lineáris leképezés. Mutassuk meg, hogy: 

 

Tétel a lineáris leképezés egzisztencia és unicitásárol. Legyen  véges dimenziós lineáris 

tér az  mező fölött  bázissal és  tetszőleges lineáris tér az  mező fölött. Akkor 

bármely  darab vektor  rendszerére létezik egy és csakis egy olyan  lineáris 

leképezés, hogy  
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Bizonyítás (alapvető rész). Felbontjuk az  tér minden vektorát az  bázis alapján. 

Legyen  és  Lefektetjük, hogy 

 Ellenőriznünk kell még, hogy a  megfelel-e a tétel követeléseinek. Ehhez (mint külön 

feladat) meg kell mutatni, hogy: 

1)  halmaz leképezése az  halmazra; 

2) a  leképzésre teljesül a linearitás mindkét feltétele; 

3) ; 

4)  lineáris leképezés, mely kielégíti az előző feltételeket. 

Megjegyezzük, hogy nem megengedett a 2) bizonyítása az 1) ellenőrzése nélkül. A  

leképezés egyetlenségének bizonyítása során nem kell használni a leképezések egyenlőségéről szóló 

fogalmat. Két leképzés,  és  akkor egyenlőek, ha van közös értelmezési tartományuk, közös 

értékkészletük és kielégítik a  feltételt minden -re az értelmezési tartományból. 

Például az azonosság bizonyítása egyben ellenőrzése a két leképezés egyenlőségének. 

A lineáris leképezés mátrixa. Legyenek  és  véges dimenziós lineáris terek az  mező 

fölött,  és  lineáris leképezés. Kiválasztjuk az  térben az  az  

térben pedig a  bázisokat. Felbontjuk az  tér bázisvektorainak képeit az  tér bázisa 

szerint: 

; 

; 

 

 

( ). Ezen felbontás együtthatóiból mátrixot alkotunk: 

 

Megjegyezzük, hogy az  mátrix -dik oszlopa nem más, mint a  vektor 

koordinátaoszlopa. Az  mátrixot a  lineáris leképezés mátrixának nevezzük az  és  terek 

 és  bázisaiban. Legyen  tetszőleges vektor az -ből és 

 

 az  vektor  bázis szerinti felbontása. Felbontjuk  képet az   bázisa szerint: 

 Legyen  az  vektor koordinátaoszlopa,  

pedig – a  kép koordinátaoszlopa. Akkor 

 

Ezt a képletet a vektor képének koordinátaképletének nevezzük a  lineáris leképezés esetén. 
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A lineáris leképezés mátrixainak kapcsolata a bázisok behelyettesítése esetén. Legyen  

és  terekben az  és  bázisokból új bázisok kiválasztva:  és  

Legyen  a  leképezés mátrixa ezen bázisokban. Akkor: 

 

ahol  átmeneti mátrix a bázisból a  bázisba az  térben,  pedig – átmeneti 

mátrix az  bázisból az  bázisba az  térben. 

3. gyakorlat. Legyenek  és  lineáris terek az  mező fölött,  és 

adott egy tetszőleges  méretű  mátrix az  mező fölött (  sorok száma,  oszlopok 

száma). Építsük fel azt a  lineáris leképezést, mely az  és  terek előre kiválasztott 

bázisaiban az  mátrixot alkotja meg. 

Megoldás. Legyenek az  és  terekben kiválasztva a következő bázisok:  az  

bázisa,  az  bázisa. Először is adjuk meg a bázisvektorok képeit, és fektessük le, hogy 

 

 ahol  az  mátrix -dik oszlopa (  Felbontjuk az  tér vektorait a bázis 

szerint. Legyen  és  Lefektetjük, hogy 

 A  leképezés az  tér minden vektorán meg van adva. Most 

már csak azt kell megmutatni, hogy  lineáris leképezés , és hogy a  mátrixa az adott 

bázisokban megegyezik az  mátrixszal. 

4. gyakorlat. A  lineáris leképezés az  és  terek kanonikus bázisaiban  

mátrixszal bír. Találjuk meg a -t és az -t. 

Megoldás.  egybeesik a lineáris burokkal, mely az  mátrix oszlopaira van húzva, míg a 

 egybeesik az  mátrixos lineáris homogén egyenletrendszerek megoldásainak terével. 
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8. Műveletek a lineáris leképzésekkel  

és azok összefüggése a mátrix műveletekkel 

Legyenek  és  tetszőleges lineáris terek az  mező fölött. Az összes olyan lineáris 

leképezés halmazát, mely az  lineáris teret képezi le az  lineáris térre -el jelöljük. 

Bevezetjük ezen halmazon a leképezések összeadását és a leképezések szorzását az  mező 

elemére. Legyenek  és  az  tér leképezései az  térre. A  összeget leképezésként 

határozzuk meg a következő szabály szerint: 

 

Legyen  Az  szorzatot leképezésként határozzuk meg, mely a következő szabály szerint 

határozódik meg: 

 

1. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy  és  lineáris leképezései az  térnek az  térre. 

Tétel a leképezések teréről. Az  tér  térre való összes lineáris leképezésének  

halmaza lineáris teret alkot az  mező fölött a lineáris leképezések összeadásának és az  mező 

elemére való szorzásának műveleteire. 

A bizonyítás a lineáris tér 8 axiómájának ellenőrzéséből áll. Például legyenek 

. Akkor  

 

Tehát . Megállunk a 3. és 4. axiómáknál. A  nulleleme nem más, mint 

egy nulla leképezés. A meghatározás szerint ez a leképezés az  tér minden vektorát az  tér 

nullvektorává alakítja. A  leképezés inverz leképezése (a definíció szerint) egy 

olyan  leképezés, hogy  (a továbbiakban a  leképezést – -vel fogjuk 

jelölni). 

Legyen  egy újabb lineáris leképezés az  mező fölött és ,  a terek 

leképezése. Minden  vektornak megfeleltetünk egy  vektort az -ből. Ez a 

megfeleltetés lesz az  tér leképezése az  térre. Ezt a leképezést a  és  leképezések szorzatának 

nevezzük és -vel jelöljük. Tehát a definíció szerint: 

 

Tétel a lineáris leképezések szorzatáról. Ha ,  lineáris terek lineáris 

leképezései, akkor  az  lineáris tér lineáris leképezése az  lineáris térre. 

Legyenek  és  véges dimenziós lineáris terek az  mező fölött és  az 

 lineáris leképezések lineáris tere. Kiválasztjuk az  és  terekben a következő bázisokat: 

 az  tér bázisa (  az  tér bázisa  (  Minden 
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 lineáris leképezés mátrixát az  és  terek kiválasztott bázisaiban -vel jelöljük. Tehát, 

ha  és  lineáris leképezései az  térnek az  térre, akkor: 

 

Ezek az egyenlőségek határozzák meg a lineáris leképezések műveleteinek és a mátrixműveletek 

közötti összefüggést. 

Legyen  véges dimenziós tér az  mező fölött és  lineáris 

leképezések. Kiválasztunk az -ből egy  bázist ( ). Legyen  a  

leképezés mátrixa az  és  terek és  bázisaiban,  pedig a  leképezés 

mátrixa az  és  terek  és  bázisaiban. Akkor  

2. gyakorlat. 1) Legyen  az összes -méretű mátrix halmaza az  mező 

fölött. Mutassuk meg, hogy  lineáris teret alkot az  mező fölött a mátrixok összeadása és 

a mező elemére való szorzása alapján. 2) Legyenek  és  lineáris terek az  mező fölött, 

  Mutassuk meg, hogy megállja a helyét a lineáris terek 

 

homomorfizmusa. Építsünk fel legalább egyet ezen homomorfizmusok közül. 

3. gyakorlat. Legyen  lineáris tér az  mező fölött és  Mutassuk meg, hogy 

 

Megoldás. Kiválasztunk egy  bázist az  térben. Minden  lineáris 

leképezésnek megfeleltetünk egy -dimenziós (  vektort az  mező fölött. Ez a 

megfeleltetés nem más, mint lineáris terek izomorfizmusa. 

 A  teret az  tér adjungált terének nevezzük és -gal jelöljük. Az  tér elemeit 

lineáris funkcionáloknak nevezzük az  térben. 

4. gyakorlat. Legyen . Minden -ra  Akkor  leképezés. 

Mutassuk meg, hogy ez a leképezés lineáris. A 4. gyakorlatból következik, hogy minden  

elemet tekinthetjük úgy, mint lineáris funkcionált az -bol. 

5. gyakorlat. Találjuk meg azon feltételeket, melyeknél az  különböző elemei különböző 

funkcionálokat alkotnak az -ban. 

6. gyakorlat. Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött. Mutassuk meg, hogy 

 (ebben az egyenlőségben az  elemeit az  funkcionáljának tekinthetjük). 
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9.  A lineáris tér lineáris operátorai 

Az  lineáris tér  leképezését saját magára az  tér operátorának nevezzük. Az  

lineáris tér  leképezését az  mező fölött az  tér lineáris operátorának nevezzük, ha 

teljesülnek a következő feltételek: 

 

Így az  lineáris tér lineáris operátora nem más, mint az  lineáris tér leképezése saját magára. 

A lineáris terek 7. fejezetben taglalt tulajdonságai átültethetők a lineáris terek lineáris operátoraira. 

Megjegyezzük, hogy ha  lineáris operátora az  térnek, akkor a  lineáris operátor  

magja és  képe alterei az  térnek, és az  faktortér izomorf az  térrel. 

Ha  lineáris operátorai az  térnek, akkor a  összeg és az   

és  szorzatok is lineáris operátorai az  térnek. 

Az  lineáris tér összes operátorának  halmaza az  mező fölött algebrát alkot az 

 mező fölött a következő definíció értelmében. 

A nem üres  halmazt algebrának nevezzük az  mező fölött, ha meg van rajta adva a két 

bináris algebrai művelet az összeadás és szorzás (az  mező elemének az  halmaz elemére való 

szorzásának művelete) és teljesülnek a következő feltételek: 1)  gyűrűt alkot az összeadás és a 

szorzás bináris algebrai műveletekre; 2)  lineáris teret alkot az  mező fölött az összeadás és a 

szorzás bináris algebrai műveletekre ( az  mező elemének az  halmaz elemére való szorzás); 3) 

Az  elemeinek összeszorzása és az  elemeinek szorzása az  mező elemeire a következő 

relációkkal vannak összefüggésben: 

 

1. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az összes -ed rendű  négyzetmátrixok halmaza 

az  mező fölött algebrát alkot a következő műveletekre: mátrixok összeadása, összeszorzása és 

mátrix szorzása az  mező elemére. 

Legyen  lineáris tér az  mező fölött. Az  lineáris tér azon lineáris operátorát, mely 

átvezeti az összes vektort az -ből saját magába az  tér egységoperátorának nevezzük. Jelöljük ezt 

az operátort -vel. Tehát: 

 

Legyen  az  tér lineáris operátora. Ha létezik olyan  lineáris operátor, 

hogy  (megfelelően ), akkor -et a  operátor bal inverzének (megfelelően 

jobb inverzének) nevezzük. 

2. gyakorlat. Ha  operátornak létezik bal és jobb inverze, akkor ezek az inverzoperátorok 

megegyeznek. Az  lineáris tér  lineáris operátorát invertálható operátornak nevezzük, ha 



22 
 

létezik olyan  lineáris operátor, hogy -et ezáltal a  operátor inverz 

operátorának nevezzük. 

3. gyakorlat. Bizonyítsuk be, hogy ha az  lineáris tér  lineáris operátora inver-

tálható, akkor csak egy inverz operátora létezik. 

A  invertálható operátor inverzoperátorát -el jelöljük. 

Megjegyezzük, hogy a végtelen dimenziós lineáris  térnek létezhetnek olyan lineáris 

operátorai, melyeknek van bal inverzük (vagy jobb inverzük), de nincs jobb inverzük (bal 

inverzük). 

4. gyakorlat. Legyen  lineáris tér a  intervallum összes végtelenül differenci-

álható függvények  mezeje fölött. Vizsgáljuk meg a differenciálás  operátorát és az integrálás  

operátorát. A definíció szerint, ha  akkor: 

 

1) Mutassuk meg, hogy  és  a  tér lineáris operátorai. 

2) Találjuk meg az -t és -t (az operátorok egyike egységoperátor). 

Az operátor invertálhatóságának két kritériuma. Az  lineáris tér  lineáris 

operátora akkor és csak akkor invertálható, ha teljesül a következő két feltétel egyike: 1)  

lineáris terek izomorfizmusa; 2)  

Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött és  az  tér lineáris operátora. 

Vizsgáljuk meg az  tér  bázisát és bontsuk fel az  vektorok képeit ezen bázis 

szerint: 

 

 

 

Az  

 

négyzetmátrixot, mely a  vektorok koordináta oszlopaiból áll, a  lineáris operátor 

mátrixának nevezzük az  tér  bázisában. 

Az 

 

képlet az  tetszőleges  vektorának  képének koordinátaképlete,  az  vektor koordináta 

oszlopa;  a  vektor koordináta oszlopa (az  bázisban). Ha az  térben kiválasztunk 
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egy új  bázist, akkor a  operátor  mátrixát ebben a bázisban a következő képlettel 

találhatjuk meg: 

 

ahol  átmeneti mátrix az  tér  bázisából annak az  bázisába. 

Megjegyezzük, hogy az egységmátrix az egységoperátor mátrixa az  tér bármely bázisában. Ha a 

 operátor invertálható, akkor a  és  operátorok mátrixai kölcsönösen inverzek (az  tér 

bármely bázisában). 

5. gyakorlat. Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött. Bizonyítsuk be, hogy 

a  lineáris operátor akkor és csak akkor invertálható, ha a következő feltételek közül egy 

teljesül: 1)  2)  3) a  operátor mátrixa nem elfajuló (a bázis kiválasztásától 

függetlenül). 
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10. A mátrix és a lineáris operátor karakterisztikus polinomja 

Legyen 

 

-ed rendű négyzetmátrix az  mező fölött,  ismeretlen az  mező fölött. Az 

 

mátrixot az  mátrix karakterisztikus mátrixának nevezzük ( -ed rendű egységmátrix). Az 

 mátrix  determinánsát az  mátrix karakterisztikus polinomjának nevezzük. Ez egy 

-ed fokú polinom a  ismeretlentől az  mező fölött: 

 

A  együttható azon összes -rendű aldetermináns összege, melyek rá vannak húzva az  mátrixra 

(vagyis az aldeterminánsok átlói az  mátrix átlóján vannak) ( ). Megjegyezzük, hogy 

 pedig az  mátrix nyoma (angol – trace) és -val jelöljük. 

 és  esetén a karakterisztikus polinom a következőképpen néz ki: 

 

 

 

Az -ed rendű  és  négyzetmátrixokat az  mező fölött hasonló mátrixoknak nevezzük, ha 

létezik olyan -ed rendű nem elfajuló  mátrix az  mező fölött, hogy  

Tétel. A hasonló mátrixok karakterisztikus polinomjai megegyeznek. 

Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött.  ezen tér lineáris operátora 

és  a  operátor mátrixa az  tér valamely bázisában. Az  mátrix  karakterisztikus 

polinomját a   operátor karakterisztikus polinomjának nevezzük. 

1. gyakorlat. Bizonyítsuk be, hogy a  operátor karakterisztikus polinomja független az  

mátrix kiválasztásától (pontosabban az  tér bázisának kiválasztásától ezen mátrix megtalálásához). 

Legyen -ed rendű négyzetmátrix az  mező fölött,  tetszőleges  lineáris tér lineáris 

operátora egy mező fölött és 

 

– polinom az  mező fölött. Akkor 
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-ed rendű négyzetmátrix az  mező fölött, 

 

pedig az  tér lineáris operátora. Az  kifejezést az  mátrix polinomjának nevezzük (vagy az 

 polinom értékének az  mátrixtól) az  kifejezést pedig a  operátor polinomjának (vagy 

az  polinom értékének a  operátortól). 

Hamilton-Kelly tétel (mátrixra). Legyen  -ed rendű négyzetmátrix az  mező fölött és 

 a karakterisztikus polinomja. Akkor  nullmátrix. 

Hamilton-Kelly tétel (operátorra). Legyen  a véges dimenziós lineáris  tér 

lineáris operátora az  mező fölött és  a  operátor karakterisztikus polinomja. Akkor  

az  tér null operátora. 
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11. Az operátort tartalmazó lineáris tér felépítése 

A következő fejezetben az -el mindenhol egy véges dimenziós nem nulla lineáris teret 

fogunk jelölni az  mező fölött a  lineáris operátorral. 

Az  tér  alterét  operátor szerinti invariánsnak nevezzük, ha  Az egész tér 

 lineáris operátora az  tér  altereinek bármely  szerinti invariánsának lineáris operátora is. 

1. gyakorlat. Legyen  az  tér  szerinti invariáns altere,  és  az  tér  

altere szerinti tetszőleges mellékosztálya. Mutassuk meg, hogy  

2. gyakorlat. Legyen  az  tér  alterének  operátora szerinti invariáns faktortere. 

Mutassuk meg, hogy ha minden  mellékosztálynak megfeleltetünk egy  

mellékosztályt, akkor ez a megfeleltetés az  tér lineáris operátora lesz. 

Az  tér  alterének  operátora szerinti invariánsának a létezése a következő három lineáris 

operátorhoz vezet: 

      (adott operátor); 

    (az  halmaz  operátora értelmezési tartományának  halmazra való 

szűkítésének az eredménye); 

 (a 2. gyakorlatban szereplő operátor). 

3. gyakorlat. Tételezzük fel, hogy a  operátort tartalmazó  tér  alterének létezik egy  

szerinti nem triviális invariánsa. Legyenek  és  a  és  operátorok 

mátrixai az  és  terek megfelelő bázisaiban. Mutassuk meg, hogy az  térben létezik olyan 

bázis, melyben a  operátor  mátrixa a következőképpen néz ki: 

 

4. gyakorlat. A 2. gyakorlat feltételei mellett mutassuk meg, hogy a  operátor 

karakterisztikus polinomja osztója a  operátor karakterisztikus polinomjának. 

Megoldás. Laplace tételéből következik, hogy 

 

Legyen  a  operátort tartalmazó  tér vektora. -val jelöljük az 

 vektorok lineáris kombinációját. 

5. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy a  az  tér alterének  operátora szerinti invariánsa.  

Az  tér  szerinti  invariánsát az -val generált vektor ciklikus alterének (vagy terének) 

nevezzük. Minden  vektor a következőképpen néz ki: 

 

Legyen  (F  az összes  ismeretlent tartalmazó 

polinomok gyűrűje az  mező fölött) és  Akkor  
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Az  polinom olyan, hogy az  az  vektor anullátora. Mivel 

 véges dimenziós tér, ezért minden  vektorának létezik nem nulla anullátora. 

6. gyakorlat. Az  vektor anullátorainak összege és szorzata a  bármely polinomjára, 

szintén az  vektor anullátorai lesznek. Mutassuk ezt meg. 

Az  nem nulla polinomját, melynek fő együtthatója eggyel egyenlő, primitív polinomnak 

nevezzük. 

Legyen  A legkisebb kitevőjű primitív polinomot, mely az  vektor anullátora, 

az  vektor minimális anullátorának nevezzük. 

7. gyakorlat. Legyen  és  Mutassuk meg, hogy az  vektor minimális anullátora 

osztja ezen vektor tetszőleges anullátorát. 

8. gyakorlat. Legyen  bizonyos az  tér valamely bázisának anullátorainak 

legkisebb közös többszöröse. Mutassuk meg, hogy  az  tér nulloperátora. 

A 8-as gyakorlatból következik az  polinomok olyan létezése, hogy  

 

 (tehát ( ) nullvektor minden -ra az -ből). Az ilyen polinomokat az egész  tér 

anullátorainak nevezzük. A legkisebb hatványú primitív polinomját, mely az egész  tér anullátora 

a  operátor minimális polinomjának nevezzük. A  operátor minimális polinomja osztja bárme-

lyik polinomot, mely az  tér anullátora. 

9. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy a  operátor minimális polinomja legkisebb közös töb-

bszöröse azon vektorok minimális anullátorainak, melyek az  tér bázisát alkotják. 

10. gyakorlat (A ciklikus tér felépítése). Legyen  nem nulla vektor az  térben  

operátorral,  az  vektor által generált ciklikus altér és 

 

– az  vektor minimális anullátora. Mutassuk meg, hogy: 

1) az  vektorok bázist alkotnak a  térben; 

2) a  operátor mátrixa az adott bázisban ebben a térben a következőképpen néz ki: 

; 

3) a  operátor karakterisztikus polinomja mely az előjel pontossággal 

egybeesik a  operátor minimális polinomjával és egybeesik az  polinommal. 

11. gyakorlat (Hamilton-Kelly tétel). Mutassuk meg, hogy az  tér  lineáris 

operátorának karakterisztikus polinomja anullátora ennek a térnek. 
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Megoldás. Vizsgáljuk meg a bázisvektor által generált ciklikus tereket és használjuk fel a 4. 

gyakorlatot és a 10. gyakorlat 3. pontját. 

Az  lineáris teret a  lineáris operátorral felbonthatónak (nem felbonthatónak) 

nevezzük, ha az  térben léteznek (nem léteznek) nem nulla olyan  szerint invariáns  és  

alterek, hogy azok direkt összege az  tér lesz. Ezt az összeget a továbbiakban a következőképpen 

fogjuk jelölni: 

 

A direkt összeg kritériumából következik, hogy az  tér a  operátorral akkor és csak akkor 

nem felbontható, ha bármely két  szerint invariáns nem nulla altereknek nullától eltérő a 

metszetük. 

12. gyakorlat. Legyen az  vektor olyan, hogy a minimális anullátora az 

, vagyis hatványa az irreducibilis az  mezö fölött  polinomnak,   

vektor által generált altér az -ben és  a  altere, mely  operátor szerinti 

nem nulla invariáns. Mutassuk meg, hogy a nem nulla  vektor az  részhalmaza. 

Megoldás. Legyen  és  Akkor létezik egy olyan  többtag, hogy 

Mivel  irreducibilis polinom az  mező fölött, így  

legnagyobb közös osztó, ahol  Léteznek olyan  és  polinomok az  mező 

fölött, hogy: 

 

Akkor a  és az  vektorok az  

elemei. 

Az  lineáris teret a  lineáris operátorral primőr térnek nevezzük, ha a  

operátor minimális polinomja hatványa valamely irreducibilis többtagnak az  mező fölött. 

A 12. gyakorlatból következik, hogy a primőr ciklikus altér egy nem felbontható altér. 

13. gyakorlat. Legyen  minimális polinomja az  tér  operátorának, mely 

szorzata két nem nulla fokú az  mező feletti primitív polinomoknak . Legyen 

 és  Mutassuk meg, hogy: 

1)  az  tér altereinek  operátor szerint nem nulla invariánsa ; 

2) a  operátor minimális polinomja megegyezik -val ( ; 

3) ha  és  relatív prímek, akkor az  tér direkt összege az  tereknek. 

A 3-as bizonyítása. Léteznek olyan  és  polinimok az  mező fölött, hogy 

 

Legyen  Akkor 

 és  
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Ebből következik, hogy  Ha  akkor a 2)-ből következik, hogy 

 Tehát  és  

Következmény (tétel a primőr felbontásról). Az  lineáris tér  lineáris operátorral primőr 

tér vagy az  tér altereinek  operátor szerinti primőr invariánsok direkt összege. 

Legyen  primőr lineáris tér  operátorral és a  operátor  polinomja  

hatványa valamely irreducibilis  polinomnak az  mező fölött. Legyen  és  Akkor 

az  vektor minimális anullátora valamely  hatványa az  polinomnak és  

Feltétlenül léteznek olyan  vektorok az -ben, melyek  minimális anullátorai egybeesnek - 

val – a  operátor minimális polinomjával. Az ilyen vektorokat a maximális magasság vektorainak 

nevezzük. 

14. gyakorlat. Legyen  a maximális magasság vektora az  primőr lineáris térben  

operátorral,  a vektor által generált ciklikus tér az -ben,  szerinti faktor-tér 

az -ben. Tételezzük fel, hogy  és legyen  az  tér  altér szerinti 

mellékosztálya. Mutassuk meg, hogy a  osztályban található olyan  vektor, melynek minimális 

anullátora megegyezik a  osztály (mint az  tér eleme) minimális anullátorával. 

Megoldás. Legyen  és  a  osztály minimális anullátora. 

Akkor  Innen  a  valamely  polinomjára. Legyen 

 a  elem minimális anullátora. Akkor  osztódik  

-val (  és a  vektor minimális anullátora megegyezik -val. 

Mivel  a maximális magasság vektora, így  Akkor  a  

vektor minimális anullátor, mely a  osztály eleme. 

15. gyakorlat (Tétel a primőr tér felbontásáról). Mutassuk meg, hogy bármely primőr 

lineáris tér operátorral egyben primőr ciklikus tér is vagy primőr ciklikus alterek direkt összege. 

Megoldás. A tétel indukció módszerrel bizonyítjuk a terek dimenziója alapján. Felvezetjük a 

bizonyítás menetét. Meghatározzuk az  tér bázisát indukciónak,  Legyen . 

Kreálunk egy induktív feltevést minden olyan primőr térre, melynek dimenziója nem haladja meg 

az -et. Megalapozzuk az indukciós lépést. Ehhez megvizsgálunk egy tetszőleges -dimenziós 

primőr  teret és benne a maximális magasság  vektorát. Vagy  vagy a nem nulla 

 faktortér dimenziója nem nagyobb, mint  Felhasználjuk az indukciós feltevést az 

-hez (abban az esetben, mikor  Az  tér  mellékosztályok 

által generált ciklikus alterek direktösszege: 

 

Minden  osztályban kiválasztunk egy  vektort, melyek minimális anullátorai 

megegyeznek   osztály minimális anullátoraival (  Megvizsgáljuk a kiválasztott 
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vektorok által generált  ciklikus altereket. Megmutatjuk, hogy az  tér a következő 

direkt összeggel egyenlő: 

 

Ugyanezzel támasztjuk alá az indukciós lépést, mely befejezi magát az indukciót. 

Alaptétel az operátort tartalmazó lineáris térről. Bármely operátort tartalmazó véges 

dimenziós lineáris tér egyben primőr ciklikus tér is vagy primőr ciklikus alterek direkt összege. 

A bizonyítás a primőr felbontás tételéből és a primőr tér felbontásának tételéből következik. 

Tétel az egyenértékű felbontásról. Legyen a  operátort tartalmazó  lineáris térnek kétféle 

felbontása primőr ciklikus alterek direkt összegére 

 

Akkor  és az egyik felbontás diszkrét összeadandóinak  halmaza és a másik felbon-

tás diszkrét összeadandóinak  halmaza között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés 

létezik, melynél a  operátor karakterisztikus polinomjai a megfelelő összeadandóknál meg-

egyeznek. 

Bizonyítás. A 12. gyakorlatból következik, hogy az operátort tartalmazó lineáris tér 

egyértelműen bomlik azon primőr terek direkt összegére, melyeknek irreducibilis polinomok 

felelnek meg. Tehát elég bebizonyítani a primőr terekről szóló tételt. Legyen  primőr tér  

lineáris operátorral,  a  operátor minimális polinomja (  irreducibilis polinom az  

mező fölött,  

 

 

és  a maximális magasság vektora. 

Legyen  ahol  Az  vektorok közül legalább egy a 

maximális magasság vektora. Legyen ez az  vektor. Akkor  bármely  

polinomra az -ból, mely relatív prímet alkot -val. Legyen  

Megmutatjuk, hogy  Legyenek  és  a 12. gyakorlatban vizsgált polinomok. 

Akkor Tehát  Ha valamely  

polinomra a  vektor a  eleme, azaz 

 

akkor  Amennyiben  a maximális magasság vektora, akkor  osztódik 

-val és  Ugyanezzel mutatható meg, hogy  Akkor 

 Megvizsgáljuk az  faktor-teret, ezen tér  

operátorát az  térnek és a  ciklikus altereit. 

Meggyőződünk arról, hogy a  operátor karakterisztikus polinomja az  tér  alterén 

 (megfelelően a  altéren  megegyezik a  operátor 
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karakterisztikus polinomjával a  alterén (megfelelően a  altéren). Akkor a két 

direkt felbontás:   

 

lehetőséget ad levezetni az ily módon megformált indukciót az  tér dimenzió szerint.  
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12. Frobenius-féle normál forma 

Legyen  tetszőleges mező. Két az  mező fölötti -ed rendű négyzetmátrixot -t és -t 

hasonlónak nevezünk ezen mező fölött, ha létezik olyan nem elfajuló -ed rendű  mátrix az  

mező fölött, hogy  

A lineáris tér különböző bázisainak ugyanazon lineáris operátorának mátrixai hasonlóak (lásd 

7.). 

A mátrixok hasonlóságának relációja a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1)  

2)  

3)  

(A  jel a mátrixok hasonlóságát jelenti az  mező fölött; -ed rendű 

négyzetmátrixok az  mező fölött). 

1. gyakorlat. Legyenek  és  négyzetmátrixok az  mező fölött, nem biztos, hogy egyenlő 

rendel. Mutassuk meg,hogy: 

1)  

2) Ha  akkor 

 

Az összes négyzetmátrix összessége az  mező fölött hasonló mátrixok osztályokra oszlik. 

Egy osztályban találhatóak a hasonló mátrixok. A különböző osztályok nem metszik egymást. Ha a 

hasonló mátrixok minden osztályából kiválasztunk egy mátrixot, akkor az úgynevezett normál 

forma halmazát kapjuk. Mindegyik mátrix az  mező fölött hasonló valamely mátrixhoz a kapott 

normál formából. 

A normál forma egyik mátrixa Frobenius-féle normál forma ( ). Áttérünk a meghatározá-

sára. Legyen 

 

 hatványú primitív polinom az  mező fölött. 

 A következő -rendű mátrixot az  mező felett 

 

az  polinom kísérő mátrixának nevezzük. Ezt a mátrixot a következőképpen fogjuk jelölni: 
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Legyen  primitív irreducibilis polinom -tól az  mező fölött és  természetes szám. 

A  polinom  kísérőmátrixát Frobenius blokkjának nevezzük. Frobenius-féle normál 

formának (FNF) a következő mátrixot nevezzük: 

 

ahol  irreducibilis primitív többtagok az  mező fölött;  

Frobenius blokkok és  természetes számok. 

2. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy a felírt Frobenius-féle normál forma karakterisztikus 

polinomja  szorzattal egyenlő. 

Megoldás. Használjuk a Laplace tételt és 11. fejezet 10. gyakorlatát. 

Tétel az FNF-ról. Bármely négyzetmátrix az  mező fölött hasonló valamely Frobenius-féle 

normál formával. 

Bizonyítás. Legyen  -ed rendű négyzetmátrix az  mező fölött. Megvizsgálunk egy 

tetszőleges -dimenziós lineáris  teret az  mező fölött. Legyen  az  bázisa. Bevezetünk 

a lineáris térben egy  operátort úgy, hogy ezen operátor mátrixa az  bázisban 

megegyezzen az  mátrixszal. Felbontjuk a  operátort tartalmazó  teret primőr ciklikus alterek 

direkt összegére:  Kiválasztunk egy új bázist az  térben, mely körülfutja az 

 ciklikus bázisait (lásd a ciklikus terek felépítéséről szóló szabályt). A  operátor 

mátrixa a  ciklikus téren ( ) Frobenius blokkja lesz. A  operátor mátrixa az új 

bázisban Frobenius-féle normál forma lesz. 

3. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy két Frobenius-féle normál forma akkor és csak akkor 

hasonló, ha egyforma Frobenius blokkokból állnak, melyek lehet, hogy különböző sorrendben 

helyezkednek el az átlókon. 

Megoldás. Legyenek  és  két hasonló Frobenius-féle normál formák az  mező felett és 

 a hasonlóság mátrixa:  A  operátor lineáris  térben (lásd az előző tétel 

bizonyítását) megvizsgáljuk még egy bázisát, melyre a  átmeneti mátrix ( -ből). A  

mátrix a  operátor mátrixa lesz az új bázisban. Tehát az  és  mátrixok a  operátort tartalmazó 

 tér két felbontását primőr ciklikus alterek direkt összegeként határozzák meg. A  operátor 

mátrixai ezeken az altereken Frobenius blokkok lesznek, melyek az  és  mátrixokat alkotják. 

Felidézzük, hogy a Frobenius blokkok egyértelműen meghatározhatók a karakterisztikus 

polinomjuk alapján. A bizonyítás befejezése az operátort tartalmazó tér primőr ciklikus alterekre 

való egyenértékű felbontásáról szóló tételből következik. 

4. gyakorlat (Mátrixok hasonlóságának kritériuma). Két négyzetmátrix az  mező fölött 

akkor és csak akkor hasonló, ha ezen mátrixok Frobenius-féle formái egybeesnek a Frobenius 

blokkok sorrendjének elhelyezkedési pontossággal a formák átlóján.  
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13. Jordan-féle normál forma 

Legyen  tetszőleges mező és  az  mező eleme. Az -rendű mátrixot az  mező fölött, 

mely a következőképpen néz ki 

 

 

 

Jordan blokknak nevezzük és -val jelöljük. Legyen A 

 

 

 

mátrixot Jordan-féle normál formának nevezzük (JNF). 

1. gyakorlat. Legyen  Mutassuk meg, hogy a  ismeretlenes  többtag kísérő 

mátrixa az  mező fölött hasonló a  Jordan blokhoz ezen mező fölött. 

Megoldás. A 11. fejezet 10. gyakorlata feltételei mellett vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor 

 Akkor  és  A  térben megvizsgáljuk  a 

következő vektorrendszert: 

 

Ez a rendszer a  bázisa lesz (ezt a bázist Jordan-bázisnak nevezzük). A  operátor mátrixa 

ebben a térben  lesz. 

1. Következmény. Bármely Jordan-féle normál forma az  mező fölött hasonló valamely 

Frobenius-féle normál formához ezen mező fölött. És fordítva, ha az adott Frobenius-forma által 

összekötött irreducibilis polinomok az  mező fölött, lineáris polinomok az  mező fölött, akkor ez a 

Frobenius-forma hasonló a Jordan formához. 

2. Következmény (Tétel a -ről). Ha az  négyzetmátrix karakterisztikus polinomja az  

mező fölött lineáris többtagok szorzatára bontható fel ezen mező fölött, akkor az  mátrix hasonló 

valamely Jordan-féle normál formához. 

A Frobenius-féle normál formáról szóló tételek hasonloak a Jordan-féle normál formákhoz. 

A  alaptétele. Legyen  algebrailag zárt mező. Bármely négyzetmátrix az  mező 

fölött hasonló valamely Jordan-féle normál formához. Két mátrix az  mező fölött akkor és csak 
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akkor hasonló, ha azok JNF -juk egybeesnek a Jordán blokkok sorrendjének elhelyezkedési pon-

tossággal a formák átlóján. 

A  alaptétele a komplex mátrixokra. Bármely négyzetmátrix a komplex számok mezeje 

fölött hasonló a Jordan-féle normál formához. Két komplex mátrix akkor és csak akkor hasonló, ha 

azok Jordan-féle normál formájuk egybeesnek a Jordán blokkok sorrendjének elhelyezkedési pon-

tossággal a formák átlóján. 
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14. -mátrixok és azok felhasználása a normál formák meghatározásában 

Legyen  tetszőleges mező,  ismeretlenes polinomok gyűrűje az  mező fölött. 

Bármely téglalap mátrixot, melynek elemei -tól való polinomok az  mező fölött, -mátrixnak 

nevezzük. 

A -mátrix sorainak elementáris átalakításainak a következő átalakításokat nevezzük: 

1) a -mátrix bármely sorához ezen mátrix bármely másik sorának a hozzáadása, melyet 

megszorzunk bármely -tól való polinommal az  mező fölött; 

2) a -mátrix bármely sorának megszorzása az  mező bármely nem nulla elemére; 

3) a sorok felcserélése. 

Hasonlóan adódnak meg a -mátrix oszlopainak elementáris átalakításai. 

Az elementáris átalakítások mátrixoknak a következő mátrixokat nevezzük: 

1) -ed rendű négyzetes mátrix, melynek -dik sorában és -dik osz-

lopában az  polinom áll, minden más eleme pedig megegyezik az -ed rendű 

egységmátrix elemeivel; 

2) -edrendű négyzetes mátrix, melynek átlóján az -dik helyen az 

 mező nem nulla  eleme áll, míg az összes többi, az -ed rendű egységmátrix megfelelő 

elemei; 

3) -ed rendű négyzetes mátrix, melyet az egységmátrix -dik és -dik sorának 

felcserélésével kapunk. 

1. gyakorlat. Legyen  tetszőleges -ed rendű -mátrix,  tetszőleges -oszlopú - 

mátrix,   

 Mutassuk meg, hogy: 

1) az  szorzat olyan mátrix, melyet úgy kapunk, hogy az  mátrix -dik sorához 

hozzáadjuk ezen mátrix -dik sorát miután megszoroztuk azt az  többtaggal; 

2) a  szorzat olyan mátrix, melyet úgy kapunk, hogy a  mátrix -dik oszlopához 

hozzáadjuk ezen mátrix -dik oszlopát, miután megszoroztuk -val; 

3) az  szorzat olyan mátrix, melyet úgy kapunk, hogy az  mátrix -dik sorát 

megszorozzuk -val; 

4) a  szorzat olyan mátrix, melyet úgy kapunk, hogy a  mátrix -dik oszlopát 

megszorozzuk -val; 

5) a  szorzat olyan mátrix, melyet úgy kapunk, hogy felcseréljük az  mátrix - 

dik és -dik sorait (oszlopait). 
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A -mátrix elementáris osztói. Legyen  tetszőleges -mátrix  sorral és  oszloppal. 

Nem csorbítva az általánosságot, feltesszük, hogy  Legyenek  legnagyobb 

közös osztói az -ed rangú  mátrix minorjainak (aldeterminánsainak), melyeket úgy 

választunk ki, hogy  esetén,   primitív polinom. A következő polino-

mokat: 

 (ha  

 (ha  

 (ha  

az  mátrix elementáris osztóinak nevezzük.  

Az  -mátrix kanonikus formájának azt a mátrixot nevezzük, melynek méretei megegyeznek 

az  mátrixéval és a következőképpen néz ki: 

. 

Azt mondják, hogy az  -mátrix ekvivalens a B -mátrixszal, ha a sorok és oszlopok 

átalakításának létezik olyan sorozata, melynek eredményeként az  mátrixból megkaphatjuk a  

mátrixot. 

Tétel a kanonikus formáról. Bármely -mátrix ekvivalens a saját kanonikus formájával. 

Az  -négyzetes mátrixot unimoduláris -mátrixnak nevezzük, ha az  mátrix determinánsa 

nem null eleme az  mezőnek (a nulla fokú null polinom). 

Tétel az unimoduláris mátrixról. A  négyzetes mátrix akkor és csak akkor unimoduláris 

-mátrix, ha ezt a mátrixot fel lehet írni elementáris átalakítások mátrixainak szorzataként. 

2. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az unimoduláris -mátrix kanonikus formája 

egységmátrix. 

-mátrixok ekvivalenciájának kritériuma. 

1) Két -mátrix akkor és csak akkor ekvivalens, ha ezen mátrixok kanonikus formái 

megegyeznek; 

2) Az  és  -mátrixok akkor és csak akkor ekvivalensek, ha léteznek olyan  és  

unimoduláris  mátrixok, melyekre  

Legyen  négyzetmátrix az  mező fölött. Az  -mátrixot az  mátrix 

karakterisztikus mátrixának nevezzük. 

 A mátrixok hasonlóságának kritériuma a mező fölött. Az  és  -ed rendű négyzetes 

mátrixok az  mező fölött akkor és csak akkor hasonlóak ezen mező fölött, ha azok  és 

 karakterisztikus -mátrixai ekvivalens -mátrixok. 
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A mátrixok normál formájának meghatározása. Legyen  négyzetmátrix az  mező 

fölött. Ahhoz, hogy meghatározzuk az  mátrix (Frobenius vagy Jordan-féle) normál formáját, 

megtaláljuk az  karakterisztikus -mátrix kanonikus formáját. Legyen  az 

 -mátrix összes egyestől eltérő elementáris osztója és  ezen osztók egyike. Meg-

határozzuk az polinom primőr felbontását: 

 

ahol  primitív, páronként eltérő irreducibilis polinomok az  mező fölött. 

Megfeleltetjük az  polinomnak a következő Frobenius-féle normál formát: 

 

(  a  kísérőmátrixa ). 

Bevezetjük a következő jelölést:  Akkor az  mátrix 

Frobenius-féle normál formája a következőképpen néz ki: 

 

Megjegyzés. Legyen  polinomok összes irreducibilis osztója lineáris polinom 

és 

 

 

Megfeleltetünk az  polinomnak egy Jordan-féle normál formát: 

 

 

 

Lefektetjük, hogy  Akkor a  

 

 

 

mátrix az  mátrix Jordan-féle normál formája. 
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15. A  megtalálása 

Legyen  négyzetmátrix az  mező fölött, melynek rendje . Feltesszük, hogy az  

mátrix  karakterisztikus polinomja az  mező fölött lineáris polinomok szorzatára bontható 

fel: 

 

(  a  polinom különböző gyökei, melyek az  mező elemei). 

Lefektetjük, hogy  Ahhoz, hogy megtaláljuk a  összes Jordan 

blokkját  elemmel az átlón, fokozatosan kell megtalálni az  mátrixok  

rangjait  Az első lépésnél megtaláljuk az -t, a másodiknál 

-ét s í. t. Ezen rangok keresését az első olyan  lépésnél hagyjuk abba, amikor 

 

Felépítjük a következő diagramot: 

 

 

 

alulról az első sorba  csillagot elhelyezve a másodikba  csillagot és így tovább. 

Legyenek  s í. t. ezen diagram csúcsai (tehát  az első oszlop csillagainak száma,  a 

második oszlop csillagainak száma s í. t.). 

Megfeleltetjük a  diagramnak a következő Jordan-féle normál formáját: 

 

 

 

ahol  a  diagram oszlopainak száma. A  mátrix tartalmazza a  összes Jordan 

blokkját, melyek átlóeleme  

Megtaláljuk a  diagramokat az összes  ra. 

A 

 

mátrix lesz az a Jordan-féle normál forma, mellyel az adott  mátrix hasonló. 
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Megvizsgáljuk az  rendű  mátrix példáját a komplex számok  mezeje fölött. Legyen 

 az  mátrix karakterisztikus polinomjának gyökei. Ezen gyökök multiplicitásától függően 

három eset lehetséges: 

1)  páronként különbözőek, akkor 

 

; 

 

2)  Ha akkor 

 

; 

 

ha  akkor  

 

; 

 

3)  akkor 

 

 

 

vagy 

 

 

 

ha  és 

 

ha  

Megjegyzés. Ha -rendű mátrix a  mező  részmezeje fölött, és az összes  

gyök az  mező eleme, akkor az  mátrix hasonló a fenti normál formák egyikéhez az  mező 

fölött. 

1. gyakorlat. Vizsgálják meg a -ik rendű komplex mátrixok Jordan formáinak osztályozását 

ezen mátrixok karakterisztikus polinomjai gyökeinek multiplicitása függvényében. 
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16. Sajátvektorai és sajátértékei a lineáris operátornak  

Legyen  lineáris tér az  mező fölött és  az  tér lineáris operátora. Az  tér 

nem nulla  vektorát a  operátor sajátvektorának nevezzük, ha létezik olyan  eleme az  

mezőnek, hogy  Az  mező  elemét a  operátor sajátértékének nevezzük, ha létezik 

olyan nem nulla  eleme az  térnek, hogy  Azt fogjuk mondani, hogy a  operátor 

 sajátvektora ezen operátor  sajátértékéhez tartozik, ha  Aláhúzzuk, hogy a 

 operátor sajátvektorai csak az  tér nem nulla vektorai lehetnek. A  operátor sajátértéke az  

mező nulleleme is lehet. 

1. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy a  operátor sajátvektora csak egyetlen sajátértékéhez 

tartozik ezen operátornak. 

Két tétel a sajátvektorokról és a sajátértékekről. 

1. Legyen  az  lineáris tér lineáris operátora az  mező fölött,  a  operátor 

sajátértéke  és  az összes az  sajátértékéhez tartozó sajátvektorok halmazának 

egyesítése az  tér null vektorával. Akkor  az  tér invariáns altere a  operátorhoz képest. 

2. A  lineáris operátor vektorainak halmaza, melyek ezen operátor páronként 

különböző sajátértékeihez tartoznak, lineárisan független rendszer. 

2. gyakorlat. Legyenek  és  a   lineáris operátor különböző sajátértékei. 

Mutassuk meg, hogy  

Tétel lineáris operátor sajátértékeiről a véges dimenziós lineáris térben. Legyen  vé-

ges dimenziós nem nulla lineáris tér az  mező fölött és  ezen tér lineáris operátora. Ha 

az  mező  eleme a  operátor sajátértéke, akkor  a  operátor karakterisztikus polinomjának a 

gyöke. És fordítva, ha az  mező  eleme a  operátor karakterisztikus polinomjának a gyöke, 

akkor  ezen operátor sajátértéke. 

3. gyakorlat. Legyen lineáris tér a  szakasz végtelenül deriválható 

függvényeinek  mezeje fölött, és  a deriválás operátora: 

 

Mutassuk meg, hogy bármely valós szám sajátértéke a  operátornak. 

4. gyakorlat. Legyen  és a  lineáris operátor az  tér valamely bázisában a 

következő mátrixszal rendelkezik: 

. 

Mutassuk meg hogy: 

1) ha  akkor a  operátornak nincs sajátértéke; 

2) ha  akkor a  operátornak két sajátértéke van. 
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Szabály a véges dimenziós tér sajátvektorának megtalálásáról. Legyen  az  

lineáris tér lineáris operátora az  mező fölött. Megkeressük a  operátor sajátvektorait. Ehhez: 

Első lépés. Kiválasztunk az  térben egy  bázist és megkeressük a  operátor  

mátrixát ebben a bázisban. 

Második lépés. Megkeressük a  operátor  karakterisztikus polinomját. 

Harmadik lépés. Megkeressük az  polinom összes olyan  gyökét, melyek 

az  mező elemei. 

Negyedik lépés. Minden  sajátértékre lineáris homogén egyenletek 

rendszerét állítjuk fel  ismeretlentől és  mátrixszal: 

 

Megkeressük ezen egyenletrendszer megoldásainak fundamentális rendszerét. Minden 

 megoldásra a megoldások fundamentális rendszeréből szerkesztünk egy 

 vektort. Legyen  az  tér vektorainak rendszere, melyeket 

ezen szabály szerint a fundamentális rendszer összes megoldásából kapunk. Akkor a  operátor 

összes olyan sajátvektorának halmaza, melyek az  sajátértékhez tartoznak, megegyezik az 

összes  lineáris kombináció halmazával, ahol  az  mező tetszőleges 

nem nulla elemei. 

A következő három gyakorlatban azokat a jelöléseket fogjuk alkalmazni, melyekkel a 

sajátvektorok meghatározásának szabályában találkoztunk. 

5. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy  az 

 mátrix rangja). 

6. gyakorlat. Mutassuk meg, hogy az  térben akkor és csak akkor létezik a  operátor 

sajátvektoraiból álló bázis, ha: 

 

(  az  karakterisztikus polinom összes olyan különböző gyökének a száma, mely az  

mező eleme). 

7. gyakorlat. Legyenek  az  karakterisztikus polinom  gyö-

keinek multiplicitásai. Mutassuk meg, hogy az  térben akkor és csak akkor létezik a  operátor 

sajátértékeinek    bázisa,     ha teljesülnek a     következő   feltételek:   1)   

 2)  

Megjegyezzük, hogy ha a  operátort tartalmazó  térben létezik a  operátor 

sajátvektorainak bázisa, akkor a  operátor mátrixa ebben a bázisban diagonális mátrix. 

8. gyakorlat. Legyen az  tér valamely bázisában a  lineáris operátor mátrixa Jordan 

blokk. Határozzuk meg a  operátor sajátértékeit és sajátvektorait. Az eredményt hasonlítsuk össze 

a 7. gyakorlattal. 
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17. Tetszőleges mező fölötti kvadratikus formák 

Legyen  tetszőleges mező és az  mező ismeretlen elemei. Legyen adva 

 elemű olyan  együttható az  mezőből, hogy . 

Az  

 

kifejezést kvadratikus formának nevezzük az adott  elemből álló  ismeretlentől, az   

mező feletti együtthatókkal. Ha az  ismeretlenek helyébe behelyettesítjük a  

elemeket az  mezőből, akkor az  mező elemét 

 

a kvadratikus forma értékének nevezzük az adott ismeretlenek értékein. Az  együt-

thatókból az  kvadratikus formára felírhatunk egy négyzetes mátrixot 

  

Az  mátrixot az kvadratikus forma mátrixának nevezzük.  

Ha , akkor az  mártix szimmetrikus:  az  mátrix 

transzponáltja .  

Legyen 

          

Akkor az  kvadratikus formát felírhatjuk mátrixok szorzataként  

 

Ezt a felírást az kvadratikus forma mátrixos felírásának nevezzük. Az  

kvadratikus forma rangjának az adott forma  mátrixának rangját nevezzük. Az  

ismeretlenek mellet más ismeretlenek rendszerét is használunk az mező fölött.  
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Az  ismeretlenek lineáris átalakításának az új  ismeretlenekhez az  

mező fölött olyan átmenetet nevezünk az új ismeretlenekhez, amikor a régi ismeretlenek felírhatok 

az új ismeretlenek lineáris kombinációjaként, az  mező feletti együtthatókkal: 

 

  

A  

. 

mátrix ennek az átalakításnak az együtthatóiból van felépítve, és azt az ismeretlenek lineáris 

átalakítás mátrixának nevezzük. Az ismeretlenek lineáris átalakítását szorzatként is felírhatjuk 

 ahol  az ismeretlenek oszlopa,  átalakítás mátrixa.  

Az ismeretlenek lineáris átalakítását nem elfajuló átalakításnak nevezzük, ha ennek az 

átalakításnak a mátrixa nem elfajuló mátrix. Ha  nem elfajuló lineáris átalakítása az  is-

meretleneknek az  ismeretlenekhez, akkor  inverz lineáris transzformáció lesz az  is-

meretlenekből az  be. Ez az átalakítás szükséges esetben lehetőséget ad arra, hogy visszatérjünk 

a kezdeti ismeretlenekhez. 

A lineáris átalakítások sorozatos elvégzését  és  (  a  ismeret-

lenek oszlopa az  mező fölött) ezen átalakítások szorzatának nevezzük. A lineáris átalakítások 

szorzata szintén lineáris átalakítás és a szorzat mátrixa egyenlő a szorzandó átalakítások 

mátrixainak szorzatával:  

1. gyakorlat. Mutassák meg, hogy a nem elfajuló lineáris átalakítások szorzata nem elfajuló lineáris 

átalakítás lesz. 

Végezzék el az adott  kvadratikus formában az ismeretlenek átalakítását, ez azt 

jelenti, hogy helyettesítsék be az   
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kifejezésbe az  ismeretlenek helyett azok kifejezését az új ismeretleneken keresztül és vé-

gezzék el a megfelelő egyszerűsítést. Ezeknek az egyszerűsítéseknek az eredményére a következő 

tétel mutat rá. 

A kvadratikus forma átalakításának törvénye. Ha az adott  mátrixos kvadratikus formában 

elvégezzük az ismeretlenek lineáris átalakításait a  mátrixszal, akkor egy új kvadratikus formát 

kapunk, melynek mátrixa . 

Ez a törvény bevezeti a következő relációt a kvadratikus formák között.  

Az kvadratikus forma az  ismeretlenektől az  mező fölött ekvivalens 

az kvadratikus formával ugyanazoktól az ismeretlenektől, ha létezik olyan nem 

elfajuló lineáris átalakítása az  ismeretlenektől az  ismeretlenekhez, hogy  

. 

2.gyakorlat. Legyen  és  -ed rendű szimmetrikus mátrixok az  mező felett. Mutassák meg, 

hogy az  mátrix kvadratikus formája ekvivalens a  mátrix kvadratikus formájával, akkor, és csak 

is akkor, ha létezik olyan nem elfajuló  mátrix az  mező fölött, hogy  

A kvadratikus formák ekvivalencia relációja a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1) ; 

2) ; 

3) 

 

(a szimbólum a formák ekvivalenciáját jelenti). 

A következő tétel szükséges feltétele a kvadratikus forma ekvivalenciájának. 

Tétel a rang invariáns jellegéről. Az ekvivalens, kvadratikus formák rangja egyenlő. 

Az összes kvadratikus forma -ismeretlentől való összessége az  mező felett feloszlik  

ekvivalens kvadratikus formák osztályaira. Az ekvivalens kvadratikus formák osztálya az összes 

olyan kvadratikus formákból áll, melyek párosával ekvivalensek. Az ekvivalens kvadratikus formák 

különböző osztályai nem metszik egymást. A kvadratikus formák osztályozása azt jelenti, hogy 

minden osztályból kiválasztunk egy kvadratikus formát, melynek legegyszerűbb az alakja, és 

egyszerű kritériumokat lehet felállítani azok ekvivalencia meghatározására. A legegyszerűbb 

kvadratikus forma 
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ahol  az  mező tetszőleges elemei, melyek között null elemek is szerepelhetnek. Az adott 

formát kanonikus alaknak nevezzük. 

A kanonikus alak  mátrixa diagonális mátrix 

 

A kanonikus alak rangja egyenlő az  mátrix nem null átlós elemeinek számával és egyenlő 

az alak négyzeteinek számával nem null együtthatókkal. 

Fő tétel a kvadratikus formákról. Tetszőleges -ismeretlenes kvadratikus formát az  számtani 

mező fölött átalakíthatjuk kanonikus alakú kvadratikus formájúvá az ismeretlenek valamilyen nem 

elfajuló lineáris átalakításával ezen mező fölött. 

Ez a tétel igaz marad tetszőleges  mezőre is, melynek karakterisztikája eltérő a -től. 

A fő tétel másképp is megfogalmazható. 

Tetszőleges kvadratikus forma az  mező fölött ekvivalens egy kanonikus alakú kvadratikus 

formával. 

A kvadratikus alakról szóló fő tétel nem ad véglegesített osztályozást a kvadratikus formákról. 

Tény, hogy a kvadratikus forma különböző kanonikus alakjai ekvivalens formák lehetnek. Másképp 

kifejezve: ugyanazt a kvadratikus formát felírhatjuk bármennyi kanonikus formában az isme-

retlenek nem elfajuló lineáris átalakításoknak segítségével. Megjegyezzük, hogy az összes 

kanonikus alakban közös lesz a négyzetek száma a nem null együtthatókkal. 

A kvadratikus formák osztályozásának folytatása az  mező fölött függ az  mező sajátos-

ságától. 
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18. Komplex kvadratikus formák 

Kanonikus alakja a komplex (vagyis a  mezőn) kvadratikus formának  ismeretlentől 

: , ahol  tetszőleges komplex számok. Legyen az 

 alak rangja egyenlő   és legyen  Akkor 

 

Figyelembe vesszük az ismeretlenek lineáris átalakítását 

 

ahol a  az  komplex számból a két gyök egyikét jelenti. 

Ez az átalakítás nem elfajuló. Ha az -et kvadratikus formába alakítjuk át, akkor  ismeretlen 

négyzetét kapjuk:  A kvadratikus forma ilyen alakját normál alaknak ne-

vezzük. 

Fő tétel a komplex kvadratikus formáról. Tetszőleges,  ismeretlenes komplex kvadratikus forma 

ekvivalens a  mező fölött valamilyen kvadratikus forma normál alakjával, amely összege   isme-

retlen négyzeteinek (  az adott alak rangja). 

Tétel az osztályozásról. A komplex kvadratikus formák az egyforma számú ismeretlenektől 

ekvivalensek akkor, és csak akkor, ha a rangjaik egybeesnek. 
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19. Valós kvadratikus formák 

Kanonikus alakja a valós (vagyis az  mezőn) kvadratikus formának  ismeretlentől 

: , ahol  tetszőleges valós számok. Legyen az  

alak rangja egyenlő  , az első  együttható nullától eltérő. Akkor az  alakot felírhatjuk, 

mint 

 

ahol  pozitív számok és  Tekintsük meg az ismeretlenek lineáris átalakítását  

 

Ennek az átalakításnak nem elfajuló és valós együtthatói vannak. Felírjuk az  alakot kvadratikus 

formában: 

 

vagyis az ismeretlenek  pozitív négyzetek és  negatív négyzetek összegét kapjuk 

  + = . A kvadratikus forma ilyen alakját a valós kvadratikus forma normál alakjának nevezzük. 

Fő tétel a valós, kvadratikus formáról. Tetszőleges valós kvadratikus forma ekvivalens az  mező 

fölött valamilyen kvadratikus forma normál alakjával, mely pozitív és negatív ismeretlenek 

négyzeteinek összege. 

A következő tétel rámutat, mi a közös a normál alakoknál, melyekhez az adott valós 

kvadratikus forma átalakul az ismeretlenek nem elfajuló lineáris átalakításának segítségével. 

Inercia törvény.  Ha az adott valós kvadratikus forma két valós, nem elfajuló, lineáris átalakítás 

segítségével átalakított két kvadratikus alak normál formájához, akkor az egyik normál alakú 

kvadratikus forma pozitív (negatív) négyzeteinek száma egyenlő a másik normál alakú kvadratikus 

forma pozitív (negatív) négyzeteinek számával. 
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Legyen adva  valós, kvadartikus forma, melynek normál alakja 

. 

 Akkor az adott  alak  pozitív négyzetek számát az inercia pozitív indexének 

nevezzük. Az adott  alak  negatív négyzetek számát az inercia negatív indexének 

nevezzük. A rendezett  párt az adott  alak szignumjának nevezzük (néha a 

szignum a  különbségét fejezi ki). 

Osztályozási tétel. Két valós kvadratikus forma egyforma számú ismeretlentől ekvivalens akkor, és 

csak akkor, ha a formák rangjai és szignumjai egybeesnek. 
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20. Pozitív definit valós kvadratikus formák 

A valós kvadratikus formát 

 

pozitív definitnek nevezzük, ha  minden  

esetén. 

A pozitív definit kritériuma.  ismeretlenes valós kvadratikus forma pozitív definit akkor, és csak 

is akkor, ha egybeesik a következő három szám:  − az ismeretlenek száma, a forma rangja és az 

inercia pozitív indexe. 

Legyen  valós kvadratikus forma a következő mátrixszal: 

 

Az  forma fő minorjainak az  mátrix alábbi minorjait nevezzük: 

 

Sylvester-kritérium a pozitív definitségröl. A valós kvadratikus forma pozitív definit akkor, és 

csak akkor, ha az összes fő minorja pozitív. 

1. gyakorlat. Legyen  olyan valós kvadratikus forma, hogy  pozitív 

definit. Milyenek lesznek az  forma fő minorjai? 

2. gyakorlat. Fogalmazzák meg a negatív definit valós kvadratikus forma kritériumát. 
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21. Bilineáris formák a lineáris térben 

Legyen  lineáris tér az  mező felett. Bilineáris formának az  mező felett olyan  füg-

gvényt (leképezést) nevezünk, ami rendezett vektorpárokon van megadva , s mely értékeit 

 az  mezőről meríti és kielégíti minden egyes argumentumában a linearitás következő 

feltételeit: 

 

 

 

 

 

Ha  tetszőleges  akkor a  formát szimmetri-

kusnak (ferdén szimmetrikusnak) nevezzük. 

1. gyakorlat. Mutassák meg, hogy tetszőleges bilineáris forma az  téren összege valamilyen szim-

metrikus és ferdén szimmetrikus bilineáris formáknak az  téren. 

Megoldás.   

A  bilineáris formát az  téren nem elfajulónak nevezzük, ha a  egyenlőségből 

minden , következik, hogy  

Legyen a következőkben  véges, lineáris tér az mező fölött és  bilineáris forma az  

téren. Kiválasztunk az  téren  bázist. Legyen  

Az  vektorokat az -ből felbontjuk bázis szerint  

 

Akkor 

 

vagy mátrixos alakban  ahol  koordináta oszlopai az  vektoroknak, 
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Az  mátrixot a  bilineáris alak mátrixának nevezzük az  bázisban. Ha a  alak szim-

metrikus, akkor az  mátrix is szimmetrikus:  ha  ferdén szimmetrikus, akkor  fer-

dén szimmetrikus mátrix:  

2. gyakorlat. Válasszanak ki az  térből egy  bázist. Mutassák meg, hogy az  mátrix az 

új bázisban a következő alakot veszi fel: , ahol  átmeneti mátrix az  

bázisból az  bázisba. 

3. gyakorlat. Mutassák meg, hogy a  bilineáris forma nem elfajuló akkor, és csak akkor, ha  

mátrixa ennek a formának szintén nem elfajuló. 

Legyen  szimmetrikus bilineáris forma az  térben. Bevezetjük a  függvényt 

behelyettesítve  

4. gyakorlat. Legyen  bilineáris forma az  térnek, a  alak mátrixa az  

bázisban az  térben. Mutassák meg, hogy  kvadratikus forma az  mátrixszal az  

vektor koordonátáitól az  bázisban. 

5. gyakorlat. Legyen  kvadratikus forma az  vektor koordinátáitól valamely az  tér 

bázisában. Mutassák meg, hogy a 

 

szimmetrikus bilineáris függvény az  téren. 

6. gyakorlat. (Fő tétel a szimmetrikus bilineáris formákról) Legyen  szimmetrikus bilineáris 

forma az  téren. Mutassák meg, hogy létezik ezen téren olyan bázis, hogy az  vektor 

koordinátáin , az adott bázison, így néz ki 

 

ahol  valamilyen elemei az  mezőnek. 

Megoldás. Használják fel a bilineáris formák közötti kapcsolatot és használják a kvadratikus 

formáról szóló fő tételt. 
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7. gyakorlat. Legyen  véges -dimenziós lineáris tér az  mező fölött és ferdén szimmetrikus 

nem elfajuló forma az  téren. Mutassák meg, hogy 1) 2) az  térben létezik olyan bázis, 

hogy a  alak  mátrixa így fog kinézni 

 

ahol   rendű egységmátrix. 

Megoldás. Észrevesszük, hogy  minden  vektorra. Legyen  és . 

Amennyiben a  forma nem elfajuló, akkor találunk egy  vektort, olyat, hogy  

Legyen lineáris burok, mely az  és  vektorokra van húzva,  altér az -ben 

az összes olyan  vektorral, melyekre . Akkor  és a  alak 

nem elfajuló, ferdén szimmetrikus alak az  és -en (ha ). Kiválasztunk az -ből  és 

 vektorpárt, olyanokat, hogy . Legyen . Akkor  s í. t. 

Felhozunk néhány példát a lineáris terek bilineáris formáira. 

1.Példa. Euklideszi tér  lineáris  tér a valós  számok mezején, melyen meg van adva a   

szimmetrikus bilineáris forma, amely kielégíti a következő feltételt:  Ha 

 és 

 

 az -t  -dimenziós euklideszi térnek nevezzük. 

2.Példa. Pszeudoeuklideszi tér a  szingnummal  egy lineáris tér a valós  számok mezején 

 dimenzióval, melyen olyan szimmetrikus, bilineáris forma van értelmezve, melynek 

megfelelő kvadratikus formája  szignummal rendelkezik. Például az  

valós -dimenziós vektorok tere , melynek bilineáris formája 

 

. 

3.Példa. Szimmetrikus tér  lineáris  tér az  mező fölött, melyen adva van egy nem elfajuló, 

ferdén szimmetrikus forma. (lásd 7. gyakorlat). 

Hermitikus (másfél lineáris) formák. Legyen  lineáris tér a komplex számok mezeje fölött. 

Hermitikus formának az  téren olyan  függvényt nevezünk, mely az  rendezett vektorpárokon 
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van megadva az  téren, a  komplex számok mezején van értelmezve és kielégíti a következő 

feltételeket: 

1)  

2)  

3)  

 A  hermitikus formája lineáris 

az első argumentumon és félegyenes a másodikon: 

 

Unitérnek nevezzük a  hermitikus formával az  lineáris teret a  mezőn, mely kielégíti a 

következő feltételt:  ha  Például -dimenziós unitér lesz a következő  

hermitikus formával 

 

. 

Legyen  véges, lineáris tér a  mezőn  hermitikus formával. Kiválasztunk az  térből 

 bázist. Legyen  Szétírjuk az  vektorokat 

bázis elemek kombinációjaként 

    

. Akkor , ahol 

                    

Az  mátrixot a  hermitikus forma mátrixának nevezzük az  tér  bázisában. Mivel 

, ezért , ahol  a transzponáltság és az elemek komplex konjugáltjaira 

behelyettesítésének egyszeri (egyidejű) műveleteket értjük. Ha  mátrix olyan, hogy , akkor 

azt hermitikus mátrixnak vagy önadjungált mátrixnak nevezzük. Az átmenetet a  komplex 

mátrixból a -ba hermitikus konjugálásnak nevezzük. Tehát a  hermitikus forma  mátrixa 

önadjungált mátrix. 
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Fő tétel a hermitikus formáról. Legyen  véges dimenziós lineáris tér  hermitikus formával. 

Akkor az  térben létezik olyan  bázis, hogy az  vektorok koordinátáiban a forma a 

következő kifejezést kapja: 

     

. 

8. gyakorlat. A fő tétel feltételei mellett a  alak nem elfajuló. Mutassák meg, hogy az  tér unitér . 

Legyen  véges dimenziós lineáris tér az  mező fölött és  nem elfajuló bilineáris (vagy 

hermitikus az ) forma az  térben. A  lineáris operátort automorfizmusnak 

nevezzük az  térben a  bilineáris formával, ha a  operátor megőrzi az alakot: 

       

9. gyakorlat. Legyen  az összes automorfizmus halmaza az  térben  formával. Mutassák 

meg, hogy a  csoportot alkot a lineáris operátorok szorzásának műveletére. 

Megoldás. Használják fel a lineáris operátor invertálóságának kritériumát, . Ha  

akkor mutassák meg, hogy a szorzatuk . 

Legyen az  térből kiválasztva  bázis. Legyen  ebben a bázisban a  mátrixa. 

Megjelöljük -vel a  operátorok összes mátrixának halmazát az  bázisban. 

10. gyakorlat. Mutassák meg, ha bilineáris forma, akkor a  az összes olyan  mátrixból áll 

az  mezőn, hogy  Ha  hermitikus alak, akkor  az összes olyan komplex  mát-

rixból áll, hogy  komplex konjugáltja az  mátrixnak). 

Megoldás. Használják a  forma mátrixos felírását és a ,  koordináták képének képleteit 

( lineáris operátor az -ben). 

Példákat hozunk fel az automorfizmus mátrixos csoportjaira, rámutatva az  térre, a  

mátrixra a  formában, az általánosan elfogadott jelölésekre és a csoportok nevére. 

4.Példa. Az  ortogonális csoport. Az  tér – -dimenziós euklideszi tér,  -

dimenziós egységmátrix. Az  csoport olyan  mátrixokból áll az  mező fölött, hogy 

(Az   mátrixokat -ből ortogonális mátrixoknak nevezzük). 

5.Példa. Az  pszeudoortogonális csoport. Az  pszeudoeuklideszi tér a  

szignummal, 
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ahol  és   és  rendű egységvektorok. Az  csoport az összes olyan valós  mátrix-

ból áll, melyre 

  

6.Példa. Az   szimplektikus csoport.  -dimenziós tér az  mező felett, 

 

( -méretű egységmátrix). Az  csoport az összes olyan  mátrixból áll az  mező felett, 

melyekre 

  

7.Példa. Az  unitér csoport. -dimenziós egységmátrix. Az  

csoport az összes olyan komplex  mátrixból áll, melyekre  hermitikus konju-

gáltja az -nak). 

11. gyakorlat. Találják meg az   csoportokat. 
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22. Euklideszi tér 

Az  lineáris teret a valós  számok mezején euklideszi térnek nevezzük, ha az  térben a 

vektorok fölötti lineáris műveleteken kívül még egy művelet értelmezve van. Az új művelet minden 

rendezett  vektorpárnak az  térben megfeleltet egy valós számot, melyet  alakkal jelölünk 

és az  skaláris szorzatának nevezzük, valamint kielégíti a következő feltételeket (skaláris szorzat 

axiómáit): 

1) , 

2)  

3) , 

4)  

. Példákat az euklideszi térre a következő gyakorlatokban adunk. 

1. gyakorlat. Bizonyítsák be a 21. fejezet euklideszi tér definíciójának ekvivalenciáját a feljebb 

adott euklideszi tér definíciójával. 

2. gyakorlat. Mutassák meg, hogy az  euklideszi tér a megadott skaláris szorzat műveletre  

          

3. gyakorlat. Mutassák meg, hogy a  a  intervallumon folytonos függvények tere 

euklideszi tér lesz a megadott skaláris szorzatra 

                 

Megoldás. A 2, 3 gyakorlat megoldása. Mindkét feladatban az ,  függvények skaláris 

szorzatok. Ellenőrizzék, hogy a skaláris szorzat axiómái teljesülnek-e, mi után a „skaláris szorzat” 

cím elnyeri hitelességét. 

Legyen  euklideszi tér,  tetszőleges vektorrendszer az -ből és 

     

. 
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4. gyakorlat. Mutassák meg, hogy 

 

 

Az  

 

 

mátrixot Gram mátrixnak nevezzük az  vektorrendszernek. 

Ha a rendszer az  tér bázisa, akkor az -ra a képlet a 4. gyakorlatban felállítja a vektorok 

skaláris szorzatát koordináta formában. 

Ha az  bázis az  térben olyan, hogy 

 

akkor azt ortonormált bázisnak nevezzük. 

Tétel. Ha ortonormált bázis az  euklideszi térben, , akkor az  skaláris 

szorzat koordináta formája az  térben  

 

( az  koordinátái az  bázisban).  

Később megmutatjuk, hogy kell felépíteni az ortogonális bázist véges euklideszi térben. 

A 2. gyakorlatban leirt  euklideszi teret -dimenziós euklideszi térnek nevezzük. 

Legyen  euklideszi tér. Az  és  vektort az  térből ortogonálisnak nevezzük, ha . 

A páronkénti ortogonális vektorrendszert ortogonális rendszernek nevezzük. 

Tétel az ortogonális rendszerről. Nem null vektorok ortogonális rendszere az  térben lineárisan 

független rendszert alkot. 
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Legyen  nem üres vektorhalmaz az -ben. Megjelöljük -val az összes olyan  

vektort tartalmazó halmazt, melyek ortogonálisak az  halmazból vett összes vektorokkal. Az  

halmazt az  ortogonális komplementerének nevezzük. 

5. gyakorlat. Legyen nem üres halmazok az -ből. Mutassák meg, hogy 

1) az   ortogonális komplementere az  halmaznak lineáris altere lesz az -nek; 

2)  

3)   

4)  

5)  

Tétel az ortogonális felbontásról. Legyen nem triviális altér véges  euklideszi térben. Akkor 

az  ortogonális komplementere nemtriviális altér az -ben, és az  tér direkt összege: 

. 

Legyen euklideszi tér és . Az  számot az  vektor normájának vagy 

hosszának nevezzük és -el jelöljük. 

Tétel (Cauchy - Bunyakovszkij egyenlőtlenség). Tetszőleges -ra az  térből igaz az egyen-

lőtlenség: . 

Következmény. 

 

 ( tetszőleges valós számok). 

 

( folytonos függvények a  intervallumon). 

A norma tulajdonságai: 

1)  

2) , 

3)  
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( ). Az utolsó két egyenlőtlenséget háromszög egyenlőtlenségeknek nevezzük. 

Tétel a paralelogramma átlóiról. 

 

Püthagorasz tétel. Legyen  ortogonális rendszer az -ben. Akkor 

 

Ortogonalizációs eljárás. Legyen  lineárisan független vektorrendszer az  euklideszi 

térben. Új vektorrendszert alkotunk: 

 , 

, 

, 

 

. 

6. gyakorlat. Mutassák meg, hogy 

1) a  csoport ortogonális rendszere a nem null vektoroknak; 

2) lineáris burkok, amelyek az  rendszerre és a  rendszerre vannak huzva 

egybeesnek. 

A  rendszer felépítését ortogonalizációs folyamatnak nevezzük. 

Ortonormált bázisok felépítése. Legyen  véges euklideszi tér és az  tér bázisa. 

Felhasználjuk ehhez a bázishoz az ortogonalizációs műveletet. Végeredménybe kapunk egy 

ortogonális bázist, -t az -ből. Megtaláljuk minden vektor normáját ennek a bázisnak: 

 

A  vektorrendszer ortonormált bázis az -ben. 

Legyen  és euklideszi terek. A lineáris terek  izomorfizmusát az  mezőn az  

euklideszi tér izometriájának nevezzük az  térre, ha  

Osztályozási tétel. Tetszőleges véges dimenzios euklideszi tér izometrikus -dimenziós  

euklideszi térrel, ahol . Ha , akkor az  és  euklideszi terek nem 

izometrikusak. 
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x 

23. Térfogatok az euklideszi térben 

Legyen euklideszi tér és vektorrendszer az  térben. Paralelepipedonnak, 

felépített az  vektorokon az összes vektor halmazát nevezzük, melyek alakja 

, ahol  olyan valós számok, hogy  Megjelöljük 

-el olyan paralelepipedont, ami az  vektorokon van felépítve. Ha az  

vektorrendszer lineárisan független, akkor a paralelepipedont  -dimenziós 

paralelepidonnak nevezzük. 

1.Példa.  . A vektorok végei  betöltik az  szakaszt. 

 

 

1. rajz 

2.Példa. ( nem kollineáris vektorok). A vektorok vége  betöltik az 

 paralelogrammát. 

 

            

 

2. rajz 

3.Példa.   ( nem komplanáris vektorok). Az  vektorok 

vége megtölti az  paralelepipedont. 

 

 

 

 

 

3. rajz 
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A 

  

 

B 
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x  
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Legyen  -dimenziós paralelepipedon az ) vektorokon. Akkor 

a  paralelepipedont alapjának nevezzük a  paralelepipedonnak. Az 

ortogonális felbontás tételéből következik az  egyetlen olyan  vektor létezése az  

lineáris burokból, amely olyan, hogy a  vektor ortogonális az összes  

vektorokhoz a  alapról a  paralelepipedonnak. A  vektort a 

 paralelepipedon magasságának nevezzük, mely az alapra van bocsájtva. 

1. gyakorlat. Legyen  ortogonális vektorrendszer, amit az  rendszer orto-

gonalizációs folyamatábol kapunk. Mutassák meg, hogy a  -dimenziós  

paralelepipedon magassága egyenlő 

 

2. gyakorlat. Legyen egyenletrendszer megoldása az  ismeretlenektől: 

 

Mutassák meg, hogy   a   paralelepipedon magassága egyenlő 

 

Az -dimenziós  paralelepipedon  térfogata rekurzívan határozható 

meg: 

1) ha      

2) ha      

vagyis a  -dimenziós paralelepipedon térfogatának az alap térfogatának a magasságra 

való szorzatát nevezzük. Ha az  vektorrendszer lineárisan összefüggő, akkor a  

paralelepipedon  térfogatát nullának tekintjük. 

Tétel a térfogatról. A  térfogat négyzete a  -dimenziós paralelepipe-

donnak, mely az  vektorokon van felépítve, egyenlő az  rendszer Gram mátrix 

determinánsával: 
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3. gyakorlat. Bizonyítsák be, hogy az  vektorrendszer az  térben lineárisan összefüggő 

akkor, és csak akkor, ha a Gram determinánsa ennek a rendszernek egyenlő nullával. 

Megoldás. Legyen egy vektor az  vektorrendszerből lineáris kombinációja a többi vektor-

rnak. Akkor a megfelelő oszlopa a Gram mátrixnak  rendszernek lineáris kombinációja a 

többi oszlopnak. Tehát ennek a mátrixnak a determinánsa egyenlő nullával. Ellenkező esetben 

legyen egy a Gram mátrix oszlopai közül lineáris kombinációja a többi mátrixnak. Például az -dik 

oszlop lineáris kombinációja az -ső,…,  oszlopoknak  együtthatókkal 

megfelelően. Akkor minden Ebből következik, 

hogy . Ez csak abban az esetben 

lehetséges, ha . 

Következmény 1. Az  vektorrendszer lineárisan független akkor, és csak akkor, ha a 

 térfogat egyenlő nullával. 

Térfogat az -dimenziós euklideszi térben. Legyen  -dimenziós euklideszi tér. 

4. gyakorlat.  Legyen  -dimenziós vektorrendszer az  térben és olyan mátrix, 

melynek oszlopai egybeesnekk az  vektorokkal. Mutassák meg, hogy 

 

Megoldás. Használják fel az skaláris szorzat definícióját és a mátrixok szorzatát. 

Következmény 2.  

Következmény 3. A paralelepipedon térfogata, amely az  térben az -méretü vektorokon van 

felépítve, egyenlő a determináns abszolút értékével, melynek oszlopai egybeesnek az adott  vekto-

rokkal. 
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24. Unitér  

A lineáris  teret a komplex  számok halmazán unitérnek nevezzük, ha az  vektorain a 

lineáris műveleteken kívül megvan határozva még egy művelet. Az új művelet minden rendezett  

és  vektorpárnak megfeleltet egy komplex számot, amit skaláris szorzatának nevezünk az 

-nak, -al jelöljük, és ez a művelet kielégíti a következő feltételeket (az unitér skaláris 

szorzat axiómái): 

1) , 

2) , 

3) , 

4) pozitiv valós szám, ha  

. 

1. gyakorlat.  Hasonlítsák össze az adott unitér definíciót a 21. fejezetben megadottal. 

Példa. A  tér unitér lesz, ha a skaláris szorzat az  vektoroknak a következő szabállyal 

van meghatározva: 

 

Az unitérben értelmezve vannak a következő fogalmak definíciói, amelyek az euklideszi 

térben voltak megadva: Gram mátrix, ortonormált bázis, ortogonális vektorrendszer, ortogonális 

komplementer, vektorok normája, ortogonalizációs folyamat, izometria. A 21. fejezet legfontosabb 

tételei igazak maradnak, ha kicseréljük az  „euklideszi tér” kifejezést az „unitér”-re és az  mezőt a 

 mezőre. 

Rámutatunk pár különbségre. 

A 3. gyakorlatban az  képletét a skaláris szorzatnak ki kell cserélni a következőre 
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Az  unitér skaláris szorzatának vektorairól szóló tételben a vektorok koordinátái az  tér 

ortonormált bázisában -ra a képlet megváltozik a következő képletre: 

. 

A Gram mátrix 

 

 vektorrendszer az  unitér önadjungált mátrix:  mátrix, melyet az  

mátrixból kapunk transzponáció és az elemek kicserélésével komplex konjugáltjukra). 
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25. Ortogonális és unitér mátrixok 

Valós, négyzetes -ed rendű  mátrixot ortogonális mátrixnak nevezzük, ha  ( -

ed rendű egységmátrix). 

Az  -ed rendű komplex négyzetes mátrixot unitér mátrixnak nevezzük, ha  

 

Ha az összes eleme az unitér  mátrixnak valós szám, akkor az  mátrix ortogonális. Tegyük 

fel, hogy az oszlopai és sorai a valós (komplex) -ed rendű  mátrixnak az  euklideszi 

tér (  unitér) elemei. Akkor az  mátrix -dik és -dik oszlopának skaláris szorzata egyenlő lesz 

, ha  valós mátrix, és egyenlő , ha  

komplex mátrix. 

A mátrix ortogonalitásának kritériumai: 

1. Négyzetes, valós  mátrix ortogonális akkor, és csak akkor, ha skaláris szorzata az  

különböző sorszámú oszlopának egyenlő nullával, és skaláris négyzete az  tetszőleges 

oszlopának egyenlő egyel. 

2. Négyzetes valós  mátrix ortogonális akkor, és csak akkor, ha skaláris szorzata az  két 

különböző sorszámú sorának egyenlő nullával, és skaláris négyzete az  tetszőleges 

sorának egyenlő egyel. 

3. Négyzetes, valós  mátrix ortogonális akkor, és csak akkor, ha ez a mátrix az átmeneti 

mátrix egyik ortonormált bázisból a másik ortonormált bázisba az  méretű euklideszi 

térben. 

4. Négyzetes, valós  mátrix ortogonális akkor, és csak akkor, ha az A mátrixos lineáris 

átalakítás meghagyja a négyzetes formát , az  

ismeretlenek  átalakítását követően az  ismeretlenekhez. 

1. gyakorlat.  Mutassák meg, hogy 

1) ha  ortogonális mátrix, akkor ; 

2) ha  ortogonális mátrix, akkor  szintén ortogonális mátrix; 

3) ha ugyanolyan rendű  és  ortogonális mátrixok, akkor az  szorzat is ortogonális. 
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Megoldás. 

Használják fel a mátrix otrogonalitásának definícióját és a következő szabályokat: 

. 

Következmény 1. Az  összes n-ed fokú ortogonális mátrix halmaza csoportot alkot a mátrix 

szorzatának műveletére. Az  csoportot ortogonális csoportnak nevezzük. 

Az unitér mátrix kritériumai: 

Az első, második és harmadik kritériumát a mátrix unitaritásának a mátrix ortogonalitásának 

megfelelő kritériumokból kapjuk kicserélve a „valós mátrix” szakkifejezést a „komplex mátrix” 

szakkifejezésre és az „euklideszi tér” − az „unitér” szakkifejezésre. 

4. n-ed rendű  négyzetes mátrix unitér mátrix akkor, és csak akkor, ha az  mátrixos lineáris 

átalakitás közben az  ismeretleneknek az  ismeretlenekhez megmarad az 

ismeretleneknek abszolút értékeinek négyzeteinek összege: 

. 

2. gyakorlat.  Mutassák meg, hogy 

1) ha  unitér mátrix, akkor az  determináns abszolút értékének négyzete egyenlő nul-

lával; 

2) ha  unitér mátrix, akkor  szintén unitér mátrix lesz; 

3) ha az  és  unitér mátrixok ugyanolyan rendűek, akkor az  szorzat is unitér mátrix. 

Megoldás. Használják fel az unitaritás definícióját és a szabályokat: 

. 

Következmény 2. Az összes -ed rendű unitér mátrixok  halmaza csoportot alkot a mátrixok 

szorzatának műveletére. Az  csoportot unitér csoportnak nevezzük. 
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26. Az euklideszi tér ortogonális operátorai 

Legyen  euklideszi tér. A  lineáris operátort az  euklideszi térben ortogonális 

operátornak nevezzük, ha ez az operátor meghagyja a skaláris négyzetét tetszőleges vektornak az  

térből, vagyis 

  . 

Mivel , az ortogonális operátort az  euklideszi térben meglehetne jelölni, 

mint olyan  lineáris operátort, amely meghagyja a vektorok normáit, vagyis 

    

1. gyakorlat.(Operátor ortogonalitásának kritériuma) A  lineáris operátor az  eukli-

deszi térben ortogonális operátor ebben az  térben akkor, és csak akkor, ha a  operátor meg-

hagyja a vektorok skaláris szorzatát, vagyis  . 

Megoldás. Bebizonyítjuk először az  egyenlőséget 

és ezután felhasználjuk azt. 

2. gyakorlat.  Legyen euklideszi tér és  ortogonális operátora az -nek. Mutassák meg, 

hogy 

1) ha valós  szám sajátértéke a  operátornak, akkor  

2) a  operátor sajátvektorai, melyek különböző valós saját értékeknek felelnek meg, ortogo-

nális vektorok. 

A következő két feladatban példákat hozunk fel az ortogonális operátorokra. 

3. gyakorlat.   Legyen  -dimenziós euklideszi tér, valós szám és 

 

Bizonyítsák be, hogy a operátor ortogonális, mely a következő szabállyal van meg-

adva: ha , akkor , ahol 

 

A  operátort az  szögre vonatkozó rotáció operátornak nevezzük. Mutassák meg, ha 

, 

akkor a  rotáció operátorának nincs sajátértéke. 
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4. gyakorlat.  Legyen  euklideszi tér és  nem null vektor az -ből. Bizonyítsák be, hogy a 

 operátor ortogonális, melynél 

 

A   operátort az ortogonális vektor tükröződésének (a  hipersíkhoz viszo-

nyítva, mely ortogonális az  vektorhoz) nevezzük. Találják meg saját értékeit és saját vektorait a 

tükröződő  vektornak. 

Tétel (az ortogonális vektorok és ortogonális mátrixok közötti kapcsolat). Ortogonális operá-

tora a véges dimenziós  euklideszi térnek tetszőleges ortogonális bázisban ortogonális mátrixszal 

rendelkezik. Ellenkezőleg, ha lineáris operátora az  térnek valamely ortogonális bázisban ortogo-

nális mátrixszal rendelkezik, akkor ez az operátor ortogonális operátora az  térnek. 

Tétel az ortonormált bázis képéről. Az ortonormált bázis képe az ortogonális operátorban a 

véges euklideszi  térben szintén ortonormált bázis ebben a térben. Ellenkezőleg, ha a lineáris 

operátora az  térnek leképez bizonyos ortonormált bázist szintén az  tér ortonormált bázisba, 

akkor ez az operátor ortogonális operátor az -ben. 

Tétel az ortogonális operátor mátrixának kanonikus képéről. Legyen ortogonális 

operátora a véges dimenziós euklideszi  térnek. Akkor az  térben létezik olyan ortonormált bázis, 

melyben az  mátrix  operátorának az alakja 

 

ahol 

 

5. gyakorlat.  Mutassák meg, hogy az  tér ortogonális operátora a tükröződés operátora vagy a 

rotáció operátora. 

6. gyakorlat.  Mutassák meg, hogy a  olyan, hogy  a rotáció operátora. 
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27. Az euklideszi tér szimmetrikus operátorai 

A  lineáris operátort az  euklideszi térben szimmetrikus operátornak nevezzük az  

térben, ha bármilyen -ra az -ből teljesül a  egyenlet. 

Tétel a szimmetrikus operátor mátrixáról. A  szimmetrikus operátor a véges dimenziós  

 euklideszi térnek tetszőleges az  tér ortonormált bázisban  szimmetrikus  mátrixszal 

rendelkezik. Ellenkezőleg, ha a  lineáris operátora az  térnek bizonyos ortonormált bázis-

ban szimmetrikus mátrixszal rendelkezik, akkor ez az operátor is szimmetrikus. 

Tétel a szimmetrikus mátrix karakterisztikus polinomjának gyökeiről. A valós, szimmetrikus 

mátrix karakterisztikus polinomjának gyökei (  mezőn) valós számok. 

Következmény. Véges euklideszi tér szimmetrikus operátorának legálabb egy valós sajátértéke 

van. 

Fő tétel a szimmetrikus operátorról. Lineáris  operátor véges  euklideszi térnek szim-

metrikus operátor akkor, és csak akkor, ha az  térben létezik olyan ortonormált bázis, amely a  

operátor saját vektoraiból áll. 

1. gyakorlat.   (Következmények a fő tételből). Legyen  valós szimmetrikus mátrix. Mutassák 

meg, hogy 

1) létezik olyan nem elfajuló valós Q mátrix, hogy  diagonális mátrix; 

2) létezik olyan nem elfajuló valós Q mátrix, hogy  diagonális mátrix; 

3) létezik olyan ortogonális Q mátrix, hogy  diagonális mátrix; 

4) létezik olyan ortogonális Q mátrix, hogy  diagonális mátrix. 

Megoldás. Minden szimmetrikus valós -ed rendű  mátrixra úgy nézünk, mint az  dimenziós  

euklideszi térnek valamilyen szimmetrikus operátorának mátrixára bizonyos ortonormált bázisban 

ennek a térnek (például  helyett vehetjük az -t, és a bázis helyett az  tér kanonikus bázisát).  

Az 1. gyakorlat második állítása a valós kvadratikus formák fő tétele: tetszőleges kvadratikus 

valós formát az ismeretlenek nem elfajuló lineáris átalakításával kanonikus alakhoz hozható. 

A gyakorlat negyedik állítása  tétele a valós kvadratikus forma  fő tengelyekhez való 

átalakításáról. Megfogalmazzuk ezt a tételt. 
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Tetszőleges  ismeretlenes kvadratikus formát az  mátrixszal az ismeretlenek bizonyos 

ortogonális átalakításával kanonikus alakhoz hozhatjuk 

 

Ennek a kifejezésnek az együtthatói az  mátrix karakterisztikus polinom  gyökeiként 

funkcionálnak, mindegyik annyiszor ismétlődik meg a kanonikus alakban, amennyi a multiplicitása 

a karakterisztikus polinomban. 

Megjegyezzük, hogy az ismeretlenek lineáris átalakítását azok ortogonális átalakításának nevezzük, 

ha ennek az átalakításnak a mátrixa ortogonális mátrix. 

Tétel a poláris felbontásról. Tetszőleges lineáris operátor a véges dimenziós euklideszi  térnek 

felírható bizonyos szimmetrikus és ortogonális bázisok szorzataként. 

Következmény. Tetszőleges valós négyzetes mátrix felírható szimmetrikus és ortogonális mátrix 

szorzataként. 
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28. Unitér operátorok az unitérben 

A lineáris  operátort az  unitérben unitér operátornak nevezzük, ha ez az operátor 

meghagyja a skaláris négyzetet tetszőleges vektorra az -ben, vagyis   

. 

A  unitér operátort felírhatjuk, mint lineáris operátort az  térben, amely meghagyja bármi-

lyen vektor normáját: . 

 1. gyakorlat (Az operátor unitéritásának kritériumai). Lineáris  operátora az  unitér-

nek unitér operátora ennek a térnek akkor, és csak akkor, ha a  operátor meghagyja a vektorok 

skaláris szorzatát, vagyis 

  . 

Megoldás. Használják fel az egyenlőségeket 

 

 

 

 

 

először kivezetve őket (  képzetes egység, ). 

Az unitér operátor valós értékeinek és valós vektorainak tulajdonságai:  

1) Ha az  komplex szám saját értéke a  unitér operátornak, akkor  (ha a komplex 

számokat pontokként feltüntetjük, a koordinátarendszeren az unitér operátor saját értékei 

egy egységkörön lesznek, melynek középpontja a koordinátarendszer kezdeti pontja). 

2) Ha  és  saját vektorok különböző saját értékekkel az unitér operátorban, akkor  

. 

3) Unitér operátor véges unitérben mindig rendelkezik saját értékekkel. 

2. gyakorlat. Folytassák a   rotáció operátor műveletét a 26. fejezet 3. gyakorlatából a téren. 

Bizonyítsák be, hogy a kapott operátor unitér és találják meg saját értékeit és saját vektorait. 
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Tétel az unitér operátor mátrixáról. Unitér operátora a véges dimenziós  unitérnek tetszőleges 

ortonormált bázisban, ennek a térnek, unitér mátrixszal rendelkezik. Ellenkezőleg, ha lineáris 

operátora az  térnek bizonyos ortonormált bázisban az -ből unitér mátrixszal rendelkezik, akkor 

ez az operátor az  tér unitér operátora. 

Tétel az ortonormális bázis képéről. Az ortonormált bázis képe az unitér operátorban, a véges di-

menziós  unitérnek, szintén ortonormált bázis lesz. Ellenkezőleg, ha lineáris operátor az  térben 

átalakít valamilyen ortonormált bázist szintén ortonormált bázisba az  térben, akkor ez az ope-

rátor unitér operátor az  térben. 

Fő tétel az unitér operátorról. Ha a véges  unitér  unitér operátorral rendelkezik, akkor az  

térben létezik ortonormált bázis, mely a  operátor saját vektoraiból áll. 
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29. Önadjungált operátorok az unitérben 

Lineáris  operátort az  unitérben önadjungált operátornak nevezzük, ha az összes 

 igaz az egyenlőség:   . 

Tétel az önadjungált operátor mátrixáról. Az öndajungált operátora a véges dimenziós  unitér-

nek tetszőleges ortonormált bázisban, ennek a térnek, önadjungált  mátrixszal 

rendelkezik. Ellenkezőleg, ha a  lineáris operátor az  tér tetszőleges ortonormált bázi-

sában önadjungált mátrixszal rendelkezik, akkor a  operátor önadjungált operátora lesz az  

térnek. 

Az önadjungált operátor saját értékeinek és saját vektorainak tulajdonságai: 

1) Az összes saját értékek az önadjungált operátornak a véges dimenziós unitérben valós szá-

mok lesznek. 

2) Saját vektorok, amelyek az önadjungált operátor különböző sajátértékeihez tartoznak, orto-

gonális vektorok. 

1. gyakorlat. Felhasználva az 1) tulajdonságot mutassák meg, hogy a valós önadjungált mátrix ka-

rakterisztikus polinomjának összes gyöke valós szám. 

Megoldás. A valós, szimmetrikus mátrixra úgy nézünk, mint az unitér önadjungált operátor 

mátrixára bizonyos ortonormált bázisban ebben a térben. 

Fő tétel az önadjungált operátorokról. Lineáris  operátora a véges dimenziós  

unitérnek önadjungált operátora lesz akkor, és csak akkor, ha az  térben létezik ortonormált bázis, 

amely a  operátor saját vektoraiból áll. 

Tétel a poláris felbontásról. Tetszőleges lineáris operátora a véges dimenziós unitérnek felírható, 

mint bizonyos önadjungált és unitér operátorok szorzataként. 

Következmény. Tetszőleges négyzetes komplex mátrixot felírhatjuk, mint bizonyos önadjungált és 

unitér mátrix szorzataként. 
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30. A felület másodfokú egyenletének transzformációja  

annak kanonikus alakjához 

Az analitikus mértanban másodfokú felületnek minden olyan pontok halmazát nevezzük, me-

lyek koordinátái bizonyos  Descartes koordinátarendszerben kielégítik a következő másodfo-

kú algebrai egyenletet az  ismeretlenektől: 

 

  

 

 

ahol  (az egyenlet együtthatói) ismert valós számok, ráadásul az egyenlet 

magasabb fokú tagjaiból nem az összes együttható egyenlő nullával. 

A másodfokú felületet az (1) egyenlet segítségével fogjuk vizsgálni az  Descartes koor-

dinátarendszerben. Megoldjuk a következő feladatot: találjanak olyan új  Descartes koordi-

nátarendszert, melyben az adott felületen az egyenlet a legegyszerűbb, ún. kanonikus alakot kap. A 

másodfokú egyenlet legegyszerűbb alakjául az ellipszoida, hiperbolaida, parabolaida és hengerek 

egyenletei szolgálnak. Az adott feladat megoldásának menetét a felület másodfokú egyenletének 

kanonikus alakjához való hozatalát nevezzük. 

Az (1) egyenletet felírjuk, mint 

 

ahol 

                                                            (3) 

kvadratikus forma az  ismeretlenektől a következő mátrixszal 

                                       (4) 

és az  lineáris függvény az -től. Az (1) egyenlet diszkriminánsának nevezzük az   

mátrix determinánsát 
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                                           (5) 

A Descartes koordináták átalakítása az -ból az új  Descartes koordinátarend-

szerbe a következőképpen néz ki 

                                                                 (6) 

ahol  tetszőleges pont régi és új koordinátáinak oszlopai,  az új  kezdet koordi-

nátáinak oszlopa az koordinátarendszerben, átmeneti mátrix az  rendszer  

koordináta bázisától az   rendszer  bázisáig (a koordináta bázis az egységvektorok 

rendszere a koordinátatengelyeken). Megjegyezzük, hogy a Q mátrix oszlopai az  vektorok 

koordináta oszlopai (az  rendszerben). Ezen kívül, a Q mátrix ortogonális:  

Elvégezzük a (6) átalakítást az (1) egyenletben. Megkapjuk a következő egyenletet 

                                                   (7) 

ahol kvadratikus forma az  ismeretlenektől a  

                                                          (8) 

mátrixszal, valamilyen lineáris függvény az  ismeretlenektől. A (7) egyenlet 

az adott felület egyenlete a  rendszerben. 

Az (1) egyenlet invariánsának nevezzük olyan számértéket, melyet bizonyos eljárással 

találunk meg az adott felület (1) egyenletének együtthatóiból, mely egyenlő olyan számmal, ame-

lyet ugyanazzal az eljárással találunk meg ezen felület tetszőleges más egyenletének együtthatóiból, 

amit az (1) egyenletből kapunk a Descartes koordináták átalakításával. 

1. gyakorlat. Mutassák meg, hogy a  mátrix karakterisztikus polinomjának 3 együttha-

tója és az (1) egyenlet  diszkriminánsa invariánsai ennek az egyenletnek. 

Megoldás. A diszkrimináns invariáns jellegének bebizonyításához áttérünk az   homo-

gén koordinátákhoz: 

 

Ezekkel a koordinátákkal az (1) egyenlet így néz ki 
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ahol  kvadratikus forma az  ismeretlenektől az  mátrixszal. A (6) Descartes koor-

dináták átalakításaként a homogén  koordinátáktól a  koordinátákhoz a 

lineáris átalakítás fog szolgálni és az átalakítás mátrixa így fog kinézni: 

 

A homogén koordináták átalakítása transzponálja a  kvadratikus formát a  kvadratikus formába 

az  mátrixszal. Akkor  

2. gyakorlat. Találjanak olyan új  koordinátarendszert, hogy az adott felület egyenletében 

az  koordinátarendszernek megfelelő kvadratikus forma kanonikus alakban legyen. 

Megoldás. Legyen  mátrix a  önadjungált operátor mátrixa az  bázis vektorrendszerben. 

Megtaláljuk a  operátor  saját értékeit (vagyis a  egyenlet gyökeit). Megta-

láljuk a  operátor saját vektorok ortonormált bázisát (ehhez megtaláljuk az  

 egyenlet három lineárisan független megoldását, a kapott eredményekhez 

felhasználjuk az ortogonalizáció eljárást és végül normalizáljuk a vektorokat). A megtalált 

vektorokat  bázis vektoroknak vesszük az  rendszerben. Megjegyezzük, hogy 

. Felépítjük a Q mátrixot beírva az  vektorok 

koordinátáit annak oszlopaiba. Felírjuk a koordináták átalakítását  és végrehajtjuk azt az 

(1) egyenletben. A következő egyenletet kapjuk 

                                         (9) 

ahol az  lineáris forma  az  helyettesítés eredménye az  lineáris for-

mába. 

3. gyakorlat.   Valósítsák meg a Descartes koordináták átalakítását az  

                                  (10) 

egyenletben, úgy, hogy az új egyenletből hiányozzanak a lineáris tagok azoknak az ismeretleneknek 

a helyén, ahol a négyzetek a (10) egyenletben nem nulla együtthatókkal vannak megadva. 

Megoldás. Legyen . Akkor 

 

Párhuzamos eltolást végzünk az  tengely irányában az  képlet által. 
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4. gyakorlat.   Találják meg a Descartes koordináták átalakítását, mely a következő egyenletet 

                                    (11) 

a 

                                                   (12) 

alakhoz hozza. 

Megoldás. 

 

Legyen  olyan szög, hogy 

 

Megvalósítjuk az átalakítást 

 

 

 

(ez az átalakítás a rendszer rotációja az  tengely körül együtt a párhuzamos eltolással az  

tengely irányában (ha )). A (11) egyenletből kapjuk a (12) egyenletet. 

Elvégezve folyamatosan a 2. 3. 4. gyakorlatot  a felület (1) egyenletétől az  rendszerben 

az adott felület kanonikus egyenletéhez jutunk egy új koordinátarendszerben. Emellett, lehetséges, 

több új koordinátarendszerhez kellesz átmenni. Minden lépésnél ki kell fejezni a pontok régi  

koordinátáit az új koordinátákon keresztül. Az adott feladat eredményében (a másodfokú felület 

egyenletének kanonikus alakjához hozatalának) meg kell adni a felület kanonikus egyenletét az 

utolsó koordinátarendszerben és a koordináták átalakításának képleteit a régiektől az új koordiná-

tákhoz.  

Osztályozási tétel. 17 fajta másodfokú felület létezik. Alább ezek a felületek kanonikus egyenlet 

alakjában fel vannak sorolva nevükkel együtt.  
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1)   (elipszoida), 

2)    (képzetes ellipszoid, pontok nélküli felület), 

3)     (egy pontba elfajuló ellipszoid), 

4)     (együregű  hiperbolaid), 

5)    (kétküregű hiperbolaid), 

6)     (kónusz), 

7)   (elliptikus parabolaid), 

8)    (hiperbolikus parabolaid), 

9)    (elliptikus henger), 

10)  (képzetes elliptikus henger), 

11)  (elfajuló elliptikus henger, a felület az  tengely összes pontjából áll), 

12)   (hiperbolikus henger), 

13)   (síkok párja, melyek metszik egymást), 

14)    (parabolikus henger), 

15)   (párhuzamos síkok párja), 

16)     (képzetes párhuzamos síkok párja), 

17)     (egybeeső síkok párja). 
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Az adott felület (1) egyenlet invariánsai lehetőséget adnak megtalálni ezen felület kanonikus 

egyenletét a koordináták átalakítása nélkül. A következő feladatokban ismert invariánsoknak fogjuk 

tekinteni a -at, melyek a  mátrix karakterisztikus polinomjának gyökei (lásd (4)) és az  

diszkriminánsa az (1) egyenletnek (lásd (5)). 

5. gyakorlat.   Mutassák meg, hogy ha , akkor az (1) felület kanonikus egyenlete így 

néz ki 

 

 

 

6. gyakorlat.   Legyen  és . Mutassák meg, hogy az (1) felület kanonikus alakja így 

néz ki 
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31. Pontos euklideszi tér 

Legyen  nem üres halmaz, az elemeit pontoknak fogjuk nevezni,  euklideszi tér. Az 

 halmazt az  euklideszi térrel asszociált pontos euklideszi térnek nevezzük, ha minden rendezett 

 pontok párjára az -ből értelmezett egy  vektor az -ből, és kielégítődnek a következő 

feltételek: 

1) ; 

2) minden  pontra és minden  vektorra létezik egy olyan  pont, hogy 

. 

Az  és  pontokat megfelelően kezdő és vég pontjainak nevezzük az  vektornak.  

Legyen  pontos euklideszi tér, asszociálva az euklideszi  térrel. Az  pontok 

közötti  távolságnak az  vektor  normáját nevezzük (

skaláris szorzata az  vektoroknak). Legyen  valós pozitív szám. Az  sugarú gömbnek 

az  középponttal az összes olyan  pont halmazát nevezzük, melyekre . A 

 pontok részhalmazát tartománynak nevezzük, ha minden  pont a -hez tartozik hozzá 

bizonyos gömbbel együtt, melynek középpontja az  pontban található. 

Pontos euklideszi teret, mely asszociált az -dimenziós euklideszi  térrel, -dimenziós 

pontos térnek fogjuk nevezni. Jelölése  

Legyen  -dimenziós pontos tér. Az  koordinátarendszer az  térben 

meghatározodik az  pont megadásával (a rendszer kezdete) és az  bázissal az -

ben (koordináta bázisrendszer). Ha az  bázis ortonormált, akkor az  koordi-

nátarendszert Descartes koordinátarendszernek nevezzük. 

Legyen  koordinátarendszer az  térben és  tetszőleges pont az -böl. Az 

 vektor koordinátáit az  bázisban az  pont koordinátáinak nevezzük az  

koordinátarendszerben. Legyen  pontok a megadott koordiná-

tákkal az  rendszerből és  az  vektor koordinátái az   

bázisban. 

1. gyakorlat.   Mutassák meg, hogy 
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a)  

b) 

 

Gram mátrix eleme az  vektorrendszerben ; 

c) ha  Descartes koordinátarendszer, akkor 

 

Legyen új koordinátarendszer,   átmeneti mátrix az  bázisból 

az  bázisba az  térben, tetszőleges pont az -ből,  az  pont 

koordinátái az  rendszerben,  az  pont koordinátái az  

rendszerben és  az új  kezdet koordinátái az  rendszerben. 

2. gyakorlat.   Mutassák meg, hogy 

 

Affin leképezések. Az  leképezést az  tér affin átalakításának nevezzük, ha kielégül a 

feltétel: 

 

Legyen  affin átalakítás,  tetszőleges vektor az -böl,  tetszőleges pont az 

-böl és  olyan pont az -böl, hogy . Az  vektor nem függ az  pont 

kiválasztásától. Behelyettesítjük az . Megkapjuk az  az  

tér leképezését saját magára. 

3. gyakorlat.   Mutassák meg, hogy  lineáris operátor az  térben. 

Legyen  affin leképezés,  koordinátarendszer az -ben, 

az  lineáris operátor mátrixa az  bázisban az  térben és az 

  képének koordinátái. 
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4. gyakorlat.   Mutassák meg, ha ,  az  és  pontok koordinátái az 

 rendszerben, akkor 

 

Legyen  az  rendszer affin átalakítása és  az  operátor mátrixa bizonyos 

bázisban az -ben. Az  affin leképezés determinánsának nevezzük a  mátrix  

determinánsát. 

Legyen tetszőleges vektorrendszer az  térben, 

{

s

i

iia
1

 

-dimenziós paralelepipedon az  rendszeren. Legyen tetszőleges pont. A 

 halmazát minden olyan  pontnak az -böl, hogy , -dimenziós 

paralelepipedonnak nevezzük  csúccsal, mely az  vektorrendszerre van húzva. A 

 paralelepipedon térfogatának nevezzük a  paralelepipedon térfogatát. 

5. gyakorlat. Legyen affin átalakitás,  -dimenziós paralele-

pipedon az  vektorrendszeren az  térben és  ennek a paralelepipe-

donnak a képe  leképezésen. Mutassák meg, hogy 

1) ; 

2)  

Megoldás. 2). Megvizsgáljuk az  kanonikus bázist az  térben. Ebben a bázisban a 

vektorok koordinátái egybeesnek a megfelelő komponenseivel ezeknek a vektoroknak. Legyen  

az  lineáris operátor mátrixa az  bázisban. A vektor komponenseinek oszlopa  

egyenlő a  mátrix szorzatával az  vektor komponenseinek oszlopára  Ebből 

következik, hogy a  mátrix, amely az  vektorok komponenseiből áll, egyenlő 

, ahol  mátrix az  vektorok komponenseiből áll. Akkor  és lásd 

tovább a 3. következményt a 22. fejezetből. 

Differenciálható leképezések. A továbbiakban rögzítjük az  koordinátarendszert 

 kezdőponttal és az -ből vett  kanonikus bázissal mint annak koordinátabázisát. 

Legyen bizonyos tartomány az -ben. Az  függvénynek tekintjük az -töl 

az  pontban. Az  leképezést differenciálható leképezésnek 
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nevezzük, ha léteznek  folytonosan differenciálható függvények : , olyanok, hogy 

az  pont koordinátái egybeesnek az -el. Legyen differenciális 

leképezés és . 

Az  leképezés 

 

mátrixát Jacobi-mátrixnak nevezzük az  pontban. Az  lineáris operátort, melynek 

mátrixa az  bázisban egybeesik a Jakobi mátrixszal, deriváltjának nevezzük az   leképe-

zésnek az  pontban. A  determinánst (a Jacobi-mátrixnak) az  leképezés Jacobi-determinán-

sának nevezzük az  pontban. Legyen vektor, melynek komponensei az 

 koordináták differenciáljai. Az  leképezés  differenciáljának  az  pontban a 

 vektorképet nevezzük. 

Legyen affin átalakítás, amely megfelelteti az  pontnak, melyre , olyan  

pontot, melyre . Akkor az összes  pontra, melyek közelítenek az -hoz, az   

elég közeli lesz az  ponthoz. Másképp kifejezve, az  differenciálható leképezés lokálisan affin 

leképezés. A  térfogat differenciál elemének a  paralelepidon térfogatát 

nevezzük. Ha  akkor .  

6.gyakorlat. Legyen  tartomány az -ben és olyan differenciálható leképezés, 

hogy a Jacobi-determináns  minden  pontban. Legyen integrál 

függvény az -ben. Mutassák meg, hogy  

Megoldás. Legyen  és  megfelelő affin átalakítás. Akkor 

 

Lefedjük a  tartom  véges számú  alaku paralelepidonnal. Amennyi-

ben  kölcsönösen egyértelmű leképezés, akkor ezeknek a paralelepipedonoknak a képei lefedik  

az  tartományt. Akkor az az integrális összeg tagja a következő integrálnak 
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32. A lineáris algebra módszereinek felhasználása  

a differenciális egyenletek elméletében 

Legyen az  egyenes intervalluma, valós lineáris tér az  intervallum végtelenül 

differenciálható függvényeinek, 

 

 az  tartomány függvényeinek komplex értékű tere. 

Bevezetjük az  és  terek következő operátorait: 

1)  differenciálóság operátora:  

 

2) egységoperátor:    

3)  

4) a  és  operátorok: 

 

Legyen  többtag a  ismeretlentől a 

 mező fölött. Akkor a 

 tér lineáris operátora: 

 

ahol -dik deriváltja a  függvénynek  

1.gyakorlat. Legyen az  polinom összes gyöke megfelelően  multiplici-

tással. Mutassák meg, hogy . 

2.gyakorlat.  Mutassák meg, hogy ha a polinom valós együtthatókkal rendelkezik, akkor a  és 

 kommutálnak az  operátorral a  térben. 

Bevezetjük az integrálás operátorait. Legyen adva, hogy a  „operátor” megfelelteti az  

függvénynek a  függvények osztályát. Feltesszük, hogy a  szintén hat a  tér 

elemeire: 
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3.gyakorlat. Legyen az összes állandó függvény altere a  térben. 

Mutassák meg, hogy a p lineáris leképezése a  térnek a  faktortérbe. 

Minden egyes  megjelöljük -n keresztül olyan „operátort”, melyre 

 

Legyen  és  egy az  függvény primitívjei közül. 

Akkor 

 

és lehet a -re nézni, mint olyan  változós függvényre, hogy az lineárisan függő a c 

komplex paramétertől. Feltesszük, hogy az ilyen függvények a -be tartoznak. Ez lehetőséget ad 

arra, hogy felhasználjuk a  és  operatorok különböző szorzásait. 

4.gyakorlat. Legyen lineáris burok a -ben, mely az  függvényre van 

húzva. Mutassák meg, hogy  lineáris leképezése a  tereknek. 

5.gyakorlat. Bizonyítsák be a következő tulajdonságait a  és  leképezéseknek  

1) ; 

2) 
1

0

n

j

ahol a szorzás operátora a  változora; 

tetszöleges komponensek a -böl). (Másképp 

kifejezve,   lineáris leképzése a -nek a  faktortérbe a  

lineáris burok által, mely rá van húzva az   függvényekre; 

4) ; 

5) ; 

6) ; 

7) ; 
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8)  lineáris leképzése a . 

Az 5. gyakorlat 5. pontjában az alítódik, hogy a operátor jobb inverze a  operátornak 

. Legyen 

 

többtag a  ismeretlentől a  mezőn és  az összes gyöke ennek a többtagnak. Akkor 

 és . Bevezetjük az  jelölést. Elnevezzük 

az -t jobb inverzének az  operátornak. 

6.gyakorlat.  Mutassák meg, hogy az  

 

Észrevesszük, hogy az -ra tekinthetünk, mint  olyan függvényre a -től, ami függ az  állandó 

 paraméterektől. A másik oldalról  altérnek tekinthetjük a -ben, amely a 

következő függvény típusokkal van generálva:  egész, nem negatív szám). A 6. 

gyakorlat megmutatja, hogy az  operátor átalakít minden egyes függvényt  az 

 altér szerinti  mellékosztályba. 

Felhasználhatóság a differenciálegyenletekhez. Valós, lineáris -ed fokú differenciálegyenlet 

állandó együtthatokkal a következő alakot veszi fel: 

 

ahol ismeretlen függvény a -ből (vagy az -ből), ismert állandó számok, 

ismert függvény. Bevezetjük az operátort 

 

A differenciálegyenlet a következő alakot kapja:  

7.gyakorlat. Legyen  jobb inverze az  operátornak. 

Mutassák meg, hogy 

1) általános megoldása az   egyenletnek:   alakot veszi 

fel; 
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2) ha  és , akkor az egyenlet általános megoldása  

az  térben az alakja  ahol általános megoldása ennek az 

egyenletnek a  térben. 

Megoldás 2). Legyen  az  megoldása a  térben. Úgy, mint az  

operátor, kommutál a  operátorral és , akkor  megoldása az 

 egyenletnek. 

Lineáris differenciális egyenletrendszer. Tetszőleges valós lineáris differenciális egyenletrendszer 

 ismeretlen  függvénytől  a  térben (vagy az -ben) felírható az  alakban, 

ahol -méretü mátrix, melynek elemei polinomok a  operátortól a  mezőn (vagy az  

mezőn), 

 

 az ismeretlen függvények oszlopa,  az ismert függvények oszlopa). 

Ennek az egyenletrendszernek a megoldásához felhasználjuk a -mátrix elméletét az  mező 

felett (  vagy ), kicserélve a   ismeretlent a  operátorra. Felidézzük, hogy a négy-

zetes  -mátrixot unimoduláris  mátrixnak nevezzük, ha  

Léteznek unimoduláris  és -mátrixok, olyanok, hogy az  mátrixsznak kanonikus 

alakja 

, 

ahol 

 

 -rendü egységmátrix,  nem null és nem az egység elem osztói az  -

mátrixnak. Akkor a rendszer  átalakul a következő rendszerbe: 
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ahol 

 

Ha  és a függvények közül  van legalább egy nem null, 

akkor az adott differenciális egyenletrendszernek nincs megoldása. Más esetben a rendszernek van 

megoldása. Ahhoz, hogy megtálaljuk, először meg kell találnunk az  függvényeket. 

Akkor  ahol 

 

az adott differenciális egyenletrendszer megoldása lesz. 
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MAGYAR-UKRÁN MATEMATIKAI SZÓTÁR 

 

A 

 

alak вигляд 

algoritmus алгоритм 

altér підпростір 

lineáris  ~ лінійний підпростір  

annulátor анулятор  

átalakitás перетворення 

affin ~ афінне перетворення 

elementáris  ~  елементарне перетворення 

axióma аксіома 

 

B 

 

bázis базис 

kanonikus  ~  канонічний базис 

lineáris tér ~ a базис лінійного простору 

normalizált ~ нормований базис 

ortonormált ~ ортонормований базис 

tér ~ a базис простору 

bilineáris forma білінійна форма 

burok  оболонка 

lineáris  ~ лінійна оболонка 

 

D 

 

determináns визначник, детермінант 

karakterisztikus ~  характеристичний визначник 
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mátrix ~ a визначник матриці  

differenciál диференціал 

dimenzió розмірність  

tér ~ja розмірність простору 

direkt összeg пряма сума 

 

H 

 

halmaz множина 

rész~ підмножина 

zárt  ~ замкнена множина 

henger циліндр 

eliptikus ~ еліптичний циліндр 

hiperbolikus ~ гіперболічний циліндр 

parabolikus ~ параболічний циліндр 

hiperbolaid гіперболоїд 

együregű ~ однопорожнинний гіперболоїд 

kétüregű ~ двопорожнинний гіперболоїд 

 

K 

 

kép образ 

ős~ , inverzképp, eredeti прообраз 

komplementer, kiegészítés  доповнення 

algebrai ~  алгебраїчне доповнення 

ortogonális ~ ортогональне доповнення 

konjugált спряжений 

komplex ~ комплексно спряжений 

kónusz конус 

kritérium критерій 
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Sylvester ~ критерій Сильвестра 

kölcsönösen взаємно 

~ egyértelmű, bijektív взаємно однозначний 

kvadratikus forma квадратична форма 

indefinit ~  знакозмінна квадратична форма 

negatív definit ~ від’ємно визначена квадратична форма 

pozitív definit ~  додатньо визначена квадратична форма 

 

L 

 

leképezés відображення  

homomorf ~ гомоморфне відображення 

inverz ~ обернене відображення 

izomorf ~ ізоморфне відображення 

lineárisan  лінійно  

~  összefüggő rendszer лінійно залежна система 

~  független rendszer лінійно незалежна система 

 

M 

 

mag ядро 

mátrix  матриця  

adjungált ~ спряжена матриця 

átalakítás ~a  матриця перетворення 

diagonális~, átlós ~ діагональна матриця  

egység  ~  одинична матриця  

elfajuló  ~ вироджена матриця 

háromszög alakú ~  трикутна матриця 

hermitikus ~ ермітова матриця   

inverz  ~  обернена матриця 
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Jacobi ~ матриця Якобі 

karakterisztikus ~  характеристична матриця 

kibővített  ~  розширена матриця 

~ mérete розмірність матриці 

~ nyoma слід матриці 

n-ed rendű  ~  матриця n-го порядку 

négyzetes ~ квадратна матриця 

nem szinguláris ~ , nem elfajuló  ~  невироджена матриця  

null  ~   нульова матриця 

~  rangja   ранг матриці  

~  sajátértéke власне значення матриці 

~  sajátvektora  власний вектор матриці 

téglalap alakú ~  прямокутна матриця  

transzponált  ~  транспонована матриця 

unitér ~ унітарна матриця 

mátrixinvertálás   обернення матриці 

megoldás  розв’язок 

általános  ~  загальний розв’язок 

fundamentális  ~  фундаментальний розв’язок 

partikuláris ~  частинний розв’язок 

megoldhatatlan  нерозв’язний 

megoldható  розв’язний 

mellékosztály суміжний клас 

mező поле 

moduló m-maradékosztály клас лишків за модулем m 

minor, aldetermináns  мінор 

bázis ~  базисний мінор 

fő ~  головний мінор 

művelet операція 
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N 

 

normál нормальний    

~  alak, forma нормальна форма 

Frobeniusz-féle ~ forma нормальна форма Фробеніуса 

Jordan-féle  ~ forma  нормальна форма Жордана 

 

O 

 

operátor оператор 

inverz  ~ обернений оператор 

normál  ~  нормальний оператор 

lineáris  ~  лінійний оператор  

~  spektrum спектр оператора 

önadjungált ~ самоспряжений оператор 

szimetrikus  ~  симетричний оператор 

ortogonalizáció  ортогоналізація 

~  eljárás, folyamat  процес ортогоналізації 

osztály клас 

~ képviselője представник класу 

 

P 

 

parabolaid параболоїд 

hiperbolikus ~ гіперболічний параболоїд 

polinom многочлен, поліном 

felbonthatatlan  ~   нерозкладний многочлен 

~  fokszáma степінь полінома 

irreducibilis  ~  незвідний многочлен 
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karakterisztikus  ~ характеристичний многочлен 

R 

 

rendszer  система 

algebrai  ~  алгебраїчна система 

egyenlet  ~  система рівнянь 

fundamentális megoldások  ~ e  фундаментальна система розв’язків 

homogén lineáris egyenlet~  однорідна система рівнянь 

inhomogén lineáris egyenlet~ система лінійних неоднорідних рівнянь 

koordináta  ~  система координат 

ortogonális  ~  ортогональна система 

ortonormált  ~  ортонормована система 

 

S 

 

szignum сигнатура 

szimmetrikus симетричний 

ferdén ~ кососиметричний 

szorzat  добуток 

Descartes ~  декартів добуток 

direkt ~  прямий добуток 

skaláris ~  скалярний добуток 

vegyes  ~ мішаний добуток  

vektor  ~  векторний добуток 

 

T 

 

tér  простір 

adjungált tér спряжений простір 

~  dimenziója  розмірність простору 
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euklideszi  ~  евклідів простір 

faktor-~ фактор простір 

lineáris  ~  лінійний простір  

normalizált  ~  нормований простір 

primőr lineáris  ~ примарний лінійний простір 

uni~ унітарний простір 

vektor  ~  векторний простір 

véges dimenziójú  ~  скінченновимірний простір 

végtelen dimenziójú  ~  нескінченновимірний простір 

transzformáció перетворення 

triviális тривіальний 

~ altér тривіальний підпростір 

tulajdonság властивість 

reflexivitás ~ властивість рефлексивності 

szimmetria ~ властивість симетрії 

tranzitivitás ~ властивість транзитивності 

 

V 

 

vektor вектор 

bázis  ~  базисний вектор 

egység ~  одиничний вектор 

~  normája  норма вектора 

normalizált  ~  нормований вектор 

oszlop ~  вектор-стовпець 

~  rendszer  система векторів 

sor ~  вектор-рядок 

vetület  проекція 
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