
Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania.
Zakładam, że przestrzeń którą nazywasz “IR4” to po prostu 4-wymiarowa przestrzeń liczb rze-
czywistych. Ale nie jest to takie ważne.

Zadanie.
Czy następujące zbiory są podprzestrzeniami liniowymi przestrzeni R4 :
(a) f(x, y, z, w) : x = yg
(b) f(x, y, z, w) : z = 0g
(c) f(x, y, z, w) : x+ y ? 4g <— nie znam symbolu podobnego do ⇁
(d) f(x, y, z, w) : x = y ∨ z = 0g

W Twoim poprzednim zadaniu Werner stosował metodę wyznaczników do sprawdzenia, czy
podane wektory tworzą bazę wR3. Tu się niestety tak nie da, bo podprzestrzenie mają wymiary
mniejsze niż R3. Użyjemy innego określenia:
W N-wymiarowej przestrzeni układ N wektorów {−→e 1,−→e 2, ...,−→e N} tworzy bazę tej przestrzeni
o ile wektory te są liniowo niezależne, a to oznacza, że wektorowe równanie (gdzie liczby ai
należą do R)

a1
−→e 1 + a2−→e 2 + ...+ aN −→e N = 0 (1)

jest spełnione jedynie gdy a1 = a2 = ... = aN = 0.
Zauważ, że oznacza to, że żadnego z wektorów {−→e i} nie da się “skombinować” z sumy pozo-
stałych wektorów mnożąc je przez współczynniki aj.
Aby pokazać, że zbiór jest podprzestrzenią liniową robimy tak:

– znajdujemy wymiar D tej podprzestrzeni i wektory bazy w ilości D. można “zgadywać”
kandydatów na te wektory, co w tym złego ??

– pokazujemy, że każdy punkt w zbiorze da się przedstawić jako liniowa kombinacja wek-
torów bazy

– sprawdzamy (ważne!) czy każda liniowa kombinacja wektorów bazy należy do naszego zbioru.
To nie jest to samo, co poprzedni punkt !

Tyle teorii, przechodzę na następną stronę aby obliczenia były na jednej stronie.



(a)
Geometria: jeśli warunek x = y byłby spełniony na 2-wymiarowej płaszczyźnie XY, to przedsta-
wia on linię prostą, która znakomicie jest podprzestrzenią liniową. W przestrzeni 3-wymiarowej
XYZ ten warunek wyznacza płaszczyznę prostopadłą do XY (to jakby linię x = y przesunąć
równolegle do osi Z). Też podprzestrzeń liniowa. Spodziewamy się, że w R4 podany warunek
też wyznaczy liniową podprzestrzeń.

Wektory spełniające podany warunek mają postać: −→v = [x, x, z, w] ∈ R4 ∈, gdzie zmienne
(x, z, w) należą do R. Trzy niezależne zmienne sugerują 3-D podprzestrzeń. Zgadujemy sen-
sowne wektory bazy tej podprzestrzeni:

−→e 1 = [1, 1, 0, 0]; −→e 2 = [0, 0, 1, 0]; −→e 3 = [0, 0, 0, 1]; (2)

“Na oko” widać, że są to niezależne wektory.. Dowodzimy ich niezależności liniowej. Jeśli ma
być spełnione równanie:

a1 [1, 1, 0, 0] + a2 [0, 0, 1, 0] + a3 [0, 0, 0, 1] = [0, 0, 0, 0] (3)

to liczby a1, a2, a3 pfowinny być zerami. no i są, porównując “po współrzędnych” prawą i lewą
stronę w równaniu (3) dostajemy:

1a1 + 0a2 + 0a3 = 0
0a1 + 1a2 + 0a3 = 0
0a1 + 0a2 + 1a3 = 0

zatem a1 = a2 = a3 = 0

Pokazujemy teraz, że każdy wektor należący do zbioru z zadania da się przedstawić jako liniowa
kombinacja wektorów bazy, czyli że zachodzi:

[x, x, z, w] = a1 [1, 1, 0, 0] + a2 [0, 0, 1, 0] + a3 [0, 0, 0, 1] = [a1, a1, a2, a3]

Wystarczy wybrać liczby: a1 = x, a2 = z, a3 = w, czyli twierdzenie jest prawdziwe.

Dowodzimy, że dowolna liniowa kombinacja wektorów bazy nie wyprowadza poza zbiór z za-
dania. Bierzemy dowolne liczby a1, a2, a3 ∈ R i tworzymy kombinację liniową:

−→v = a1−→e 1 + a2−→e 2 + a3−→e 3 = a1 [1, 1, 0, 0] + a2 [0, 0, 1, 0] + a3 [0, 0, 0, 1] = [a1, a1, a2, a3]

Wektor −→v spełnia warunek x = y (pierwsze dwie współrzędne równe) czyli należy do podanego
w zadaniu zbioru.

Wobec tego: Podany zbiór jest podprzestrzenią liniową w R4

(b)
(b) f(x, y, z, w) : z = 0g
Geometria: W sposób oczywisty jest to “obcięcie” jednego wymiaru. Analogia w 3-D: Ten
warunek sprowadza 3-wymiarową przestrzeń do płaszczyzny XY, a jest to znakomita liniowa
podprzestrzeń.

Odpowiedź: To jest liniowa podprzestrzeń o wymiarze 3.

Wektory bazy:

−→e 1 = [1, 0, 0, 0]; −→e 2 = [0, 1, 0, 0]; −→e 3 = [0, 0, 0, 1]; (4)

No i dalej udowadniamy jak w przykładzie (a) że każdy wektor ze zbioru da się przedstawić
jako kombinacja liniowa wektorów bazy, i że kombinacja liniowa wektorów bazy zawsze należy
do podanego zbioru. To juz umiesz, prawda ?



Najpierw przykład (d) bo jest prosty.

(d)
Zbiór z zadania jest sumą zbiorów z przykładów (a) i (b). Pokazujemy, że nie jest to podprze-
strzeń liniowa. Dowód:

Jeżeli ten zbiór byłby liniową podprzestrzenią to suma dwóch wektorów należących do zbioru
także należy do niego. Weźmy następujące dwa wektory z R4 :

−→v 1 = [1, 1, 1, 0]; −→v 2 = [1, 2, 0, 0] zatem −→v = −→v 1 +−→v 2 = [2, 3, 1, 0]

Wektor −→v 1 należy do zbioru, bo x = y = 1. Podobnie wektor −→v 2 należy do zbioru gdyż z = 0.
Ale wektor −→v nie należy do zbioru, gdyż ani nie jest spełnione x = y, ani nieprawda, że
z = 0. Koniec kontrprzykładu i dowodu.

(c)
Niestety nie znam symbolu podobnego do ⇁ i nie wiem, o co Ci chodzi. Załóżmy, że chodzi
o nierówność (a mnie się źle wyświetliło na ekranie), czyli taki podzbiór:
f(x, y, z, w) : x+ y 6= 4g

Pokazujemy, że nie jest to podprzestrzeń liniowa. Dowód:

Bierzemy, jak w przykładzie (d), dwa wektory i ich sumę. Ta suma powinna należeć do zbioru.

−→v 1 = [2, 0, 0, 0]; −→v 2 = [0, 2, 0, 0] zatem −→v = −→v 1 +−→v 2 = [2, 2, 0, 0]

Oczywiście−→v 1 i−→v 2 są elementami zbioru, ale−→v już nie, gdyż 2 + 2 = 4. Koniec kontrprzykładu
i dowodu.

W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.

Pozdrowienia - Antek


