
Tom Lindstrøm 10/5, 2006:

MAT 1110: Bruk av redusert trappeform

I Lays bok brukes den reduserte trappeformen til matriser til å løse en rekke
problemer knyttet til ligningssystemer, lineærkombinasjoner, lineær uavhengig-
het, injektivitet, surjektivitet osv. Dette stoffet er egentlig ikke vanskelig, men
man kan lett miste oversikten fordi det er s̊a mange ting som ligner p̊a hverandre
uten nødvendigvis å være helt like. Som ellers i matematikk er det viktig å forst̊a
de grunnleggende idéene; satser man p̊a pugg isteden, g̊ar man seg fort vill i de
forskjellige variantene. Hensikten med dette notatet er å gi en liten oversikt som
forh̊apentligvis gjør det lettere å finne ut hvordan ting henger sammen.

Notatet er ikke ment som en erstatning for læreboken. Det forutsetter at
du har forst̊att hvordan man bruker den reduserte trappeformen til å finne alle
løsningene til et ligningssystem slik denne metoden er beskrevet i seksjon 1.2 i
Lays bok. Mange av de begrunnelsene jeg gir i notatet, er ikke fullstendige bevis,
men kjappe henvisninger til hovedgrunnen for at p̊astanden er riktig. Fulle bevis
finner du hos Lay.

En liten formaning til slutt: Ikke bruk dette notatet som krykke! Dersom
du etter å ha løst en del oppgaver, fortsatt sl̊ar opp i notatet gang p̊a gang, s̊a
bruker du det galt! Alt som st̊ar her, bygger p̊a to grunnleggende observasjoner
(nemlig hva det betyr å ha et pivotelement i en rad, og hva det betyr å ha et
pivotelement i en søyle), og n̊ar du har gjort deg skikkelig kjent med dem, kan
(og bør!) du kaste dette dokumentet i papirkurven.

Notasjon

Gjennom hele notatet er A en m× n-matrise og b en vektor i Rm med kompo-
nenter henholdsvis

A =


a11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n

...
... · · ·

...
am1 am2 · · · amn

 og b =


b1

b2

...
bm


Søylene i A betegner vi med a1, a2, . . . , an, og vi lar [A,b] = [a1,a2, . . . ,an,b]
være den utvidete matrisen til A. Vi er som regel p̊a jakt etter en vektor

x =


x1

x2

...
xn


i Rn som er løsning til et eller annet problem som involverer A og b.

Vær oppmerksom p̊a at utgangspunktet i de forskjellige problemstillingene
varierer. Noen ganger er det naturlig å starte med matrisen A og s̊a danne
vektorene a1, a2, . . . , an, andre ganger er det vektorene a1, a2, . . . , an som er
naturlig gitt, og vi setter dem sammen til matrisen A for å løse det problemet
vi er interessert i.
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Kapittel 1

I første kapittel av Lays bok spiller ligningssystemer en sentral rolle. Det er tre
forskjellige m̊ater å skrive opp nøyaktig det samme systemet p̊a. Det er viktig
å kjenne alle tre m̊atene for de dukker naturlig opp i ulike sammenhenger.

1. Det lineære ligningssystemet: Her skal vi finne x =


x1

x2

...
xn

 slik at

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2

...
...

...
...

...
...

am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm

2. Vektorligningen: Her skal vi finne x =


x1

x2

...
xn

 slik at

x1a1 + x2a2 + · · ·+ xnan = b

3. Matriseligningen: Her skal vi finne x =


x1

x2

...
xn

 slik at

Ax = b

Det er viktig å forst̊a at lineære ligningssystemer, vektorligninger og matrise-
ligninger bare er tre forskjellige måter å formulere det samme problemet p̊a. Jeg
vil ofte referere til dette problemet som “ligningen Ax = b” siden det er denne
formuleringen som tar minst plass.

Eksistens av løsninger

Her er det to grunnleggende spørsm̊al: N̊ar har ligningssystemet Ax = b en
løsning for en bestemt b, og n̊ar har ligningssystemet en løsning uansett hvilken
b vi bruker?

1. Løsning for en bestemt b: Her m̊a vi se p̊a den reduserte trappeformen til
den utvidete matrisen [A,b]. Hvis denne har en rad p̊a formen [0, 0, 0, . . . , 0, b̂j ]
der b̂j 6= 0 (dvs. en rad med pivotelement i søylen til b), s̊a har ligningen ingen
løsning, ellers har den minst én løsning. (Begrunnelse: En rad av denne typen
tilsvarer en ligning 0x1 + 0x2 + · · ·+ 0xn = b̂j som er umulig å oppfylle. Se Lay,
side 24, for mer informasjon).

2. Løsning for enhver b: Her er det nok å se p̊a den reduserte trappeformen
til den opprinnelige matrisen A. Dersom alle rader har et pivotelement, har

2



ligningen Ax = b løsninger for alle b, hvis ikke finnes det b’er der ligningen
ikke har løsninger. (Begrunnelse: Dersom A har en rad uten pivotelement (dvs.
at alle elementene i denne raden blir null i den reduserte trappeformen), kan vi
alltid finne en b som ikke f̊ar en null i denne raden n̊ar vi reduserer [A,b]. Se
beviset for Theorem 4 p̊a side 46 i Lay for mer informasjon.)

Entydighet av løsninger

Vi antar n̊a at vi vet at Ax = b har minst én løsning (se forrige avsnitt), og at
vi ønsker å vite om dette er den eneste. Vi ser p̊a den reduserte trappeformen
til A. Dersom alle søyler er pivotsøyler, har ligningssystemet en entydig løsning,
hvis ikke finnes det uendelig mange. (Begrunnelse: Dersom vi har en søyle uten
pivotelementer, kan vi velge den tilhørende variabelen fritt. Det gir uendelig
mange løsninger. Se Lay, side 24, for mer informasjon.)

Lineærkombinasjoner

Her er det igjen to grunnleggende spørsmål: Kan en gitt vektor b skrives som
en lineærkombinasjon av a1, a2, . . . ,an, og kan en hvilken som helst vektor b
skrives som en lineærkombinasjon av a1, a2,. . .an?

1. Er en gitt vektor b en lineærkombinasjon av a1, a2,. . . , an? Spørsmålet her
er om vi kan finne x1, x2, . . . , xn slik at

x1a1 + x2a2 + · · ·+ xnan = b

Dette er ligningen Ax = b skrevet p̊a vektorform, s̊a vi har akkurat samme
problemstilling som under punktet “Eksistens av løsninger” ovenfor. Løsningen
er derfor den samme: b er en lineærkombinasjon av a1, a2, . . . , an hvis og bare
hvis ingen rad i den reduserte trappeformen til [A,b] ser ut som [0, 0, 0, . . . , 0, b̂j ]
med b̂j 6= 0.

2. Er enhver b en lineærkombinasjon av a1, a2,. . . , an? (Det vil si: utspenner
a1, a2, . . .an hele Rm?) Som vi s̊a i punkt 1), er dette samme problemstilling
som under punkt 2 av “Eksistens av løsninger”, og svaret må derfor være det
samme: Dersom alle radene i A har et pivotelement, kan enhver vektor i Rm

skrives som en lineærkombinasjon av a1, a2,. . . , an, ellers ikke.

Lineær uavhengighet

Husk at a1, a2,. . . , an er lineært uavhengige dersom

x1a2 + x2a2 + · · ·+ xnan = 0

bare er oppfylt n̊ar x1 = x2 = · · · = xn = 0. Dette er det samme som at
ligningen Ax = 0 har en entydig løsning. Ifølge avsnittet om entydighet ovenfor
skjer dette n̊ar alle søylene i A er pivotsøyler (slik at vi ikke har noen frie variable
å spille p̊a). Konklusjonen blir alts̊a at a1, a2,. . . , an er lineært uavhengige hvis
og bare hvis A har et pivotelement i hver søyle.
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Basis

Vektorene a1, a2,. . . , an danner en basis for Rm dersom de b̊ade utspenner
hele Rm og er lineært uavhengige. I følge avsnittet om lineærkombinasjoner må
alle rader i A være pivotrader dersom a1, a2,. . . , an skal utspenne hele Rm, og
ifølge avsnittet om lineær uavhengighet må alle søyler i A være pivotsøyler for
at vektorene skal være lineært uavhengige. I en basis er det derfor pivotelemen-
ter i alle rader og alle søyler, og det medfører at m = n og at den reduserte
trappeformen er identitetsmatrisen I.

Surjektivitet

Lineæravbildningen T : Rn → Rm er surjektiv (eller p̊a) dersom det for hver
y ∈ Rm finnes minst én x ∈ Rn slik at T (x) = y. Hvis A er matrisen til T ,
er dette ekvivalent med at ligningen Ax = y har en løsning for alle y. Ifølge
avsnittet om eksistens av løsninger ovenfor, betyr dette at alle radene i A m̊a
være pivotrader.

Injektivitet

Lineæravbildningen T : Rn → Rm er injektiv (eller en-til-en) dersom det for
hver y ∈ Rm finnes høyst én x ∈ Rn slik at T (x) = y. Hvis A er matrisen til T ,
er dette ekvivalent med at ligningen Ax = y har høyst én løsning. Dette skjer
n̊ar alle søylene til A er pivotsøyler for da har vi ingen frie variable å spille p̊a.

Bijektivitet

En avbildning kalles bijektiv dersom den er b̊ade injektiv og surjektiv. Dette
betyr alts̊a at for hvert element y ∈ Rm finnes det nøyaktig én x ∈ Rn slik at
T (x) = y. Hvis lineæravbildningen T : Rn → Rm er bijektiv, m̊a den tilhørende
matrisen b̊ade ha pivotelementer i alle rader og i alle søyler (se beskrivelsene av
surjektivitet og injektivitet ovenfor). Det betyr at n = m og at den reduserte
trappeformen til A er identitetsmatrisen I. (Sammenlign med kravet til basis
ovenfor).

Oppsummering

Hvis du kikker gjennom punktene ovenfor, vil du se at noen hovedsakelig dreier
seg om pivotelementer i rader, mens andre først og fremst dreier seg om pivot-
elementer i søyler (og noen om begge deler!) Her er en liten oversikt:

Pivotelementer i rader er viktig for: eksistens av løsninger, lineærkombinasjoner,
surjektivitet

Pivotelementer i søyler er viktig for: entydighet av løsninger, lineær uavhengig-
het, injektivitet

Pivotelementer i b̊ade rader og søyler er viktig for: basiser, bijektivitet
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Kapittel 2

Vi skal n̊a se nærmere p̊a det stoffet fra kapittel 2 hos Lay som er pensum i
MAT 1110, dvs. seksjonene 2.1-2.3 og 2.8-2.9.

Inverse matriser

En n×n-matrise A kalles inverterbar dersom det finnes en n×n-matrise B slik at
AB = BA = I (det viser seg at hvis vi har den ene av likhetene AB = I, BA =
I, s̊a er den andre automatisk oppfylt, se Lays bok, side 130). I s̊a fall kaller vi
B den inverse matrisen til A og skriver B = A−1. Matrisen A er inverterbar
hvis og bare hvis den reduserte trappeformen til A er identitetsmatrisen I. Vi
kan finne den inverse matrisen til A ved å radredusere den utvidede matrisen
[A|I] slik at den f̊ar formen [I|B] (se eksempel 7 p̊a side 124 hos Lay). Da er
B = A−1. Husk ogs̊a regneregelen (AB)−1 = B−1A−1.

Underrom

Et underrom av Rn er en delmengde H av Rn som oppfyller disse tre kravene:

(i) 0 ∈ H
(ii) Hvis u, v ∈ H, s̊a er u + v ∈ H
(iii) Hvis u ∈ H, s̊a er cu ∈ H for alle tall c ∈ H

Vi sier at en mengde v1, v2, . . . , vm av vektorer i H generer (eller utspenner)
H dersom enhver v ∈ H kan skrives som en lineærkombinasjon av v1, v2, . . . , vm.
En lineært uavhengig mengde som utspenner H, kalles en basis for H. Alle
basiser for et underrom har samme antall elementer, og dette antallet kalles
dimensjonen til underrommet (har H en basis best̊aende av v1, v2, . . . , v17, m̊a
H alts̊a ha dimensjon 17).

Søylerom og nullrom

Til en m× n-matrise A = [a1,a2 . . . ,an] finnes det to naturlige underrom:

Søylerommet: H = {x1a1 + x2a2 + · · · + xnan|x1, x2, . . . , xn ∈ R} (dvs. alle
lineærkombinasjoner av søylene i A).

Nullrommet: H = {x ∈ Rn|Ax = 0}.

Legg merke til at søylerommet til A er et underrom av Rm mens nullrommert
er et underrom av Rn. Dimensjonen til søylerommet kalles rangen til matrisen,
mens dimensjonen til nullrommet ofte kalles nulliteten. Rangteoremet (Lay s.
178) sier at rangen til A pluss nulliteten til A alltid er lik n (dvs. lik antall søyler
i A). Med symboler:

Rank(A) + Nul(A) = n

Det er lett å finne en basis for søylerommet: Teorem 14 p̊a side 172 i Lay sier
nemlig at pivotsøylene i A danner en basis for søylerommet. For å finne en basis
for søylerommet til A, skriver du derfor A p̊a redusert trappeform, plukker ut
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pivotsøylene, og finner frem til de tilsvarende søylene i den opprinnelige matrisen
A (du må ikke bruke søylene fra den reduserte trappeformen — det blir galt!).

Det er litt verre å finne en basis for nullrommet, men ikke s̊a veldig ille: Hvis
du skriver løsningene til Ax = 0 p̊a parametrisert form, vil basisen best̊a av
de vektorene som inng̊ar i denne parametriseringen. Metoden er greit forklart i
eksempel 6 p̊a side 171 hos Lay.
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