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Chương II 

KHÔNG GIAN VECTƠ 

MỞ ĐẦU 

 

Trong chương I ta đã thấy, nhờ định thức ta đã giải được hệ phương 
trình Cramer. Song nếu chỉ dùng định thức để nghiên cứu việc giải hệ 
phương trình tuyến tính tổng quát (khi m ≠ n hoặc khi m = n nhưng định 
thức của hệ phương trình bằng 0) thì sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp. 
Không gian vectơ sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn ấy và cũng giúp ta 
trình bày lí thuyết hệ phương trình tuyến tính một cách sáng sủa. Ở 
trường Phổ thông trung học ta đã dùng vectơ để nghiên cứu hình học. 
Vectơ còn được dùng để nghiên cứu nhiều ngành toán học khác và cả 
những môn khoa học khác như Cơ học, Vật lí, Hoá học, Địa lí, và nhiều 
ngành kĩ thuật. 

Nếu xét tập hợp V các vectơ có chung điểm gốc O mà ta đã học ở 
trường Phổ thông thì ta thấy tập V cùng với phép cộng hai vectơ và phép 
nhân một vectơ với một số thoả mãn những điều kiện sau: 

1) (α  + β ) + γ  = α  + (β  + γ ); 

2) α  + β  = β + α ; 

3) có vectơ không 0  thoả mãn điều kiện: α  + 0  = α ; 

4) mỗi α  có một vectơ đối -α  thoả mãn điều kiện: α  + (-α ) = 0 ; 

5) r(α  + β ) = rα  + rβ ; 

6) (r + s) α  = rα  + sα ; 

7) (rs) α  = r(sα ) ; 

8) 1. α  = α , trong đó r, s, 1 là những số thực. 
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Trong toán học và nhiều khoa học khác còn có những tập hợp mà các 
phần tử của chúng không phải là những vectơ hình học như ta vừa nói, 
nhưng cũng có hai phép toán thoả mãn 8 điều kiện nêu trên. Chúng được 
gọi là những không gian vectơ. 

Mục tiêu của chương này là trình bày định nghĩa không gian vectơ, 
các tính chất của nó và cấu tạo của một không gian vectơ, chuẩn bị cho 
việc áp dụng nó vào lí thuyết hệ phương trình tuyến tính và việc nghiên 
cứu nó sâu sắc hơn trong những chương sau để có thể áp dụng nó nhiều 
hơn vào những bộ môn toán học khác cũng như những lĩnh vực khoa học 
khác. 

Vì thế ta cần: 

- Nắm vững định nghĩa và các tính chất của không gian vectơ, không 
gian con: 

- Hiểu rõ rằng mỗi không gian vectơ được tạo thành từ một họ “tối 
thiểu” những vectơ của không gian mà ta gọi là cơ sở; biết cách tìm cơ 
sở và số chiều của một không gian vectơ; 

- Biết được mối liên hệ giữa toạ độ của cùng một vectơ trong hai cơ 
sở khác nhau. 

Trong giáo trình này ta chỉ xét các không gian vectơ trên các trường 
số Tuy nhiên những điều trình bày sau đây đều đúng trong mọi trường 
tuỳ ý. 
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§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT ĐƠN GIẢN 

1.1. Định nghĩa 

Định nghĩa. Giả sử V là một tập hợp mà các phần tử được kí hiệu 

bởi α , β , γ ,..., K là một trường sô. Trên V có một phép toán gọi là phép 
cộng hai phần tử của V (kí hiệu "+") và phép toán thứ hai gọi là phép 
nhân một phần tử của V với một số thuộc trường K (kí hiệu "."). 

Tập hợp V cùng với hai phép toán này được gọi là một không gian 
vectơ trên trường K (hay một K-không gian vectơ) nên các điều kiện sau 

được thoả mãn đời với mọi α , β , γ , ∈ V và mọi r, s, 1 ∈ K. 

1)  (α  + β ) + γ  = α  +( β  + γ ); 

2) α  + β  = β  + α ; 

3) có một phần tử 0 ∈ V thoả mãn điều kiện: α  + 0  = α ; 

4) với mỗi α  ∈ V có một phần tử, kí hiệu bởi - α , cũng thuộc V thoả 

mãn điều kiện: α  + (-α ) = 0 ; 

5) r(α  + β ) = rα  + rα  

6) (r + s)α  = rα  + sα ; 

7) (rs)α  = r (sα ) ; 

8) 1.α  = α . 

α∈ V được gọi là một vectơ, 0 được gọi là vectơ không, - α  được gọi 

là vectơ đối của α . 

Bạn đọc có thể dùng định nghĩa của không gian vectơ để kiểm chứng 
rằng các tập hợp cho trong các ví dụ dưới đây là những không gian 
vectơ. 

Ví dụ 1. Tập hợp V các vectơOA , OB , OC?... chung gốc O trong 
không gian (mà ta học ở trường phổ thông) cùng với phép cộng hai vectơ 
và phép nhân một vectơ với một số thực là một không gian vectơ. Nó 
được gọi là không gian vectơ hình học. 
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Ví dụ 2. Mỗi trường K là một không gian vectơ trên K đối với phép 
cộng và phép nhân trên K. 

Ví dụ 3. Trường số thực R là một không gian vectơ trên trường số 
hữu tỉ Q. 

Ví dụ 4. Trường số phức C là một không gian vectơ trên trường số 
thực R và cũng là một không gian vectơ trên trường Q. 

Ví dụ 5. Giả sử K là một trường số, tập hợp K[x] các đa thức của ẩn 
x với hệ số trong K, cùng với phép cộng hai đa thức và phép nhân đa 
thức với một số, là một K-không gian vectơ. 

Ví dụ 6. Kn = K x K x... x K là tích đề các của n phiên bản K. Trên 
Kn xác định phép cộng hai phần tử và phép nhân một phần tử của Kn với 
một số thuộc K như sau: 

Với α= (a1, a2,..., an), β  = (b1, b2,..., bn) thuộc Kn và số r ∈ K,  

(a1, a2,..., an) + (b1, b2,..., bn) = (a1, + b1, a2 + b2, an,..., bn),  

r(a1, a2, ..., an) = (ra1, ra2, ..., ran). 

Kn là một K-không gian vectơ. 

Từ đây trở đi, mỗi khi nói đến không gian Kn ta hiểu rằng hai phép 
toán trong đó đã được định nghĩa như trên. 

Từ định nghĩa không gian vectơ ta suy ra ngay một số tính chất đơn 
gian cua nó. 

1.2. Một số tính chất đơn giản 

Giả sử V là một K-không gian vectơ. 

1) V chỉ có một vectơ không 0  duy nhất. 

2) Với mỗi α  ∈ V, vectơ đối - α  duy nhất. 

3) Với mỗi α  ∈ V, -(-α ) = α . 

4) Với α  ∈ V và r ∈ K, ρα  = 0  khi và chỉ khi r = 0 hoặc α  = 0 . 

5) Với α  ∈ V và r ∈ K, ta có: (-ρα  = -(ρα ) = ρ(α ). 

Chứng minh. 

1) Giả sử 0  và '0  là những vectơ không của V. Theo điều kiện 3) 
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trong định nghĩa, vì 0  là vectơ không nên 0  + '0  = '0 . Tương tự, vì '0  là 
vectơ không nên 0  + '0  = 0 . Vậy 0  = '0 . 

2) Giả sử α  ∈ V có những phần tử đối là - α  và α' . Theo điều kiện 4) 

trong định nghĩa, α  + (-α ) = 0  = α  + α . Do đó, áp dụng các điều kiện 
1) và 2), ta có : 

α  = α  + 0  = α+ [α  + (-α )] = (α'  + α ) + (-α ) = 0  + (-α ) = -α . 

3) Vì -(-α ) và α  đều là vectơ đối của -α  nên từ 2) suy ra -(-α ) = α . 

4) “⇐” 

• Nếu r = 0 thì theo điều kiện 6), ta có: 

0α  = (0 + 0)α  = 0α  + 0α . 

Cộng -0 α  vào vế đầu và vế cuối ta được: 0  = 0α . 

• Nếu α  = 0  thì theo điều kiện 5), ta có: 

r 0  = r( 0  + 0 ) = r 0  + r 0 . 

Cộng -r 0  vào vế đầu và vế cuối ta được 0  = r 0 . 

“⇒” Giả sử rα  = 0 . Nếu r ≠ 0 thì theo điều kiện 7) và 8), ta có: 

α  = 1.α= (
r

1
.r)α  = (

r

1
.rα )= 

r

1
0  = 0  

5) Vì –(rα ) là vectơ đối của ra nên nhờ tính chất 2), ta chỉ cần chứng 
minh (-r) α  và r(-α ) đều là vectơ đối của rα . 

Ta có:    (-r)α  + rα  = (-r + r)α  = 0α  = 0  ; 

r(-α ) + rα  = r(-α  + α ) = r 0  = 0 . 

Điều đó chứng tỏ rằng (-r)α  và r(- α ) đều là vectơ đối của rα . Vậy 

(-r)α  = -(rα ) = r(-α ).  

1.3. Hiệu của hai vectơ 

Định nghĩa. α  + (- β ) được gọi là hiệu của α  và β , kí hiệu bởi α  - 

β  và đọc là α  trừ β . 
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Từ định nghĩa này và tính chất của không gian vectơ ta suy ra: Hệ 
quả. 

1) ρ(α  - β ) = pα  - c β . 

2) (ρ - σ)α  = ρα  - σα . 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. 

§2. KHÔNG GIAN CON 

2.1. Định nghĩa 

Định nghĩa. Giả sử W là một tập con của không gian vectơ V. Nếu W 
cũng là một không gian vectơ đối với hai phép toán đã cho trong V thì W 
được gọi là một không gian con của V. 

Như vậy muốn chứng minh tập con W là một không gian con của 
không gian vectơ V ta phải chứng tỏ rằng các phép đã cho trong V cũng 
là các phép toán trong W và phải kiểm tra rằng 8 điều kiện nêu trong 
định nghĩa không gian vectơ đều được thoả mãn. Song ta sẽ thấy rằng chỉ 
cần kiểm tra một số ít điều kiện hơn. 

2.2. Tính chất đặc trưng 

Định lí. Giả sử V là một không gian vectơ trên trường K. W là một 
tập con của V. Các mệnh đề sau tương đương: 

(i) W là một không gian con của V. 

(ii) W ≠ ∅ và với mọi α , β  thuộc W, mọi r thuộc trường K, ta có α  

+ β  ∈  W, ρα  ∈ W. 

(iii) W ≠∅ và với mọi α , β  thuộc W, mọi r, s thuộc trường K, ta có 

rα  + σ β  ∈ W. 

Chứng minh. 

"(i) ⇒ (ii)": Nếu W là một không gian con của không gian vectơ V 

thì W phải chứa một vectơ 0  của nó. Do đó W ≠ ∅. Các điều kiện còn 
lại của (ii) hiển nhiên được thoả mãn. 

"(i) ⇒ (iii)": Hiển nhiên. 
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"(iii) ⇒ (i)": Giả sử các điều kiện của (iii) được thoả mãn. Khi đó,  

với α , β  thuộc W và r = s = 1 ∈ K, α  + β  = 1α  + 1β  ∈ W;  

với α  ∈ W, r ∈ K, ta có: rα  = rα  + 0α  ∈ W ; 

nghĩa là các phép toán trong W cũng là hai phép toán trong V. Ta phải 
kiểm tra rằng 8 điều kiện trong định nghĩa của không gian vectơ đều 
được thoả mãn. Hiển nhiên các điều kiện 1), 2), 5), 6), 7), 8) được thoả 
mãn vì hai phép toán trong W chính là hai phép toán đã cho trong V. Chỉ 
còn cần kiểm tra các điều kiện 3) và 4). Vì W ≠ ∅ nên có một α  ∈ W. 

Theo tính chất của không gian vectơ, 0 = 0 α  + 0α , mặt khác, theo giả 

thiết 0 α  + 0 α  ∈ W. Do đó 0  ∈ W. Tương tự, với mỗi α  ∈ W ta đều có 
-α  = (-1)α  + 0α  ∈ W. Vậy W là một không gian vectơ trên trường K và 
do đó W là một không gian con của V.  

Bạn đọc hãy dùng định lí 2.2 để chứng minh những điều khẳng định 
trong các ví dụ dưới đây: 

Ví dụ 1. Với mỗi không gian vectơ V, bản thân V và tập { 0 } là 
những không gian con của V. 

Chúng được gọi là những không gian con tầm thường của V. 

Ví dụ 2. Tập Pn gồm đa thức 0 và các đa thức có bậc bé hơn hay bằng 
n của K[x], (xem ví dụ 5, mục 1.1) là một không gian con của không 
gian vectơ K[x]. 

Ví dụ 3. Theo ví dụ 6), mục 1.1, với n = 4 và K = R là trường số 
thực, thì R4 là một R-không gian vectơ. Tập W = {(a1, a2, 0, 0}|ai ∈ R) là 
một không gian con của không gian R4. 

Thật vậy, ta chứng minh cho ví dụ 3. 

Rõ ràng W ≠ ∅ vì (0, 0, 0, 0) ∈ W. Bây giờ với  α  = (a1, a2, 0, 0), β  
= (b1, b2, 0, 0) thuộc W và r ∈ R, ta có: 

α  + β  = (a1, a2, 0, 0) + (b1, b2, 0, 0) = (a1 + b1, a2 + b2, 0, 0) ∈ W, 

rα  = r(a1, a2, 0, 0) = (ra1, ra2, 0, 0) ∈ W. 

W thoả mãn điều kiện (ii) trong định lí 2.2. Vậy W là một không 
gian con của R4. 

Có nhiều cách tạo thành những không gian con của một không gian 
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vectơ V. 

2.3. Tổng của những không gian con 

Mệnh đề và định nghĩa. Giả sử W1, W2,... Wm là những không gian 
vectơ con của K-không gian vectơ V. Khi đó: 

Tập hợp W = {α 1 + α 2 + ... + α n| α i ∈ Wi, {1, 2,..., m }} là một 
không gian con của V.  

Không gian này được gọi là tổng của m không gian con Wi đã cho và 

được kí hiệu bởi W1 + W2 +... + Wm hay ∑
=

m

i
iW

1

.  

Chứng minh. Vì 0  ∈ Wi với mọi i ∈ {1, 2,..., m} nên 0  = 0  + 0  + 

... + 0  ∈ W ; nghĩa là W ≠ ∅. 

Với α  = α 1 + α 2 + .. +am ∈ W, β  = β 1+ β 2 +...+ β m ∈ W và r ∈ K, 

ta có: α  + β  = α 1 + α 2 + β 1+ β 2 + ... + β m = ( α 1 + β 1) + ( α 2 + β 2) + .. 

+ (α m + β m) 

Vì α i, β i ∈ Wi và Wi là không gian con của không gian vectơ V nên 

α i + β i ∈ Wi, rα i ∈ Wi, với  mọi i ∈ {1, 2,..., m}. Do đó 

α  + β ∈ W,      rα  ∈ W. 

Theo định lí 2.2, W là một không gian con của V.  

2.4. Giao của những không gian con 

Mệnh đề và định nghĩa. Giả sử W1, W2,..., Wm là những không gian 
vectơ con của K-không gian vectơ V. 

Tập hợp U = I
m

1i
iW

=

là một không gian con của V và được gọi là giao 

của m không gian con Wi. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. 

Từ một hệ (một số hay một họ) vectơ của không gian V cũng có thể 
tạo thành một không gian con của V. 
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2.5. Không gian sinh bởi một hệ vectơ 

Định lí. Giả sử AAAA  = { α 1, α 2,..., α m} là một hệ vectơ của K-không 
gian vectơ V. Khi đó tập hợp 

W = {rα 1 + ρ2α 2 + ...+ ρµα µ /ri ∈ K, với mọi i∈ {1, 2,..., m}} là 
một không gian con của V. 

W được gọi là không gian sinh bởi hệ vectơ AAAA, còn AAAA  được gọi là hệ 
sinh của W. 

Chứng minh. Rõ ràng W ≠ ∅ vì 0  = α 1 + 0α 2 + ...+ 0α m ∈ W. 

Giả sử α , β  ∈ W và t ∈ K, chẳng hạn: 

 

Từ các điều kiện trong định nghĩa của không gian vectơ, ta suy ra: 

 

 

Theo định lí 2.2, W là một không gian con của V.  

Chú ý. Không gian sinh bởi một vectơ  thường được kí hiệu bởi Kα . 

Nếu W là không gian sinh bởi hệ vectơ { α 1, α 2,..., α m} thì W = 

∑
=

n

1i

1αK . 

Không gian W trên đây sinh bởi một hệ hữu hạn vectơ. Người ta gọi 
nó là không gian hữu hạn sinh. 

Có những không gian vectơ có hệ sinh vô hạn nhưng không có hệ 
sinh hữu hạn nào. Trong giáo trình này ta chỉ xét các không gian vectơ 
có hệ sinh hữu hạn 

Ví dụ 1. 

1) Giả sử V là không gian vectơ hình học trong không gian (xem ví 

dụ li trong mục 1.2). OI  là một vectơ cố định. 

Nếu O ≡ I thì tập U = {r OI  | r ∈ R} chỉ chứa vectơ0 , là một không 
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gian con tầm thường của V. 

Nếu O ≠ I thì tập U = {r OI  | r ∈ R} gồm các vectơ gốc O, nằm trên 
đường thẳng OI. 

 

• Giả sử OJ  là vectơ không cùng phương với OI . Khi đó, tập  

W = {r1 OI  + r2 OJ  | r1  ∈ R, r2 ∈ R) 

là một không gian con của V gồm các vectơ,,... nằm trong mặt phẳng 
(OIJ). 

 

Giả sử OK  không đồng phẳng với OI , OJ . Thế thì { OI , OJ , OK } là 

một hệ sinh của V. Thật vậy, như ta đã biết mỗi vectơ OA  trong không 
gian đều có dạng: OA  = r1 OI  + r2 OJ  + r3 OK . 

(r1 OI  = r1 1OA ,  r2 OJ  = 2OA  + r3 OK  = 3OA  

 



 79 

Ví dụ 2. Xét không gian vectơ R4 và không gian con W trong ví dụ 3, 

mục 2.2. Hệ hai vectơ 1ε = (1, 0, 0, 0), 2ε  = (0, 1, 0, 0), của R4 là một hệ 
sinh của W. 

Để chứng minh điều này ta phải chứng tỏ rằng mỗi α  ∈ W được biểu 

diễn dưới dạng α  = r1 1ε + r2 2ε  . Biết rằng mỗi vectơ trong W có dạng α  

= (a1, a2, 0, 0) ∈ W. Theo phép cộng và phép nhân với một số trong R4, 
ta có: 

α  = (a1, a2, 0, 0) = (a1, 0, 0, 0) + (0, a2, 0, 0) 

= a1(1, 0, 0, 0) + a2(0, 1, 0, 0) = a1 1ε  + a2 2ε . 

Vậy { 1ε , 2ε } là hệ sinh của W. 

Ta hãy thử thêm vectơ δ  (2, 3, 0, 0) vào hệ vectơ { 1ε , 2ε } và xét 

không gian con W' sinh bởi hệ vectơ { 1ε , 2ε , δ}. Mỗi  α  = a1 1ε  + a2 2ε  

+ aδ  ∈ W’ đều có thể viết thành: 

 

Đó là một vectơ trong W. Như vậy, W’ ⊆ W. 

Ngược lại, mỗi vectơ β  = b1 1ε  + b2 2ε  ∈ W đều có thể viết dưới dạng 

β  = b1 1ε  + b2 2ε  + δ . Đó là một vectơ thuộc W’. 

Vậy W’ = W; nghĩa là hai hệ {ε, ε2, δ} và {ε, ε2, δ} đều là hệ sinh 
của không gian vectơ W. 

Một câu hỏi đặt ra là trong một hệ sinh của một không gian vectơ có 
thể có một số tối thiểu vectơ sinh ra không gian ấy hay không? Trả lời 
của câu hỏi này liên quan đến một khái niệm gọi là hệ vectơ độc lập 
tuyến tính. 
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§3. SỰ ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH - SỰ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH 

3.1. Định nghĩa 

Giả sử               AAAA = {α 1, α 2,..., α m-1, α m}                                    (1)  

là một hệ vectơ của K- không gian vectơ V, (m > 0). 

Định nghĩa 1. Nếu α  = r1α 1 + r2 α 2 + ... + rm-1α m-1 + r1α m thì ta 
nói α  là một tổ hợp tuyến tính của hệ vectơ AAAA hay α  biểu thị tuyến tính 
qua m vectơ đã cho. 

Định nghĩa 2. Hệ vectơ AAAA được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu có m 
số r1, r2,..., rm-1, rm thuộc trường K, không đồng thời bằng 0, sao cho  

r1α 1 + r2α 2 + ...+ rm-1α m-1 + rmα m =0 . 

Định nghĩa 3. Hệ vectơ AAAA được gọi là độc lập tuyến tính nếu nó 
không phụ thuộc tuyến tính; nói cách khác, nếu 

r1α 1 + r2α 2 + ...+ rm-1α m-1 + rmα m =0 . 

thì r1 = r2 = ... = rm-1 = rm = 0. 

Ví dụ 1. Trong không gian vectơ, mỗi vectơ khác 0  đều lập thành 
một hệ vectơ độc lập tuyến tính. Thật vậy, giả sử α  là một vectơ khác 0  
trong K-không gian vectơ V. Từ rα  = 0  với r ~ K, nhờ tính chất 4), ở 
mục 1.2, suy ra r = 0; nghĩa là hệ vectơ {α } độc lập tuyến tính. 

Ví dụ 2. Mọi hệ vectơ chứa 0  đều là phụ thuộc tuyến tính. Thật vậy, 
giả sử { α 1, α 2,..., α m, 0 } là một hệ vectơ bất kì của không gian vectơ V. 
Chọn r1 = r2 = ...= rm = 0, rm+1 = 1, ta có: 

0α 1 + 0α 2 + ... +0α m +1. 0  = 0 . 

Điều này chứng tỏ hệ đã cho phụ thuộc tuyến tính. 

Ví dụ 3. Trong không gian vectơ hình học V, (xem ví dụ 1, mục 1.1), 
ba vectơ lập thành một hệ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi chúng 
đồng phẳng; độc lập tuyến tính khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.  

Thật vậy, OI , OJ , OA  phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại ba 

số thực r1, r2, r3 không đồng thời bằng 0 sao cho r1 OI + r2 OJ  + r3 OA  = 
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0 ; chẳng hạn, r3 ≠ 0. Khi đó OA  = - 
3

1

r

r
OI  - 

3

2

r

r
OK . Điều này chứng tỏ 

ba vectơ đồng phẳng. 

Ví dụ 4. Xét không gian vectơ R4. Hệ gồm ba vectơ 1ε  = (1, 0, 0, 0), 

2ε  = (0, 1, 0, 0), α  = (2, - 5, 0, 0) là phụ thuộc tuyến tính, còn các hệ 
vectơ { 1ε , 2ε }, { 1ε , α }, { 2ε , α }độc lập tuyến tính. 

Thật vậy, α  = (2, -5, 0, 0) = (2, 0, 0, 0) + (0, -5, 0, 0) 

= 2(1, 0, 0, 0) – (5, 1, 0, 0) 

= 2 1ε  - 5 2ε  

hay 2 1ε  - 5 2ε  + (-1) α  = 0 ; nghĩa là hệ { 1ε , 2ε , α } là phụ thuộc 
tuyến tính và α  biểu thị tuyến tính qua 1ε , 2ε . 

Bây giờ ta xét hệ vectơ { 1ε , α }. Giả sử r1 1ε + r2α  = 0 , nghĩa là  

r1(1, 0, 0, 0) + r2(2, - 5, 0, 0) - (0, 0, 0, 0) 

hay (r1, 0, 0, 0) + (2r2, - 5r2, 0, 0) = (r1 + 2r2, - 5r2, 0, 0) = (0, 0, 0, 0). 

Suy ra: 

 

Hệ phương trình hai ẩn r1, r2 này có nghiệm duy nhất là r1 = 0, r2 = 0. 

Vậy hệ hai vectơ { 1ε , α } độc lập tuyến tính. 

Bạn đọc hãy tự kiểm tra sự độc lập tuyến tính của hai hệ { 1ε , 2ε }, 
{ 2ε , α }. 

Từ định nghĩa suy ra các tính chất sau. 

3.2. Các tính chất 

Theo định nghĩa, hai khái niệm phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến 
tính của hệ vectơ là hai khái niệm phủ định lẫn nhau. Vì thế, khái niệm 
này có một tính chất gì thì lập tức suy ra một tính chất tương ứng của 
khái niệm kia. 

Tính chất 1. 

1) Nếu thêm p vectơ vào một hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính thì được 
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một hệ phụ thuộc tuyến tính. 

2) Nếu bớt đi p vectơ của một hệ vectơ độc lập tuyến tính thì được 
một hệ độc lập tuyến tính. 

Chứng minh. 1) Giả sử hệ vectơ AAAA = { α 1, α 2,..., α m-1, α m} phụ 
thuộc tuyến tính. Khi đó tồn tại m số s1,..., sm không đồng thời bằng 0, 
chẳng hạn si ≠ 0, sao cho: 

 

Thế thì: 

 

Theo định nghĩa, hệ vectơ { α 1,...,α i-1 α i, α i+1,...,α m,...,α m+1,..., 
α m+p} phụ thuộc tuyến tính. 

2) Giả sử từ hệ vectơ độc lập tuyến tính A bớt đi p vectơ ta được hệ 
vectơ B. Nếu B phụ thuộc tuyến tính thì theo 1), thêm p vectơ nói trên 
vào B lại được hệ A phụ thuộc tuyến tính; trái với giả thiết. Vậy B độc 
lập tuyến tính.  

Tính chất 2. 

1) Một hệ gồm m vectơ (m > 1) là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi 
có một vectơ của hệ được biểu thị qua các vectơ còn lại. 

2) Một hệ gồm m vectơ (m > 1) là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi 
không có một vectơ nào của hệ được biểu thị qua các vectơ còn lại.  

Chứng minh. 

1) "⇒" Giả sử hệ vectơ 

 
Của K-không gian vectơ V là phụ thuộc tuyến tính. Theo định nghĩa, 

tồn tại m số ri ∈ K, i ∈ {1, 2,..., m) không đồng thời bằng 0, chẳng hạn, ri 
≠ 0, sao cho: 

  r1α 1 + ...+ ri-1α i-1 + ti+1 α i+1 ... + rmα m = 0 . 

Khi đó   r1α 1 = - r1α 1 -...-  ti-1α i-1 – ri+1α i+1 - ... - rm 0 . 

Vì ri  ≠ 0 nên từ đẳng thức này suy ra 
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nghĩa là α i được biểu thị tuyến tính qua các vectơ còn lại. 

“⇐” Giả sử trong hệ vectơ (1) có vectơ α i; thoả mãn đẳng thức: 

 

Vì có si = -1 ≠ 0 nên đẳng thức này chứng tỏ hệ (1) phụ thuộc tuyến 
tính. 

2) Trực tiếp suy ra từ 1).  

Tính chất 3. 

1) Một hệ gồm m vectơ (m > 0) là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi 
mỗi tổ hợp tuyến tính của hệ đều chỉ có một cách biểu thị tuyến tính duy 
nhất qua hệ đó. 

2) Một hệ gồm m vectơ (m > 0) của không gian vectơ V là phụ thuộc 
tuyến tính khi và chỉ khi có một vectơ của V biểu thị tuyến tính được qua 
hệ đó theo hai cách khác nhau. 

Chứng minh. 1) “⇒” Giả sử hệ vectơ {α 1, α 2,..., α m} độc lập tuyến 
tính và 

 

Nếu β  còn có cách biểu thị tuyến tính 

 

thì (b1 – b’1)α 1 + (b2 - b'2 )α 2 + ... + (bm – b’m )α m = 0 . 

Vì hệ vectơ gã cho độc lập tuyến tính nên theo định nghĩa, b1 – b’1 = 
b2- b'2 = ... = bm – b’m = 0. 

Suy ra: b1 = b’1, b2 = b'2 ,..., bm = b’m; nghĩa là cách biểu thị tuyến 

tính của β  qua hệ vectơ đã cho là duy nhất. 

"⇐": Nếu mỗi tổ hợp tuyến tính của hệ vectơ {α 1, α 2,..., α m} đều 

chỉ có một cách biểu thị tuyến tính duy nhất thì 0  = 0 α 1 + 0 α 2 + ... + 
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0α m cũng là cách biểu thị tuyến tính duy nhất của 0 . Do đó, nếu 0  = r1α  

+ r2α 2 + ...+ rm α m thì bắt buộc r1 = r2 ... = rm = 0. Vậy hệ vectơ đã cho 
độc lập tuyến tính. 

2) Suy ra từ 1).   

Tính chất 4. 

1) Nếu thêm vào một hệ độc lập tuyến tính một vectơ không biểu thị 
tuyến tính được qua hệ ấy thì được một hệ độc lập tuyến tính.  

2) Nếu bớt đi ở một hệ phụ thuộc tuyến tính một vectơ không biểu thị 
tuyến tính được qua các vectơ còn lại thì được một hệ phụ thuộc tuyến 
tính. 

Chứng ninh. 1) Giả sử A = { α 1, a2,..., α m-1, α m}là một hệ vectơ độc 

lập tuyến tính của K-không gian vectơ V. β  ∈ V là một vectơ không 
biểu thị tuyến tính được qua hệ A. Ta phải chứng minh hệ vectơ B = 

{α 1, a2,..., α m-1, α m , β } độc lập tuyến tính. Giả sử 

 

Nếu r ≠ 0 thì 

 

trái với giả thiết về β . Do đó r = 0 và r=α 1 +...+ rm α m = 0  vì hệ A độc 
lập tuyến tính. Suy ra r1 = ... = rm = 0. Vậy B là hệ vectơ độc lập tuyến 
tính. 

2) Suy ra ngay từ 1).  

Sau khi có khái niệm về hệ sinh của một không gian vectơ và hệ 
vectơ độc lập tuyến tính ta nghiên cứu cấu tạo của không gian vectơ. 
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§4. CƠ SỞ CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ 

Ta nhắc lại rằng, trong giáo trình này ta chỉ xét các không gian vectơ 
có hệ sinh hữu hạn (hữu hạn sinh) trên trường số. 

4.1. Định nghĩa 

Một hệ sinh độc lập tuyến tính của một không gian vectơ khác { 0 } 
được gọi là một cơ sở của nó. 

Không gian vectơ { 0 } không có cơ sở; hay có thể nói, số vectơ trong 

cơ sở của không gian { 0 } bằng 0. 

Ví dụ 1. Trong không gian vectơ Pn gồm đa thức 0 và các đa thức 
thuộc K[x] với bậc bé hơn hay bằng n, hệ vectơ {1, x, x2,..., xn) là một cơ 
sở. 

Thật vậy, mỗi đa thức f(x) ∈ Pn đều có dạng f(x) = a0 + a1x + a2x
2 +... 

+ anx
n, ai ∈ K, với mọi i ∈ {0, 1, 2,..., n). Điều đó chứng tỏ {1, x, 

x2,..., xn) là một hệ sinh của Pn. Mặt khác, nếu a0 + a1x + a2x
2 +... + anx

n 
= 0 thì từ định nghĩa đa thức suy ra a0 = a1 = a2 = ... = an = 0; nghĩa là {1, 
x, x2,..., xn) là hệ vectơ độc lập tuyến tính. Vậy nó là một cơ sở của Pn. 

Ví dụ 2. Trong không gian vectơ R3, hệ ba vectơ 1ε  = (1, 0, 0), 2ε  = 
(0, 1, 0), 3ε  = (0, 0, 1) là một cơ sở; người ta gọi đó là cơ sở chính tắc. 
Bạn đọc có thể chứng tỏ điều đó. 

Hệ ba vectơ ξ 1 = (1, 1, 0), ξ 2 = (0, 1, 1), ξ 3 (1, 0, 1) cũng là một cơ 
sở. 

Để khẳng định điều này ta sẽ chứng minh hệ vectơ { ξ 1, ξ 2, ξ 3} là 

một hệ sinh của R3 và độc lập tuyến tính. Giả sử α  = (a1, a2, a3) là một 

vectơ bất kì thuộc R3. Ta tìm ba số r1, r2, r3 ∈ R sao cho α  = r1ξ 1 + r2 ξ 2 

+ r3 ξ 3 hay sao cho: 
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Giải hệ phương trình 3 ẩn r1, r2, r3 này ta được nghiệm duy nhất 

 

Điều này chứng tỏ { ξ 1, ξ 2, ξ 3} là một hệ sinh của R3. Mặt khác, vì 

ba số r1, r2, r3 được xác định duy nhất nên mỗi α  đều có cách biểu thị 
tuyến tính duy nhất qua hệ sinh này. Theo tính chất 3, mục 3.2, hệ sinh 
này độc lập tuyến tính. Vậy nó là một cơ sở của R3. 

Một câu hỏi đặt ra là mỗi không gian vectơ đều có cơ sở hay không? 
Để trả lời câu hỏi này ta hãy xét mối liên quan giữa hệ sinh và cơ sở. 

4.2. Sự tồn tại của cơ sở 

Trước hết ta xét bổ đề sau về mối liên quan giữa hệ sinh và cơ sở 

Bổ đề. Nếu không gian vectơ có một hệ sinh gồm m vectơ thì sốvectơ 
của mọi hệ vectơ độc lập tuyến tính của nó không vượt quá m. 

Chứng minh. Giả sử K-không gian vectơ V có một hệ sinh A = { α 1, 

α 2,..., α m}, α  ≠ 0  với mọi i ∈ {1, 2,..., m) và e = { ε 1, ε 2,..., ε n} là một 
hệ vectơ độc lập tuyến tính của V với n > m. Vì A là một hệ sinh nên 

 

ε ≠ 0  nên có một a1j khác 0, chẳng hạn a11 ≠ 0. Do đó 

 

Thay α 1 trong hệ A bởi ε 1 ta được hệ A1 = { ε 1, α 2 ,...,α m}. Giả sử 
β ∈ V β  = b1α 1 + b2α 2 + ... + bmα m. Thế thì 
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Như vậy mỗi β ∈ V đều biểu thị tuyến tính được qua hệ A1; do đó 

A1 là một hệ sinh của V. Nói riêng, ε 2 có dạng: 

 

Nếu tất cả các hệ số của các α i đều bằng 0 thì ε 2 = a21 ε 1. Suy ra hệ e 
phụ thuộc tuyến tính; trái với giả thiết. Vì thế có một a2j ≠ 0, Với j ≠ 1. 
Nếu cần ta đánh số lại các α i để giả thiết rằng a22 ≠ 0. Khi đó 

 

Thay α 2 trong A1 bởi ε 2 ta được hệ A2 = { ε 1, ε 2,..., α m }. Lập luận 
như trên, A2 là một hệ sinh của V. Cứ tiếp tục như thế, ta lần lượt thay m 

vectơ của hệ A bởi m vectơ đầu tiên của hệ e và được hệ sinh Am = { ε 1, 

ε 2,..., ε m} của v. Theo giả thiết, n > m nên ε m+l ∉ Am. Nhưng Am là hệ 

sinh của V nên ε m+1 được biểu thị tuyến tính qua hệ vectơ này; trái với 
giả thiết độc lập tuyến tính của hệ e. Vậy n ≤ m.  

Hệ quả. Số vectơ trong hai cơ sở của một không gian vectơ bằng 
nhau.  

Chứng minh. Suy ra ngay từ định lí trên.  

Bây giờ ta trả lời cho câu hỏi đặt ra trước mục 4.2. 

Định lí 1. Mỗi K - không gian vectơ V ≠ {0 } đều có cơ sở. 

Chứng minh. Giả sử ε 1 ≠ 0 là một vectơ thuộc V. Theo ví dụ 1, mục 

3.1, hệ {ε 1} độc lập tuyến tính. Nếu mọi vectơ của V đều biểu thị tuyến 

tính qua hệ này thì đó là một cơ sở của V. Nếu trái lại, trong V có ε 2 

không biểu thị tuyến được qua ε 1. Theo tính chất 4, mục 3.2, hệ vectơ 

{ ε 1, ε 2} độc lập tuyến tính. Nếu hệ này không phải là một cơ sở thì 
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trong V có một ε 3 không biểu thị tuyến tính được qua hệ { ε 1, ε 2}. Lại 

theo tính chất 4, mục 3.2, hệ vectơ { ε 1, ε 2, ε 3} độc lập tuyến tính. Tiếp 
tục, bổ sung như thế ta được những hệ vectơ độc lập tuyến tính của V. Vì 
V có một hệ sinh gồm m vectơ nào đó (có thể ta không biết hệ sinh ấy) 

nên theo bổ đề, quá trình này phải kết thúc ở vectơ ε n nào đó với n ≤ m. 
Lúc đó ta được hệ vectơ 

E = { ε 1, ε 2, ε 3 ,..., ε n} 

mà mọi vectơ của v đều biểu thị tuyến tính được qua hệ e. Vậy e = { ε 1, 

ε 2, ε 3 ,..., ε n} là một cơ sở của V.  

Hệ quả. Trong không gian vectơ, mỗi hệ vectơ độc lập tuyến tính bất 
kì đều có thể bổ sung thành một cơ sở. 

Ý nghĩa của định lí trên đây là dù cho không biết trước hệ sinh của 
không gian vectơ ta vẫn có thể dựng được một cơ sở của nó. Song khi đã 
biết một hệ sinh của không gian vectơ thì định lí sau đây cho thấy có thể 
chọn một cơ sở trong hệ sinh này. Đó là trả lời cho câu hỏi đặt ra trước 
§3. 

Định lí 2. Từ một hệ sinh của một không gian vectơ khác { 0 } có thể 
chọn ra một cơ sở. 

Chứng minh. Cách chứng minh định lí này giống như cách chứng 
minh định lí trên; chỉ khác ở chỗ là đáng lẽ ta chọn các vectơ ẽ; trong V 
thì ở đây ta phải chọn chúng trong hệ sinh đã cho.  
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§5. SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ 

Hệ quả của bổ đề, mục 4.2, cho thấy số vectơ trong hai cơ sở khác 
nhau của một không gian vectơ thì bằng nhau. Điều đó cho phép ta định 
nghĩa: 

5.1. Định nghĩa 

Số vectơ trong một cơ sở của K-không gian vectơ V được gọi là số 
chiều của V. Kí hiệu: dimKV. 

Nếu không cần chỉ rõ trường K cụ thể, ta có viết đơn giản là dimV. 

Ví dụ 1. Không gian Pn gồm đa thức 0 và các đa thức bậc bé hơn hay 
bằng n có số chiều bằng n + 1; tức là dimKPn = n + 1. 

(Xem ví dụ 1, mục 4.1). 

Ví dụ 2. dimRR3 - 3. 

Ví dụ 3. Không gian V các vectơ hình học trong không gian có 
dimRV = 3. 

Hệ quả. Trong không gian vectơ n chiều mọi hệ vectơ độc lập tuyến 
tính gồm n vectơ đều là cơ sở. 

Chứng minh. Giả sử dimKV = n và a = { α 1, α 2,..., α n} là một hệ 
vectơ độc lập tuyến tính của V. Theo hệ quả của định lí 1, mục 4.2, có 
thể bổ sung vào a để được một cơ sở của V. Vì dimV = n, mọi cơ sở 
gồm n vectơ cho nên không cần bổ sung vectơ nào vào a nữa. Vậy a là 
một hệ sinh độc lập tuyến tính, do đó là một cơ sở của V.  

Ta hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa số chiều của một không gian vectơ 
với số chiều của các không gian con của nó. 

5.2. Số chiều của không gian con 

Định lí 1. Giả sử W là một không gian con của K-không gian vectơ 
V. Thế thì: 

1) dimKW ≤ dimKV. 

2) dimKW = dimKV khi và chỉ khi W = V. 

Chứng minh. 
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1) Nếu W = {0 } thì dimkw = 0 ≤ dimKV. 

Bây giờ giả sử dimKV = n, dimKW = m > 0. Khi đó W có một cơ sở, 
chẳng hạn, (ε) gồm m vectơ. Vì (ε) là hệ vectơ độc lập tuyến tính trong 
W và W ⊆ V nên (ε) cũng là độc lập tuyến tính trong V. Theo bổ đề, 
mục 4.2, dimKW m ≤ n = dimKV. 

2) Suy ra từ hệ quả, mục 5.1.  

Định lí 2. Nếu U, W là những không gian con của K-không gian 
vectơ V thì: 

dim(U + W) = dimU + dimW - dim(U∩ W). 

Chứng minh. 

Giả sử dim U = p, dimW = q, dim(U ∩ W) = r và { ξ 1, ξ ,..,ξ r} (1) là 

một cơ sở của U ∩ W. Vì cơ sở này là một hệ vectơ độc lập tuyến tính 
trong U và trong W nên, theo hệ quả định lí 1, mục 4.2, có thể bổ sung 
thành cơ sở: 

 
của U và thành cơ sở 

 
của W. Ta sẽ chứng minh rằng 

 

là một cơ sở của U + W. Muốn thế, trước hết, ta hãy chứng minh đó là 

một hệ sinh của U + W. Vì { ξ 1,..., ξ p-r, ξ 1,..., ξ r} ⊂ U và { δ 1,..., δ q-r} ⊂ 

W nên hệ (4) nằm trong U + W. Giả sử α  = β  + γ , với 

 

Thế thì 

 
nghĩa là hệ (4) là một hệ sinh của U + W. 

Hơn nữa, hệ (4) độc lập tuyến tính. Thật vậy, giả sử 
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Vì vế trái là một vectơ trong U còn vế phải là một vectơ trong W. Cơ 

sở của U∩W là hệ (1) nên có thể viết 

 

Vì hệ (3) độc lập tuyến tính nên từ đẳng thức này suy ra 

t1 = ... = tr = z1 = ... = zq-r = 0;     (6) 

Thay các giá trị này của zi vào đẳng thức (5) ta được 

 
Vì hệ (2) độc lập tuyến tính nên 

x1 = ... = xp = y1 = ...  = yr = 0      (7)  

Từ (6) và (7) suy ra hệ (4) độc lập tuyến tính. Do đó nó là một cơ sở 
ủa U+W. Vậy 

  dim(u + W) = p - r + r + q - r : p + q - r 

= dimU + dimW - dim(U ∩ W).  
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§6. TỌA ĐỘ CỦA MỘT VECTƠ 

Vì cơ sở là một hệ sinh độc lập tuyến tính của không gian vectơ nên 
thời vectơ của không gian đều có cách biểu thị tuyến tính duy nhất qua 
cơ sở đó. 

6.1. Định nghĩa 

Giả sử (ε) = { ε 1, ε 2,..., ε n} là một cơ sở của K-không gian vectơ V, 

α  ∈ V có cách biểu diễn duy nhất dưới dạng 

 

Bộ n số số (a1, a2,..., an) được gọi là các tọa độ của α  đối với cơ sở 
(ε). 

 Thay cho lời nói α  có các tọa độ là (a1, a2,..., an) ta viết: α  (a1, 
a2,..., an). 

Ví dụ. Trong ví dụ 2, mục 4, 1 ta đã biết hệ (ξ) = { ξ 1, ξ 2, ξ 3), trong 

đó ξ 1 = (1, 1, 0), ξ 2 = (0, 1, 1), ξ 3(1, 0, 1) là một cơ sở của R3. Vectơ α  

= 3 ξ 1 - 5ξ 2 + ξ 3 có tọa độ đối với cơ sở (ξ) là (3,- 5, 1). 

Cũng như đối với các vectơ hình học đã biết ở trường trung học, có 
một mối liên quan giữa toạ độ và các phép toán trên các vectơ. 

Định lí. Nếu k ∈ K, α  và β  có tọa độ lần lượt là (a1, a2,..., an) và (b1, 
b2,..., bn) thì: 

1) Toạ độ của α  + β  là (a1 + b1, a2 + b2,..., an + bn); 

2) Toạ độ của k α  là (ka1, ka2,..., kan). 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc.  

Bây giờ ta thử tìm toạ độ của α  = 3ξ 1 - 5ξ 2 + ξ 3 trong ví dụ trên 

đây đối với cơ sở chính tắc, tức là cơ sở (ε) = { ε 1, ε 2, ε n} trong đó ε 1 = 
(1, 0, 0), ε 2 = (0, 1, 0), ε 3 = (0, 0, 1). Ta có: 
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Vậy toạ độ của α  đối với cơ sở (ε) là (4, - 2, - 4). 

Điều này chứng tỏ khi đổi cơ sở thì toạ độ của một vectơ thay đổi. 

Ta hãy xem toạ độ của cùng một vectơ trong hai cơ sở khác nhau có 
quan hệ với nhau như thế nào. Trước hết, mối liên quan giữa hai cơ sở 
được diễn đạt bởi định nghĩa sau. 

6.2. Ma trận chuyển 

Định nghĩa. Giả sử (ε) = { ε 1, ε 2,..., ε n} và { ξ 1, ξ 2,..., ξ 3} là hai cơ 
sở của K-không gian vectơ V, 

 

(vì mỗi vectơ ξ i đều biểu thị tuyến tính  qua cơ sở (ε)). 

Ta gọi ma trận vuông cấp n 

 

là ma trận chuyển từ cơ sở (ε ) sang cơ sở (ξ). 

Ví dụ. Xét không gian vectơ R3 với hai cơ sở 

(ε) = { ε 1, ε 2, ε n} trong đó ε 1 (1, 0, 0), ε 2 = (0, 1, 0), ε 3 = (0, 0, 1), 

và { ξ 1, ξ 2, ξ 3}  trong đó ξ 1 = (1, 1, 0), ξ 2 = (0, 1, 1), ξ 3 = (1, 0, 1), 
(Xem ví dụ mục 6.1). 

a) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ) 
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b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) sang cơ sở (ε). 

Giải 

a) Ta có: 

 

Vậy ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ) là 

 

b) Ta phải biểu diễn các vectơ ε i qua cơ sở (ξ). Cụ thể, ta viết:  

(1, 0, 0) = ε 1 = b11 ξ 1 + b21ξ 2 + b31ξ 3 

 
Đẳng thức (1) cho ta 

  (1, 0, 0) = b11(1, 1, 0) + b21(0, 1, 1) + b31(1, 0, 1)  

= (b11 + b31, b11 + b21, b21 + b31). 

Suy ra: 

 

Giải hệ này ta tìm được: 

 

Đẳng thức (2) cho ta một hệ phương trình; giải nó ta tìm được: 

 

Tương tự, nhờ đẳng thức (3) ta tìm được: 
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Vậy ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) sang cơ sở (ε) là 

 
Bây giờ ta sẽ tìm ra công thức liên hệ giữa các tọa độ của cùng một 

vectơ trong hai cơ sở khác nhau. 

6.3. Liên hệ giữa các tọa độ của một vectơ đối với hai cơ sở khác 
nhau 

Định lí. Giả sử (ε) = { ε 1, ε 2,..., ε n) và (ξ) = { ξ 1, ξ 2,..., ξ n) là hai cơ 

sở của K-không gian vectơ V, T = (tij) là ma trận chuyển từ cơ sở (ε) 

sang cơ sở (ξ), (x1, x2,..., xn)  (y1, y2,...,yn) lần lượt là tọa độ của vectơ α  
đối với cơ sở (ε) và cơ sở (ξ). Thế thì: 

 

Chứng minh. Theo giả thiết ta có: 

 

Từ sự biểu thị tuyến tính duy nhất của α  qua cơ sở (ε) suy ra: 
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Tổng quát: xi = ti1y1 + t12y2 +... + t1nyn = ∑
=

n

1j
jijyt , Với mọi i ∈ {1, 2,..., 

n}.  

Ví dụ. Xét không gian R3 với hai cơ sở (ε) và (ξ) trong ví dụ ở mục 

6.2. Cho β  = (- 5, 0 , 1) ∈ R3. Hãy tìm tọa độ của vectơ β  ∈ R3 đối với 
cơ sở (ξ). 

Giải 

Từ ví dụ mục 6.2, ta biết rằng ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) sang cơ sở 
(ε) là: 

 

Gọi tọa độ của β  đối với cơ sở (ξ) là (x1, x2, x3). Theo giả thiết tọa độ 

của β  đối với cơ sở (ε) là y1 = - 5, y2 = 0, y3 = 1. Theo công thức đổi tọa 
độ ta có: 
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§7. HẠNG CỦA HỆ VECTƠ- HẠNG CỦA MA TRẬN 

Để nghiên cứu các chương sau ta cần biết cách tìm cơ sở của những 
không gian con sinh bởi một hệ vectơ của một không gian vectơ. Tuy về 
phương diện lí thuyết, định lí 4.6 cho thấy từ một hệ sinh của một không 
gian vectơ có thể tìm được một cơ sở của nó. Song khó có thể dùng nó 
vào thực hành. Trong mục này ta sẽ xét một kĩ thuật tìm cơ sở như thế. 
Trước hết ta hãy định nghĩa một khái niệm để tiện diễn đạt. Đó là hạng 
của hệ vectơ. Khái niệm này cũng có ứng dụng trong nhiều vấn đề khác. 

7.1. Hạng của hệ vectơ 

Định nghĩa. Số chiều của không gian vectơ sinh bởi hệ vectơ a được 
gọi là hạng của hệ a Kí hiệu hạng (a). 

Hệ quả. Hệ a gồm m vectơ là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi hạng 
(a) = m. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc.  

Ví dụ. Xét ví dụ 2, mục 2.5. Hệ vectơ a = { ε 1, ε 2} độc lập tuyến 
tính nên nó là cơ sở của không gian vectơ W sinh bởi a. Theo định 
nghĩa 7.1, hạng (a) = dimW = 2. Hệ b =                    cũng sinh ra không 
gian vectơ W. Do đó hạng(b) = dimW = 2. 

Có thể giải thích vì sao mà hạng = hạng hay không? Hãy xem mệnh 
đề dưới đây. 

Mệnh đề. Nếu thêm vào một hệ vectơ một tổ hợp tuyến tính của hệ 
thì hạng của hệ mới bằng hạng của hệ đã cho. 

Chứng minh. Giả sử a = { 1α , 2α ,... α m }, hạng(a) = n. Thêm vào 
a vectơ 

 

 

Gọi W, W’ lần lượt là những không gian sinh bởi hệ a và hệ b. Vì 

a ⊂ b nên W ⊂ W'. Ngược lại, giả sử  W'. Khi đó α  là một tổ hợp tuyến 
tính của hệ b, chẳng hạn, 
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Do đó W’ ⊂ W. Vậy W’ = W. Suy ra hạng (B) = dim(W') - dim(W) -
hạng(A).  

7.2. Hạng của ma trận  

Định nghĩa. 1) Cho ma trận 

 

Coi các thành phần trong một dòng của ma trận A như các tọa độ 
của một vectơ trong không gian vectơ V (n chiều) đối với một cơ sở nào 
đó. Ta gọi hệ vectơ a gồm : 

 
là hệ vectơ dòng của ma trận A. 

Hệ vectơ cột của ma trận A được định nghĩa tương tự. 

Ngược lại, ma trận A được gọi là ma trận các tọa độ của hệ vectơ a 
(đối với cơ sở đã cho). 

2) Ta gọi hạng của hệ vectơ dòng của ma trận A là hạng của ma trận 
A. Kí hiệu hạng(A). 
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hạng (A) = 1 vì hệ gồm một vectơ α  = (1, 0, - 2) ≠ 0  độc lập tuyến tính. 

Vì dòng thứ hai của B là tổ hợp tuyến tính của dòng thứ nhất nét theo 
mệnh đề mục 7.1, hạng(B) = hạng(A) = 1. 

Đối với ma trận C ta thấy hệ vectơ dòng của nó gồm ba vectơ: 

 

Chúng đều biểu thị tuyến tính được qua α 1 : α 2 = 0α 1, α 3 = -
5

2
α 1. 

Do đó không gian sinh bởi ba vectơ này có cơ sở là {α 1}. Vậy hạng(C) = 
1. 

Theo định nghĩa hạng của ma trận thì tìm hạng của ma trận cũng là 
tìm hạng của hệ vectơ dòng tương ứng và do đó biết hạng của ma trận sẽ 
suy ra cơ sở và số chiều của không gian vectơ sinh bởi hệ vectơ dòng của 
ma trận ấy. 

Với ma trận A = (aij) kiểu (m, n), nêu chọn r dòng, r cột thì các thành 
phần nằm ở giao của r dòng r cột ấy lập thành một định thức cấp r. Ta 
gọi nó là đinh thức con cấp r của A. 

Định lí. Hạng của ma trận A bằng cấp cao nhất của các định thức 
con khác 0 của A. 

Chứng minh. Giả sử ma trận A = (aij)(m.n) và cấp cao nhất của các 
định thức con khác 0 của nó bằng r. Có thể giả thiết rằng có một định 
thức con khác 0, cấp r nằm ở r dòng đầu, chẳng hạn: 
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(Thật vậy, ta có thể đổi chỗ các dòng để đạt được điều đó và phép đổi 

chỗ như thế không làm thay đổi hạng của hệ vectơ dòng). Ta sẽ chứng 
minh rằng hệ gồm r vectơ dòng đầu 

 

là cơ sở của không gian vectơ sinh bởi m vectơ dòng của ma trận A. 
Trước hết, hệ vectơ (2) độc lập tuyến tính. Thật vậy, giả sử 

 

 

Áp dụng các phép toán trong không gian vectơ Kn, ta được: 

 

Rõ ràng (0, 0,..., 0) là một nghệm của hệ này. Vì 
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nên đây là một hệ Cramer. Do đó (0, 0,..., 0) là nghiệm duy nhất; nghĩa là 
bắt buộc x1 = x2 =... = xi = 0. 

Điều này chứng tỏ hệ (2) độc lập tuyến tính. Bây giờ ta chứng minh 
rằng mọi vectơ dòng còn lại của ma trận A biểu thị tuyến tính được qua 
hệ (2); tức là phải chứng minh rằng với mỗi 

 

 

Muốn vậy, phải chứng minh rằng: 

 

Giả sử i cố định. Đối với aij ta xét định thức 

 

Đây là một định thức con cấp r + 1 của ma trận A nên theo giả thiết 
nó bằng 0. Khai triển nó theo cột cuối ta được: 

 
trong đó As là phần bù đại số của thành phần ai trong định thức Dij, với 
mọi s ∈ {1, 2,..., r}. Vì D ≠ 0 nên 
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Khi i cố định, j thay đổi, ma trận 

 

không đổi nên các As không đổi vì chúng là những định thức con cấp r 

của ma trận này. Vì thế đặt ks = - 
D

As , với mọi s ∈ {1, 2,..., r}, với i cố 

định đã chọn, ta được 

 
Do đó đẳng thức (3) được chứng minh. 

Vậy hệ vectơ (2) là một cơ sở của không gian vectơ sinh bởi m vectơ 
dòng của ma trận A. Suy ra hạng(A) = r.  

Chú ý. Trong phép chứng minh định lí trên ta thấy nếu định thức con 
cấp cao nhất khác 0 của ma trận A nằm ở r dòng nào thì r vectơ dòng ấy 
là cơ sở của không gian vectơ sinh bởi m vectơ dòng của ma trận A. 

Ví dụ: Tìm cơ sở của không gian vectơ sinh bởi hệ vectơ gồm các 
vectơ trong R3: 

 

Giải 

Gọi A là ma trận mà các vectơ dòng là các vectơ đã cho: 
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Như vậy 
12

51

−
 là định thức con cấp cao nhất khác 0 của ma trận A. 

Nó nằm ở dòng thứ nhất và thứ ba của ma trận A. Vậy hệ vectơ { α 1, α 3} 
là cơ sở cần tìm. 

Hệ quả 1. Hệ m vectơ là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi ma trận 
các tọa độ của chúng có một đinh thức con khác 0, cấp m. 

Nói riêng, trong không gian vectơ n chiều, hệ n vectơ là độc lập 
tuyến tính khi và chỉ khi định thức của ma trận các tọa độ của chúng 
khác 0. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. 

Hệ quả 2. Hạng của ma trận bằng hạng của hệ vectơ cột của nó. 

Chứng minh. Giả sử A = (aij) là ma trận kiểu (m, n). Xét ma trận 
chuyển vị t A. Hệ vectơ dòng của tA là hệ vectơ cột của A. Theo định lí 
trên, hạng(tA) bằng cấp của định thức con cấp cao nhất khác 0 của tA. 
Nhưng mỗi định thức con của tA lại là chuyển vị của một định thức con 
của A và ngược lại. Mặt khác định thức của hai ma trận chuyển vị lẫn 
nhau bằng nhau. Do đó, |B| là một định thức con cấp cao nhất khác 0 của 
tA khi và chỉ khi |B’| là một định thức con cấp cao nhất khác 0 của A. 

Vậy hạng (A) = hạng (tA) = hạng (hệ vectơ dòng của tA) = hạng (hệ 
vectơ cột của A). 

7.3. Cách tìm hạng của ma trận 

Muốn tìm hạng của hệ vectơ ta tìm hạng của ma trận các tọa độ của 
hệ vectơ ấy. 

Muốn tìm hạng của ma trận ta tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 
của ma trận ấy. 

Để tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 của ma trận A, không cần 
xét tất cả các định thức con của nó mà chỉ cần xuất phát từ một định thức 
con D1 ≠ 0 cấp s đã biết rồi xét các định thức con cấp s + 1 chứa D1. Nếu 
tất cả các định thức con này đều bằng 0 thì D1 là một định thức con cấp 
cao nhất khác 0; do đó hạng(A) = s. Nếu có một định thức D2 ≠ 0, cấp s 
+ 1 thì tiếp tục xét các định thức cấp s + 2 chứa D2. Cứ như thế cho tới 
khi tìm được một định thức D ≠ 0, cấp r mà mọi định thức cấp r + 1 bao 
quanh nó đều bằng 0. Suy ra D là một định thức con cấp cao nhất khác 0 
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của ma trận A. Thật vậy, vì D nằm ở r dòng nào đó và mọi định thức con 
cấp r + 1 bao quanh D đều bằng 0 nên với lập luận như chứng minh của 
định lí, hệ r vectơ này là cơ sở của không gian vectơ W sinh bởi hệ vectơ 
đòng của ma trận A. Do đó dim(W) = r. Với mọi định thức con D’ ≠ 0, 
cấp t, và Di nằm trong t dòng nào đó của A, thì hệ gồm t vectơ dòng này 
độc lập tuyến tính trong W. Vậy t ≤ dim(W) = r. 

Áp dụng. Cho hệ vectơ a gồm: 

 

a) Tìm hạng(a). 

b) Tìm cơ sở của không gian vectơ sinh bởi a. 

Giải 

a) Để tìm hạng của hệ vectơ, ta phải tìm hạng của ma trận 

 

Theo định lí, ta phải tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 của A. 

Xuất phát từ một định thức con khác 0 bất kì, chẳng hạn 

 
Ta xét các định thức cấp 3 chứa D2. 
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Xét tiếp các định thức con cấp 4 chứa D3. Chỉ còn hai định thức như 
thế, đó là: 

 

Vậy hạng(A) = 3. 

b) Vì D3 nằm ở ba dòng đầu nên hệ vectơ {α 1, α 2, α 3} là một cơ sở 
cần tìm. 

Cũng có thể có định thức cấp 3 khác chứa D2 và khác 0, chẳng hạn, 

 

Vậy hạng(A) = 3. 

Vì D’ nằm ở ba dòng: thứ nhất, thứ hai và thứ năm nên hệ vectơ { α 1, 

α 2, α 3} cũng là một cơ sở. 

7.4. Tìm hạng của ma trận bằng các phép biến đổi sơ cấp  

Ta cũng có thể dùng một số phép biến đổi trên ma trận để tìm hạng 
của ma trận. 

Định nghĩa. Các phép biến đổi sau đây được gọi là các phép biến 
đổi sơ cấp trên các ma trận: 

1) Đổi chỗ hai dòng (hai cột) cho nhau; 

2) Nhân mỗi thành phần trong một dòng (cột) với cùng một số khác 
0. 

3) Nhân mỗi thành phần trong một dòng (cột) với cùng một số rồi 
cộng vào thành phần cùng cột (dòng) trong một dòng (cột) khác. 
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Định lí. Nếu thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên một ma trận thì 
hạng của ma trận thu được bằng hạng của ma trận đã cho. 

Lạm dụng ngôn ngữ có thể nói: Các phép biến đổi sơ cấp không làm 
thay đổi hạng của một ma trận. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc như một bài tập. 

Ví dụ. Tìm hạng của ma trận 

 

Giải 

• Đổi chỗ dòng thứ nhất và dòng thứ tư cho nhau: 

 

• Cộng dòng thứ nhất vào dòng thứ hai; nhân dòng thứ nhất với - 4, 
rồi cộng vào dòng thứ ba; nhân dòng thứ nhất với - 3, rồi cộng vào dòng 
thứ tư. ta được: 

 

• Đổi chỗ dòng thứ hai và dòng thứ tư cho nhau: 

 

• Cộng dòng thứ hai vào dòng thứ ba: 
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• Cộng dòng thứ ba vào dòng thứ tư ta được ma trận: 

 

Ma trận cuối cùng có định thức cấp ba: 

 

Đó là định thức con cấp cao nhất khác 0 của B. Vậy hạng(B) = 3. Vì 
các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng của ma trận nên 
hạng(A) = hạng(B) = 3. 

Nếu dùng phép biến đổi sơ cấp để tìm cơ sở của không gian sinh bởi 
một hệ vectơ thì ta gặp một khó khăn nhỏ trong việc xác định những 
vectơ nào của hệ lập nên cơ sở, vì quá trình biến đổi ta đã đổi chỗ các 
dòng, các cột. Bạn đọc hãy thử tìm cách khắc phục khó khăn ấy. 

7.5. Tìm cơ sở, số chiều của không gian sinh bởi một hệ vectơ 
bằng máy tính điện tử 

Muốn tìm cơ sở và số chiều của không gian W sinh bởi một hệ vectơ 
a ta chỉ cần tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 của ma trận A thiết 
lập bởi hệ vectơ đã cho. dimW = hạng(A) và định thức con cấp cao nhất 
khác 0 nằm ở những dòng nào thì những vectơ dòng ấy lập thành một cơ 
sở. Nhờ các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, máy tính điện tử có thể 
thực hiện các phép biến đổi ấy để biến một ma trận đã cho thành một ma 
trận cùng hạng mà ta có thể nhận ra ngay định thức cấp cao nhất khác 0. 
Từ đó suy ra hạng của ma trận, cũng là hạng của hệ vectơ, và số chiều 
cần tìm. 

Ví dụ 1. Tìm số chiều của không gian W sinh bởi hệ vectơ 
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Giải 

Để tạo ma trận đánh lệnh: 

 
Trên màn hình xuất hiện: 

Out[1]: = {{11 -1, 2, 0, -1},{-2, 2, 0, 0, -2}, {2, -1, -1, 0, 1}, 

{-1, -1, 1, 2, 2},{1, - 1, -1, 0, 1} 

Để lập ma trận thu gọn đánh tiếp lệnh:  

RowReduce[A]//MatrixForm↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[2]:=MatrixForm 

 
Trong ma trận này ta thấy ngay định thức con cấp cao nhất khác 0 là: 

 

Vậy hạng của ma trận bằng 4. Nhưng các phép biến đổi mà máy thực 
hiện cho ta một ma trận cùng hạng với ma trận A nên hạng = hạng(A) = 
4 = dimW. 

Để tìm cơ sở của không gian ta cần chú ý rằng khi biến đổi ma trận, 
theo chương trình Mathematica 4.0, máy tính có thể đổi chỗ các dòng, do 
đó thứ tự các dòng bị thay đổi. Vì thế nhìn vào ma trận thu được trên 
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màn hình ta không biết được cơ sở gồm những vectơ nào trong các vectơ 
đã cho. Tuy nhiên máy tính không thay đổi cột. Vì vậy, ta hãy lấy các 
vectơ đã cho lập thành ma trận cột. Song, máy tính lại không tạo ma trận 
cột. Để tránh phải lập một ma trận cột ở giấy nháp, ta vẫn lập ma trận 
dòng rồi lấy ma trận chuyển vị. 

Ví dụ 2. Tìm cơ sở của không gian W sinh bởi hệ vectơ:  

a = {α 1 = (-2, 4, 2, 5), α 2= (3, 1, 0, 7), α 3 = (-1, 9, 4, 17),  

α (1, 0, 2, 1)}. 

Giải 

Đánh lệnh tạo ma trận: 

A = {{-2, 4, 2, 5}, {3, 1, 0, 7},{-1, 9, 4, 17}, {1, 0, 2, 1}}↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[1] ={{-2, 4, 2, 5} {3, 1, 0, 7},{- 1, 9, 4, 17}, {1, 0, 2, 1}}. 

Để lập ma trận chuyển vị, đánh lệnh: 

tA = Transpose[A]↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[2]={{- 2, 3, - 1, 1},{4, 1, 9, 0),{2, 0, 4, 2},{5, 7, 17, 1}} 

Để tìm ma trận thu gọn, đánh lệnh: 

RowReduce[tA]//1MatnxForm↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[3]=MatrixForm 

 

Ma trận này cho ta định thức con cấp cao nhất khác 0 là: 
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Vậy hạng của ma trận này bằng 3: hạng(tA) = hạng(A) = hạng(a). 

Định thức con cấp cao nhất khác 0 nằm ở các cột thứ nhất, thứ hai, 
thứ tư, do đó các vectơ cột α 1, α 2, α 4 lập thành một cơ sở. 
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TÓM TẮT 

Chương II, trình bày khái niệm không gian vectơ trên một trường K. 
Đó là một tập hợp V mà mỗi phần tử gọi là một vectơ, trên đó có phép 
ông hai vectơ và phép nhân một vectơ với một số thuộc K thoả mãn 8 
tiều kiện đã nêu ở định nghĩa 1.1. 

Một tập con W của V được gọi là một không gian con của V nếu bản 
thân W cũng là một không gian đối với hai phép toán đã cho trong V. 
Muốn chứng minh W là không gian con của V chỉ cần chứng minh rằng:  

1) W ≠ ∅, với α , β  thuộc W và r ∈ K, ta có α  + β  ∈ W, rα  ∈ W; 

hoặc 2) W ≠ ∅, với α , β  thuộc W và r, s ∈ K, ta có rα  + sβ  ∈ W. Tổng 
của m không gian con W1, W2,..., Wm của không gian vectơ V lại là một 

không gian con W = 








=∈∑
=

m2,...1,i,Wα|α ii

m

1i

i . 

Nếu a = { α 1, α 2,..., α m} là một hệ vectơ của K-không gian vectơ V 
thì 

 

là một không gian con của V và được gọi là không gian con sinh bởi hệ 
vectơ a. 

Hệ a được gọi là độc lập tuyến tính nếu từ đẳng thức ∑
=

=
m

1i

ii 0αk  suy 

ra k1 = k2 =...= km = 0. 

Mỗi không gian vectơ đều có một hệ sinh độc lập tuyến tính, gọi là 
cơ sở của nó. Nếu (ε) = { ε 1, ε 2,..., ε n} là một cơ sở của K- không gian 
vectơ V thì mỗi α  ∈ V đều có cách biểu diễn duy nhất dưới dạng 

α  = a1 ε 1+ a2 ε 2+...+ an ε n. 

Các số ai được gọi là tọa độ của α  đối với cơ sở (ε). 

Một không gian vectơ có thể có nhiều cơ sở khác nhau. Tọa độ của 
một vectơ trong cơ sở này khác với tọa độ của nó đối với cơ sở kia. Biết 
tọa độ của α  đối với cơ sở (ξ) có thể tìm được tọa độ của nó đối với cơ 
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sở (ε) nếu biết ma trận T chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ). Đó là ma 
trận được thiết lập như sau: 

 

Thế thì 

 

Khi đó, nếu (x1, x2,..., xn) và (y1, y2,..., yn) lần lượt là tọa độ của α  đối 
với cơ sở (ε) và cơ sở (ξ) thì 

 

Khái niệm hạng của một hệ vectơ cũng như hạng của ma trận rất cần 
thiết cho các chương sau. Ta định nghĩa hạng của một hệ vectơ là số 
chiều của không gian sinh bởi hệ vectơ đó. 

Với A là một ma trận, ta có: hạng(A) = hạng(hệ vectơ dòng) = 
hạng(hệ vectơ cột). 
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BÀI TẬP 

§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT ĐƠN GIẢN 

1. Dùng định nghĩa của không gian vectơ để chứng tỏ rằng: 

a) Tập số thực R cùng với phép cộng hai số thực, phép nhân một số 
thực với một số hữu tỉ là một Q-không gian vectơ; 

b) Tập số phức C cùng với phép cộng hai số phức và phép nhân một 
số phức với một số thực là một R-không gian vectơ; 

c) Tập Q[x] các đa thức của ẩn x trên trường số hữu tỉ Q là một Q-
không gian vectơ; 

d) Với Q là tập số hữu tỉ, R là tập số thực, V = Q x R, cùng với phép 
cộng hai phần tử trong V và phép nhân một phần tử của V với một số 
hữu tỉ xác định như sau: 

(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), r(a, b) = (ra, rb), a, c, r là những số 
hữu tỉ b, d là những số thực,là một Q-không gian vectơ. 

e) Tập Q ( 2 ) = {a + b 2 | a, b ∈ Q}, với phép cộng và phép nhân 
với số hữu tỉ xác định như sau: 

(a + b 2 ) + (c + d 2 ) = (a + c) + (b + d) 2 , 

r(a + b 2 ) = ra + r 2 , r ∈ Q 

là một Q- không gian vectơ. 

2. Các tập sau có phải là R-không gian vectơ không? 

a) Tập Q với phép cộng hai số hữu tỉ và phép nhân một số hữu tỉ với 
một số thực; 

b) Tập số phức C cùng với phép cộng hai số phức và phép nhân một 
số phức với một số thực; 

c) Tập số nguyên Z cùng với phép cộng hai số nguyên và phép nhân 
một số nguyên với một số thực; 

d) Tập V nói trong bài tập 1d) cùng với phép cộng và phép nhân với 
một số thực cũng xác định như thế, 

e) Tập D các đa thức bậc n với hệ số thực. 
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3. Cho G là tập hợp các hàm số xác định trên tập số thực R có dạng 
f(x) = ax + b, trong đó a, b ∈ R, với phép cộng và phép nhân với một số 
hữu tỉ xác định như sau: 

với f, g ∈ G, và f(x) = ax + b, g(x) = cx + d thì f + g là một hàm số 
xác định bởi 

(f + g)(x) = (a + c)x + (b + d), 

với f ∈ G và r ∈ R, và f(x) = ax + b thì rf là một hàm số xác định bởi 
(rf)(x) = rax + rb. 

Chứng minh rằng G là một R- không gian vectơ. 

4. Cho F là tập các hàm số của biến số x xác định trên R (và lấy các 
giá trị trong R) với phép cộng và phép nhân với một số thực xác định 
như sau: 

với f, g ∈ F, f + g là một hàm số xác định bởi (f + g)(x) = f(x) + 
g(x);  

với f ∈ F và r ∈ R, rf là một hàm số xác định bởi (rf)(x) = r.f(x). 
Chứng minh rằng F là một R-không gian vectơ. 

5. Cho A và B là hai K-không gian vectơ. Trên V = A×B, xác định 
phép cộng và phép nhân với một số thuộc trường K như sau: 

( )11 β,α  + ( )22 β,α  = ( )2121 ββ,αα ++ , với mọi α 1, α 2 ∈ A, β 1, β 2 ∈ B; 

k( α ,β ) = (kα , kβ ) , với mọi k ∈ K, mọi α  ∈ A, mọi β  ∈ B. 

Chứng minh rằng V là một K-không gian vectơ. 

6. Trên tập A = {a} xác định phép cộng và phép nhân với một số 
thực như sau: 

a + a = a, ra = a, với mọi r ∈ R. 

Chứng minh rằng A là một R-không gian vectơ... 

 

§2. KHÔNG GIAN CON 

7. chứng minh rằng: 

a) Q là một không gian con của Q-không gian vectơ R; 

b) R là một không gian con của Q- không gian vectơ C (C là tập số 
phức); 
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c) Q 2  là một không gian con của Q-không gian vectơ R, (xem bài 
tập 2f, §1) ; 

d) R- không gian vectơ G là không gian con của R-không gian vectơ 
F, (với G và F là những không gian trong các bài tập 3 và 4, §1).  

e) Tập Dn gồm đa thức 0 và các đa thức của Q[x] có bậc bé hơn hay 
bằng n, (n là số tự nhiên), là không gian con của Q-không gian vectơ 
Q[x]. 

8. Các tập hợp sau cớ phải là những không gian con của không gian 
vectơ R3 không? 

a) E = {(a1, a2, a3 | ai ∈ R, i = 1, 3}; 

b) F = {(a1, a2, - a1) | ai ∈ R, i = 1, 2}; 

c) B = {(a1, a2, a1a2) | ai ∈ R, i = 1, 2}; 

d) G = {(a1, a2, a1 + a2) | ai ∈ R, i - 1, 2}; 

e) C = {(a1, a2, a2) | ai ∈ R, i = 1, 2}; 

f) H = {(a1, a2, a3) | a1 + a2 + a3 = 0 ai ∈ R, i = 1, 2, 3}; 

9. Tập hợp các số nguyên có phải là một không gian con của không 
gian vectơ R trên trường Q hay không? 

10. Tập hợp các đa thức bậc chẵn thuộc R[x] có phải là một không 
gian con của R [x] không? 

11. Giả sử W là một không gian con của không gian vectơ R4, (a1, a2, 
4, a4) ∈ W. Chứng minh rằng với mỗi r ∈ R có một (b1, b2, r, b4) ∈ W.  

12. Giả sử U và W là hai không gian con của K-không gian vectơ V 
thoả mãn điều kiện V = U ∪ W. Chứng minh rằng V = U hoặc V = W. 

13. Giả sử W1, W2,..., Wm là những không gian vectơ con của K-

không gian vectơ V. Chứng minh rằng U = I
m

1i
iW

=

 là một không gian 

con của V. 

14. Cho V là một R-không gian vectơ, α  ∈ V. Chứng minh rằng tập 
Rα  = {r α  | r ∈ R} là một không gian con của V. Rα  được gọi là không 
gian sinh bởi vectơ α . 

15. Giả sử U và W là hai không gian con của R-không gian vectơ V. 
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Chứng minh rằng U + W là giao của tất cả các không gian con của V 
chứa U ∪ W. 

 

§3. SỰ ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH-SỰ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH  

16. Cho ba vectơ α 1 = (2, 0, 3), α 2 = (0, 2, -1), α 3 = (1, 2, 3) thuộc 
R3. Hãy biểu thị tuyến tính vectơ β  = (5, - 2, 1) qua ba vectơ đã cho. 

17. Cho ba vectơ α 1 = x - 1, α 2 = 1, α 3 = x2 + 1 thuộc R[x]. Hãy 
biểu thị tuyến tính vectơ β  = x2 - x + 2 qua ba vectơ đã cho. 

18. Xét xem các hệ vectơ sau trong R3 hệ nào độc lập tuyến tính?  

a) α 1 = (4, 0, 1), α 2 = (2, 0, 1), α 3 = (1, 2, 1); 

b) α 1 = (1, 2, 3), α 2 = (4, 5, 6), α 3 = (5, 7, 9); 

c) α 1 = (1, 2, 3), α 2 = (4, 5, 6),  α 3 = (9, 8, 7); 

d) α 1 = (1, 2, 3), α 2 = (4, 5, 6), α 3 = (2, -1, 0). 

19. Xét xem các hệ vectơ sau trong R[x] hệ nào độc lập tuyến tính: 

a) α 1 = 1, α 2 = x, α 3 = x2; 

b) α 1 = 1, α 2 = x + 1, α 3 = x2+ 1, α 4 = 2x2 + x + 3. 

20. Cho hai vectơ α  = (3, a + b, 5), β  = (a + 1, b - 2, 10) trong Q3. 
Tìm a và b để hai vectơ này phụ thuộc tuyến tính. 

21. Cho ba vectơ α 1, α 2, α 3 của K-không gian vectơ V, độc lập 
tuyến tính. 

a) Chứng minh rằng ba vectơ β 1 = α 1, β 2 = α 1 + α 2 , β 3 = α 1 + α 2 

α 3 độc lập tuyến tính. 

bị Chứng minh rằng ba vectơ β 1 = α 1 + α 2, β 2 = α 2 + α 3, β 3 = α 3+ 

α 1 độc lập tuyến tính. 

c) Ba vectơ β  = α 1 + α 2, β 2 = α 2 + α 3, β 4 = α 3 - α 1 có độc lập 
tuyến tính không? 

22. Chứng minh rằng: 

Nếu hai vectơ α 1, α 2 của không gian vectơ V là độc lập tuyến tính và 
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Rα 1, Rα 2 là những không gian con của V lần lượt sinh bởi α 1, α 2 thì 
Rα 1 ∩ Rα 2 = 0 . 

 

§4. CƠ SỞ CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ 

23. Cho {ε 1,..., ε i,..., ε n} là một cơ sở của không gian vectơ V. 
Chứng minh rằng: 

a) Nếu thay ε i bởi r ε i’ (với r ≠ 0) thì hệ vectơ thu được cũng là một 
cơ sở của V; 

b) Nếu ta cộng vào ε i một tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại thì 
được một cơ sở mới của V. 

24. Chứng minh rằng các hệ vectơ sau là những cơ sở của không gian 
vectơ R3: 

 

25. Các hệ vectơ sau có phải là cơ sở của không gian vectơ R4 
không: 

  

26. chứng minh rằng nếu ba vectơ ε 1, ε 2, ε 3 lập thành một cơ sở của 
K-không gian vectơ V thì ba vectơ ξ 1 = ε 1 + ε 2, ξ 2 = ε 2 + ε 3, ξ 3 = ε 3+ 

ε 1 cũng lập thành một cơ sở của V. 

27. Gọi P3 là không gian vectơ gồm đa thức 0 và các đa thức f(x) ∈ 
R[x] có bậc f(x) ≤ 3. Chứng minh rằng hai hệ vectơ: 

ε 1 = 1, ε 2 = x, ε 3= x2, ε 4= x3; 

ξ 1 = 1, ξ 2= x - 1, ξ 3 = (x - 1)2, ξ 4 = (x - 1)3 

là hai cơ sở của P3. 

28. Chứng minh rằng nếu { ε 1,..., ε 2,..., ε n} là một cơ sở của R-

không gian vectơ V thì V = ∑
=

n

1i

R ε i và R ε i ∩ ∑
≠1j

R ε j = 0 , với mọi i ∈ 
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{1, 2,..., n}, trong đó ∑
≠1j

R ε j là tổng của các R ε j, (chẳng hạn, R ε 3 ∩ 

(R ε 1 + R ε 2 + R ε 4 +...+ R ε n) = { 0 }. Người ta nói rằng V là tổng trực 
tiếp của các không gian con R ε i, i ∈ {1, 2,..., n}. 

 

§5. SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ 

29. Tìm số chiều của không gian vectơ V sinh bởi các hệ vectơ sau: 

 

30. Giả sử U, W là hai không gian con của không gian vectơ V và V 
= U + W. Chứng minh rằng dimV = dimU + dimW khi và chỉ khi U ∩ 
W = { 0 } 

31. Giả sử U, W là hai không gian con thực sự của không gian vectơ 
V, U ≠ W. 

a) Nếu dimV = 3, dimU = dimW = 2 thì dim(U ∩ W) bằng bao 
nhiêu?  

b) nếu dimV = 6, dimU = dimW = 4 thì dim(U ∩ W) có thể bằng bao 
nhiêu? 

32. Trong R4, không gian con U sinh bởi hai vectơ α 1 = (-1, 1, 1, 1), 
α 2 = (1, 2, 1, 0), không gian con W sinh bởi hai vectơ β 1 = (2, -1, 0, 1), 

β 2 = (0, - 5, 6, 0). Tìm dim(U + W) và dim(U ∩ W). 

33. Cho hệ vectơ {α 1, α 2, α 3, α 4} là một cơ sở của không gian vectơ 
V. U là không gian con sinh bởi { α 1, α 2, α 3,}, W là không gian con sinh 
bởi {α 2, α 3, α 4,}. 

a) chứng minh rằng {α 2, α 3} là một cơ sở của U ∩ W. 

b) Tìm cơ sở và số chiều của U + W. 

 

§6. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ 

34. Tìm tọa độ của các vectơ sau đối với cơ sở { ε 1, ε 2, ε 3, ε 4}: 
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35. Tìm tọa độ của vectơ α  = (5, - 2, 4, 1) đối với cơ sở: 

 

36. Biết tọa độ của các vectơ đối với một cơ sở (ε) nào đó như sau:  

α (0, -5, 4, 1), β  (2, 7, 0, 9), γ (4, 0, 1, 2). 

Tìm tọa độ của các vectơ sau đối với cơ sở (ε): 

 

37. Gọi P3 là không gian vectơ gồm đa thức 0 và các đa thức f(x) ∈ 
R[x] có bậc f(x) ≤ 3. 

a) Chứng minh rằng: (ε) :   

 
là hai cơ sở của không gian P3. 

b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ). 

c) Tìm tọa độ của các vectơ f(x) = 2x3 - x + 5 đối với cơ sở (ξ). 

 

§5. SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ 

29. Tìm số chiều của không gian vectơ V sinh bởi các hệ vectơ sau:  

 

30. Giả sử U, W là hai không gian con của không gian vectơ V và V 
= U + W. Chứng minh rằng dimV = dimU + dimW khi và chỉ khi U ∩ 
W = { 0 }. 

31. Giả sử U, W là hai không gian con thực sự của không gian vect( 
V, U ≠ W. 
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a) Nếu dimV = 3, dimU = dimW = 2 thì dim(U∩W) bằng bao nhiêu? 

b) Nếu dimV = 6, dimU = dimW = 4 thì dim(U∩W) có thể bằng bao 
nhiêu? 

32. Trong R4, không gian con U sinh bởi hai vectơ α 1 = (1, 1, 1, 1) 
α 2 = (1, 2, 1, 0), không gian con W sinh bởi hai vectơ β 1 (2, -1, 0, 1) β 2 
= (0, - 5, 6, 0). Tìm dim(U + W) và dim(U → W). 

33. Cho hệ vectơ {α 1, α 2, α 3, α 4} là một cơ sở của không gian vectơ 
V U là không gian con sinh bởi { α 1, α 2, α 3}, W là không gian con sâu 
bởi {α 2, α 3, α 4}. 

a) Chứng minh rằng { α 2, α 3} là một cơ sở của U ∩ W. 

b) Tìm cơ sở và số chiều của U + W. 

 
a) Dùng hạng của hệ vectơ để chứng tỏ rằng hai hệ vectơ này là hai 

cơ sở của R4. 

b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở a sang cơ sở b. 

c) Tìm tọa độ của α  = (2, 0, 4, 0) đối với cơ sở b. 

d) Dùng công thức đổi tọa độ để tính tọa độ của α  đối với cơ sở. 

42. a) Chứng minh rằng các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi 
hạng của ma trận. 

b) Bạn hãy tự tìm một hệ vectơ trong không gian R4 và dùng các 
phép biến đổi sơ cấp để chứng tỏ rằng hệ vectơ ấy độc lập tuyến tính. 

c) Bạn hãy tự chọn hai hệ, mỗi hệ gồm 4 vectơ, rồi dùng các phép 
biến đổi sơ cấp chứng tỏ rằng một hệ có hạng 3, một hệ có hạng 2 và chỉ 
ra cơ sở không gian sinh bởi mỗi hệ vectơ đã cho. 




