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Chương V 

MA TRẬN 

MỞ ĐẦU 

Ta đã biết ma trận góp phần vào việc nghiên cứu lý thuyết hệ phương 
trình tuyến tính. Bây giờ ta tiếp tục tìm hiểu ma trận sâu hơn nữa; đặc 
biệt nghiên cứu mối liên hệ giữa ma trận và ánh xạ tuyến tính. Ta sẽ thấy 
rằng, ma trận và ánh xạ tuyến tính liên hệ mật thiết với nhau. Khi đã cố 
định hai cơ sở của hai không gian vectơ thì một ánh xạ tuyến tính giữa 
hai không gian ấy cho một ma trận và ngược lại, một ma trận xác định 
một ánh xạ tuyến tính duy nhất. 

Nhờ có ma trận mà ta xác định được giá trị riêng và vectơ riêng một ánh 
xạ tuyến tính; do đó xác định được những không gian con bất biến ứng với 
những giá trị riêng. Ma trận cũng xác định những dạng ánh xạ tuyến tính 
đặc biệt được dùng đến ở chương Vi như các phép biến đổi đối xứng, biến 
đổi trực giao. Trái lại, nhờ các vectơ riêng và giá trị riêng của ánh xạ tuyến 
tính mà có thể đưa ma trận trở về dạng đơn giản; đó là ma trận chéo. 

Nội dưng của chương này là: 

- Các phép toán trên các ma trận; 

- Ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông; 

- Giá trị riêng, vectơ riêng; 

- Chéo hoá một ma trận. 

Bạn đọc cần nắm vững những vấn đề này vì chúng được áp dụng vào 
ngay chương sau và trong nhiều lĩnh vực khoa học khác. 

Để học tốt chương này bạn đọc cần nắm vững những kiến thức về 
không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính. 

Trong cuốn sách này ta kí hiệu tập hợp các ma trận kiểu (m,n) với 
các thành phần trong trường K bởi Mat(m.n)(K). 
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§1. MA TRẬN CỦA MỘT ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 

1.1. Định nghĩa. Giả sử V và W là hai K-không gian vectơ với cơ sở 
lần lượt là (ε) = { ε 1,..., ε 2,..., ε n}, (ξ) = { ξ 1, ξ 2,..., ξ m} f: V → W là một 
ánh xạ tuyến tính mà 

 

được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f đối với hai cơ sở (ε) và (ξ)  

Có thể viết gọn các đẳng thức (1) như sau: 

 
Chú ý: Vì (ξ) là một cơ sở của W nên các thành phần an được xác 

định duy nhất; do đó ma trận A được xác định duy nhất. 

Ví dụ 1. Giả sử Iv = V → V là đồng cấu đồng nhất của không gian 
vectơ V, và (ε) = { ε 1,..., ε 2,..., ε n} là một cơ sở bất kì trong V. Khi đó: 

 

Do đó ma trận của IV đối với cơ sở (ε) là: 
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I được gọi là ma trận đơn vị. 

Ma trận vuông I = (aij) được gọi là ma trận đơn vị nếu 

 

Ví dụ 2. Nếu V, W là hai K-không gian vectơ với dimV = n, dimW = 
m thì đồng cấu 0 có ma trận đối với mọi cơ sở của V và của W là ma trận 
O kiểu (m,n) dưới đây: 

 
O được gọi là ma trận không, tức là ma trận mà mọi thành phần đều 

bằng 0. 

Ví dụ 3. Giả sử trong R2 và R3 đã chọn các cơ sở chính tắc:  

 

f: R2 → R3 xác định bởi f(a1, a2) = (a1, 3a2, a2 - 5a1). Khi đó:  

 
Do đó ma trận của f đối với hai cơ sở này là 

 

Ví dụ 4. Giả sử P3, P2 là các không gian gồm đa thức 0 và các đa thức 
thuộc R[x] có bậc tương ứng không vượt quá 3, không vượt quá 2. d: P3 
→ P2 là phép lấy đạo hàm, (ε) = {1, x, x2, x3}, (ξ) = {1, x, x2} lần lượt là 
cơ sở của P3 và P2. Thế thì: 

d(1) = 0 = 0.1 +0x + 0x2 

d(x) = 1 = 1.1 + 0x + 0x2 
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d(x2) = 2x = 0.1 + 2x + 0x2 

d(x3) = 3x2 = 0.1 + 0x + 3x2 

Do đó ma trận của d đối với hai cơ sở này là 

 

Trên đây ta đã thấy khi đã cố định hai cơ sở (ε) và (ξ) của V và W, 
thì mỗi ánh xạ tuyến tính f. V → W xác định một ma trận duy nhất. 
Ngược lại ta sẽ thấy, khi đó mỗi ma trận cũng xác định ánh xạ tuyến tính 
duy nhất. 

1.2. Liên hệ giữa HomK(V, W) với Mat(m.n)(K) 

Mệnh đề. Giả sử V, W là hai K-không gian vectơ và 

(ε) = {ε 1,..., ε 2,..., ε n},     (ξ) = {ξ 1, ξ 2,..., ξ m} 

lần lượt là cơ sở cơm ích của V và W. Khi đó: 

1) Mỗi ma trận kiểu (m, n) xác định duy nhất một ánh xạ tuyến tính f: 
V → W. 

2) Có một song ánh Φ: HomK(V, W) → Mat(m, n)(K). 

Chứng minh. 

1) Giả sử 

 

Đặt a1j ξ 1 + a2j ξ 2 +...,+ amj ξ m}, với mọi j ∈ {1, 2,..., n } thì theo định 
lí 1.2, Ch.III, có ánh xạ tuyến tính f duy nhất xác định bởi  

 

Hơn nữa, ma trận của f là A. 

2) Cố định hai cơ sở trong V và W. Với mỗi f∈HomK(V, W), f xác 



 187 

định một ma trận A duy nhất. Xác định ánh xạ 

Φ: HomK(V, W) →→→→ Mat(m, n)(K) bởi Φ(f) = A. 

Với mỗi A∈Mat(m, n)(K), có một ánh xạ tuyến tính f duy nhất mà A là 
ma trận của nó; tức là Φ(f) = A. Do đó Φ là một toàn ánh. Vì f được xác 
định duy nhất bởi A nên Φ là đơn ánh. 

Vậy Φ là một song ánh.  
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§2. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN CÁC TẬP MA TRẬN 

Ta đã biết trên tập hợp HomK(V, W) có phép cộng hai ánh xạ tuyến 
tính và phép nhân một ánh xạ tuyến tính với một số. Hơn nữa, khi đã cố 
định hai cơ sở của V và W, ta có song ánh 

Φ: HomK(V, W) → Mat(m,n)(K). 

Bây giờ ta muốn định nghĩa các phép toán trên các ma trận sao cho 
"phù hợp" với các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính; chẳng hạn ma 
trận của tổng hai ánh xạ phải bằng tổng hai ma trận của những ánh xạ ấy. 

2.1. Phép cộng 

Mệnh đề và định nghĩa. Giả sử A = (aij)(m,n) và B = (bij)(m,n) lần lượt 
là các ma trận của hai ánh xạ tuyến tính f, g ∈ HomK(V, W) đối với hai 
cơ sở (ε) và (ξ) đã chọn trong V và W. Thêm thì ma trận của ánh xạ 
tuyến tính f + g đối với hai cơ sở ấy là C = (aij + bij)(m,n). 

Ma trận C được gọi là tổng của hai ma trận A và B, kí hiệu là A + B. 

Chứng minh. Theo giả thiết 

 
Vậy ma trận của f + g đối với hai cơ sở đã cho là (aij + bij)(m,n). Quy 

tắc cộng ma trận. Muôn cộng hai ma trận ta chỉ việc cộng các thành 
phần tương ứng (cùng dòng, cùng cột) của chúng: 
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2.2. Phép nhân một ma trận với một số 

Mệnh đề và định nghĩa. Giả sửa = (aij)(m,n) là ma trận của ánh xạ 
tuyến tính f ∈ HomK(V, W) đối với hai cơ sở (ε) và (ξ) đã chọn trong V 
và W k ∈ K. Thế thì ma trận của ánh xạ tuyến tính kf đối với hai cơ sở ấy 
là ma trận C = (kaij)(m,n). 

Ma trận C được gọi là tích của ma trận A với số k, kí hiệu là kA. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. € 

Quy tắc nhân ma trận với một số. Muốn nhân một ma trận A với một 
số k ta chỉ việc nhân số k với mọi thành phần của A. 
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2.3. Phép trừ 

Định nghĩa. 

Ma trận (-1) A được gọi là đối của ma trận A. Kí hiệu là –A. 

Với hai ma trận A và B, tổng A + (-B) được gọi là hiệu của A và B. 
Kí kiệu A - B. 

Như vậy, với A = (aij)(m,n) và B - (bij)(m,n) ta có: - B = (- bij)(m,n), 

A - B = (aij-bij)(m,n). 

 

2.4. Không gian vectơ Mat(m,n)(K) 

Bạn đọc có thể dễ dàng chứng minh rằng, cũng như HomK(V, W), 
tập hợp Mat(m,n)(K) là một K-không gian vectơ. 

Mệnh đề. Phép cộng ma trận và phép nhân một ma trận với một số 
thuộc trường K có các tính chất sau: 

1) A + B = B + A; 

2) (A + B) + C = A + (B + C); 

3) A + 0 = A; 

4) A + (-A) = 0; 

5) k(A + B) = kA + kB; 

6) (k + 1)A = kA + lA; 

7) (k1)A = k(1a); 

8) 1.A = A, (1 là đơn vị của trường K), 

với mọi A, B, C ∈ Mat(m,n)(K), mọi k, l ∈ K 

Nói gọn, với phép cộng hai ma trận và phép nhân một ma trận với 
một số, Mat(n.n)(K) là một K-không gian vectơ. € 
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mãn điều kiện 2X + A = B. 

Giải. Áp dụng mệnh đề 2.4, cộng - A vào hai vế của đẳng thức 2X + 
A - B, ta có : 

 

2.5. Tích của hai ma trận 

Mệnh đề 1. Giả sử trong mỗi không gian U, V, W đã chọn một cơ sở 
cô định, A = (aij)(m,n) là ma trận của ánh xạ tuyến tính f: V → W, B = 
(bjk)(n,p) là ma trận của ánh xạ tuyến tính g: U → V. Thế thì ma trận của 
ánh xạ tuyến tính fg là ma trận 

 

Ma trận C được gọi là tích của hai ma trận A và B, kí hiệu là AB. 

Chứng minh. 

Giả sử (ε) = {ε 1,..., ε 2,..., ε p} là cơ sở của U, (ξ) = { ξ 1, ξ 2,..., ξ n}  là cơ 

sở của V, (ξ) = { ξ 2,..., ξ m} là cơ sở của W. Theo định nghĩa ma trận của 
ánh xạ tuyến tính, ta có: 
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Quy tắc nhân hai ma trận. Muốn tìm thành phần cik của ma trận tích 

AB ta phải lấy mỗi thành phần aij của dòng thứ i trong ma trận A nhân 
với thành phần bjk của cột thứ k của ma trận B rồi cộng lại. 

Có thể mô tả bởi sơ đồ sau: 

 

 

Chú ý: 

1) Theo định nghĩa, tích AB chỉ được xác định khi số cột của ma trận 
A bằng số dòng của ma trận B. 

2) Phép nhân ma trận không có tính giao hoán. 
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Ví dụ 3. 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 theo định lí 6.3, Ch. II: 

 

Nếu viết hai vectơ tọa độ dưới dạng ma trận cột 

 

thì các đẳng thức trên đây có thể viết là: 

 
hay      X = TY. 

Ví dụ 4. Giả sử hai K-không gian vectơ V và W có cơ sở lần lượt là 
(ε) = { ε 1,..., ε n}, (ξ) = { ξ 1,..., ξ m} và ma trận  của ánh xạ tuyến tính f 
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đối với hai cơ sở này là 

 

tọa độ của vectơ α  ∈ V đối với cơ sở (ε) và tọa độ của f( ε ) đối với cơ sở 
(ξ) được viết dưới dạng ma trận cột lần lượt là 

 

Thế thì 

 

 

Mặt khác 

 

 

Suy ra yi =∑
=

n

1j
jjxai , với mọi in {1, 2,..., m}. Điều này chứng tỏ Y = 

AX. 
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Ví dụ 5. Xét hệ phương trình tuyến tính 

 

 

 
hay      AX = b. 

Ví dụ 6. Giả sử A = (aij)(m,n) và In là ma trận đơn vị cấp n. Khi đó: 

 

Tương tự, nếu Im là ma trận đơn vị cấp m thì ImA = A. 

Mệnh đề 2. Với các ma trận A, B, C và mọi số k ∈ K, ta có các đẳng 
thức sau (nếu các phép toán có nghĩa): 

1) Tính kết hợp: (AB)C = A(BC); 

2) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 

A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC, 
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3) k(AB) = (kA)B = A(kB). 

Chứng minh. 1) Coi các ma trận A, B, C lần lượt như ma trận của 
các ánh xạ tuyến tính h: U → X, g: W → U, f: V → W (với cơ sở đã 
chọn trong mỗi K-không gian vectơ V, W, U, X). Theo mệnh đề 1, mục 
2.5, (AB)C là ma trận của ánh xạ tuyến tính (hg)f, còn A(BC) là ma trận 
của ánh xạ h(gf). Theo mệnh đề 2, mục 3.4, Ch.III, (hg)f-h(gf). Nhờ song 
ánh 

Φ: HomK(V, X) ≅ Mat(m,q)(K), (trong đó m = dimX, q = dimV), 

suy ra (AB)C = Φ((hg)f) = Φ h(gf)) = A(BC). 

2) và 3) được chứng minh tương tự. € 

2.6. Thực hiện các phép toán ma trận bằng máy tính bỏ túi và 
mây tính điện tử 

 
a) Dùng máy tính bỏ túi CASIO-fx570MS. 

Tính A + B, A - B, 6A. 

Giải. Tính A + B. 

• Chọn MODE ma trận: 

MODE MODE MODE   2   

• Tạo ma trận A kiểu (2,3) 

 
ma trận,số 1 thứ hai là kí hiệu ma trận A). 

• Chọn các thành phần của A: 

 

• Tạo ma trận B kiểu (2,3): 

SHIFT MAT 1 2 2 = 3 =  (số 2 thứ nhất là kí hiệu ma trận B) 
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• Thực hiện phép cộng: 

 

Ở cửa sổ máy tính xuất hiện: - 5. Đó là thành phần cơ của tổng hai 
ma trận. Nháy con trỏ sang phải ta được thành phần c12. Tiếp tục nháy 
con trỏ sang phải mỗi lần được một thành phần tiếp theo. 

Ma trận A + B = 
29

11

710

175

−

−
 

- Tính A - B tương tự. 

- Tính 6A. 

• Chọn MODE ma trận: 

 

• Tạo ma trận A kiểu (2,3) 

 

• Chọn các thành phần của A: 

 
Màn hình xuất hiện: 18. Đó là thành phần cơ của ma trận 6A. Nháy 

con trỏ sang phải, mỗi lần được một thành phần theo thứ tự: c12, c13, c21. 

Ví dụ 2. Nhân ma trận. 

 

Giải. 

Thao tác như khi làm tính cộng. 
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Màn hình xuất hiện: 146. Đó là thành phần cơ của tích. Tiếp tục nháy 
con chở sang phải lần lượt ta được các thành phần tiếp theo của ma trận 
tích. 

 

b) Dùng máy tính điện tử 

Ta thực hiện theo chương trình MATHEMATICA 4.0. 

A = {{3, 5,II}, {- 4, 0, 9}}↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[1]= {{3, 5,11}, {-4, 0, 9}} 

B={{ - 8, 12, O},{14, - 7, 20}}↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[2]= {{ - 8, 12, 0},{14, - 7, 20}} 

A+B//1MatrixForm↵ 

Màn hình xuất hiện: 

 

A-B//MatrixForm↵ 

Màn hình xuất hiện: 
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6A//MatnxForm↵ 

 

Phép nhân được thực hiện bằng mọi thao tác như đối với phép cộng 
nhưng phải thay dấu cộng ( "+") bởi dấu chấm ("."). 
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§3. ĐẠI SỐ MATN(K) CÁC MA TRẬN VUÔNG CẤP N 

Ta kí hiệu tập hợp các ma trận vuông cấp n với các thành phần thuộc 
trường K bởi Matn(K). Theo mệnh đề 2.4, Matn(K) là một K-không gian 
vectơ. Hơn nữa, trong Matn(K) tích của hai ma trận bất kì luôn luôn xác 
định; tuy nhiên, phép nhân không giao hoán. Theo mệnh đề 2, mục 2.5, 
phép nhân có tính kết hợp và phân phối đối với phép cộng và có ma trận 
đơn vị 

 
Trong ví dụ 6, mục 3.1, đã chứng minh ma trận đơn vị I có tính chất: 

AI = A = IA, với mọi A ∈ Matn(K). Như vậy, Matn(K) là một không 
gian vectơ đồng thời là một vành có đơn vị, không giao hoán. 

Người ta nói, Matn(K) là một đại số trên trường K hay một K-đại số. 

Vì mỗi ma trận thuộc A ∈ Matn(K) là một ma trận vuông nên nó có 
định thức |A|. 

Ta hãy xét mối liên hệ giữa định thức và các phép toán trong 
Matn(K). Bạn đọc có thể cho những ví dụ chứng tỏ rằng: với A, B là hai 
ma trận vuông cấp n và số k ∈ K, nói chung: 

1) |A + B| ≠ |A| + |B|. 

2) |kA| ≠ k |A|. 

Trái lại, ta lại có: |AB| = |A|.|B| với mọi ma trận A,B thuộc Matn(K). 

3.1. Định thức của tích hai ma trận 

Định lí. Định thức của tích hai ma trận vuông bằng tích các định 
thức của hai ma trận ấy. 

Chứng minh. 

Giả sử: 
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Ta xét định thức 

 

Trong định thức D, định thức con ở góc trên bên trái là định thức |A|, 
mọi định thức con khác tạo bởi n dòng đầu đều bằng 0 vì có một cột với 
các thành phán đều bằng 0; tương tự, định thức con ở góc dưới bên phải 
là định thức |B|, mọi định thức con khác tạo bởi n dòng cuối đều bằng 0. 
Theo định lí Laplace, D = (-1)2(1+2+...+n) |A|.|B| = |A|.|B|. 

Bây giờ nhân lần lượt các dòng thứ n + 1 với a11, dòng thứ n + 2 với 
a12,.., dòng thứ n + j với a1j,... dòng thử 2n với a1n, rồi cộng vào dòng 
đầu. Khi đó dòng đầu của D biến thành 

0, 0,..., 0, c11, c12,.., c1n. 

Tổng quát, nhân dòng thứ n +1 với a1i,.., dòng thứ n + i với aij,..., 
dòng thứ 2n với ain rồi cộng vào dòng thứ i thì dòng thứ i trong D biến 
thành  

0, 0,..., 0, ci1, ci2,.., cin. 

Theo tính chất của định thức, những phép biến đổi trên không thay 
đổi định thức D. 

Do vậy: 
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Bây giờ trong n dòng đầu của định thức này có làm ở góc trên bên 

phải, các định thức con khác đều bằng 0. Theo định lí Laplace, 

 
Giả sử trong hai K-không gian vectơ n chiều V và W cố định hai cơ 

sở. Nếu A là ma trận của đẳng cấu f. V ≅ W, B là ma trận của f1 thì theo 
mệnh đề 1 mục 2.5, AB là ma trận của ff-1 = 1w, BA là ma trận của f-1f : 
1v. Vì ma trận của IV và ma trận của 1w đều là ma trận đơn vị I nên AB = 
I = BA. Người ta gọi A và B là hai ma trận nghịch đảo của nhau. 

3.2. Ma trận nghịch đảo 

Định nghĩa. Ma trận A ∈ Matn(K) được gọi là khả nghịch nếu tồn tại 
một ma trận B ∈ Matn(K) sao cho 

AB = I = BA. 

B được gọi là ma trận nghịch đảo của A, kí hiệu B = A-1. 

Ví dụ 1. Hiển nhiên I là ma trận khả nghịch vì I.I = I. Như vậy I là ma 
trận nghịch đảo của chính nó. 

Ví dụ 2. Trong Mat2(R) ma trận A = 








−− 31

52
 có ma trận nghịch 

đảo A-1 = 








−− 21

53
. Thật vậy, ta có: 
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Có những câu hỏi đặt ra là: Có phải mọi ma trận trong Matn(K) đều 

có nghịch đảo không? Nếu có thì tìm ma trận nghịch đảo như thế nào? 
Định lí sau sẽ trả lời những câu hỏi này. 

Định lí. Ma trận vuông A có ma trận nghịch đảo khi và chỉ khi |A| = 
0. 

Chứng minh. 

“⇒” Giả sử ma trận A có nghịch đảo là A 1. Khi đó theo định lí 3.1,  

 

“⇐” Giả sử lại bé 0 và 

 

Đặt bjk = 
A

Akj  trong đó Akj là là phần bù đại số của thành phần akj của 

ma trận A (xem định nghĩa 4.1, Ch. I). Xét ma trận vuông B - (bjk), hay 

 

Khi đó AB có thành phần 
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Nhưng theo định lí và hệ quả, mục 4.2, Ch.I, 

 

 

 
Ma trận mà định thức của nó khác 0 được gọi là ma trận không suy 

biến. Với khái niệm này có thể phát biểu định lí trên như sau:  

Một ma trận là khả nghịch khi và chỉ khi nó không suy biến. 

3.3. Tìm ma trận nghịch đảo 

1) Tìm ta trận nghịch đảo bằng định thức 

Chứng minh định lí trên đây cho ta cách tìm ma trận nghịch đảo của 
một ma trận có định thức khác 0. 

Ví dụ. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 

 

Giải. Tính định thức lai 

 

Tìm các phần bù đại số 

A11 = 11, A12 = - 3, A13 = - 6, A21 = -15, A22 = 5, A23 = 8, A31 = - 3, 
A32 = 1, A33 = 2. 



 205 

• Thiết lập ma trận nghịch đảo 

 

2) Tìm ma trận nghịch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấp  

Nhắc lại rằng, các phép biến đổi sau đây trên một ma trận là những 
phép biến đổi sơ cấp: 

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. Bạn đọc 
có thể tự kiểm tra rằng với ma trận A: 

Phép biến đổi 1) chính là nhân ma trận 

 

vào bên trái (phải) của A. 

Phép biến đổi 2) chính là nhân ma trận 
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vào bên trái (phải) của A. 

Phép biến đổi 3) chính là nhân ma trận 

 

 

vào bên trái (phải) của A. 

Hơn nữa dễ thấy rằng các ma trận P, Q, R, S đều không suy biến. Do 
đó ta có định lí sau: 

Định lí. Nếu thực hiện những phép biến đổi sơ cấp như nhau trên ma 
trận không suy diễn A và ma trận đơn vị I mà A biến thành I thì I biến 
thành A-1. 
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Chứng minh. Như nhận xét trên khi thực hiện những phép biến đổi 
sơ cấp trên các dòng của ma trận A thực chất là nhân vào bên trái A một 
số hữu hạn những ma trận dạng P, Q, R. Gọi B là tích của những ma trận 
đã nhân vào bên trái A như thế để được 1, ta có BA = I. Suy ra: 

B = A-1 

Theo giả thiết, ta cũng đồng thời nhân B vào bên trái của I và được:  

BI = B =A-1.    �  

Ví dụ. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 

 
Giải. Ta viết hai ma trận A và I liền nhau. Mỗi khi thực hiện một 

phép biến đổi sơ cấp nào trên A thì cũng thực hiện phấp biến đổi ấy trên 
I. 

 

Nhân dòng thứ nhất với -3 rồi cộng vào dòng thứ ba: 

 

Nhân dòng thứ hai với 
2

1
: 

 
Nhân dòng thứ hai với - 3 rồi cộng vào dòng thứ nhất và nhân dòng 

thứ hai với 8 rồi cộng vào dòng thứ ba: 
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Nhân dòng thứ ba với -
2

3
 rồi cộng vào dòng thứ nhất, nhân dòng thứ 

ba với 
2

1
 rồi cộng vào dòng thứ hai: 

 
Ta thấy lại kết quả tìm được ở ví dụ trong mục 4.3. 

3) Tìm ma trận nghịch đảo bằng máy tính bỏ túi và máy tính điện 
tử 

a) Dùng máy tính CASIO-fx-570MS. 

(Chỉ áp dụng được đối với ma trận cấp 2 và cấp 3) 

Ví dụ. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 

 

Giải. • Tạo ma trận A như thường lệ: 

 

• Tìm ma trận nghịch đảo 
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Màn hình xuất hiện thành phần ba của ma trận nghịch đảo. Nháy con 
trỏ sang phải mỗi lần ta được một thành phần tiếp theo: b12, b13, b21, 
b22,... Kết quả: 

 

b) Dùng máy tính điện tử (theo chương trình "MATHEMATICA 
4.0"). 

Ví dụ. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 

 

Giải. • Tạo ma trận 

B = {{3,1,0,7},{6,-2,2,1},{5,1,7,0},{-4,3,8,-5}} ↵  

Màn hình xuất hiện: 

Out[1] = {{3,1,0,7},{6, - 2,2,1},{5,1,7,0},{- 4,3,8, - 5}} 

Tìm ma trận nghịch đảo: 

Inverse[B]//MatrixForm ↵ 

Màn hình xuất hiện: 
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Đó là ma trận nghịch đảo B-1. 

3.4. Một vài ứng dụng đầu tiên của ma trận nghịch đảo 

1) Tìm ma trận chuyển. 

Vì ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ) và ma trận chuyển từ 
cơ sở (ξ) sang cơ sở (ε) là hai ma trận của hai ánh xạ ngược nhau nên 
nếu T là ma trận chuyển từ cơ sở (E) sang cơ sở (ε) thì ma trận chuyển từ 
cơ sở (ξ) sang cơ sở (ε) là T-1. 

Ví dụ. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) gồm các vectơ ξ 1 = (1, 1, 0), 

ξ 2 = (0, 1, 1), ξ 3= (1, 0, 1) sang cơ sở chính tắc của không gian R3. 

Giải. Dễ dàng tìm được ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc (ε) sang cơ 
sở (ξ) là: 

 

Tìm ma trận nghịch đảo của T ta được ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) 
sang cơ sở chính tắc là: 

 

2) Giải hệ Cramer 

Ví dụ 4, mục 2.5, đã cho cách viết hệ phương trình dưới dạng ma 
trận 

AX = b 

trong đó A là ma trận của hệ phương trình, X là ma trận cột các ẩn, b là 
ma trận cột các hạng tử tự do. 

Từ đó suy ra:    X = A-1b. 

Ứng dụng này chỉ mang tính lý thuyết: nó chứng minh rằng hệ 
Cramer có nghiệm duy nhất. Trong thực hành, nó không đem lại lợi ích 
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gì hơn cách giải bằng định thức. 

Ở đầu mục này ta đã thấy nếu một đẳng cấu f xác định bởi ma trận A 
thì A khả nghịch. Bây giờ ta chứng minh đầy đủ một đặc trưng của đẳng 
cấu bởi ma trận. 

3.5. Ma trận của một đẳng cấu 

Mệnh đề. Một ánh xạ tuyến tính là một đẳng cấu khi và chỉ khi ma 
trận của nó không suy biến. 

Chứng minh. Giả sử f. V → W là một ánh xạ tuyến tính. Cố định hai 
cơ sở trong V và W. Gọi A là ma trận của f. Ta có dãy các tương đương 
sau đây: 

f là đẳng cấu ⇔ tồn tại f-1 = W → V với ma trận B sao cho f -1f = 1v, 
ff -1 = 1v với ma trận B sao cho BA= I = AB ⇔ A khả nghịch ⇔ |A| ≠ 0 
⇔ A không suy biến. �  
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§4. SỰ THAY ĐỔI CỦA MA TRẬN CỦA MỘT ÁNH XẠ TUYẾN 
TÍNH KHI THAY ĐỔI CƠ SỞ - MA TRẬN ĐỒNG DẠNG  

4.1. Sự thay đổi của ma trận của một ánh xạ tuyến tính khi thay 
đổi cơ sở 

Ma trận của ánh xạ tuyến tính f: V → W phụ thuộc vào hai cơ sở của 
V và W Chẳng hạn, ví dụ 1, mục 1.1 cho thấy ma trận của đồng cấu 1v = 
V → V đối với cơ sở (ε) là ma trận đơn vị I. Giả sử S = (sij) là ma trận 
chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ε’). Khi đó ta có: 

 

Điều này chứng tỏ ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ε’) là ma 
trận của đồng cấu đồng nhất 1v đối với hai cơ sở (ε’) và (ε). Như vậy, ma 
trận của 1v đã thay đổi khi đổi cơ sở. 

Vậy tổng quát, khi đổi cơ sở thì ma trận của ánh xạ tuyến tính thay 
đổi như thế nào? 

Định lí. A và B là hai ma trận của cùng một ánh xạ tuyến tính khi và 
chỉ khi tồn tại hai ma trận không suy biến S và T sao cho 

B = T-1AS. 

Chứng minh. “⇒” Giả sử A là ma trận của ánh xạ tuyến tính f: V → 
W đối với hai cơ sở (ε) và (ξ) tương ứng trong V và W, B là ma trận của 
f đối với hai cơ sở (ε’) và (ξ’). Gọi S là ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang 
cơ sở (ε’), T là ma trận chuyển từ cơ sở (ε’) và (ε’). Như trên đã nói, S là 
ma trận của đồng cấu đồng nhất 1v đối với hai cơ sở (ε’) và (ε). Tương 
tự, T là ma trận của đồng cấu đồng nhất 1w đối với hai cơ sở (ξ’) và (ξ). 
Hiển nhiên 

1w.f = f = f.1v. 

Theo mệnh đề 3.2, TB là ma trận của 1w.f còn AS là ma trận của f.1v 
đối với hai cơ sở (ε’) và (ξ’). Như vậy: 
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TB = AS. 

Vì các ma trận chuyển khả nghịch nên từ đó suy ra: 

B =T-1AS. 

“⇐” Giả sử B – T-1AS, A là ma trận của f đối với hai cơ sở (ε) và (ξ) 
S và T là những ma trận không suy biến. Coi S và là ma trận chuyển từ 
cơ sở (ε) sang cơ sở (ε’) nào đó, còn T là ma trận chuyển từ cơ sở (ξ) 
sang cơ sở (ξ’) nào đó. Khi đó T-1 là ma trận chuyển từ cơ sở (ξ’) sang 
cơ sở (ξ). Theo nhận xét trước định lí, S và T-1 lần lượt là ma trận của 
các ánh xạ tuyến tính 1v và 1w. Theo mệnh đề 1, mục 2.5, B là ma trận 
của 1w.f.1v 

 

Nhưng 1w.f.1v = f nên B cũng là ma trận của f. �  

Nói riêng, khi V = W và (ε) = (ξ), (ε’) = (ξ’) thì S = T và B = T-1AT. 

4.2. Ma trận đồng dạng 

Định nghĩa. Hai ma trận A và B được gọi là đồng dạng nếu có một 
ma trận T sao cho B = T-1AT. Kí hiệu A ~ B. 

Theo định nghĩa này, muốn tìm một ma trận đồng dạng với một ma 
trận A chỉ cần lấy một ma trận T không suy biến rồi lấy ma trận tích T 
IAT.  

Hệ quả. Hai ma trận đồng dạng khi và chỉ khi chúng là hai ma trận 
của cùng một tự đồng cấu. �  

Ví dụ. Cho 

 

là ma trận của tự đồng cấu f. V → V đối với cơ sở {ε 1, ε 2} của V. 

Tìm ma trận của f đối với cơ sở gồm các vectơ: 

 

Giải. Ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ε’) là 
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Định nghĩa 4.2 cho ta thấy một điều lí thú về mối liên quan giữa hai 

ma trận của cùng một tự đồng cấu đối với hai cơ sở khác nhau. Bây giờ 
ta muốn tiến xa hơn nữa: đối với một tự đồng cấu f: V → V ta muốn tìm 
một cơ sở (ξ) = { ξ 1, ξ 2,..., ξ n} của không gian V sao cho ma trận của nó 
có dạng "đẹp nhất", đó là ma trận A = (aij) có dạng 

 

Ta gọi đó là ma trận chéo. 

Khi đó f( ξ j) = ajj ξ j và nói rằng ξ j là một vectơ riêng của f, còn lại là 

giá trị riêng của f ứng với vectơ ξ j. 
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§5. VECTƠ RIÊNG-GIÁ TRỊ RIÊNG 

5.1. Vectơ riêng- Giá trị riêng 

Định nghĩa 1. Giả sử V là một không gian vectơ, f: V → V là một tự 
đồng cấu. Vectơ α  ≠ 0  của V được gọi là một vectơ riêng của f nếu tồn 
tại một số ∈  K sao cho 

f(α ) = kα . 

Số k được gọi là giá trị riêng của f ứng với vectơ riêng α . 

Nêu A là ma trận của tự đồng cấu f thì giá trị riêng của f cũng được 
gọi là giá trị riêng của ma trận A. 

Ví dụ 1. Cho phép biến đổi tuyến tính f: R2 → R2 có ma trận đối với 
cơ sở chính tắc (ε) là 

 

f có hai giá trị riêng là k1 = 1, k2 = - 2, α  = (4, - 1) là vectơ riêng ứng 

với k1, β  = (1, -1) là vectơ riêng ứng với k2. Thật vậy, vì f( ε 1) = 2ε 1 - 

ε 2, f(ε 2) = 4ε 1 - 3ε 2, α  = 4 ε 1 - ε 2 nên 

 

Có những tự đồng cấu mà mọi vectơ khác 0  đều là vectơ riêng. 

Ví dụ 2. Giả sử f: V → V là một tự đồng cấu của R-không gian vectơ 
V, xác định bởi f( α ) = 3 α , với mọi α  ∈ V. Dễ kiểm tra rằng f là một tự 
đồng cấu của không gian vectơ V. Rõ ràng mọi vectơ khác 0  của V đều 
là vectơ riêng ứng với giá trị riêng k = 3. 
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Lại có những tự đồng cấu không có vectơ riêng nào. 

Ví dụ 3. Tự đồng cấu f: R2 → R2 xác định bởi f(a1, a2) = (- a2, a1) 
không có vectơ riêng nào. Thật vậy, nếu α  = ( a1, a2) là vectơ riêng ứng 
với giá trị riêng k thì k(a1, a2) = f(a1, a2) = (- a2, a1) hay (ka1, ka2) = (- a2, 
a1). Suy ra: 

 

Vì α  ≠ 0  nên, chẳng hạn, a1 ≠ 0. Từ các đẳng thức trên suy ra a1 = - 
k2a1, kéo theo k2 = - 1. Đó là điều vô lí. 

Theo định nghĩa của vectơ riêng ta thấy rằng ứng với một giá trị 
riêng có vô số vectơ riêng. Chẳng hạn, nếu α  là một vectơ riêng ứng với 
giá trị riêng k của tự đồng cấu f: V → V thì mọi vectơ của không gian 
con U sinh bởi α  cũng là vectơ riêng ứng với giá trị riêng k; hơn nữa 
f(U) ⊆ U. Thật vậy, với mọi rα  ∈ U ta có: 

f(rα ) = rf(α ) = r(kα ) = k(rα ) ∈ U. 

Người ta nới U là một không gian con bất biến của V đối với f. Tổng 
quát ta có định nghĩa sau. 

Định nghĩa 2. Giả sử f: V → V là một tự đồng cấu của không gian 
vectơ V. Không gian con W của V được gọi là một không gian con bất 
biến đối với f nếu với mọi α  ∈ W ta đều có f(α ) ∈ W. 

Bây giờ ta xét tập hợp các vectơ riêng ứng với một giá trị riêng. 

Mệnh đề. Giả sử V là một không gian vectơ, tập hợp gồm vectơ 0  và 
các vectơ riêng ứng với giá trị riêng k của tự đồng cấu f: V → V là một 
không gian con bất biến của V và được gọi là không gian riêng ứng với 
giá trị riêng k. 

Chứng minh. Gọi W là tập hợp gồm vectơ 0  và các vectơ riêng ứng 

với giá trị riêng k của f. Rõ ràng W ≠ ∅ vì 0  ∈ W. Giả sử α , β  ∈ W và 
r, s ∈ K. Vì f là ánh xạ tuyến tính nên: 

 

Điều đó chứng tỏ r α  + sβ 1à một vectơ riêng ứng với k. Do đó r α  + 



 217 

sβ  ∈ W. Vậy W là một không gian con của V. Hơn nữa W bất biến đối 

với fvì nếu α  ∈ W thì f(α ) = k( α ) ∈ W. �  

Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt của một tự đồng 
cấu liên quan với nhau như thế nào? 

Định lí. Nếu α 1, α 2,..., α p là những vectơ riêng tương ứng với các 
giá trị riêng đôi một phân biệt k1, k2,..., kp của tự đồng cấu f thì chúng 
lập thành một hệ vectơ độc lập tuyến tính. 

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo p. 

Khi p = 1, mệnh đề đúng vì α 1 ≠ 0 . 

Giả sử p > 1 và mệnh đề đúng với p – 1. Ta phải chứng minh rằng 
nếu có đẳng thức 

rα 1 + r2α 2 +... + rp-1 α p-1 + rpα p = 0  (1)  

thì bắt buộc r1 = r2 =...= rp-1 = rp= 0. 

Vì α i là những vectơ riêng ứng với giá trị riêng ki nên tác động f vào 
hai vế của đẳng thức (1) ta được: 

 

Bây giờ nhân hai vế của (1) với úp rồi trừ vào (2) ta có: 

 

Theo giả thiết quy nạp, hệ vectơ { α 1, α 2,,..., α p-1} độc lập tuyến tính. 
Do đó: 

r1(k1 – kp) = r2(k2 – kp) =... = rp-1(kp-1 – kp) = 0. 

Vì các ki đôi một khác nhau nên r1 = r2 =... = ra = 0. 

Thay các giá trị này vào (1) ta lại có rpα p = 0 . Nhưng α p ≠ 0 nên rp = 
0. 

Vậy hệ vectơ {α 1, α 2,,..., α p} độc lập tuyến tính. �  

5.2. Da thức đặc trưng - Cách tìm vectơ riêng 

Để tìm vectơ riêng ta chỉ cần tìm tọa độ của chúng đối với cơ sở đã 
cho. 
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Giả sử ma trận của tự đồng cấu f. V → V đối với cơ sở (ε) là 

 

α  có tọa độ là (x1, x2,.., xn) là một vectơ riêng ứng với giá trị riêng k khi 
và chỉ khi f(α ) = kα . Nhưng khi đó tọa độ của f(α ) là (kx1, kx2,..., kxn). 
Theo ví dụ 4, mục 2.5, 

 

Cụ thể hơn là: 

 
hay 

 

Nói tóm lại α  là một vectơ riêng ứng với giá trị riêng k khi và chỉ khi 
tọa độ (x1, x2,..., xn). Của nó là nghiệm của hệ phương trình (**).  

Vì vectơ riêng khác 0  nên hệ phương trình này có nghiệm không tầm 
thường. Do đó định thức 

 

Điều này chứng tỏ một tự đồng cấu mà ma trận của nó là A = 
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(aij)(m,n), có vectơ riêng khi và chỉ khi phương trình (***) đối với ẩn k có 
nghiệm. 

Định thức D chính là định thức của ma trận A - kI, trong đó I là ma 
trận đơn vị. Định thức này viết được dưới dạng một đa thức bậc n của k:  

|A – kI| = D = (-1)nkn +... + |A|. 

Chú ý rằng nếu A và B là hai ma trận của cùng một tự đồng cấu thì 
có một ma trận không suy biến T sao cho B = T-1AT. Do đó: 

 

Như vậy, đối với một tự đồng cấu, đa thức nói trên không phụ thuộc 
vào cơ sở của không gian vectơ. 

Định nghĩa. Giả sử A là ma trận của tự đồng cấu f. Ma trận A - kI 
được gọi là ma trận đặc trưng, còn đa thức 

|A – kI| = (-1)nkn+... + |A| 

được gọi là đa thức đặc trưng của tự đồng cấu f. 

Từ những điều nói trên suy ra cách tìm vectơ riêng như sau. 

Cách tìm vectơ riêng. 

1) Tìm nghiệm của đa thức đặc trưng (tức là nghiệm của phương 
trình (***)). Đó là các giá trị riêng, 

2) Thay mỗi giá trị riêng tìm được vào vị trí của k trong hệ (**) rồi 
giải hệ này. Mỗi nghiệm riêng của hệ là tọa độ của một vectơ riêng ứng 
với giá trị riêng ấy. Không gian nghiệm của hệ (**) xác định không gian 
riêng ứng với giá trị riêng vừa chọn. 

Ví dụ 1. Cho phép biến đổi tuyến tính f: R3 → R3 có ma trận đối với 
cơ sở chính tắc là 

 
Tìm các giá trị riêng của f và ứng với mỗi giá trị riêng tìm một vectơ 
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riêng. Tìm các không gian bất biến tương ứng của f. 

Giải. Giải phương trình 

 

ta được: k1 = - 3, k2 = 1, k3 = 3. 

• Với k1 = 3, hệ phương trình (**) là hệ: 

 

Giải hệ này được nghiệm tổng quát là (
5

6
c, - 

5

7
c, c). 

Cho c3 = 5 ta được một nghiệm riêng α 1 = (6, - 7, 5). 

Không gian bất biến gồm tất các các vectơ có dạng (
5

6
c, - 

5

7
c, c) hay 

5

c
(6, - 7, 5). Đó là không gian sinh bởi α 1. 

• Với  k2 = 1, giải hệ 

 
ta được nghiệm tổng quát (- 2c3, c3, c3). 

Cho c3 = 1, được một nghiệm riêng α 2 = (- 2, 1, 1). 

Không gian bất biến tương ứng gồm các vectơ có dạng c3(- 2, 1, 1) = 
c3α 2. Vậy không gian bất biến này sinh bởi α 2. 

• Với kết = 3, giải hệ 
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ta được nghiệm tổng quát: (0, c, c). 

Cho c = 1 ta có một vectơ riêng ứng với k3 = 3 là α 3 = (0, 1, 1). 

Không gian bất biến tương ứng gồm các vectơ có dạng: (0, c, c) = 
c(0, 1, 1) = cα 3. Vậy không gian bất biến này sinh bởi α 3. 

Vì ba vectơ riêng α 1, α 2, α 2 tương ứng với ba giá trị riêng phân biệt 
nên theo định lí ở mục 5.1, chúng độc lập tuyến tính. Vì dimR3 = 3 nên 
chúng tạo thành một cơ sở của R3. 

Ví dụ 2. Cho tự đồng cấu f: R3 → R3 có ma trận đối với cơ sở chính 

 
Tìm các giá trị riêng và với một không gian riêng tìm một cơ sở. 

Giải. Giải phương trình 

 
ta được: k1 = - 9, k2 = k3 = 9. 

• Với k1 = - 9, giải hệ 

 

ta được nghiệm tổng quát: (2c, c, 2c). Vì hạng của ma trận của hệ 
phương trình này bằng 2 nên theo định lí 3.2, Ch.IV, không gian riêng 
W1 tương ứng (tức là không gian nghiệm) có dimW1 = dimR3 - 2 = 1. Do 
đó một vectơ riêng bất kì là một cơ sở, chẳng hạn, với c = 1, α  = (2, 1, 2) 
là một cơ sở. 

• Với k2 = 9, giải hệ 
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ta được nghiệm tổng quát: (c1, - 2c1-2c3, c3). Hạng của ma trận của hệ 
phương trình này bằng 1 nên không gian riêng tương ứng W2 (không 
gian nghiệm) có 

dimW2 = dimR3 - 1 = 2. 

Một cơ sở của nó là một hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình. 

Với c1 = 1, c3 = 0 ta có nghiệm riêng β 1= (1, - 2, 0), với c1 = 0, c3 = 1 

ta có nghiệm riêng β 2 = (0, - 2, 1). Hệ vectơ {β 1, β 2} là một cơ sở của 
W2. 

5.3. Tìm giá trị riêng và vectơ riêng bằng máy tính điện tử  

Ta lấy lại hai ví dụ trong mục 5.2. 

Ví dụ. Cho một tự đồng cấu có ma trận 

 
a) Tìm giá trị riêng. 

b) Tìm vectơ riêng. 

Giải. a) Tìm giá trị riêng 

B={{1,- 4,- 8},{- 4,7,- 4},{- 8, - 4, 1}}↵ 

Màn hình xuất hiện ma trận: 

Out[1]={{1, - 4, - 8}, {- 4, 7, - 4},{- 8, - 4, 1}} 

Eigenvalues[B] ↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[2]={-9,9,9}. 

b) Tìm vectơ riêng: 

Tạo các ma trận như trên. Nếu đã có ma trận trên màn hình thì không 
cần tạo nữa. 

Để tìm vectơ riêng đánh lệnh: 

Eigenvectors [B] ↵ 
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Màn hình xuất hiện: 

Out[]={{2,1,2},{-1,0,1},{-1,2,0}}. 

c) Tìm đồng thời cả giá trị riêng và vectơ riêng 

{vals, vecs}=Eigensystem[B] ↵ 

Màn hình xuất hiện: 

Out[]={{-9,9,9},{{2,1,2},{-1,0,1},{-1,2,0}}} 
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§6. CHÉO HOÁ MA TRẬN 

Như đã nói ở trước §5, khi cho ma trận của một tự đồng cấu đối với 
một cơ sở nào đó, ta muốn tìm những cơ sở mà đối với chúng ma trận 
của tự đồng cấu đã cho có dạng “đẹp nhất”- dạng chéo. Khi đó ta nói 
rằng ma trận đã cho chéo hoá được. 

6.1. Định nghĩa 

Một ma trận vuông được gọi là chéo hoá được nếu nó đồng dạng với 
một ma trận chéo. 

Ví dụ Ma trận 

 

chéo hoá được. Thật vậy, với T = 








−

−

12

11
 và B = 







−

30

02
 ta có: T-1 = 










−−

−−

12

11
 và bạn đọc có thể kiểm tra rằng A = T-1BT, nghĩa là A ~ B. 

Phải chăng mọi ma trận đều chéo hoá được? 

Trước hết ta thấy: nếu tự đồng cấu có ma trận chéo đối với một cơ sở 
nào đó thì mỗi vectơ của cơ sở ấy là một vectơ riêng. Ta sẽ thấy điều 
ngược lại cũng đúng. 

6.2. Điều kiện để một ma trận chéo hoá được 

Định lí. Một ma trận vuông chéo hoá được khi và chỉ khi nó là ma 
trận của một tự đồng cấu có một hệ vectơ riêng là cơ sở của không gian.  

Chứng minh. Coi A như ma trận của một tự đồng cấu f. V → V đối 
với cơ sở (ε). 

A là ma trận vuông chéo hoá được khi và chỉ khi có một ma trận T 
sao cho: 
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Theo định lí 5.1, điều này xảy ra khi và chỉ khi B là ma trận của f đối 

với một cơ sở (ε) mà f( ε j) = kj ε j, với mọi i ∈ {1, 2,..., n}; nghĩa là (ε’) là 
một cơ sở gồm những vectơ riêng. �  

Hệ quả. Nếu A là ma trận vuông cấp n mà đa thức đặc trưng |A – kI| 
có n nghiệm phân biệt thì A chéo hoá được. 

Ví dụ 1. Cho ma trận 

 

a) Chéo hoá ma trận. 

b) Giả sử ma trận chéo vừa tìm được là B. Hãy tìm ma trận T để B = 
T-1AT. 

Giải. a) Ở ví dụ 1 mục 5.2, ta đã thấy, nếu coi A như ma trận của tự 
đồng cấu f của R3 đối với cơ sở chính tắc thì f có ba giá trị riêng phân 
biệt là : kì - - 3, k2 = 1, k3 = 3. Các vectơ riêng tương ứng: α 1 = (6, - 7, 
5), α 2 = (- 2, 1, 1), α 3 = (0, 1, 1) lập thành một cơ sở của R3. Theo chứng 
minh của định lí 6.2. 

 

b) Gọi T là ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc của R3 sang cơ sở { α 1, 
α 2, α 3}. Vì 

 

nên ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở {α 1, α 2, α 3} là 
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Theo chứng minh định lí 4.1, B = T-1AT. 

Bây giờ ta xét trường hợp đa thức đặc trưng của ma trận A có nghiệm 
bội. Chẳng hạn, 

 
= k2(k - 4) có nghiệm đơn là kì 4, nghiệm kép k2 = k3 = 0. 

Với k1 = 4, không gian riêng W1 tương ứng gồm các vectơ có dạng 
(3c, 2c, c) hay W1 sinh bởi vectơ (3,2,1). Do đó dimW1 1. 

Với k2 = k3 = 0, không gian riêng W2 tương ứng gồm các vectơ có 
dạng (c, 2c, - c) hay cả, 2, - 1); tức là W2 sinh bởi vectơ (1, 2, -1) và 
dimW2 = 1. 

Vì A chỉ có hai giá trị riêng k = 0 và k = 4 nên nếu A chéo hoá được 
thì A đồng dạng với ma trận có dạng 

 

Nếu A đồng dạng với B thì R3 có một cơ sở { ξ 1, ξ 2, ξ 3} sao cho 

f( ξ 1) = 0  = f( ξ 2). Suy ra ξ 1, ξ 2 thuộc không gian riêng W2. Nhưng hai 
vectơ này độc lập tuyến tính. Trái với nhận xét trên rằng dimW2 = 1. 
Tương tự, nếu A đồng dạng với C. Vậy A không chéo hoá được. 

Tóm lại, nếu số bội của nghiệm riêng lớn hơn số chiều của không 
gian riêng tương ứng thì ma trận không chéo hoá được. Khi số bội của 
mọi nghiệm riêng đều bằng số chiều của không gian riêng tương ứng thì 
sao? Ta có định lí sau. 
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6.3. Định lí 

Giả sửa là một ma trận vuông cấp n; k1, k2,..., kp là các nghiệm của 
đa thức đặc trưng \A – kI\,  mi là số bội của nghiệm ki, với mọi i ∈ {1, 
2,..., p}, m1 + m2+...+ mp = n, tức là: 

 

và hạng(A – kiI) = n - mi. Khi đó A chéo hoá được. 

Chứng minh. Giả sử A là ma trận của tự đồng cấu f: Rn → Rn đối 
với cơ sở chính tắc. Gọi Wi là không gian riêng ứng với giá trị riêng ki. 
Vì hạng(A – kiI) = n - mi, nên theo định lí 3.2, Ch. IV, 

dimWi  = n – (n - mi) = mi. 

Với mỗi i ∈ = {1, 2,..., p}, ta chọn một cơ sở { ξ i1, ξ i2,..., ξ imi}} của 
Wi. Hệ vectơ 

 
độc lập tuyến tính. Thật vậy, giả sử 

 

Vì α i ∈ Wi nên nó là vectơ riêng ứng với giá trị riêng ki. Nhưng các 
ki là những giá trị riêng đôi một phân biệt của f. Theo định h ở mục 5.1, 
hệ vectơ {α 1, α 2,,..., α p} gục lập tuyến tính. 

Từ (3) suy ra α i = r1i ξ il +...+ rimi ξ imi = 0. 

Theo cách chọn, hệ {ξ i1, ξ i2,..., ξ imi} độc lập tuyến tính. Do đó các 

hệ số rij = 0, với mỗi i ∈ {1, 2,..., p} và mọi j ∈ {1, 2,..., mi}. Vì dimRn = 
n và hệ (1) gồm n vectơ riêng độc lập tuyến tính nên nó là một cơ sở của 
Rn. Theo định lí 7.2, A chéo hoá được. �  
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TÓM TẮT 

Chương này đã nêu lên các quy tắc tính trên tập các ma trận. 

Phép cộng hai ma trận cùng kiểu và phép nhân một ma trận với một 
số được thực hiện trên các thành phần tương ứng. Tập hợp các ma trận 
cùng kiểu là một K-không gian vectơ. 

Nhân ma trận A = (aij)(m,n) với ma trận B = (bjj)(n,p) được ma trận C = 
(cik)(m.p) 

với 

 
Phép nhân có tính chất kết hợp nhưng không giao hoán. 

Tập hợp các ma trận vuông cấp n vừa là một K - không gian vectơ 
vừa là một vành, được gọi là một K - đại số. 

Trong đại số Matn(K) có những ma trận khả nghịch. Đó là những ma 
trận có định thức khác 0, gọi là những ma trận không suy biến. Ma trận 
nghịch đảo của ma trận A là ma trận 

 

trong đó Aij là phần bù đại số của thành phần aij của ma trận A. 

Hai ma trận vuông A và B được gọi là đồng dạng nếu có ma trận T 
sao cho 

B = T-1AT 

Ở đây ta cũng chứng minh được định thức của tích hai ma trận bằng 
tích hai định thức của hai ma trận ấy: 

|AB| = |A|.|B| 

Ma trận có mối liên quan mật thiết với ánh xạ tuyến tính: đối với hai 
cơ sở (ε) và (ξ) tương ứng của hai không gian V và W một ánh xạ tuyến 
tính f: V → W xác định và được xác định bởi một ma trận duy nhất A = 
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(aij) gọi là ma trận của f đối với hai cơ sở (ε) và (ξ). Nó thoả mãn các 
đẳng thức: 

 

Nếu A và B lần lượt là hai ma trận của hai ánh xạ tuyến tính f và g 
thì A + B là ma trận của f + g, ma trận AB là ma trận của fg (nếu các 
phép toán có nghĩa); nếu k ∈ K thì kết là ma trận của ánh xạ tuyến tính 
kf. 

Nói riêng, đối với các tự đồng cấu f : V → V, ta có khái niệm vectơ 
riêng và giá trị riêng. Vectơ α  ≠ 0  và f( α ) = kα  với một số k nào đó 
được gọi là một vectơ riêng của f, còn k được gọi là giá trị riêng ứng với 
α . Nhờ ma trận A = (aij) của f và định thức |A – kI| ta tìm được các giá 
trị riêng của f, đó là các nghiệm của phương trình |A – kI| = 0. Ma trận A 
- kI được gọi là ma trận đặc trưng, |A – kI| là đa thức đặc trưng của f (hay 
của ma trận A). Muốn tìm tọa độ của vectơ riêng ứng với giá trị riêng k, 
ta giải hệ phương trình 

 

Tập hợp W gồm 0  và các vectơ riêng ứng với một giá trị riêng là 
một không gian con bất biến đối với f, tức là f(W) ⊆ W. 

p vectơ riêng ứng với p giá trị riêng đôi một phân biệt thì độc lập 
tuyến tính. Do đó nếu dimV = n và đa thức đặc trưng có n nghiệm phân 
biệt thì V có một cơ sở gồm các vectơ riêng. 

Ma trận A được gọi là chéo hoá được nếu nó đồng dạng với một ma 
trận chéo. Một ma trận chéo hoá được khi và chỉ khi nó là ma trận của 
một tự đồng cấu có một hệ vectơ riêng là cơ sở của không gian V. 
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BÀI TẬP 

Trước hết nhắc lại rằng cơ sở chính tắc của không gian vectơ Ra là cơ 
sở gồm các vectơ: 

 

 

§1. MA TRẬN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 

1. Cho hai không gian vectơ V và W có cơ sở lần rượt là ( ε 1, ε 2, 
ε 3}, (ξ 1, ξ 2, ξ 1, ξ 2,} và ánh xạ tuyến tính f: v → W xác định bởi: 

 
a) Tìm ma trận của f đối với hai cơ sở đã cho. 

b) Cho α  = 3 ε 2 + ε 3. Tìm ảnh f(α ). 

2. Cho ánh xạ tuyến tính f: R3 → R2 xác định bởi: 

f( ε 1) = (-2, 3), f( ε 2) = (0, 5), f(ε 3) = (7, - 1), trong đó { ε 1, ε 2, ε 3} là 
cơ sở chính tắc của R3. 

a) Tìm ma trận của f đối với các cơ sở chính tắc của hai không gian. 

b) Tìm vectơ f(α ), với α  = (5, -1, 1). 

3. Cho ánh xạ tuyến tính f: R3 → R2 xác định bởi 

 

a) Tìm ma trận của f đối với hai cơ sở chính tắc (ε) và (ξ) của hai 
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không gian. 

b) Tìm ma trận của f đối với cơ sở (ε’) gồm các vectơ 

ε ’1 = (1, 1, 0), ε ’2 = (0, 1, 1), ε ’3 = (1, 0, 1) của R3 và cơ sở chính 
tắc (ξ) của R2. 

4. Xác định ánh xạ tuyến tính f : R3 → R3, biết rằng ma trận của nó 
đối với cơ sở chính tắc của R3 là 

 

Cho α  = (3, - 2, 0). Tìm f(α ) đối với cơ sở chính tắc. 

5. Cho 

 

là ma trận của ánh xạ tuyến tính f: V → W đối với cơ sở { ε 1, ε 2, ε 3} 
của v và cơ sở {ξ 1, ξ 2} của W, α  ∈ V có tọa độ là (-1, 2, 3). Tìm tọa độ 

của f(α ) đối với cơ sở {ξ 1, ξ 2}. 

6. Cho P2, P3 lần lượt là những không gian con gồm 0 và các đa thức 
bậc không vượt quá 2, quá 3, ϕ: P2 → P3 là ánh xạ tuyến tính xác định 
bởi: 

ϕ(a + bx + cx2) = a + (a + b)x + (b + c)x2+ cx3. 

a) Tìm ma trận của ϕ đối với cơ sở {1, x, x2} của P2 và cơ sở {1, x, 
x2, x3} của P3. 

b) Cho α  = 2 - 5x + x2. Tìm tọa độ của ϕ(α ) đối với cơ sở đã cho ở 
câu a). 

7. Cho phép biến đổi tuyến tính f: R4 → R4 có ma trận đối với cơ sở 
chính tắc là: 
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a) Tìm tọa độ của f(α ), trong đó α  = (2, 5, 1, - 2). 

b) Tìm Kerf. 

 

§2. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP CÁC MA TRẬN 

8. Cho các ma trận 

 

Tính : 

a) A + B - C; 

b) 2A - 7B;  

c) 3A + 5B - 2C. 

9. Cho hai ma trận: 

 

Tìm ma trận X sao cho:  

a) A - X = B; 

b) 3B + 2X = A;  

C) 5X - 2A = 4B.  

10. Cho hai ma trận: 

 

Tìm ma trận X trong mỗi trường hợp sau: 

a) X = A + t B; 

b) 3 t B - 2X = 2A; 

c) 3X + t A - 2B = 0, (0 ở đây là ma trận 0). 

11. Với điều kiện nào của hai ma trận A và B thì A + t B xác định? tA 
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- B xác định? 

12. Cho: 

 

lần lượt là ma trận của hai ánh xạ tuyến tính f và g (đối với cùng những 
cơ sở). Tìm ma trận của ánh xạ f- 2g. 

13. Nhân các ma trận: 

 

14. Cho hai ma trận: 

 

Tính AB và BA. Có kết luận gì về tính giao hoán của phép nhân ma 
trận?  

15. Cho các ma trận: 

 
a) Tính AB, BC. 

b) Tính (AB)C và A(BC). So sánh hai kết quả. 

16. Cho ma trận 
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Tìm tất cả các ma trận X sao cho AX = I, (I là ma trận đơn vị). 

17. Giả sử A là một ma trận vuông, f(x) = a0 + a1x +...+ anx
n, ta kí 

hiệu  

f(A) = a0I + a1A +...+ anA
n. 

Cho ma trận 

A = 








− 03

21
 và đa thức f(x) = x2 – 2x + 3. 

Tính f(A). 

18. Cho AB là tích của hai ma trận A và B. Chứng minh rằng: t(AB) 
= tB.tA. 

19. Gọi (ε) và (ξ) lần lượt là cơ sở chính tắc của hai không gian R4 và 
R3. Các ánh xạ tuyến tính f: R4 → R3, g: R3 → R3 xác định bởi:  

 
Tìm ma trận của ánh xạ gf đối với các cơ sở chính tắc đã cho. 

 

§4. ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VUÔNG CẤP N 

20. Chứng minh rằng với A và B là hai ma trận vuông cấp n khả 
nghịch ta có: 

 

21. Cho các ma trận 

 

Tính định thức của AB. 

22. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau: 
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23. Cho các ma trận 

 

Tìm ma trận X thoả mãn đẳng thức AX + B - C. 

24. a) Tìm một ma trận vuông A khác ma trận 0, cấp lớn hơn 1, mà A 
= 0. 

b) Chứng minh rằng nếu ma trận vuông A thoả mãn điều kiện A2 = 0 
thì I + A và I - A là hai ma trận nghịch đảo của nhau, (ở đây I là ma trận 
đơn vị). 

25. Chứng minh rằng nếu một trong hai ma trận A và B không suy 
biến thì hai ma trận AB và BA đồng dạng. 

26. Cho f: V → V là một tự đồng cấu có ma trận đối với cơ sở 
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Hãy tìm ma trận của f đối với cơ sở (ε’) gồm các vectơ: 

 
27. Trong không gian vectơ V cho cơ sở (ε) = { ε 1, ε 2, ε 3} và cơ sở (ε’) 
gồm các vectơ: 

 

Ma trận của tự đồng cấu y: V → V có ma trận đối với cơ sở (ε’) là 

 

Tìm ma trận của f đối với cơ sơ (ε). 

28. f và g là hai tự đồng cấu của không gian vectơ R2. Ma trận của f 

đối với cơ sở gồm hai vectơ ξ 1 = (1, 2), ξ 2 = (2, 3) là A = 








34

53
. Ma 

trận của g đối với cơ sở gồm hai vectơ δ 1 = (3, 1), δ 2 = (4, 2) là B = 










96

64
. Tìm ma trận của tự đồng cấu f + g đối với cơ sở {δ 1, δ 2}. 

 

§5. VECTƠ RIÊNG - GIÁ TRỊ RIÊNG 

29. Giả sử A là ma trận của tự đồng cấu f của không gian vectơ V đối 
với một cơ sở đã chọn. Hãy xét xem trong mỗi trường hợp sau vectơ nào 
là vectơ riêng: 
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30. Giả sử α  là vectơ riêng của hai tự đồng cấu f và g ứng với hai giá 
trị riêng tương ứng là kì, k2' chứng minh rằng a cũng là vectơ riêng của 
các tự đồng cấu fg và f + g. Tìm các giá trị riêng ứng với a của từng tự 
đồng cấu ấy. 

31. Tìm vectơ riêng của các tự đồng cấu có ma trận dưới đây: 

 

32. Tìm vectơ riêng và không gian riêng tương ứng với mỗi giá trị 
riêng của các tự đồng cấu có ma trận dưới đây: 

 

33. Hai ma trận sau có đồng dạng không: 

 

 

§6. CHÉO HOÁ MA TRẬN 

34. Trong các ma trận sau ma trận nào chéo hoá được? Nếu được hãy 
đưa nó về dạng chéo. 
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35. Với mỗi ma trận A sau đây hãy tìm một ma trận T để t|A| là một 
ma trận chéo: 

 

36. Giả sử A là ma trận của tự đồng cấu f trong không gian R3 đối 
với cơ sở chính tắc. Hãy tìm một cơ sở của R3 để ma trận của f là ma trận 
chéo: 

 

37. Bài tập tự kiểm tra 

Cho f. R3 → R4 và g: R4 → R3 xác định lần lượt bởi 

f(a1, a2, a3) = (a1, a2, a1 - a2, a3), g(a1, a2, a3, a4) = (a1 + a2, a3, a4).  

a) Tìm ma trận của f và ma trận của g đối với các cơ sở chính tắc 
trong R3 và R4. 

b) Tìm ma trận của gf và fg đối với các cơ sở chính tắc. 

c) Trong hai đồng cấu gf và fg, ánh xạ nào là đẳng cấu? Tìm ma trận 
của ánh xạ ngược của đẳng cấu. 

d) Tìm một cơ sở của Ker(fg), một cơ sở của Im(fg). 

e) Tìm các giá trị riêng và các không gian con bất biến tương ứng của 
gf và của fg. 
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f) Trong hai ma trận của gf và fg, ma trận nào chéo hoá được? Hãy 
chéo hoá trong trường hợp có thể. 




