
Algebra liniowa 2. Lista 5.
Izometrie. Macierze ortogonalne i symetryczne. Macierze transponowane.

Zaj¦cia 8 listopada 2018 r.
�wiczenia.

1. Czy zªo»enie dwóch izometrii liniowych jest zawsze izometri¡ liniow¡? Uzasadnij.

2. Czy macierz

 2/3 1/3 2/3
−2/3 2/3 1/3
1/3 2/3 −2/3

 jest macierz¡ ortogonaln¡?

3. Sprawd¹ bezpo±rednio, »e macierze obrotów wokóª osi ukªadu w R3 speªniaj¡ ogólny warunek m−1 = mT na
macierz ortogonaln¡.

4. Czy ka»da macierz ortogonalna jest odwracalna? Dlaczego? Czy ka»da izometria liniowa ma przeksztaªcenie
odwrotne?

5. Wyka», »e je±li S jest izometri¡ liniow¡, to S−1 te» jest izometri¡ liniow¡.
6. Korzystaj¡c z twierdzenia klasy�kuj¡cego dla izometrii R3 uzasadnij, »e zªo»enie dwóch obrotów wzgl¦dem

ró»nych osi przechodz¡cych przez (0, 0, 0) jest te» obrotem wzgl¦dem pewnej (by¢ mo»e caªkiem innej) osi
przechodz¡cej przez (0, 0, 0).

7. Uzasadnij, »e je±li m jest macierz¡ ortogonaln¡, to macierz odwrotna (mT )−1 jest równa macierzy m.
8. Przelicz, »e je±limT jest macierz¡ transponowan¡ do dowolnej macierzym rozmiaru 3×3, to det(mT ) = det(m).

A jak jest dla macierzy 2 × 2?
9. Dla jakich warto±ci parametrów x, y, z nast¦puj¡ce macierze s¡ symetryczne:

(a)

 1 2 1
x 2 1
y z 4

 , (b)

 2 5 z
x 1 y
2 4 0

 , (c)

 1 x 3
y 2 4
3 z 6

 , (d)

 1 y 4
3 x 5
4 z 2

?

10. Czy ka»da macierz diagonalna jest symetryczna?

Zadania.

1. Znajd¹ wszystkie macierze ortogonalne postaci

 x y z
t 3/5 4/13
u −4/5 3/13

. Wskazówka: kolumny maj¡ by¢ wek-

torami jednostkowymi wzajemnie prostopadªymi.
2. Uzasadnij, »e macierz transponowana do dowolnej macierzy ortogonalnej sama jest ortogonalna. Wskazówka:

skorzystaj z warunku m−1 = mT dla macierzy ortogonalnych.
3. Uzasadnij, »e wiersze dowolnej macierzy ortogonalnej m s¡ wektorami jednostkowymi wzajemnie prostopa-

dªymi.
4. Uzasadnij dwoma sposobami, »e iloczyn macierzy ortogonalnych jest macierz¡ ortogonaln¡.

I sposób: korzystaj¡c z tego »e przeksztaªcenia zadane macierzami ortogonalnymi s¡ ortogonalne (lub »e s¡ to
liniowe izometrie).
II sposób: sprawdzaj¡c warunek a ·aT = I dla iloczynu a = m ·n dwóch macierzy ortogonalnych m,n. Uwaga:
(m · n)T = nT ·mT .

5. Niech S b¦dzie obrotem o k¡t π/2 wokóª osi Ox3, za± T obrotem o ten sam k¡t wokóª osi Ox1. Wiedz¡c
(sk¡d?), »e zªo»enia ST i TS te» s¡ obrotami, znajd¹ ich osie. Wskazówka: najpierw uzasadnij, »e o± obrotu
jest jego przestrzeni¡ wªasn¡ dla warto±ci wªasnej 1.

6. Sprawd¹, »e dla dowolnej macierzy m rozmiaru 3 × 3 iloczyn m · mT jest macierz¡ symetryczn¡, dwoma
sposobami:
(a) oznaczaj¡c ogólnie wyrazy macierzy m i wymna»aj¡c;
(b) korzystaj¡c z wªasno±ci operacji transponowania i sprawdzaj¡c czy a = aT dla a = m ·mT .

7. Znajd¹ macierz m odbicia obrotowego T b¦d¡cego kombinacj¡ odbicia S wzgl¦dem pªaszczyzny Oxz oraz
obrotu R o k¡t α wzgl¦dem osi Oy. Czy T zale»y od kolejno±ci skªadania R z S?
(a) Sprawd¹, »e kolumny macierzy m s¡ jednostkowe i wzajemnie prostopadªe (jak w ka»dej macierzy orto-

gonalnej).
(b) Przekonaj si¦ na podstawie macierzy, »e przeksztaªcenie T zmienia orientacj¦.
(c) Znajd¹ przeksztaªcenie odwrotne T−1 (rozpoznaj jego geometryczny typ).
(d) Jakimi przeksztaªceniami s¡ kolejne pot¦gi Tn przeksztaªcenia T?

8. Uzasadnij, »e je±li T jest odbiciem obrotowym z pªaszczyzn¡ odbicia Π oraz z osi¡ obrotu L, przy czym L
przecina si¦ z Π prostopadle w punkcie (0, 0, 0), to −1 jest warto±ci¡ wªasn¡ dla T , za± jej przestrze« wªasna
zawiera prost¡ L. Rozstrzygnij geometrycznie, kiedy przestrze« wªasna dla −1 jest równa L. Czym jest ta
przestrze« wªasna w pozostaªych przypadkach? Wskazówka: rozwa» ró»ne mo»liwe k¡ty obrotu w symetrii
obrotowej T .

9. Uzasadnij, »e mno»enie macierzy symetrycznych nie jest na ogóª przemienne.
10. Uzasadnij, »e je±lim,n s¡ macierzami symetrycznymi 2×2 lub 3×3, to ich iloczyny wykonywane w odwrotnych

kolejno±ciach s¡ do siebie transponowane. Znajd¹ uzasadnienie nie odwoªuj¡ce si¦ do wyrazów macierzy m i n,
operuj¡ce wyª¡cznie symbolami macierzy. Wykonaj jednak tak»e rachunki z rozpisaniem wyrazów macierzy.


