
Proefstuderen ‘lineaire algebra: rekenen met vectoren’

Het belangrijkste dat een wiskundestudent in de colleges van het eerste halve jaar leert is
het omgaan met definities, stellingen en bewijzen, om precies te formuleren en te redeneren,
en zelfstandig te kunnen denken. Deze vaardigheden zijn waarschijnlijk precies de reden
dat afgestudeerde wiskundigen banen voor het uitkiezen hebben. De bedoeling van het
proefcollege is om van dit alles een voorproefje van te geven aan de hand van het begrip
‘dimensie’.

Dimensie is geen onbekend begrip. Onze wereld is 3-dimensionaal, met de tijd erbij
4-dimensionaal. Een vlak is 2-dimensionaal, een lijn 1-dimensionaal en een punt is 0-
dimensionaal. Intüıtief gezegd is de dimensie van een object het aantal onafhankelijke
richtingen waarin men binnen zo’n object kan bewegen. Maar hoe kunnen we een preciese
definitie geven, die ook werkt voor willekeurig hoge dimensies?

Vectoren

Om wiskundig te kunnen redeneren over punten, lijnen en vlakken enzovoorts moeten we
eerst afscheid nemen van onze eigen wereld, en overgaan naar een wereld waar zaken wat
eenvoudiger zijn, in dit geval die van vectoren, en verzamelingen van vectoren. Een 2-
vector is een rijtje van 2 reële getallen, zoals (0, 0), of (2, 1), of (−1, 0). De verzameling
van alle 2-vectoren noteren we als R2. In een vlak waarin 2 coördinaatassen gekozen zijn
wordt ieder punt bepaald door zijn 2 coördinaten. We kunnen dan plaatjes maken en
denken over R2 als een vlak, en dat is heel nuttig, maar in plaats van een onduidelijk
begrip ‘vlak’ hebben we nu het precies gedefiniëerde object R2. En we kunnen ook meteen
een enorme stap maken: voor elk natuurlijk getal n (dus n = 0, 1, of 2, of bijvoorbeeld
googolplex (10(10100)) definiëren we n-vectoren als rijtjes (a1, a2, . . . , an) van n reële getallen,
met haakjes eromheen en comma’s ertussen. Dus (0, 0, 1, 2,−1) is een voorbeeld van een
5-vector. Wie hierbij nog een meetkundige intüıtie heeft die mag het zeggen. We definiëren
Rn als de verzameling n-vectoren.

Optelling, vermenigvuldiging, lineaire combinaties

Vectoren van dezelfde lengte kunnen we optellen door dat coördinaatsgewijs te doen. Bij-
voorbeeld:

(2, 1, 3)+(−1, 0, 2) = (1, 1, 5), (a1, a2, . . . , an)+(b1, b2, . . . , bn) = (a1+b1, a2+b2, . . . , an+bn).

Ook kunnen we vectoren vermenigvuldigen met een reëel getal:

2·(2, 1, 3) = (4, 2, 6), λ·(a1, a2, . . . , an) = (λa1, λa2, . . . , λan).

We kunnen deze operaties combineren. Als we een aantal, zeg r, n-vectoren ~v1, . . . , ~vr
hebben (dus elke ~vi is een rijtje van n reële getallen!), en r reële getallen λ1, . . . , λr, dan
hebben we ook de n-vector

λ1·~v1 + · · · + λr·~vr,
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die de lineaire combinatie van ~v1, . . . , ~vr met coëfficiënten λ1, . . . , λr heet.

Definitie van dimensie

Voor elke (a1, a2) in R2 geldt:

(a1, a2) = (a1, 0) + (0, a2) = a1·(1, 0) + a2·(0, 1).

Dus elke 2-vector is een lineaire combinatie van (1, 0) en (0, 1). Net zo is elke 3-vector een
lineaire combinatie van (1, 0, 0), (0, 1, 0) en (0, 0, 1). Voor willekeurige n is elke n-vector
een lineaire combinatie van de n vectoren die we krijgen door 1 coördinaat gelijk aan 1 te
nemen en alle andere gelijk aan 0. Deze n vectoren heten de standaardbasis van Rn.

We definiëren nu de dimensie van Rn als het kleinste natuurlijke getal r waarvoor er
~v1, . . . , ~vr in Rn bestaan zodat elk element van Rn een lineaire combinatie van ~v1, . . . , ~vr is.
Notatie: dim(Rn).

De standaardbasis van Rn heeft n elementen, dus dim(Rn) ≤ n. Ons gevoel zegt dat
hier gelijkheid moet gelden, maar kunnen we dat ook bewijzen?

Huiswerk

Probeer te bewijzen dat dim(Rn) = n, beginnend met n = 1, en dan voor hogere n. Omdat
we al weten dat dim(Rn) ≤ n, is het voldoende te laten zien dat er geen ~v1, . . . , ~vn−1 in Rn

zijn zodat elke ~v in Rn een lineaire combinatie van ~v1, . . . , ~vn−1 is. Voor n = 1 zal dit vast
lukken, voor n = 2 heb je al een ideetje nodig, en voor n = 3 en hoger wordt het moeilijker.
We verwachten niet dat je er voor willekeurige n uit komt, maar we zijn wel heel benieuwd
naar de argumenten die je hebt gevonden, en hoe ver je daarmee bent gekomen.

Tijdens het college zal een bewijs voor willekeurige n worden gegeven.
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