
Basiskennis lineaire algebra

Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het pro-
bleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal beslis-
singsvariabelen. Een oplossing (x1, . . . , xn) kunnen we dan tekenen als een punt in deze ruimte;
de punten die voldoen aan een ongelijkheidsbeperking zoals aj1x1 + . . . + ajnxn ≤ bj , waarbij
aj1, . . . , ajn en bj gegeven getallen zijn vormen dan een halfruimte, en de oplossingen die vol-
doen aan de gelijkheidsbeperking aj1x1 + . . . + ajnxn = bj vormen dan een hypervlak. Deze
aanpak komt bij het college over de geometrische interpretatie aan bod. Zie ook de slides van
het kleine, 2-dimensionale voorbeeld. Verder komt er bij het vak een hoop matrixrekening aan
bod; daarover ook hieronder meer. Vooral de matrixrekening is essentieel voor het begrijpen
van de resterende theorie.

Ga uit van een n-dimensionale ruimte (bijv. n = 2 is het platte vlak). Een punt in een n-
dimensionale ruimte wordt gekarakteriseerd door een n-tupel; het getal op de i-de plaats in het
n-tupel wordt de ide coördinaat genoemd. Het punt x wordt dan geschreven als (x1, . . . , xn);
ik probeer het onderscheid tussen een getal en een meer-dimensionale vector, punt of matrix
duidelijk aan te geven door de laatste drie dikgedrukt te maken.

Een vector x is een pijl van de oorsprong (alle coördinaten gelijk aan 0) naar punt x (ik ge-
bruik vaak het begrip punt en vector door elkaar). Volgens puristen dient een vector in de
oorsprong te beginnen; ik teken hem ook wel vanuit een ander punt. Speciale gevallen zijn de
eenheidsvectoren. De i-de eenheidsvector, notatie ei (i = 1, . . . , n), heeft een 1 op de i-de plaats
en nullen op de overige plaatsen. Een vector kan worden genoteerd als (x1, . . . , xn) (dit is een
liggende vector (ook wel rijvector) met één rij en n kolommen) of als staande vector (ook wel
kolomvector) (x1, . . . , xn)T (dat superscript van T slaat erop dat de vector getransponeerd is;
hierbij worden de rijen en kolommen omgewisseld, zodat er nu n rijen zijn met één kolom).

Twee vectoren x en y kun je optellen. Het resultaat is (x1+y1, . . . , xn+yn). In een figuur kun je
dat tekenen door vanuit het punt x de vector y te trekken (of omgekeerd; er geldt x+y = y+x).

Een lijn wordt gekarakteriseerd door twee punten. Een lijn door de punten x en y kun je
schrijven als x + λ(y− x), waarbij λ ∈ R (dus λ is een getal). De vector (y− x) wordt de rich-
tingsvector van de lijn genoemd. Wanneer λ ≥ 0, dan beschrijf je de halflijn vanaf x; wanneer
λ ∈ [0, 1], dan beschrijf je het lijnstuk tussen x en y.

Een vlak wordt gekarakteriseerd door drie punten die niet op één lijn liggen; een vlak door de
punten x,y, z heeft de vorm x + λ(y − x) + µ(z− x), met λ, µ ∈ R.

Stel dat je een willekeurig vlak hebt, bijv. x + λ(y − x) + µ(z− x). De vraag of een punt q in
dat vlak ligt betekent dat je na moet gaan of er getallen λ0, µ0 bestaan zodanig dat

q = x + λ0(y − x) + µ0(z− x), dus

(x− q) + λ0(y − x) + µ0(z− x) = 0.

Evenzo, stel dat je een willekeurig vlak wilt snijden met een willekeurige lijn (zeg door q en r).
Dan krijg je

q + α(r − q) = x + λ(y − x) + µ(z− x)

waaruit je α, λ, µ uit moet oplossen: een stelsel met drie vergelijkingen en drie onbekenden
(aannemende dat het om R3 gaat). Nu zijn er drie mogelijkheden: de lijn q + α(r − q) ligt
in het vlak (dan is de hele lijn een oplossing), de lijn loopt evenwijdig met het vlak (dan
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geen oplossingen), of er is een eenduidige oplossing. Dit laatste is het geval indien de drie
richtingsvectoren (r− q), (y − x) en (z− x) lineair onafhankelijk zijn.

Definitie. k vectoren a1, . . . ,ak zijn lineair onafhankelijk dan en slechts dan als de enige
oplossing van het stelsel vergelijkingen

λ1a1 + . . .+ λkak = 0

gelijk is aan λ1 = . . . = λk = 0. Wanneer dit namelijk niet zo is, dus er is een λi 6= 0, dan kun
je ai uitdrukken in de overige aj vectoren (haal alle aj vectoren met j 6= i naar rechts en deel
door λi). De uitdrukking

λ1a1 + . . .+ λkak

wordt een lineaire combinatie van a1, . . . ,ak genoemd. Er zijn maximaal n lineair onafhankelijke
vectoren in een n-dimensionale ruimte.

Karakterisering lineair afhankelijke vectoren in de R3.
De vectoren a1,a2,a3 6= 0 uit R3 zijn lineair afhankelijk dan en slechts dan als het vlak door de
punten a1,a2,a3 door de oorsprong gaat.
Bewijs. Eerst (<=). Stel het vlak door a1,a2,a3 gaat door de oorsprong; dit betekent dat
er getallen λ en µ zijn zodanig dat 0 = a1 + λ(a2 − a1) + µ(a3 − a1). Omschrijven geeft dat
het stelsel (1 − λ − µ)a1 + λa2 + µa3 = 0 een oplossing heeft. Hieruit volgt dat het stelsel
λ1a1 + λ2a2 + λ3a3 = 0 een oplossing heeft met λ1 + λ2 + λ3 = 1; dit impliceert dat a1,a2,a3

lineair afhankelijk zijn.

Omgekeerd (dus =>). Stel dat a1,a2,a3 lineair afhankelijk zijn. Dit impliceert dat het
stelsel λ1a1 +λ2a2 +λ3a3 = 0 een oplossing heeft waarin niet geldt λ1 = λ2 = λ3 = 0. Stel eerst
dat geldt λ1 + λ2 + λ3 = 0. Invullen λ1 = −λ2 − λ3 in λ1a1 + λ2a2 + λ3a3 = 0 impliceert dat
λ2(a2 − a1) + λ3(a3 − a1) = 0 een oplossing heeft waarvoor niet geldt dat λ2 = λ3 = 0, waaruit
volgt dat de drie punten a1,a2,a3 op één lijn liggen (dat is het geval als geldt a3 = a1+λ(a2−a1)
voor zekere waarde van λ). Indien λ1 + λ2 + λ3 6= 0, dan kun je door te schalen ervoor zorgen
dat λ1 + λ2 + λ3 = 1. Wanneer je λ1 = 1− λ2 − λ3 invult in λ1a1 + λ2a2 + λ3a3 = 0, dan vind
je een oplossing voor het stelsel (1− λ−µ)a1 + λa2 +µa3 = 0 door λ = λ2 en µ = λ3 te kiezen,
dus dit vlak gaat door de oorsprong. 2

Stelling. Stel a1, . . . ,an zijn n vectoren uit Rn. Dan geldt dat a1, . . . ,an lineair onafhankelijk
zijn dan en slechts dan als iedere vector x ∈ Rn op precies één manier te schrijven is als een
lineaire combinatie van a1, . . . ,an. In dat geval worden de vectoren a1, . . . ,an een basis van Rn

genoemd.
Bewijs. Eerst (=>). Beschouw een willekeurig punt x ∈ Rn. Gegeven dat a1, . . . ,an lineair
onafhankelijk zijn, stel dat het niet zo is dat x uniek gerepresenteerd kan worden. Dat kan
te eraan te wijten zijn dat er twee of meer mogelijkheden voor (λ1, . . . , λn) zijn zodanig dat
x = λ1a1+. . .+λnan, of juist geen enkele. Veronderstel eerst dat het punt x op twee verschillende
manieren is te schrijven als een lineaire combinatie van a1, . . . ,an, dus

x = λ1a1 + . . .+ λnan = µ1a1 + . . .+ µnan.

Daaruit volgt echter

(λ1 − µ1)a1 + . . .+ (λn − µn)an = 0.

Omdat a1, . . . ,an lineair onafhankelijk zijn moet gelden λ1−µ1 = . . . = λn−µn = 0, maar dan
is x slechts op één wijze te schrijven als lineaire combinatie van a1, . . . ,an. Deze tegenspraak
bewijst dat x op maximaal één manier is te schrijven als een lineaire combinatie van a1, . . . ,an.
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Ten tweede, veronderstel dat er geen serie getallen (λ1, . . . , λn) is zodanig dat x = λ1a1 +
. . .+ λnan. Hieruit volgt dan dat er geen oplossing (µ0, µ1, . . . , µn) is van de vergelijking µ0x +
µ1a1 + . . .+ µnan = 0 met µ0 6= 0, want anders zou hieruit volgen dat

x =
−µ1
µ0

a1 + . . .+
−µn
µ0

an.

Wegens µ0 = 0 houd je dan de vergelijking µ1a1 + . . . + µnan = 0 over, en omdat a1, . . . ,an

lineair onafhankelijk zijn weet je dat de enige oplossing hiervan is µ1 = . . . = µn = 0. Maar dat
betekent dat µ0 = µ1 = . . . = µn = 0 de enige oplossing is van het stelsel van vergelijkingen
µ0x + µ1a1 + . . . + µnan = 0, waaruit dan blijkt dat x,a1, . . . ,an een stelsel van n + 1 lineair
onafhankelijke vectoren in Rn is, terwijl het maximaal mogelijke aantal n is. Deze tegenspraak
bewijst dat x op minstens één manier is te schrijven als een lineaire combinatie van a1, . . . ,an.
Samen met het voorgaande bewijst dit dat x op precies één manier is te schrijven als een lineaire
combinatie van a1, . . . ,an.

Omgekeerd (dus <=). Als iedere x op precies één manier is te schrijven als een lineaire com-
binatie van a1, . . . ,an, dan geldt dit ook voor x = 0. Dit impliceert dat λ1 = . . . = λn = 0
de unieke oplossing is van het stelsel vergelijkingen λ1a1 + . . . + λnan = 0, waaruit volgens de
definitie volgt dat a1, . . . ,an lineair onafhankelijk zijn. 2

Stelling. Stel a1, . . . ,an vormen een basis in Rn. Het vervangen van a1 door een vector a ∈ Rn

levert een basis op van Rn dan en slechts dan als de coëfficiënt λ1 in a =
∑n

j=1 λjaj ongelijk is
aan 0.
Bewijs. Werkcollege opgave.

Stel dat a1, . . . ,an een basis vormen in Rn. Het bepalen van de coëfficiënten (λ1, . . . , λn) zodanig
dat λ1a1 + . . .+ λnan = b voor een gegeven vector x komt neer op het oplossen van een stelsel
van n vergelijkingen met n onbekenden. Dit kan worden opgelost met schoonvegen. Bijv. stel
dat a1 = (2, 1)T en a2 = (3, 2)T en dat ik de vector (3, 2)T wil gaan vormen (in dit voorbeeld
stond een fout; het is nu correct. Dank voor het onder de aandacht brengen van die fout). Dit
betekent dat ik getallen x1 en x2 (deze x1 en x2 nemen de rol over van λ1 en λ2) moet bepalen
zodanig dat x1a1 +x2a2 = (3, 2)T . Dit levert de vergelijkingen 2x1 +3x2 = 3 (1) en x1 +2x2 = 2
(2) op (de (1) en (2) zijn nummers die ik aan de vergelijkingen heb gegeven). Met een stelsel
vergelijkingen mag je het volgende doen (zonder dat de oplossing verandert):

• Twee vergelijkingen omwisselen.

• Een vergelijking vermenigvuldigen met een scalar k 6= 0.

• Bij een vergelijking k maal een andere vergelijking optellen.

We passen deze manipulaties op de volgende manier toe. Een equivalent stelsel kan worden
verkregen door de eerste vergelijking te vervangen door (1) minus tweemaal (2). Dit geeft:
−x2 = −1 (3) en x1 + 2x2 = 2 (2). Een volgende manipulatie is dat je (2) vervangt door (2)
plus tweemaal (3), waarna je (3) met −1 vermenigvuldigt. Dit geeft:
x2 = 1 (5) en x1 = 0 (6). Tot slot wissel je (5) en (6) nog om (dat laatste is eigenlijk voor de
vorm). Wanneer je precies dezelfde bewerkingen uitvoert met (y1, y2) in plaats van (3, 2), dan
vind je x1 = 2y1 − 3y2 en x2 = −y1 + 2y2.
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Matrixtheorie

Een matrix is niets meer dan een verzameling getallen (waar je nuttige dingen mee kan doen).
Een (m× n) matrix A heeft m rijen en n kolommen. Bijv.

A =

(
2 3 0
4 1 −1

)
is een matrix met twee rijen en drie kolommen. Het element in rij i en kolom j geef je aan als
aij ; bijv. a23 = −1. Een (m × n) matrix A kun je vermenigvuldigen met een (n × r) matrix
B; dit levert de (m× r) matrix AB op; de vermenigvuldiging is alleen toegestaan indien
het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B. Het product kun je
als volgt bepalen. Stel eerst dat A = (q1, . . . , qn) een (1 × n) matrix is en B = (b1, . . . , bn)T

een (n × 1) matrix is (let op dat superscript T ; zonder die T zou B een (1 × n) matrix zijn);
hierbij zijn q1, . . . , qn en b1, . . . , bn gegeven getallen. Het product AB is dan gelijk aan het
getal q1b1 + q2b2 + . . . + qnbn; je vermenigvuldigt dus ieder element in de rij van A met het
corresponderende element in de kolom van B en telt het geheel op. Dit wordt het dot-
product van de vectoren A en B genoemd. In geval van een (m × n) matrix A en een
(n×r) matrix B bepaal je het element dat op plaats ij (ide rij, jde kolom) in AB komt door de
ide rij van A te vermenigvuldigen met de jde kolom van B, zoals hierboven beschreven (dus je
neemt het dot-product van de vectoren die je vindt op de ide rij van A en de jde kolom van B).
Let erop dat de volgorde bij vermenigvuldigen cruciaal is; over het algemeen geldt AB 6= BA.

Overige rekenregels met matrices:

A(x + y) = Ax + Ay en

A(λx) = λAx,

waarbij A een matrix is, x,y zijn vectoren, en λ is een scalar (getal).

Een speciale matrix is de eenheidsmatrix I; deze heeft een 1 op ieder diagonaalelement en een 0
daarbuiten. De ide kolom van I is dus de ide eenheidsvector ei (i = 1, . . . , n). De eenheidsmatrix
is vierkant (dus evenveel rijen als kolommen). Er geldt Ix = x voor iedere vector x.

Zoals hierboven al vermeld levert het vermenigvuldigen van een (1 × n) matrix (dit is een
‘liggende’ vector) met een (n × 1) vector (dit is een ‘staande’ vector) het zogenaamde dot-
product op. Wanneer er nul uitkomt, dan betekent dit dat de betreffende vectoren loodrecht op
elkaar staan.

Op deze manier kun je de vergelijking opstellen

px = p1x1 + p2x2 + . . .+ pnxn = k0,

waarbij k0 een constante is. Dit correspondeert met een hypervlak; dit is een vlak van dimensie
(n − 1) in een n-dimensionale ruimte (voor n = 2 geeft dit een lijn, voor n = 3 geeft het een
vlak). Het opstellen van de vergelijking voor een hypervlak schijnt bij het vak Beeldverwerking
het opstellen van de impliciete representatie genoemd te worden. Iedere vergelijking in een LP-
formulering levert dus een hypervlak op.

Stelling.
Beschouw een hypervlak px = k0, waarbij p een rijvector in Rn is en k0 is een getal. Dit is
equivalent (beide beschrijven dezelfde verzameling punten) met het hypervlak dat is gegeven in
de vorm

a0 + λ1a1 + . . .+ λn−1an−1
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dan en slechts dan als geldt pa0 = k0 en pai = 0 (dus de vectoren p en ai staan loodrecht op
elkaar) voor i = 1, . . . , n− 1.
Bewijs. Op aanvraag beschikbaar (en uitgewerkt op het werkcollege).

Nu terug naar het oplossen van het stelsel vergelijkingen. Dit kun je in matrixvorm schrijven
als Ax = y, waarbij geldt

A =

(
2 3
1 2

)

Lees nu eerst even de tekst hieronder.
‘Neem even aan dat je de matrix A vierkant is (zoals in dit voorbeeld). Het stelsel van

vergelijkingen Ax = b heeft alleen een unieke oplossing indien A correspondeert met een basis,
dat wil zeggen: A is een (n × n) matrix, en de n kolommen van A zijn lineair onafhankelijke
vectoren. Zo’n matrix wordt regulier genoemd. Dit stelsel kun je oplossen door te vegen (werken
met elementaire rijoperaties), waarbij je er voor zorgt dat A overgaat in I; dan komt rechts A−1b
te staan, waarbij A−1 de inverse van A is. Er geldt A−1A = AA−1 = I. Verder geldt dat de
inverse van A−1 weer gelijk is aan A.

Elementaire rij operaties zijn:
(1) Het omwisselen van rij i en rij j in A.
(2) Het vermenigvuldigen van rij i met een scalar k 6= 0.
(3) Het vervangen van rij i door de som van rij i en k maal rij j.

Het schoonvegen van een matrix A door middel van rij operaties komt overeen
met het voorvermenigvuldigen van A met een reguliere matrix (het schoonvegen door
middel van kolom operaties komt overeen met het achtervermenigvuldigen). De inverse van een
vierkante reguliere matrix A kan worden gevonden door van de matrix (A|I) het voorste stuk
schoon te vegen; in het achterste stuk staat dan A−1. Bij het vak Graphics staat dit bekend als
‘Gaussiaanse eliminatie’.

Nu terug naar het voorbeeld. De beschreven elementaire rijoperaties komen exact overeen met
de eerder genoemde regels om met stelsels van vergelijkingen te manipuleren. Wanneer je precies
dezelfde bewerkingen uitvoert op A die je eerder hebt uitgevoerd op het stelsel vergelijkingen,
dan vind je dus de inverse van A−1. Uit het eerdere voorbeeld volgde namelijk x1 = 2y1−3y2 en
x2 = −y1+2y2. Dit impliceert dat door de elementaire rijoperaties de matrix A is omgevormd tot
een eenheidsmatrix; dit betekent dat de matrix waarmee is voorvermenigvuldigd (dit kwam op
hetzelfde neer als het werken met elementaire rijoperaties) gelijk moet zijn aan A−1. Natuurlijk
is ook de rechterkant van de vergelijking, waar oorspronkelijk Iy stond, voorvermenigvuldigd
met A−1, en daar moet dus nu A−1y staan. Dit zou impliceren dat

A−1 =

(
2 −3
−1 2

)

Dit kun je controleren door AA−1 en A−1A te berekenen: uit beide berekeningen zou I moeten
volgen.

Dit manipuleren met de vergelijkingen gebeurt iedere keer weer bij een iteratie met
de Simplex methode (het algoritme dat we gebruiken om een LP op te lossen). Dit
komt dus overeen met het uitvoeren van elementaire rijoperaties. We zullen zien dat
je er hierbij steeds voor zorgt dat je de matrix overeenkomend met de vergelijkingen
die het toegelaten gebied beschrijven aanpast zodanig dat op de goede plaats een
eenheidsmatrix komt te staan.
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