
Роздiл 2.
Евклiдовi й унiтарнi простори.
Оператори в евклiдових та унiтарних
просторах. Лiнiйнi, бiлiнiйнi та
квадратичнi форми

2.1. Евклiдовi й унiтарнi простори

1) Наведiть означення та приклади евклiдових просторiв.

2) Чи кожен лiнiйний простiр над полем дiйсних чисел може бути зроблений евклiдовим прос-
тором? Якщо так, то скiлькома способами. Якщо нi, то чому?

3) Сформулюйте та доведiть нерiвнiсть Кошi-Буняковського для евклiдового простору.

4) Що таке норма вектора в евклiдовому просторi? Що таке кут мiж векторами в евклi-
довому просторi?

5) Доведiть: ∥a∥ = 0 тодi i лише тодi, коли a = 0, де a належить евклiдовому простору.

6) Доведiть: ∥λa∥ = |λ| · ∥a∥ для довiльного вектора a евклiдового простору та довiль-
ного числа λ.

7) Доведiть нерiвнiсть трикутника: ∥a+ b∥ 6 ∥a∥+ ∥b∥ для довiльних векторiв a та b
евклiдового простору.

8) Наведiть означення та приклади унiтарних просторiв.

9) Сформулюйте та доведiть нерiвнiсть Кошi-Буняковського для унiтарного простору.

10) Доведiть для випадку унiтарного простору: 1) ∥a∥ = 0 тодi i лише тодi, коли a = 0;
2) ∥λa∥ = |λ| · ∥a∥ для довiльного числа λ; 3) ∥a + b∥ 6 ∥a∥ + ∥b∥ (нерiвнiсть
трикутника)

11) Наведiть означення та приклади ортогональних векторiв.

12) Доведiть: a⊥a тодi i лише тодi, коли a = 0.

13) Доведiть: Якщо вектор a ортогональний до всiх векторiв евклiдового (унiтарного)
простору, то вiн є нульовим..

14) Доведiть: Якщо a⊥b1, . . . , a⊥bk, то a⊥⟨b1, . . . , bk⟩.

15) Сформулюйте та доведiть теорему Пiфагора.
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16) Доведiть: довiльна ортогональна система ненульових векторiв лiнiйно незалежна.

17) Сформулюйте та доведiть теорему про ортогоналiзацiю

18) Яка система векторiв називається ортогональною базою? Доведiть: у кожному скiн-
ченновимiрному евклiдовому (унiтарному) просторi iснують ортогональнi бази.

19) Скiльки ортогональних баз може iснувати в скiнченновимiрному евклiдовому просторi?

20) Наведiть означення та приклади ортонормованих векторiв.

21) Доведiть: у кожному скiнченновимiрному евклiдовому (унiтарному) просторi iсну-
ють ортонормованi бази.

22) Доведiть: нехай e1, . . . , en — ортонормована база евклiдового (унiтарного) прос-
тору V . Тодi у цiй базi координати довiльного вектора a ∈ V дорiвнюють скаляр-
ним добуткам (a, e1), (a, e2), . . . , (a, en), вiдповiдно.

23) Доведiть: нехай e1 . . . , en — ортонормована база простору V , a = (α1, . . . , αn) та
b = (β1, . . . , βn) — довiльнi вектори цього простору. Тодi:

1) якщо простiр V евклiдовий, то (a, b) = α1β1 + α2β2 + · · ·+ αnβn;

2) якщо простiр V унiтарний, то (a, b) = α1β1 + α2β2 + · · ·+ αnβn.

24) Що таке ортогональне доповнення до пiдпростору?

25) Доведiть: якщо U — пiдпростiр евклiдового (унiтарного) простору V , то орто-
гональне доповнення U⊥ також є пiдпростором простору V .

26) Доведiть: якщо U — пiдпростiр евклiдового (унiтарного) простору V , то V =
U ⊕ U⊥.

27) Що таке ортогональна проекцiя та ортогональна складова вектора?

28) Якi пiдпростори називають ортогональними? Доведiть: якщо два пiдпростори U1 та
U2 ортогональнi, то їхнiй перетин складається тiльки з нульового елемента.

29) Що таке ортогональна сума пiдпросторiв? Доведiть: ортогональна сума пiдпрос-
торiв є прямою сумою.

30) Розкрийте поняття iзоморфiзму евклiдових та унiтарних просторiв.

31) Доведiть: два евклiдовi (унiтарнi) простори над тим самим полем iзоморфнi тодi i
лише тодi, коли їхнi вимiрностi збiгаються.

2.2. Оператори в евклiдових та унiтарних просторах

1) Який лiнiйний оператор називають ортогональним? який унiтарним? Наведiть прикла-
ди.

2) Доведiть: лiнiйний оператор φ, який дiє в евклiдовому (унiтарному) просторi V , є
ортогональним (унiтарним) тодi i лише тодi, коли вiн зберiгає скалярнi квадрати
(a, a) усiх векторiв a ∈ V .

3) Доведiть: оператор φ евклiдового (унiтарного) простору є ортогональним (унi-
тарним) тодi i лише тодi, коли вiн переводить кожну ортонормовану базу e1, . . . ,
en цього простору знову в ортонормовану базу φ(e1), . . . , φ(en).
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4) Доведiть: нехай лiнiйний оператор φ дiє в евклiдовому (унiтарному) просторi V i
U iнварiантний пiдпростiр простору V . Якщо оператор φ ортогональний (унi-
тарний), то пiдпростiр U⊥ також iнварiантний.

5) Доведiть: якщо φ — унiтарний оператор, то всi його власнi значення за модулем
дорiвнюють 1, якщо ж оператор φ — ортогональний, то всi його власнi значення
дорiвнюють ±1.

6) Доведiть: якщоφ— унiтарний оператор, то його власнi вектори, що вiдповiдають
рiзним власним значенням, взаємно ортогональнi.

7) Якi матрицi називають ортогональними? якi унiтарними? Наведiть приклади.

8) Доведiть: матриця ортогонального (унiтарного) оператора в будь-якiй ортонор-
мованiй базi — ортогональна (унiтарна). Навпаки, якщо матриця лiнiйного опе-
ратора хоча б в однiй ортонормованiй базi ортогональна (унiтарна), то цей лi-
нiйний оператор ортогональний (унiтарний).

9) Доведiть: матриця переходу вiд однiєї ортонормованої бази евклiдового (унiтар-
ного) простору до iншої ортонормованої бази цього простору є ортогональною
(унiтарною).

10) Який оператор називають спряженим? Приклади

11) Доведiть: нехай φ — лiнiйний оператор, що дiє в евклiдовому (унiтарному) прос-
торi V . Тодi спряжений оператор φ∗ також є лiнiйним.

12) Доведiть: для будь-якого лiнiйного оператора φ евклiдового (унiтарного) просто-
ру iснує спряжений оператор φ∗, причому єдиний.

13) Доведiть: якщо матрицею лiнiйного оператора φ в ортонормованiй базi просто-
ру V є матриця A, то матрицею спряженого оператора φ∗ у цiй самiй базi бу-
де транспонована до A матриця A⊤, якщо простiр V евклiдовий, або спряжено

транспонована до A матриця A
⊤

, якщо простiр V унiтарний.

14) Доведiть: спряженi оператори мають такi властивостi: 1) (φ + ψ)∗ = φ∗ + ψ∗;
2) (αφ)∗ = αφ∗; 3) (φψ)∗ = ψ∗φ∗; 4) (φ∗)∗ = φ.

15) Доведiть: якщо U — iнварiантний пiдпростiр лiнiйного простору V стосовно опе-
ратора φ, то його ортогональне доповнення U⊥ є iнварiантним пiдпростором
простору V стосовно спряженого оператора φ∗.

16) Який оператор називають самоспряженим? який кососиметричним? Приклади

17) Доведiть: лiнiйний оператор φ евклiдового (унiтарного) простору є самоспряже-
ним тодi i тiльки тодi, коли його матрицяAφ в кожнiй ортонормованiй базi цього
простору є симетричною (ермiтовою).

18) Який оператор називають нормальним? Приклади

19) Доведiть: довiльний власний вектор xнормального оператораφ, що вiдповiдає влас-
ному значенню λ, буде власним вектором i спряженого оператора φ∗, проте вiд-
повiдатиме власному значенню λ.

20) Доведiть: власнi значення самоспряженого оператора є дiйсними числами.
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21) Доведiть: власнi вектори, що вiдповiдають рiзним власним значенням нормального
оператора φ, ортогональнi.

22) Доведiть: якщо x — власний вектор нормального оператора φ, то ортогональ-
не доповнення ⟨x⟩⊥ лiнiйної оболонки ⟨x⟩ є iнварiантним пiдпростором стосовно
оператора φ.

23) Сформулюйте та доведiть основну теорему про нормальнi оператори.

24) Доведiть: для довiльної симетричної матрицi A з дiйсними елементами iснує така
ортогональна матриця Q, що матриця Q−1AQ є дiагональною.

25) Доведiть: для довiльної унiтарної матрицi A ∈ Mn(C) iснує така унiтарна матри-
ця Q, що Q−1AQ є дiагональною матрицею.

26) Розкрийте поняття канонiчного вигляду ортогональної матрицi.

2.3. Лiнiйнi, бiлiнiйнi та квадратичнi форми

1) Розкрийте поняття лiнiйних форм та спряженого (дуального) простору.

2) Розкрийте поняття спряженої (дуальної) бази.

3) Розкрийте поняття iзоморфiзму мiж лiнiйним простором та спряженим до нього
простором.

4) Що таке бiлiнiйна форма та її матриця?

5) Доведiть: якщо α — бiлiнiйна форма в скiнченновимiрному лiнiйному просторi V , A
та A′ — матрицi форми α в базах e1, . . . , en та e′1, . . . , e

′
n, вiдповiдно, Q — матриця

переходу вiд бази e1, . . . , en до бази e′1, . . . , e
′
n, то A′ = Q⊤AQ.

6) Яка бiлiнiйна форма називається симетричною? яка кососиметричною?

7) Доведiть: бiлiнiйна форма є симетричною (вiдповiдно, кососиметричною) тодi i
тiльки тодi, коли її матриця симетрична (вiдповiдно, кососиметрична).

8) Що таке квадратична форма? її матриця? ранг?

9) Який взаємозв’язок мiж симетричними бiлiнiйними та квадратичними формами?

10) Який вигляд квадратичних форма називають канонiчним?

11) Розкрийте суть зведення квадратичних форм до головних осей.

12) В чому суть методу Лагранжа зведення квадратичних до канонiчного вигляду? Чи
довiльну квадратичну форму у лiнiйному просторi V над числовим полем P можна
звести до канонiчного вигляду?

13) Який вигляд квадратичних форма називають нормальним?

14) Доведiть: якщо квадратична форма q над полем R має ранг r, то iснує таке нату-

ральне число p, 1 6 p 6 r, що нормальним виглядом q буде q =
p∑
i=1

y2i −
r∑

i=p+1
y2i .

15) Доведiть: якщо квадратична форма q над полем C має ранг r, то її нормальним ви-

глядом є сума r квадратiв q =
r∑
i=1

y2i .
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16) Сформулюйте та доведiть закон iнерцiї.

17) Що таке додатний iндекс iнерцiї? вiд’ємний iндекс iнерцiї? сигнатура?

18) Яка квадратична форма називається додатно визначеною квадратичною формою?
яка вiд’ємно визначеною?

19) Доведiть: нехай q(x) — квадратична форма в n-вимiрному лiнiйному просторi V
над полем дiйсних чисел R. Тодi еквiвалентними є такi твердження: 1) q(x) =
x21 + · · · + x2n; 2) q(x) > 0 для кожного x ̸= 0; 3) вiдповiдна до форми q(x) симе-
трична бiлiнiйна форма α(x, x) є скалярним добутком в просторi V .

20) Доведiть: якщо q(x) є додатно визначеною, то aii > 0 для довiльних i = 1, 2, . . . , n.

21) Доведiть: якщо квадратична форма q(x) додатно визначена, то визначник її мат-
рицi додатний detA > 0.

22) Доведiть: в n-вимiрному лiнiйному просторi над полем дiйсних чисел додатно ви-
значена квадратична форма має ранг n.

23) Сформулюйте та доведiть критерiй Сильвестра.

24) Сформулюйте та доведiть критерiй вiд’ємної визначеностi квадратичних форм.

25) Доведiть: для кожної пари q(x) i r(x) квадратичних форм у просторi V над полем R,
iз яких перша форма q(x) додатно визначена, iснує база, в якiй

q(x) = y21 + · · ·+ y2n,

r(x) = λ1y
2
1 + · · ·+ λny

2
n,

де λ1, . . . , λn — власнi значення матрицi квадратичної форми r(x).
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