
3 Endomorfizmy afinicznych przestrzeni ortogonalnych.

Definicja 3.1. Niech k b!dzie cia"em. Macierz A!knn nazywamy macierz! ortogonaln!, je#li

ATA= In.

Zbiór wszystkich macierzy ortogonalnych stopnia n nad cia"ek k oznaczamy O(n, k).



Uwaga 3.2. Niech k b!dzie cia"em.

1. I !O(n, k).

2. A!O(n, k)"AT =A!1.

3. A!O(n, k)#detA=±1.

4. A = [aij] ! O(n, k) " $i, j ! {1, ..., n}
!

k=1
n aikajk = !ij " $i, j ! {1, ...,

n}
!

k=1
n akiakj= !ij



Uwaga 3.3. Niech k b!dzie cia"em. Zbiór O(n, k) jest grup#.

Definicja 3.4. Niech k b!dzie cia"em. Grup! o(n, k) nazywamy grup! ortogonaln! stopnia n
nad cia"em k.



Uwaga 3.5. Niech k b!dzie cia"em.

1. Niech (V1, "1) i (V2, "2) b!d# przestrzeniami ortogonalnymi nad cia"em k, a #: V1 % V2
przekszta"ceniem liniowym. Niech A1 b!dzie baz# przestrzeni V1 a A2 baz# przestrzeni V2,
za$ A1 i A2 macierzami "1 i "2 w bazach, odpowiednio, A1 i A2. Niech C b!dzie macierz#
# w bazach A1 i A2. Wówczas # jest izomorfizmem przestrzeni ortogonalnych wtedy i tylko
wtedy, gdy dimV1= dimV2, detC =/ 0 oraz CTA1C =A2.

2. Niech (V , ") b!dzie nieosobliw# przestrzeni# ortogonaln# nad cia"em k, niech A i B b!d#
bazami ortonormalnymi przestrzeni (V , "). Wówczas macierz przej$cia od A do B jest
ortogonalna.

3. Niech (V , ") b!dzie nieosobliw# przestrzeni# ortogonaln# nad cia"em k, niech A b!dzie jej
baz# ortonormaln#. Endomorfizm # ! End V jest automorfizmem przestrzeni ortogonalnej
(V , ") wtedy i tylko wtedy, gdy macierz # w bazie A jest ortogonalna.



Twierdzenie 3.6. Niech k b!dzie cia"em, niech (V , ") b!dzie przestrzeni$ ortogonaln$ nad
cia"em k, która ma baz! ortonormaln$ A. Odwzorowanie F :O(V , ")%O(n, k) dane wzorem

# &%macierz # w bazieA

jest izomorfizmem grup.



Definicja 3.7. Niech k b!dzie cia"em, niech (E, V , ·$) b!dzie przestrzeni$ afiniczn$, a (V , ")
przestrzeni$ ortogonaln$. Wówcza (E,V , ·$ , ") nazywamy afiniczn! przestrzeni! ortogonaln!.

Uk"ad bazowy (O,%1, ...,%n) afinicznej przestrzeni ortogonalnej (E,V , ·$ , ") nazywamy prosto-
pad"ym (odpowiednio, ortonormalnym) je%eli (%1, ...,%n) jest baz$ prostopad"$ (odpowiednio,
ortonormaln$).

Je%eli (E1, V1, ·1$ , "1) oraz (E2, V2, ·2$ , "2) s$ afinicznymi przestrzeniami ortogonalnymi, to
odwzorowanie f : E1 % E2 nazywamy izomorfizmem, je%eli odwzorowanie f̃ : V1 % V2 dane
wzorem

f̃
"
PQ

#
= f(P )f(Q)

jest izomorfizmem przestrzeni ortogonalnych. Afiniczne przestrzenie ortogonalne pomi!dzy któ-
rymi istnieje izomorfizm nazywamy izomorficznymi.

Zbiór automorfizmów afinicznej przestrzeni ortogonalnej (E, V , ·$ , ") oznaczamy O(E, ").

Uwaga 3.8. Niech k b!dzie cia"em, niech (E,V , ·$ , ") b!dzie afiniczn# przestrzeni# ortogonaln#.
Zbiór O(E, ") jest grup#.



Twierdzenie 3.9. Niech k b!dzie cia"em, niech (E, V , ·$ , ") b!dzie afiniczn$ przestrzeni$
ortogonaln$, która ma unormowany uk"ad bazowy (O, %1, ..., %n). Endomorfizm przestrzeni
afinicznej E jest automorfizmem afinicznej przestrzeni ortogonalnej wtedy i tylko wtedy, gdy
macierz f̃ w bazie (%1, ...,%n) jest ortogonalna.



Definicja 3.10. Niech k b!dzie cia"em, niech (E,V , ·$ , ") b!dzie afiniczn$ przestrzeni$ ortogo-
naln$, niech #!EndV. Endomorfizm & !EndV nazywamy sprz#$onym z #, je%eli

$%, ' !V "(#(%), ')= "(%, &(')).

Uwaga 3.11. Niech k b!dzie cia"em, niech (E, V , ·$ , ") b!dzie afiniczn# przestrzeni# ortogo-
naln#, niech #!EndV . Wówczas istnieje jednoznacznie wyznaczony endomorfizm sprz!%ony z
#, który b!dziemy oznacza& przez #o.

Definicja 3.12. Niech k b!dzie cia"em, niech (E, V , ·$ , ") b!dzie nieosobliw$ afiniczn$ prze-
strzeni$ ortogonaln$, niech # ! End V. Endomorfizm # nazywamy samosprz#$onym je#li
#= #o.



Twierdzenie 3.13. Niech k b!dzie cia"em, niech (E, V , ·$ , ") b!dzie nieosobliw$ afiniczn$
przestrzeni$ ortogonaln$, niech #!EndV i niechA b!dzie baz$ ortonormaln$ V. Wówczas endo-
morfizm # jest samosprz!%ony wtedy i tylko wtedy, gdy macierz # w bazie A jest symetryczna.



Uwaga 3.14.

1. Wektory w"asne odpowiadaj#ce ró%nym warto$ciom endomorfizmu samosprz!%onego s# pro-
stopad"e.

2. Rzeczywista macierz symetryczna ma rzeczywist# warto$& w"asn#.



Twierdzenie 3.15. (o osiach g!ównych, spektralne) Niech (E, V , ·$ , ") b!dzie afiniczn$
przestrzeni$ euklidesow$, niech # ! End V b!dzie endomorfizmem samosprz!%onym. Wówczas
istnieje baza ortonormalna przestrzeni (V , ") z"o%ona z wektorów w"asnych #.


