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Ratkaisuehdotus

1. (a) Kuinka monta ratkaisua yhtälöryhmällä on, jos yhtälöryhmän matriisi saadaan
alkeisrivitoimituksilla muotoon

i.


7 −5 0 5
0 1 6 4
0 0 −3 15
0 0 0 0

 ii.

1 3 0 0
0 0 4 −4
0 0 1 2

?

(b) Kuinka monta ratkaisua on yhtälöryhmällä, jonka kerroinmatriisi on
[
1 −1
2 −4

]
?

Ratkaisuehdotus

(a) i. Tapa 1: Matriisi on porrasmuoodossa, joten ratkaisujen lukumäärän voi lukea
suoraan matriisista. Epätosia yhtälöitä ei ole, joten ratkaisuja on olemassa.
Vapaita muuttujia ei ole, joten ratkaisuja ei ole äärettömän montaa. Siten
ratkaisuja on täsmälleen yksi.
Tapa 2: Matriisi on porrasmuoodossa, joten ratkaisujen lukumäärän voi lukea
suoraan matriisista. Epätosia yhtälöitä ei ole, joten ratkaisuja on olemassa.
Koska jokaisessa viivan vasemmalla puolella olevassa sarakkeessa on johtava
alkio, ratkaisuja on täsmälleen yksi.
Muita tapoja: Matriisin voi myös redusoida loppuun ja selvittää ratkaisut sillä
tavalla.

ii. Matriisi ei ole porrasmuodossa, joten ratkaisujen lukumäärää ei voi lukea suo-
raan. Huomataan, että alimman rivin mukaan x3 = 2. Keskimmäisen rivin
mukaan kuitenkin 4x3 = −4 eli x3 = −1. Tämä on ristiriita, joten yhtälöryh-
mällä ei ole ratkaisuja.
Muita tapoja: Matriisin voi myös redusoida loppuun ja selvittää ratkaisut sillä
tavalla.

(b) Kerroinmatriisin determinantti on 1 · (−4)− (−1) · 2 = −2 6= 0, joten matriisi on
kääntyvä. Siten ratkaisuja on täsmälleen yksi.
Muita tapoja: Matriisin voi muuttaa alkeisrivitoimituksilla ykkkösmatriisiksi ja
siten todeta sen olevan kääntyvä. Kolmas tapa on lisätä matriisiin yhtälön vakiot
ja sen muokata matriisia alkeisrivitoimituksilla, kunnes ratkaisujen lukumäärä on
nähtävissä matriisista. (Tällöin huomaa, että vakioilla ei ole itse asiassa lainkaan
vaikutusta ratkaisujen lukumäärään.)

2. (a) i. Selitä omin sanoin, mitä ominaisvektorit ovat. Mitä matriisilla kertominen
tekee kyseisen matriisin ominaisvektoreille?

ii. Osoita, että v̄ = (1,−2) on matriisin

A =
[
−5 −4

8 7

]



ominaisvektori. Mikä on sitä vastaava ominaisarvo?
(b) Keksi kaksi eri vektoria p̄ ∈ R2, joilla suora {p̄ + t(−3, 2) | t ∈ R} on vektorin

virittämä aliavaruus. Perustele vastauksesi.
Ratkaisuehdotus

(a) i. Matriisin A ominaivektori on sellainen vektori, että kun vektoria kertoo mat-
riisilla A, vektori tulee kerrotuksi reaaliluvulla. (Ominaisvektori ei saa kuiten-
kaan olla nollavektori.)

ii. Nähdään, että

Av̄ =
[
−5 −4

8 7

] [
1
−2

]
=
[

3
−6

]
= 3

[
1
−2

]
= 3v̄.

Siten v̄ on omianisvektori, jota vastaava minaisarvo on 3.
(b) Tapa 1: Valitaan p̄ = (0, 0). Tällöin saadaan suora

{(0, 0) + t(−3, 2) | t ∈ R} = {t(−3, 2) | t ∈ R} = span((−3, 2)).

Kyseessä on siis vektorin (−3, 2) virittämä aliavaruus.
Valitaan toinen vektori niin, että tuloksena on sama aliavaruus kuin edellä, eli suora
{(0, 0) + t(−3, 2) | t ∈ R}). Tiedetään, että suoran paikkavektoriksi voidaan valita
suoran minkä tahansa pisteen paikkavektori. Valitaan paikkavektoriksi vektori p̄ =
(0, 0) + 1(−3, 2) = (−3, 2). Nyt

{(−3, 2) + t(−3, 2) | t ∈ R} = {(0, 0) + t(−3, 2) | t ∈ R} = span((−3, 2)).

Tapa 2: Tiedetään, että kaikki origon kautta kulkevat suorat ovat vektorin virit-
tämiä aliavaruuksia. Etsitään sellainen vektori p̄, että suora kulkee origon kautta.
Vaitaan p̄ = (0, 0). Nähdään, että (0, 0) = 0(0, 0) + 0(−3, 2). Siten nollavektori on
suoran alkio, eli suora kulkee origon kautta.
Valitaan p̄ = (−3, 2). Nähdään, että (0, 0) = (−1)(−3, 2) + 1(−3, 2). Siten nolla-
vektori on suoran alkio, eli suora kulkee origon kautta.

3. (a) Anna esimerkki vektoreista v̄1, v̄2 ja v̄3, joille pätevät seuraavat ehdot:
• Jono (v̄1, v̄2, v̄3) on sidottu.
• Mitkään kaksi vektoreista v̄1, v̄2 ja v̄3 eivät ole yhdensuuntaisia.

Perustele vastauksesi.
(b) Halutaan selvittää virittävätkö vektorit w̄1, w̄2, w̄3 ja w̄4 avaruuden R3. Kun tut-

kitaan, onko vektori (a1, a2, a3) ∈ R3 edellä mainittujen vektorien lineaarikombi-
naatio, päädytään yhtälöryhmään, jonka matriisi saadaan alkeisrivitoimituksilla
muotoon 1 −7 4 0 −a1 − 4a3

0 0 1 −1 2a1 − a2 + a3
0 0 0 1 a1

 .

Virittävätkö vektorit avaruuden R3? Selitä päättelysi vaiheet huolellisesti.
Ratkaisuehdotus



(a) Valitaan vektorit (1, 0), (0, 1) ja (1, 1). Mitkään näistä vektoreista eivät ole yhden-
suuntaisia. Jos vaikkapa vektorit (1, 0) ja (0, 1) olisivat yhdensuuntaisia, niin olisi
olemassa reaaliluku k, jolle pätee k(1, 0) = (0, 1). Tästä seuraa, että (k, 0) = (0, 1)
ja edelleen 1 = 0. Tämä on ristiriita. Siispä vektorit eivät ole yhdensuuntaisia. Sa-
malla tavalla voidaan osoittaa, että mitkään muutkaan vektorit eivät ole keskenään
yhdensuuntaisia.
Lisäksi niiden muodostama jono on sidottu, sillä 1(1, 0) + 1(0, 1) + (−1)(1, 1) =
(0, 0).
Muita tapoja: Tässä voi käyttää hyväksi lausetta, jonka mukaan vektorit ovat
lineaarisesti riippuvia, jos yksi on toisten lineaarikombinaatio.

(b) Oletetaan, että ā = (a1, a2, a3) ∈ R3. On selvitettävä, onko yhtälöllä

x1w̄1 + x2w̄2 + x3w̄3 + x4w̄4 = ā

ratkaisuja (x1, x2, x3, x4 ∈ R.)
Yhtälöstä saadaan yhtälöryhmä, johon on viitattu tehtävänannossa. Yhtälöryhmää
vastaava matriisi saadaan alkeisrivitoimituksilla muotoon1 −7 4 0 −a1 − 4a3

0 0 1 −1 2a1 − a2 + a3
0 0 0 1 a1

 .

Matriisi on porrasmuodossa, joten ratkaisujen lukumäärän näkee suoraan matrii-
sista. Koska epätosia yhtälöitä ei ole, ratkaisuja on olemassa. (Itse asiassa niitä on
äärettömän monta, mutta se ei ole tämän tehtävän kannalta oleellista.)
Siten yhtälöllä

x1w̄1 + x2w̄2 + x3w̄3 + x4w̄4 = ā

on ratkaisu. Näin ollen mikä tahansa avaruuden R3 vektori voidaan kirjoittaa vek-
toreiden w̄1, w̄2, w̄3 ja w̄4 lineaarikombinaationa. Siten vektorit virittävät avaruu-
den R3.

4. Oletetaan, että v̄, w̄ ∈ Rn ja w̄ 6= 0̄. Määritelmän mukaan vektorin v̄ projektio vektorin
w̄ virittämälle aliavaruudelle on sellainen vektori p̄ ∈ Rn, että

• vektori p̄ on yhdensuuntainen vektorin w̄ kanssa
• vektori v̄ − p̄ on kohtisuorassa vektoria w̄ vastaan.

(a) Yksi seuraavista on projektion projw̄(v̄) kaava ja loput eivät. Mikä on oikea kaava?
Miksi muut vaihtoehdot eivät käy? Perustele kaikki vastauksesi käyttäen projektion
määritelmää.

v̄ · w̄
w̄ · w̄

v̄
v̄ · w̄
w̄ · w̄

w̄ (v̄ · w̄)w̄

(b) Merkitään v̄ = (−1, 0, 2) ja w̄ = (2,−2, 2). Määritä projektio projw̄(v̄).

Ratkaisuehdotus



(a) • Oikea kaava on
projw̄(v̄) = v̄ · w̄

w̄ · w̄
w̄,

mikä nähdään seuraavasti. Ensinnäkin kyseessä on vektorin w̄ kanssa yhden-
suuntainen vektori, sillä (v̄ · w̄)/(w̄ · w̄) on reaaliluku.
Osoitetaan kohtisuoruusehto:(

v̄ − v̄ · w̄
w̄ · w̄

w̄
)
· w̄ = v̄ · w̄ −

(
v̄ · w̄
w̄ · w̄

w̄
)
· w̄

= v̄ · w̄ − v̄ · w̄
w̄ · w̄

(w̄ · w̄)

= v̄ · w̄ − (v̄ · w̄)(w̄ · w̄)
w̄ · w̄

= v̄ · w̄ − v̄ · w̄
= 0.

Siten vektori v̄ − v̄·w̄
w̄·w̄ w̄ on kohtisuorassa vektoria w̄ vastaan.

• Kaava
v̄ · w̄
w̄ · w̄

v̄

ei ole oikea, sillä vektori ei ole välttämättä yhdensuuntainen vektorin w̄ kanssa.
Todistetaan asia vastaesimerkillä. Valitaan v̄ = (0, 1) ja w̄ = (1, 1). Nyt

v̄ · w̄
w̄ · w̄

v̄ = 1
2(0, 1) = (0, 1/2).

Saatu vektori ei ole yhdensuuntainen vektorin (1, 1) kanssa, joten kyseessä ei
voi olla projektion kaava.
• Kaava

(v̄ · w̄)w̄

ei ole oikea, sillä vektori v̄− (v̄ · w̄)w̄ ei ole välttämättä kohtisuorassa vektoria
w̄ vastaan. Todistetaan asia vastaesimerkillä. Valitaan v̄ = (1, 2) ja w̄ = (1, 1).
Nyt

v̄ − (v̄ · w̄)w̄ = (1, 2)− 3(1, 1) = (−2,−1).

Saatu vektori ei ole kohtisuorassa vektoria (1, 1) vastaan, sillä (−2,−1)·(1, 1) =
−3 6= 0. Siten kyseessä ei voi olla projektion kaava.

(b) Projektio on

projw̄(v̄) = (−1, 0, 2) · (2,−2, 2)
(2,−2, 2) · (2,−2, 2)(2,−2, 2) = 2

12(2,−2, 2) =
(1

3 ,−1
3 ,

1
3

)
.


